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บทที่1

บทนำ�

ความสำ�คัญของการกำ�หนดบทบาทหน้าที่ของ
พยาบาลวิชาชีพ
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ทกุ คนต้องยึดถือและปฏิบตั ิ โดยนอกจากต้องปฏิบตั งิ านภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับของ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์แล้ว ยังต้องปฏิบตั ติ ามมาตรฐานงานในบริบททีแ่ ตกต่างกันไป
ตามบทบาทของพยาบาลแต่ละคนตามขอบเขตหน้าที่ของตำ�แหน่งในแต่ละหน่วยงาน ทั้งบทบาทที่
ได้รับมอบหมาย และบทบาทตามคุณสมบัติเฉพาะ ซึ่งต้องสอดคล้องกับระดับตำ�แหน่งของพยาบาล
คนนั้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์กร พยาบาล ผู้ป่วย และประชาชนผู้รับบริการ
กองการพยาบาล เป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบการกำ�หนดมาตรฐาน พัฒนาระบบหรือแนวทาง
การดำ�เนินงานของพยาบาล ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�หนดบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของบุคลากรทางการพยาบาล โดยกำ�หนดบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีท่ างการพยาบาล
ขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2519 เพื่อให้ผู้บริหารการพยาบาลใช้เป็นแนวทางในการควบคุม กำ�กับ
การปฏิบัติงานของพยาบาลให้เป็นแนวทางเดียวกัน และได้มีการปรับปรุงเนื้อหาของบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบดังกล่าวอีก 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2527 และ พ.ศ. 2530 ตามลำ�ดับ ต่อมาสำ�นักงาน
ก.พ. กำ�หนดให้ตำ�แหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีลักษณะงาน
เป็นวิชาการ หรือวิชาชีพทีม่ คี วามรู้ ความสามารถพิเศษเฉพาะทางในการปฏิบตั งิ าน ในปี พ.ศ. 2539
กองการพยาบาลจึงได้ดำ�เนินการปรับปรุงเนื้อหาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทาง
การพยาบาลอีกครั้ง ซึ่งแบ่งเป็น 2 เรื่อง คือ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทาง
การพยาบาล: ทีป่ ฏิบตั กิ ารพยาบาลในโรงพยาบาล และบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ทางการพยาบาล: ที่ปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน
ในสถานการณ์ปัจจุบันถึงแม้ว่าตำ�แหน่งพยาบาลวิชาชีพยังคงอยู่ในสายงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเช่นเดิม แต่มกี ารเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญและเกีย่ วข้องกับบทบาทหน้าทีข่ องพยาบาลอยูห่ ลาย
ประการ ได้แก่ สำ�นักงาน ก.พ. ปรับปรุงมาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่งพยาบาลวิชาชีพ ในปี พ.ศ. 2555
(สำ�นักงาน ก.พ., 2555) สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานการ
บริหารราชการส่วนภูมภิ าคในปี พ.ศ. 2559 (สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2559) นอกจาก
นีย้ งั มีการปรับเปลีย่ นหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการกำ�หนดตำ�แหน่งพยาบาลวิชาชีพใหม่ มาใช้หลักเกณฑ์
และเงื่ อ นไขการกำ � หนดตำ � แหน่ ง พยาบาลวิ ช าชี พ ในโรงพยาบาล สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
ซึ่งประกาศใช้ ในปี พ.ศ. 2558 (สำ�นักงาน ก.พ., 2558) ประกอบกับการบริการพยาบาลมีบริบท
ที่เปลี่ยนไปตามความต้องการของผู้รับบริการและของสถานบริการสุขภาพ ซึ่งมีความสำ�คัญจำ�เป็น
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ที่ต้องมอบหมายให้พยาบาลปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม นอกเหนือจากการปฏิบัติในหน้าที่ตามโครงสร้าง
เช่น บทบาทหน้าทีข่ องผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง พยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณี ทัง้ นีบ้ ทบาทหน้าทีข่ อง
พยาบาลดังกล่าวจึงต้องมีการปรับให้ชดั เจน และสอดคล้องกับบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงไป จึงได้ด�ำ เนินการ
พัฒนาบทบาทหน้าทีข่ องพยาบาลวิชาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงต่างๆ เพือ่ ให้
ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลทางการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อให้
1. ผูบ้ ริหารการพยาบาลของสถานบริการสุขภาพทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
บุคคลากรทางการพยาบาล รวมทั้งนิเทศ กำ�กับ ติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการ
พยาบาลให้ตรงตามบทบาทหน้าที่
2. พยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานบริการสุขภาพทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านตาม
บทบาทหน้าที่ตรงกับระดับตำ�แหน่ง และบทบาทหน้าที่ตามความรับผิดชอบของการปฏิบัติงาน

ขัน้ ตอนการพัฒนา “บทบาทหน้าทีข่ องพยาบาลวิชาชีพ”
การพัฒนาเนื้อหาบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ มีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับมาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่งสายงานพยาบาลวิชาชีพ หน้าที่
ความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ
2. ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารคณะทำ � งานพั ฒ นาบทบาทหน้ า ที่ ข องพยาบาลวิ ช าชี พ ซึ่ ง เป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒทิ างการพยาบาล ผูแ้ ทนพยาบาลแต่ละระดับตำ�แหน่ง ในแต่ละกลุม่ งานบริการพยาบาล
ตามโครงสร้าง และตามความรับผิดชอบของการปฏิบัติงาน ของสถานบริการสุขภาพทุกระดับ
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสำ�นักงาน ก.พ. เป็นวิทยากร ในการกำ�หนดคำ�อธิบายลักษณะงาน โดยมี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จำ�นวน 3 ครั้ง
3. ประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะทำ�งานฯ ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ างการพยาบาล ผูแ้ ทน
พยาบาลแต่ละระดับตำ�แหน่ง ในแต่ละกลุม่ งานบริการพยาบาลตามโครงสร้าง และตามความรับผิดชอบ
บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
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ของการปฏิบัติงานของสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ
รวมทั้งกำ�หนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทางการพยาบาล โดยมีการประชุมระดม
ความคิดเห็น จำ�นวน 3 ครั้ง
4. วิเคราะห์ และประมวลแนวคิดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และคำ�อธิบายลักษณะงาน
ของบุคลากรทางการพยาบาลเพื่อยกร่างเนื้อหาบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
5. ตรวจสอบความถูกต้องของเนี้อหาเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ
6. ปรับปรุงแก้ไขเป็นเอกสารบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพฉบับสมบูรณ์

ข้อตกลงเบื้องต้นในการกำ�หนดบทบาทหน้าที่ของ
พยาบาลวิชาชีพ
1. บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพนี้ กำ�หนดมาจากแนวคิดของสำ�นักงาน ก.พ. เรื่อง
มาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่งพยาบาลวิชาชีพและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพทีส่ อดคล้อง
กับโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมภิ าค สังกัดสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนัน้ เอกสาร
เล่มนี้จึงเหมาะกับการนำ�ไปใช้ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับในสังกัดสำ�นักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข อย่างไรก็ตามสถานบริการสุขภาพอื่นที่ไม่ได้สังกัดสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สามารถนำ�ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริการพยาบาลของหน่วยงานได้ นอกจากนี้
สำ�นักงาน ก.พ. กำ�หนดมาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่งพยาบาลวิชาชีพตัง้ แต่ระดับปฏิบตั กิ าร จนถึงระดับ
ทรงคุณวุฒิ ในขณะทีโ่ ครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมภิ าค สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กำ�หนดตำ�แหน่งสูงสุดคือ พยาบาลวิชาชีพระดับเชีย่ วชาญ (พยาบาลระดับทรงคุณวุฒกิ �ำ หนดให้มใี น
โครงสร้างการบริหารราชการส่วนกลาง) ดังนัน้ ในเอกสารเล่มนี้ ซึง่ กำ�หนดบทบาทหน้าทีข่ องพยาบาล
วิชาชีพตามโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค จึงกำ�หนดบทบาทหน้าที่ของพยาบาลระดับ
ปฏิบัติการถึงระดับเชี่ยวชาญเท่านั้น
2. เนื้อหาบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพตามการปฏิบัติงานของสถานบริการสุขภาพนั้น
มีเฉพาะบทบาทหน้าที่ท่สี ำ�คัญได้แก่ หัวหน้าพยาบาล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้า
งาน หัวหน้าหอผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง พยาบาลผู้จัดการรายกรณี บทบาทหน้าที่นอก
เหนือจากนี้ทางหน่วยงานสามารถกำ�หนดได้โดยยึดหลักการแนวคิดตามที่กำ�หนดในบทที่ 2
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ประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำ�เอกสารบทบาทหน้าที่ของ
พยาบาลวิชาชีพไปใช้
1. ผูบ้ ริหารการพยาบาลแต่ละระดับของสถานบริการสุขภาพ สามารถบริหารจัดการทรัพยากร
บุคลากรทางการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ จัดระบบการนิเทศการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม
2. ผูน้ เิ ทศงานการพยาบาล กำ�กับ ติดตาม และสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพ
ในความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมกับระดับตำ�แหน่งและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ
3. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ และให้การพยาบาลที่เหมาะสมกับระดับตำ�แหน่งและ
ความรับผิดชอบของการปฏิบัติงาน
4. ระบบบริหารทรัพยากรบุคลากรทางการพยาบาลมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนและ
ผู้รับบริการได้รับบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
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บทที่ 2

แนวคิดการกำ�หนด
บทบาทหน้าที่ของ
พยาบาลวิชาชีพ

การกำ�หนดบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ ใช้แนวคิดหลักการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ
2. มาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่งพยาบาลวิชาชีพของสำ�นักงาน ก.พ.
3. โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำ�นักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
แนวคิด หลักการดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ หมายถึง ผู้สำ�เร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยพยาบาลทีส่ ภาการพยาบาลรับรอง มีใบประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่ยังใช้ประโยชน์ได้ (ไม่ถูกพักใช้หรือ
เพิกถอนหรือหมดอายุ) ปฏิบตั งิ านให้บริการด้านสุขภาพอนามัยทัง้ ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ภาคเอกชน ในที่ นี้ พ ยาบาลวิ ช าชี พ เป็ น ข้ า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ง านสั ง กั ด สำ � นั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข
บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ หมายถึง การปฏิบตั งิ านตามขอบเขตหน้าที่
และสอดคล้องกับบทบาทของพยาบาล ทัง้ นีพ้ ยาบาลมิได้มหี น้าทีป่ ฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยตรงแก่ผปู้ ว่ ย
อย่างเดียว พยาบาลยังต้องรับผิดชอบการดูแล บริการพยาบาลให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สุด
จึงต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามงานที่ได้รับมอบหมาย อาจเป็นงานด้านการบริหารจัดการ หรือ
งานด้านคลินกิ บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพประกอบด้วย 2 ลักษณะ (กองการ
พยาบาล, 2539)
1. บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพตามโครงสร้างในหน่วยงานในราชการบริหาร
ส่วนภูมภิ าค เป็นบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีม่ ขี อบเขตการปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยตรงกับผูป้ ว่ ย
ซึ่งกำ�หนดตามระดับตำ�แหน่งของพยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ (ปก.)
ระดับชำ�นาญการ (ชก.) ระดับชำ�นาญการพิเศษ (ชพ.) ระดับเชีย่ วชาญ (ชช.) และระดับทรงคุณวุฒิ
(ทว.) โดยในทีน่ เ้ี ป็นพยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านตามโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมภิ าค
สังกัดสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของพยาบาลตามการปฏิบตั งิ านของสถานบริการสุขภาพ
เป็นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของพยาบาล ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ท�ำ หน้าทีส่ �ำ คัญในหน่วยงานอีกหน้าทีห่ นึง่
เพือ่ การบรรลุเป้าหมาย และตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยราชการ โดยเป็นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ด้านการบริหารจัดการ หรือด้านคลินกิ ได้แก่ พยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณี ผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง
บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
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หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล หัวหน้าพยาบาล
ในการปฏิบตั งิ านนัน้ พยาบาลวิชาชีพนอกจากจะต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตการปฏิบตั กิ าร
พยาบาลตามโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมภิ าคทีต่ น้ สังกัดแล้ว ยังปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
งานที่ได้รับมอบหมายอีกด้วย

มาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่งพยาบาลวิชาชีพของ
สำ�นักงาน ก.พ.
สำ�นักงาน ก.พ. เป็นองค์กรกลาง ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน
ได้กำ�หนดให้พยาบาลวิชาชีพเป็นตำ�แหน่งประเภทวิชาการ สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยมีชื่อตำ�แหน่งในสายงานเป็นพยาบาลวิชาชีพ เริ่มจากระดับปฏิบัติการ ระดับชำ�นาญการ
ระดับชำ�นาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ จนถึงระดับทรงคุณวุฒิ ในแต่ละระดับได้กำ�หนดหน้าที่
ความรับผิดชอบหลัก สำ�หรับลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ขิ องพยาบาลวิชาชีพในแต่ละระดับนัน้ มีลกั ษณะงาน
ในด้านต่างๆ 4 ด้าน ดังนี้ (สำ�นักงาน ก.พ., 2555)
1. ด้านปฏิบัติการ
2. ด้านการวางแผน
3. ด้านการประสานงาน
4. ด้านการบริการ
ทั้ ง นี้ ลั ก ษณะงานในแต่ ล ะด้ า นต่ า งๆ ของพยาบาลวิ ช าชี พ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ชำ�นาญการ
ชำ�นาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ สรุปได้ดังนี้
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ตารางที่ 2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก และลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ของ
พยาบาลวิชาชีพระดับตำ�แหน่งปฏิบตั กิ าร ชำ�นาญการ ชำ�นาญการพิเศษ เชีย่ วชาญ และ
ทรงคุณวุฒิ
ระดับ
ตำ�แหน่ง

ปฏิบัติการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติ
งานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการ
ในการทํางาน
■■
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้
การกำ�กับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
■■

ด้าน
ปฏิบัติการ

ปฏิบัติการ
พยาบาล
ขั้นพื้นฐาน
ตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ

■■

ด้าน
ด้านการ
การวางแผน ประสานงาน

วางแผน
การทํางาน
ที่รับผิดชอบ
ร่วมดําเนิน
การวางแผน
การทํางาน
ของหน่วยงาน
หรือโครงการ

■■

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
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ประสาน
การทำ�งาน
ร่วมกันทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
ทีมงานหรือ
หน่วยงาน

■■

ด้าน
การบริการ

สอน
แนะนำ� ให้ค�ำ
ปรึกษาเบื้อง
ต้นแก่
ผู้ใช้บริการ
และครอบครัว
ชุมชน
■■

ระดับ
ตำ�แหน่ง

ชำ�นาญการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะ
หัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติ
งานของผูรวมปฏิบัติงาน
โดยใชความรูความสามารถ
ประสบการณและความ
ชํานาญสูงในงานพยาบาล
วิชาชีพ
■■
ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจ
หรือแกปญหาที่ยาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือปฏิบัติงาน
ในฐานะผูปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณโดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ
และความชํานาญสูงในงาน
พยาบาลวิชาชีพ
■■

ด้าน
ปฏิบัติการ

ปฏิบัติการ
พยาบาลที่
ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหา
ที่ยากตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ

■■

ด้าน
ด้านการ
การวางแผน ประสานงาน

วางแผน
หรือรวม
ดําเนินการ
วางแผน
การทํางาน
ตามแผนงาน
หรือโครงการ
ของหนวยงาน
ระดับสํานัก
หรือกอง และ
แกไขปญหา
ในการปฏิบัติ
งาน

■■
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ประสาน
การทำ�งาน
ร่วมกันโดยให้
ความเห็นและ
คำ�แนะนำ�
เบื้องต้นแก่
สมาชิกใน
ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่น

■■

ด้าน
การบริการ

ให้บริการ
วิชาการที่
ซับซ้อน สอน
นิเทศ
ฝึกอบรม
ถ่ายทอด
ความรู้ทาง
การพยาบาล
แก่ผู้ใต้บังคับ
บัญชาและ
บุคคล
ภายนอก

■■

ระดับ
ตำ�แหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ชำ�นาญการ ■■ปฏิบัติงานในฐานะ
พิเศษ
หัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติ
งานของผูรวมปฏิบัติงาน
โดยใชความรู  ความสามารถ
ประสบการณ และความ
ชํานาญงานสูงมากในงาน
พยาบาลวิชาชีพ
■■
ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจ
หรือแกปญหาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมายหรือปฏิบัติงาน
ในฐานะผูปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณโดยใชความรู 
ความสามารถ ประสบการณ 
และความชํานาญในงานสูง
มากในงานพยาบาลวิชาชีพ

ด้าน
ปฏิบัติการ

ปฏิบัติการ
พยาบาลขั้น
สูงที่ยุงยาก
ซับซอน หรือ
ภาวะวิกฤต
ตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ

■■

ด้าน
ด้านการ
การวางแผน ประสานงาน

วางแผน
หรือรวม
ดําเนินการ
วางแผนงาน
โครงการของ
หนวยงาน
ระดับสํานัก
หรือกอง
■■
มอบหมาย
งาน แกไข
ปญหาในการ
ปฏิบัติงาน
และติดตาม
ประเมินผล
■■
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ประสาน
การทำ�งาน
ร่วมกันโดย
ชี้แนะ จูงใจ
ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่น
ในระดับ
สํานักหรือ
กอง ชี้แจง
ให้ข้อคิดเห็น
ในที่ประชุม
ต่างๆ

■■

ด้าน
การบริการ

ให้คำ�
ปรึกษา
อำ�นวยการ
ถ่ายทอด
ความรู้ให้
ผู้ใต้บังคับ
บัญชา
ผู้ใช้บริการทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
หน่วยงาน

■■

ระดับ
ตำ�แหน่ง

เชี่ยวชาญ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติ
งานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน
โดยใชความรูความสามารถ
ประสบการณและความ
เชี่ยวชาญทางงานพยาบาล
■■
ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจ
หรือแกปญหาในทางวิชาการ
ที่ยากและซับซอนมาก
มีผลกระทบในวงกวาง
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือปฏิบัติงานใน
ฐานะผูป ฏิบตั งิ านใหคาํ ปรึกษา
ของสวนราชการระดับ
กระทรวง กรม ซึ่งใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ
และความเชี่ยวชาญในทาง
งานพยาบาลวิชาชีพ
■■

ด้าน
ปฏิบัติการ

ปฏิบัติหนา
ที่ในฐานะ
ผูเชี่ยวชาญ
ดานการ
พยาบาล
พัฒนาและ
ประยุกตใช
ความรู 
วิธีการ
เทคนิคตางๆ

■■

ด้าน
ด้านการ
การวางแผน ประสานงาน

วางแผน
หรือรวม
ดําเนินการ
วางแผน โดย
เชื่อมโยงหรือ
บูรณาการ
แผนงาน
โครงการ
ในระดับ
กลยุทธของ
สวนราชการ
ระดับกรม

■■
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ประสาน
การทำ�งาน
โครงการ
ต่างๆกับ
บุคคล
หน่วยงาน
หรือองค์กร
อื่นๆ

■■

ด้าน
การบริการ

เป็น
ที่ปรึกษาของ
ส่วนราชการ
และให้
คำ�ปรึกษา
แนะนำ�แก่
ผู้บริหาร
ทั้งภายในและ
ภายนอก

■■

ระดับ
ตำ�แหน่ง

ทรงคุณวุฒิ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติ
งานที่ทรงคุณวุฒิ หรือปฏิบัติ
งานในฐานะผูปฏิบัติงานให้
คำ�ปรึกษาของส่วนราชการ
ระดับกระทรวง ซึ่งต้อง
ใชความรูความสามารถ
ประสบการณ และผลงาน
ด้านพยาบาลวิชาชีพ เป็นที่
ประจักษ์ในความสามารถ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
■■
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในทางวิชาการ
ที่ยากและซับซ้อนมากเป็น
พิเศษ และมีผลกระทบในวง
กว้างระดับนโยบายกระทรวง
สาธารณสุขหรือระดับชาติ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้
รับมอบหมาย
■■

ด้าน
ปฏิบัติการ

ศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย
เรื่องสุขภาพ
และระบบ
บริการ
พยาบาล
คิดค้น
นวัตกรรม
พัฒนา
ระบบบริการ
พยาบาล
และกลไก
การบริการ
ทางพยาบาล

■■

ด้าน
ด้านการ
การวางแผน ประสานงาน

วางแผน
หรือรวม
ดําเนินการ
วางแผน หรือ
ให้คำ�ปรึกษา
แนะนำ�ในการ
วางแผน โดย
เชื่อมโยงหรือ
บูรณาการ
แผนงาน
โครงการ
ในระดับ
กลยุทธของ
สวนราชการ
ระดับ
กระทรวง

■■
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ประสาน
การทำ�งาน
ภายใน
กระทรวง
กรม หรือ
องค์กรอื่นทั้ง
ในและต่าง
ประเทศ

■■

ด้าน
การบริการ

เป็นที่
ปรึกษาระดับ
กระทรวงใน
การปฏิบัติ
งาน
■■
กำ�หนด
ทิศทางการ
พัฒนาบุคคล
และกำ�หนด
เป้าหมายและ
ทิศทางการ
พัฒนางาน
พยาบาล
■■

จากการทีส่ �ำ นักงาน ก.พ. กำ�หนดมาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่งพยาบาลวิชาชีพตัง้ แต่ระดับปฏิบตั ิ
การ ระดับชำ�นาญการ ระดับชำ�นาญการพิเศษ ระดับเชีย่ วชาญ จนถึงระดับทรงคุณวุฒิ โดยกำ�หนด
ลักษณะงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านปฏิบตั กิ าร ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน และด้านการบริการ
อย่างไรก็ตามพยาบาลมีบทบาทหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายด้านการบริหารจัดการ และด้านคลินกิ
ซึง่ ไม่ระบุในลักษณะงานทัง้ 4 ด้านของสำ�นักงาน ก.พ. การเขียนบทบาทหน้าทีข่ องพยาบาลวิชาชีพ
นี้ คณะผู้เขียนจึงได้บูรณาการบทบาทด้านการบริหารจัดการกับด้านการวางแผน และบูรณาการ
บทบาทด้านคลินิกกับด้านการปฏิบัติการ ดังนั้นการกำ�หนดบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพฉบับ
นี้ จึงได้ก�ำ หนดตามระดับตำ�แหน่งของพยาบาลวิชาชีพ และบทบาทหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ดัง
จะได้กล่าวต่อไปในบทที่ 3
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โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สังกัดสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงและกำ�หนดโครงสร้างหน่วยงานในราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค ขึ้นมาใหม่และประกาศใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกำ�หนดให้มตี �ำ แหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับ
ต่างๆปฏิบัติงานครอบคลุมหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดังนี้
1. สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด กำ�หนดให้มพี ยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบตั กิ าร ระดับชำ�นาญการ
และระดับชำ�นาญการพิเศษ
2. โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป กำ�หนดให้มพี ยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบตั กิ าร ระดับ
ชำ�นาญการ ระดับชำ�นาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
3. โรงพยาบาลชุมชน กำ�หนดให้มพี ยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบตั กิ าร ระดับชำ�นาญการ และ
ระดับชำ�นาญการพิเศษ
4. สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอ กำ�หนดให้มพี ยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบตั กิ าร ระดับชำ�นาญ
การ และระดับชำ�นาญการพิเศษ
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล กำ�หนดให้มีพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ ระดับ
ชำ�นาญการ และระดับชำ�นาญการพิเศษ
ด้วยเหตุที่ลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่สำ �นักงานสาธารณสุขอำ�เภอมี
ลั ก ษณะงานใกล้ เ คี ย งกั บ สำ � นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด และลั ก ษณะงานของพยาบาลวิ ช าชี พ ที่
ปฏิบตั งิ านทีโ่ รงพยาบาลชุมชนมีลกั ษณะงานใกล้เคียงกับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป ดังนัน้
เอกสารฉบับนีจ้ งึ กำ�หนดโครงสร้างของบทบาทหน้าทีข่ องพยาบาลวิชาชีพตามขอบเขตการปฏิบตั กิ าร
พยาบาล เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1) สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอ
2) กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และกลุ่มงานการพยาบาล
ของโรงพยาบาลชุมชน 3) งานการพยาบาลในชุมชนของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
จากแนวคิด หลักการดังกล่าว จึงได้กำ�หนดกรอบโครงสร้างการกำ�หนดบทบาทหน้าที่ของ
พยาบาลวิชาชีพ โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามขอบเขต
การปฏิบตั งิ านในหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมภิ าค และ 2) บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตาม
การปฏิบตั งิ านของสถานบริการสุขภาพ โดยบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามขอบเขตการปฏิบตั งิ าน
ในหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพระดับ
ต่างๆ ตัง้ แต่พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบตั กิ าร ระดับชำ�นาญการ ระดับชำ�นาญการพิเศษ จนถึงระดับ
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เชีย่ วชาญ ทีป่ ฏิบตั งิ านทีส่ �ำ นักงานสาธารณสุขจังหวัด สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอ โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รายละเอียดในบทที่ 3)
ส่วนบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามการปฏิบตั งิ านของสถานบริการสุขภาพ ประกอบด้วย บทบาท
หน้าที่ของหัวหน้าพยาบาล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง พยาบาลผู้จัดการรายกรณี (รายละเอียดในบทที่ 4) ตามแผนภูมิกรอบ
โครงสร้างการกำ�หนดบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพในหน้าถัดไป
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พยาบาลวิชาชีพระดับ
ปฏิบัติการ – ชำ�นาญการพิเศษ

สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด
และสำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอ

พยาบาลวิชาชีพระดับ
ปฏิบัติการ – ชำ�นาญการพิเศษ

งานการพยาบาลในชุมชนของ
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล

• หัวหน้าพยาบาล
• ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล
• หัวหน้ากลุ่มงานหรือหัวหน้างาน
• หัวหน้าหอผู้ป่วย
• ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
• พยาบาลผู้จัดการรายกรณี

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
การปฏิบัติงานของสถานบริการสุขภาพ

แผนภูมิที่ 2.1 กรอบโครงสร้างการกำ�หนดบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพระดับ
ปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
ของโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป
และกลุ่มงานการพยาบาลของ
โรงพยาบาลชุมชน

บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ

บทที่ 3

บทบาทหน้าที่ของ
พยาบาลวิชาชีพ
ตามโครงสร้างหน่วยงาน
ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพตามโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1. บทบาทหน้ า ที่ ข องพยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสำ � นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
และสำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอ
2. บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลของ
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และกลุ่มงานการพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชน
3. บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานการพยาบาลในชุมชนของโรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
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บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำ�นักงาน
สาธารณสุขอำ�เภอ
บทบาทหน้าทีข่ องพยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านในสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำ�นักงาน
สาธารณสุขอำ�เภอ กำ�หนดให้มี 3 ระดับคือ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำ�นาญการ และระดับชำ�นาญ
การพิเศษ มีรายละเอียด คือ

■■
ประเภทวิชาการ

ระดับปฏิบัติการ

■■
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป

(Job Summary)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ให้บริการสุขภาพอนามัยแก่บุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนโดยปฏิบตั งิ านร่วมกับทีมการพยาบาลและทีมสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้อง โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ทางศาสตร์และศิลปะการพยาบาลและหลักวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการพยาบาลและแนวปฏิบัติ
ที่กำ�หนด ครอบคลุม 4 มิติ คือ การรักษาพยาบาล ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในประชาชน
กลุม่ ปกติและกลุม่ เสีย่ ง การฟืน้ ฟูสภาพผูป้ ว่ ยให้กลับสูภ่ าวะปกติ และการส่งเสริมส ขุ ภาพให้สามารถ
ดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง ร่วมวางแผนและดำ�เนินการพัฒนาระบบงาน ประสานงาน บริการข้อมูล
วิชาการ ภายใต้การกำ�กับ แนะนำ�  ตรวจสอบของพยาบาลผู้มีประสบการณ์มากกว่า หัวหน้างาน
หัวหน้ากลุ่มงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน

■■
หน้าที่ความรับผิดชอบ

ด้านการปฏิบัติการ
1. ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานโดยใช้ความรู้ และทักษะขั้นพื้นฐานในการให้บริการ
สุขภาพอนามัยแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชนที่อยู่ในภาวะปกติ เสี่ยง และป่วยที่มีปัญหาสุขภาพ
ต้องการการดูแลไม่ซับซ้อนตามมาตรฐาน จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วย และแนวทาง
ที่กำ�หนด เพื่อให้ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชนได้รับการดูแลที่ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย
■■
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2. ดำ�เนินการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การระบาดของโรคและมลพิษสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน
แก่ประชาชนในชุมชน
3. ร่วมสำ�รวจชุมชน พร้อมทั้งวินิจฉัย วางแผนแก้ปัญหาภาวะสุขภาพเบื้องต้นแก่ชุมชน
4. ร่วมประเมินผล วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการการดูแลของผู้ป่วย ครอบครัวและ
ชุมชนที่มีปัญหาสุขภาพพร้อมทั้งวางแผนแก้ไข
5. ร่วมกำ�หนดแนวปฏิบัติทางการพยาบาลและแนวทางการส่งต่อเพื่อให้เกิดการดูแลที่มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
6. ติดตามข้อมูลการดูแลสุขภาพของประชาชนในพืน้ ที่ พร้อมทัง้ วิเคราะห์และส่งกลับข้อมูล
ให้กับพยาบาลในชุมชนและทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
7. มีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
8. ดำ�เนินการติดตามคุณภาพการพยาบาลในชุมชน ตามมาตรฐานหรือแนวทางทีก่ �ำ หนด
พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและนำ�ข้อมูลที่ได้เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้วางแผนการพัฒนาคุณภาพ
บริการพยาบาล
9. มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่
รับผิดชอบ
10. ปฏิบัติการโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ
11. มีส่วนร่วมในการดำ�เนินการวิจัยที่ทำ�ให้เกิดการพัฒนาระบบ หรือรูปแบบการบริการ
พยาบาลในชุมชน
ด้านการวางแผน
1. ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดคุณภาพของ
หน่วยงานตามขอบเขตงานที่รับมอบหมาย
2. ร่วมวางแผนและดำ�เนินการบริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือเวชภัณฑ์ ตามมาตรฐาน
หรือแนวทางที่กำ�หนดในขอบเขตงานที่รับมอบหมาย
3. ร่วมวางแผนและดำ�เนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน โครงการงานที่ได้รับ
มอบหมายในหน่วยงาน
■■

ด้านการประสานงาน
1. ประสานความร่วมมือกับทีมสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้การดูแลสุขภาพของประชาชนและ
ชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ตามที่กำ�หนด
2. ประสานการใช้แหล่งประโยชน์ และการทำ�งานร่วมกันทัง้ ภายใน ภายนอกทีมงานหรือ
หน่วยงาน เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา และฟืน้ ฟูสขุ ภาพของประชาชน
และชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และดำ�เนินงานตามเป้าหมายของหน่วยงาน
■■
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3. ชี้แจง ให้รายละเอียดข้อมูล ข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือของชุมชน
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และเครือข่ายในการดำ�เนินการดูแลสุขภาพและสิง่ แวลล้อมของบุคคลและชุมชน
การดำ�เนินงานตามที่รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
1. สอน สาธิต และให้คำ�แนะนำ�ด้านสุขภาพแก่ประชาชน ผู้ใช้บริการ ชุมชน เครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
2. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในทีมการพยาบาล
3. มีสว่ นร่วมในการจัดทำ�คูม่ อื การสอน การให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ว่ ยและครอบครัวในหน่วยงาน
4. ให้ความร่วมมือหรือมีส่วนในการทำ�วิจัยทางการพยาบาล และนำ�ผลการวิจัยไปใช้
ปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงาน
■■
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■■
ประเภทวิชาการ

ระดับชำ�นาญการ

■■
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป

(Job Summary)

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน หัวหน้าทีม วางแผนการควบคุม กำ�กับ ดูแล ติดตามการ
ตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ร่วมทีมโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำ�นาญสูง
ทางศาสตร์ ศิลปะการพยาบาล และหลักวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการพยาบาลและแนวปฏิบัติ
ที่กำ�หนดครอบคลุม 4 มิติ คือ การรักษาพยาบาล ป้องกันภาวะแทรกซ้อนระหว่างการรักษา
การฟื้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งบูรณาการความรู้ศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น
สาธารณสุขศาสตร์ พฤติกรรมและสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ฯลฯ มาประยุกต์ใช้
วางแผนการดูแลให้มีความต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารจัดการให้เกิดการดูแลสุขภาพประชาชนและ
สิง่ แวดล้อมให้มคี ณ
ุ ภาพ และแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยทีย่ ากหรือซับซ้อน ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน ครอบครัว และชุมชนเพื่อให้ปลอดภัยจากภาวะคุกคาม ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง
เหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งปฏิบัติการที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากเพื่อให้เกิดผลลัพธ์
ทางการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาและปรับปรุงบริการการพยาบาล ประสานงานกับ
ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการพัฒนาระบบงานและคุณภาพการดูแลสุขภาพประชาชน
พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรพยาบาลและภาคีเครือข่าย สอน แนะนำ�  ชี้แนะ
กับบุคลากรทางการพยาบาล ร่วมกระบวนการศึกษา วิจัย พัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่

■■
หน้าที่ความรับผิดชอบ

ด้านการปฏิบัติการ
1. ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจหรื อ แก้ ปั ญ หาที่ ย ากตามมาตรฐาน จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผปู้ ว่ ย และแนวทางทีก่ �ำ หนด เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย ครอบครัว และชุมชนได้รบั การ
ดูแลที่ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย
2. คัดกรองและประเมินภาวะสุขภาพชุมชนที่ซับซ้อน การวิเคราะห์ปัญหาและภาวะเสี่ยง
ให้การวินิจฉัยทางการพยาบาล จำ�แนกความรุนแรงของปัญหาที่ซับซ้อน พร้อมทั้งกำ�กับ แนะนำ� 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานและทีมสุขภาพ เพื่ีอปรับปรุงงานการพยาบาลที่ให้กับผู้ป่วย
ครอบครัว และชุมชน ตลอดเวลา
3. เฝ้าระวังและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ โรคติดต่อและภัยภาวะคุกคามจากสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน พร้อมทั้งวางแผนป้องกันโดยร่วมมือกับทีมสุขภาพและแหล่งประโยชน์ในชุมชน
■■
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4. ให้การพยาบาลในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนโดยเน้นการมีสว่ นร่วมและเสริมสร้าง
ศักยภาพในการดูแลตนเองให้ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล
การฟื้ น ฟู ส ภาพความเจ็ บ ป่ ว ยและความพิ ก าร และการป้ อ งกั น โรค โดยใช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี ท าง
การพยาบาลบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์
5. ประเมินผลการพยาบาลในชุมชน และวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาสุขภาพของชุมชน เพื่อ
นำ�ข้อมูลมากำ�หนดแนวทางการดูแลที่เหมาะสมกับชุมชน
6. เป็นผูน้ �ำ ในการประชุมทีมการพยาบาลหรือทีมสุขภาพ เพือ่ ประเมินผลสำ�เร็จของการดูแล
และส่งต่อ นำ�ไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
7. กำ�หนดแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในชุมชน โดยติดตามเฝ้าระวังความเสีย่ ง
ต่อการติดเชือ้ และแพร่กระจายเชือ้ ในผูป้ ว่ ย รวมทัง้ กำ�กับ ควบคุม สิง่ แวดล้อมและอุปกรณ์ เครือ่ งมือ
เครื่องใช้ให้ปราศจากการแพร่กระจายเชื้อ
8. กำ�หนดแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในชุมชน ในประชาชนกลุม่ ปกติ
และกลุ่มป่วย โดยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
9. กำ�หนดการรณรงค์ให้ความรู้สุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ทีี่เหมาะสมกับ
บริบทของชุมชน
10. กำ�หนดแนวทางการควบคุมคุณภาพการพยาบาล โดยใช้มาตรฐานการพยาบาลและ
คู่มือในการปฏิบัติการพยาบาลต่างๆ
11. กำ�หนดฐานข้อมูลทางการพยาบาลในระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบ และการนำ�ข้อมูล
ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
12. ศึกษา วิจยั พัฒนางานบริการพยาบาลในชุมชนทีซ่ บั ซ้อน โดยมีการใช้ขอ้ มูลจากการ
ศึกษาค้นคว้าและหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประยุกต์ให้
สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการวางแผน
1. วางแผนบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ โดยใช้
ความรูป้ ระสบการณ์และความชำ�นาญสูง เพือ่ ให้การดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมาย ผลสัมฤทธิท์ กี่ �ำ หนด
2. วางแผนบริหารอัตรากำ�ลัง พัฒนาบุคลากรพยาบาลในหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ให้เหมาะสม
กับบริบทและภาระงานที่เกี่ยวข้อง
3. ร่วมวางแผนนิเทศแก่บุคลากรพยาบาลและสาธารณสุขอื่นที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำ�นาญสูง ในการเชือ่ มโยง มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการนิเทศงาน เพื่อพัฒนาการปฏิบัติในชุมชนและเครือข่ายให้มีคุณภาพ
4. ร่วมวางแผนและควบคุม กำ�กับให้มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพในภาพรวมของจังหวัด
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5. ร่วมวางแผนและดำ�เนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน โครงการงานที่ได้รับ
มอบหมายในจังหวัด
ด้านการประสานงาน
1. ประสานความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน ทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง ในการดูแลผูป้ ว่ ย ครอบครัว และชุมชนทีม่ ปี ญ
ั หาซับซ้อนในการเข้าถึงบริการ เพือ่ ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
2. ประสานให้ข้อมูลข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในการจัดรูปแบบ การจัดกิจกรรมและ
จัดบริการพยาบาลแก่กลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กำ�หนดไว้
3. ประสานการทำ�งาน โดยให้ความคิดเห็น คำ�แนะนำ�  กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบในจังหวัด ทีมสุขภาพ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลบุคคล ครอบครัว ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
4. ประสานทีมการพยาบาลชุมชน ทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ร่วมกันแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับการช่วยเหลือ ที่รวดเร็ว
ทันเวลา มีคุณภาพและปลอดภัย
5. ประสานความร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการปฏิบัติตามแนวทางการส่งต่อและ
ให้การดูแลต่อเนื่อง ตามปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
6. ประสานงานหาแหล่งประโยชน์ทจี่ ะช่วยจัดการกับปัญหาต่างๆ ให้กบั กลุม่ เป้าหมายและ
ครอบครัว
7. ประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลภายในหน่วยงานด้าน
บริการ
■■

ด้านการบริการ
1. จัดทำ�คู่มือหรือแนวทางการดูแลสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถดูแลตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม และแนวทางการปฏิบัติงานการพยาบาลในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2. สอน สาธิต ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชน และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทาง
การพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
3. นิเทศ ติดตาม กำ�กับดูแล ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ
4. เข้าร่วมโครงการ งานวิจัย และโครงการพัฒนาต่างๆของหน่วยงาน
5. ให้บริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาการและจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับการพยาบาลในชุมชน
■■
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■■
ประเภทวิชาการ

ระดับชำ�นาญการพิเศษ

■■
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป

(Job Summary)

ปฏิบัติการพยาบาลในฐานะหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงาน วางแผนการควบคุม กำ�กับ ดูแล
ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ร่วมทีม โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชำ�นาญงานสูงมาก ทางศาสตร์ ศิลปะการพยาบาล และหลักวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐาน
การพยาบาลและแนวปฏิบตั ทิ ก่ี �ำ หนดครอบคลุม 4 มิติ คือ การรักษาพยาบาล ป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ระหว่างการรักษา การฟื้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งบูรณาการความรู้ศาสตร์สาขา
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สาธารณสุขศาสตร์ พฤติกรรมและสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ฯลฯ
มาประยุกต์ใช้ วางแผนการดูแลให้มีความต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารจัดการให้เกิดการดูแลสุขภาพ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ และแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยที่ยุ่งยากซับซ้อน หรือภาวะ
วิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะคุกคาม ได้รับการดูแล
ทีถ่ กู ต้องเหมาะสม ปลอดภัย สามารถคาดการณ์ความเสีย่ งปัญหาสาธารณสุขทีอ่ าจเกิดขึน้ กับชุมชน
และบริหารงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด รวมทั้งตัดสินใจหรือ
แก้ปญ
ั หาทีย่ ากมาก เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ทางการพยาบาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ พัฒนาและปรับปรุง
บริการการพยาบาล พัฒนาโปรแกรมหรือแนวปฏิบตั กิ ารดูแล โดยใช้หลักฐานทางวิชาการ การวิจยั
หลักฐานเชิงประจักษ์ ประสานงานกับภาคีเครือข่าย และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการพัฒนาระบบงาน
และคุณภาพการดูแลสุขภาพประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรพยาบาล
และภาคีเครือข่าย สอน แนะนำ�  ชีแ้ นะกับบุคลากรทางการพยาบาลทัง้ จังหวัด เป็นผูน้ �ำ กระบวนการ
ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่

■■
หน้าที่ความรับผิดชอบ

ด้านการปฏิบัติการ
1. ปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนตามมาตรฐานวิชาชีพ
หลักจริยธรรม จรรยาบรรณ สิทธิผู้ป่วย และแนวทางที่กำ�หนดเพื่อให้ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน
ได้รบั การดูแลทีถ่ กู ต้องเหมาะสม และใช้ความชำ�นาญงานขัน้ สูงมากด้านบริการพยาบาลในการดูแล
สุขภาพประชาชนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วยมีความยุ่งยากซับซ้อน ยากต่อการตัดสินใจ
เพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่เหมาะสม ปลอดภัย
2. คัดกรองและประเมินภาวะสุขภาพ โดยการออกแบบการเก็บข้อมูลภาวะสุขภาพชุมชน
โดยอิงกับนโยบายและสภาพปัญหาของพืน้ ที่ พร้อมกับวิเคราะห์ขอ้ มูลสุขภาพในชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน
■■
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3. เป็นผู้นำ�ในการกำ�หนดนโยบายและยุทธศาสตร์บริการพยาบาลในจังหวัดให้สอดรับ
นโยบายของจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งนำ�สู่การปฏิบัติ ติดตาม และกำ�กับ เพื่อให้
เกิดผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์
4. คาดการณ์ปัญหาสุขภาพชุมชนในระดับอำ�เภอ ตามข้อมูลสถานการณ์สุขภาพและสิ่ง
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป วางแผนป้องกันโดยร่วมมือกับทีมสุขภาพและแหล่งประโยชน์ในชุมชน
5. วางแผนให้การพยาบาลในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วม
และเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลตนเองให้ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ
การรักษาพยาบาล การฟืน้ ฟูสภาพความเจ็บป่วยและความพิการ และการป้องกันโรค โดยใช้แนวคิด
ทฤษฎีทางการพยาบาลบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์
6. กำ�หนดกลวิธีห รือ แนวทางการดำ � เนิ น งานให้ ก ารพยาบาล เพื่ อให้ เข้ า ถึ ง กลุ่ ม ที่ มี
ความเสีย่ งสูงหรือภาวะปัญหาสุขภาพอนามัยทีย่ งุ่ ยากซับซ้อน หรือภาวะวิกฤต ให้ได้รบั การดูแลอย่าง
เหมาะสม ปลอดภัย และต่อเนื่อง
7. กำ�หนดแนวทางการรณรงค์ทั้งด้านสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง
โดยอาศัยข้อมูลทางระบาดวิทยา และความร่วมมือระหว่างทีมสุขภาพ หน่วยงานและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อประชาชน
8. จัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชนและสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น หรือภาวะวิกฤตของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
คาดการณ์ วางแผนป้องกัน แก้ไข ได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์
9. จัดระบบการติดต่อสือ่ สารกับผูป้ ว่ ย ครอบครัว ชุมชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้
คำ�แนะนำ�ตอบข้อสงสัย และเป็นสื่อกลางในการติดต่อทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
10. พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในชุมชน การแพร่กระจายและการ
ระบาดของเชื้อโรค โดยนิเทศ ติดตาม และให้คำ�ปรึกษา แก่ทีมสุขภาพ หน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
11. ติดตามและดำ�เนินการควบคุมคุณภาพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในชุมชน โดยใช้
มาตรฐานการพยาบาลและคู่มือในการปฏิบัติการพยาบาลต่างๆ
12. กำ�หนดฐานข้อมูลทางการพยาบาลทุกระดับทัง้ จังหวัดและการนำ�ข้อมูลไปใช้เพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
13. ศึกษา วิจยั พัฒนาระบบหรือรูปแบบบริการพยาบาลในชุมชนทีม่ คี วามยุง่ ยากซับซ้อน
โดยมีการใช้ขอ้ มูลจากการศึกษาค้นคว้าและหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน
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ด้านการวางแผน
1. วางแผนบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
จังหวัด โดยใช้ความรูป้ ระสบการณ์และความชำ�นาญสูงมาก ในการวิเคราะห์ คาดการณ์สถานการณ์
แนวโน้มปัญหาและตัดสินใจ กำ�หนดแนวทางแก้ปญ
ั หา พัฒนา เพือ่ ให้การดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กำ�หนด
2. วางแผนบริหารอัตรากำ�ลังและพัฒนาบุคลากรพยาบาลในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในจังหวัด ให้เหมาะสมกับบริบทและภาระงานที่เกี่ยวข้อง
3. วางแผนนิเทศแก่บคุ ลากรพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องในจังหวัด โดย
ใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชำ�นาญสูงมากในการเชือ่ มโยงมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องในการนิเทศงาน
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติในชุมชนและเครือข่ายให้มีคุณภาพ
4. วางแผนและควบคุมกำ�กับให้มกี ารใช้งบประมาณและทรัพยากรอืน่ ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ในภาพรวมของจังหวัด
5. วางแผนและดำ�เนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานหรือโครงการงานที่ได้รับมอบ
หมายในจังหวัด
■■

ด้านการประสานงาน
1. ประสานงานความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน ทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ในการดูแลผูป้ ว่ ย ครอบครัว และชุมชนทีม่ ปี ญ
ั หายุง่ ยากซับซ้อนในการเข้าถึงบริการ เพือ่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
2. ประสานการทำ�งาน โดยให้ความคิดเห็น คำ�แนะนำ�  กับผู้ปฏิบัติในหน่วยงานที่รับผิด
ชอบในจังหวัด ทีมสุขภาพ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม
3. ประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในระดับจังหวัด
4. ประสานแหล่งประโยชน์ทุกภาคส่วนในระดับอำ�เภอ
■■

ด้านการบริการ
1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ คูม่ อื หรือวิธปี ฏิบตั งิ าน และเผยแพร่ เพือ่ การเรียนรู้ เป็น
แหล่งประโยชน์แก่ผู้ร่วมงาน สมาชิกในทีม ผู้ใช้บริการประชาชน ชุมชน และเครือข่ายบริการที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและนอกหน่วยงาน
2. สอน สาธิต ให้คำ�แนะนำ�และให้คำ�ปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการทั้งระดับบุคคล
ครอบครัว ชุมชน และเครือข่ายบริการที่เกี่ยวข้อง ในปัญหาสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อน
3. จัดกิจกรรมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยของหน่วยงานและนอกหน่วยงาน
4. ให้คำ�แนะนำ�  หรือคำ�ปรึกษาทางการพยาบาลที่ยุ่งยากซับซ้อนแก่ทีมสุขภาพหรือ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในประเด็นทีต่ อ้ งใช้ประสบการณ์ ความชำ�นาญงานสูงมากในด้านการพยาบาล
■■
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และเป็นผู้นำ�การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการพยาบาลที่ยุ่งยากซับซ้อนแก่พยาบาลวิชาชีพทั้งใน
หน่วยงานและนอกหน่วยงาน
5. ดำ�เนินการแลกเปลี่ยน ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านการพยาบาลและศาสตร์
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป
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บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป และกลุ่มงานการพยาบาลของ
โรงพยาบาลชุมชน
บทบาทหน้าทีข่ องพยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านในกลุม่ ภารกิจด้านการพยาบาลของโรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และกลุ่มงานการพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชนกำ�หนดให้มี 4 ระดับ คือ
ระดับปฏิบัติการ ระดับชำ�นาญการ ระดับชำ�นาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ มีรายละเอียด คือ

■■
ประเภทวิชาการ

ระดับปฏิบัติการ

■■
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป

(Job Summary)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงกับผู้ป่วยและครอบครัว
รวมถึงการปฏิบตั งิ านร่วมกับทีมการพยาบาลและทีมสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้อง โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ทางศาสตร์และศิลปะการพยาบาล หลักวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการพยาบาลและแนวปฏิบัติที่
กำ�หนด ครอบคลุม 4 มิติ คือ การรักษาพยาบาล ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผูป้ ว่ ย การฟืน้ ฟู
สภาพผู้ป่วยให้กลับสู่ภาวะปกติ และการส่งเสริมสุขภาพให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง
โดยใช้ร่วมกับกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล ร่วมวางแผนและดำ�เนินการพัฒนา
ระบบงาน ประสานงาน บริการข้อมูลวิชาการ ภายใต้การกำ�กับ แนะนำ�  ตรวจสอบ ของพยาบาล
ผู้มีประสบการณ์มากกว่า พยาบาลพี่เลี้ยง หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
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■■
หน้าที่ความรับผิดชอบ

ด้านการปฏิบัติการ
1. ปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ พืน้ ฐานตามมาตรฐาน จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผปู้ ว่ ย
และแนวทางที่กำ�หนด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องและปลอดภัย
2. ปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยตรงแก่ผปู้ ว่ ยและครอบครัว โดยใช้กระบวนการพยาบาลและการ
พยาบาลองค์รวม เพื่อวางแผนและให้การพยาบาลครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งการป้องกัน
การเกิดภาวะแทรกซ้อน การส่งเสริม และฟืน้ ฟูสขุ ภาพให้สามารถกลับมาดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง
โดยเริ่มตั้งแต่ การคัดกรอง การประเมินภาวะสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาและภาวะเสี่ยง และ
ให้การพยาบาลพร้อมทัง้ ติดตามประเมินผลเพือ่ พัฒนาคุณภาพการพยาบาลทีใ่ ห้กบั ผูป้ ว่ ยตลอดเวลา
3. เฝ้าระวัง วิเคราะห์อาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย และให้การดูแลเบื้องต้นพร้อมทั้ง
ดำ�เนินการปรึกษาพยาบาลวิชาชีพในระดับสูง พยาบาลที่มีประสบการณ์ หรือทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงทีก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะวิกฤตหรือมีปัญหาซับซ้อนตามมา
4. ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม การป้องกันการแพร่
กระจายของเชื้อโรคเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา รวมถึงทีมสุขภาพทุกระดับ
5. เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ทจี่ �ำ เป็นให้พร้อมใช้ตลอดเวลา ในการ
รักษาพยาบาล
6. ปฏิบัติตามแผนจำ�หน่าย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตปกติกับครอบครัวได้เร็วที่สุด
หรือปฏิบัติตามกิจกรรมที่หัวหน้าทีมมอบหมาย
7. ร่วมประชุมในทีมการพยาบาลหรือทีมสุขภาพ เพื่อประเมินผลสำ�เร็จของการดูแลและ
การวางแผนจำ�หน่าย นำ�ไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
8. มีส่วนร่วมในการควบคุมคุณภาพของพยาบาลในหน่วยงานที่ปฏิบัติ โดยใช้มาตรฐาน
การพยาบาลและคู่มือในการปฏิบัติการพยาบาลต่างๆ
9. สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและญาติ ในการดูแลผู้ป่วยและการบำ�บัดอาการภายใต้
การแนะนำ�  ของพยาบาลหัวหน้าทีม หัวหน้าหอผู้ป่วย
10. การบันทึกข้อมูลปัญหาและความต้องการของผูป้ ว่ ยตัง้ แต่แรกรับจนจำ�หน่าย ครอบคลุม
องค์รวม และผลการปฏิบัติตามแผนการรักษา แผนการพยาบาล การตอบสนองปัญหาของผู้ป่วย
อย่างต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ วิเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ การพัฒนาการดูแลผูป้ ว่ ย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย
และมีประสิทธิภาพ
■■
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ด้านการวางแผน
1. ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดคุณภาพของ
หน่วยงาน ตามขอบเขตงานที่รับมอบหมาย
2. ร่วมวางแผนและดำ�เนินการบริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเวชภัณฑ์ ตาม
มาตรฐานและแนวทางที่กำ�หนดตามขอบเขตงานที่รับมอบหมาย
3. ร่วมวางแผนและดำ�เนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน โครงการ งานที่ได้รับ
มอบหมายในหน่วยงาน
■■

ด้านการประสานงาน
1. ประสานความร่วมมือกับทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการดูแลผู้ป่วยเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ตามที่กำ�หนด
2. ประสานการใช้แหล่งประโยชน์ และการทำ�งานร่วมกันทั้งภายใน นอกทีมงานหรือ
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการรักษาพยาบาลและการดำ�เนินงานตามเป้าหมายของ
หน่วยงาน
3. ชีแ้ จง ให้รายละเอียดข้อมูล ข้อเท็จจริง เพือ่ สร้างความเข้าใจ ร่วมมือในการดำ�เนินการ
รักษาพยาบาล หรือการดำ�เนินงานตามที่รับมอบหมาย
■■

ด้านการบริการ
1. สอน สาธิต และให้คำ�แนะนำ�ด้านสุขภาพแก่ประชาชน ผู้ใช้บริการ ชุมชน เครือข่าย
บริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา และฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้ประชาชน
สามารถดูแลตนเองได้
2. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในทีมการพยาบาล
3. มีส่วนร่วมในการจัดทำ�คู่มือการสอน การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว
4. ให้ความร่วมมือหรือมีสว่ นในการทำ�วิจยั ทางการพยาบาลและนำ�ผลการวิจยั ไปใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงาน
■■
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■■
ประเภทวิชาการ

ระดับชำ�นาญการ

■■
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป

(Job Summary)

ปฏิบัติการพยาบาลในฐานะหัวหน้างานหรือผู้มีประสบการณ์ทางการพยาบาล ซึ่งต้องกำ�กับ
แนะนำ�  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความชำ � นาญสู ง ทางการพยาบาลโดยใช้ ศ าสตร์ ศิ ล ปะการพยาบาล และหลั ก วิ ท ยาศาสตร์
ตามมาตรฐานการพยาบาลและแนวปฏิบัติที่กำ�หนด ครอบคลุม 4 มิติ คือ การรักษาพยาบาล
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนระหว่างการรักษา การฟื้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ โดยประยุกต์ใช้
ร่วมกับกระบวนการพยาบาล ในการปฏิบัติการพยาบาล วางแผนการดูแลและจัดการปัญหาด้าน
สุขภาพในกลุม่ เสีย่ งและกลุม่ ป่วยเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ สามารถประเมินและวินจิ ฉัย คาดการณ์
อาการแสดงที่บ่งชี้ภาวะฉุกเฉินและความเสี่ยงทางคลินิกและสังคม ตัดสินใจ ดำ�เนินการ แก้ปัญหา
ความเจ็บป่วยและช่วยแก้ปญ
ั หาอืน่ ๆ ทีย่ าก ร่วมวางแผนและดำ�เนินการพัฒนาระบบงาน ประสานงาน
บริการข้อมูลวิชาการ และสอน ให้คำ�แนะนำ�  ช่วยเหลือ สร้างเสริมพลังอำ�นาจ (Empowerment)
ติดตามนิเทศการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั ิ สร้างการมีสว่ นร่วมของผูป้ ว่ ย ครอบครัว ประสานความร่วมมือ
กับทีมสหสาขาวิชาชีพ และปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เพือ่ สุขภาพอนามัยทีด่ ขี องประชาชน

■■
หน้าที่ความรับผิดชอบ

ด้านการปฏิบัติการ
1. ปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก ตามมาตรฐาน จริยธรรม
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ สิ ท ธิ ผู้ ป่ ว ย และแนวทางที่ กำ � หนด เพื่ อ ให้ ผู้ ป่ ว ยได้ รั บ การดู แ ลที่ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม และปลอดภัย
2. ปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงแก่ผู้ป่วยและครอบครัว โดยใช้กระบวนการพยาบาลและ
การพยาบาลองค์รวม เพือ่ วางแผนและให้การพยาบาลครอบคลุมทัง้ ร่างกายและจิตใจ ทัง้ การป้องกัน
การเกิดภาวะแทรกซ้อน การส่งเสริมและฟืน้ ฟูสขุ ภาพ ให้สามารถกลับมาดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง
ตัง้ แต่ การคัดกรอง การประเมินภาวะสุขภาพทีซ่ บั ซ้อน การวิเคราะห์ปญ
ั หาและภาวะเสีย่ ง ให้การวินจิ ฉัย
ทางการพยาบาล จำ�แนกความรุนแรงของปัญหาทีซ่ บั ซ้อน วางแผนการพยาบาล และให้การพยาบาล
ทีใ่ ช้ประสบการณ์ และความชำ�นาญสูงพร้อมทัง้ กำ�กับ แนะนำ�  ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของผูร้ ว่ มงาน
และติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลที่ให้กับผู้ป่วยตลอดเวลา
3. เฝ้าระวัง วิเคราะห์อาการเปลีย่ นแปลงและอาการผิดปกติของผูป้ ว่ ยทัว่ ไปและภาวะวิกฤต
และเมือ่ มีภาวะฉุกเฉินให้การช่วยชีวติ โดยใช้เครือ่ งมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ทจี่ ะช่วยชีวติ ได้อย่างถูกต้อง
ฉับไว กรณีสถานการณ์ฉุกเฉินหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน สามารถทราบความต้องการ รวมถึง
■■
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การจัดเตรียมเครื่องมือและใช้แหล่งประโยชน์ที่มีอยู่ทั้งหมดได้อย่างเหมาะสม
4. จัดระบบการนำ�แผนการรักษา การพยาบาลไปปฏิบัติ และสามารถประเมินสิ่งที่
ควรละเว้นหรือเพิ่มเติมจากแผนการรักษาของแพทย์ โดยยึดหลักสวัสดิภาพของผู้ป่วย
5. เป็นผู้นำ�ในการประชุมทีมการพยาบาลหรือทีมสุขภาพ เพื่อประเมินผลสำ�เร็จของ
การดูแลและการวางแผนจำ�หน่าย นำ�ไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
6. จัดระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในหอผูป้ ว่ ย โดยติดตามเฝ้าระวังความเสีย่ ง
ต่อการติดเชือ้ และแพร่กระจายเชือ้ ในผูป้ ว่ ย รวมทัง้ กำ�กับ ควบคุม สิง่ แวดล้อมและอุปกรณ์ เครือ่ งมือ
เครื่องใช้ให้ปราศจากการแพร่กระจายเชื้อ
7. จั ด ระบบการให้ ย าผู้ ป่ ว ยตั้ ง แต่ การตรวจสอบคำ � สั่ ง การรั ก ษา การตรวจสอบยา
การวางแผนให้ยาและติดตามเฝ้าระวังผล อาการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ (critical point) ของยา
แต่ละชนิด รวมทั้งตัดสินใจประสานความร่วมมือกับทีมสหสาขาเมื่อมีอาการผิดปกติจากการใช้ยา
ช่วยเหลือบรรเทาอาการข้างเคียงจากยา
8. ร่วมดำ�เนินการระบบบริหารความเสีย่ งในหน่วยงาน ปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั กิ ารบริหาร
ความเสี่ยงในหน่วยงาน ภายใต้คำ�แนะนำ�  นิเทศ ควบคุม กำ�กับของหัวหน้าหอผู้ป่วย
9. วางแผนจำ�หน่าย (discharge planning) ผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน เพื่อผู้ป่วยได้รับ
การดูแลและฟื้นฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับครอบครัวของผู้ป่วย บุคลากรทีมสุขภาพและ
พยาบาลชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
10. ติดตามและดำ�เนินการควบคุมคุณภาพของพยาบาลในหน่วยงานที่ปฏิบัติ โดยใช้
มาตรฐานการพยาบาลและคู่มือในการปฏิบัติการพยาบาลต่างๆ
11. สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและญาติ ในการดูแลผู้ป่วยและการบำ�บัดอาการภายใต้
การแนะนำ�  ปรึกษาของพยาบาลหัวหน้าทีม หัวหน้าหอผู้ป่วย
12. บันทึกทางการพยาบาลตรงตามปัญหาความต้องการ การประเมินแรกรับ ประวัติ
การเจ็บป่วย พฤติกรรมสุขภาพ การประเมินซํ้าต่อเนื่อง สาเหตุปัจจัยเกี่ยวกับความเจ็บป่วย ผลการ
ปฏิบตั ติ ามแผนการรักษา แผนการพยาบาลและการตอบสนองของผูป้ ว่ ยแต่ละช่วงเวลา ด้านร่างกาย
จิตใจอารมณ์ สังคม อย่างต่อเนื่องถูกต้อง พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและนำ�ข้อมูลที่ได้มาวางแผน
เพื่อการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบายและมีประสิทธิภาพ
ด้านการวางแผน
1. วางแผน ร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาการปฏิบตั งิ าน แผนบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
ของงาน ที่มีความยาก โดยต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำ�นาญสูง ในการ
วิ เ คราะห์ ตั ด สิ น ใจกำ � หนดแนวทางแก้ ปั ญ หา พั ฒ นา เพื่ อ ให้ ก ารดำ � เนิ น งานบรรลุ เ ป้ า หมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กำ�หนด
2. ร่วมวางแผนบริหารอัตรากำ�ลัง พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน และแผนการศึกษา
ฝึกอบรมในคลินิกแก่นักศึกษาพยาบาล และผู้อบรมหลักสูตรเฉพาะสาขาต่างๆ ตามภารกิจของ
■■
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หน่วยงาน หอผู้ป่วย
3. ร่วมวางแผนนิเทศแก่บคุ ลากรพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและ
นอกหน่วยงาน โดยต้องใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์และความชำ�นาญสูง ในการเชือ่ มโยงมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องในการนิเทศงาน เพื่อพัฒนาการปฏิบัติ และระบบบริการพยาบาลในหน่วยงาน หอผู้ป่วย
และเครือข่ายให้มีคุณภาพ
4. ร่วมกับหัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนบริหารจัดการ
ระบบวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษเพื่อการบำ�บัดรักษาผู้ป่วยที่
เจ็บป่วยซับซ้อน ตามขอบเขตงานทีร่ บั มอบหมาย เพือ่ ให้ระบบเครือ่ งมือมีคณ
ุ ภาพ เพียงพอ พร้อมใช้
และคุ้มค่าคุ้มทุน
5. วางแผนร่วมกับหัวหน้าหอผู้ป่วยในการดำ�เนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน
โครงการงานที่ได้รับมอบหมายในหอผู้ป่วย หน่วยงาน
6. สอน แนะนำ�  พยาบาลผู้ปฏิบัติ ในการวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงาน และวางแผน
แก้ปัญหา แผนงาน โครงการเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย หน่วยงาน
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทำ�งาน ชี้ แจง ให้ ร ายละเอี ยดข้ อมู ล แนวทางปฏิ บั ติ ข้ อเท็ จจริ ง ที่ มี
รายละเอียดยาก เพื่อความเข้าใจ สร้างความร่วมมือกับผู้ปฏิบัติ ในหน่วยงาน หน่วยงานอื่น และ
ทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานการทำ�งาน โดยให้ความคิดเห็น คำ�แนะนำ�  กับผู้ปฏิบัติในหน่วยงานและ
ทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลผู้ป่วยที่มีความยุ่งยาก มีความหลากหลายของบุคคลและ
ทีมงานผู้เกี่ยวข้อง
3. ประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลภายในหอผู้ป่วย
■■

ด้านการบริการ
1. ร่วมจัดทำ�และให้คำ�แนะนำ�ปรึกษาเพื่อการจัดทำ�สื่อให้ความรู้ คู่มือ วิธีปฏิบัติงาน
มาตรฐานการพยาบาล ตำ�รา เอกสารวิชาการด้านการพยาบาลผู้ป่วย และเผยแพร่ เพื่อการเรียนรู้
เป็นแหล่งประโยชน์แก่ผู้ร่วมงาน สมาชิกในทีม
2. สอน สาธิต ให้คำ�แนะนำ�ด้านสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการทั้งระดับบุคคลและครอบครัว
ในปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยาก
3. ร่วมดำ�เนินการกิจกรรมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และโครงการวิจัยของหน่วยงาน
ตามขอบเขตงานที่รับมอบหมาย และร่วมจัดทำ�คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานที่สำ�คัญของหอผู้ป่วย
4. ร่วมดำ�เนินการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ ออกแบบระบบและดำ�เนินการจัดเก็บ
ข้อมูลที่สำ�คัญด้านการพยาบาล เพื่อสร้างและให้บริการสารสนเทศด้านการรักษาพยาบาลที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ ประชาชน บุคคล หน่วยงาน ระบบบริการทีเ่ กีย่ วข้อง และประกอบการกำ�หนดนโยบาย
■■
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ของผู้บริหาร
5. สอน ให้คำ�แนะนำ�  คำ�ปรึกษาแก่พยาบาลผู้ปฏิบัติท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า หรือ
ผู้ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
6. สอน แนะนำ�พยาบาลผู้ปฏิบัติในการวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงาน และวางแผน
แก้ปัญหา แผนงาน โครงการเพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย หน่วยงาน
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■■
ประเภทวิชาการ

ระดับชำ�นาญการพิเศษ

■■
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป

(Job Summary)

ปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพหัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงาน โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำ�นาญงานสูงมากทางศาสตร์ ศิลปะการพยาบาล และ
หลักวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการพยาบาลและแนวปฏิบัติที่กำ�หนดครอบคลุม 4 มิติ คือ
การรักษาพยาบาล ป้องกันภาวะแทรกซ้อนระหว่างการรักษา การฟืน้ ฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
รวมทัง้ บูรณาการความรูศ้ าสตร์สาขาทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สาธารณสุขศาสตร์ พฤติกรรมและสังคมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ กระบวนการพยาบาล ในการปฏิบัติการ
พยาบาล วางแผนการดูแลให้มีความต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารจัดการให้เกิดการดูแลที่มีคุณภาพ
และแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน หรือภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในกลุ่มป่วยเพื่อให้ผู้ป่วย
ปลอดภัยจากภาวะคุกคาม ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย สามารถคาดการณ์
ความเสี่ยง และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยแต่ละราย ในเชิงคลินิกและเชิงสังคม รวมทั้งต้องกำ�กับ
แนะนำ�  ตรวจสอบการปฎิบัติงานของผู้ร่วมทีม ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก โดยใช้
กระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ และบริหารคุณภาพการพยาบาล
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทั้งด้านการพยาบาลและด้านสุขภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึง พัฒนาและ
ปรับปรุงบริการการพยาบาล พัฒนาโปรแกรม แนวทางการดูแล แนวปฏิบัติการดูแล โดยใช้
หลักฐานทางวิชาการ การวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ์ ให้คำ�ปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ให้กับทีม
การพยาบาล รวมถึงประสานความร่วมมือแลกเปลีย่ นความรู้ ตลอดจนสนับสนุนความรูด้ า้ นสุขภาพ
กับทีมสหสาขาวิชาชีพ และภาคีเครือข่ายในชุมชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน

■■
หน้าที่ความรับผิดชอบ

ด้านการปฏิบัติการ
1. ปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนตามมาตรฐานวิชาชีพ
หลักจริยธรรม จรรยาบรรณ สิทธิผปู้ ว่ ย ทีต่ อ้ งใช้องค์ความรูว้ ชิ าการเฉพาะทาง นวัตกรรม งานวิจยั
ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทเี่ กีย่ วข้อง และใช้ความชำ�นาญงานขัน้ สูงด้านบริการพยาบาลในการดูแล
ผู้ป่วยทั่วไปและระยะวิกฤตที่มีภาวะเจ็บป่วยซับซ้อน รุนแรง มีความเสี่ยงสูง มีความยุ่งยากซับซ้อน
และยากต่อการตัดสินใจ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม ปลอดภัย
2. ปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงแก่ผู้ป่วยและครอบครัว โดยใช้กระบวนการพยาบาลและ
การพยาบาลองค์รวม เพือ่ วางแผนและให้การพยาบาลครอบคลุมทัง้ ร่างกายและจิตใจ ทัง้ การป้องกัน
■■
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การเกิดภาวะแทรกซ้อน การส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพให้สามารถกลับมาดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง
ตั้งแต่ การคัดกรอง การประเมินภาวะสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อน การวิเคราะห์ปัญหาและภาวะเสี่ยง
ให้การวินจิ ฉัยทางการพยาบาล จำ�แนกความรุนแรงของปัญหาทีย่ งุ่ ยากซับซ้อน วางแผนการพยาบาล
และให้การพยาบาลทีใ่ ช้ประสบการณ์และความชำ�นาญงานสูงมากพร้อมทัง้ กำ�กับ แนะนำ�  ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน และติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลที่ให้กับผู้ป่วย
ตลอดเวลา
3. คาดการณ์ ประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์อาการเปลี่ยนแปลงและอาการผิดปกติของ
ผู้ป่วยทั่วไปและวิกฤต วางแผนช่วยเหลือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล พร้อมทั้งติดตาม กำ�กับ
ให้ปฏิบัติการดูแลเป็นไปตามเป้าหมาย
4. กระตุ้ น และส่ ง เสริ ม ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบวางแผนการจำ � หน่ า ยผู้ ป่ ว ย
(Discharge planning) เฉพาะกลุ่มที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนในสาขาที่รับผิดชอบรวมทั้งปฏิบัติตาม
แผนที่วางไว้ ติดตาม ควบคุมกำ�กับให้มีการดำ�เนินการตามแผนการจำ�หน่ายผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วย
ได้รบั การดูแลและฟืน้ ฟูสภาพอย่างต่อเนือ่ ง โดยร่วมมือกับครอบครัวของผูป้ ว่ ย บุคลากรในทีมสุขภาพ
ที่เกี่ยวข้อง พยาบาลชุมชน และแหล่งประโยชน์ในชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและ
ครอบครัว
5. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ผลการวางแผนจำ�หน่ายผู้ป่วย หรือกระบวนการพยาบาลต่างๆ
ที่จัดบริการแก่ผู้ป่วยทั้งหมดทุกหน่วยงานในสาขาที่รับผิดชอบ เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของสาขาและ
แปลผลให้กับผู้บริหารทางการพยาบาลในระดับสูงเพื่อทราบสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงและ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธการดำ�เนินงาน
6. จัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้ป่วยและสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดว่าจะ
เกิดขึน้ หรือภาวะวิกฤตของผูป้ ว่ ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้ คาดการณ์ วางแผนป้องกัน แก้ไข
ได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์
7. จัดระบบการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย ครอบครัวหรือผู้ดูแลที่บ้าน เพื่อให้คำ�แนะนำ�ตอบ
ข้อสงสัย และเป็นสื่อกลางในการติดต่อกับแพทย์หรือทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
8. ศึกษา วิจยั พัฒนาระบบหรือรูปแบบบริการพยาบาลเฉพาะทางทีม่ คี วามยุง่ ยากซับซ้อน
โดยมีการค้นคว้าอ้างอิง หรือใช้ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าและหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้
การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า เพือ่ กำ�หนดแนวทางพัฒนามาตรฐานการพยาบาล ประยุกต์
ให้สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน
9. เป็นผู้นำ�ในการประชุมทีมการพยาบาลหรือทีมสุขภาพ เพื่อประเมินผลสำ�เร็จของการ
ดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หายุง่ ยากซับซ้อน หรือภาวะวิกฤต วิเคราะห์ปญ
ั หาและแนวทางการดำ�เนินงานเพือ่
นำ�ไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
10. พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในหอผู้ป่วย การแพร่กระจายเชื้อ
โดยเฉพาะเชื้อดื้อยา โดยนิเทศติดตามให้คำ�ปรึกษาแก่บุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ ในการ
ดำ�เนินการตามระบบรวมทั้งจัดระบบความพร้อมใช้ของ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สิ่งแวดล้อม
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ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
11. วิเคราะห์ปัญหาการให้ยาในหน่วยงานและวางแผนจัดระบบแนวปฏิบัติการให้ยา
ป้องกันและเฝ้าระวังเตรียมพร้อมและประสานทีม เพือ่ ช่วยเหลือแก้ไขภาวะวิกฤตฉุกเฉินจากการให้ยา
ครอบคลุมกลุ่มยาสำ�คัญที่ใช้ในหน่วยงาน ทั้งยาที่มีความเสี่ยงสูง (high alert drug) ยาที่เสี่ยง
เกิดอันตรายจากการแพ้ยา (adverse drug reaction) ยากลุ่มเสี่ยงเกิดปฏิกิริยาไม่เข้ากันของยา
(drug interaction) ที่ยาเสี่ยงเกิดความผิดพลาดจากการระบุชนิดหรือจำ�นวนผิดพลาด (look alike
sound alike) ยาราคาแพงหรือยาที่ควบคุมการใช้พิเศษและติดตามผลการดำ�เนินการตามระบบ
แนวปฏิบัติ การบริหารยาในหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
12. จัดระบบบริหารความเสีย่ งในหน่วยงาน และติดตามกำ�กับการปฏิบตั ติ ามแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน ภายใต้คำ�แนะนำ�  นิเทศ ควบคุมกำ�กับของหัวหน้าหอผู้ป่วย
13. ติดตามและดำ�เนินการควบคุมคุณภาพของพยาบาลในหน่วยงานที่ปฏิบัติ โดยใช้
มาตรฐานการพยาบาลและคู่มือในการปฏิบัติการพยาบาลต่างๆ
14. สร้างแนวทางการมีสว่ นร่วมของผูป้ ว่ ยและญาติ ในการดูแลผูป้ ว่ ยและการบำ�บัดอาการ
ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
15. วิเคราะห์ปญ
ั หา คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ ปัญหาและผลลัพธ์บริการ การปฏิบตั ิ
การพยาบาลในหน่วยงาน ศึกษาและตัดสินใจเลือกใช้ทฤษฎี ความรู้ ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์
นวัตกรรม งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ พัฒนาคุณภาพการปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีย่ งุ่ ยากซับซ้อนในหน่วย
งาน และวางแผนแก้ไข จัดการป้องกัน
16. ติดตาม กำ�กับ และตรวจสอบบันทึกทางการพยาบาลให้บันทึกได้ครบถ้วนตาม
กระบวนการพยาบาล อย่างต่อเนื่องถูกต้องสามารถใช้สื่อสารแก่ทีมสุขภาพ และเป็นหลักฐานทาง
กฎหมายได้ พร้อมทั้งวิเคราะห์ และนำ�ข้อมูลที่ได้มาวางแผนเพื่อการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้เกิด
ความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
ด้านการวางแผน
1. วางแผนบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน ร่วมวางแผนระดับสาขา องค์กร
พยาบาล ในงานที่มีความยุ่งยาก โดยต้องใช้ความรู้ประสบการณ์และความชำ�นาญสูงมาก ในการ
วิเคราะห์ คาดการณ์สถานการณ์ แนวโน้มปัญหาและตัดสินใจ กำ�หนดแนวทางแก้ปัญหา พัฒนา
เพื่อให้การดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำ�หนด
2. วางแผนบริหารอัตรากำ�ลัง พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน และ แผนการศึกษา ฝึกอบรม
ในคลินิกแก่นักศึกษาพยาบาล และผู้อบรมหลักสูตรเฉพาะสาขาต่างๆตามภารกิจของหน่วยงาน
หอผู้ป่วย
3. วางแผนนิเทศแก่บคุ ลากรพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและนอก
หน่วยงาน โดยต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำ�นาญสูง ในการเชือ่ มโยงมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการนิเทศงาน เพือ่ พัฒนาการปฏิบตั ิ และพัฒนาระบบบริการพยาบาลในหน่วยงาน หอผูป้ ว่ ยและ
■■
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เครือข่ายให้มีคุณภาพ
4. วางแผนบริหารจัดการระบบวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือ
พิเศษเพื่อการบำ�บัดรักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยซับซ้อน ตามขอบเขตงานที่รับมอบหมาย เพื่อให้ระบบ
เครื่องมือมีคุณภาพ เพียงพอ พร้อมใช้ คุ้มทุน
5. วางแผนและดำ�เนินการประเมินผลสัมฤทธิข์ องแผนงาน โครงการงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ในหอผู้ป่วย หน่วยงาน
ด้านการประสานงาน
1. ประสานงานและความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน ทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน มีบุคคล หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องหลากหลาย
ยุ่งยากซับซ้อนในการประสานงานและความร่วมมือ
2. ประสานการทำ � งาน โดยให้ ค วามคิ ด เห็ น คำ � แนะนำ �  กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ใ นหน่ ว ยงาน
หน่ ว ยงานอื่ น และที ม สหสาขาวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในการดู แ ลผู้ ป่ ว ยที่ มี ค วามยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ น มี
ความหลากหลายของบุคคล หน่วยงาน ทีมงาน และผู้เกี่ยวข้อง
3. ประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลภายในหอผู้ป่วยและ
หน่วยงาน
■■

ด้านการบริการ
1. จั ด ทำ �  ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา สื่ อ ให้ ค วามรู้ คู่ มื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน มาตรฐานการพยาบาล
เฉพาะโรค ตำ�รา เอกสารวิชาการด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนักและเผยแพร่ เพื่อการเรียนรู้ เป็น
แหล่งประโยชน์แก่ผรู้ ว่ มงาน สมาชิกในทีม ผูใ้ ช้บริการ ประชาชน ชุมชน เครือข่ายบริการทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งภายใน นอกหน่วยงาน
2. สอน สาธิต ให้ค�ำ แนะนำ�ด้านสุขภาพแก่ผใู้ ช้บริการ ทัง้ ระดับบุคคล ครอบครัว ประชาชน
ชุมชน เครือข่ายบริการที่เกี่ยวข้อง ในปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อน
3. จัดกิจกรรมวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการวิจัยของหน่วยงาน นอกหน่วยงาน
4. ให้คำ�แนะนำ�  หรือคำ�ปรึกษาทางการพยาบาลผู้ป่วยที่ยุ่งยากซับซ้อนแก่บุคคลากรหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ต้องใช้ประสบการณ์ ความชำ�นาญงานสูงมากในด้านการพยาบาล
และเป็นผู้นำ�การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการพยาบาลผู้ป่วยที่ยุ่งยากซับซ้อนแก่พยาบาลวิชาชีพ
ทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน
5. การแลกเปลี่ยน ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านการพยาบาลและศาสตร์สาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หน่วยราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป
■■

บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ

47

■■
ประเภทวิชาการ

ระดับเชี่ยวชาญ

■■
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป

(Job Summary)

ปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพหัวหน้ากลุ่มงาน หรือผู้ปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญในงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางศาสตร์ ศิลปะการพยาบาล และ
หลักวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการพยาบาลและแนวปฏิบัติที่กำ�หนดครอบคลุม 4 มิติ คือ
การรักษาพยาบาล ป้องกันภาวะแทรกซ้อนระหว่างการรักษา การฟืน้ ฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
รวมทัง้ บูรณาการความรูศ้ าสตร์สาขาทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สาธารณสุขศาสตร์ พฤติกรรมและสังคมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ฯลฯ มาประยุกต์ใช้รว่ มกับกระบวนการพยาบาล ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
และวางแผนการดู แ ลให้ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งรวมถึ ง การบริ ห ารจั ด การให้ เ กิ ด การดู แ ลที่ มี คุ ณ ภาพ
แก้ไขปัญหายากและซับซ้อนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพในวงกว้าง เพื่อให้ผู้ใช้บริการปลอดภัย
ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถคาดการณ์สถานการณ์ปัญหาและความเสี่ยงด้านสุขภาพ
พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลกระทบทางพยาธิสภาพและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในเชิงคลินิกและเชิงสังคม
มาเป็นข้อมูลในการกำ�หนดทิศทาง แนวทาง ระบบในการให้บริการพยาบาลแก่ผใู้ ช้บริการในหน่วยงาน
หรือองค์กร และบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และความคุมค่าในการดำ�เนินงาน รวมทั้งต้อง
กำ�กับ ตรวจสอบ แนะนำ�และต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากแก่
ผูป้ ฎิบตั งิ าน โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการเพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ และบริหารคุณภาพ
การพยาบาล เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ ทั้งด้านการพยาบาลและด้านสุขภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย
รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงบริการการพยาบาล โปรแกรม แนวทางการดูแล แนวปฏิบัติการดูแล
โดยใช้หลักฐานทางวิชาการ การวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ์ ให้คำ�ปรึกษา ถ่ายทอดความรู้และ
เสริมสร้างสมรรถนะให้กบั ทีมการพยาบาล รวมถึงประสานความร่วมมือแลกเปลีย่ นความรู้ ตลอดจน
สนับสนุนความรู้ด้านสุขภาพกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และภาคีเครือข่ายในชุมชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
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■■
หน้าที่ความรับผิดชอบ

ด้านการปฏิบัติการ
1. ปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก
ตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักจริยธรรม จรรยาบรรณ สิทธิผปู้ ว่ ย ทีต่ อ้ งใช้องค์ความรูว้ ชิ าการเฉพาะทาง
นวัตกรรม งานวิจัย ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง และใช้ความเชี่ยวชาญในด้านบริการ
พยาบาลในการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยทั่วไปและระยะวิกฤตที่มีภาวะเจ็บป่วยซับซ้อน รุนแรง และ
มีความเสี่ยงสูง มีความยุ่งยากซับซ้อนมากยากต่อการตัดสินใจ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม
ปลอดภัย
2. กำ�กับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงแก่ผู้ป่วยและ
ครอบครัว โดยใช้กระบวนการพยาบาลและการพยาบาลองค์รวม ครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจ
รวมถึงการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน การส่งเสริมและฟืน้ ฟูสขุ ภาพให้สามารถกลับมาดูแลตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง ตั้งแต่ การคัดกรอง การประเมินภาวะสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อน การวิเคราะห์ปัญหา
และภาวะเสีย่ ง ให้การวินจิ ฉัยทางการพยาบาล จำ�แนกความรุนแรงของปัญหาทีย่ งุ่ ยากซับซ้อน และ
วางแผนการพยาบาล
3. คาดการณ์สถานการณ์ปัญหาและความเสี่ยงด้านสุขภาพพร้อมทั้งเชื่อมโยงผลกระทบ
ทางพยาธิสภาพและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในเชิงคลินิกและเชิงสังคมมาเป็นข้อมูลในการกำ�หนด
ทิศทาง แนวทาง ระบบในการให้บริการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการในหน่วยงานหรือองค์กร
4. นิเทศ ติดตามช่วยเหลือเกี่ยวกับการให้บริการพยาบาลในหน่วยงานบริการพยาบาล
ครอบคลุมทุกสาขา
5. จัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบบริการ
พยาบาลและผู้ใช้บริการ และสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
คาดการณ์ วางแผนป้องกัน แก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์
7. เป็นผูน้ �ำ ในการกำ�หนดมาตรฐานและแนวทางการบริการพยาบาลในแต่ละหน่วยบริการ
และดำ�เนินการเองในกรณีทตี่ อ้ งอาศัยความเชีย่ วชาญในงานการพยาบาล พร้อมทัง้ สามารถคาดการณ์
แนวโน้มของการบริการพยาบาลในอนาคต
8. กำ�หนดทิศทางของการศึกษา วิจยั พัฒนาระบบหรือรูปแบบบริการพยาบาลเฉพาะทาง
และมีการค้นคว้าอ้างอิง หรือใช้ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าและหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้
การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า เพือ่ กำ�หนดแนวทางพัฒนามาตรฐานการพยาบาล ประยุกต์
ให้สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน
9. ติดตามและกำ�กับการประเมินผลสำ�เร็จของการดูแลผู้ป่วยครอบคลุมหน่วยงานบริการ
พยาบาลทุกสาขา รวมทั้งเป็นผู้นำ�ในการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการดำ�เนินงานเพื่อนำ�ไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนาการคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
■■
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10. ควบคุมและตรวจสอบ การดำ�เนินงานในระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ทัง้ ใน
ผูป้ ว่ ย บุคลากร และสิง่ ของเครือ่ งใช้ทางการแพทย์ ให้ได้ตามมาตรฐานในทุกหน่วยบริการพยาบาล
11. กำ�หนดระบบหรือแนวทางร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ เช่น การบริหารยา การบริหาร
ความเสี่ยง เป็นต้น ในทุกหน่วยบริการเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
12. กำ�หนดทิศทางการติดตามและดำ�เนินการควบคุมคุณภาพของพยาบาลในทุกหน่วยงาน
โดยใช้มาตรฐานการพยาบาลและคู่มือในการปฏิบัติการพยาบาลต่างๆ
13. วิเคราะห์ปญ
ั หา คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ ปัญหาและผลลัพธ์บริการ การปฏิบตั ิ
การพยาบาลในทุกหน่วยงาน ศึกษาและตัดสินใจเลือกใช้ทฤษฎี ความรู้ ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์
นวัตกรรม งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่ยากซับซ้อนมาก
และมีผลกระทบในวงกว้าง เพื่อวางแผนแก้ไขจัดการป้องกัน
14. กำ�หนดทิศทางการติดตาม กำ�กับและตรวจสอบบันทึกทางการพยาบาลให้บันทึกได้
ครบถ้วนตามกระบวนการพยาบาลอย่างต่อเนื่องถูกต้อง สามารถใช้สื่อสารแก่ทีมสุขภาพ และเป็น
หลักฐานทางกฎหมายได้
15. กำ�หนดทิศทางการศึกษาวิจัยทางการพยาบาล ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล และหน่วยงาน
ด้านการวางแผน
1. วางแผนหรือร่วมดำ�เนินการวางแผนพัฒนาคุณภาพของทุกหน่วยบริการพยาบาล
ในงานที่มีความยากและซับซ้อนมาก โดยต้องใช้ความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในการ
วิเคราะห์ คาดการณ์สถานการณ์ แนวโน้มปัญหา และตัดสินใจกำ�หนดแนวทางแก้ปัญหา พัฒนา
เพื่อให้การดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมายหรือผลสัมฤทธิ์ที่กำ�หนด
2. จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
และด้านบุคลากรทางการพยาบาล และการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ผ่านแผนปฏิบัติการ
3. วางแผนนิเทศบุคลากรพยาบาลทุกระดับครอบคลุมทุกหน่วยบริการพยาบาล โดยใช้
ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลในการเชื่อมโยงมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ในการนิเทศงาน เพื่อพัฒนาการปฏิบัติ และระบบบริการพยาบาลในทุกหน่วยงานให้มีคุณภาพ
4. วางแผนติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการระบบวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือเวชภัณฑ์
ครุภัณฑ์ และเครื่องมือพิเศษเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำ�หนด
5. วางแผนติดตามการดำ�เนินงาน ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน โครงการงานที่ได้รับ
มอบหมายในหอผู้ป่วยหรือหน่วยงาน
■■
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ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทำ�งานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอืน่ ๆ โดยมีบทบาท
ในการชี้แนะจูงใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำ�หนดไว้
2. ให้ข้อคิดเห็น คำ�แนะนำ�  เป็นที่ปรึกษาในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาการพยาบาลผู้ป่วย
ทุกหน่วยบริการพยาบาลที่มีความยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง โดยใช้ความรู้
ระดับเชี่ยวชาญ
3. สนับสนุน ให้การช่วยเหลือ ติดต่อประสานงานการให้บริการพยาบาล ในหน่วยงาน
องค์กรที่ขอความร่วมมือ
4. ประสานความร่ ว มมื อ ทุ ก ระดั บ และที ม สหสาขาวิ ช าชี พ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การพยาบาลและคุณภาพบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
■■

ด้านการบริการ
1. เป็นที่ปรึกษาของส่วนราชการในการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากร ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน
2. ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่สำ�คัญแก่ผู้บริหารทั้งภายในและภายนอก
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
3. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในองค์กร และวางระบบการจัดการความรู้ โดยวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์วางแผนในการนำ�ผลงานวิจัยมาใช้ หรือการทำ�วิจัยเพื่อพัฒนาระบบงาน
4. เป็นทีป่ รึกษาสนับสนุน ส่งเสริม ควบคุม กำ�กับ ดูแล ติดตามประเมินผลการดำ�เนินงาน
วิชาการและวิจัยของงานการพยาบาล
5. ร่วมกำ�หนดแนวทางการเรียน การสอน การฝึกปฏิบตั ขิ องหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
6. ส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และ
จัดให้มีระบบบริการดูแลต่อเนื่อง
7. เป็นผู้นำ�ในการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คาดการณ์ความ
ต้องการ และความคาดหวัง ศึกษาความพึงพอใจอย่างต่อเนือ่ ง ให้ค�ำ ปรึกษา แนะนำ�  วินจิ ฉัย ชีแ้ จง
และตอบปัญหาที่สำ�คัญ เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยหนักในระดับกรม กอง เขตบริการสุขภาพ
8. ออกแบบระบบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานบริการพยาบาลต่อผูบ้ ริหาร หน่วย
งาน องค์กรต่างๆ และสมาคมวิชาชีพ
9. เป็นผู้นำ�ในการสนับสนุนชุมชนในด้านการดูแลสุขภาพ
■■
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บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติ
งานการพยาบาลในชุมชนของโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานการพยาบาลในชุมชนของโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลกำ�หนดให้มี 4 ระดับ
คือ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำ�นาญการ ระดับชำ�นาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ มีรายละเอียด
คือ

■■
ประเภทวิชาการ

ระดับปฏิบัติการ

■■
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป

(Job Summary)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงให้กับบุคคล ครอบครัว
และชุมชนรวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับทีมการพยาบาลและทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้
ความสามารถทางศาสตร์และศิลปะการพยาบาล หลักวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการพยาบาลและ
แนวปฏิบัติที่กำ�หนด ครอบคลุม 4 มิติ คือ การรักษาพยาบาล ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ในประชาชนกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง การฟื้นฟูสภาพกลุ่มป่วยให้กลับสู่ภาวะปกติ และการส่งเสริม
สุขภาพให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
และจัดการปัญหาด้านสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มที่ไม่ซับซ้อน
ตามแนวปฏิบัติที่หน่วยงานกำ�หนด ร่วมทีมการพยาบาลในการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวและ
ชุมชน เพื่อให้สามารถปรับตัวและดูแลตนเองเกี่ยวกับกิจวัตรประจำ�วันได้ โดยปฎิบัติการพยาบาลที่
บ้าน ชุมชน และสถานบริการ แก้ไขปัญหางานในความรับผิดชอบได้เหมาะสม ภายใต้การกำ�กับ
แนะนำ�  นิเทศ ติดตามของพยาบาลผู้มีประสบการณ์หรือหัวหน้างาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย ทั้งในสถานบริการสุขภาพและชุมชนเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
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■■
หน้าที่ความรับผิดชอบ

ด้านการปฏิบัติการ
1. ปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ พืน้ ฐานตามมาตรฐาน จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผปู้ ว่ ย
และแนวทางที่กำ�หนด เพื่อให้บุคคล ครอบครัว และชุมชนได้รับการดูแลที่ถูกต้องและปลอดภัย
2. ปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยตรงแก่บคุ คล ครอบครัว และชุมชน โดยใช้กระบวนการพยาบาล
และการพยาบาลองค์รวม เพื่อวางแผนและให้การพยาบาลครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งการ
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน การส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง
ตัง้ แต่ การคัดกรอง การประเมินภาวะสุขภาพ การวิเคราะห์ปญ
ั หาและภาวะเสีย่ ง และให้การพยาบาล
พร้อมทั้งติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลตลอดเวลา
3. เฝ้าระวัง วิเคราะห์อาการเปลี่ยนแปลงของประชาชนกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยง และ
ให้การดูแลเบือ้ งต้นพร้อมทัง้ ดำ�เนินการปรึกษาพยาบาลผูม้ ปี ระสบการณ์ หัวหน้างานหรือทีมสุขภาพ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การส่งต่ออย่างเหมาะสมและการดูแลต่อเนื่อง
4. จัดสิ่งแวดล้อมในครอบครัวให้เอื้อต่อการดูแลที่เหมาะสมและเอื้อต่อการสร้างเสริม
สุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
5. ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้านและในชุมชน ตามแนวปฏิบัติที่หน่วยงานกำ�หนด
6. จัดเตรียม ตรวจสอบ การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเวชภัณฑ์ ให้พร้อมใช้
ตามมาตรฐานหรือแนวทางที่กำ�หนด
7. จัดกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพ กลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง เพื่อ
สุขภาพที่ดีในชุมชน
8. บันทึกข้อมูลด้านการพยาบาล รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ วางแผนการให้บริการ
พยาบาล ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้เกิดสุขภาวะที่ดี
9. ติดตาม ประเมินผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยรายบุคคล และครอบครัว
■■

ด้านการวางแผน
1. วางแผนการพยาบาลเพือ่ กำ�หนดกิจกรรมพยาบาล ตามสภาพปัญหาและความต้องการ
ของบุคคลและครอบครัว ภายใต้การดูแลของพยาบาลพี่เลี้ยงหรือหัวหน้าทีม
2. ร่วมวางแผนการดูแลสุขภาพประชาชนร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และให้ข้อมูลภาวะ
สุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย
3. ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในชุมชนตามขอบเขต เป้าหมายและตัวชี้วัด
4. ร่วมวางแผนและดำ�เนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน โครงการงานที่ได้รับ
มอบหมายในหน่วยงาน
■■
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ด้านการประสานงาน
1. ประสานให้ขอ้ มูลและประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับกิจกรรมการบริการพยาบาลแก่กลุม่ เป้าหมาย
และผู้เกี่ยวข้อง
2. ประสานความร่วมมือกับทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดูแลสุขภาพของประชาชน
และชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ตามที่กำ�หนด
3. ประสานการใช้แหล่งประโยชน์ และการทำ�งานร่วมกันทัง้ ภายใน ภายนอกทีมงานหรือ
หน่วยงาน เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา และฟืน้ ฟูสขุ ภาพของประชาชน
และชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบและการดำ�เนินงานบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน
■■

ด้านการบริการ
1. สอนและให้คำ�แนะนำ�ด้านสุขภาพแก่ประชาชน ชุมชนที่รับผิดชอบเพื่อให้สามารถดูแล
ตนเองได้
2. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในทีมการพยาบาล
3. มีส่วนร่วมในการจัดทำ�คู่มือการสอน การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวในชุมชน
4. ให้ความร่วมมือหรือมีส่วนในการทำ�วิจัยทางการพยาบาล และนำ�ผลการวิจัยไปใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงาน
■■
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■■
ประเภทวิชาการ

ระดับชำ�นาญการ

■■
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป

(Job Summary)

ปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหน้างาน หัวหน้าทีมซึง่ ต้องกำ�กับ แนะนำ�  ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของ
ผูร้ ว่ มปฏิบตั งิ าน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำ�นาญสูงทางศาสตร์ ศิลปะ
การพยาบาล และหลักวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการพยาบาลและแนวปฏิบัติที่กำ�หนดครอบคลุม
4 มิติ คือ การรักษาพยาบาล ป้องกันภาวะแทรกซ้อน การฟื้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
รวมทัง้ บูรณาการความรูศ้ าสตร์สาขาทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สาธารณสุขศาสตร์ พฤติกรรมและสังคมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ กระบวนการพยาบาล ในการปฏิบัติการ
พยาบาล วางแผนการดูแลและจัดการปัญหาด้านสุขภาพในกลุม่ เสีย่ งและกลุม่ ป่วยเป็นรายบุคคลหรือ
รายกลุ่ม สามารถประเมินและวินิจฉัย คาดการณ์ อาการแสดงที่บ่งชี้ภาวะฉุกเฉิน ความเสี่ยงทาง
คลินกิ และสังคม ตัดสินใจ ดำ�เนินการแก้ปญ
ั หาความเจ็บป่วยและปัญหาอืน่ ๆ ทีย่ าก ซึง่ มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ และกลุม่ ทีต่ อ้ งการการดูแลเป็นพิเศษตามระยะการดำ�เนินของโรค เช่น ผูป้ ว่ ยใช้เครือ่ งหายใจ
ที่บ้าน ผู้ป่วยระยะสุดท้าย คนพิการ เด็กที่มีพัฒนาการผิดปกติ เพื่อให้ผลลัพธ์การดูแลเป็นไปตาม
เป้าหมาย รวมถึงสอน นิเทศ ติดตาม สร้างเสริมพลังอำ�นาจ (empowerment) การปฏิบัติงานของ
ทีมการพยาบาลชุมชน ประสานความร่วมมือ สนับสนุนความรู้ด้านสุขภาพ และแลกเปลี่ยนความรู้
ด้านสุขภาพแก่ทีมสหสาขาวิชาชีพและแก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย ทั้งในสถานบริการสุขภาพและชุมชนเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน

■■
หน้าที่ความรับผิดชอบ

ด้านการปฏิบัติการ
1. ปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีต่ อ้ งตัดสินใจหรือแก้ปญ
ั หาทีย่ ากตามมาตรฐาน แนวทางทีก่ �ำ หนด
ภายใต้จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยในชุมชนทุก
กลุ่มวัย รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยและครอบครัว รวมทั้งกลุ่ม
ผูท้ ม่ี ปี ญ
ั หาสุขภาพกายและจิต ภาวะเจ็บป่วยเรือ้ รัง ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย และคนพิการ จัดการความเสีย่ ง
ต่อภาวะแทรกซ้อน และจัดสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการส่งเสริมสุขภาพการฟืน้ ฟูสภาพ และการรักษา
พยาบาลแก่ประชาชน เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ปลอดภัย
2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพของชุมชน และวิเคราะห์ วินิจฉัย ปัญหาความต้องการ
ในกลุม่ เสีย่ ง และกลุม่ ป่วย เพือ่ วางแผนการดูแลและตัดสินใจให้การพยาบาลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ทันสถานการณ์และทันเวลา
■■
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3. เฝ้าระวัง ติดตาม ปฏิบัติการดูแล ช่วยเหลือเบื้องต้นทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
ประสานการส่งต่อผูป้ ว่ ยอย่างเหมาะสม รวบรวมข้อมูลปัญหาและวางแผนการให้บริการพยาบาลเชิงรุก
4. ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้านและในชุมชน ในฐานะหัวหน้าทีม โดยใช้กระบวนการ
พยาบาล ในการประเมิน วินจิ ฉัย และคาดการณ์ภาวะเสีย่ งทางคลินกิ และสังคม ให้การพยาบาลและ
ตัดสินใจแก้ปัญหาที่ยากได้อย่างเหมาะสม ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อตอบสนองปัญหาสุขภาพ
ของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
5. การออกแบบกิจกรรมเพือ่ สนับสนุนการดูแลตนเอง ช่วยเหลือทางการพยาบาลกลุม่ เสีย่ ง
และกลุ่มป่วยในชุมชน ให้การป้องกันโรคและชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้
6. จัดการสิง่ แวดล้อมในครอบครัวและชุมชนทีป่ ลอดภัย เอือ้ ต่อการเรียนรู้ การสร้างเสริม
การดูแลตนเองแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
7. บันทึกข้อมูลด้านการพยาบาล ภาวะสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยใน
ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล ให้ครอบคลุมครบถ้วน
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานการบันทึกทางการพยาบาล
8. ติดตามประเมินผลการปฏิบตั กิ ารพยาบาล เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาและปรับปรุงพัฒนา
ระบบบริการพยาบาลแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง กำ�หนดแนวทางหรือ
มาตรฐานการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเวชภัณฑ์ ให้พร้อมใช้
9. ร่วมกำ�หนดแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในชุมชน โดยติดตามเฝ้าระวัง
ความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ และแพร่กระจายเชือ้ ในผูป้ ว่ ย รวมทัง้ กำ�กับ ควบคุม สิง่ แวดล้อมและอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ให้ปราศจากการแพร่กระจายเชื้อ
10. ร่วมกำ�หนดแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน ทั้งในประชาชน
กลุ่มปกติและกลุ่มป่วย โดยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
11. ติดตามและดำ�เนินการควบคุมคุณภาพการพยาบาล โดยใช้มาตรฐานการพยาบาลและ
คู่มือในการปฏิบัติการพยาบาลต่างๆ
12. กำ�หนดฐานข้อมูลทางการพยาบาลในระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบ และการนำ�ข้อมูล
ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
ด้านการวางแผน
1. วางแผนการดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน ในชุมชนที่รับผิดชอบ
ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
2. ร่วมวางแผนบริหารอัตรากำ�ลังและพัฒนาบุคลากรพยาบาล และทีมการพยาบาลในชุมชน
ได้แก่ อสม. ผู้ดูแล (caregiver) ผู้นำ�ชุมชน และจิตอาสาหรือทีมสุขภาพ เช่น อสม. ในหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ให้เหมาะสมกับบริบทและภาระงานที่เกี่ยวข้อง
■■
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3. ร่วมวางแผนการนิเทศและพัฒนางานการพยาบาลชุมชนในระดับหน่วยงานและในชุมชน
กับทีมสหสาขาวิชาชีพ ทีมการพยาบาลชุมชน และภาคีเครือข่ายในชุมชน
4. วางแผนและบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลทีบ่ า้ นและในชุมชนตามขอบเขต
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำ�หนด ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย
5. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำ�หนดแผนและทบทวน ปรับแผนการใช้วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้และเวชภัณฑ์
ด้านการประสานงาน
1. ประสานให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการจัดรูปแบบ การจัดกิจกรรมและ
จัดบริการพยาบาลแก่กลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กำ�หนดไว้
2. ประสาน ทีมการพยาบาลชุมชน ทีมสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกัน
แก้ปัญหาที่ยากและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับการช่วยเหลือ ที่รวดเร็ว
ทันเวลา มีคุณภาพและปลอดภัย
3. ประสานความร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการปฏิบัติตามแนวทางการส่งต่อและ
ให้การดูแลต่อเนื่อง ตามปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
4. ประสานงานในการหาแหล่งประโยชน์ที่จะช่วยจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่ยากให้กับ
กลุ่มเป้าหมายและครอบครัว
5. ประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลภายในหน่วยงาน
■■

ด้านการบริการ
1. สอน ให้คำ�ปรึกษา เพิ่มพูนความรู้ นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี
ทางการพยาบาลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
2. จัดทำ�ข้อมูล เอกสาร คู่มือ สื่อเอกสารเผยแพร่ พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ วิธีการ หรือ
ประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามา ใช้ในการปฏิบัติงาน
3. ร่วมจัดทำ�คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของการพยาบาลชุมชนในหน่วยงาน
4. เข้าร่วมโครงการงานวิจัย หรือโครงการพัฒนาต่างๆ ของหน่วยงาน
5. จัดทำ�คู่มือหรือแนวทางการดูแลสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถดูแลตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาการและจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับการพยาบาลในชุมชน
■■
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■■
ประเภทวิชาการ

ระดับชำ�นาญการพิเศษ

■■
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป

(Job Summary)

ปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหน้างาน หัวหน้าทีมซึง่ ต้องกำ�กับ แนะนำ�  ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของ
ผูร้ ว่ มปฏิบตั งิ านโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำ�นาญงานสูงมากทางศาสตร์
ศิลปะการพยาบาลชุมชน การพยาบาลครอบครัว และหลักวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการพยาบาล
และแนวปฏิบัติท่ีกำ�หนดครอบคลุม 4 มิติ คือ การรักษาพยาบาล ป้องกันภาวะแทรกซ้อนระหว่าง
การรักษา การฟื้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก รวมทั้ง
บูรณาการความรู้ศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาธารณสุขศาสตร์ พฤติกรรมและสังคมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับกระบวนการพยาบาล ในการปฏิบัติการ
พยาบาล วางแผนการดูแลให้มีความต่อเนื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการบริหารจัดการ
ให้เกิดการดูแลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และแก้ไขปัญหาอืน่ ๆทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพในกลุม่ ป่วยทีซ่ บั ซ้อน เช่น
ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน ควบคุมอาการไม่ได้ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ฯลฯ ทั้งรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
สามารถคาดการณ์ ความเสี่ยง ปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยแต่ละราย ในเชิงคลินิกและเชิงสังคม
โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการบริการพยาบาล และบริหารคุณภาพการพยาบาลในชุมชน รวมถึง
เป็นผู้จัดการในการดูแลสุขภาพและความเจ็บป่วยที่ยุ่งยากซับซ้อนแก่ประชาชนกลุ่มป่วย กลุ่มที่
ต้องการการดูแลเป็นพิเศษจากบริการเฉพาะทุกระยะของการเจ็บป่วย เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ ทั้งด้าน
การพยาบาลและด้านสุขภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงบริการการพยาบาล
ชุมชนโดยสร้าง พัฒนาโปรแกรม แนวทางการดูแล แนวปฏิบตั กิ ารดูแล โดยใช้หลักฐานทางวิชาการ
การวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมถึงให้คำ�ปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมการพยาบาล และ
ประสานความร่วมมือแลกเปลีย่ นความรู้ ตลอดจนสนับสนุนความรูด้ า้ นสุขภาพกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
และภาคีเครือข่ายในชุมชนทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เพือ่ สุขภาพอนามัย
ที่ดีของประชาชน ทั้งในสถานบริการสุขภาพและชุมชน
ด้านการปฏิบัติการ
1. บริหารจัดการให้เกิดการปฏิบตั กิ ารพยาบาลชุมชนตามมาตรฐานหรือแนวทางทีก่ �ำ หนด
ภายใต้ จ ริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ แก่ ป ระชาชนทุ ก กลุ่ ม วั ย โดยเฉพาะกลุ่ ม เสี่ ย งกลุ่ ม ป่ ว ย
ซึ่งมีปัญหาสุขภาพยุ่งยากซับซ้อน ตลอดจนติดตามประเมินผลลัพธ์ การปฏิบัติการพยาบาล เพื่อ
นำ�ไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาและพัฒนาระบบการบริการพยาบาลในชุมชน เช่น ผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ ภี าวะเปราะบาง
ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษที่บ้าน
2. ประเมิน วินิจฉัย ปัญหาภาวะเสี่ยง คาดการณ์และวางแผนการพยาบาลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย ทั้งกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพกาย
และจิต ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน
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ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ในชุมชนที่รับผิดชอบ
3. จัดการดูแลสุขภาพ และความเจ็บป่วยแก่ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการเฉพาะกลุ่มเฉพาะโรคที่
บ้านและในชุมชน ทีต่ อ้ งการการดูแลเป็นพิเศษ เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพดูแลต่อเนือ่ ง ป้องกันความเสีย่ ง
และภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น ฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตสังคม จิตวิญญาณ ทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ
4. กำ�หนดแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชือ้ ในชุมชน โดยนิเทศ ติดตาม
ให้คำ�ปรึกษาแก่บุคลากรทางการพยาบาลและทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
5. กำ�หนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้านและในชุมชน ปฏิบัติการ
พยาบาลและช่วยเหลือดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีการบำ�บัด
ทางการพยาบาลที่เป็นอันตรายต่อชีวิต และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมของทีม
สหสาขาวิชาชีพ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
6. บริหารจัดการให้เกิดรูปแบบการบริการพยาบาลเชื่อมโยงเครือข่ายบริการพยาบาลทุก
ระดับทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
7. จัดการสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในสังคม และชุมชนให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้ การสร้างเสริมการดูแล
ตนเองแก่กลุ่มที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ โดยบริหารการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
8. บันทึกข้อมูลการประเมิน คาดการณ์ ปัญหาและความต้องการวินจิ ฉัยกำ�หนดเป้าหมาย
วางแผนและประเมินผลการพยาบาลผู้ป่วยในระยะยาว ผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อน สอดคล้องต่อ
การเปลีย่ นแปลงภาวะสุขภาพ และเชือ่ มโยงสูก่ ารดูแลต่อเนือ่ งพร้อมทัง้ ตรวจสอบแก้ไข ให้ค�ำ แนะนำ�
การบันทึกทางการพยาบาลแก่ทมี สุขภาพ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการพยาบาล ทบทวนการบันทึกข้อมูล
ทางการพยาบาล
9. ประเมินผลระบบการดูแลกลุม่ เป้าหมายและนำ�มาพัฒนาสมรรถนะของทีมการพยาบาล
ในชุมชนให้สามารถดูแลกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. ศีกษา วิจัย พัฒนา ระบบหรือรูปแบบบริการพยาบาลในชุมชน ในผู้ป่วยที่มีปัญหา
สุขภาพยุ่งยากซับซ้อน
ด้านการวางแผน
1. วางแผนการดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ ในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
2. วางแผนบริหารอัตรากำ�ลังและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลและทีมสุขภาพให้เหมาะ
สมกับบริบทและภาระงาน
3. วางแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในชุมชนที่มีปัญหายากมากแก่บุคลากรพยาบาล
และบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ ทั้งในและนอกหน่วยงาน
4. วางแผนนิเทศและพัฒนางานการพยาบาลชุมชนแก่บุคลากรพยาบาลและบุคลากร
สาธารณสุขอื่นๆ ทั้งในและนอกหน่วยงาน
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5. วางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรในการดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่ การบำ�รุงรักษา จัดหา
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และเวชภัณฑ์ที่จำ�เป็นต้องใช้ในชุมชนหรือที่บ้าน
ด้านการประสานงาน
1. ประสานให้ขอ้ มูลและข้อเสนอแนะกับสมาชิกในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชีแ้ นะ เป็น
ที่ปรึกษา จูงใจ ทีมงานหรือภาคีเครือข่าย
2. ประสานทีมสหสาขาวิชาชีพ คณะกรรมการ หรือคณะทำ�งานภาคีเครือข่ายต่างๆ ในฐานะ
ผู้จัดการพยาบาลในชุมชน
3. ประสานสัมพันธ์ ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในระดับอำ�เภอ จัดระบบการส่งต่อ
และการดูแลต่อเนือ่ ง เชือ่ มโยงข้อมูลด้านสุขภาพระหว่างบุคลากร สหสาขาวิชาชีพ และภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
4. ประสานแหล่งประโยชน์ให้กบั ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในระดับอำ�เภอเพือ่ แก้ปญ
ั หาที่
ยากมาก
■■

ด้านการบริการ
1. เป็นทีป่ รึกษา อำ�นวยการ ถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูใ้ ช้บริการทัง้ ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน
2. จัดการความรู้ (knowledge management) ด้านการพยาบาลชุมชนในระดับหน่วยงาน
ชุมชน หรือ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นทีป่ รึกษาและแนะนำ�ในการแก้ปญ
ั หา และพัฒนางานด้านการพยาบาลในชุมชนทีม่ ี
ความยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ น รวมทั้ ง แสดงบทบาทของพี่ เ ลี้ ย ง และผู้ ป ระสานแก่ บุ ค ลากรสาธารณสุ ข
หน่วยงาน และเครือข่ายภาคประชาชน
4. กำ�หนดแนวทางวิธีการเผยแพร่ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระดับสากล
5. จัดทำ�ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
6. ให้ความรู้และเป็นวิทยากรด้านการพยาบาลชุมชน ในการฝึกอบรมแก่บุคลากร หรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
■■
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■■
ประเภทวิชาการ

ระดับเชี่ยวชาญ

■■
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป

(Job Summary)

ปฏิบตั งิ านในฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการพยาบาลในชุมชน หัวหน้ากลุม่ งานการพยาบาลชุมชน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญในศาสตร์ ศิลปะการพยาบาลชุมชน และ
วิชาการด้านการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านแบบองค์รวม ผสมผสานครอบคลุม 4 มิติ
คือ การรักษาพยาบาล ป้องกันภาวะแทรกซ้อนระหว่างการรักษา การฟื้นฟูสภาพและการส่งเสริม
สุขภาพ ทั้งในผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งปฏิบัติงาน บริหารจัดการระบบการดูแลสุขภาพ
ในชุมชน นิเทศ กำ�กับแนะนำ�  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานทุกระดับที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง สามารถประเมินและ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอาการ อาการแสดงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เชื่อมโยงผลกระทบของ
พยาธิสภาพ และพฤติกรรมที่ซับซ้อนของผู้ป่วย ครอบครัว ผู้ดูแล ชุมชน สื่อสาร ประสานงาน
ทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์ ศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาและออกแบบระบบบริการพยาบาลในชุมชน ประสานแหล่งประโยชน์
แหล่งทรัพยากรในชุมชนในการช่วยเหลือดูแลสุขภาพประชาชน บริหารจัดการคุณภาพการพยาบาล
ในชุมชน ในฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญต้องให้ค�ำ ปรึกษาแก่สว่ นราชการระดับกระทรวง กรม เครือข่ายบริการ
สุขภาพ ระดับเขต จังหวัด โรงพยาบาล รวมถึงการจัดทำ�หลักสูตรการเรียนการสอน ฝึกอบรม
ด้านการพยาบาลชุมชน และอบรมภาคีเครือข่ายภาคประชาชน และนิเทศ เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้
เป็นที่ปรึกษา ให้ข้อมูล รวมทั้งให้บริการเกื้อกูลสังคม กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดำ�เนินงานประสบผลสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ เพือ่ ยกระดับคุณภาพ ระบบบริการพยาบาลในชุมชน
เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนทั้งในสถานบริการและในชุมชน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย

■■
หน้าที่ความรับผิดชอบ

ด้านการปฏิบัติการ
1. ประเมิน วินจิ ฉัยชุมชน เพือ่ ค้นหาปัญหาภาวะเสีย่ ง คาดการณ์และวางแผนการพยาบาล
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุม่ วัย ทัง้ กลุม่ เสีย่ ง กลุม่ ทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ
กายและจิต ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย คนพิการและผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาสุขภาพ
ที่ยุ่งยากและซับซ้อนมาก มีผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง เพื่อให้ประชาชน
มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เชื่อมโยงระบบ รับ-ส่งต่อผู้ป่วย
■■
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2. ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลชุมชน พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือในการประเมินวินิจฉัยชุมชน เพื่อ
การตัดสินใจหรือแก้ปัญหาผู้ป่วยที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก คาดการณ์ความเสี่ยง ทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤตฉุกเฉินในชุมชน
3. บริหารจัดการระบบบริการพยาบาล ควบคุม กำ�กับ ตรวจสอบ นิเทศ ประเมินผลและ
วิเคราะห์สถานการณ์สภาวะสุขภาพ รวมทั้งแก้ปัญหาเชิงระบบวิชาชีพพยาบาล เพื่อคิดค้นรูปแบบ
นวัตกรรมการบริการพยาบาลทีบ่ า้ น และชุมชน รวมทัง้ การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟืน้ ฟูสภาพ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และคุณภาพตามมาตรฐานแก่ประชาชนกลุม่ เสีย่ ง กลุม่ ป่วย ทุกกลุม่ วัยทีส่ อดคล้อง
กับภาวะสุขภาพ
4. ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์สภาวะสุขภาพ แก้ปัญหาเชิงระบบวิชาชีพพยาบาล
และคิดค้นการให้บริการพยาบาลทีบ่ า้ น และส่งเสริมการป้องกันโรคและฟืน้ ฟูสขุ ภาพแบบผสมผสาน
เบ็ดเสร็จ เป็นองค์รวมและต่อเนือ่ ง ทีม่ ปี ระสิทธิภาพได้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานแก่ประชาชนทีเ่ จ็บป่วย
ทุกกลุ่มวัยที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพ
5. จัดระบบบริการพยาบาลผู้จัดการสุขภาพรายโรคในชุมชน การพยาบาลคลินิกพิเศษ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อการบริการพยาบาลที่บ้านมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผู้ป่วยได้เข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและทันเวลา ปลอดภัยจากภาวะคุกคาม ได้รบั การดูแลทีถ่ กู
ต้องเหมาะสมและปลอดภัย
6. ออกแบบและพัฒนาระบบบริการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง จากสถานบริการ
ทุกระดับแบบไร้รอยต่อ โดยการบูรณาการแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งประโยชน์ในชุมชน รวมทั้งการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัย การบริหารจัดการบริการ
พยาบาล
7. วิเคราะห์ปญ
ั หาสถานการณ์สขุ ภาพในชุมชน ออกแบบระบบการสร้างเสริมสุขภาพและ
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม งานวิจัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ
8. ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence base) จัดบริการพยาบาลในชุมชน โดยการสำ�รวจ
กำ�หนดฐานข้อมูลภาวะสุขภาพ วิเคราะห์และคืนข้อมูลสุขภาพสูช่ มุ ชน เพือ่ การพัฒนาระบบการสร้าง
สิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและสังคมต่อการสร้างเสริมสุขภาพ ทำ�ให้เกิดนโยบายสาธารณะและ
ความร่วมมือ ของภาคีเครือข่าย
9. สังเคราะห์และพัฒนาระบบการบันทึกการพยาบาลให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา มาตรฐานการพยาบาลและระบบการพยาบาล อย่างมีประสิทธิภาพ
10. ออกแบบระบบการประเมินผลการดูแลสุขภาพกลุม่ เป้าหมาย รวมทัง้ รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของทีมพยาบาลในชุมชน ให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง
ของประชาชนและภาคีเครือข่าย
11. ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์หรือกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล
สำ�หรับดูแลกลุ่มเป้าหมายในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
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12. นิเทศ กำ�กับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบระบบบริการพยาบาลในชุมชนให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน และกำ�หนดรูปแบบการบริการพยาบาลในชุมชนเชิงรุกหรือการบริการสุขภาพอื่นๆ
ครอบคลุมการดำ�เนินงานการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองได้
13. กำ�หนดทิศทางการศึกษาวิจัยการพยาบาลในชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข
ด้านการวางแผน
1. วางแผนหรือร่วมดำ�เนินการวางระบบการจัดบริการพยาบาลในชุมชน โดยเชือ่ มโยงหรือ
บูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับกลยุทธ์จังหวัดและส่วนราชการระดับกรม
2. วางแผนพัฒนาคุณภาพระบบการจัดบริการพยาบาลชุมชน ทั้งในสถานบริการและใน
ชุมชน ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพ โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือจากงานวิจัย
3. วางแผนร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการกำ�หนดแนวทางและวิธีการ
ดูแล ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากโรงพยาบาลทุกระดับสู่ชุมชน
4. จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ด้านการพยาบาลและด้านบุคลากร
ทางการพยาบาล และการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ผ่านแผนปฏิบัติการ
5. วางแผนนิเทศบุุคลากรพยาบาลและทีมสุขภาพครอบคลุมในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้
ความรู้ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญด้านการพยาบาลในชุมชน เพือ่ ให้บริการพยาบาลมีคณ
ุ ภาพ
6. วางแผนการติดตาม ประเมินผล และทบทวนผลการดำ�เนินงานขององค์กร
■■

ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทำ�งานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรอืน่ ๆ นอกหน่วยงาน
โดยมีบทบาทในการชีแ้ นะ จูงใจ โน้มน้าวให้ขอ้ คิดเห็นแก่ทมี งาน คณะกรรมการต่างๆ หรือหน่วยงาน
อื่นในระดับตำ�บล อำ�เภอ และจังหวัด
2. ประสานความร่วมมือ ให้ข้อคิดเห็นและคำ�แนะนำ�แก่หน่วยงานระดับอำ�เภอ จังหวัด
เขต หรือกรมต่างๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือคณะทำ�งานต่างๆ
3. ประสานการวางระบบการส่งต่อและการดูแลต่อเนื่อง
4. ประสานแหล่งประโยชน์กบั ภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด เขต ทัง้ ในและนอกหน่วยงาน
■■

ด้านการบริการ
1. เป็นที่ปรึกษาของส่วนราชการในการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากร ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน
2. ให้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ�พร้อมทัง้ ให้ขอ้ มูลทีส่ �ำ คัญแนะนำ�แก่ผบู้ ริหารทัง้ ภายในและภายนอก
หน่วยงาน
■■
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3. ให้ค�ำ ปรึกษา แนะนำ�  ชีแ้ จง และตอบปัญหาทีส่ �ำ คัญหรืออำ�นวยการถ่ายทอดฝึกอบรม
หรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป
4. เผยแพร่ แนวทางและรูปแบบที่ได้จากการออกแบบ จากการพัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล
5. พัฒนาระบบจัดทำ�ฐานข้อมูล คลังความรู้ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
6. เผยแพร่ แนวคิด ระบบการให้ค�ำ ปรึกษาด้านสุขภาพกับผูป้ ว่ ยและครอบครัวทีไ่ ด้ก�ำ หนด
หรือพัฒนา และผลักดันให้เป็นนโยบายสู่การปฏิบัติในวงกว้าง
7. สนับสนุนด้านวิชาการ แสดงบทบาทพี่เลี้ยง (coach) และผู้ประสานงาน (facilitator)
แก่บคุ ลากรทางการพยาบาล ผูร้ ว่ มงานของหน่วยงานและเครือข่ายบริการสุขภาพ สถาบันการศึกษา
ต่างๆ
8. ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�ด้านการนิเทศ ประเมินผล วัด วิเคราะห์ พัฒนาระบบงาน
การพยาบาลในชุมชนและการพยาบาลทีบ่ า้ น การพยาบาลเฉพาะทาง แก่บคุ ลากรทางการพยาบาล
และบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ ทั้งในและนอกหน่วยงาน
9. ให้คำ�ปรึกษาจัดทำ�หลักสูตร โปรแกรมการเรียนการสอนด้านการพยาบาลชุมชน
การจัดการความรู้ การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบตั งิ าน สำ�หรับบุคลากรสาธารณสุขอืน่ ๆ รวมทัง้ ภาคี
เครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว
10. เป็นผู้นำ�ในการสนับสนุนชุมชนในด้านการดูแลสุขภาพ
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บทที่ 4

บทบาทหน้าที่ของ
พยาบาลวิชาชีพ
ตามการปฏิบัติงาน

บทบาทหน้าทีข่ องพยาบาลวิชาชีพตามการปฏิบตั งิ าน เป็นบทบาทหน้าทีข่ องพยาบาลวิชาชีพ
ที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ทำ�ตามตำ�แหน่งบริหารภายในหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อให้
การบริหารงานทั่วไป การบริหารการพยาบาล รวมทั้งการบริหารจัดการการปฏิบัติการพยาบาล
ตอบสนองผู้ใช้บริการ เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของโรงพยาบาล รวมทั้งเอื้อให้บุคลากร
ทางการพยาบาลทุกระดับสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ของ
พยาบาลวิชาชีพตามการปฏิบตั งิ านออกเป็น หัวหน้าพยาบาล ผูช้ ว่ ยหัวหน้าพยาบาล หัวหน้ากลุม่ งาน
หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง พยาบาลผู้จัดการรายกรณี มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

หัวหน้าพยาบาล
■■
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฎิบตั งิ านในฐานะผูบ้ ริหารสูงสุดทางการพยาบาล เป็นผูน้ �ำ องค์กรพยาบาล มีสายบังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล มีความรับผิดชอบในการบริหารการพยาบาลทั้งบริหารจัดการ
บริการ และวิชาการทางการพยาบาล เป็นผูก้ �ำ หนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย และแนวทางการจัด
ระบบบริการพยาบาลของโรงพยาบาล ทีต่ อบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผูป้ ว่ ย ผูใ้ ช้บริการ
และนโยบายของโรงพยาบาล บริหารระบบบริการพยาบาลและอำ�นวยการให้ระบบบริการพยาบาลมี
คุณภาพ บริหารจัดการการเข้าถึงทางการพยาบาลและทรัพยากรต่างๆ เพื่อการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ ควบคุม กำ�กับคุณภาพการพยาบาล รวมทัง้ วางแผน ติดตามและสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาล และศักยภาพบุคคลากรทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งร่วม
วางแผนและจัดระบบการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาทีมสุขภาพ

■■
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ด้านการปฏิบัติการ
1. กำ�หนดทิศทางการจัดระบบบริการพยาบาล ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์การบริการพยาบาล รวมทั้งแนวทางการพัฒนาบริการพยาบาล
2. กำ � หนดมาตรฐานการบริ ก ารพยาบาลในภาพรวมสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานกลาง
มาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งกลวิธีการนำ�มาตรฐานสู่การปฏิบัติจริง
■■
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3. ศึกษาปริมาณความต้องการกำ�ลังคนทางการพยาบาล และจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสม
และตรงกับคุณสมบัติ เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
4. กำ�หนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรทางการพยาบาล รวมถึง
การขึ้นตำ�แหน่งที่สูงขึ้น และการเลื่อนตำ�แหน่ง
5. กำ�หนดขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับ ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละระดับ
6. ควบคุม ติดตาม และกำ�กับระบบบริการพยาบาลทุกหน่วยงานให้ด�ำ เนินงานตามทิศทาง
เป้าหมายและแนวทางที่กำ�หนด
7. ติดตามประเมินผลการจัดบริการพยาบาล พร้อมทัง้ สนับสนุนช่วยเหลือและเป็นทีป่ รึกษา
เพื่อให้เกิดคุณภาพบริการพยาบาล
8. จัดหา ควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์และการพยาบาลให้เพียงพอกับ
การใช้งานอย่างทั่วถึง
9. ดำ�เนินการเกี่ยวกับการบริหารบุคคล สวัสดิการ รวมทั้งพิจารณาเสนอขอบำ�เหน็จ
ความดีความชอบ และการพิจารณาโทษทางวินัยเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำ�ดับ
10. บริหารจัดการสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ให้บคุ ลากรปฏิบตั งิ านอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
11. ดำ�เนินการและส่งเสริมให้มีการจัดทำ�วิจัยทางการพยาบาลทั้งในด้านการบริหาร
การบริการ การนิเทศ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำ�ผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางาน
12. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานบริการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
ด้านการวางแผน
1. วางแผนการดำ�เนินนโยบายกำ�หนดยุทธศาสตร์ด้านการพยาบาล โดยบูรณาการกับ
ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล
2. วางแผนการดำ�เนินการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลทั้งแผนระยะยาว ระยะสั้น โดย
บูรณาการแผนงานโครงการเข้ากับยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลและยุทธศาสตร์บริการพยาบาล
3. วางแผนอัตรากำ�ลังทางการพยาบาลให้เพียงพอและสอดคล้องกับการจัดบริการพยาบาล
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และวางแผนการพัฒนาบุคลากรโดยบูรณาการให้สอดรับกับแผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพระดับกระทรวงสาธารณสุข
4. วางแผนด้านโครงสร้างการจัดบริการพยาบาลเพื่อให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง
5. วางแผนร่วมกับสถาบันการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบตั ขิ องนักศึกษา
■■
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ด้านการประสานงาน
1. ประสานงานกับทุกหน่วยงานและ หรือส่วนราชการต่างๆเพื่อให้เกิดความร่วมมือ โดย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและข้อมูลต่างๆด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการและด้านบริการพยาบาลเพือ่
ให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล
2. เป็นผู้ประสานการดำ�เนินงานบริการพยาบาลทุกรูปแบบ ทั้งในเขตรับผิดชอบและนอก
เขตรับผิดชอบรวมทั้งเครือข่ายบริการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ข้อคิดเห็นและเป็นที่ปรึกษาหรือให้คำ�แนะนำ�แก่หน่วยงานหรือสำ�นักงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
■■

ด้านการบริการ
1. เป็นที่ปรึกษา ทางการพยาบาล ให้คำ�แนะนำ�  วินิจฉัยและแก้ปัญหาที่สำ�คัญทาง
การพยาบาลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก�ำ หนดไว้ และเสนอแนะข้อควรปรับปรุงแนวทาง
การแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการพยาบาล
2. ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�และให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจดำ�เนินงานให้สำ�เร็จตามภารกิจ
3. ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการพยาบาลและการพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาลแก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดำ�เนินได้ตามเป้าหมาย
4. ร่วมกิจกรรมเยี่ยมตรวจโรงพยาบาล (hospital round) กับผู้บริหารระดับสูง และ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
5. ส่งเสริมการจัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ตามแผนของโรงพยาบาล และร่วมใน
การจัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ตามแผนงานจังหวัด และจัดหน่วยบริการเฉพาะกิจอื่นๆ
■■
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ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล
■■
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบตั งิ านในฐานะผูบ้ ริหารทางการพยาบาลทีไ่ ด้รบั มอบหมายอำ�นาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
จากหัวหน้าพยาบาลตามประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการพยาบาล ติดตาม ควบคุม
กำ�กับ ให้ค�ำ ปรึกษาและตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการปฏิบตั งิ านของหัวหน้ากลุม่ งาน หัวหน้าหอผูป้ ว่ ย
และบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้การบริการพยาบาลที่เกิดขึ้น
บรรลุเป้าหมายตามนโยบายขององค์กร รวมทัง้ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลและนักศึกษา
ในทีมสุขภาพ พร้อมกับสรุปและรายงานผลโดยตรงแก่หัวหน้าพยาบาล

■■
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ด้านการปฏิบัติการ
1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารที่ได้รับมอบอำ�นาจหน้าที่โดยตรงจากหัวหน้าพยาบาล
ในการกำ�หนดทิศทางการบริการพยาบาล ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการบริการพยาบาล
รวมทั้งแนวทางการพัฒนาบริการพยาบาลในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับขององค์กร
พยาบาล
2. กำ�หนดมาตรฐานการบริการพยาบาลในหน่วยงานที่รับผิดชอบสอดคล้องกับภาพรวม
มาตรฐานกลาง มาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งกลวิธีการนำ�มาตรฐานไปใช้
3. สำ�รวจ วิเคราะห์หาปริมาณความต้องการกำ�ลังคนทางการพยาบาล และจัดสรรบุคลากร
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เหมาะสมและตรงกับคุณสมบัติ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
4. กำ�หนดขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละระดับในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
5. ควบคุม ติดตาม และกำ�กับระบบบริการพยาบาลในหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบให้ด�ำ เนินงาน
ตามทิศทาง เป้าหมายและแนวทางที่กำ�หนด
6. ติดตาม ประเมินผลการจัดบริการพยาบาล พร้อมทัง้ สนับสนุนช่วยเหลือและเป็นทีป่ รึกษา
เพื่อให้เกิดคุณภาพบริการพยาบาลที่ดี
7. จัดหา ควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์และการพยาบาลให้เพียงพอกับ
การใช้งานอย่างทั่วถึง
■■
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8. ดำ�เนินการเกีย่ วกับการบริหารบุคคล สวัสดิการ รวมทัง้ พิจารณาเสนอขอบำ�เหน็จความ
ดีความชอบ และการพิจารณาโทษทางวินยั ในหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลำ�ดับ
9. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานอย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
10. ดำ�เนินการและส่งเสริมให้มีการจัดทำ�วิจัยทางการพยาบาลทั้งในด้านการบริหาร
การบริการ การนิเทศ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำ�ผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางาน
11. รวบรวมและวิเคราะห์ผลการจัดบริการพยาบาลในหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเสนอโดยตรง
แก่หัวหน้าพยาบาล
ด้านการวางแผน
1. วางแผนปฏิบัติการดำ�เนินการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยบูรณาการแผนงานโครงการเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรพยาบาล
2. วางแผนอัตรากำ�ลังทางการพยาบาลให้เพียงพอและสอดคล้องกับการจัดบริการพยาบาล
และวางแผนการพัฒนาบุคลากรโดยบูรณาการให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์กรพยาบาล
3. วางแผนการนิเทศงานการพยาบาลทุกระดับในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
4. วางแผนร่วมกับสถาบันการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบตั ขิ องนักศึกษา
กรณีมาฝึกภาคปฏิบัติในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
■■

ด้านการประสานงาน
1. ประสานงานภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบและ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล
2. ให้ข้อคิดเห็นและเป็นที่ปรึกษา หรือให้คำ�แนะนำ�แก่หน่วยงานหรือสำ�นักงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
■■

ด้านการบริการ
1. เป็นที่ปรึกษาทางการพยาบาล ให้คำ�แนะนำ�  วินิจฉัยและแก้ปัญหาที่สำ�คัญทางการ
พยาบาลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก�ำ หนดไว้ และเสนอแนะข้อควรปรับปรุงแนวทางการ
แก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการพยาบาล
2. ให้คำ�ปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการพยาบาลและการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลแก่บคุ ลากรในหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ ให้บคุ ลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดำ�เนิน
ได้ตามเป้าหมาย
3. นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ และประเมินผลการพยาบาลในหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเพือ่ ให้
บริการตามมาตรฐานที่กำ�หนดและมีคุณภาพ
■■
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4. ร่วมในการเยี่ยมตรวจงานทางการพยาบาลกับหัวหน้าพยาบาล (grand round) กรณี
เยี่ยมตรวจในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
5. ร่วมกิจกรรมเยี่ยมตรวจโรงพยาบาล (hospital round) กับผู้บริหารระดับสูง และ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล กรณีมาเยี่ยมตรวจหน่วยงานในความรับผิดชอบ
6. ส่งเสริมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมดำ�เนินการจัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่
ตามแผนของโรงพยาบาลและร่วมในการจัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ตามแผนงานจังหวัด
และจัดหน่วยบริการเฉพาะกิจอื่นๆ
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หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน
■■
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารทางการพยาบาลระดับกลางที่ได้รับมอบหมายอำ�นาจหน้าที่
ความรับผิดชอบจากหัวหน้าพยาบาล ตามความชำ�นาญในสาขาการพยาบาลเฉพาะทาง เช่น
ศัลยกรรม อายุรกรรม เป็นต้น โดยการติดตาม ควบคุมกำ�กับ มาตรฐานการปฏิบัติงาน บริหาร
อัตรากำ�ลัง สิง่ แวดล้อม เครือ่ งมือ วัสดุและอุปกรณ์ นิเทศ ควบคุม กำ�กับ แนะนำ�  ให้ค�ำ ปรึกษาและ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาระบบบริการพยาบาลและการปฏิบัติงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยและบุคลากร
ทางการพยาบาลทุกระดับทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ เพือ่ ให้การบริการพยาบาลทีเ่ กิดขึน้ บรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบายขององค์กร รวมทั้งจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาในทีมสุขภาพ
พร้อมกับสรุปและรายงานผลโดยตรงแก่หัวหน้าพยาบาล

■■
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ด้านการปฏิบัติการ
1. กำ�หนดทิศทางการบริการพยาบาล ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการบริการ
พยาบาล รวมทั้งแนวทางการพัฒนาบริการพยาบาลในสาขาการพยาบาลที่รับผิดชอบให้สอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายขององค์กรพยาบาล
2. กำ�หนดมาตรฐานการบริการพยาบาลในสาขาที่รับผิดชอบสอดคล้องกับภาพรวม
มาตรฐานกลาง มาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งกำ�หนดกลวิธีการนำ�มาตรฐานไปใช้
3. สำ�รวจ วิเคราะห์หาปริมาณความต้องการกำ�ลังคนทางการพยาบาล และจัดสรรบุคลากร
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เหมาะสมและตรงกับคุณสมบัติ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
4. กำ�หนดขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ของบุคลากรทุกระดับให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละระดับในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
5. ควบคุม ติดตาม และกำ�กับระบบบริการพยาบาลในหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ให้ด�ำ เนินงาน
ตามทิศทาง เป้าหมายและแนวทางที่กำ�หนด
6. ติดตามประเมินผลการจัดบริการพยาบาล พร้อมทัง้ สนับสนุนช่วยเหลือและเป็นทีป่ รึกษา
เพื่อให้เกิดคุณภาพบริการพยาบาล
7. จัดหา ควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์และการพยาบาลให้เพียงพอกับ
การใช้งานอย่างทั่วถึง
■■
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8. ดำ�เนินการเกี่ยวกับการบริหารบุคคล สวัสดิการ รวมทั้งพิจารณาเสนอขอบำ�เหน็จ
ความดีความชอบ และการพิจารณาโทษทางวินัยในหน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำ�ดับ
9. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานอย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
10. ดำ�เนินการและส่งเสริมให้มีการจัดทำ�วิจัยทางการพยาบาลทั้งในด้านการบริหาร
การบริการ การนิเทศ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำ�ผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางาน
11. รวบรวมและวิเคราะห์ผลการจัดบริการพยาบาลในหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเสนอโดยตรง
แก่หัวหน้าพยาบาล
ด้านการวางแผน
1 วางแผนปฏิบัติการดำ�เนินการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยบูรณาการแผนงานโครงการเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรพยาบาล
2 วางแผนอัตรากำ�ลังทางการพยาบาลให้เพียงพอและสอดคล้องกับการจัดบริการพยาบาล
และวางแผนการพัฒนาบุคลากร โดยบูรณาการให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์กรพยาบาล
3 วางแผนการนิเทศงานการพยาบาลทุกระดับในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
4 วางแผนร่วมกับสถาบันการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษา
กรณีมาฝึกภาคปฏิบัติในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
■■

ด้านการประสานงาน
1 ประสานงานภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบและ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล
2 ให้ข้อคิดเห็นและเป็นที่ปรึกษาหรือให้คำ�แนะนำ�แก่หน่วยงานหรือสำ�นักงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
■■

ด้านการบริการ
1. เป็นทีป่ รึกษาทางการพยาบาล ให้ค�ำ แนะนำ�  วินจิ ฉัยและแก้ปญ
ั หาทีส่ �ำ คัญทางการพยาบาล
ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานทีก่ �ำ หนดไว้ และเสนอแนะข้อควรปรับปรุงแนวทางการแก้ปญ
ั หา
ต่างๆ เกี่ยวกับการพยาบาล
2. ให้คำ�ปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการพยาบาล และการพัฒนาคุณภาพแก่
บุคลากรการพยาบาลในหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ ให้บคุ ลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดำ�เนิน
ได้ตามเป้าหมาย
3. นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ และประเมินผลการพยาบาลในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อ
ให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำ�หนดและมีคุณภาพ
■■
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4. ร่วมในการเยีย่ มตรวจงานทางการพยาบาล (grand round) กับหัวหน้าพยาบาล กรณี
เยี่ยมตรวจในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
5. ร่วมกิจกรรมเยี่ยมตรวจโรงพยาบาล (hospital round) กับผู้บริหารระดับสูง และ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล กรณีมาเยี่ยมตรวจหน่วยงานในความรับผิดชอบ
6. ส่งเสริมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมดำ�เนินการจัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่
ตามแผนของโรงพยาบาลและร่วมในการจัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ตามแผนงานจังหวัด
และจัดหน่วยบริการเฉพาะกิจอื่นๆ
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หัวหน้าหอผู้ป่วย
■■
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบตั งิ านในฐานะผูบ้ ริหารทางการพยาบาลระดับกลาง มีความรับผิดชอบบริหารการพยาบาล
ในระดับหน่วยงาน หอผู้ป่วยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มการพยาบาลและ
โรงพยาบาล และบังคับบัญชา ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีท่ กุ ระดับให้ปฏิบตั งิ าน
ตามบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามตำ�แหน่งทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้
เป็นผู้เชื่อมโยงนโยบายจากองค์กรพยาบาลสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงานหรือหอผู้ป่วย จัดระบบ
บริการพยาบาลและระบบพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงานให้มมี าตรฐาน เกิดการให้บริการ
พยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ เป็นผูน้ �ำ ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล ให้ค�ำ ปรึกษา แนะนำ�
และวินิจฉัยสั่งการในกรณีผู้ปฏิบัติไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ รวมทั้งวิเคราะห์ความต้องการพัฒนา
ความรูแ้ ก่บคุ ลากร และกำ�หนดแนวทางการพัฒนาและฟืน้ ฟูความรูบ้ คุ ลากรทางการพยาบาลทุกระดับ

■■
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ด้านการปฏิบัติการพยาบาล
1. เป็นผูน้ �ำ ในการกำ�หนด พันธกิจ เป้าหมายการบริการพยาบาล รวมทัง้ แนวทางการพัฒนา
บริการพยาบาลให้มีคุณภาพในหน่วยงานสอดคล้องกับองค์กรพยาบาล
2. กำ�หนดมาตรฐานการบริการพยาบาลหรือแนวทางปฏิบัติการพยาบาลที่ตอบสนองต่อ
เป้าหมายการจัดบริการพยาบาลและความต้องการของผูใ้ ช้บริการให้สอดคล้องกับภาพรวม มาตรฐาน
กลาง มาตรฐานวิชาชีพ
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผปู้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบให้การพยาบาลผูป้ ว่ ย
หรือผู้ใช้บริการโดยใช้มาตรฐานการบริการพยาบาล แนวทางปฏิบัติการพยาบาลที่กำ�หนด
4. บริ ห ารจั ด การกำ � ลั ง คนทางการพยาบาลภายใต้ ม าตรฐานภาระงานตามขอบเขต
อัตรากำ�ลังทีม่ ี และจัดสรรบุคลากรในหน่วยงานให้เหมาะสมและตรงกับคุณสมบัติ เพือ่ การปฏิบตั งิ าน
ที่มีประสิทธิภาพ
5. วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาความรูบ้ คุ ลากร และกำ�หนดแนวทางการพัฒนาและฟืน้ ฟู
ความรู้บุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ รวมทั้งปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ทุกระดับ
ในหน่วยงาน
■■
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6. จัดระเบียบการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบการลา
ขององค์กร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดอัตรากำ�ลังในหน่วยงาน
7. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน
8. ควบคุมกำ�กับ ดูแล จัดหาเสือ้ ผ้า วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ เครือ่ งมือทางการแพทย์และ
การพยาบาลให้เหมาะสมกับลักษณะงานและเพียงพอกับการใช้งานอย่างทัว่ ถึง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
■■
มีปริมาณเพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที
■■
มีระบบการเก็บรักษา การทำ�บัญชีสำ�รวจและควบคุมการใช้จ่ายอย่างประหยัด
■■
เมื่อมีการชำ�รุด เสียหายของเครื่องมือเครื่องใช้ จัดให้มีการซ่อมแซมแก้ไขให้พร้อม
ใช้งานหรือจำ�หน่ายเมื่อไม่สามารถนำ�มาใช้ได้และทำ�การเบิกทดแทน
9. ดำ�เนินการเกีย่ วกับการบริหารบุคคล สวัสดิการ รวมทัง้ พิจารณาเสนอขอบำ�เหน็จความดี
ความชอบ และการพิจารณาโทษทางวินัยในหน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำ�ดับ
10. บริหารจัดการสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ให้บคุ ลากรในหน่วยงาน ปฏิบตั งิ านอย่างปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพ
11. ติดตามประเมินและปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
■■
ทบทวนผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในหน่วยงานอย่างสมํา่ เสมอ และความจำ�เป็น
ที่จะต้องปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
■■
เฝ้าระวังและทบทวนข้อมูลร่วมกับผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลที่ชี้วัดถึงคุณภาพการบริการ
ในหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางพัฒนากระบวนการให้บริการพยาบาล
■■
สุม่ ทบทวนหรือวิเคราะห์คณ
ุ ภาพการพยาบาลจากเวชระเบียน หรือเอกสารทีเ่ กีย่ วกับ
การให้บริการ
■■
ตรวจสอบการรักษาและการพยาบาลทีผ่ ปู้ ว่ ยพึงได้รบั พร้อมทัง้ วิเคราะห์และประเมิน
ผลความถูกต้องเหมาะสมการดำ�เนินตามแผนการรักษาและแผนการพยาบาล และสิทธิที่พึงมีพึงได้
รวมทั้งความปลอดภัย และการช่วยเหลือตามควรแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหา
12. ดำ�เนินการและส่งเสริมให้มีการจัดทำ�วิจัยทางการพยาบาล ทั้งในด้านการบริหาร
การบริการ การนิเทศในหน่วยงาน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำ�ผลการวิจัยมาใช้ในการ
พัฒนางาน
ด้านการวางแผน
1. วางแผนปฏิบตั กิ ารดำ�เนินการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงาน โดยบูรณาการ
แผนงาน โครงการให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์กรพยาบาล
2. วางแผนจัดสรรอัตรากำ�ลังทางการพยาบาลให้เพียงพอและสอดคล้องกับการจัดบริการ
พยาบาลและวางแผนการพัฒนาบุคลากร โดยบูรณาการให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์กรพยาบาล
3. วางแผนการนิเทศการปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติการพยาบาล
ที่กำ�หนด
■■
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4. วางแผนสนับสนุนสถาบันการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของ
นักศึกษา กรณีมาฝึกภาคปฏิบัติในหน่วยงาน
ด้านการประสานงาน
1. ประสานงานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ แก้ปญ
ั หาและให้เกิดความคล่องตัวในการจัดบริการ
พยาบาลที่มีคุณภาพ
2. ประสานงานกับอาจารย์ประจำ�หอผู้ป่วย ในการจัดการฝึกภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
ทฤษฎี
3. ประสานการดูแลรักษากับทีมสหสาขาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการดูแลผู้ป่วย
■■

ด้านการบริการ
1. จัดระบบบริการพยาบาลในหน่วยงาน ให้มคี วามคล่องตัวต่อการให้บริการพยาบาลทีม่ ี

■■

คุณภาพ

มอบหมายงานแก่บุคลากร ทีมให้การพยาบาลในหน่วยงานให้เหมาะสมกับความ
ต้องการการพยาบาลของผู้ป่วย ตามความสามารถและอัตรากำ�ลังที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
■■
ติดตามและดำ�เนินการให้มีการใช้กระบวนการพยาบาลในการให้บริการพยาบาล
พร้อมกับส่งเสริมให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการวางแผน ประเมินผลและทบทวนแผนการรักษา
■■
ประสานแผนการดูแลผู้ป่วยแก่ทีมสหสาขาวิชาชีพ
2. ให้คำ�ปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการพยาบาลและการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลแก่บคุ ลากรในหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ ให้บคุ ลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดำ�เนิน
ได้ตามเป้าหมาย
3. นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ และประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลในหน่วยงานเพื่อให้
บริการพยาบาลได้ตามมาตรฐานที่กำ�หนดและมีคุณภาพ
4. จัดทำ�คู่มือ แนวปฏิบัติการพยาบาลสำ�หรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
■■
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ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
■■
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลหรือผู้ที่มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญขั้นสูง โดย
ประยุกต์หลักการและแนวคิดใหม่ วิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อนให้บริการพยาบาลโดยตรงแก่ผู้ใช้บริการ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะโรค ทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน ที่มีปัญหาซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยความ
ชำ�นาญและทักษะการพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ และเป็นผู้ดำ�เนินการจัด
ระบบการดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มโรคที่มีความซับซ้อน โดยบูรณาการหลักฐานเชิงประจักษ์ การวิจัย
ทางการพยาบาล ความรู้ทฤษฎีการพยาบาล และทฤษฎีอื่นๆ รวมถึงพัฒนางานวิชาการสาขาที่
เชี่ยวชาญและนวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นผลลัพธ์ท้ังระยะสั้น และ
ระยะยาว นอกจากนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์ทางการพยาบาลในสาขาที่เชี่ยวชาญเพื่อใช้ประกอบ
ในการวางแผนงาน ติดตาม ควบคุมกำ�กับ ประเมินผลการให้บริการพยาบาลในสาขานัน้ ๆ และเป็น
ทีป่ รึกษา แนะนำ�  กำ�กับ ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของผูร้ ว่ มงานในทีมกลุม่ เฉพาะโรค ในการพัฒนา
ความรู้ และทักษะเชิงวิชาชีพ ตลอดจนติดตามประเมินคุณภาพ และจัดการผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วย
และเป็นผูน้ �ำ ในการทำ�วิจยั บริหารจัดการทางการพยาบาลรวมทัง้ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
ในสาขาที่เชี่ยวชาญ

■■
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ด้านการปฏิบัติการ
1. บูรณาการความรู้ขั้นสูง ทฤษฎีทางการพยาบาลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผลงานวิจัย
ความรู้เรื่องโรคที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือที่เป็นปัญหาตลอดจนถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการ
ดูแลรักษาผูป้ ว่ ยกลุม่ โรคเฉพาะแต่ละสาขา เพือ่ ให้การพยาบาลทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ว่ ยและครอบครัวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมปัญหาและความต้องการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
2. จัดการกับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของผูป้ ว่ ยและสถานการณ์ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึน้
หรือภาวะวิกฤต
3. กำ�หนดมาตรฐานบริการหรือแนวทางปฏิบตั กิ ารพยาบาลสาขาทีร่ บั ผิดชอบ และเกณฑ์
การจำ�แนกผู้ป่วยรวมทั้งการนำ�สู่การปฏิบัติ
■■
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4. ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ทางการพยาบาลในสาขาทีเ่ ชีย่ วชาญ เพือ่ ใช้ประกอบในการ
วางแผนงาน ติดตาม ควบคุมกำ�กับ ประเมินผลการให้บริการพยาบาลเป็นไปตามผลลัพธ์ทตี่ อ้ งการ
5. ดำ�เนินการวิจัย พัฒนากระบวนการบริการพยาบาลใหม่ๆ ในสาขาที่เชี่ยวชาญเพื่อ
ให้บริการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
6. วางระบบการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของกลุม่ เป้าหมายเฉพาะโรค ครอบคลุม
องค์รวม โดยใช้ความรู้ ทฤษฏีและหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นหลักในการพัฒนาความสามารถของกลุม่
เป้าหมายและครอบครัว รวมทั้งให้คำ�ปรึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาสุขภาพ
7. กำ�หนดฐานข้อมูลและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยสาขาต่างๆ
เฉพาะกลุ่มโรค
8. กำ�หนดแนวทางการควบคุมคุณภาพบริการพยาบาลในสาขาที่เชี่ยวชาญ พร้อมทั้ง
ติดตามกำ�กับประเมินผลและปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
9. นิเทศ ติดตามกำ�กับการปฏิบัติการพยาบาลของทีมบุคลากรพยาบาลที่ดูแลให้ปฏิบัติ
การพยาบาลได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ด้านการวางแผน
1. วางแผนงาน โครงการการบริการพยาบาลขัน้ สูง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ วิสยั ทัศน์
และพันธกิจของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
2. วางแผนจัดระบบและติดตามกำ�กับการดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มโรคที่มีปัญหาซับซ้อน
รวมถึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. วางแผนบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ในหน่วยงาน
■■

ด้านการประสานงาน
1. ประสานความร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการจัดระบบดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย
สาขาต่างๆ ในโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและนโยบายของกลุ่มภารกิจ
ด้านการพยาบาล
2. ประสานงานกับทีมสุขภาพในการติดตาม และประเมินระบบการดูแลผู้ป่วยสาขาต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง
■■
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ด้านการบริการ
1. เสริมสร้างพลังอำ�นาจ (empowering) ให้กับผู้ป่วยในการดูแลและปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

■■

กับโรค

2. เป็นพี่เลี้ยง (mentor) ผู้ฝึกสอน (coach) ให้กับบุคลากรทางการพยาบาลและทีม
สหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยสาขาต่างๆ ได้ตามมาตรฐาน
3. สอนและเป็นพี่เลี้ยงให้แก่นักศึกษาทุกระดับ
4. ให้ค�ำ ปรึกษา แนะนำ�ความรูเ้ รือ่ งการดูแลผูป้ ว่ ยสาขาต่างๆ แก่บคุ ลากรทางการพยาบาล
และทีมสหสาขาวิชาชีพ
5. พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ (best practice) และนวัตกรรม (innovation) ใน
งานที่ปฏิบัติ
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พยาบาลผู้จัดการรายกรณี
■■
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบตั งิ านในฐานะผูช้ �ำ นาญงานพยาบาลเฉพาะกลุม่ ผูป้ ว่ ยหรือเฉพาะโรค ใช้ศาสตร์และศิลปะ
การพยาบาล หลักวิทยาศาสตร์ ความรูค้ วามเข้าใจ พยาธิสรีรวิทยา ประสบการณ์และความชำ�นาญ
งานขัน้ สูงมาก ในการดูแลเฉพาะกลุม่ ผูป้ ว่ ยหรือเฉพาะโรค (care management) ทีม่ ปี ญ
ั หายุง่ ยาก
ซับซ้อน และทำ�หน้าที่เสมือนผู้จัดการดูแลสุขภาพผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน
ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ และใช้ความรูค้ วามสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ปญ
ั หา และอุบตั กิ ารณ์
จากการศึกษาวิจัย และข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ มาใช้บริหารจัดการการปฏิบัติการพยาบาลและ
บริหารคุณภาพการพยาบาล ทีม่ ผี ลกระทบในขอบเขตความรับผิดชอบ ประสานงาน ควบคุม กำ�กับ
แนะนำ�  ผู้ปฏิบัติ ผู้ร่วมทีมเพื่อให้เกิดการบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ

■■
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ด้านการปฏิบัติการ
1. บูรณาการความรู้ความชำ�นาญทางคลินิก ผลงานวิจัย ความรู้เรื่องโรคและหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยกลุม่ โรค เพือ่ ให้การพยาบาลทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ว่ ยและครอบครัว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมปัญหาและความต้องการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
2. กำ � หนดระบบและแนวทางปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลในการดู แ ลเฉพาะกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยหรื อ
เฉพาะโรคตั้งแต่โรงพยาบาลจนถึงชุมชน
3. ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ทางการพยาบาลเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยหรือเฉพาะโรคเพื่อใช้
ประกอบในการวางแผนงาน ติดตาม ควบคุมกำ�กับ ประเมินผลการให้บริการพยาบาลเป็นไปตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
4. วางระบบการพัฒนาความสามารถของกลุ่มเป้าหมายและครอบครัว โดยใช้ความรู้
ทฤษฏีและหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งให้คำ�ปรึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาสุขภาพ
5. กำ�หนดฐานข้อมูลและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะ
กลุ่มโรค
6. นิเทศ ติดตาม กำ�กับการปฏิบัติการพยาบาลของทีมบุคลากรพยาบาลที่ดูแลให้ปฏิบัติ
การพยาบาลได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
■■
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ด้านการวางแผน
1. วางแผนงาน โครงการการพัฒนาบริการพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ และกลุ่มผู้ป่วย
ที่มีปัญหาซับซ้อนให้มีการดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลถึงชุมชน
2. วางแผน จัดระบบ และติดตามกำ�กับการดูแลการให้พยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ
กลุ่มโรคที่มีปัญหาซับซ้อน
3. วางแผนจัดบุคลากรให้พร้อมในการดูแลต่อเนือ่ ง และบริหารจัดการวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ และ
เวชภัณฑ์ในหน่วยงาน
■■

ด้านการประสานงาน
1. ประสานงานและความร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการจัดระบบดูแลผู้ป่วยเฉพาะ
และผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนเพื่อให้เกิดการดูแลต่อเนื่อง
2. ประสานงานกับทีมสุขภาพในการติดตามและประเมินผลระบบการดูแลผู้ป่วยอย่าง
ต่อเนื่อง
3. ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรเครือข่ายในชุมชน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
ให้การดูแลในชุมชน
■■

ด้านการบริการ
1. เสริมสร้างพลังอำ�นาจ (empowering) ให้กับผู้ป่วยในการดูแลและปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

■■

กับโรค

2. เป็นพี่เลี้ยง (mentor) ผู้ฝึกสอน (coach) ให้กับบุคลากรทางการพยาบาลและทีม
สหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยสาขาต่างๆ ได้ตามมาตรฐาน
3. สอนและเป็นพี่เลี้ยงให้แก่นักศึกษาทุกระดับ
4. ให้ค�ำ ปรึกษา แนะนำ�ความรูเ้ รือ่ งการดูแลผูป้ ว่ ยสาขาต่างๆ แก่บคุ ลากรทางการพยาบาล
และทีมสหสาขาวิชาชีพ
5. พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ (best practice) และนวัตกรรม (innovation) ใน
งานที่ปฏิบัติ
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บทที่ 5

การนำ�บทบาทหน้าที่ของ
พยาบาลวิชาชีพสู่การปฏิบัติ

บทบาทหน้าที่เป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบตามสถานภาพของแต่ละบุคคล บุคคลที่มีสถานภาพ
หรือตำ�แหน่งใดย่อมต้องรับผิดชอบตามสถานภาพหรือตำ�แหน่งของตนให้เป็นไปตามที่องค์กรหรือ
สังคมคาดหวัง ไม่วา่ ตำ�แหน่งจะได้มาโดยการกระทำ�หรือโดยการแต่งตัง้ เอกสารวิชาการนีไ้ ด้ก�ำ หนด
บทบาทหน้าทีข่ องพยาบาลวิชาชีพ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 2 ประเภทใหญ่ คือ 1) บทบาทหน้าทีข่ อง
พยาบาลวิชาชีพตามโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมภิ าค ได้แก่ สำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บล ซึ่งจำ�แนกเป็น 5 ระดับ ตามระดับตำ�แหน่งของพยาบาลวิชาชีพ คือ ระดับปฏิบัติการ ระดับ
ชำ�นาญการ ระดับชำ�นาญการพิเศษ และระดับเชีย่ วชาญ และ 2) บทบาทหน้าทีข่ องพยาบาลวิชาชีพ
ตามการปฏิบัติงานเป็นหน้าที่ตามงานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าพยาบาล
ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
พยาบาลผู้จัดการรายกรณี
ทัง้ นี้ กองการพยาบาลมุง่ หวังว่า เอกสารบทบาทหน้าทีข่ องพยาบาลวิชาชีพนีจ้ ะสามารถนำ�ไป
ใช้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหารทางการพยาบาลและผู้ปฏิบัติการพยาบาลได้ จึงขอสรุปการนำ�บทบาท
หน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพไปใช้ในทางปฏิบัติ ดังนี้
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ผู้บริหารการพยาบาล
ผู้บริหารทางการพยาบาลทุกระดับควรศึกษาและทำ�ความเข้าใจเอกสารนี้ เพื่อนำ�ไปประยุกต์
ใช้ในการจัดการองค์กรพยาบาล ดังนี้
1. ผู้บริหารทางการพยาบาล ในระดับหัวหน้าพยาบาลควรกำ�หนดบทบาทหน้าที่ของ
พยาบาลวิชาชีพในแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์อกั ษรโดยใช้เนือ้ หาสาระจากเอกสารนี้ และประกาศเป็น
นโยบายโดยสือ่ สารให้บคุ ลากรพยาบาลทุกระดับรับทราบโดยทัว่ กัน เพือ่ ให้เกิดการนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง
เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรพยาบาล
2. ผู้ บ ริ ห ารทางการพยาบาลทุ ก ระดั บ สามารถใช้ เ ป็ น คำ � บรรยายลั ก ษณะงาน (job
description) ในการมอบหมายงานให้สอดคล้องกับลักษณะงานและระดับตำ�แหน่ง
3. ผู้บริหารทางการพยาบาลทุกระดับสามารถใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตามกำ�กับ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาล ให้เป็นไปตามลักษณะงานของแต่ละตำ�แหน่ง
4. ผูบ้ ริหารการพยาบาลในฐานะคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล หรือคณะกรรมการ
บริหารขององค์กรพยาบาล สามารถใช้เป็นแนวทางในการสรรหา คัดเลือก และกำ�หนดเส้นทางความ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ (career path) เพื่อให้บุคลากรพยาบาลใช้เป็นบันไดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
(career ladder) ตัวอย่างเช่น หากพยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการจะก้าวขึ้นสู่ตำ�แหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ชำ�นาญการพิเศษจะต้องทราบบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานในตำ�แหน่งที่สูงขึ้น
5. ผู้บริหารทางการพยาบาลทุกระดับสามารถใช้เป็นกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของบุคลากรพยาบาล เพือ่ ให้พยาบาลวิชาชีพได้แสดงบทบาทหน้าทีต่ ามขอบเขตงานทีร่ บั ผิดชอบ
ตรงตามลักษณะงานของแต่ละตำ�แหน่ง โดยสอดรับกับระบบบริหารผลการปฏิบตั งิ าน (performance
management) ขององค์กร เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เป็นไปตามเป้าประสงค์ขององค์กรพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข
6. ผูบ้ ริหารทางการพยาบาลทุกระดับสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรพยาบาล
ให้มีสมรรถนะตามที่องค์กรต้องการ โดยเฉพาะสมรรถนะตามหน้าที่ (functional competency)
ซึ่งเนื้อหาสาระส่วนใหญ่เป็นไปตามคำ�บรรยายลักษณะงาน
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ผู้นิเทศทางการพยาบาล
การนิเทศทางการพยาบาล เป็นกลไกสำ�คัญในการสนับสนุนการปฏิบตั เิ ชิงวิชาชีพ ผูน้ เิ ทศทาง
การพยาบาลสามารถใช้เอกสารนี้เป็นแนวทางในการนิเทศทางการพยาบาล โดยใช้การนิเทศแบบ
มีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้รับการนิเทศสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทำ�งาน ทั้งด้าน
การบริหารจัดการ และการปฏิบัติทางคลินิก ดังนี้
1. ผู้นิเทศทางการพยาบาลในระดับห้วหน้ากลุ่มงานและหัวหน้างาน ใช้เป็นแนวทาง
ในการติดตามกำ�กับการทำ�งานของผู้รับการนิเทศ ด้านการบริหารจัดการต่างๆ อาทิ การจัดเวร
ควรจัดให้แต่ละเวรมีบุคลากรทุกระดับหรือระดับเดียวกันแต่มีประสบการณ์การทำ�งานที่แตกต่าง
ผสมผสานกัน โดยการนิเทศให้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมในการแลกเวรระหว่างพยาบาลจบใหม่กบั
พยาบาลอาวุโส
2. ผู้นิเทศทางการพยาบาลทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการติดตาม กำ�กับการทำ�งานของ
ผู้รับการนิเทศด้านการปฏิบัติทางคลินิก โดยเน้นที่การกระทำ�บทบาทหน้าที่ให้ตรงลักษณะงานและ
ตามระดับตำ�แหน่ง หรือปฏิบตั งิ านให้เต็มขีดความสามารถในระดับตำ�แหน่งนัน้ ๆ เพือ่ เป็นการเตรียม
การรองรับตำ�แหน่งที่สูงขึ้น
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ผู้ปฏิบัติการพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลควรศึกษาและทำ�ความเข้าใจเอกสารนี้ เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการปฏิบตั งิ าน โดยพิจารณาจากขอบเขตหน้าทีข่ องงานทีป่ ฏิบตั แิ ละองค์กรหรือสถานทีต่ นเองสังกัด
ดังนี้
1. ผู้ปฏิบัติการพยาบาลใช้เป็นแนวทางในการประเมินตนเอง โดยใช้เป็นกรอบในการ
ทบทวนการปฏิบตั งิ านและบทบาทหน้าทีข่ องตนเอง โดยเปรียบเทียบกับบทบาทหน้าทีข่ องพยาบาล
วิชาชีพในเอกสารนี้ ซึ่งการประเมินตนเองนี้จะทำ�ให้ทราบถึงประสิทธิภาพการทำ�งานและคุณภาพ
งานของพยาบาลวิชาชีพในระดับปัจเจกบุคคล
2. ผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาล ใช้เป็นแนวทางในการทำ�งานให้เป็นไปตามบทบาททีต่ นเองดำ�รงอยู่
โดยผสมผสานบทบาทหน้าทีท่ งั้ 2 ประเภทเข้าด้วยกัน อันได้แก่ บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ
พยาบาลวิชาชีพตามขอบเขตการปฏิบตั งิ านในหน่วยงานฯ และบทบาทหน้าทีข่ องพยาบาลวิชาชีพตาม
บทบาทหน้าทีต่ ามงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ทัง้ นี้ ในการนำ�บทบาทของพยาบาลวิชาชีพไปใช้ ในระดับ
ปัจเจกบุคคลจำ�เป็นต้องวิเคราะห์สถานภาพของตนเอง ทั้งด้านขอบเขตการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ซึ่งจำ�แนกตามระดับตำ�แหน่ง และการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
ตัวอย่าง เช่น พยาบาลวิชาชีพระดับชำ�นาญการคนหนึง่ อาจต้องทำ�หน้าทีเ่ ป็นทัง้ หัวหน้าหอผูป้ ว่ ยและ
เป็นผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง พยาบาลวิชาชีพผูน้ จี้ �ำ เป็นต้องเข้าใจบทบาทของพยาบาลวิชาชีพระดับ
ชำ�นาญการซึง่ เป็นบทบาทตามระดับตำ�แหน่ง ในขณะเดียวกันจะต้องเรียนรูบ้ ทบาทของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย
ซึง่ เป็นบทบาทของการปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และบทบาทของผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง
ซึ่งเป็นบทบาทการปฏิบัติงานตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลตอบสนอง
ต่อปัญหาของผู้ป่วย ผู้ใช้บริการและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพในพื้นที่
อย่างไรก็ตาม บุคลากรพยาบาลจำ�เป็นต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามบทบาททีค่ าดหวัง (expected
role) ซึง่ เป็นบทบาทอันพึงกระทำ�  เนือ่ งจากองค์กรหรือสังคมมุง่ หวังให้ผดู้ �ำ รงตำ�แหน่งนัน้ ๆ ประพฤติ
ปฏิบตั ิ แม้วา่ บทบาทดังกล่าวจะมิได้ก�ำ หนดไว้เป็นกฎหมายก็ตาม เอกสารบทบาทหน้าทีข่ องพยาบาล
วิชาชีพ จึงเป็นเสมือนคัมภีร์ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติการพยาบาลในหน้าที่ต่างๆ อาทิ พยาบาลผู้จัดการ
รายกรณี ผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง ผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลในโรงพยาบาลและในชุมชนใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามบทบาทที่คาดหวังซึ่งตรงกับขอบเขตของงานในแต่ละระดับตำ�แหน่ง
และสอดคล้องกับโครงสร้างการทำ�งานของแต่ละองค์กรหรือสถานบริการสาธารณสุข
3. ผู้ปฏิบัติการพยาบาลใช้ผลการประเมินตนเองตามเอกสารนี้ ในการพัฒนาสมรรถนะ
ตนเองให้สอดคล้องกับสมรรถนะตามลักษณะงาน และสมรรถนะตามระดับตำ�แหน่ง ซึ่งการพัฒนา
สมรรถนะดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ระดับตำ�แหน่งที่สูงขึ้นตามบันไดวิชาชีพ
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สรุป
พยาบาลวิชาชีพทั้งผู้บริหารการพยาบาล และผู้ปฎิบัติการพยาบาล เป็นผู้ที่มีบทบาทสำ�คัญ
ในการให้บริการสาธารณสุข เป็นกำ�ลังคนหลักในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพให้บรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบายด้านสุขภาพของประเทศ เพราะพยาบาลวิชาชีพมีหน้าทีใ่ ห้การบริการพยาบาลแก่ผปู้ ว่ ย
ผู้รับบริการ โดยการแก้ปัญหาสุขภาพขั้นพื้นฐานและ หรือปัญหาการพยาบาลที่ซับซ้อน รวมถึง
ให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วยและญาติ นอกจากนี้ ยังต้องให้ความรู้แก่บุคลากรทางการพยาบาล
รวมถึงนิเทศ ติดตาม กำ�กับการปฏิบตั งิ านของบุคลากรทางการพยาบาลทีอ่ ยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบ
การปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพในปัจจุบันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งกำ�หนดตามระดับตำ�แหน่ง ของพยาบาลวิชาชีพ
และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นบทบาทอันพึงกระทำ� 
เนือ่ งจากองค์กรหรือสังคมมุง่ หวังให้ผดู้ �ำ รงตำ�แหน่งนัน้ ประพฤติปฏิบตั ิ แม้วา่ บทบาทดังกล่าวจะมิได้
กำ�หนดไว้เป็นกฎหมายก็ตาม
เอกสารบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพนี้ จึงเป็นเสมือนคัมภีร์ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลในหน้าที่ต่างๆ อาทิ พยาบาลผู้จัดการรายกรณี ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลในโรงพยาบาลและในชุมชน หัวหน้าหอผูป้ ว่ ย หัวหน้ากลุม่ งาน หัวหน้างาน ผูช้ ว่ ยหัวหน้า
พยาบาล รวมทัง้ หัวหน้าพยาบาล ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามบทบาททีค่ าดหวัง
ซึ่งตรงกับขอบเขตของงานในแต่ละระดับตำ�แหน่ง และสอดคล้องกับโครงสร้างการทำ�งานขององค์กร
หรือสถานบริการสาธารณสุข
ทั้งนี้พยาบาลวิชาชีพไม่ว่าจะอยู่ในระดับตำ�แหน่งหรือปฏิบัติงานในสายงานประเภทใดจะ
ต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทั้งด้านการบริหารการพยาบาล
วิชาการพยาบาล และการปฏิบตั กิ ารพยาบาล รวมถึงพยาบาลวิชาชีพจะต้องดำ�รงตนเป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรม
จริยธรรม ประพฤติตนปฏิบตั ติ นด้วยจิตสาธารณะ จึงจะได้ชอื่ ว่าเป็นผูท้ มี่ บี ทบาทหน้าทีเ่ หมาะสมกับ
ตำ�แหน่ง “พยาบาลวิชาชีพ”
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
รายชื่อคณะกรรมการวิชาการของ
กองการพยาบาล พิจารณาหนังสือ
บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ

รายนามคณะกรรมการวิชาการของกองการพยาบาล
พิจารณาเนื้อหาหนังสือบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
1. นางสาวชุติกาญจน์ หฤทัย
2. นางศิริมา		
ลีละวงศ์
3. นางสาวสมจิตต์
วงศ์สวุ รรณสิริ
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ภาคผนวก ข.
รายชื่อคณะทำ�งานพัฒนา
บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ

รายชื่อคณะทำ�งานพัฒนาบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดร. ธีรพร		
นางนวลขนิษฐ์
นางอัมราภัสร์
นางอรุณี		
นางทิพย์สุดา
นางละมูล		
นางสาวศนิชา
นางสุชาดา		

9. นางสาวเอื้อมพร
10. นางสาวสมจิตร
11. นางสาวจารุพักตร์
12. นางสาวสุวดี		
13. นางจงกลณี		
14. นางรุ่งอรุณ		
15. นางกรรณิกา		
16. น.ส.อารีย์		
17. นางวิราภรณ์		
18. นางสาวศิริลักษณ์
19. นางวชิรา		
20. นางสาวสุดาวดี
21. นางมธุรส 		
22. นายสมชาย		
23. นางเพ็ญพิศ		
24. นางกัลยา		
25. นางสาวจิราพร
26. นางจันทร์เพ็ญ
27. นางประภาพรรณ

สถิตอังกูร		
ผู้อำ�นวยการกองการพยาบาล
ลิขิตลือชา 		
กองการพยาบาล
อรรถชัยวัจน์ 		
กองการพยาบาล
ไพศาลพาณิชย์กุล 	
กองการพยาบาล
ลาภภักดี 		
กองการพยาบาล 	
บุรณศิริ 		
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เศรษฐ์ชัยยันต์ 		
โรงพยาบาลลำ�ปาง จังหวัดลำ�ปาง
เสตพันธ์ 		โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
จังหวัดอุบลราชธานี
กาญจนรังสิชัย		โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
จังหวัดนครรราชสีมา
กาหาวงศ์ 		
โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 	 
กัญจนิตานนท์ 		
โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ 	
ชูสุวรรณ 		
โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง 	
จันทศิริ			
โรงพยาบาลขอนแก่น
เกศวหงส์ 		
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
อำ�พนธ์ 		
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี 	
วงษ์ประเสริฐ		
โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดสุราษฎ์ธานี
วราอัศวปติ 		
โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร 	
อุปวาณิช 		
โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ลิ้มเจริญชัย 		
โรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
แก้วพิบูลย์ 		
โรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา
จันทร์แสงศรี 		
โรงพยาบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 	
ชื่นสุขอุรา 		
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 	 
นุกูลสวัสดิ์ 		
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
เพียรแก้ว 		
โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา
อภิวงศ์โสภณ 		โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดโสธรวราราม)
นาคแก้ว 		
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
สมพีร์วงศ์ 		
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี	 
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28. นางถมยา		
29. นางสาวสุภาวดี
30. นางอังศุมาลิน
31. นายครรชิต 		
32. นางโสพิศ		
33. นางอังคนี		
34. นางมลิจันทร์		
35. นางสุทัศนา		
36. นางแคทลียา		

วงค์บุญยิ่ง		
โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่
อิศรกุล			
โรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก
มั่งคั่ง 			
โรงพยาบาลปากพลี จังหวัดนครนายก
หนากลาง 		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลหนองหว้า
จังหวัดนครราชสีมา
ปุจ้อย 			โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านถิ่น
จังหวัดแพร่
จ.ผลิต 			
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
เกียรติสังวร		
โรงพยาบาลเสนา จังหวัดอยุธยา
ลิขิตกุลธนพร		
โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
แก้วเสถียร		โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี
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ภาคผนวก ค.
มาตรฐานการกำ�หนดตำ�แหน่ง
พยาบาลวิชาชีพของสำ�นักงาน ก.พ.
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ภาคผนวก ง.
บทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ช่วยพยาบาล
■■
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยเหลือพยาบาลวิชาชีพ ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน โดยปฏิบตั งิ านทางด้านการพยาบาลทีเ่ กีย่ วกับการให้บริการทางการพยาบาล
ขั้นมูลฐานแก่ผู้ป่วย ทางร่างกายหรือจิตที่มีอาการในระยะไม่รุนแรงหรือไม่เป็นอันตราย ตามแผน
การพยาบาลทีก่ �ำ หนดไว้ในด้านการรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกัน
โรค ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ใน
ความควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการทางการพยาบาลด้านต่างๆ
ภายใต้การกำ�กับ ตรวจสอบของพยาบาลวิชาชีพ

■■
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วย โดยจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทำ�หัตถการต่างๆ
2. ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการในระยะไม่รุนแรง และไม่เป็นอันตรายได้ตามมาตรฐานที่
กำ�หนด โดยกระทำ�ดังนี้
2.1 ช่วยรับผู้ป่วยที่ผ่านการกลั่นกรองและวินิจฉัยแยกประเภทแล้ว
2.2 ช่วยย้ายและจำ�หน่ายผู้ป่วยจากหอผู้ป่วย
2.3 ทำ�กิจกรรมเพื่อติดตามอาการผู้ป่วยตามแผนการรักษา
■■
การสังเกตอาการทั่วไป
■■
การวัดอุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ ความดันโลหิต
■■
การชั่งน้ำ�หนักและวัดส่วนสูง
■■
การเตรียมและช่วยเหลือในการตรวจร่างกาย
■■
การสังเกตและเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องทดลอง
■■
การเก็บและตรวจหาน้ำ�ตาลในปัสสาวะ
2.4 ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยในการทำ�กิจวัตรประจำ�วันต่างๆได้แก่
■■
การรักษาความสะอาดร่างกายผู้ป่วยและการเช็ดตัวเพื่อลดไข้
■■
การช่วยหลืออุ้ม ยก พยุง เคลื่อนย้ายผู้ป่วยขณะอยู่ในที่นอน เปล รถเข็น เก้าอี้
ห้องน้ำ�
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การจัดเตรียมและการให้อาหารผู้ป่วย
■■
การช่วยเหลือผู้ป่วยในการถ่ายอุจจาระ ปัสสวะ และการชำ�ระล้าง
■■
การทำ�ความสะอาดอวัยวะสืบพันธ์ภายนอกของผู้คลอดและผู้ป่วยนรีเวช
■■
การใช้ยาทาภายนอก
■■
การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค
2.4 ให้ความรู้ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล
2.5 ดูแลทำ�ความสะอาดและจัดสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย เช่น ตู้ เตียง และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์และการพยาบาล
3. การช่วยเหลือดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการรุนแรง หรือในระยะทีอ่ นั ตราย นอกเหนือจากข้อ 1-12
ต้องเป็นเฉพาะกรณีหรือเฉพาะรายและต้องกระทำ�ในลักษณะการช่วย หรือกระทำ�ร่วมกับพยาบาล
ภายใต้การกำ�กับตรวจสอบของพยาบาลวิชาชีพ
4. บันทึกปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานอาการผู้ป่วย
5. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบตั งิ านด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรค   
ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในชุมชน
6. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ
7. ติดต่อประสานงานอำ�นวยความสะดวกให้กบั ผูป้ ว่ ย เช่น ติดตามผลการรักษาของผูป้ ว่ ยจาก
แพทย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
8. ร่วมกิจกรรมคุณภาพ ทีม่ สี ว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพ ปฏิบตั กิ ารด้านช่วยเหลือพยาบาล
9. ดูแล บำ�รุงรักษา อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ในการให้บริการทางการพยาบาล หลังเสร็จ
สิ้นการใช้งาน
10. ให้ค�ำ ปรึกษา แนะนำ�เกีย่ วกับการช่วยเหลือการพยาบาลแก่ผปู้ ว่ ยกับผูป้ ฏิบตั งิ านในทีมงาน
เช่น การให้ความรู้ด้านสุขวิทยา และการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค เป็นต้น
11. ร่วมบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นทรัพยากรภายในหน่วยงานให้เกิดความคุ้มค่า
■■
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