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การปฏบิัตติามมาตรฐานทางการพยาบาลผู้ปว่ยภาวะวิกฤต 
 

ศรีผาสุข  พึ่งศรเีพ็ง* 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติพยาบาล
ตามมาตรฐานทางการพยาบาลในผู้ป่วยภาวะวิกฤตของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต โดยมีประชากรในการ
วิจัยเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยไอ.ซี.ยู.อุบัติเหตุ ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง 
ทั้งหมด 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบสังเกต 
การปฏิบัติการทางการพยาบาลและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐานทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตในพยาบาล
วิชาชีพระดับปฏิบัติการประจําโรงพยาบาลแห่งหน่ึงที่รับผิดชอบงานในหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. 
อุบัติเหตุ พบว่า การปฏิบัติตามมาตรฐานทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 
3.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี และในส่วนของพยาบาลกลุ่มตัวอย่าง
ที่ศึกษาในครั้งนี้ให้ข้อมูลว่า หน่วยงานมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการ
พยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตมี 2 ด้าน คือ 1. ด้านผู้ปฏิบัติมีการส่งเสริมความรู้ความสามารถของ
บุคลากรในหน่วยงานให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 2. ด้านงานมีการส่งเสริมและ
พัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วย
วิกฤตเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยจากการรับบริการทางการแพทย์ 
 การศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะ คือ การกําหนดนโยบายให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอ
ผู้ป่วยภาวะวิกฤตมีสมรรถนะที่เหมาะสม กําหนดแนวทางการจัดการความรู้ภายในหอผู้ป่วย 
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการพยาบาลภาวะวิกฤตในหอผู้ป่วยและประกาศให้บุคลากรทุก
คนรับทราบในช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 
คําสําคัญ: การปฏิบัติทางการพยาบาล, ผู้ป่วยภาวะวิกฤต, หอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. อุบัติเหตุ 
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Nursing Practice  for Critical  Care 
 

Seepasuk  Pungseepeng* 
Abstract 
 The qualitative research aimed to study the compliance with the critical 
patient nursing standard and to create the guidelines for developing the critical 
patient nursing service quality and standard. The research populations consisted 
of 26  registered nurses working in the Trauma Intensive Care Unit of a hospital. 
The questionnaires on general information, observation forms, and in-depth 
interview forms were the instruments in this study that were used for collecting 
data. The statistic for analysis consisted of the average and standard deviation. 
 The result of study found that the compliance with the critical patient 
nursing standard in the Trauma Intensive Care Unit of a hospital had an average 
of 3 . 3 9  and standard deviation of 0 . 1 6 , which was good. As for the 
developmental guidelines on the critical patient nursing service quality and 
standard, the registered nurses should have the suitable knowledge and 
competency. The organization should promote and develop work guidelines in 
accordance with the critical patient nursing standard to bring about the patient 
safety. 
 As for the research recommendations, the organization should determine 
the suitable competency of the nurses working in the Intensive Care Unit. It 
should determine the guidelines on knowledge management of the Intensive 
Care Unit. It should determine and announce the critical patient nursing 
operation standard of the Intensive Care Unit to all staffs through the 
organizational information channels to be the working guidelines and control the 
nursing quality. 
 
Keywords: Nursing Practice, Critical Patients, Trauma Intensive Care Unit 
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บทนํา 
 พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ดูแลและใกล้ชิดผู้ป่วยมากที่สุด พยาบาลควรจะต้องมีความรู้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่จะให้การช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งในด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และ
จิตวิญญาณ ในการเผชิญกับภาวะเจ็บป่วยจนสามารถพ้นจากภาวะวิกฤตดังกล่าวไปได้  การ
ปฏิบัติพยาบาลให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานตามเกณฑ์แล้วนั้น พยาบาลต้องสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ซับซ้อน การเข้าใจภาวะจิตสังคมของผู้ป่วย ความขัดแย้ง
ทางจริยธรรม และไม่ใช่แต่เพียงเฉพาะผู้ป่วย พยาบาลยังต้องให้การดูแลกับครอบครัวและญาติ
ของผู้ป่วยในภาวะวิกฤติที่มีความกังวลใจ ร้อนใจ ไม่เข้าใจ และมีคําถามมากมาย ในขณะที่
เทคโนโลยีในการให้การดูแลสุขภาพมีการพัฒนาก้าวหน้าไม่หยุดนิ่ง พยาบาลจึงต้องมีความเข้าใจ
ทั้งในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การดูแลสุขภาพ และมีความเข้าใจในหัวใจความเป็นมนุษย์
ของบุคคลเพื่อให้การดูแลพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 
 มาตรฐานการพยาบาล แสดงให้เห็นถึงระดับของการดูแลหรือการปฏิบัติพยาบาลอย่าง
มืออาชีพ โดยมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลแสดงให้เห็นถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
วิชาชีพพยาบาลและเป็นความคาดหวังของสังคมที่มีต่อพยาบาลวิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติ
พยาบาลเป็นที่คาดหวังว่าจะสามารถอธิบายการปฏิบัติทางคลินิกและประสิทธิภาพการทํางาน
อย่างมืออาชีพ  และจะยังคงมี เสถียรภาพเมื่อเวลาผ่านไป  แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น
ประสิทธิภาพหรือมาตรฐานการปฏิบัติพยาบาลยังคงต้องได้รับการประเมินและแก้ไขเพื่อสะท้อน
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าในความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงใน
สภาพแวดล้อมการดูแลสุขภาพโดยทั่วไป อีกทั้งสมรรถนะทางการพยาบาลจะต้องพัฒนาต่อไป
เรื่อย เพื่อให้ทันกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใหม่และความต้องการของผู้ป่วย
ครอบครัวและระบบการดูแลสุขภาพ  

เน่ืองมาจากงานในวิชาชีพพยาบาลเป็นงานซ่ึงส่งผลกระทบต่อชีวิต สุขอนามัย และ
ความเป็นอยู่ของบุคคลอื่นจํานวนมาก จึงต้องปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ (สุดารัตน์ 
เปี่ยมสินธุ์, 2543) ทําให้พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.อุบัติเหตุที่ดูแลผู้ป่วยซึ่งมักได้รับ
ผลกระทบทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจและทรัพย์สิน อีกทั้งยังเกี่ยวข้องทางกฎหมายเกี่ยวกับคดี
ความอีกด้วย จึงทําให้พยาบาลวิชาชีพจึงต้องมีความตระหนักในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่มีต่อ
ผู้ป่วย และสิทธิที่ผู้ป่วยพึงจะได้  

ผู้วิจัยซึ่งเป็นพยาบาลปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยไอ.ซี.ยู.อุบัติเหตุของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง 
และยังไม่มีการกําหนดมาตรฐานทางการพยาบาลที่ชัดเจนในหอผู้ป่วยวิกฤตและเฉพาะทาง
อุบัติเหตุ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความสําคัญของเรื่องดังกล่าวจึงทําการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติ
พยาบาลที่เฉพาะเจาะจงต่อไปโดยใช้มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยหนักของสํานักการพยาบาล 
กรมการแพทย์ เป็นแนวทางในการศึกษาการปฏิบัติพยาบาลตามมาตรฐานการบริการพยาบาล
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ผู้ป่วยภาวะวิกฤต ให้บรรลุเป้าหมายการปฏิบัติพยาบาลตามมาตรฐาน และการพัฒนาระบบการ
ให้บริการทางสาธารณสุขให้ได้คุณภาพและมาตรฐานสืบไป 
 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐานทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต ในโรงพยาบาล
แห่งหนึ่ง กรณีศึกษาหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู. อุบัติเหตุ 
 

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
 1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐานทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต  
 2. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วย
ภาวะวิกฤต  
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ศึกษาเฉพาะในพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ที่รับผิดชอบงานในหอผู้ป่วย ไอ.ซี.
ยู. อุบัติเหตุ 
 
วิธีการศึกษา 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่าง พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยไอ.ซี.ยู.อุบัติเหตุ ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งหมด 26 คน และเลือกสัมภาษณ์เชิงลึกอย่างเจาะจงจํานวน 13 
คน ได้กําหนดระเบียบวิธีการวิจัย อันประกอบไปด้วย 
  1. เก็บรวบรวมข้อมูลการสํารวจข้อมูลทั่วไปของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการในหอ
ผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.อุบัติเหตุ ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อให้
ทราบถึง เพศ อายุ การศึกษา และตําแหน่งปฏิบัติงาน 
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสังเกตการปฏิบัติตามมาตรฐานทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะ
วิกฤตทั้งหมด 11 ประเด็น โดยแบบสังเกตเป็นแบบมาตรประเมินค่า (rating scale) ซึ่งเกณฑ์ใน
การให้คะแนนแบบสังเกตมี คือ 1 คะแนน เมื่อสังเกตแล้วอยู่ในระดับควรปรับปรุง 2 คะแนน 
เมื่อสังเกตแล้วอยู่ในระดับ พอใช้ 3 คะแนน เมื่อสังเกตแล้วอยู่ในระดับ ดี และ 4 คะแนน เมื่อ
สังเกตแล้วอยู่ในระดับ ดีมาก  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลเป็นสองช่วงเวลา คือ ระหว่างวันที่ 10 
กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 และระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 20 
ธันวาคม 2559 โดยจะทําการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในเวรเช้า เวรบ่าย และเวรดึก  
  3. เก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยกลุ่มตัวอย่างพยาบาล ที่ถูกเลือกมา
สัมภาษณ์เชิงลึกใช้วิธีจับฉลาก จากการเลือกมาจํานวน 13 คนมาทําการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตเพ่ือให้ทราบถึงแนวการปฏิบัติ ปัญหา
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และอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตและเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตโดยทําการสัมภาษณ์
ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 
 
ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากร ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมวิจัย 
 ผู้เข้าร่วมวิจัยในครั้งนี้เป็นเพศหญิงมากว่าเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 26-30 ปี และ
มากกว่า 40 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.5 ส่วนใหญ่อยู่ในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับ
ปฏิบัติการคิดเป็นร้อยละ 96.2 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 
84.6 มีประสบการณ์ทํางานอยู่ในช่วง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.2 และได้รับการอบรมเฉพาะ
ทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต คิดเป็นร้อยละ 57.7 
 ส่วนที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรฐานทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต 
 1.พยาบาลประเมินปัญหา ความต้องการ และเฝ้าระวังอาการของผู้ป่วย รวมทั้ง
จัดลําดับความสําคัญของการดูแลผู้ป่วยในระยะวิกฤตตั้งแต่แรกรับจนถึงจําหน่ายผู้ป่วยออก 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 อยู่ในเกณฑ์ดี พบว่า พยาบาลวิชาชีพ
มีการประเมินปัญหาของผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับจนจําหน่าย มีการประเมินปัญหาและเฝ้าระวังอาการ
ทั่วไปต้ังแต่แรกรับ เช่น สัญญาณชีพ สัญญาณทางระบบประสาทและสมอง ตรวจร่างกายโดย
เน้นที่อวัยวะซึ่งสัมพันธ์กับปัญหาความเจ็บป่วยของผู้ป่วย การประเมินความก้าวหน้าของปัญหา 
และความสอดคล้องการทํางานของเครื่องมือทางการ แพทย์ที่สัมพันธ์กับการเจ็บป่วย พร้อมทั้ง
บันทึกข้อมูลการประเมินปัญหา 
 2. มีการกําหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลหรือปรับข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลใหม่
เมื่อมีข้อมูลบ่งชี้ว่าปัญหานั้น ๆ เปล่ียนแปลงไป ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.58 อยู่ในเกณฑ์ดี พบว่าพยาบาลวิชาชีพมีการวินิจฉัยการพยาบาล โดยนําข้อมูลที่ได้
จากการประเมินปัญหามากําหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลให้ครอบคลุมกับปัญหาและความ
ต้องการด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ และจะปรับหรือกําหนดข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาลใหม่ เมื่อมีข้อมูลบ่งชี้ว่าปัญหาน้ัน ๆ เปล่ียนแปลงไป หรือเมื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาได้
ชัดเจนขึ้น 
 3. มีการวางแผนการพยาบาลที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย มีการ
เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนการพยาบาลค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.38 
ส่วนเบี่ยงเบน-มาตรฐานเท่ากับ 0.50 อยู่ในเกณฑ์ดีพบว่าพยาบาลวิชาชีพมีการวางแผนการ
พยาบาล โดยกําหนดแผนการพยาบาลเป็นรายบุคคลให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับความสําคัญ
ของปัญหาในระยะวิกฤต เช่น ปัญหาวิกฤตที่กําลังคุกคามชีวิตหรือการทํางานของอวัยวะที่สําคัญ 
ที่อาจส่งผลความรุนแรงต่อชีวิตผู้ป่วยเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขลําดับแรก และเปิดโอกาส
ให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผน การพยาบาล 
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 4. มีการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาทางพยาธิสภาพของโรคในระยะวิกฤต และจัดการ
ส่งเสริมความสุขสบายของผู้ป่วย ร่วมทั้งจัดการประสานความร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก พบว่าพยาบาล
วิชาชีพจะปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติทางการพยาบาล และปฏิบัติการพยาบาลตามแนว
ทางการรักษานั้นให้เกิดผลดีต่อผู้ป่วยตามขอบเขตของวิชาชีพ จัดการให้ ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาพยาบาลที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมความสุข
สบายของผู้ป่วย ประสานความร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 
 5. มีการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อติดตามความก้าวหน้าภาวะสุขภาพของ
ผู้ป่วย สรุปผลการปฏิบัติการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง  ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.42 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.64 อยู่ในเกณฑ์ดี พบว่าพยาบาลวิชาชีพมีการปฏิบัติทางการพยาบาลผู้ป่วย
ภาวะวิกฤต ด้านการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล โดยจะประเมินผลภายหลังการ
ปฏิบัติการพยาบาลทันทีและต่อเน่ือง ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย วิเคราะห์ผลหรือปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคต่อความสําเร็จของการปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยที่มีอาการไม่ก้าวหน้า ขณะรับการ
รักษาพยาบาล และปรับปรุงแผนการพยาบาล ให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติ การพยาบาล พร้อม
ทั้งบันทึกการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล 
 6. มีการวางแผนจําหน่ายผู้ป่วยทุกรายได้ครอบคลุมปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย
ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 2.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72 อยู่ในเกณฑ์ดี  พบว่าพยาบาล
วิชาชีพให้การดูแลต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินในการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพที่ต้องได้รับ
การดูแลต่อเนื่องเมื่อย้ายไปยังหอผู้ป่วยหรือจําหน่ายกลับบ้าน ให้สอดคล้องกับปัญหาของผู้ป่วย
แต่ละราย ประเมินความสามารถในการดูแลตนเองหรือการปรับตัวของผู้ป่วยและครอบครัว
รวมทั้งค้นหาผู้ดูแลหรือบุคคลสําคัญในการดูแลผู้ป่วย เปิดโอกาสให้ครอบครัวและผู้ดูแลได้เข้า
เยี่ยมและร่วมปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยเพื่อเตรียมความพร้อมเม่ือผู้ป่วยจําหน่ายกลับบ้าน 
 7. มีการสร้างเสริมสุขภาพได้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย เพื่อให้
ผู้ป่วยได้ รับการฟื้นฟูสุขภาพในระยะเวลาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.35 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 อยู่ในเกณฑ์ดี  พบว่าพยาบาลวิชาชีพมีการสร้างเสริมสุขภาพ
ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมผู้ป่วย โดยผสมผสานเข้ากับแผนการพยาบาลและแผนการดูแลของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ การออกกําลังกายอย่างเหมาะสมในแต่ละวัน การบริหารกล้ามเนื้อและ
ข้อ การฝึกการหายใจ การไอ การฝึกทักษะการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การส่งเสริมให้ผู้ป่วยผ่อน
คลาย รวมท้ังการจัดการส่ิงแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้พักผ่อน โดยเฉพาะตอนกลางคืน เช่น 
ลดเสียงรบกวนที่ไม่จําเป็น ปิดไฟบางดวง เป็นต้น 
 8. มีการจัดการดูแลและกํากับตามแนวทางการคุ้มครองภาวะสุขภาพในประเด็นดังนี้ 
เช่น การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล การป้องกันอุบัติเหตุ การป้องกันแผลกดทับ การ
ป้องกันการบาดเจ็บจากการผูกยึด การป้องกันการพิการหรือการเสื่อมหน้าที่ของอวัยวะ เป็นต้น 
รวมทั้งการจัดส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสม การกระตุ้นการรับรู้ของผู้ป่วยอย่างสมํ่าเสมอ ค่าเฉล่ีย 
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เท่ากับ 3.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 อยู่ในเกณฑ์ดี  พบว่าพยาบาลวิชาชีพคุ้มครอง
ภาวะสุขภาพ โดยจัดการดูแลและกํากับให้สมาชิกอื่นในทีมการพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางการ
คุ้มครองภาวะสุขภาพ เช่น การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล การป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่
อาจเกิดขึ้นขณะให้การรักษาพยาบาล การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุตกเตียง การป้องกันการเกิด
แผลกดทับ การเกิดภาวะปอดอักเสบจากการสําลัก (Aspirated Pneumonia) การป้องกันความ
พิการหรือการเส่ือมหน้าที่ของอวัยวะ เช่น ปลายเท้าตก (Foot Drop) และกล้ามเนื้อลีบ การ
ป้องกันการบาดเจ็บจากการผูกยึด รวมถึงการจัดการส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสมและกระตุ้นการรับรู้
ของผู้ป่วยอย่างสม่ําเสมอ 
 9. การให้ข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพ และสามารถเสริมสร้างพลัง
อํานาจผู้ป่วยและครอบครัวให้สามารถปรับตัวกับความเจ็บป่วยที่วิกฤตได้ ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.31 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 อยู่ในเกณฑ์ดี  พบว่าพยาบาลวิชาชีพมีการให้ข้อมูลและ
ความรู้ด้านสุขภาพ โดยจะประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ และความคาดหวังเกี่ยวกับอาการและ
ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการให้ข้อมูลและความรู้ด้าน
สุขภาพ ให้ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าใจเกี่ยวกับแผนการรักษาพยาบาล และสามารถตัดสินใจเลือก
รับการรักษาก่อนลงนามยินยอมทุกครั้ง รวมทั้งปฐมนิเทศผู้ป่วยรับใหม่ทุกราย เพื่อให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวรับรู้เกี่ยวกับสิทธิ การใช้สถานที่ ส่ิงแวดล้อม ในหอผู้ป่วย กฎ ระเบียบของโรงพยาบาล
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและครอบครัว เช่น เวลาเยี่ยม และเวลาปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่เป็น
กิจวัตรประจําวันที่ผู้ป่วยจะได้รับระหว่างรักษา 
 10. การเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ เคารพในสิทธิ และยึดหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ไม่แยกชนชั้น เชื้อชาติ และศาสนา 
ตลอดจนการพิทักษ์สิทธิตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.38 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.57 อยู่ในเกณฑ์ดีพบว่าพยาบาลวิชาชีพมีการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย โดยการให้
ข้อมูลที่จําเป็นแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการการรักษาความลับของผู้ป่วย ไม่เปิดเผย
ร่างกายผู้ป่วยเกินความจําเป็น ปฏิบัติการพยาบาลที่ได้รับมอบหมายด้วยความเคารพในคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ แม้ในภาวะไม่รู้สึกตัว และปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างให้สมาชิกทีมการพยาบาล 
 11. บันทึกข้อมูลทางการพยาบาลซึ่งเป็นเครื่องมือส่ือสารระหว่างทีมผู้ให้การดูแลรักษา 
เป็นข้อมูลในการวางแผนการพยาบาล ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทางกฎหมายได้ จึงมีความจําเป็นต้อง
บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างมีระบบ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 อยู่ในเกณฑ์ดี  พบว่าพยาบาลวิชาชีพ
มีการบันทึกทางการพยาบาล โดยกลุ่มตัวอย่างจะบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยเป็นระบบตั้งแต่แรกรับ
จนจําหน่าย และสามารถสื่อสารในทีมได้ โดยใช้แบบฟอร์มการบันทึกของหน่วยงาน ทําให้
สามารถบันทึกข้อมูลในการปฏิบัติการพยาบาลได้ครบถ้วน และช่วยแปลผลการบันทึกได้ง่าย 
รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกของทุกวัน โดยเป็นหัวหน้าทีมการพยาบาลของ
เวรเช้า 
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 ส่วนที่ 3 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วย
ภาวะวิกฤต 
 การจัดการกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางการพยาบาล โดยใช้
แนวทาง การปฏิบัติงาน (work instruction) เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติพยาบาล เพื่อให้การทํางาน
มีความถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีการส่งเสริมความรู้ความสามารถของบุคลากรใน
หน่วยงานให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และสร้างความตระหนักเพื่อให้เห็น
ความสําคัญของการปฏิบัติตามมาตรฐานทางการพยาบาล และที่สําคัญหากมีปัญหาเม่ือเกิด
เหตุการณ์ที่เป็นความเส่ียงในหน่วยงานจะมีระเบียบการปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อรายงานความ
เส่ียงที่เกิดขึ้นให้ผู้บริหารทราบ ส่วนในหน่วยงานต้องทํา RCA (Root Cause Analysis) เพื่อหา
สาเหตุ แนวทางแก้ไขและป้องกันที่เหมาะสมต่อไป  
 หน่วยงานมีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลในหอผู้ป่วย รวมถึงการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะและความสามารถทางด้านการปฏิบัติพยาบาลให้แก่บุคลากร
โดยหากเป็นบุคลากรจบใหม่จะเตรียมความพร้อมนิเทศงาน การส่งไปประชุม อบรม รวมทั้ง
สนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อให้สามารถนําความรู้มาพัฒนางานต่อยอดงานการ
พยาบาลให้มีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สามารถค้นคว้าและเข้าถึง
ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 การปฏิบัติตามมาตรฐานทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต 
 1. พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ ประเมินปัญหา ความต้องการ และเฝ้าระวังอาการของ
ผู้ป่วย รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญของการดูแลผู้ป่วยในระยะวิกฤตตั้งแต่แรกรับจนถึงจําหน่าย
ผู้ป่วยออก อยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อพิจารณา พบว่า พยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.อุบัติเหตุ 
ปฏิบัติพยาบาลโดยมีลักษณะงานที่มีความหลากหลายของทักษะในการดูแล เนื่องจากเป็นหอ
ผู้ป่วยที่มีความหลากหลายคุณลักษณะเฉพาะหลาย ๆ ด้าน ทําให้มีการกําหนดรายละเอียดของ
การประเมินปัญหา ความต้องการ และเฝ้าระวังอาการของผู้ป่วยไว้ในบันทึกทางการพยาบาลไว้
ค่อนข้างดี ร่วมกับ มีพยาบาลวิชาชีพที่มีทักษะ ความชํานาญ และประสบการณ์การทํางาน
ค่อนข้างสูงอยู่ในทุกเวรของการปฏิบัติงาน เป็นผู้ให้คําแนะนําและคําปรึกษา ส่งผลให้การปฏิบัติ
ทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตเป็นไปตามมาตรฐาน  
 2. พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มีการกําหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลหรือปรับข้อ
วินิจฉัยทางการพยาบาลใหม่ เมื่อมีข้อมูลบ่งชี้ว่าปัญหานั้น ๆ เปล่ียนแปลงไป อยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อ
พิจารณา พบว่าพยาบาลวิชาชีพสามารถประเมินปัญหา ความต้องการ และการเฝ้าระวังอาการ
ของผู้ป่วยได้อยู่ในเกณฑ์ดี ย่อมสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมากําหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล
หรือปรับข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลใหม่ได้เป็นอย่างดีเช่นกัน ร่วมกับในหน่วยงานจึงมีการ
กําหนดรายละเอียดของการกําหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลหรือปรับข้อวินิจฉัยทางการ
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พยาบาลใหม่ในบันทึกทางการพยาบาลไว้ส่งผลให้การปฏิบัติทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต
เป็นไปตามมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดี 
 3. พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ มีการวางแผนการพยาบาลที่สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของผู้ป่วย มีการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนการพยาบาล 
อยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อพิจารณา พบว่าพยาบาลวิชาชีพจะมีการวางแผนการพยาบาลร่วมกับแพทย์ผู้ให้
การรักษา และครอบครัวของผู้ป่วย และมีการส่งต่อข้อมูลการวางแผนการพยาบาลได้ค่อนข้างดี 
ได้แก่ การส่งเวร การบันทึกไว้ในบันทึกทางการพยาบาล ส่งผลให้การปฏิบัติทางการพยาบาล
ผู้ป่วยภาวะวิกฤตเป็นไปตามมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดี 
 4. พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ จัดการเพื่อแก้ไขปัญหาทางพยาธิสภาพของโรคในระยะ
วิกฤต และจัดการส่งเสริมความสุขสบายของผู้ป่วย ร่วมทั้งจัดการประสานความร่วมมือกับทีมสห
สาขาวิชาชีพ อยู่ในเกณฑ์ดีมากเม่ือพิจารณา พบว่า พยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.อุบัติเหตุ 
ได้รับการอบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตร้อยละ 57.7 แม้จะมีประสบการณ์ทํางานส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วง 1-5 ปี ร้อยละ 46.2 แต่ลักษณะของการทํางานที่เป็นลักษณะการทํางานเป็นทีม 
ทําให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลจากพยาบาลวิชาชีพที่มีองค์ความรู้ ทักษะ ความชํานาญ ทําให้ผู้ป่วยที่
อยู่ในความดูแลหายจากโรคหรือปลอดภัยจากอันตรายที่กําลังคุกคามต่อชีวิต อีกทั้งยังมีการ
บันทึกทางการพยาบาลอย่างละเอียด ส่งผลให้การปฏิบัติทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต
เป็นไปตามมาตรฐาน อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก 
 5. พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ มีการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อติดตามความ 
ก้าวหน้าภาวะสุขภาพของผู้ป่วย และสรุปผลการปฏิบัติการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง อยู่ในเกณฑ์ดี
เมื่อพิจารณา พบว่าพยาบาลวิชาชีพมีการติดตามการปฏิบัติการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย
ทุกเวรหรือทุกครั้งที่จะพ้นในความดูแลจะมีการประเมินติดตามความก้าวหน้า ร่วมกับการส่งต่อ
ข้อมูลให้ผู้มารับไว้ในความดูและติดตามต่อ ร่วมกับการบันทึกทางการพยาบาลไว้ ส่งผลให้การ
ปฏิบัติทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตเป็นไปตามมาตรฐาน อยู่ในเกณฑ์ดี 
 6. พยาบาลวิชาชีพ มีวางแผนจําหน่ายผู้ป่วยทุกรายได้ครอบคลุมปัญหาและความ
ต้องการของผู้ป่วย อยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อพิจารณา พบว่า พยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยไอ.ซี.ยู.อุบัติเหตุ
มีการวางแผนจําหน่ายกลับบ้านค่อนข้างน้อยราย เนื่องจากผู้ป่วยวิกฤตมีอาการดีขึ้น จะถูกย้าย
จากหอผู้ป่วยไอ.ซี.ยู.อุบัติเหตุไปยังหอผู้ป่วยสามัญ ทําให้การวางแผนจําหน่ายกลับบ้านในผู้ป่วย
เป็นเพียงรายละเอียดที่กําหนดไว้ในบันทึกทางการพยาบาลที่ต้องส่งต่อข้อมูลไปยังหอผู้ป่วย
สามัญเท่านั้น แต่ยังไม่ลงรายละเอียดว่าผู้ป่วยต้องได้รับการวางแผนจําหน่ายกลับบ้านในปัญหา
และความต้องการใดบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการวางแผนจําหน่ายจากหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.อุบัติเหตุ
ไปยังหอผู้ป่วยสามัญมากกว่าการวางแผนจําหน่ายกลับบ้าน และหอผู้ป่วยสามัญจะเป็นผู้ให้การ
วางแผนจําหน่ายต่อไป ส่งผลให้การปฏิบัติทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตเป็นไปตาม
มาตรฐาน อยู่ในเกณฑ์ดี 
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 7. พยาบาลวิชาชีพ ได้สร้างเสริมสุขภาพให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสุขภาพในระยะเวลาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง อยู่ในเกณฑ์ดี  
เมื่อพิจารณา พบว่า พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.อุบัติเหตุ มีการส่งเสริมสุขภาพให้ผู้ป่วยฟื้น
สภาพและหายจากการเจ็บป่วย เช่น การกระตุ้นให้ผู้ป่วยทํากิจวัตรประจําวันเองบนเตียงเมื่อไม่มี
ข้อจํากัด การกระตุ้นให้ผู้ป่วยฝึกการหายใจ การไออย่างมีประสิทธิภาพ การออกกําลังกายบน
เตียงเมื่อไม่มีข้อจํากัด การเปิดเพลงหรือวิทยุให้ผู้ป่วยคลายกังวล และยังมีส่วนร่วมกับสหวิชาชีพ
ในการส่งเสริมสุขภาพในกิจกรรมบําบัดต่าง ๆ แต่ในส่วนใหญ่แล้วด้วยการเจ็บป่วยและพยาธิ
สภาพของโรคทําให้มีข้อกําจัดในการส่งเสริมสุขภาพในกิจกรรมบางอย่าง ส่งผลให้การปฏิบัติ
ทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตเป็นไปตามมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดี 
 8. พยาบาลวิชาชีพมีการจัดการดูแลและกํากับตามแนวทางการคุ้มครองภาวะสุขภาพ 
อยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อพิจารณา พบว่า ในหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.อุบัติเหตุ มีงานพัฒนาคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการดูแลและกํากับตามแนวทางการคุ้มครองภาวะสุขภาพ ได้แก่ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องหายใจเพื่อลดการเกิด VAP การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล 
VENTILATOR CIRCUIT การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ให้อาหาร
ทางสายยาง การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขอนามัยในช่องปากในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 
การลดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการคาสายสวนปัสสาวะ การประเมิน
ระดับความเจ็บปวดแผลผ่าตัดและแผลที่ได้รับการบาดเจ็บและ SAVE OUR SKIN ซึ่งงานพัฒนา
คุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดูแลและกํากับตามแนวทาง การคุ้มครองภาวะสุขภาพ ดังที่ได้
กล่าวมาข้างต้น เปรียบเสมือนแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลในการคุ้มครองภาวะสุขภาพ
ของผู้ป่วย ส่งผลให้การปฏิบัติทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตเป็นไปตามมาตรฐาน อยู่ใน
เกณฑ์ดี 
 9. พยาบาลวิชาชีพให้ข้อมูลและความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพ และสามารถ
เสริมสร้างพลังอํานาจผู้ป่วยและ ครอบครัวให้สามารถปรับตัวกับความเจ็บป่วยที่วิกฤตได้อยู่ใน
เกณฑ์ดีเมื่อพิจารณา พบว่า พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.อุบัติเหตุ มีการให้ข้อมูลกับผู้ป่วย
และญาติเกี่ยวกับแผนการรักษาพยาบาลตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติรับรู้และตัดสินใจเลือก
รับการรักษา รวมทั้งปฐมนิเทศผู้ป่วยรับใหม่ทุกราย เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวรับรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยพึงได้ เนื่องมาจากการเจ็บป่วยอุบัติเหตุเป็นการเจ็บป่วยแบบไม่ได้เตรียมตัว 
เตรียมใจมาก่อน การให้ข้อมูลจึงเป็นส่ิงสําคัญในผู้ป่วยทุกรายที่มานอนรับการรักษาในหอผู้ป่วย
ไอ.ซี.ยู.อุบัติเหตุส่งผลให้การปฏิบัติทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตเป็นไปตามมาตรฐาน อยู่ใน
เกณฑ์ดี 
 10. การเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ เคารพในสิทธิ และยึดหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ไม่แยกชนชั้น เชื้อชาติ และศาสนา 
ตลอดจนการพิทักษ์สิทธิตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ อยู่ในเกณฑ์ดี 
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 11. พยาบาลวิชาชีพ มีการบันทึกข้อมูลทางการพยาบาล ซึ่งเป็นเครื่องมือส่ือสาร
ระหว่างทีมผู้ให้การดูแลรักษา เป็นข้อมูลในการวางแผนการพยาบาล ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทาง
กฎหมายได้ จึงมีความจําเป็นต้องบันทึกขอ้มูลที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างมีระบบ อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ อยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อพิจารณา พบว่า พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วย ไอ.ซี.
ยู.อุบัติเหตุในหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.อุบัติเหตุ มีงานพัฒนาคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูล
ทางการพยาบาล ได้แก่  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกทางการพยาบาล งานพัฒนา
คุณภาพดังกล่าว เปรียบเสมือนแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลในการเขียนบันทึกทางการ
พยาบาลให้มีประสิทธิภาพ และยังมีทีมงานในการตรวจทานการเขียนบันทึกทางการพยาบาลได้
อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ให้เป็นเอกสารอ้างอิงทางกฎหมายได้ ส่งผลให้การ
ปฏิบัติทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตเป็นไปตามมาตรฐาน อยู่ในเกณฑ์ดี 
  
ส่วนที่ 2 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต 

 2.1 ด้านผู้ปฏิบัติ 
 การส่งเสริมความรู้ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับ

การปฏิบัติงาน เป็นส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วย
ภาวะวิกฤต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันยึดหลักการของสมรรถนะและให้ความสําคัญ
กับทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นวิธีการหน่ึงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ฐานสมรรถนะสําหรับ
วิชาชีพพยาบาล เพื่อสมรรถนะที่พึงประสงค์ตามระดับผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่
คาดหวังตามองค์ประกอบด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ ให้สอดคล้องเชื่อมโยง
กับวิลัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเชิง กลยุทธ์ ค่านิยมและสมรรถนะหลักขององค์การ องค์การ
วิชาชีพพยาบาลจึงจะขับเคล่ือนไปตามทิศทางที่ต้องการได้อย่างประสบความสําเร็จ 

 
 2.2 ด้านงาน 
 เมื่อโรงพยาบาลมีนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วย (patient safety) ซึ่งจากนโยบาย

ดังกล่าวส่งผลให้เกิดการสร้างและพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้อง
กับมาตรฐานการพยาบาลส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยจากการรับบริการทางการแพทย์ 
ความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาล เป็นส่ิงที่พึงปรารถนาสําหรับผู้ป่วย ญาติ และบุคลากร
ทางการแพทย์ทุกฝ่ายและเป็นส่ิงที่สําคัญที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลที่ได้
มาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความปลอดภัยของผู้ป่วยจึงเป็นส่ิงที่พยาบาลและ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสุขภาพทุกคนต้องตระหนักและให้ความสําคัญตลอดระยะเวลาที่รับ
ผู้ป่วยไว้ในความดูแล 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. กําหนดนโยบายให้พยาบาลวิชาชีพที่จะมาปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤตต้องได้รับการ
อบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทุกคนกําหนดสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน
หอผู้ป่วยวิกฤต และจัดให้มีการประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ หากขาดสมรรถนะวิชาชีพใน
ด้านใดก็ควรพิจารณาให้ความสําคัญไปอบรมในด้านนั้น ๆ  
 2. กําหนดแนวทางการจัดการความรู้ภายในหอผู้ป่วย โดยการรวบรวมความรู้ที่ได้จาก
การส่งบุคลากรไปอบรมมาทําการจัดการความรู้สู่บุคลากรที่ไม่ได้ไปอบรม  
 3. กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการพยาบาลภาวะวิกฤตในหอผู้ป่วย และประกาศให้
บุคลากรทุกคนรับทราบในช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและเพื่อควบคุมคุณภาพการพยาบาล 
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