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ศิริวนั ต์ ยิมเลียง และคณะ*
บทคัดย่ อ
การวิ เ คราะห์ อ ัต รากํา ลัง ของบุ ค ลากรทาง
การพยาบาลเป็ นบทบาทที) สํา คัญ ของผู ้บ ริ หารทาง
การพยาบาลในการจัดสรรและกระจายอัตรากําลังให้
เหมาะสมในแต่ละหน่วยงานต่อ
การวิจยั เชิ งพรรณนา (descriptive study) ครังนี
เพื)อศึกษาปริ มาณงานที)บุคลากรทางการพยาบาลใช้ใน
การปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมทางการพยาบาลและวิ เ คราะห์
จํานวนบุคลากรที)ตอ้ งการในแต่ละหอผูป้ ่ วย กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิ ค และผูช้ ่วยเหลือ
คนไข้ จํานวน 256 คน ที) ใช้เวลาในการปฏิ บตั ิ กิจกรรม
การพยาบาลโดยตรง โดยอ้อม และกิจกรรมที)เกี)ยวข้อง
กับการบริ หารหอผูป้ ่ วย ให้กบั ผูม้ าใช้บริ การในหอผูป้ ่ วย
จํานวน 19 หอผูป้ ่ วย เครื) องมือที) ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลประกอบด้วยพจนานุ กรมกิ จกรรม การพยาบาล
คู่มือการจําแนกประเภทผูป้ ่ วย แบบบันทึกเวลาที)ใช้ใน
การปฏิ บ ั ติ กิ จ กรรมทางการพยาบาลแบบบั น ทึ ก
กิ จ กรรมการพยาบาลและนาฬิ ก าดิ จิ ต อลจั บ เวลา
ค่ า ดั ช นี ความตรงของเนื อหาของพจนานุ กรม
กิ จกรรมการพยาบาลคู่ มือ การจํา แนกประเภทผูป้ ่ วย
*

แบบบันทึกกราฟใช้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาล
และแบบบันทึ กกิ จกรรมการพยาบาลเท่ากับ 1 และ
พจนานุ กรมกิ จกรรมการพยาบาลเท่ า กับ 0.98 และ
ความตรงของการสั ง เกต เวลาที) ใ ช้ ใ นการปฎิ บ ั ติ
กิ จกรรมการพยาบาลได้ค่าเท่ากับ 1.9 สถิติที)ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่ า
1. ค่ า เ ฉ ลี ) ย ป ริ ม า ณ เ ว ล า ที ) บ ุ ค ค ล า ก ร
ทางการพยาบาลใช้ในการปฎิ บ ัติ กิ จกรรมโดยตรงใน
ผูป้ ่ วยวิกฤตมากที)สุดเท่ากับ 13 ชัว) โมง 45 นาทีผปู ้ ่ วย
กึ)งวิกฤตใช้เวลา 6 ชัว) โมง 24 นาที ผูป้ ่ วยที)ตอ้ งการ
การดูแลปานกลางใช้เวลา 2 ชัว) โมง 33 นาที ผูป้ ่ วยที)
ต้องการการดูแลน้อยใช้เวลา 1 ชัว) โมง 33 นาที ค่าเฉลี)ย
ปริ มาณเวลาที) บุ ค ลากรทางการพยาบาลใช้ ใ น
การปฏิ บตั ิ กิจกรรมโดยอ้อม 54.59 นาที และค่ าเฉลี) ย
ปริ มาณเวลาที) บุ ค ลากรใช้ ใ นการปฏิ บ ั ติ กิ จ กรรมที)
เกี)ยวข้องกับการบริ การหอผูป้ ่ วย 1 ชัว) โมง 37 นาที
2. หอผูป้ ่ วยที)มีภาระงานมากกว่าบุคลากรที)มีอยู่
จํานวน 9 หอผูป้ ่ วย และหอผูป้ ่ วยที)มีภาระงานเหมาะสมกับ
บุคลากรจํานวน 2 หอผูป้ ่ วย

พยาบาลวิชาชีพ 8 (หัวหน้าพยาบาล) โรงพยาบาลพิจิตร
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ผลการวิจยั ครังนีสามารถนํามาใช้เป็ นแนวทาง
ในการจัดสรรอัตรากําลังบุ คลากรทางการพยาบาลให้
เหมาะสมกั บ ภาระงานที) มี อ ยู่ เ พื) อ คุ ณภาพและ
ความปลอดภัยของผูร้ ับบริ การโรงพยาบาลพิจิตร
Abstract
Nurse staffing analysis is responsible of
nursing administration for appropriate Staffing
management in nursing unit for quality of nursing
service.
This research was descriptive study. The
purposes to study nursing work load in nursing
activities and nursing staffing need of Inpatient
department. The subjects were 256; include
professional nurse, technical nurse and nurse aids who
were responsible in giving direct nursing care, indirect
nursing care and unit – related activities at department
in 19 unit, during 8 September – 7 December 2004.
The instruments were the nursing activities
dictionary, patient Classification tool, time record
direct nursing care, indirect nursing care and unit –
related activities and digital time clock. The
instuments content validity index of patient –
classification tool was 1.0 ; nursing activities
dictionary was 0.98 and were tested for interrater
agreement of patient classification, nursing activities
dictionary and time record nursing was 0.8 . Data was
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analysis by statistic descriptive. The results of the
research were as follows:
1. The time spent in direct nursing care; it
was found that the highest mean score of time spent in
intensive care patient (categories 1) making 13.45
hours. The second was in Extensive care patient
(categories 2 ) making 6.24 hours and moderate care
patient (categories 3), minimal care patient (categories 4)
making 2.33, 1.33 hours respectively.The highest
mean score of time spent in nursing activities of
intensive care patient, Extensive care was suction and
vital signs making 361.47,178.09 minutes. but
moderate care patient was teach and mental support
making 57.59 minutes.
2. The mean time indirect nursing care
activities making 54.59 minutes by nursing record ,
clean unit and pre-post conference making 8..23, 8.21
and 7.31 minutes.
3. The mean time use unit – related
activities making 97.08 minutes by open inventories,
assignment making 18.56 and 13.13 minutes
4. The results of nursing staffing show that
over productivity was 9 ward, lower productivity 9
ward and appropriate 2 ward.
The results of the research can be used for
appropriate staffing management in nursing unit for
quality of nursing service.
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หลักการและเหตุผล
สภาวะเศรษฐกิ จและการเมื องที) เปลี) ยนแปลง
ไปมากในช่วงปี ที)ผ่านมา ส่ งผลกระทบต่อระบบบริ หาร
จัดการทังภาครัฐและภาคเอกชน กระแสการปฏิรูประบบ
ราชการและระบบบริ การสุ ขภาพ กําลังขับเคลื)อนไปตาม
นโยบาย และแผนพัฒ นาของรั ฐ โดยมี เ ป้ าหมายใน
การจัดระบบบริ การสุ ขภาพให้ประชาชนทุกคนได้รับ
บริ การสุ ขภาพที) ได้คุณภาพตามมาตรฐานอย่างทัว) ถึ ง
เป็ นธรรม โดยใช้ ท รั พ ยากรที) มี อ ยู่ อ ย่ า งคุ ้ ม ค่ า และ
เหมาะสม งานการพยาบาลเป็ น อีกงานหนึ) งที )ต อ้ งให้
การปฏิบตั ิกิจกรรม ต่อผูร้ ับบริ การซึ) งต้องครอบคลุม
ถึง บุคคล ครอบครัว และชุมชน เพื)อ ตอบสนองความ
ต้องการ ขันพืนฐานในภาวะปกติ ภาวะเจ็บป่ วย หรื อ
แม้กระทัง) วาระสุ ดท้ายของชี วิต โดยพยาบาลผูป้ ฏิ บตั ิ
จะมี บ ทบาทที) เ กี) ย วข้ อ งกั บ การสั ง เกต สนั บ สนุ น
ประคับประคอง
สื) อสารจัดการสอนและดูแลซึ) งจะ
กระทํ า อย่ า งมี ระเบี ยบภายใต้ ข ั นตอนต่ า งๆของ
กระบวนการพยาบาล บุ ค ลากรทางการพยาบาลเป็ น
กลุ่ ม วิ ช าชี พ ในที ม สุ ข ภาพที) มี จ ํา นวนมากที) สุ ด ใน
โรงพยาบาล เนื) องจากปริ มาณงานของพยาบาลจะต้อง
ให้การดูแลผูป้ ่ วยตลอด 24 ชัว) โมง จึงมีความจําเป็ น
ในการกํา หนดอัตรากํา ลังให้เ พี ย งพอต่ อ ปริ มาณงาน
พยาบาลที)ตอ้ งรับผิดชอบ และต้องให้การพยาบาลอย่าง
มี คุ ณ ภาพเพื) อ ให้ผูป้ ่ วยและครอบครั ว ได้รั บ การดู แ ล
อย่างดี ทัว) ถึง ในปั จจุบนั การดําเนิ นงานขององค์กร
พยาบาล จะต้องคํานึ งถึงเรื) องการใช้บุคลากรอย่าง มี
ประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การและได้ ผลผลิ ตที) มี
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คุณภาพและ คุม้ ค่ามากที)สุด การบริ หารงานขององค์กรจะ
ประสบผลสําเร็ จตามจุดมุ่งหมายอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
มากน้อยเพียงใดนัน โดยทัว) ไปขึนอยู่กบั การมีบุคลากร
พยาบาลในจํานวนที) เพี ยงพอกับปริ มาณงานที) มีอยู่และ
เป็ นผูท้ ี)มีความรู ้ ความสามารถอย่างเหมาะสมกับงาน การ
จัดอัตรากําลังที) เหมาะสมกับงานนัน จะต้องมี ข ้อมูล
เกี) ยวกับภาระงานที) ตอ้ งปฏิบตั ิเป็ นข้อมูลใน
การ
สนับสนุ นในการตัดสิ นใจเพื)อกระจายบุคลากรให้กบั
แต่ ละหน่ วยงาน ให้เหมาะสมเพื) อให้การพยาบาลที) มี
คุณภาพ
โรงพยาบาลพิจิตรเป็ นโรงพยาบาลทัว) ไป ขนาด
405 เตียง รับผิดชอบดูแลสุ ขภาพของประชาชน ในจังหวัด
พิ จิ ตร 590,476
คน รวมทังประชาชนจากจังหวัด
ใกล้เคียง ซึ) งการดูแลผูป้ ่ วยบุคลากรทางการพยาบาลต้อง
ดูแลผูป้ ่ วยตลอด 24 ชัว) โมง ซึ) งต้องมีการผลัดเปลี)ยนเวร
กันเพื)อขึนมาดูแลผูป้ ่ วย เป็ น 3 ช่วงเวลา ส่ งผลให้ภาระ
งานด้านการพยาบาลของหอผูป้ ่ วยในเพิ) มสู งขึ น จาก
การประเมินผล การปฏิ บตั ิ การพยาบาลโดยการสังเกต
สั ม ภาษณ์ พบว่ า บุ ค ลากรทางการพยาบาลมุ่ ง เน้ น
การปฏิ บตั ิ กิจกรรมการพยาบาลต่ อผูป้ ่ วยให้แล้วเสร็ จ
มากกว่าการปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลเพื)อตอบสนอง
ความต้องการของผูป้ ่ วยอย่างครอบคลุม ทังด้านร่ างกาย
จิ ตใจ อารมณ์ สังคมและจิ ตวิญญาณ กลุ่มการพยาบาล
ได้ใช้การจัด อัต รากําลังโดยการนับจํา นวนเตียง และ
จํ า น วนผู ป้ ่ วยที) ใช้ เ ครื) องช่ วยหายใจเป็ นหลั ก 1
(รายงานการประชุมหัวหน้าหอผูป้ ่ วย/งาน, 2542) แต่
กลุ่ มการพยาบาลมี ข ้อ จํา กัด ด้า นอัต รากํา ลังพยาบาล
เพราะอัตรากําลังที)มีอยู่จริ งเท่ากับ 326 คน คิดเป็ นร้อยละ
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63.42 ของกรอบอัตรากําลังตามที) ก.พ. กําหนด (เท่ากับ
504 คน) ดังนันการจัดอัตรากําลังพยาบาลสําหรับหอ
ผูป้ ่ วยใน จึงตํ)ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และไม่สอดคล้องกับ
การจัดทําฐานข้อมูลพื นการวางกรอบอัตรากําลังตาม
ระบบ geographic information system : GIS2 ของ
กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ) ง คํา นวณความต้อ งการ
กํา ลังคนโดยใช้หลักเกณฑ์สัดส่ วนกําลังคนต่ อจํานวน
ประชากรเป็ นหลักในการจัดอัตรากําลังโดยใช้ระบบ GIS
พบว่าอัตรากําลังกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพิ จิตรที)
ควรมี 210 คน (รวมพยาบาลวิชาชี พและพยาบาลเทคนิ ค)
จะเห็นได้วา่ จํานวนพยาบาลในโรงพยาบาลพิจิตรเกินกว่า
กรอบที)จดั ทําขึนมาใหม่ 116 คน3 แต่จากสภาพความเป็ น
จริ ง โรงพยาบาลพิจิตรเป็ น หน่วยบริ การระดับทุติย
ภู มิ ร ะดั บ สู ง การให้ บ ริ การระดั บ นี จํ า เป็ นต้ อ งใช้
บุคลากรเพิ) มขึ นรวมถึ งบุ คลากรทางการพยาบาลด้วย
เนื) องจากมีกิจกรรมการพยาบาลที)ตอ้ งการการดูแลจาก
บุคลากรทางการพยาบาลมาก ภาระงานของพยาบาล
โรงพยาบาลพิจิตรทังทางตรงและทางอ้อมเพิ)มขึ น ทําให้
บุ ค ลากรปฏิ บ ัติ งานไม่ สํ า เร็ จ ในเวลา รวมทัง ความ
ต้องการในการเข้า ถึ ง บริ การของประชาชนสู งขึ น มี
ผลกระทบให้การตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วย
และผู ้ใ ช้ บ ริ การได้ไ ม่ ท )ัว ถึ ง และบุ ค ลากรทางการ
พยาบาลไม่สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมพัฒนาคุณภาพให้ได้
ตามมาตรฐานกํ า หนดไว้ ด้ า นของบรรยากาศใน
การทํางานพบว่าพยาบาลมี ความพึ งพอใจในงานอยู่ใ น
ระดับปานกลางเท่านัน หรื อ ร้อยละ 75.4 4 โดยมีสาเหตุ
เนื)องจากปริ มาณงานและปริ มาณบุคลากรไม่สมดุลกัน
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จากสถานการณ์ ด ัง กล่ า ว กลุ่ มการพยาบาล
โรงพยาบาลพิจิตร มีความต้องการที) จะศึ กษาปริ มาณงาน
ของบุคลากรทางการพยาบาลที) ใช้ในการปฎิ บตั ิ กิจกรรม
ทางการพยาบาลทังโดยตรงและโดยอ้อม โดยศึ กษา
จากเวลาในการปฏิ บ ั ติ กิ จ กรรมการพยาบาลของ
บุคลากรพยาบาลที)ปฏิบตั ิในในแต่ละช่วงเวลา เพื)อนํามา
พิจารณาจัดสรรและกระจายอัตรากําลังให้เหมาะสมกับ
ปริ มาณงานแต่ ล ะหอผู ้ป่ วยและหน่ ว ยงานเพื) อ ให้
การบริ การมีคุณภาพต่อไป ซึ) งขณะนีโรงพยาบาลพิจิตร
กํา ลังดํา เนิ นการพัฒ นาคุ ณ ภาพให้ไ ด้ต ามมาตรฐาน
กําหนด เพื) อ ขอรั บการตรวจประเมิ นและรั บรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ จากสถาบันพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์
1. เพื) อ ศึ ก ษาปริ ม าณงานที) บุ ค ลากรทาง
การพยาบาลใช้เวลาในการปฏิ บตั ิ กิจกรรมการพยาบาล
โดยตรง (direct care) ใน 24 ชัว) โมง
2. เพื) อศึ กษาปริ มาณงานที) บุคลากรทาง การ
พยาบาลใช้เวลาในการปฏิ บตั ิ กิจกรรมการพยาบาลโดย
อ้อมใน 24 ชั)วโมง (indirect care)
3. เพื) อ วิ เ คราะห์ อ ั ต รากํา ลัง ของบุ ค ลากร
ทางการพยาบาลในหอผูป้ ่ วยและหน่ วยงานตามปริ มาณ
งาน
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ขอบเขตของการวิจยั
การวิ จั ย ครั งนี เป็ นการวิ จั ย เชิ งพรรณา
(descriptive study) เพื)อศึ กษาปริ มาณงานที)บุคลากร
ทางการพยาบาลใช้ใ นการปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมทางการ
พยาบาลและวิเคราะห์จาํ นวนบุคลากรที) ตอ้ งการในแต่
ละหอผู ้ป่ วยจํ า นวน19หอผู ้ ป่ วยในระหว่ า งวั น ที)
8 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2547
การดําเนินการวิจยั
การวิจยั นี เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณา (descriptive
study)
เพื) อ ศึ ก ษาปริ ม าณงาน ที) บุ ค ลากรทาง
การพยาบาลใช้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมทางการพยาบาล
และวิเคราะห์จาํ นวนบุ ลากรที) ตอ้ งการในแต่ ละหอผูป้ ่ วย
โดยศึ กษาจากกิ จกรรมการพยาบาลเป็ นพื นฐาน ซึ) งได้
แบ่งการจําแนกประเภทผูป้ ่ วยเป็ น 4 ประเภท ตามระดับ
ความต้องการการพยาบาล พร้ อมทังหาจํานวนผูป้ ่ วย
โดยเฉลี) ย ในแต่ ล ะเวร ศึ ก ษาเวลาที) บุ ค ลากรทาง
การพยาบาลใช้ใ นการปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมทัง กิ จ กรรม
การพยาบาลโดยตรง และกิ จกรรมการพยาบาลโดย
อ้อมในผูป้ ่ วยแต่ละประเภทรวมทังกิจกรรม
การ
พยาบาลที )เ กี )ย วข้อ งกับ การบริ ห ารหอผูป้ ่ วยโดยใช้
กรอบแนวคิ ด ของ ควิ ส ส์ 5 แล้ว นํา ข้อ มู ล ที) ไ ด้ไ ป
คํานวณหาจํานวนบุคลากรทางการพยาบาลที) ตอ้ งการใน
หอผูป้ ่ วย
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที) ใ ช้ใ นการศึ กษา ได้แ ก่ พยาบาล
วิ ช าชี พ พยาบาลเทคนิ คและผู ้ ช่ วยเหลื อ คนไข้ ที)
ปฏิ บตั ิ งานในทุกหอผูป้ ่ วยของโรงพยาบาลพิจิตรจํานวน
256 คน 19 หอผูป้ ่ วย ในระหว่างวันที) 8 พฤศจิกายน 7ธันวาคม 2547 ซึ) งใช้เวลาในการปฏิ บตั ิ กิจกรรม
โดยตรง โดยอ้อม และกิ จกรรมที) เกี) ยวข้อ งกับการบริ หาร
หอผูป้ ่ วย สุ่ มจํานวนตัวอย่างกิ จกรรมในการปฏิบตั ิ การ
พยาบาลจําแนกตามเวลาที)ใช้ในการปฏิบตั ิการพยาบาล
นันๆในผูป้ ่ วย แต่ละประเภท ตามจํานวนตัวอย่างที)
กําหนด ดังตาราง6

เวลา (นาที)

จํานวนตัวอย่าง

ไม่เกิน 0.1
0.10 –0.25
0.25 – 0.50
0.50 – 0.75
0.75 – 1.00
1.00 – 2.00
2.00 – 5.00
5.00 – 10.00
10.00 – 20.00
20.00 – 40.00
เกินกว่า 40.00

200
100
60
40
30
25
15
10
8
5
3
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เครืFองมือทีFใช้ ในการศึกษา
เครื) องมื อ ที) ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา แบ่ ง ออกเป็ น
4 ประเภท คือ
1. คู่มือการจําแนกประเภทผูป้ ่ วย ซึ) งจําแนก
ตามปริ มาณและความซับซ้อนของความต้องการการ
พยาบาลโดยแบ่งผูป้ ่ วยออกเป็ น 4 ประเภท คือ
ผูป้ ่ วยประเภทที) 1 คื อ ผูป้ ่ วยวิ ก ฤตที)
ต้องการการดูแลมาก (Intensive care)
ผูป้ ่ วยประเภทที) 2 คือ ผูป้ ่ วยกึ)งวิกฤตที)
ต้องการการดูแลมาก (Extensive care)
ผูป้ ่ วยประเภทที) 3 คื อ ผูป้ ่ วยที) ตอ้ งการ
การดูแลปานกลาง (Moderate care)
ผูป้ ่ วยประเภทที) 4 คื อ ผูป้ ่ วยที) สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ) งต้องการการดูแลน้อย (Minimal care)
2. พจนานุ กรมกิ จกรรมการพยาบาลโดยตรง
โดยอ้อม และกิจกรรมที)เกี)ยวข้องกับการบริ หารหอผูป้ ่ วย
3. แบบบั น ทึ กเวลาที) ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ
กิจกรรมทางการพยาบาล
3.1 การปฏิบตั ิการพยาบาลโดยตรงได้แก่
กิ จกรรมการรั บใหม่/รับย้ายผูป้ ่ วย,
กิ จกรรมการ
ประเมินสภาพผูป้ ่ วยต่อเนื) อง, การปฏิ บตั ิ กิจกรรมการ
พยาบาลโดยตรง, กิจกรรมการปฏิบตั ิเพื)อการตรวจรักษา,
การดูแลกิจวัตรประจําวัน, การให้ยาต่างๆและการให้
สารนํ าทางหลอดเลื อ ดดํ า ,
การสอนและ
ประคับประคองจิตใจ, การจําหน่ายผูป้ ่ วย และการส่ ง
ผูป้ ่ วยไปตรวจหรื อรับการรักษาในหน่วยงานอื)น

ปี ที) 20 ฉบับที) 2 เมษายน – กันยายน 2548

3.2 การปฏิ บ ั ติ ก ารพยาบาลโดยอ้ อ ม
ได้แก่การปฏิบตั ิกิจกรรมการเขียนรายงาน ผูป้ ่ วย, การ
ติดต่อประสานงาน, การรับแผนการรักษาของแพทย์,
และกิจกรรมการพยาบาลที) เกี) ยวข้องกับการบริ หารหอ
ผูป้ ่ วย
3.3 การปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมการพยาบาลที)
เกี)ยวข้องกับการบริ หารหอผูป้ ่ วย
4. แบบบันทึกกิจกรรมทางการพยาบาล
5. นาฬิกาดิจิตอลจับเวลา
การตรวจสอบคุณภาพของเครืFองมือ
เครื) องมือที) ผูว้ ิจยั สร้างขึ น เมื)อสร้างเสร็ จแล้ว
นํา เครื) องมื อ ไปตรวจสอบหาความตรงของเนื อหา
(Content Validity)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครังนีคณะผูว้ ิจยั ทําการรวบรวมข้อมูล
ด้ว ยตนเอง และมอบหมายให้ค ณะทํา งานเก็บ ข้อ มูล
การศึ กษาปริ ม าณงานทางการพยาบาลเก็บ รวบรวม
ข้อ มู ล โดยจับ เวลากิ จ กรรมที) ป ฏิ บ ัติ จ ริ ง ทังกิ จ กรรม
การพยาบาลโดยตรง กิ จกรรมการพยาบาลโดยอ้อ ม
และกิ จ กรรมที) เ กี) ย วข้ อ งกั บ การบริ หารหอผู ้ป่ วย
ระหว่า งวันที) 8 พฤศจิ กายน-7ธันวาคม 2547รวม
ระยะเวลา 30 วัน โดยเก็บจํานวนตัวอย่างตามกลุ่ ม
ตัวอย่างที)คาํ นวณได้ ในแต่ละกิจกรรม
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
คณะผูว้ ิจัยนําข้อมูลทังหมดที) ร วบรวมได้มา
วิ เ คราะห์ ด ้ว ยเครื) อ งคอมพิ ว เตอร์ โดยใช้โ ปรแกรม
Microsoft Excel ซึ) งมีการวิเคราะห์ดงั นี
1. หาค่ าเฉลี)ยปริ มาณเวลาที) บุคลากรทาง
การพยาบาลใช้ใ นการปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมการพยาบาล
โดยตรงและกิ จกรรมการพยาบลโดยอ้อมในผูป้ ่ วยแต่
ละประเภท
2. หาค่ า เฉลี) ย ปริ ม าณเวลาที) บุ ค ลากรใช้
เกี) ยวข้องกับการบริ หารหอผูป้ ่ วย
3. หาค่ า เฉลี) ย จํา นวนครั งที) บุ ค ลากรใช้ใ น
การปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลในผูป้ ่ วยแต่ละประเภท
ใน 1 วัน
4. หาอัต ราความต้อ งการบุ ค ลากรทางการ
พยาบาลในแต่ละหอผูป้ ่ วยในแต่ละวัน แต่ละเวรโดยใช้
สูตรของ สแวนส์เบอร์ก7 (Swansburg, 1996)
FTEs = ADC x NHPPD x 1.4 x 1.14
One work day
FTEs = จํา นวนบุ ค ลากรพยาบาลที)
ต้อ งการสํ า หรั บ ให้ การพยาบาลแก่ ผู ้ป่ วยในเวลา 24
ชัว) โมง
ADC = จํานวนผูป้ ่ วยเฉลี)ยแต่ละประเภท
ใน 1 วัน
NHPPD = จํานวนชัว) โมงที)ตอ้ งการการ
พยาบาลของผูป้ ่ วยแต่ละประเภท
1.4 = ค่าคงที) ของจํานวนการทํางาน 5
วัน ใน 7 วัน (7/5=1.4)
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1.14 = ค่าคงที)คาํ นวณจากวันหยุดพักผ่อน
ลากิจ ลาป่ วย และอื)นๆของบุคลากร 1 คน
One work day = จํานวนชั)วโมง
การทํางานของบุคลากรหนึ)งคนใน 1 วัน (= 7 ชัว) โมง)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาครังนี เป็ นการศึกษาปริ มาณงานของ
บุ ค ลากรที) ใ ช้ใ นการปฏิ บ ัติกิจกรรมทางการพยาบาล
กลุ่ ม การพยาบาลโรงพยาบาลพิ จิ ต ร โดยศึ ก ษาใน
พยาบาลที) ป ฏิ บ ัติ กิ จกรรมในการดู แ ลผูป้ ่ วยในแต่ ละ
ประเภทในหอผูป้ ่ วย จํา นวน 19 หอผูป้ ่ วย ตังแต่
8 พฤศจิ กายน-7ธันวาคม 2547 คณะผูศ้ ึ ก ษาได้เ ก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี
บุคลากรทางการพยาบาลใช้เวลาในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมพยาบาลในผูป้ ่ วยวิกฤติมากที)สุด คือ 13 ชัว) โมง
45 นาที รองลงมาได้แก่ผูป้ ่ วยกึ) งวิกฤต ใช้เวลา 6 ชัว) โมง
23 นาที ส่ วนผูป้ ่ วยที) ตอ้ งการการดูแลปานกลาง และ
ผูป้ ่ วยที) ต ้อ งการการดู แลในระดับตํ)าจะใช้เวลาในการ
ปฏิ บ ัติ กิจกรรมการพยาบาล 2 ชั)วโมง 32 นาที และ 1
ชัว) โมง 33 นาทีตามลําดับ ดังตารางที) 1
บุ ค ลากรทางการพยาบาลใช้ เ วลาในการ
ปฏิบตั ิการพยาบาลโดยอ้อม 54 นาที 59 วินาที โดยใช้
เวลาในการบันทึ กทางการพยาบาลมากที) สุด 8.23 นาที
รองลงมา ได้แก่ การทําความสะอาดเตียง และการ Prepost conference โดยใช้เวลา 8.21 นาที และ 7.31 นาที
ตามลําดับดังตารางที) 2 และ เวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรม
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การพยาบาลที)เกี)ยวข้องกับการบริ หารหอผูป้ ่ วย ทังหมด
97.76 นาที คิดเป็ น 1 ชัว) โมง 37 นาที กิจกรรมที)ใช้เวลา
มากที) มาสุ ดคือ การเขี ยนเบิ กพัสดุ 18.56 นาที รองลงไป
เป็ นการมอบหมายงาน 13.13 นาที ดังตารางที) 3
บุคลากรทางการพยาบาลใช้เวลาในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมการพยาบาลการรับใหม่ รับย้าย ในผูป้ ่ วยวิกฤต
มากที) สุด โดยใช้เวลา 1 ชั)วโมง 29 นาที ในผูป้ ่ วย
กึ)งวิกฤตใช้เวลา 1 ชัว) โมง 10 นาที ผูป้ ่ วยที)ตอ้ งการการ
ดูแลปานกลางและผูป้ ่ วยที)ตอ้ งการการดูแลเล็กน้อยใช้
เวลา 42 นาที 22 วินาที เมื)อพิจารณาตามกิจกรรมที)ปฏิบตั ิ
พบว่ า ในทุ กประเภทผูป้ ่ วยจะใช้เ วลาในการปฏิ บ ัติ
กิ จกรรมกับ ผูป้ ่ วยโดยตรงมากกว่า โดยอ้อ ม และใน
กิ จกรรมโดยอ้อมที) ใช้เวลาในการปฏิ บ ัติ กิ จกรรมมาก
ที)สุด คือ การทําเวชระเบียนผูป้ ่ วยใหม่/ลงทะเบียน และ
ตรวจสอบการลงนามให้การรักษาโดยในผูป้ ่ วยวิกฤต,
กึ) งวิ กฤตผู ป้ ่ วยที) ต อ้ งการการดูแ ลปานกลางใช้เ วลา
24.22, 19.54 และ 19.21 ตามลําดับ ดังตารางที) 4 และ
จะเห็ น ว่ า บุ ค ลากรทางการพยาบาลใช้ เ วลาใน
การประเมิ นสภาพผูป้ ่ วยต่ อ เนื) อ งในผูป้ ่ วยวิ กฤติ มาก
ที)สุดคื อ 64.11 นาที (1 ชัว) โมง 4 นาที ) รองลงมาได้แก่
ผูป้ ่ วยกึ) งวิกฤต ใช้เวลา 61.28 นาที (1 ชัว) โมง 1นาที )
ส่ ว นผู ้ป่ วยที) ต ้อ งการการดู แ ลปานกลาง ใช้เ วลาใน
การประเมินสภาพผูป้ ่ วยต่อเนื) อง 14.32 นาที ดังตารางที) 5
และสามารถคํานวณอัตรากําลังที) จาํ เป็ นต้องใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานในแต่ละหน่วยงานได้ ซึ) งจะพบว่าหน่วยงาน
ที) มีภาระงานเกิ นคน คื อหน่ วยงานที) มีค่า Productivity >
100 และหน่วยงานที)มีคนเกินงานคือหน่วยงานที)มีค่า
Productivity < 90 และเมื)อพิจารณาอัตรากําลังที)จาํ เป็ น

ปี ที) 20 ฉบับที) 2 เมษายน – กันยายน 2548

ต่ อการปฏิ บตั ิ งานจริ งที) คิด อัตรากําลังเพื) อการป่ วยลา
ก็ จ ะพบว่ า ยั ง มี อี ก หลายหน่ วยงานที) ขาดแคลน
อัตรากําลังอยู่ ดังตารางที) 6
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ตารางทีF 2 แสดงเวลาเฉลี)ยของกิจกรรมการพยาบาล
โดยอ้อม
กิจกรรม
เวลาเฉลี)ย
1. การเยี)ยมตรวจผูป้ ่ วยรายบุคคลหรื อ
5.22
อ่านแผ่นบันทึกที)เตียงผูป้ ่ วย (ในเวร)
2. การรับ – ส่ งเวร
1.49
3. การตรวจเยี)ยมผูป้ ่ วยรายบุคคล
2.03
ร่ วมกับทีมการพยาบาล (หลังรับเวร)
4. pre - post conference
7.31
5. การเยี)ยมตรวจพร้อมแพทย์
2.58
6. การ complete chart
6.36
7. การบันทึกทางการพยาบาล
8.23
8. กิจกรรมอื)นๆ
9. ติดตามผลตรวจต่างๆ
6.42
10. เบิกอาหารให้ผปู ้ ่ วย
1.36
11. รับ order/เบิกยา
12. Check และคืนฟิ ล์ม
13. ทําความสะอาดเตียง

5.18
1.20
8.21

เวลารวมกิจกรรมโดยอ้อม

54.59
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ตารางทีF 3 แสดงเวลาเฉลี)ยของกิจกรรมพยาบาลที)
เกี)ยวข้องกับการบริ หารหอผูป้ ่ วย
กิจกรรม

เวลาเฉลี)ย
1. เบิกพัสดุ
9.59
2. OK ของ
7.42
3. ตรวจสอบอุปกรณ์ของเครื) องใช้ 11.57
4. ตรวจสอบความสะอาด unit
10.49
5. เขียนใบเบิกพัสดุ
18.56
6. เขียนใบเสนอซ่อม
7. ทําชุดรับใหม่
8. จัดตารางเวร
9. เสนอเบิกค่าล่วงเวลา
10. ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที)ใหม่,
นักศึกษาฝึ กงาน
11. สอน / สาธิ ต และให้คาํ แนะนํา
เกี)ยวกับเครื) องมือ / อุปกรณ์บางอย่าง
12. เข้าร่ วมประชุมต่างๆ
13. ปรับ/จัดสรรอัตรากําลัง (ตาราง
เวร)
14. การมอบหมายงาน
เวลารวมกิจกรรมเกี)ยวกับการบริ หาร
หอผูป้ ่ วย (นาที)
เวลารวมกิจกรรมเกี)ยวกับการบริ หาร
หอผูป้ ่ วย (ชัว) โมง)

4.91
1.17
6.24
6.07
0.82
0.52
7.27

13.13
97.76
1.37
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การอภิปรายผล

ผลการศึ กษาปริ มาณงานของบุคลากรที)ใช้ใน
การปฏิ บตั ิกิจกรรมทางการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล
ในโรงพยาบาลพิ จิ ต ร ผู ศ้ ึ ก ษาได้อ ภิ ป รายผลตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาที)ได้กาํ หนดไว้ดงั นี
1. ปริ มาณงานที)บุคลากรทางการพยาบาลใช้
เวลาในการปฏิ บ ัติ กิ จกรรมการพยาบาลโดยตรงใน
24 ชัว) โมง ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรทางการพยาบาล
ใช้เวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมทางการพยาบาลโดยตรง
ในการดู แลผูป้ ่ วยวิกฤต, กึ) งวิกฤต,ต้องการการดูแ ล
ปานกลางผูป้ ่ วยที)ตอ้ งการการดูแล เท่ากับ 13.45, 6.23,
2.32 และ 1.33 ชัว) โมงต่อรายต่อวันตามลําดับ ซึ) งสอดคล้อง
กับการศึ กษาของคณะกรรมการวิจยั ฝ่ ายการพยาบาล
โรงพยาบาลมหาราชนครเชี ยงใหม่ (2542) ศึกษาเวลาที)
ใช้ในการปฏิ บตั ิ กิจกรรมการพยาบาลโดยตรง พบว่า
บุค ลากรทางการพยาบาลใช้เ วลาในการปฏิบ ตั ิ
กิจ กรรมการพยาบาลกั บ ผู ้ ป่ วยวิ ก ฤต,กึ) งวิ ก ฤต,
ปานกลาง,ดูแลระดับตํ)าและดูแลตนเองได้เท่ ากับ 7.3
0.89, 1.62, 2.77, 3.90 และชัว) โมงต่อรายต่อวันตามลําดับ
การศึ กษาของกองงานวิทยาลัยพยาบาล (2531) ศึกษา
เกี) ยวกั บ ปริ มาณเวลาที) บุ ค ลากรพยาบาลใช้ ใ น
การปฏิ บ ัติ กิจกรรมพยาบาลโดยตรงตามการจํา แนก
ประเภทผู ้ป่ วยแต่ ล ะประเภทพบว่ า ผู ้ป่ วยวิ ก ฤต,
กึ)งวิกฤต,ปานกลาง,น้อย เท่ากับ 16.28, 7.52, 4.47 และ
2.82 ชัว) โมง ต่อรายต่อวันตามลําดับ ทังนี อาจเนื) องมาจาก
ผูป้ ่ วยวิกฤติเป็ นผูป้ ่ วยหนักที)มีอาการเปลี)ยนแปลงมาก
ต้อ งการการดู แลรั กษาพยาบาลอย่า งใกล้ชิ ดต่ อ เนื) อ ง
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ตลอดเวลาบุคลากรทางการพยาบาลจึ งเข้าไปประเมิน
ปัญหาของผูป้ ่ วยปฏิบตั ิกิจกรรมการรักษาพยาบาลให้ยา
ต่างๆและดูแลประคับประคองจิตใจของผูป้ ่ วยและญาติ
บ่อยขึ นเพื)อให้ผูป้ ่ วยปลอดภัยไม่เกิ ดภาวะแทรกซ้อน
และสอดคล้อ งกับ การศึ กษาของนิ ภ า ภู่ ป ระวะโรทัย
(2533) พบว่าปริ มาณของการพยาบาลโดยตรงที)ผปู ้ ่ วย
ได้รับขึนอยูก่ บั ระดับความเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยยิ)งมีระดับ
ความเจ็บป่ วยมากเท่ า ใดก็ยิ) งมี ค วามต้อ งการปริ มาณ
การพยาบาลโดยตรงมากขึน และจากการมีนโยบายใน
การพัฒนาคุ ณภาพการดูแลผูป้ ่ วย จึ งทําให้บุคลากร
ทางการพยาบาลใช้เ วลาในการปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมการ
พยาบาลมากเพื)อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
เมื)อมาพิจารณาในผูป้ ่ วยแต่ละประเภทพบว่า
ในผูป้ ่ วยวิกฤติ (ประเภท 1) บุคลากรทางการพยาบาล
ใช้เวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมทางการพยาบาลมากที)สุด
361.79 นาที ต่อรายต่อวันรองลงมาเป็ นการดูแลกิจวัตร
ประจําวัน การให้ยาต่างๆและการให้สารนําทางหลอด
เลือดดําโดยใช้เวลา 231.88 นาที และ 61.31 นาที
ต่อรายต่อวันตามลําดับ
ในผูป้ ่ วยกึ)งวิกฤตบุคลากรทางการพยาบาลใช้
เวลาในการปฏิบตั ิ กิจกรรมการรักษาพยาบาลมากที)สุด
178.09 นาที/ราย/วัน (2.58 ชัว) โมง/ราย/วัน) รองลงมา
เป็ นการให้ยาและให้สารนําทางหลอดเลือดดํา การสอน
และการประคับประคองจิตใจ โดยใช้เวลา 51.28 นาที
และ 45.31 นาที/ราย/วัน ตามลําดับ ซึ) งเวลาที)บุคคลากร
ทางการพยาบาลใช้ในการปฏิ บตั ิ กิจกรรมการพยาบาล
โดยตรงนั น สอดคล้ อ งกั บ ผู ้ ป่ วยวิ ก ฤตทั งนี อาจ
เนื) องมาจากผูป้ ่ วยกึ) งวิ กฤตเป็ นผูป้ ่ วยที) ย งั มี ภาวะการ
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เจ็บป่ วยที) รุ นแรงอยู่ อาการไม่คงที) จึงต้องให้การดูแล
ในลักษณะเดี ยวกัน กับผูป้ ่ วยวิ กฤต แต่ ใช้เวลาในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมน้อยกว่าผูป้ ่ วยวิกฤต
สําหรับผูป้ ่ วยที)ตอ้ งการการดูแลระดับปานกลาง
บุ ค ลากรทางการพยาบาลใช้ เ วลาในการสอนและ
ประคับประคองจิ ต ใจมากที) สุด 57.35 นาที /ราย/วัน
รองลงมาเป็ นการปฏิบตั ิการรักษาพยาบาลและการดูแล
กิ จวัตรประจําวันโดยใช้เวลา 30.39 นาที และ 27.52
นาที /ราย/วันตามลํา ดับ ทังนี อาจเนื) องมาจากผูป้ ่ วยที)
ต้องการการดูแลระดับปานกลาง เป็ นผูป้ ่ วยที)ได้รับการ
ตรวจรั กษามาแล้วรอการดู แลรั กษาต่ อเนื) อง หรื อเป็ น
ผูป้ ่ วยต้อ งได้รับ การวางแผนเพื )อ การดูแ ลต่อ เนื ) อ งที)
บ้าน ซึ) งจําเป็ นต้องได้รับการแนะนําเกี) ยวกับการปฏิ บตั ิ
ตั ว เกี) ย วกั บ โรค การสอนสาธิ ต การฝึ กปฏิ บ ั ติ ใ น
กิจกรรมต่างๆเพื)อให้ผูป้ ่ วยและญาติ มีความพร้อมและ
มัน) ใจที) จะกลับไปดําเนิ นชี วิตที) บา้ นได้อย่างมี คุ ณภาพ
อี ก ทั งผู ้ป่ วยส่ วนใหญ่ มี ญ าติ เ ฝ้ าคอยดู แ ลกิ จ วั ต ร
ประจํา วัน เกี) ย วกับ การทํา ความสะอาดร่ างกาย การ
รับประทานอาหาร การพยุงลุกนัง) เป็ นต้นทําให้บุคลากร
ทางการพยาบาลใช้เวลาใน กิจกรรมนีน้อยลง
ส่ ว นผูป้ ่ วยที) ต ้องการการดู แ ลน้อ ย บุ ค ลากร
ทางการพยาบาลใช้เวลาในการจําหน่ายผูป้ ่ วยมากที)สุด
23.45 นาที /ราย/วัน รองลงมาเป็ นการดู แ ลกิ จ วัต ร
ประจําวัน การปฏิ บ ัติการรั กษาพยาบาล โดยใช้เวลา
23.15 นาที และ 21.47 นาที/ราย/วัน
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า บุ ค ลากรทางการ
พยาบาลใช้เวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลตาม
ประเภทผูป้ ่ วย โดยผูป้ ่ วยวิกฤต (ผูป้ ่ วยประเภท 1) ใช้
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เวลา 13.45 ชั)วโมง/ราย/วัน ผูป้ ่ วยกึ) งวิกฤติ (ผูป้ ่ วย
ประเภท 2) ใช้เวลา 6.23 ชั)วโมง/ราย/วัน ผูป้ ่ วยที)
ต้องการการดูแลในระดับปานกลาง (ผูป้ ่ วยประเภท 3) ใช้
เวลา 2.32 ชัว) โมง/ราย/วัน และผูป้ ่ วยที)ตอ้ งการการดูแล
น้อย (ผูป้ ่ วยประเภท 4) ใช้เวลา 1.33 ชัว) โมง/ราย/วัน
ซึ) งแตกต่ า งจากเกณฑ์ของกองการพยาบาล (2545) ที)
กําหนดให้ช)ัวโมงความต้องของผูป้ ่ วยในแต่ ละประเภท
ดังนี ผูป้ ่ วยที) จาํ เป็ นต้องรับการรักษาใน ICU ใช้เ วลา
12 ชัว) โมง/ราย/วัน ผูป้ ่ วยหนัก (Critical ill) ใช้เวลา
7.5 ชัว) โมง/ ราย/วัน ผูป้ ่ วยกึ)งหนัก( Semi Critiaacal ill)
ใช้เวลา 5.5 ชัว) โมง/ ราย/วัน ผูป้ ่ วยระดับปานกลาง
(Moderate ill) ใช้เวลา 3.5 ชัว) โมง/ราย/วัน ผูป้ ่ วยระยะ
พักฟื น (Convalescent ill) ใช้เวลา 1.5 ชัว) โมง/ราย/วัน
ซึ) งจะเห็นได้ว่าเวลาใน การดูแลผูป้ ่ วยกึงวิกฤต และ
ผูป้ ่ วยที) ตอ้ งการการดูแลน้อยนันใช้เวลาในการปฏิ บตั ิ
กิ จ กรรมน้ อ ยกว่ า กองการพยาบาลมาก ทั งนี อาจ
เนื) อ งมาจาก โรงพยาบาลพิ จิต รมี ห อผู ป้ ่ วยหนัก ที ) มี
จํานวนเตี ยงน้อยไม่สามารถรองรับผูป้ ่ วยหนักจากหอ
ผูป้ ่ วยสามัญได้ จึงทําให้ผปู ้ ่ วยหนักบางส่ วนกระจายอยู่
ตามหอผูป้ ่ วยสามัญ ซึ) งบุคลากรการพยาบาลนอกจาก
จะต้องให้การดูแลผูป้ ่ วยสามัญแล้วยังต้องให้การดูแล
ผูป้ ่ วยหนักนี ด้วย และจากการที) มีผูป้ ่ วยหนักอยู่ในหอ
ผู ้ป่ วยสามั ญ บุ ค ลากรพยาบาลจึ ง ใช้ เ วลาไปกั บ
ผูป้ ่ วยหนักในการปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาล การดูแล
กิ จวัต รประจํา วัน การดู แ ลประเมิ นสภาพผูป้ ่ วย การ
ประคับ ประคองจิ ต ใจของผู ้ป่ วยและญาติ มากกว่ า
ผูป้ ่ วยประเภท 3 และ 4 เพื)อให้ผปู ้ ่ วยปลอดภัยและไม่
เกิ ดภาวะแทรกซ้อน จึ งทําให้บุคลากรการพยาบาลใช้
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เวลาน้อยในการปฏิ บตั ิ กิจกรรมการพยาบาลในผูป้ ่ วย
ประเภท 3 และ 4
2. ปริ มาณงานที)บุคลากรทางการพยาบาลใช้
เวลาในการปฏิ บ ัติ กิจ กรรมการพยาบาลโดยอ้อ มใน
24 ชัว) โมง ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรทางการพยาบาล
ใช้เวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมทางการพยาบาลโดยอ้อม
54.30 นาทีโดยใช้เวลาในการบันทึ กทางการมากที)สุด
8.23 นาที รองลงมาเป็ นการทําความสะอาดเตี ยงและ
การpre-post conference 8.21 นาที และ 7.31 นาที
ตามลําดับ สอดคล้อ งกับการศึ กษาของ นิ ภา ภู่ ปะวะ
โรทัย(2533) และทิ พวัลย์ ดารามาศ (2535) ที) พบว่า
พยาบาลใช้เ วลาในการบัน ทึ ก ทางการพยาบาลมาก
ทังนี เนื) องมาจากกิ จกรรมการบันทึ กทางการพยาบาล
เป็ นหน้าที)สาํ คัญของพยาบาลที)จะต้องปฏิบตั ิ เพื)อจะได้
เป็ นแหล่ ง รวบรวมข้อ มู ล ผู ้ป่ วย รวมถึ ง การปฏิ บ ัติ
กิ จกรรมการพยาบาล ในการแก้ไ ขปั ญ หาของผูป้ ่ วย
และผลจากการปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลที)เกิดขึนกับ
ผูป้ ่ วย ข้อ มูลในบัน ทึก เหล่า นี จะสะท้อ นถึง คุณ ภาพ
ของการพยาบาลที)ผูป้ ่ วยพึงจะได้รับ นอกจากนี บันทึ ก
ทางการพยาบาลยังเป็ นการสื) อสารให้บุคลากรพยาบาล
หรื อบุ ค ลากรอื) น ทราบเกี) ย วกั บ ปั ญ หา และความ
ต้องการของผูป้ ่ วย แต่อย่างไรก็ตามการมีแบบบันทึกที)
มากและซําซ้อน ทําให้ตอ้ งใช้เวลาในการบันทึ กนาน
ควรมีการปรับปรุ งแบบบันทึ กที) สามารถใช้ได้สะดวก
ไม่ ซําซ้อ น ใช้เ วลาเขี ย นไม่ ม ากนัก และสามารถใช้
ประโยชน์จากการบันทึกได้มากที)สุด
3. ปริ มาณงานที)บุคลากรทางการพยาบาลใช้
เวลาในการปฏิ บตั ิ กิจกรรมการพยาบาลที) เกี) ยวข้องกับ
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การบริ หารหอผูป้ ่ วย ใน 24 ชัว) โมง ผลการศึกษาพบว่า
บุคลากรทางการพยาบาลใช้เวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรม
ที) เ กี) ย วข้อ งกับ การบริ ห ารหอผูป้ ่ วย ใช้เ วลาทังหมด
97.76 นาที คิดเป็ น 1.37 ชัว) โมง โดยใช้เวลากับกิจกรรม
การเบิ กพัสดุมากที) สุด 18.56 นาที รองลงไปเป็ นการ
มอบหมายงาน 13.13 นาที ทังนี เนื) อ งจากในแต่ล ะ
หอผูป้ ่ วยพยาบาลจะเป็ นผูท้ ี) เ ขี ย นเบิ กพัส ดุ และวัส ดุ
ต่ า งๆที) นํ า มาใช้ ใ นการให้ บ ริ การการพยาบาลทั ง
โดยตรงและโดยอ้ อ มในหอผู ้ ป่ วย เพื) อ ให้ ก าร
ปฏิ บตั ิ การพยาบาลหรื อการดูแลสมบูรณ์ ขึน ซึ) งนับว่า
เป็ นกิจกรรมที)จาํ เป็ นอย่างหนึ) งของการให้การพยาบาล
แต่อย่างไรก็ตามถ้าสามารถที) จะบริ หารจัดการเพื) อหา
บุ คลากรที) จะมาช่ วยทํากิ จกรรมบางอย่าง เช่ น การเบิ ก
พัสดุ ทําชุ ดรั บใหม่ เบิ กค่ าล่วงเวลา และการเขี ยน
ใบเสนอซ่ อม ก็จะทําให้พยาบาลมีเวลาที) จะปฏิ บตั ิการ
ให้การพยาบาลแกผูป้ ่ วยได้มากขึน
4. หอผูป้ ่ วยที) มี ภ าระงานมากกว่ า บุ ค ลากร
ทางการพยาบาลจํานวน 9 หอผูป้ ่ วยเนื) องจากปั จจุ บนั
ผูช้ ่ วยวิกฤตจะอยู่ที)หอผูป้ ่ วยสามัญจํานวนเตี ยง แต่ ยา
ใน หอ ผูป้ ่ วยหนักไม่เพียงพอกับหอผูป้ ่ วย ซึ) งผูป้ ่ วย
วิกฤตต้องให้มีกิจกรรมในการดูแลและต้องเฝ้ าระวังอย่าง
ใกล้ชิ ด จึ งทํา ให้มีภ าระงานมากสํา หรั บหน่ วยอื) นที) มี
ภาระงานน้อยกว่าบุ คลากร เรื) องรถหอผูป้ ่ วยดังกล่าว
ส่ วนใหญ่ให้หอผูป้ ่ วยพิเศษซึ) งผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่ สามารถ
ช่ วยเหลื อตัวเองได้ ทําให้มีกิจกรรมการพยาบาลน้อย
ซึ) งการจั ด อัต รากํา ลัง ดั ง กล่ า วอยู่ ใ นระดั บ การจั ด
อัตรากําลังขันตํ)า ที)กาํ หนดไว้

วารสารโรงพยาบาลพิจิตร
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ข้ อเสนอแนะ
1. ผูบ้ ริ หารสามารถนําไปเป็ นข้อมูลพื นฐานใน
การบริ หารบุคลากร จัดสรรอัตรากําลังให้เหมาะสมใน
แต่ละหอผูป้ ่ วย
2. ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีส่วนเกี) ยวข้องในการบริ หาร
งบประมาณ สามารถนํา ผลการวิ จัย ในครั งนี ไปเป็ น
ข้อมูลพืนฐานในการบริ หารงบประมาณ
3. การศึ กษาปริ มาณงานทางการพยาบาลควรมี
การปรับปรุ งอยูเ่ สมอ เพื)อให้ตรงกับภาระงาน
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