
เง ือ่นไขเงอนไข

ศริมิา  ลลีะวงศ์
สํานกัการพยาบาล



ความหมายความหมาย
• สถานบรกิารสขุภาพ ทีใ่หบ้รกิารรกัษาพยาบาล
้ ั ิ ี่ ปีั ้ ส โ ั ี่ผรูบบรการทมปญหาดานสขุภาพ โดยมกทจะ
มุง่เนน้การสง่เสรมิ ป้องกนั รกัษา และฟื้นฟภูาวะ
ความเจ็บป่วย หรอืโรคตา่งๆ ท ัง้ทางรา่งกายและ
ทางจติใจ

โรงพยาบาล

• สถานบรกิารสขุภาพ ทีใ่หบ้รกิารรกัษาพยาบาล
่สถาบนั ผูร้บับรกิารทีม่ปีญัหาดา้นสขุภาพเฉพาะโรค  เชน่ 

หวัใจและหลอดเลอืด  มะเร็ง  จติประสาท  เป็นตน้ 
สว่นใหญส่งักดักรมตา่งๆของกระทรวง
สาธารณสข

สถาบน
เฉพาะทาง 
เฉพาะโรค สาธารณสขุเฉพาะโรค



งานบรกิาร
การพยาบาลในการตรวจรกัษาพยาบาล

ดว้ยเครือ่งมอืพเิศษ

การพยาบาลดา้นการป้องกนัและ
ควบคมุการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลการพยาบาลผูป้่วยนอก

การพยาบาลผูป้่วยอบุตัเิหตแุละฉุกเฉนิ

การพยาบาลผูป้่วยผา่ตดั

การพยาบาลใหบ้รกิารปรกึษา

งานการพยาบาลในชุมชน

การพยาบาลวสิญัญพียาบาล

การพยาบาลผูป้่วยหนกั
การพยาบาลอาชวีอนามยั

งานการพยาบาลข ัน้สง (APN)
การพยาบาลผูค้ลอด

การพยาบาลผูป้่วยใน

งานการพยาบาลขนสงู (APN)



งานการพยาบาลผูป้่วยนอก
• ผูร้บับรกิารทีล่งทะเบยีนใชบ้รกิารทีแ่ผนกผูป้่วยนอก

้ ั ิ
ู ู

• * นบัรวมผูม้ารบับรกิารดา้นการรกัษาพยาบาลตอ่เนือ่ง  เชน่  ฉดียาตอ่เนือ่ง  ทาํแผลตอ่เนือ่ง  ผูต้ดิ
ยาเสพตดิมารบัยาตอ่เนือ่ง ผูม้าทาํกายภาคบําบดัตอ่เนือ่ง เป็นตน้

• * ไมน่บัรวมผูท้ ีม่ารบับรกิารดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ  การวางแผนครอบครวั

ผูร้บับรกิาร
ผูป้่วยนอก

้ ีไ่ ้ ป ป็ โ้ โ •ผูร้บับรกิารทไีดร้บัการวนิจิฉยัจากแพทยว์า่ป่วยเป็นโรคเฉพาะทาง มารบับรกิาร
รกัษาพยาบาลในโรงพยาบาล/ สถาบนัเฉพาะทาง เฉพาะโรคและไดล้งทะเบยีนไวท้ ี่
แผนกผูป้่วยนอก 

ผูร้บับรกิารโรค
เฉพาะทาง

• สาขาสตศิาสตร์ ศลัยศาสตรอ์ายรศาสตร์ กมารเวชศาสตรศ์ลัยศาสตรอ์อร ์สาขาหลกั • สาขาสตูศาสตร ศลยศาสตรอายรุศาสตร กมุารเวชศาสตรศลยศาสตรออร
โธปิดกิส ์และวสิญัญแีพทย์สาขาหลก

• จกัษุวทิยา โสต นาสกิ ลาลงิช ์รงัสวีทิยา จติเวชศาสตร ์เวชศาสตรฟ์ื้นฟ ูสาขาเฉพาะ
ทางทาง

• บรกิารรกัษาพยาบาลผูป้่วยเฉพาะโรค เชน่ โรคเรือ้รงั เบาหวาน ความดนั
โลหติ วณัโรค ตรวจครรภ ์สง่เสรมิสขุภาพ เป็นตน้

คลนิกิเฉพาะ
โรค

•มหีนว่ยนบัเป็นคร ัง้ ซึง่ผูป้่วยคนหนึง่อาจไดร้บับรกิารรกัษาพยาบาลมากกวา่  1  แผนก  ในการมารบับรกิาร ที่
โรงพยาบาลของวนัน ัน้ได ้ เชน่ ผูป้่วยมาตรวจแผนกศลัยกรรม และมอีาการปวดทอ้ง  แพทยจ์งึสง่ตรวจผูป้่วย
ตอ่ในแผนกอายรุกรรม  ในกรณีนีน้บัเป็นผูร้บับรกิาร 2 คร ัง้  โดยนบัแยกประเภทเป็นแผนกศลัยกรรม  1  คร ัง้   
และแผนกอายรุกรรม  1  คร ัง้ 

จํานวน
ผูร้บับรกิาร



งานการพยาบาลผูป้่วยอบุตัเิหตแุละฉุกเฉนิ
•การใหบ้รกิารพยาบาลผป้่วยทีไ่ดร้บับาดเจ็บอบตัเิหตหรอืผป้่วยทีม่ภีาวะงานดา้นการ การใหบรการพยาบาลผปูวยทไดรบบาดเจบอบุตเหตหุรอผปูวยทมภาว
วกิฤต เป็นการใหบ้รกิารพยาบาลในโรงพยาบาล

• * ไมน่บัรวมผูป้่วยท ัว่ไปทีม่ารบับรกิารคลนิกินอกเวลา

งานดานการ
พยาบาลอบุตัเิหตุ

การใหบ้รกิารพยาบาลรบัสง่ตอ่ผร้บับรกิารทกประเภทไดแ้ก่ Refer in้ •การใหบรการพยาบาลรบสงตอผรูบบรการทกุประเภทไดแก Refer in, 
Refer Out, Refer back  หรอืผูป้่วยทีต่อ้งการตรวจวนิจิฉยัรกัษา

• * โดยมบีคุลากรทางการพยาบาลรบั –นําสง่ดว้ยรถฉุกเฉนิ

งานดา้นการ
พยาบาลศนูยส์ง่ตอ่

•การใหบ้รกิารพยาบาลผูป้่วยทีม่อีาการเฉยีบพลนันอกโรงพยาบาล ไดร้บั
บรกิารจากชุดปฏบิตักิารการแพทยฉ์ุกเฉนิ ใหก้ารรกัษาต ัง้แตท่ีบ่า้นหรอื 
ณ ทีเ่กดิเหตเุพือ่ชว่ยชวีติหรอืการรกัษาเบือ้งตน้ทีด่ไีดก้อ่นทีจ่ะมอีาการ
ลกุลามรนุแรงมากแลว้เมือ่มาถงึโรงพยาบาล

งานดา้นการ
พยาบาลฉุกเฉนิ 

(EMS) ุ ุ(EMS)

•การใหบ้รกิารพยาบาลผูป้่วยทีแ่พทยพ์จิารณารบัไวส้งัเกตอาการเปลีย่นแปลงในหอ้งสงัเกต
อาการของแผนกอบุตัเิหตแุละฉุกเฉนิ ในระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 4 ช ัว่โมงแตไ่มเ่กนิ 6 ช ัว่โมงงานดา้นการ

้ •(หนงัสอืกรมบญัชกีลางที ่กค 0417/ว6  วนัที ่20  มค. 46  : นบัวนันอน  24 ช ัว่โมง หรอืเกนิ  6  ช ัว่โมง  ใหน้บัเป็น 1  วนันอน )

• * ไมน่บัรวมผูป้่วยอบุตัเิหตแุละฉุกเฉนิทีร่อรบับรกิารหรอืรอสง่ตอ่เพือ่รบับรกิารในโรงพยาบาล
หรอืสง่ตอ่ไปยงัโรงพยาบาลอืน่ๆ

พยาบาลหอ้ง
สงัเกตอาการ



การพยาบาลผูป้่วยผา่ตดั/การพยาบาลวสิญัญี
•การผา่ตดัทีม่ผีลทําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของอวยัวะสําคญั เชน่ หวัใจ  ปอด  ผป้่วยผา่ตดัใหญ่ ญ
ตบั ไต  เป็นตน้ และตอ้งใชย้าสลบหรอืฉดียาชาเขา้ไขสนัหลงั (Spinal block) 
หรอืนอกไขสนัหลงั (Epidural block) และจําเป็นตอ้งทําในหอ้งผา่ตดัใหญ่

ผปูวยผาตดใหญ 
(Major Operation)

•การผา่ตดัทีม่ผีลทําใหไ้มเ่กดิการเปลีย่นแปลงของอวยัวะสําคญั  ใชย้าระงบั
้ผป้่วยผา่ตดัเล็ก ญ

ความรูส้กึระยะส ัน้เฉพาะที ่หรอืไมใ่ชเ้ลย ตอ้งทําในหอ้งผา่ตดัเล็ก หรอื               
หอ้งผา่ตดัใหญ ่ยกเวน้การขดูมดลกู การเขา้เฝือก การทําแผล

ผปูวยผาตดเลก 
(Minor Operation)

• ผูป้่วยทีไ่ดร้บัการผา่ตดัทีต่อ้งใชย้าสลบหรอืฉดียาชาเขา้ในไขสนัหลงั (Spinal block)  ู ( p )
และจาํเป็นตอ้งทาํในหอ้งผา่ตดัใหญ ่ เป็นการผา่ตดัเฉพาะสาขาทียุ่ง่ยากซบัซอ้น ใช้
เทคโนโลยขี ัน้สงู  หรอืใชค้วามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ข ัน้สงู เชน่ ผา่ตดัหวัใจ 
ปลกูถา่ยอวยัวะ ผา่ตดัสมอง ผา่ตดัไขสนัหลงั ผา่ตดัปอด เป็นตน้ 

ผูป้่วยผา่ตดัใหญ่
เฉพาะทาง

•ผูป้่วยทีไ่ดร้บัการระงบัความรูส้กึเพือ่การผา่ตดัดว้ยวธิตีา่งๆ ไดแ้ก ่ Genenal
Anesthesia , Local Anesthesia , Regional Anesthesia , Combine 
technic  หรอื  Moniter Anesthesia  Care 

ผูร้บับรกิารวสิญัญี

•ผูป้่วยผา่ตดัใหญ ่หรอืผูป้่วยผา่ตดัใหญเ่ฉพาะทางทีไ่ดร้บัการเฝ้าระวงัอาการ
เปลีย่นแปลงในหอ้งพกัฟื้น (Recovery room) ใชร้ะยะเวลา  1- 2  ช ัว่โมงผูป้่วยหลงัผา่ตดัใน

หอ้งพกัฟื้น



การพยาบาลผูป้่วยหนกั

หอผป้่วยทีใ่หบ้รกิารผป้่วยทีม่อีาการหนกั

ู

*ผป้่วยหนกัรวมทกสาขา เชน่ หอผป้่วยหนกัอายรกรรม

หอผปูวยทใหบรการผปูวยทมอาการหนก
ซึง่อาจเป็น

หอผป้่วยหนกั *ผปูวยหนกรวมทกุสาขา เชน หอผปูวยหนกอายรุกรรม
หอผูป้่วยหนกัศลัยกรรม มเีตยีงผูป้่วยอยา่งนอ้ย 8 เตยีง
(เกณฑค์วามกา้วหนา้ตอ้งมอีตัราการครองเตยีง 80 % )

หอผปูวยหนก

 *ผูป้่วยหนกัสาขาเฉพาะ หรอืใหบ้รกิารผูป้่วยหนกัเฉพาะ
ทาง เชน่ หอผูป้่วยหนกัหวัใจ มเีตยีงผูป้่วยอยา่งนอ้ย 6 เตยีง  
(เกณฑค์วามกา้วหนา้ตอ้งมอีตัราการครองเตยีง 80 % )
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หอผป้่วยใน หมายถงึ ผป้่วยทีม่ารบับรกิารพยาบาลในสถานพยาบาล โดย

การพยาบาลใน
หอผปูวยใน  หมายถง  ผปูวยทมารบบรการพยาบาลในสถานพยาบาล  โดย
แพทยส์ ัง่ใหร้บัไวเ้พือ่ใหอ้ยูพ่กัรกัษาพยาบาล/วนิจิฉยัโรคหรอืกลุม่อาการของ
โรคในสถานพยาบาลและลงทะเบยีนเป็นผูป้่วยใน  ม ี 4  ลกัษณะ  ไดแ้ก่

หอผูป้่วยสามญั หอผูป้่วยพเิศษ
หอผูป้่วยสามญั
ทีม่ผีูป้่วยวกิฤต หอผูป้่วยตดิเชือ้

ใหบ้รกิารผูป้่วยทีม่อีาการท ัว่ไป
ถงึอาการหนกั  ซึง่อาจเป็น
ผป้่วยรวมทกสาขา หรอืสาขา

ใหบ้รกิารผูป้่วยทีม่ ี
อาการท ัว่ไปถงึ

ใหก้ารดแูลผูป้่วยที่
มภีาวะวกิฤต

ใหบ้รกิารผูป้่วยทีม่ ี
ภมูติา้นทานตํา่ เสีย่งตอ่

ิ ื้ ืผปูวยรวมทกุสาขา หรอสาขา
เฉพาะ เชน่ หอผูป้่วยอายรุกรรม 
หอผูป้่วยศลัยกรรม หอผูป้่วย
กมุารเวชกรรม หอผูป้่วยนรเีวช
กรรม เป็นตน้ ลกัษณะของหอ
ผูป้่วยเป็นหอ้งโถง ทีม่เีตยีง

อาการหนกั  
อาจเป็นผูป้่วยรวมทกุ
สาขาหรอืสาขาเฉพาะ 
ลกัษณะของหอผูป้่วย
เป็นหอ้งยอ่ย มเีตยีง

มภาวะวกฤต 
(ผูป้่วยหนกัในหอสามญั) 
ทีต่อ้งการการดแูล

แบบ ICU
(ผูป้่วยวกิฤตมิาก, 

การตดิเชอื หรอื
ใหบ้รกิารผูป้่วยตดิเชือ้
ท ีม่อีาการท ัว่ไป
ถงึอาการหนกั 

โดยผูใ้หบ้รกิาร หรอืผู ้
เขา้พบผป้่วยตอ้งใช้ผูป้่วย  30  เตยีง 

(เกณฑค์วามกา้วหนา้ตอ้งมี
อตัราการครองเตยีง 80 % 
ดงัน ัน้จงึมอียา่งนอ้ย 24  

เตยีง)

เปนหองยอย มเตยง
ผูป้่วยโดยรวม

อยา่งนอ้ย 12  เตยีง

( ู ฤ ,
ผูป้่วยวกิฤต ิ, 
ผูป้่วยกึง่วกิฤต)ิ 

 

เขาพบผปูวยตองใช
อปุกรณ์ป้องกนัการแพร่
เชือ้ หรอืการรบัเชือ้ เชน่ 
ผา้ปิดปาก ถงุมอื เป็นตน้
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การพยาบาลผูป้่วยหนกั:ประเภทผูป้่วย
• ผูป้่วยทีม่สีญัญาณชพี และอาการเปลีย่นแปลง อยา่งรวดเร็ว คกุคามตอ่ชวีติ มโีอกาส
เสยีชวีติสง ตอ้งไดร้บัการจดัการแกไ้ขระบบทางเดนิหายใจและการหายใจ ระบบผป้่วยวกิฤตมิาก เสยชวตสงู ตองไดรบการจดการแกไขระบบทางเดนหายใจและการหายใจ ระบบ
ไหลเวยีนเลอืด หรอืระบบประสาท การเฝ้าระวงั ดแูลอยา่งใกลช้ดิและตอ่เนือ่ง ซึง่เทยีบ
ไดก้บัการจาํแนกผูป้่วยสําหรบัผูป้่วยใน 10 ประเภท จะอยูใ่นระดบั 4a

ผปูวยวกฤตมาก 
(Life threatening)

• ผป้่วยหนกัทีม่สีญัญาณชพี และอาการเปลีย่นแปลง มแีนวโนม้ทวคีวามรนแรง ตอ้งการ• ผปูวยหนกทมสญญาณชพ และอาการเปลยนแปลง มแนวโนมทวความรนุแรง ตองการ
การดแูลมากตลอดเวลา ถา้ไมไ่ดร้บัการแกไ้ขและชว่ยเหลอื อาจคกุคามชวีติ ซึง่เทยีบ
ไดก้บัการจาํแนกผูป้่วยสําหรบัผูป้่วยใน 10 ประเภท จะอยูใ่นระดบั 3a

ผูป้่วยวกิฤต ิ
(Critical illness)

• ผูป้่วยทีม่สีญัญาณชพี และอาการ อาการแสดงบง่บอกความรนุแรง แตส่ามารถควบคมุ
ได ้หรอือาจเขา้สูภ่าวะรนุแรงไดต้ลอดเวลา ตอ้งเฝ้าระวงัอยา่งใกลช้ดิ ซึง่เทยีบไดก้บั
การจาํแนกผูป้่วยสําหรบัผูป้่วยใน 10 ประเภท จะอยูใ่นระดบั 3b

ผูป้่วยกึง่วกิฤต ิ
(Semi-critical illness)

• ผูป้่วยทีม่กีารเปลีย่นแปลงของสญัญาณชพีคงทีห่รอืเบีย่งเบนเล็กนอ้ย ทีไ่มร่นุแรง 
สามารถควบคมุอาการไดด้ว้ยการรกัษาพยาบาล หรอืประคบัประคองอาการไมใ่ห้
ลกุลามได ้ซึง่เทยีบไดก้บัการจาํแนกผูป้่วยสําหรบัผูป้่วยใน 10 ประเภท จะอยูใ่นระดบั 
2a 2b 2c3-

ผูป้่วยเจ็บป่วยปานกลาง
(Moderate illness)

• ผูป้่วยทีม่อีาการ อาการแสดง และสญัญาณชพีคงทีช่ว่ยเหลอืตนเองไดห้รอืผูป้่วยเรือ้รงัที่
ตอ้งการการดแูลตอ่เนือ่งเพือ่ฟื้นฟสูภาพ ซึง่เทยีบไดก้บัการจาํแนกผูป้่วยสําหรบัผูป้่วย
ใน 10 ประเภท จะอยูใ่นระดบั 1a1b1c1d

ผูป้่วยระยะพกัฟื้น 
(Convalescent)



การพยาบาลผูค้ลอด
หญงิต ัง้ครรภท์ ีม่ารบับรกิารในแผนกการพยาบาลคลอดหญงตงครรภทมารบบรการในแผนกการพยาบาลคลอด

โดยหมายรวมถงึ 

้ ี่ ิ ั้ ์ ี่หญงิต ัง้ครรภท์ไีดร้บั
การดแูลท ัง้มารดา
และทารกในครรภ ์
ในหอ้งรอคลอด

หญงิตงัครรภท์คีลอด
ตามกลไกการคลอด

ธรรมชาติ
ท ัง้ทีม่หีรอืไมม่โีรคในหองรอคลอด  

แตไ่มม่กีารคลอด 
หรอืสง่ไปโรงพยาบาลอืน่

หรอืกลบับา้น

 ทงทมหรอไมมโรค
หรอืภาวะแทรกซอ้น
หมายเหต ุ ไมน่บัc/s
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การพยาบาลในการตรวจรกัษาพเิศษ

การพยาบาล
ในการตรวจ การนบัจาํนวนผูใ้ชบ้รกิารในแตล่ะเครือ่งมอืเป็น  ราย

รกัษาพเิศษ
ู



การพยาบาลในการตรวจรกัษาพเิศษ

การพยาบาล ทดแทนไตดว้ยการฟองเลอืดดว้ยเครือ่งไตเทยีม 
ผูป้่วยไตเทยีม (Hemodialysis)

การพยาบาล
ตรวจพเิศษ ไมน่บัรวมผูร้บัการวดัสายตา 

(VA),วดัความดนัลกูตา
ทางตา

( ) ู



การพยาบาลใหค้าํปรกึษาการพยาบาลใหคาปรกษา

การพยาบาล
ใหค้าํปรกึษา

ผูป้่วย หรอืญาต ิหรอืผูด้แูลผูป้่วยทีร่บั
บรกิารปรกึษาปญัหาสขุภาพซึง่มคีวาม
ซบัซอ้นเชน่ผูป้่วยหรอืผูท้ ีเ่ส ีย่งตอ่การ
ตดิเชือ้รา้ยแรง ผูม้ปีญัหาทางจติ ผูป้่วย
ระยะสดทา้ย ผป้่วยโรคอืน่ ๆ ทีม่คีวาม

ไมน่บัรวมผูร้บั
คาํแนะนําและผูร้บั

ึใหคาปรกษา ระยะสดุทาย ผปูวยโรคอน ๆ ทมความ
วติกกงัวลดา้นสขุภาพ  เป็นตน้ โดยรบั
การปรกึษาจากทมีผูใ้หบ้รกิารปรกึษาที่
ปฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารปรกึษา 

การสอนสขุศกึษา



การพยาบาลในชุมชน
ผูป้่วย home 

d

ผูป้่วยทีม่ปีญัหาสขุภาพ
ซบัซอ้นตอ้งการการ
ดแลจากพยาบาลอยา่ง

* ไมน่บัรวมกบั
ผป้่วย home 

วธิกีารนบั จํานวนรวม
ของผูป้่วย home ward 
ทีพ่ยาบาลใหบ้รกิารในปี
น ัน้ โดยมหีนว่ยนบัเป็น

ุ

ward
แูล ล ง
ตอ่เนือ่ง ใชบ้า้นเป็น
เตยีงดแูลผูป้่วย

ู ว o e
health care

นน โดยมหนวยนบเปน 
“ราย”

(เยีย่มสปัดาหล์ะ คร ัง้)

ผูป้่วยทีบ่า้นทีม่ปีญัหา
ิ ิ ไ ้ ั

วธิกีารนบั จํานวนรวม
ป้่ผูป้่วย home 

health care

สขุภาพหลายมติ ิไดร้บั
การดแูลจากทมีสหสาขา
วชิาชพี เชน่ แพทย ์
พยาบาล นกั

กายภาพบําบดั เป็นตน้

* ไมน่บัรวมกบั
ผูป้่วย home 

ward

ของผูป้่วย home 
health care ทีพ่ยาบาล
ใหบ้รกิารในปีน ัน้ โดยมี
หนว่ยนบัเป็น “ราย”

(เดอืนละคร ัง้)




