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บทคัดย่ อ
การรับส่ งเวรทางการพยาบาลเป็ นกระบวนการในการส่ งต่อข้อมูล หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของพยาบาลในเวรก่อนหน้าให้พยาบาลในเวรถัดไป การศึกษาเชิ งพัฒนานี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
คุ ณภาพการรับส่ งเวรทางการพยาบาลในหอผูป้ ่ วยหนักอายุรกรรม 3 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัด
เชี ยงใหม่ วิธี ดาเนิ นการศึ กษาอาศัยวิธีก ารดี พี ไออาร์ (ข้อมู ล, ปั ญหา, การปฏิ บตั ิ และประเมินผล,
การให้ขอ้ เสนอแนะ) และกรอบแนวคิดการปรับปรุ งคุ ณภาพอย่างต่อเนื่ องโฟกัสพีดีซีเอ ของ เดมมิ่ง
(Deming, 1993) ซึ่ งประกอบด้วย 9 ขั้นตอนได้แก่ การค้นหากระบวนการในการปรั บปรุ งคุ ณภาพ
การสร้างทีมงานให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ การทาความเข้าใจกระบวนการที่จะปรับปรุ ง
การทาความเข้าใจถึงสาเหตุความแปรปรวนของกระบวนการ การเลือกวิธีการปรับปรุ งกระบวนการ
การวางแผนการปรับปรุ ง การนาไปปฏิบตั ิ การตรวจสอบการปฏิบตั ิและการยืนยันการดาเนินการและ
การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ พยาบาลวิชาชี พที่ปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยหนัก
อายุรกรรม 3 จานวน 17 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการดาเนิ นการศึ กษาได้แก่แนวคาถามในการประชุ ม
กลุ่มและแบบสังเกตการรับส่ งเวรทางการพยาบาล วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพรรณา
กระบวนการโฟกัสพี ดี ซี เอ ช่วยให้ผวู ้ จิ ยั สามารถพัฒนาแนวทางการรับส่ งเวรทางการพยาบาล
แบบบันทึ ก การส่ งข้อมูล ตามรู ป แบบดี พี ไออาร์ และแบบบันทึ ก ของผูร้ ั บ เวร และนาไปใช้ในการ
ฝึ กอบรมพยาบาลให้ส ามารถปฏิ บ ตั ิ ตามแนวทางการรั บ ส่ งเวรทางการพยาบาล ภายหลังน าแนว
ทางการรับส่ งเวรทางการพยาบาลไปปฏิบตั ิจริ ง ผูว้ ิจยั ได้ทาการสังเกตการปฏิ บตั ิของพยาบาลพบว่า
ร้ อยละ 91.27 ของพยาบาลสามารถปฏิ บ ัติตามแนวทางในการรั บ ส่ งเวรทางการพยาบาลได้ และ
ง

ระยะเวลาที่ ใช้ในการส่ งเวรลดลงจาก 52.5 นาที เป็ น 47.5 นาที พยาบาลวิชาชี พมีความพึงพอใจต่อ
ผลลัพธ์ของกระบวนการพัฒนาคุณภาพ และมีความเห็นว่าแนวทางในการรับส่ งเวรมีความเหมาะสม
และน าไปใช้ ใ นการปฏิ บ ัติ ไ ด้รวมทั้ง มี ป ระโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงาน อย่า งไรก็ ต ามยัง มี อุ ป สรรคใน
กระบวนการรับส่ งเวรทางการพยาบาลที่ได้พฒั นาขึ้น ได้แก่ พยาบาลผูส้ ่ งเวรไม่มีเวลาในการบันทึก
ข้อมูลลงในแบบฟอร์ มบันทึกการส่ งเวรและไม่คุน้ เคยกับแนวทางในการส่ งเวรด้วยรู ปแบบใหม่
ผลที่ ไ ด้จากการศึ ก ษานี้ แสดงให้ เห็ นว่าการใช้โฟกัส พี ดีซี เอ แนวทางการรั บ ส่ งเวรทางการ
พยาบาล แบบบันทึ กการส่ งข้อมู ลตามรู ป แบบดี พี ไออาร์ และแบบบันทึ กของผูร้ ับ เวร ช่ วยในการ
ปรั บ ปรุ งการรั บ ส่ งเวรทางการพยาบาล ผูบ้ ริ หารทางการพยาบาลสามารถน าแนวทางดังกล่ าวไป
ปรับปรุ งคุณภาพการรับส่ งเวรทางการพยาบาลในหน่วยงานอื่นต่อไป
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ABSTRACT
Nursing handover is a process for transferring information and primary responsibility and
authority from outgoing nurses to incoming nurses. The purpose of this developmental study was to
improve the quality of nursing handover in the Medical Intensive Care Unit 3 of Nakornping
Hospital, Chiang Mai Province. Study methodology was guided by DPIR (Data, Problem,
Implementation & Evaluation, and Recommendation) method and the FOCUS-PDCA quality
improvement process (Deming, 1993) which consisted of 9 steps; find a process to improve;
organize a team that knows the process: clarify the current knowledge of the process; understand the
cause of process variation; select the process improvement; plan the improvement; do the
improvement; check the results, data collection and analysis; and act to hold the gain and continue
improvement. The study population included 17 registered nurses working at Medical Intensive
Care Unit 3. The research instruments used were the interview guideline and the nursing handover
observation checklist. Data were analyzed by descriptive statistics.
The FOCUS-PDCA process helped the researcher to develop the nursing handover protocol,
as well as the DPIR Sending Form and the Receiving Form. The researcher then trained nurses to
perform the nursing handover process in compliance with the protocol. After implementation of the
nursing handover protocol, the nurses were observed and 91.27% of nurses were compliant with the
protocol and handover times decreased from 52.5 minutes to 47.5 minutes. The nurses were
ฉ

satisfied with the outcomes of the improvement quality process, and reported that the nursing
handover protocol was feasible and acceptable in practice, and as well as very beneficial to the
organization. However some barriers in the nursing handover process were identified. These
included that outgoing nurses sometimes did not have enough time to fill out the handover form and
some nurses were still unfamiliar with the new handover protocol.
The study demonstrated an improvement in nursing shift handover through FOCUS PDCA,
the nursing handover protocol, the DPIR Sending Form and the Receiving Form. Nursing
administrators can apply this improvement methodology to improve nursing handover process in
other departments.

ช

