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บทคดัย่อ 
 

 การรับส่งเวรทางการพยาบาลเป็นกระบวนการในการส่งต่อขอ้มูล หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของพยาบาลในเวรก่อนหน้าให้พยาบาลในเวรถดัไป การศึกษาเชิงพฒันาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันา
คุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาลในหอผูป่้วยหนกัอายุรกรรม 3 โรงพยาบาลนครพิงค์ จงัหวดั
เชียงใหม่  วิธีด าเนินการศึกษาอาศยัวิธีการดีพีไออาร์ (ขอ้มูล, ปัญหา, การปฏิบติัและประเมินผล ,    
การให้ขอ้เสนอแนะ) และกรอบแนวคิดการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองโฟกสัพีดีซีเอ ของ เดมม่ิง 
(Deming, 1993) ซ่ึงประกอบด้วย 9 ขั้นตอนได้แก่ การคน้หากระบวนการในการปรับปรุงคุณภาพ  
การสร้างทีมงานให้มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการ การท าความเขา้ใจกระบวนการท่ีจะปรับปรุง 
การท าความเขา้ใจถึงสาเหตุความแปรปรวนของกระบวนการ การเลือกวิธีการปรับปรุงกระบวนการ 
การวางแผนการปรับปรุง การน าไปปฏิบติั การตรวจสอบการปฏิบติัและการยืนยนัการด าเนินการและ
การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในหอผูป่้วยหนกั
อายุรกรรม 3 จ านวน 17 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการศึกษาได้แก่แนวค าถามในการประชุม
กลุ่มและแบบสังเกตการรับส่งเวรทางการพยาบาล วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณา 

 กระบวนการโฟกสัพี ดี ซี เอ ช่วยใหผู้ว้จิยัสามารถพฒันาแนวทางการรับส่งเวรทางการพยาบาล   
แบบบนัทึกการส่งขอ้มูลตามรูปแบบดีพีไออาร์และแบบบนัทึกของผูรั้บเวร  และน าไปใช้ในการ
ฝึกอบรมพยาบาลให้สามารถปฏิบติัตามแนวทางการรับส่งเวรทางการพยาบาล  ภายหลังน าแนว
ทางการรับส่งเวรทางการพยาบาลไปปฏิบติัจริง ผูว้ิจยัไดท้  าการสังเกตการปฏิบติัของพยาบาลพบว่า 
ร้อยละ 91.27 ของพยาบาลสามารถปฏิบัติตามแนวทางในการรับส่งเวรทางการพยาบาลได้ และ
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ระยะเวลาท่ีใช้ในการส่งเวรลดลงจาก 52.5 นาทีเป็น 47.5 นาที พยาบาลวิชาชีพมีความพึงพอใจต่อ
ผลลพัธ์ของกระบวนการพฒันาคุณภาพ และมีความเห็นวา่แนวทางในการรับส่งเวรมีความเหมาะสม
และน าไปใช้ในการปฏิบัติได้รวมทั้ งมีประโยชน์ต่อหน่วยงาน  อย่างไรก็ตามยงัมีอุปสรรคใน
กระบวนการรับส่งเวรทางการพยาบาลท่ีไดพ้ฒันาข้ึน ไดแ้ก่ พยาบาลผูส่้งเวรไม่มีเวลาในการบนัทึก
ขอ้มูลลงในแบบฟอร์มบนัทึกการส่งเวรและไม่คุน้เคยกบัแนวทางในการส่งเวรดว้ยรูปแบบใหม่ 

 ผลท่ีได้จากการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่าการใช้โฟกัสพีดีซีเอ แนวทางการรับส่งเวรทางการ
พยาบาล แบบบนัทึกการส่งขอ้มูลตามรูปแบบดีพีไออาร์ และแบบบนัทึกของผูรั้บเวร ช่วยในการ
ปรับปรุงการรับส่งเวรทางการพยาบาล ผูบ้ริหารทางการพยาบาลสามารถน าแนวทางดังกล่าวไป
ปรับปรุงคุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาลในหน่วยงานอ่ืนต่อไป 
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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 
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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. 

 

 


