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ชื่อเร่ือง  การพัฒนาศักยภาพการในลดระยะเวลาการรับ – ส่งเวรของพยาบาล 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
         กระบวนการรับ – ส่งเวรทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยถือว่าเป็นการส่ือสารท่ีมีความส าคัญ   การส่ือสารทีดี  
มีประสิทธิภาพจะช่วยให้การบริการการดูแลผู้ป่วยบรรลุตามเป้าหมายและแผนการรักษาพยาบาลท่ีก าหนดไว้อย่าง
มีคุณภาพ  ก่อให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ แต่ในสภาพปัญหา
ปัจจุบันของหอผู้ป่วยในชายและเด็ก  พบว่า  กระบวนการการรับ – ส่งเวรของพยาบาลใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก  
ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการส่ือสารส่งเวรทีไ่ม่เป็นในแนวทางเดียวกัน  ต่างคนต่างส่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์และ
ความช านาญของแต่บุคคลละคน   ส่งข้อมูลซ้ าซ้อน  เสียงเบา  การเตรียมข้อมูลไม่ครบถ้วน  ขาดความสนใจ
ในขณะรับ – ส่งเวร  หรือมีปัจจัยอื่นมาขัดขวางกระบวนการส่ือสารรับส่งเวร  รับเวรช้ากว่าเวลาท่ีก าหนด  ซึ่งจาก
ประเด็นดังกล่าว  ส่งผลต่อการใช้ระยะเวลาในการส่งเวรค่อนข้างนาน   ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเยี่ยมตรวจผู้ป่วย
ร่วมกับแพทย์ผู้รักษา   ท าให้เกิดความเข้าใจในแผนการรักษาทีไม่ตรงกัน  จากปัญหาและผลกระทบข้างต้น      
หอผู้ป่วยในชายและเด็ก  จึงเห็นถึงความส าคัญของกระบวนการหรือขั้นตอนในการลดระยะเวลาการรับ - ส่งเวร
ของพยาบาล  ท้ังนี้เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการบริการทางการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน



วิชาชีพ  อีกท้ังเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของพยาบาลในหอผู้ป่วยในชายและเด็ก  ให้เป็นท่ียอมรับ
กับวิชาชีพข้างเคียง   ท้ังนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดท่ีจะเกิดกับผู้ป่วย ครอบครัว หน่วยงาน และองค์กร โดยการน า
เทคนิคการส่ือสาร SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
เป้าหมายความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (Patient Safety Goal : PSG : SIMPLE)  มาประยุกต์ใช้ในการ   
รับส่งเวร  ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาของการรับส่งเวร  ตึกผู้ป่วยในชายและเด็ก  มีจ านวนเตียง 40  เตียง  ให้บริการ
ดูแลผู้ป่วยเด็กชายต้ังแต่แรกเกิด และเด็กหญิงต้ังแต่แรกเกิด จนถึง 7 ปี  ยอดผู้ป่วยเฉล่ียต่อวัน เท่ากับ 20-30 คน 
ท าให้ต้องใช้ระยะเวลาในการรับ-ส่งเวรนาน  ส่งต่อข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือคลาดเคล่ือน  สูญเสียเวลาท างาน เกิด
ความล่าช้าในการท างาน  และการประสานงานกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง   พบว่าจ านวนอุบัติการณ์ความเส่ียง
จากการส่งต่อข้อมูลระหว่างเวรไม่ครบถ้วน จ านวน มี 10 ครั้ง และระยะเวลาในการรับส่งเวร   เฉล่ียเป็น 45 นาที 
ในผู้ป่วยเฉล่ีย  20  ราย 
        ดังนั้นผู้ศึกษาในฐานะพยาบาลวิชาชีพประจ าหอผู้ป่วยในชายและเด็ก  จึงมีการพัฒนารูปแบบการรับ-ส่งเวร

ของพยาบาล  โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการส่ือสาร  SBAR ให้มีประสิทธิภาพ  และมีมาตรฐานเดียวกัน  เพื่อเพิ่ม

คุณภาพในการดูแลผู้ป่วย  อย่างรวดเร็ว  ปลอดภัย  ประทับใจบริการ  ช่วยลดอุบัติการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

รับส่งข้อมูลระหว่างเวรไม่ครบถ้วน และลดระยะเวลาในการรับส่งเวร   

วัตถุประสงค์  

    1. เพือ่ลดระยะเวลากระบวนการรับ – ส่งเวรของพยาบาล  

    2. เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัติการส่ือสารกระบวนการรับ  – ส่งเวรทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพและ

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

    3. เพือ่ให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความสุขในการท างาน   

ระยะเวลาด าเนินการ  

     1 กค. 62 – ปัจจุบัน 

ตัวชี้วัด 

    1. ระยะเวลาเฉล่ียในกระบวนการการรับ – ส่งเวรประจ าวันของพยาบาลลดลง 

    2. บุคลากรทางการพยาบาลมีความพึงพอใจกับผลลัพธ์ของการปรับปรุงรูปแบบการท างาน 



วิธีด าเนินการ  

ขัน้ตอนที่ 1 ค้นหาปัญหา  

1.1 เก็บข้อมูลเพือ่หาระยะเวลาและผลกระทบของการรับ – ส่งเวรท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน  ได้แก่การรับ – ส่ง

เวรตามรูปแบบ การมอบหมายงานแบบ Team assign ครอบคลุมเวรดึกส่งต่อเวรเช้า  ในช่วงเวลาเดือน มิถุนายน 

2562  พบว่าบุคลากรใช้เวลาเฉล่ียในการรับ – ส่งเวรผู้ป่วย จ านวน 20 ราย เท่ากับ 40-45  นาที  ส่งผล กระทบ

ให้บุคลากรต้องลงเวรช้า เหนื่อยล้า เบ่ือหน่าย ขาดบรรยากาศในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ขณะ       รับ – ส่ง

เวร การเย่ียมตรวจโดยหัวหน้าหอฯ ต่อการเรียนรู้งานคุณภาพ ท าได้ไม่เต็มท่ี   เพราะต้องเร่งกับเวลา  

 1.2 น าปัญหาท่ีเกิดขึน้  ช้ีแจงและท าความเข้าใจกับบุคลากร   เพื่อร่วมกันปรับวิธีการและกระบวนการ

การท างาน   

ขัน้ตอนที่ 2  วิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  

2.1 น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาสาเหตุและความสูญเปล่าของการรับ – ส่งเวรในรูปแบบเดิม  

          2.2 จัดท าแนวทางการรับ – ส่งเวรคุณภาพของพยาบาล  เพื่อให้กระบวนการรับ - ส่งเวรมีความชัดเจน 

โดยน าเทคนิคการส่ือสาร SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation)  ซึ่งเป็น 

เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการติดต่อส่ือสารทุกชนิดท่ีมีผลต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย  

S=Situation  ข้อมูลของผู้ป่วย เช่น ช่ือ-สกุล อายุ เตียง แพทย์เจ้าของไข้ Diagnosis ปัญหาท่ีมาโรงพยาบาลและ

ระยะเวลาท่ีเป็น  

B=Background ประวัติการเจ็บป่วย ประวัติการแพ้ ประวัติการผ่าตัด  

A=Assessment  การประเมินผู้ป่วย การตรวจร่างกาย  สัญญาณชีพ  ความเจ็บปวด  อาการทางสมอง ข้อมูล

ด้านจิตใจ 

R=Recommendation ข้อเสนอแนะ เช่น ต้องสังเกตอาการเปล่ียนแปลงอย่างใกล้ชิด ต้องรายงานแพทย์จาก

การตรวจต่างๆมีปัญหา เช่น film X-ray คล่ืนหัวใจผิดปกติ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ีผิดปกติ 

2.3 ด้านบุคลากร  

ช้ีแจงให้บุคลากรรับทราบและท าความเข้าใจกับ แนวทางการรับส่งเวรคุณภาพของพยาบาลโดยขอความ

ร่วมมือให้พยาบาลทุกคนรับเวรตรงเวลาคือ มีการท าข้อตกลงกันเวลาในการรับเวรของเวรช้าคือ 08.15น. เวลา



ของการรับเวรในเวรบ่าย คือ 16.15น. และเวลาในการรับเวรของเวรดึกคือ 00.15น. หากมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถ

มาปฏิบัติงานได้ทันเวลาให้  แจ้งก่อน 15 นาที  

ขณะรับส่งเวรงดปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ เช่น คุยโทรศัพท์,พูดคุยกับบุคคลอื่นเพื่อลดปัจจัยท่ีมาขัดขวาง 

กระบวนการรับส่งเวรและบันทึกเวชระเบียน 

ขณะส่งเวรต้องส่งเวรเป็นทีม  คือ  ทีม 2และ3 , ทีม 4และ5 เพื่อการได้รับทราบอาการของผู้ป่วยของคู่

เวรที่ดูแลผู้ป่วยด้วยกัน 

ก่อนรับเวรเจ้าหน้าท่ีต้องมีการตรวจเย่ียมอาการผู้ป่วย ศึกษาเวชระเบียนก่อนรับเวร เพื่อการรับทราบ

และเข้าใจอาการผู้ป่วย 

      2.4 ระบบงาน 
- ก าหนดให้มีการ Post – Conference เพื่อสรุปประเด็นท่ีส าคัญในผู้ป่วยแต่ละราย  พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ 
สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกนัโดยมอบหมายให้ หัวหน้าหอผู้ป่วย / รองหัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าเวร 

เป็นผู้รับผิดชอบ 

 ขันตอนที่ 3 ขั้นตอนด าเนินการ 

บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนด  เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 กค.62. – 31สค.62 เป็นระยะเวลา 2 เดือน 

ขั้นตอนที4่หลังด าเนินการ 

เก็บข้อมูลเพื่อหาระยะเวลาใช้ในกระบวนการรับ – ส่งเวรครอบคลุมเวรดึกส่งต่อเวรเช้า  

ผลการด าเนินงาน 

ล าดับที่ รายการ เป้าหมาย ก่อนด าเนินการ 
มิย.62 

กค.62 สค.62 

1 ระยะเวลารับ – ส่งเวร 
≤ 30 นาทีต่อผู้ป่วย
ทุกทีม 

45 นาที 40นาที 30 นาที 

2 เวลาในการมารับเวรตรงเวลา ≥80 % 50% 70% 85% 

3 
อัตราความพึ่งพอใจของ
พยาบาล 

≥ 80 % ≥ 50 % 60% 85% 

 

 



ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

1. ภายหลังจากการปรับรูปแบบการการรับ – ส่งเวร พบว่าบุคลากรใช้เวลาเฉล่ียในการรับ – ส่งเวรผู้ป่วย 
เท่ากับ 30 นาทีต่อผู้ป่วยท้ังหมด  ซึ่งเมือ่เปรียบกับระยะเวลาก่อนด าเนินการ พบว่าต่างกันถึง 15 นาที 
          2. จากแบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาล พบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจระดับมากท่ีได้ลงเวรเร็ว 
เนื่องจากระยะเวลาในการรับ – ส่งเวรลดลง  มีเวลาในการตรวจเย่ียมผู้ป่วยด้วยตนเองเพิ่มขึน้   สามารถ
ประสานงานกับหน่วยต่างๆได้ทันเวลา  ท าให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

1. เวลาเริ่มในการรับเวรตรงมีการมารับตรงเวลาคือ 08.15น. , 16.15น. และ00.15น.ตามข้อตกลง  จา
การรับส่งเวรยังมีการมาช้ากว่าเวลาท่ีก าหนด 
 

2. ขณะรับส่งเวรไม่ควรมีการท ากิจกรรมอื่นๆ  ถ้าเกิดมีความจ าเป็น   ควรมีการจัดการไม่ให้เกิดการ
รบกวนขณะรับส่งเวร 
 

3. ขณะส่งเวรต้องส่งเวรเป็นทีม  คือ  ทีม 2และ3  ,  ทีม 4และ5  ตามข้อตกลงเพื่อการได้รับทราบอาการ
ของผู้ป่วยของคู่เวรที่ดูแลผู้ป่วยด้วยกัน 
 

4. เจ้าหน้าท่ีควรมีการตรวจเย่ียมอาการผู้ป่วย   ศึกษาเวชระเบียนก่อนรับเวร  เพื่อการรับทราบและ
เข้าใจอาการผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น



แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับ-ส่งเวร 

หอผู้ป่วยในชายและเด็ก 

 

ค าช้ีแจ้ง โปรดใช้เครื่องหมาย  /  ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดของท่าน 

หัวข้อ มากที่สุด  
 (5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปานกลาง 
( 3 )  

น้อย 
( 2 ) 

ไม่พอใจ 
( 1 ) 

1.ระยะเวลาท่ีใช้ในการรับ-ส่งเวร      
2.ความสุขจากการท างาน      
3.การรับส่งเวรมีประสิทธิภาพไม่มี
ความผิดพลาด 

     

4.ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเนื้อหา
ท่ีรับ-ส่งเวร 

     

 

ข้อเสนอแนะ 

..............................................................................................................................................................................
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