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การจัดอัตรากําลังบุคลากรพยาบาล ตามระบบการจําแนกประเภทผู้ป่วย หอผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา

พนิดา เขตอริ ยกุล, พย.ม.*

บทคัดย่ อ

ปัจจุบนั อัตรากําลังบุคลากรพยาบาลในโรงพยาบาลขามสะแกแสงมีความขาดแคลนแต่ไม่ทราบแน่
ชัดว่ามีความขาดแคลนมากน้อยเพียงใด ผูว้ ิจยั จึงทําการวิจยั เชิงสํารวจเพือศึกษาเวลาทีบุคลากรพยาบาลหอ
ผูป้ ่ วยใน ใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยแต่ละประเภทในแต่ละเวรต่อวัน ศึกษาอัตรากําลังบุคลากรพยาบาลหอผูป้ ่ วย
ใน ตามระบบการจําแนกประเภทผูป้ ่ วย และเปรี ยบเทียบผลการศึกษาอัตรากําลังทีควรจะเป็ นกับอัตรากําลัง
ทีมีอยูจ่ ริ ง ตามระบบจําแนกประเภทผูป้ ่ วยของหอผูป้ ่ วยใน ประชากรคือ ผูป้ ่ วยทีเข้ารับการรักษาในหอ
ผูป้ ่ วยใน 5 หอผูป้ ่ วย ในเดือนมิถุนายน 2553 กลุ่มตัวอย่างจํานวน 1,800 คน ได้จากสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบบันทึกเวลาทีใช้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลของบุคลากรพยาบาล
พัฒนาโดยสํานักการพยาบาล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยคํานวณหาค่าความถี ร้อยละ ค่าเลีย และความต้องการ
บุคลากรพยาบาลตามสู ตรของสํานักการพยาบาล ผลการวิจยั พบว่า ในการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยตรงต่อผูป้ ่ วย
นัน บุคลากรพยาบาลใช้เวลาในการดูแลผูป้ ่ วยหนักมากทีสุด เลีย 1.4 ชัว โมง) รองลงมาคือ ผูป้ ่ วยหนัก
มาก เลีย 1.47 ชัว โมง) ส่ วนปริ มาณเวลาเลียทีใช้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมอืน คือ 2.43 ชัว โมงต่อผูป้ ่ วย 1
คน อัตรากําลังบุคลากรพยาบาลทีเหมาะสมตามปริ มาณงานจริ งในแต่ละหอผูป้ ่ วยจําแนกตามประเภทผูป้ ่ วย
คํานวณได้จาํ นวนรวม 123 ขณะทีการจัดอัตรากําลังบุคลากรพยาบาลหอผูป้ ่ วยในตามระบบการจําแนก
ประเภทผูป้ ่ วยในปั จจุบนั มีจาํ นวนรวมเพียง 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.77 ของอัตรากําลังบุคลากรพยาบาลที
เหมาะสมตามปริ มาณงานจริ ง
คําสํ าคัญ: การจัดอัตรากําลังบุคลากรพยาบาล, ระบบการจําแนกผูป้ ่ วย หอผูป้ ่ วยใน

_____________________________________________________________________________________
*พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา

6

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2554

Nursing Personnel Workload Based on Patient Classification Systems in the Inpatient
Department of Khamsakaesaeng Hospital, Nakhonratchasima Province
Abstract

Presently Khamsakaesaeng hospital is experiencing a shortage of nursing personnel, but a little is
known how sever the problem is. The purpose of this survey research is to study nursing activities in
inpatient departments comparing proper and actual workloads for determining needed nursing personnel.
Time used to care for patients in each class and shift per day was explored to determine workload based
on patient classification systems in the inpatient departments. Patients’ data was collected from five
inpatient wards of Khamsakaesaeng hospital in June 2010. Eighteen hundred participants were randomly
selected. The data was collected in accordance with the time used for direct and indirect nursing activities,
utilizing the time assessment tool developed and validated by the Nursing Department, Ministry of Public
Health. The data was analyzed using frequency, percentage, average mean, and a formula developed and
published by the Nursing Department for calculating workload. The results showed the highest average
time used for direct nursing activity was for semicritical ill patients (1.67 hours) and then for critical ill
patients (1.47 hours). Average hours needed for other activities was 2.43 hours per patient. The total
number of nursing personnel needed for actual workload based on patient classification systems and the
calculated formula was 123. While the current number of nursing personnel working is 44. The result
indicates that only 35.77 percent of nursing personnel needed are being used according to actual
workload.
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ท่า มกลางกระแสการปฏิ รูประบบบริ ก ารสุ ขภาพในปั จจุ บ นั การบริ หารการเงิ นการคลัง ด้า น
สุ ขภาพทีเปลียนแปลงไป นับเป็ นปั จจัยขับเคลือนสําคั ทีก่อให้เกิดความเปลียนแปลงในกระบวนการ
บริ หารจัดการของสถานบริ การสุ ขภาพภาครัฐทุกแห่ง โดยมุ่งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ผูบ้ ริ หารของ
สถานบริ การสุ ขภาพหลายแห่ ง เริ มพิจารณาถึงต้นทุนการบริ การ และพยายามหาแนวทางทีจะลดต้นทุน
หรื อควบคุมค่าใช้จ่ายทีไม่จาํ เป็ นในหลาย ๆ กรณี อย่างไรก็ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูประบบบริ การ
สุ ขภาพมิใช่ เพียงการปรับปรุ งหรื อการปฏิ รูป ด้านการเงิ นการคลังในระบบบริ การสุ ขภาพเท่านัน แต่มี
เป้ าหมายทีสําคัคือ การจัดบริ การสุ ขภาพทีมีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างทัว ถึงและเป็ นธรรมโดยใช้การใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและเหมาะสม ึงประเด็นเกียวกับกําลังคน ถือเป็ นองค์ประกอบหนึงของทรัพยากรที
ต้องทบทวน เพราะหากพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายโดยรวมของสถานบริ การสุ ขภาพในภาครัฐ พบว่าประมาณ
ร้อยละ 45 – 50 ของค่าใช้จ่ายนัน ถูกจ่ายเป็ นค่าจ้างแรงงานและในจํานวนนี เป็ นการจ่ายสําหรับบุคลากร
ทางการพยาบาล ในสัดส่ วนทีมากทีสุดเมือเทียบกับบุคลากรสาขาอืน ทังนี เนื องจากกว่าร้อยละ 60 ของ
บุค ลากรทัง หมดเป็ นบุ ค ลากรพยาบาลอาจเป็ นกลุ่ ม บุค คลที อาจจะได้รับผลกระทบมากทีสุ ดได้เช่ นกัน
(กองการพยาบาล, 2545)
สัดส่ วนของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นประเด็นทีถูกหยิบยกขึนมาตังคําถามกับผูบ้ ริ หารการพยาบาลว่า
การบริ หารกําลังคนทางการพยาบาลมีประสิ ทธิภาพเพียงใด ผลผลิตของงานบริ การพยาบาลคืออะไร เราใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าเพียงพอทีจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ทีพึงประสงค์หรื อไม่ ในขณะทีทีมงานในฐานะผูป้ ฏิบตั ิ
กับ มี ค วามเห็ น แย้ง ว่า ทุ ก วัน นี เราอยู่ใ นภาวะขาดแคลนกํา ลัง คน ภาระงานมากเกิ น กํา ลัง คนที มี อ ยู่
ข้อเท็จจริ งเป็ นอย่างไร ระหว่างการมีอตั รากําลังทีเกินความจําเป็ น กับการขาดแคลนอัตรากําลังการพิสูจน์
ข้อเท็จจริ งในเรื องดังกล่าวเป็ นเรื องทีทา้ ทายผูบ้ ริ หารการพยาบาลอย่างยิงในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตามจะ
เห็นได้วา่ การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพด้านการลดหรื อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้างแรงงานเท่านันยังไม่พอแต่
ยังต้องคํานึงถึงผลลัพธ์หรื อคุณภาพการดูแลอีกด้วย
ตามปกติในหอผูป้ ่ วยหนึงๆ หรื อหน่วยงานบริ การพยาบาลหนึงๆ จะมีผปู้ ่ วยหลายประเภทผูป้ ่ วย
แต่ละประเภทต้องการการพยาบาลมากน้อยต่างกัน ผูป้ ่ วยทีมีอาการหนักหรื อช่วยเหลือตนเองได้นอ้ ยย่อม
ต้องการพยาบาลมากกว่าผูป้ ่ วยทีมีอาการเบากว่าหรื อช่วยเหลือตนเองได้มากกว่า ดังนันในหอผูป้ ่ วยถึงแม้
จะมีจาํ นวนเตียงหรื อจํานวนผูป้ ่ วยเท่ากัน แต่ถา้ อัตราส่ วนของผูป้ ่ วยทีมีอาการหนักกับผูป้ ่ วยทีมีอาการเบา
แตกต่างกัน ปริ มาณงานการพยาบาลย่อมไม่เท่ากัน หรื อในผูป้ ่ วยถึงแม้จะเจ็บป่ วยด้วยโรคเดียวกัน ความ
ต้องการการดูแลอาจจะแตกต่างกันทังชนิ ดและปริ มาณ ทังนี ย่อมขึนอยู่กบั ระดับความรุ นแรงของความ
เจ็บป่ วย ความแตกต่างในเรื องของอายุและหรื อภาวะสุ ขภาพโดยทัว ไป เพราะปัจจัยเหล่านีมีผลโดยตรงต่อ
การตอบสนองต่ อ ความเจ็ บ ป่ วย ระยะเวลาของการหายจากโรคและความต้อ งการการพยาบาล
(Gillies, 1994) และถึงแม้ผปู้ ่ วยคนเดียวกันก็ยงั ต้องการการพยาบาลแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาของ
การรักษาตัวในโรงพยาบาล ดังนันการนับจํานวนเตียงหรื อจํานวนผูป้ ่ วยแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้
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ข้อมูลทีเพียงพอในการวางแผนการจัดบุคลากรหรื อการวางแผนให้ได้การพยาบาลทีมีคุณภาพสู งแก่ผปู้ ่ วยจึง
ได้มีผูศ้ ึกษาหาวิธีการจัดบุคลากรทีเหมาะสมวิธีอืน นอกเหนื อจากการพิจารณาตามจํานวนผูป้ ่ วยหรื อ
จํานวนเตียง เช่น มีการศึกษาความต้องการการพยาบาลของผูป้ ่ วยเพือนํามาเป็ นพืนฐานในการหาปริ มาณ
งานด้วยเหตุผลทีวา่ ปริ มาณงานทีเปลียนแปลงไปในแต่ละวัน แต่ละช่วงเวลาไม่ได้ข ึนอยูก่ บั จํานวนผูป้ ่ วยใน
หอผูป้ ่ วยแต่เพียงอย่างเดียว แต่ข ึนอยูก่ บั ความต้องการการพยาบาลของผูป้ ่ วยทีเปลียนแปลงไปตามสภาพ
ความเจ็บป่ วย โดยสรุ ปก็คือ ความต้องการการพยาบาลของผูป้ ่ วยเป็ นตัวสําคัญและเทียงตรงในการหา
ปริ มาณงานของบุคลากร
ระบบการจําแนกประเภทผูป้ ่ วย (Patient Classification Systems) เป็ นวิธีการจัดกลุ่มผูป้ ่ วยตาม
ปริ มาณและความต้องการความซับซ้อนของความต้องการการพยาบาลในช่วงเวลาหนึ ง ส่ วนใหญ่จดั กลุ่ม
ผูป้ ่ วยตามระบบการพึงพาจากผูใ้ ห้การดูแล (illies, 1994) การสร้างระบบการจําแนกประเภทผูป้ ่ วยต้องมี
การกําหนดประเภทผูป้ ่ วย ทังนีตอ้ งอาศัยปั จจัยหรื อตัวบ่งชีบางอย่างทีบอกในแต่ละช่วงเวลา แล้วจึงนําไป
คํา นวณหาจํา นวนบุ ค ลากรที เหมาะสม กับ ปริ ม าณงานดัง กล่ า วต่อไป ซึ ง แมริ เนอร (aine,1982)
กล่าวไว้วา่ การจัดอัตรากําลังบุคลากรตามการจําแนกประเภทผูป้ ่ วยเป็ นวิธีทีแน่นอนและเชือถือได้ เพราะ
ทําให้ทราบถึงชัว โมงการพยาบาลทีเพียงพอสําหรับกลุ่มผูป้ ่ วยทีมีความต้องการแตกต่างกัน
เนืองจากปริ มาณงานการพยาบาลโดยตรงต่อผูป้ ่ วยเป็ นตัวบ่งชีทีสําคัญ และเชือถือได้ของปริ มาณ
งานของบุคลากร (William, 1988) ดังนันการจัดกิจกรรมการพยาบาลโดยตรงหรื อปริ มาณเวลาทีใช้ในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลโดยตรง จึงสามารถใช้เป็ นข้อมูลในการหาปริ มาณงานได้ การคํานวณปริ มาณ
งานการพยาบาลโดยตรงทังหมดของหอผูป้ ่ วย โดยใช้จาํ นวนผูป้ ่ วยแต่ละประเภทคูณกับปริ มาณเวลา โดย
เลียทีใช้ในการพยาบาลโดยตรงต่อผูป้ ่ วยแต่ละประเภท
ในปั จจุบนั นี กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา ใช้ระบบการ
จําแนกประเภทผูป้ ่ วยตามสภาวะความรุ นแรงของการเจ็บป่ วย โดยเพิง นํามาทดลองใช้ในหอผูป้ ่ วยซึ ง
สภาวะความรุ นแรงของการเจ็บป่ วย มี 4 ข้อประกอบด้วย 1. สัญญาณชี พ 2. อาการและอาการแสดงทาง
ระบบประสาท 3. การรักษา การผ่าตัดหรื อหัตถการ 4. พติกรรมผิดปกติทีเป็ นอันตรายต่อตนเองและผูอ้ ืน
และเพิมจําแนกในการดูแลขันตําทีผรู้ ับบริ การควรได้รับ 4 ข้อ ประกอบด้วย 1. ความสามารถในการปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจําวัน 2. ความต้องการข้อมูล การสอนการสนับสนุ นด้านจิตใจ 3. ความต้องการยา การรักษา
หัตถการ 4. ความต้องการการบรรเทาอาการรบกวน เมือรวมสภาวะความรุ นแรงของการเจ็บป่ วย และการ
ดูแลขันตําทีผปู้ ่ วยควรได้รับ
ผูว้ ิจยั ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลมีบทบาทสําคัญในการจัดอัตรากําลังให้มีการกระจายที
เหมาะสม เพือให้เกิดคุณภาพการพยาบาลทีมุ่งหวัง และวางแผนกําลังคนสําหรับอนาคต ทีจะมีการขยายตัว
ของบริ การพยาบาล โดยส่ วนใหญ่พยาบาลมีความเชือว่าการมีบุคลากรพยาบาลจํานวนมาก หมายถึง การที
ผูป้ ่ วยจะได้รับบริ การพยาบาลทีดีข ึน มีผลทําให้อตั ราการตายและอัตราการกลับมารักษาซําในโรงพยาบาล
ตํากว่าโรงพยาบาลทีมีการจัดอัตรากําลังน้อยและผูป้ ฏิบตั ิทีปฏิบตั ิงานมากเกินกําลังความสามารถ ทํางาน
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แข่งกับเวลาโดยไม่มีคุณภาพ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การได้เต็มศักยภาพ จะเกิด
ความเมือยล้าและมีความคับข้องใจ หรื อการมีจาํ นวนบุคลากรแต่ละประเภทไม่เหมาะสม จะทําให้บุคลากร
เกิดความสับสนในบทบาท การจัดอัตรากําลังบุคลากรพยาบาลมีผลทําให้พยาบาลปฏิบตั ิการพยาบาลทีมี
คุณภาพสู งขึน มีความพึงพอใจในการทํางานทีมีระยะเวลายาวนาน
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกาเรื องการจัดอัตรากําลังบุคลากรพยาบาล ตามระบบการ
จําแนกผูป้ ่ วย เพือทีจะให้กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา ึ งมีขนาด
กลาง มีจาํ นวน 0 เตียง มีเครื องชีวดั ปริ มาณงานของบุคลากรพยาบาลในการดูแลผูป้ ่ วยแต่ละหอผูป้ ่ วย ทํา
ให้สามารถบริ หารจัดการในการจัดสรรและกระจายอัตรากําลังอย่างเหมาะสมกับภาระงานทีมีอยูใ่ นปัจจุบนั

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพือศึกาเวลาทีบุคลากรพยาบาล หอผูป้ ่ วยในใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยแต่ละประเภท ในแต่ละเวร
2. เพือคํานวณหาอัตรากําลังบุคลากรพยาบาล หอผูป้ ่ วยใน ตามระบบการจําแนกประเภทผูป้ ่ วย
3.เพือเปรี ยบเทียบผลการคํานวณกับการจัดอัตรากําลังบุคลากรพยาบาล หอผูป้ ่ วยใน ตามระบบ
การจําแนกประเภทผูป้ ่ วย

วิธีดําเนินการวิจัย

วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั กําหนดแนวทางการสังเกตตามแบบบันทึกปริ มาณเวลาทีบุคลากรปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาล
โดยตรงและกิจกรรมอืนๆ นอกเหนือจากกิจกรรมการพยาบาลโดยตรง เพือให้การสังเกตเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังนี
1. สุ่ มตัวอย่างผูป้ ่ วยทีจะสังเกตและจับเวลาจากผูป้ ่ วยทัง 4 ประเภท ๆ ละ 1 รายต่อเวร ถ้าไม่มี
ประเภทผูป้ ่ วยครบทัง 4 ประเภท ให้บนั ทึกเฉพาะประเภทผูป้ ่ วยในเวรนันๆ
2. ผูป้ ่ วยทีสุ่มได้แต่ละประเภทถือว่าเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการสังเกตและบันทึกเวลาทุกเวร นอกจาก
ผูป้ ่ วยรายนันเป็ นประเภท จึงสุ่ มประเภทนันๆ มาทดแทน
3. เริ มสุ่ มผูป้ ่ วยและบันทึกเวลาทีบุคลากรใช้ในการปฏิ บตั ิกิจกรรมการพยาบาลโดยตรง เวรเช้า
วันที 1 มิถุนายน 2553 ถึงเวรเช้าวันที 30 มิถุนายน 2553 รวม 30 วัน
4. บันทึกเวลาทีบุคลากรพยาบาลใช้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมอืนๆ นอกเหนือจากกิจกรรมการพยาบาล
โดยตรง ผูส้ ังเกตและบันทึกเวลาทีบุคลากรพยาบาลใช้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลโดยตรง เป็ นการ
บันทึกเวลา จะทําการบันทึกทุกกลุ่มกิจกรรมทีเป็ นการปฏิบตั ิกิจกรรมอืนๆ นอกเหนือจากกิจกรรมโดยตรง
ทุกเวร ระหว่างเวรเช้าวันที 1 มิถุนายน 2553 ถึงเวรเช้าวันที 30 มิถุนายน 2553 รวม 30 วัน
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที ใ ช้ศึ ก ษาคื อ ผูป้ ่ วยที เข้า รั บ การรั ก ษาในหอผูป้ ่ วยทัง 5 หอระหว่า งเวรเช้า วัน ที 1
มิถุนายน 2553 ถึงเวรเช้าวันที 30 มิถุนายน 2553 รวม 30 วัน กลุ่มตัวอย่างจํานวน 1, 800 คน ได้จาก
การสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) ตามประเภทผูป้ ่ วย โดยจําแนกประเภทผูป้ ่ วยออกเป็ น
4 ประเภท ตามการจํา แนกประเภทผูป้ ่ วยของกองการพยาบาล (2545) ให้ได้ผูป้ ่ วยประเภทละ 1 ราย
ในแต่ละเวร เวรละ 8 ชัว โมงหากผูป้ ่ วยรายนันเปลียนประเภทจึงสุ่ มประเภทนันมาทดแทนตามปริ มาณผูป้ ่ วย
ทีมีในแต่ละประเภทต่อเวรต่อวัน
การิกั ์ ิิ้ใู ห้ ข้อมูล
เนื อ งจากโรงพยาบาลขามสะแกแสงไม่มี ค ณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิจ ัย ในมนุ ษ ย์
ผูว้ ิจ ัย จึ ง ได้ข ออนุ ญาตทํา วิจ ัย ต่อ ผูอ้ าํ นวยการของโรงพยาบาล เมื อ ได้รั บ อนุ ญ าตแล้ว จึ ง ประชุ ม ชี แจง
ต่อหัวหน้าหอผูป้ ่ วย พยาบาลวิชาชี พและผูช้ ่วยเหลื อคนไข้ ตลอดจนผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยทัง 5 หอ เพือให้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และระยะเวลาในการวิจยั โดยเน้นว่าจะไม่มี
การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวต่อสาธารณชน และสามารถถอนตัวจากการเข้าร่ วมวิจยั ได้ตลอดเวลา แล้วจึ ง
สอบถามความสมัครใจในการเข้าร่ วมโครงการ เมือได้รับการยินยอมด้วยวาจาแล้วผูว้ จิ ยั จึงเริ มเก็บข้อมูล
เครองมอใ ช้ ใการวิัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือแบบประเมินของสํานักการพยาบาล (2539) ประกอบด้วย แบบจําแนก
ประเภทผูป้ ่ วยและเกณฑ์การจําแนกประเภทผูป้ ่ วย และแบบบันทึ กเวลาทีใช้ในการปฏิ บตั ิกิจกรรมการ
พยาบาลโดยตรง และแบบบันทึ ก เวลาที ใ ช้ใ นการปฏิ บ ัติกิ จกรรมอื นๆ ที นอกเหนื อจากกิ จกรรมการ
พยาบาลโดยตรงึ ง สํา นัก การพยาบาลได้จดั ทํา คู่มื อและมี ก ารนํา มาใช้ท วั ประเทศ ดัง นัน คู่มื อจึ ง เป็ น
มาตราน ึงถือได้วา่ ผ่านการประเมินความเทียงตรงเชิงเนือหาและหาความเชือมัน แล้ว
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยคํานวณหาค่าเลียจํานวนผูป้ ่ วยแต่ละประเภท ในแต่ละเวร ในแต่ละหอผูป้ ่ วย
คํานวณหาค่าเลียเวลาทีบุคลากรพยาบาลใช้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลโดยตรงและกิจกรรมอืนๆ
นอกเหนื อจากกิจกรรมโดยตรงและคํานวณหาจํานวนบุคลากรทีตอ้ งการในแต่ละหอผูป้ ่ วย โดยใช้ขอ้ มูล
จํานวนผูป้ ่ วยโดยเลียในแต่ละประเภทของแต่ละหอผูป้ ่ วยแต่ละเวร และปริ มาณเวลาทีใช้ในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมการพยาบาลโดยตรงและกิจกรรมอืน ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมการพยาบาลโดยตรง โดยใช้สูตร
การคํานวณของกองการพยาบาล (2539) ดังนี
จํานวนบุคลากรทีตอ้ งการ  จํานวนคนไข้เลียทังปี ในเวร (ราย) x (ปริ มาณเวลาทีบุคลากรใช้
ในการปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลโดยตรง + ปริ มาณเวลาทีบุคลากร
ใช้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลอืนๆ นอกเหนือจากกิจกรรมการ
พยาบาลโดยตรง) x 3 ÷ 7 +25%
คํานวณหาอัตรากําลังทีควรจัดสรรให้กบั หอผูป้ ่ วยต่างๆ จากอัตรากําลังทีมีอยูจ่ ริ งใช้ร้อยละ

ผลการวิจัย
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บุคลากรพยาบาลหอผูป้ ่ วยในในแต่ละเวร ใช้เวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมโดยตรงต่อผูป้ ่ วยหนัก มาก
ทีสุด คือ 1.64 ชัว โมง รองลงมาคือเวลาทีใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยหนักมาก คือ 1.47 ชัว โมง ดังรายละเอียดใน
ตารางที 1 ส่ วนปริ มาณเวลาทีใช้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมอืน นอกเหนื อจากกิจกรรมพยาบาลโดยตรงในแต่
ละเวร ใช้เวลาเลีย 2.43 ชัว โมงต่อผูป้ ่ วย 1 ราย
ารา 
เวลาทีบุคลากรพยาบาลหอผู้ป่วยในใ้ ในการป บัตกจกรรมดยตรงต่ อผู้ป่วยแต่ ละประเภท (N = 1,800)
ประเภทผูป้ ่ วย
ระดับความเจ็บป่ วย
ใช้เวลาเลีย (ชัว โมง)
ประเภทที 4
หนักมาก
1.47
ประเภทที 3
หนัก
1.64
ประเภทที 2
ปานกลาง
1.22
ประเภทที 1
0.76
พักฟื น
ผลการคํานวณอัตรากําลังบุคลากรพยาบาลทีเหมาะสมตามปริ มาณงานจริ งในแต่ละหอผูป้ ่ วยจําแนก
ตามประเภทผูป้ ่ วย คํานวณได้จาํ นวนรวม 123 คน ส่ วนอัตรากําลังจริ งมีเพียง 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.77
ของอัตรากําลังบุคลากรพยาบาลทีเหมาะสมตามปริ มาณงานจริ ง ดังรายละเอียดการเปรี ยบเทียบแยกตาม
หอผูป้ ่ วยในตารางที 2
ารา 
เปรี ยบเทียบผลการคํานวณกับการจัดอัตรากําลังบุคลากรพยาบาลหอผู้ป่วยใน ตามระบบการจําแนกประเภท
ผู้ป่วย (N = 1,800)
หอผูป้ ่ วย
อัตรากําลังจริ ง (คน)
อัตรากําลังตามการคํานวณ (คน)
หอผูป้ ่ วยชาย
11
38
หอผูป้ ่ วยหญิง
10
35
9
26
หอเวชศาสตร์ฟื นฟู (1)
4
10
หอเวชศาสตร์ฟื นฟู (2)
หอผูป้ ่ วยพิเศษ
4
14
รวม
44
123
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อภิปรายผลการวิจัย

การศึ กษาเวลาที บุค ลากรพยาบาล หอผูป้ ่ วยในใช้ในการดู แลผูป้ ่ วยแต่ละประเภทในแต่ละเวร
ปริ มาณเวลาทีบุคลากรพยาบาล ใช้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลโดยตรงต่อผูป้ ่ วย 1 รายต่อเวรใช้เวลา
ในแต่ละประเภทดังนี ประเภทที 4 ใช้เวลาเลี ย 1.47 ชัว โมง ประเภทที 3ใช้เวลาเลี ย 1.64 ชัวโมง
ประเภทที 2 ใช้เวลาเลีย 1.22 ชัว โมง ประเภทที 1 ใช้เวลาเลีย 0.76 ชัว โมง ึ งเมอเปรี ยบเทียบกับผล
การศึ ก ษาของกองการพยาบาล (2531) พบว่า ค่าเลี ย ปริ ม าณเวลาทีบุ ค ลากรใช้ใ นการปฏิ บ ตั ิกิจกรรม
โดยตรงในผูป้ ่ วยแต่ละประเภทต่อรายต่อเวรดังนี ประเภทที4 ใช้เวลาเลีย 5.3 ชัว โมง ประเภทที 3 ใช้
เวลาเลีย 2.51 ชัว โมง ประเภทที 2 ใช้เวลาเลีย 1.4 ชัว โมงและประเภทที 1 ใช้เวลาเลีย 0.4 ชัว โมงึ ง
ทุกประเภทใช้เวลามากกว่าการศึกษาครังนี อภิปรายได้วา่ โรงพยาบาล
ขามสะแกแสงเป็ นโรงพยาบาล
ขนาดกลางมีจาํ นวน 60 เตียงมีความรุ นแรงของโรคน้อยกว่าแม้จะอยูใ่ นประเภทเดียวกัน หากมีความรุ นแรง
มากจะส่ งต่อไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาลศูนย์จึงเป็ นไปได้วา่ กิจกรรมทีตอ้ งปฏิบตั ิจึงน้อยกว่า อัตรา
การครองเตียงสันกว่า โรคทีดูแลรุ นแรงน้อยกว่า จึงใช้เวลาน้อยกว่า
สําหรับกิจกรรมการพยาบาลอน นอกเหน อจากกิจกรรมการพยาบาลโดยตรง จะเห็นว่าค่าเลีย
ปริ มาณเวลาทีบุคลากรใช้ในการปฏิ บตั ิกิจกรรมพยาบาลด้านอน  นอกเหน อจากกิ จกรรมการพยาบาล
โดยตรงมีค่าเลียเท่ากับ 2.43 ชัว โมงต่อผูป้ ่ วย 1 ราย ึ งมากกว่าค่าเลียปริ มาณเวลาทีบุคลากรใช้ในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลโดยตรงในทุกประเภทผูป้ ่ วยค่าเลียปริ มาณเวลาทีบุคลากรพยาบาลใช้ในการ
ปฏิ บตั ิกิจกรรมการพยาบาลโดยตรงต่อผูป้ ่ วยแต่ละประเภทตามการจําแนกประเภททูป้ ่ วยในแต่ละเวรมี
ความแตกต่างกันบุคลากรพยาบาลใช้เวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลโดยตรงต่อผูป้ ่ วยทัง 4 ประเภท
ส่ วนใหญ่ในเวรเช้ามากกว่าเวรบ่ายและเวรดึก ึ งเป็ นไปตามสภาพการณ์ของหอผูป้ ่ วย อัตรากําลังในเวร
เช้ามีมากกว่าเวรบ่ายและเวรดึก กิจกรรมการพยาบาลทีบริ การในช่วงเวรเช้าจะมากกว่าเวรบ่าย และเวรดึก
เช่น การให้การพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์ ึ งมีการเปลียนแปลงคําสังการรักษา การจัดกระทํา
กิจกรรมต่าง เพอให้ผปู้ ่ วยได้รับบริ การทีมีคุณภาพสู งสุ ด ึ งตรงกับความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารทางการ
พยาบาลหลายท่านทีวา่ คุณภาพของการพยาบาลจะสู งสุ ดได้เมอมีปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรพยาบาลมี
ความสมดุลกัน และบุคลากรพยาบาลส่ วนใหญ่เชอว่า การมีบุคลากรพยาบาลจํานวนมาก หมายึง การที
ผูป้ ่ วยจะได้รับการพยาบาลทีดีข ึน นอกจากนีผปู้ ่ วยแต่ละประเภทมีความต้องการการพยาบาลแตกต่างกันทัง
ชนิดและปริ มาณ ทังนียอ่ มขึนกับขนาดและความรุ นแรงของการเจ็บป่ วย
เมอเปรี ยบเทียบผลการศึกษาของกองการพยาบาล (253) ได้ศึกษาเกียวกับปริ มาณเวลาทีบุคลากร
พยาบาลใช้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมพยาบาลโดยตรง ตามการจําแนกประเภทผูป้ ่ วยแต่ละประเภทพบว่าผูป้ ่ วย
ประเภทที 4 3 2 และ 1 เท่ากับ 16.28 7.52 4.47 และ 2.82 ชัว โมงต่อรายต่อวัน ตามลําดับ จะเห็นได้
ว่าปริ มาณเวลาทีบุคลากรพยาบาลใช้ในการปฏิบตั ิการพยาบาลตามการจําแนกประเภทผูป้ ่ วยแต่ละประเภท
ในหอผูป้ ่ วยของการศึกษาดังกล่าว มากกว่า 4 เท่าขึนไปทังสิ น ทังนี อภิปรายได้ในทํานองเดี ยวกันว่า
โรงพยาบาลขามสะแกแสงเป็ นโรงพยาบาลขนาดกลาง มีจาํ นวน 60 เตียง มีความรุ นแรงของโรคน้อยกว่า
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แม้จะอยูใ่ นประเภทเดียวกัน..หากมีความรุ นแรงมากจะส่ งต่อไปรับการรักษาต่อทีโรงพยาบาลศูนย์จึงเป็ นไป
ได้วา่ กิจกรรมทีตอ้ งปฏิบตั ิจึงน้อยกว่า อัตราการครองเตียงสันกว่า โรคทีดูแลรุ่ นแรงน้อยกว่า จึงใช้เวลาน้อย
กว่า
จากการคํานวณ พบว่า หอผูป้ ่ วยแต่ละหอมีปริ มาณเวลาทังหมดแตกต่างกัน จะเห็นว่าปริ มาณงาน
การพยาบาลโดยตรงแปรผันตามความต้องการการพยาบาลของผูป้ ่ วย ึ ง สอดคล้องกับ การศึก ษาของ
นิ ภา ภู่ปะวะโรทัย (2533 ) พบว่า ปริ มาณของการพยาบาลโดยตรงทีผูป้ ่ วยได้รับขึนอยู่กบั ระดับความ
เจ็บป่ วยของผูป้ ่ วย ยิง มีความเจ็บป่ วยมากเท่าใด ก็ยงิ มีความต้องกันปริ มาณการพยาบาลโดยตรงมากขึนและ
ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วยจะสะท้อนให้เห็ นถึ งระดับความสามารถในการช่ วยเหลื อน้อยกว่าผูท้ ีไม่
สามารถช่ วยเหลื อตนเองได้ โดยการจํา แนกประเภทผูป้ ่ วยออกเป็ นประเภท 1 2 3 และ  ึ ง ตัวบ่ง ชี
ความสําคัญของความต้องการการพยาบาล คือ เวลาทีใช้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมเพือตอบสนองความต้องการ
ของผูป้ ่ วยทุกด้านจากทีได้คาํ นวณปริ มาณเวลาทังหมดทีบุคลากรพยาบาลใช้ในการปฏิ บตั ิกิจกรรมการ
พยาบาลโดยตรง พบว่าปริ มาณเวลาทีใช้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลแปรตามระดับความรุ นแรงของ
การเจ็บป่ วย จึงอาจกล่าวได้วา่ การจําแนกประเภทผูป้ ่ วยสามารถกําหนดปริ มาณความต้องการการพยาบาล
ได้และได้มาึ งปริ มาณงานการพยาบาลในแต่ละช่วงเวลาหรื อแต่ละวัน ึ งสามารถนํามาใช้ในการจัดสรร
บุ ค ลากรพยาบาล ปรั บ จํา นวน และประเภทของบุ ค ลากรพยาบาลให้ เ หมาะสมกับ ปริ ม าณงานที
เปลียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได้
การคํานวณหาอัตรากําลังบุคลากรพยาบาลหอผูป้ ่ วยใน ตามระบบการจําแนกประเภทผูป้ ่ วยการจัด
อัตรากํา ลังบุคลากรพยาบาล การประเมินความต้องการบุคลากรพยาบาลปริ ม าณงานในแต่ละหอผูป้ ่ วย
(ปริ มาณเวลาทีใช้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลโดยตรงและปริ มาณเวลาทีใช้ในการปฏิบตั ิกิจกรรม
อืนๆ นอกเหนือจากกิจกรรมการพยาบาลโดยตรง) โดยใช้จาํ นวนผูป้ ่ วยเฉลีย (ราย) ในปี งบประมาณ 2552
มาคํานวณอัตรากําลังพยาบาลในแต่ละหอผูป้ ่ วย โรงพยาบาลขามสะแกแสงเท่ากับ 123 คน หอผูป้ ่ วยทุ ก
หอ มีอตั รากํา ลัง น้อยกว่าอัตรากํา ลังที ประเมิ นได้ตามปริ ม าณงานจริ งมาก โดยเฉพาะหอผูป้ ่ วยชายที มี
อัตรากําลังทีมีอยูจ่ ริ งน้อยกว่าอัตรากําลังทีประเมินได้ตามปริ มาณงานจริ ง มากถึง 2 คน รวมทังหอผูป้ ่ วย
หญิง ทีมีอตั รากําลังน้อยกว่าถึง 25 คน ึ งแสดงให้เห็ นว่าปริ มาณงานและจํานวนบุคลากรไม่สมดุลกัน
อาจจะมีผลให้คุณภาพการพยาบาลลดน้อยลงได้
กองการพยาบาล (2539) ได้กล่าวถึงการจัดอัตรากําลังบุคลากรพยาบาล ว่าจะต้องดําเนิ นการสร้าง
ข้อมูลและวางแผนอัตรากําลังไว้ล่วงหน้า โดยต้องคํานึงคุณภาพและคุณสมบัติทีตอ้ งการ ความยากง่ายของ
งาน จํานวนของผูม้ ารับริ การแต่ละประเภท และชนิดของโรค ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย นโยบายการ
รักษาพยาบาลของสถานพยาบาล ลักษณะของปั ญหาและแนวโน้มเกี ยวกับการเจ็บป่ วย ดังนันผูว้ ิจยั ได้
คาดคะเนจํานวนบุคลากรพยาบาลในแต่ละหอผูป้ ่ วยเพือจัดอัตรากําลังดังกล่าวแล้ว ยังต้องคํานึงถึงสิ งต่าง ๆ
ทีกล่าวมาข้างต้นและจากการนําข้อมูลผูป้ ่ วยในปี งบประมาณ 2552 มาคํานวณนันอาจทําให้ปริ มาณงานการ
พยาบาลทีไ ด้ไม่ตรงกับสถานการณ์ ในอนาคต และโดยเฉพาะอย่างยิงการหาปริ ม าณงานการพยาบาล
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โดยตรง ซึงตัวแปรทีสาํ คัญและเกียวข้องกับการจัดอัตรากําลังบุคลากรพยาบาล ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ดังนี
กลุ่ ม ที  ตัวแปรด้า นกิ จกรรมการพยาบาลและคุ ณภาพการพยาบาล ตัวแปรกลุ่ ม นี ข ึ นอยู่ก ับ การแปร
ความหมายของ "พยาบาล" และ " คุณภาพพยาบาล" ของแต่ละสถาบันเพราะการปฏิบตั ิการพยาบาลเป็ น
สิ ง ที ไ ม่ ห ยุด นิ ง แต่จ ะเปลี ย นแปลงตามการพั นาทางด้า นความรู้ ท างการพยาบาล และวิท ยาศาสตร์
การแพทย์ ตลอดจนการเปลียนแปลงในการการรักษาความต้องการการพยาบาลของผูป้ ่ วยแต่ละคนจะเพิม
หรื อลดลงโดยคุ ณภาพของการพยาบาลทีไ ด้รับ หรื อไม่ได้รับ เป็ นผลจากการวางแผนการพยาบาลของ
บุคลากรพยาบาลในหน่วยงานนัน ๆ
กลุ่มที 2 ตัวแปรในความต้องการการพยาบาล หมายถึงความเข้มข้นหรื อความมากน้อยของความ
ต้องการพยาบาลของผูป้ ่ วย ตัวแปรส่ วนนี เนื องมาจากรรมชาติของความเจ็บป่ วยหรื อความสามารถของ
ผูป้ ่ วยในการเผชิญกับความเจ็บป่ วย ซึงความรุ นแรงของความเจ็บป่ วยสะท้อนให้เห็นถึงระดับความสามารถ
ในการช่วยเหลือตนเองของผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยทีสามารถดูแลตนเองหรื อช่วยเหลือตนเองได้มากย่อมต้องการความ
ช่วยเหลือน้อยกว่าผูท้ ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดังนัน ตัวบ่งชีทีสําคัญของความต้องการการพยาบาล
คือ เวลาทีใช้ในการปฏิบตั ิกิจกรรมเพือตอบสนองความต้องการทุกด้านของผูป้ ่ วย และกลุ่มที 3 คือ ตัว
แปรทีมาจากการเปลียนแปลงความต้องการการพยาบาลในแต่ละชัว โมงหรื อแต่ละวันหมายถึงความมาก
น้อยของความต้องการการพยาบาลทีเปลียนแปลงไปในช่วงเวลาต่างๆ ของสัปดาห์ ซึ งมีผลต่อการกระจาย
เวลาการพยาบาลและการเปลียนแปลงประเภทบุคลากรทีจดั ให้ในแต่ละเวร ซึ งจะส่ งผลให้เกิดอันตรายต่อ
ผูป้ ่ วยได้ โฟลและดิเยอร์ (Fold & Diyor อ้างถึงใน นิภา ภู่ปะวะโรทัย, 2533)ได้ศึกษาถึงผลการจัดบุคลากร
ในระดับทีเพียงพอและไม่เพียงพอ พบว่าหอผูป้ ่ วยทีมีบุคลากรทีไม่เพียงพอ ผูป้ ่ วยมีภาวะแทรกซ้อนมาก
ทีสุดคือ การติดเชื อ จึงสรุ ปได้วา่ หอผูป้ ่ วยทุกหอของโรงพยาบาลขามสะแกแสง มีบุคลากรไม่เพียงพอ จะ
ทําให้พยาบาลไม่สามารถให้การพยาบาลในระดับทีปลอดภัยแก่ผปู้ ่ วยได้ พยาบาลต้องทํางานหนักเกินกําลัง
ความสามรถ จะทําให้รู้สึกคล้ายกับว่าไม่ได้ทาํ งานเต็มความรับผิดชอบ ทํางานแข่งกับเวลาโดยไม่มีคุณภาพ
รวมทังผูบ้ ริ หารก็ไม่สามรถมอบหมายงานเป็ นทีมการพยาบาลได้ จึงมักใช้รูปแบบการมอบหมายตามหน้าที
ซึงจะส่ งผลให้คุณภาพการพยาบาลผูป้ ่ วยได้รับด้อยลงไป
จะเห็นได้วา่ เป็ นการยากทีจะดําเนิ นการในการลดหรื อเพิมบุคลากรให้กบั หอผูป้ ่ วยต่างๆ แนวทาง
หนึ งทีพ อจะสามรถดําเนิ นการได้ คือการเพิมหรื อลดบุค ลากรประจํา วันตามภาระงานดูแลผูป้ ่ วยแต่ล ะ
ประเภท โดยผูบ้ ริ หารทางการพยาบาล จะต้องจัดระบบการปฏิบตั ิงาน ให้มีการจําแนกประเภทผูป้ ่ วยให้
ชัดเจน พร้อมทังสํารวจจํานวนผูป้ ่ วยแต่ละประเภทในแต่ละเวรของทุกหอผูป้ ่ วย โดยหัวหน้าผูป้ ่ วยหรื อ
มอบหมายให้หวั หน้าเวรเป็ นผูส้ ํารวจในแต่ละเวร เพือคํานวณหาจํานวนบุคลากรแต่ละระดับทีตอ้ งการใน
แต่ละหอผูป้ ่ วย พร้อมทังพิจารณาความเหมาะสม ของจํานวนบุคลากรทีมีอยูใ่ นตารางการปฏิบตั ิงานว่ามี
เพียงพอหรื อไม่ ถ้าไม่เหมาะสมให้จดั การลดหรื อเพิมบุคลากร โดยการให้ไปช่วยหอทีมีภาระงานมากกว่า
หรื อการจัดเรี ยกอัตรากําลังมาเสริ ม ดังนัน การคาดคะเนหรื อคํานวณ จํานวนบุคลากรพยาบาลให้เหมาะสม
กับปริ มาณงาน ควรได้มีการศึกษาปริ มาณความต้องการการพยาบาลของผูป้ ่ วยในแต่ละช่วงเวลาแต่ละวัน
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เพือนํามาจัดสรรบุคลากรพยาบาลการปรับจํานวนและประเภทของบุคลากรพยาบาลให้เหมาะสมกับปริ มาณ
งานทีเปลียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา

ข้ อเสนอแนะ

1.ศึกษาปริ มาณเวลาทีบุคลากรใช้ในการปิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลทุกประเภท ควรมีกลุ่มตัวอย่าง
ผูป้ ่ วยเลียหรื อมีระยะเวลาเก็บตัวอย่างให้มากกว่านี โดยเพาะโรงพยาบาลชุ มชนึ งมีผปู้ ่ วยประเภทที 4
(หนักมาก) ค่อนข้างน้อย เนืองผูป้ ่ วยประเภทนี จะส่ งต่อโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
2. ศึกษาปริ มาณเวลาทีบุคลากรใช้ในการปิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลในหน่วยอืน ด้วย เช่น งาน
ห้องคลอด งานผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุและุกเิน เพือให้ครอบคลุมทุกหน่วยบริ การ จะทําให้สามารถจัดอัตรากําลัง
ได้เหมาะสมยิง ขึน
3. หน่วยงานทีมีการใช้มาตรานการพยาบาลในการปิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลอยูแ่ ล้วควรศึกษา
ปริ มาณเวลาตามมาตรานทีกาํ หนด จะช่วยให้จดั อัตรากําลังได้อย่างเหมาะสม
ข้ อเสนอแนะนการาิรง อ
ควรศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรพยาบาลต่อการจัดอัตรากําลังในสภาพการณ์ปัจจุบนั และการ
จัดอัตรากําลังบุคลากรพยาบาลตามการจําแนกประเภทผูป้ ่ วยหรื อศึกษาเปรี ยบเทียบการจัดอัตรากําลังกับ
คุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลในแต่ละระดับ
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