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ตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 
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บทที่  1 
หลักการและแนวคดิการประเมนิตนเอง 

 
 การประเมินตนเองขององค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริการพยาบาล  เป็นกระบวนการ
ทบทวนและเรียนรู้ด้วยตนเองว่าองค์กร/หน่วยงานของตนได้ปฏิบตัิภารกิจและพฒันาคณุภาพงาน
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายเพียงใด  ตามระบบการพัฒนาคุณภาพ  ภายใต้กรอบแนวคิดของ
เกณฑ์รางวลัคณุภาพแหง่ชาต ิ (Thailand  Quality  Award  :  TQA)  ซึ่งมองภาพองค์กรแบบเป็นองค์รวม  
ประกอบด้วย  การน าองค์กร  การวางแผนเชิงกลยทุธ์  การมุ่งเน้นผู้ ใช้บริการ  การวดัการวิเคราะห์
และการจัดการความรู้  การมุ่งเน้นบุคลากร  การจัดการกระบวนการให้บริการพยาบาล  และ
ผลลพัธ์การให้บริการพยาบาล  โดยมุ่งวิเคราะห์จดุแข็ง  ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ  และ
โอกาสพฒันาเพื่อน าไปสูก่ารปรับปรุงแก้ไขและพฒันาตอ่เน่ือง  ก้าวไปสู่องค์กรท่ีมีบริการพยาบาลท่ี
เป็นเลิศอยา่งยัง่ยืน 
 
ความหมายของการประเมินตนเอง  (Self  Assessment  :  SAS) 
 การประเมินตนเอง  หมายถึง  การทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน  และบทบาท
หน้าท่ีของหน่วยงาน  ในช่วงเวลาหนึ่งท่ีผ่านมาว่ามีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  และคุณภาพ
เหมาะสมหรือไม่เพียงใด  อย่างไร  และอยู่ในระดับใด  โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการ
พยาบาลภายนอกเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  ด าเนินการประเมินโดยปราศจากอคติหรือความล าเอียง
ใด ๆ เพ่ือสะท้อนผลการด าเนินงานของหนว่ยงานตามสภาพท่ีเป็นจริง 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกับประสิทธิผล  ประสิทธิภาพและคุณภาพการ
พฒันาองค์กร/หนว่ยงานบริการพยาบาล  การปฏิบตักิารพยาบาล  และบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน
ในรอบปีท่ีผา่นมา  จนถึง  ณ  วนัท่ีท าการประเมินตนเอง 
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 2. เพ่ือศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปจุดแข็ง  ปัจจัยแห่งความส าเร็จขององค์กร /
หนว่ยงานบริการพยาบาล 
 3. เพ่ือศกึษา  วิเคราะห์  และเสนอแนวทางในการสร้างความแข็งแกร่งและแนวทาง
ในการปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดคณุภาพบริการพยาบาลท่ีมุง่สูค่วามเป็นเลิศ 
 
ประโยชน์ของการประเมินตนเอง 
 1. หนว่ยงานและบคุลากรในหนว่ยงานทกุระดบัมีความกระตือรือร้นและมีวิธีการใน
การท างานท่ีเป็นระบบและให้ความส าคญัผลงานท่ีมีคุณภาพ  โดยสอดคล้องและบูรณาการใน
ภาพรวมทัง้องค์กร 
 2. การน าข้อมลูและข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการประเมินไปใช้ในการปฏิบตัิงาน  ซึ่ง
จะท าให้หนว่ยงานมีผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  และคณุภาพเพิ่มขึน้ 
 3. คณุภาพการพยาบาลโดยภาพรวมของหนว่ยงานเพิ่มสงูขึน้ 
 4. หน่วยงานมีความพร้อมในการขอรับการประเมินคณุภาพการพยาบาลภายนอก  
เพ่ือมุง่สูค่วามเป็นเลิศ 
 
หลักการส าคัญในการประเมินตนเอง 
 1. เข้าใจวตัถปุระสงค์ของการประเมินตนเอง 
 2. มีการก าหนดองค์ประกอบคุณภาพของการด าเนินงานของหนว่ยงาน 
 3. มีการยอมรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอกเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 
 4. มีการเช่ือมโยงกับมาตรฐานการพยาบาลระดบัสถาบนัของส านกัการพยาบาล  
มาตรฐานวิชาชีพของสภาการพยาบาล  มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพฯ  และมาตรฐาน
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 5. มีผู้ รับผิดชอบในการประเมินตนเองและเขียนรายงานการประเมินตนเองของ
หนว่ยงานในรูปของคณะกรรมการ  โดยก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้ รับผิดชอบให้ชดัเจน 
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 6. ด าเนินการประเมินหน่วยงานโดยปราศจากอคติ  หรือความล าเอียงทัง้ใน
ทางบวกและลบตอ่หนว่ยงานของตนเองและหนว่ยงานหรือบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 7. มีการวางแผนการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับกระบวนการประเมินคณุภาพ
ของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  และสอดคล้องกับกระบวนการประเมินคุณภาพการพยาบาล
ภายนอกเพ่ือมุง่สูค่วามเป็นเลิศ 
 8. เปิดโอกาสให้บคุลากรทกุคนในแตล่ะหนว่ยงานมีสว่นร่วมในการประเมินตนเอง 
 9. มีกระบวนการด าเนินงานทัง้ท่ีเร่ิมจากบนสู่ล่าง (Top – down) และจากล่างสู่บน  
(Bottom – up)  โดยผู้บริหารมีบทบาทในการประเมินตนเองด้วยการก ากบัดแูลการด าเนินงานและ
บคุลากรในหนว่ยงานมีบทบาทในการให้ข้อมลู  วิเคราะห์  และข้อเสนอแนะ 
 10. มีการจดัเก็บข้อมลูอยา่งเป็นระบบ  ถกูต้อง  และสอดคล้องกบัประเด็นท่ีประเมิน
เพ่ือให้ผลท่ีได้รับจากการวิเคราะห์ตนเองมีความถกูต้อง 
 11. ประเมินตนเองด้วยการเปรียบเทียบวิธีการด าเนินงานและผลการด าเนินงานท่ี
เกิดขึน้จริงกบัเกณฑ์/หมวดการประเมิน  โดยจ าแนกตามประเดน็พิจารณา 
 12. มีการบรูณาการผลการประเมินตนเองในด้านตา่ง ๆ และระดบัตา่ง ๆ เข้าด้วยกนั
เพ่ือสามารถหาข้อสรุปท่ีเป็นจุดแข็ง  และโอกาสพัฒนาของตนเอง  ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาการ
ด าเนินงานให้มีคณุภาพยิ่งขึน้ 
 13. เป็นกระบวนการด าเนินงานท่ีเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบตัิงานและมี
ความตอ่เน่ือง  โดยมีการน าผลการประเมินตนเองทกุครัง้ไปปรับปรุงการปฏิบตัิงาน  และเม่ือมีการ
ปรับปรุงการปฏิบตัิงานไปได้ระยะหนึ่งก็มีการด าเนินการประเมินตนเองใหม่อีกครัง้  เพ่ือน าผลการ
ประเมินตนเองไปปรับปรุงการปฏิบตังิานตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ 
 14. การประเมินตนเองต้องบนัทึกวนั  เดือน  ปี  ของการด าเนินการประเมินตนเองไว้
เป็นหลกัฐาน 
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ผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบในการประเมินตนเอง 
 ผู้รับผิดชอบ 
 ผู้ รับผิดชอบในการประเมินตนเองของหนว่ยงานควรอยูใ่นรูปของคณะกรรมการ  และ
ต้องมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้ รับผิดชอบอยา่งชดัเจน 
 บทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบในการประเมินตนเอง 
 1. ประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรท่ีเป็นแหล่งข้อมูลทัง้เป็นข้อมูลสถิต ิ 
เอกสาร  รายงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัดชันี/ตวับง่ชี ้
 2. รวบรวม  ประมวล  วิเคราะห์ข้อมลู  โดยจ าแนกตามประเดน็พิจารณา 
 3. ประเมินตนเองด้วยการเปรียบเทียบวิธีการด าเนินงานและผลการด าเนินงานท่ี
เกิดขึน้จริงกบัเกณฑ์/หมวดการประเมิน  โดยจ าแนกตามประเดน็พิจารณา 
 4. สรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวม  และจ าแนกตามประเดน็พิจารณา 
 5. เขียนรายงานการประเมินตนเอง 
 6. น าเสนอรายงานการประเมินตนเองให้ผู้บริหารหนว่ยงานได้ทราบ 
 
ช่วงเวลาในการประเมินตนเองของหน่วยงาน 
 หนว่ยงานควรมีการประเมินตนเองอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกปี 
 
องค์ประกอบของการประเมินตนเองตามแนวทางการประเมินคุณภาพการพยาบาล
ภายนอกเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 การประเมินตนเองขององค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริการพยาบาล  ด าเนินการโดย
รวบรวมข้อมลู  วิเคราะห์  และตดัสินสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงตามเกณฑ์การประเมิน  ซึ่งประกอบด้วย  7  หมวด  
36  ประเดน็พิจารณา  ดงันี ้
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หมวด ประเดน็พจิารณา 
หมวด  1  การน าองค์กร 1.1  วิสยัทศัน์  และคา่นิยม 
 1.2  การส่ือสารและผลการด าเนินการ 
 1.3  การก ากบัดแูลองค์กรพยาบาล/หนว่ยงาน 
        บริการพยาบาล 
 1.4  พฤตกิรรมท่ีปฏิบตัติามกฎหมาย  การรักษา 
        จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หมวด  2  การวางแผนเชิงกลยทุธ 2.1  กระบวนการจดัท ากลยทุธ์ 
 2.2  วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ 
 2.3  การจดัท าแผนปฏิบตักิารและการถ่ายทอด 
        เพ่ือน าไปปฏิบตั ิ
 2.4  การคาดการณ์และเปรียบเทียบผลการ 
        ด าเนินงาน 
หมวด  3  การมุง่เน้นผู้ใช้บริการ 3.1  ความรู้เก่ียวกบัผู้ใช้บริการ 
 3.2  การสร้างความสมัพน์ักบัผู้ใช้บริการ 
 3.3  การประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 
 3.4  กระบวนการพิทกัษ์สิทธ์ิผู้ ป่วย 
 3.5  การพิทกัษ์สิทธ์ิผู้ ป่วยท่ีมีความต้องการเฉพาะ 
หมวด  4  การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการ 4.1  การวดัผลการด าเนินงาน 
ความรู้ 4.2  การวิเคราะห์  ทบทวน  และปรับปรุงผล 
        การด าเนินงาน 
 4.3  การจดัการแหลง่สารสนเทศทางการพยาบาล 
 4.4  ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล 
 4.5  การจดัการความรู้ 
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หมวด ประเดน็พจิารณา 
หมวด  5  การมุง่เน้นบคุลากร 5.1  การเพิ่มคณุคา่ของบคุลากร 
 5.2  การพฒันาบคุลากรพยาบล  และผู้บริหาร 
        การพยาบาล 
 5.3  การประเมินความผกูพนัของบคุลากร 
 5.4  ขีดความสามารถและความเพียงพอของ 
        บคุลากร 
 5.5  บรรยากาศในการท างาน 
 5.6  สขุภาพของบคุลากร 
หมวด  6  การจดัการกระบวนการให้บริการ 6.1  ความเช่ียวชาญพิเศษขององค์กร 
พยาบาล 6.2  การออกแบบกระบวนการท างาน 
        6.2.1  การยดึหลกัการพยาบาลองค์รวม 
                  และกระบวนการพยาบาลในการ 
                  ปฏิบตักิารพยาบาล 
        6.2.2  การจดัการอาการรบกวน  การชว่ย 
                  ให้ผู้ ป่วยบรรเทาจากความเจ็บปวด/ 
                  ความทกุข์ทรมานทัง้ด้านร่างกาย 
                  จิตใจ  สงัคม  และจิตวิญญาณ 
        6.2.3  การจดับริการพยาบาลท่ีมีความ 
                  ปลอดภยัปราศจากภาวะแทรกซ้อน 
                  ท่ีป้องกนัได้ทัง้ด้านร่างกาย  จิตใจ 
                  สงัคม  และจิตวิญญาณ 
        6.2.4  การทบทวนกระบวนการดแูลผู้ใช้ 
                  บริการ 
        6.2.5  การดแูลตอ่เน่ือง 
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หมวด ประเดน็พจิารณา 
        6.2.6  การสง่เสริมความสามารถในการ 
                  ดแูลสขุภาพตนเองของผู้ใช้บริการ 
        6.2.7  การบนัทกึการพยาบาล 
        6.2.8  ความพร้อมตอ่ภาวะฉกุเฉิน 
 6.3  การจดัการกระบวนการท างาน 
 6.4  การปรับปรุงกระบวนการท างาน 
หมวด  7  ผลลพัธ์การให้บริการพยาบาล 7.1  ผลลพัธ์ด้านการให้บริการพยาบาล 
 7.2  ผลลพัธ์ด้านการมุง่เน้นผู้ใช้บริการ 
 7.3  ผลลพัธ์ด้านประสิทธิภาพ 
 7.4  ผลลพัธ์ด้านการมุง่เน้นบคุลากร 
 7.5  ผลลพัธ์ด้านระบบงานส าคญั  และ 
        กระบวนการส าคญั 
 7.6  ผลลพัธ์ด้านการน าองค์กร 
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บทที่  2 
การจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง 

 
 การจดัท ารายงานการประเมินตนเอง  (Self  Assessment  Report  :  SAR)  เป็น
การสรุปผลการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการด าเนินงานตามผลการประเมินตนเอง  
และสามารถน าไปใช้ในการขอรับการประเมินคณุภาพการพยาบาลภายนอก 
 
วัตถปุระสงค์ของการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 1. เพ่ือบนัทกึผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  และคณุภาพของ
ผลการปฏิบตังิาน  วิธีการปฏิบตังิาน  และบทบาทหน้าท่ี  ของหนว่ยงานในชว่งระยะเวลาท่ีผา่นมา 
 2. เพ่ือบนัทกึข้อมลูและข้อสรุปเก่ียวกบัจดุแข็ง  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  และโอกาส
พฒันาในการด าเนินงานของหนว่ยงาน 
 3. เพ่ือบนัทึกผลการวิเคราะห์และแนวทางในการสร้างความแข็งแกร่ง  เพ่ือด ารงไว้
ซึง่สิ่งท่ีท าได้ดีอยูแ่ล้ว  และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขสิ่งท่ีบกพร่อง 
 
ประโยชน์ของการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 1. บคุลากรและหนว่ยงานแตร่ะดบัมีความเข้าใจตรงกนัในการปฏิบตัิงาน  การสร้าง
ความแข็งแกร่งและการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการด าเนินงาน 
 2. หน่วยงานแต่ละระดบัมีแนวทางในการสร้างความแข็งแกร่ง  และปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องของการด าเนินงานท่ีครอบคลมุ  ชดัเจน  และเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 3. หน่วยงานมีความพร้อมในด้านเอกสารในการขอรับการประเมินคุณภาพการ
พยาบาลภายนอก  จากหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสขุ  (ส านกัการพยาบาล  กรมการแพทย์)  
และหนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการรับรองคณุภาพ 
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หลักการส าคัญในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง  มีหลกัการส าคญัท่ีควรค านงึถึง  ได้แก่ 
 1. น าเสนอด้วยภาษาท่ีสามารถอา่นท าความเข้าใจได้ง่าย 
 2. รายงานมีสว่นประกอบท่ีครอบคลมุและสอดคล้องกบัหมวดการประเมิน/ประเด็น
พิจารณา  และเกณฑ์/ระดบัการประเมินท่ีก าหนดไว้ในระบบของการประเมินคณุภาพทัง้ภายในและ
ภายนอก 
 3. น าเสนอผลการประเมินตามท่ีเกิดขึน้จริงอยา่งเป็นกลาง  โดยปราศจากอคต ิ
 4. ยดึหลกัการมีสว่นร่วม  โดยน าเสนอรายงานการประเมินตนเอง  (ฉบบัร่าง)  ให้ผู้บริหาร
และสมาชิกทกุคนในหนว่ยงานได้รับทราบเพ่ือปรับปรุงแก้ไขจนเป็นท่ียอมรับกนัทัง้หนว่ยงาน 
 
ขัน้ตอนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 

 ขัน้ตอนที่  1  :  ผู้บริหารกลุ่มการพยาบาล  แตง่ตัง้คณะกรรมการหรือผู้ รับผิดชอบในการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง  2  ระดบั  คือ 
 1. คณะกรรมการ  หรือผู้ รับผิดชอบระดบัหนว่ยงานบริการพยาบาล 
 2. คณะกรรมการ  หรือผู้ รับผิดชอบระดบักลุม่การพยาบาล 
 หรือ  ใช้คณะกรรมการพฒันาคณุภาพการพยาบาลของหน่วยบริการพยาบาล  และ
กลุม่การพยาบาลท่ีมีอยู่  แตเ่พิ่มบทบาทหน้าท่ีเก่ียวกบัการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  ในท่ีนี ้
จะขอเรียกรวมวา่  คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบจดัท ารายงานการประเมินตนเอง 
 
ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 

 ขัน้ตอนท่ี  2  :  คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบจดัท ารายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน  
รับฟังค าชีแ้จงอธิบายจากผู้ ท่ีผ่านการอบรมตามหลกัสูตรผู้ประเมินคณุภาพการพยาบาลภายนอก
ของส านกัการพยาบาล  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสขุ  ประเดน็ชีแ้จง  เก่ียวกบั 
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 1. ก าหนดการในการด าเนินการประเมินคณุภาพการพยาบาลตามแบบการประเมิน
ตนเอง 
 2. การเตรียมความพร้อมในการจดัท ารายงานการประเมินตนเองแตล่ะหนว่ยงาน 
 3. ขอบเขต  รูปแบบ  และวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
 

 ขัน้ตอนท่ี  3  :  คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบจดัท ารายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน
แต่ละระดับจัดหมวดหมู่ข้อมูลและเขียนรายงานการประเมินตนเอง  ฉบับร่าง  ตามขอบเขต  
รูปแบบ  และวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  และวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  
ตามท่ีชีแ้จงในขัน้ท่ี  2 
 

 ขัน้ตอนท่ี  4  :  คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบจดัท ารายงานการประเมินตนเองเสนอรายงาน
การประเมินตนเองของหน่วยงานให้ผู้บริการและสมาชิกของหน่วยงานได้รับทราบและมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงแก้ไขจนเป็นท่ียอมรับร่วมกนั 
 

 ขัน้ตอนที่   5  :  คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดบักลุ่ม
การพยาบาล  ประสานงานกับตวัแทนผู้ เขียนจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  เพ่ือรวบรวมข้อมูล
ในการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดบักลุม่การพยาบาล  ฉบบัร่าง 
 

 ขัน้ตอนที่  6  :  คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบ  จดัท ารายงานการประเมินตนเองระดบักลุ่ม
การพยาบาลให้ผู้บริหารแตร่ะดบัได้รับทราบและมีสว่นร่วมในการปรับปรุงแก้ไข  จนเป็นท่ียอมรับ 
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องค์ประกอบของรายงานการประเมินตนเอง 
 องค์ประกอบของรายงานการประเมินตนเอง  ประกอบด้วย  ส่วนน า  ส่วนสาระ  ส่วน
สรุป  และภาคผนวก  ดงัโครงร่างตอ่ไปนี ้
 ค าน า 
 สารบญั 
 สว่นท่ี  1 สว่นน า 
 สว่นท่ี  2 สว่นสาระ 
 หมวด  1 การน าองค์กร 
 หมวด  2 การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
 หมวด  3 การมุง่เน้นผู้ใช้บริการ 
 หมวด  4 การวดั  การวิเคราะห์  และการจดัการความรู้ 
 หมวด  5 การมุง่เน้นบคุลากร 
 หมวด  6 การจดัการกระบวนการให้บริการพยาบาล 
 หมวด  7 ผลลพัธ์การให้บริการพยาบาล 
 สว่นท่ี  3 สว่นสรุป 
 3.1 ปัจจยัส าคญัท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จ 
 3.2 ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข 
 สว่นท่ี  4 ภาคผนวก  (ข้อมลูประกอบตามความเหมาะสม) 
 
ส่วนที่  1  ส่วนน า 
 
 เป็นการเขียนบรรยายให้เห็นความเป็นมา  และสภาพปัจจุบันของหน่วยงาน  
ประกอบด้วย 
 1. ประวตั/ิความเป็นมา 
 2. วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  คา่นิยม  และวฒันธรรมองค์กร 
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 3. ขอบเขตความรับผิดชอบขององค์กร/หนว่ยงาน 
 4. ลกัษณะโดยรวมของบลุากร 
 5. สถิตกิารให้บริการ/ลกัษณะ/ประเภทบริการ 
 6. เป้าหมายในการประกนัคณุภาพการพยาบาลเชิงปริมาณและคณุภาพ 
 
ส่วนที่  2  ส่วนสาระ 
 
 เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการพยาบาล
ภายนอกเพ่ือมุง่สูค่วามเป็นเลิศทัง้  7  หมวด  36  ประเดน็พิจารณา  ดงันี ้
 หมวด  1 การน าองค์กร 
 การเขียนรายงานในหมวดนีเ้ป็นการบรรยายสรุปว่าผู้ บริหารการ
พยาบาลด าเนินการหรือแสดงบทบาทอย่างไรในการชีน้ าองค์กร  ส่ือสาร  และส่งเสริมให้เกิดผล
การด าเนินงานท่ีดี  ด าเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดความม่ันใจในคณุภาพและความปลอดภยัใน
การดแูลผู้ ใช้บริการ  ด าเนินการอย่างไรให้องค์กรพยาบาลมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน  
รวมถึงการด าเนินการให้เป็นไปตามระบบธรรมาภิบาลขององค์กร  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  
และความรับผิดชอบตอ่ชมุชน 
 หมวด  2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 การเขียนรายงานในหมวดนี ้ เป็นการบรรยายสรุปว่า  องค์กรพยาบาล/
หน่วยงานบริการพยาบาล  ก าหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์อย่างไร   เพ่ือให้
ตอบสนองความท้าทายขององค์กรและสร้างความเข้มแข็งให้กบัการด าเนินงานขององค์กร  รวมถึงมี
วิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  และติดตาม
ความก้าวหน้า  เพ่ือให้มัน่ใจวา่การด าเนินการสามารถบรรลเุป้าประสงค์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 หมวด  3 การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ 
 การเขียนรายงานในหมวดนี ้ เป็นการบรรยายสรุปว่า  องค์กรพยาบาล/
หน่วยงานบริการพยาบาล  มีวิธีการอย่างไรในการเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังท่ี
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ส าคัญของผู้ใช้บริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือให้มั่นใจว่าบริการท่ีจัดให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและความคาดหวงัดงักล่าว  รวมถึงวิธีการด าเนินการเพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความ
ปลอดภัย  บรรเทาจากความเจ็บปวด  และสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ 
 หมวด  4 การวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้ 
 การเขียนรายงานในหมวดนี ้ เป็นการบรรยายสรุปว่า  องค์กรพยาบาล
ด าเนินการอย่างไรในด้านการวัด  การวิเคราะห์  การทบทวน  และการปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน  โดยใช้ข้อมลูสารสารเทศ  ซอฟท์แวร์  และฮาร์ดแวร์ท่ีจ าเป็น  มีคณุภาพ  พร้อมใช้งาน  
ส าหรับผู้ใช้บริการ  ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  รวมถึง  มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
 หมวด  5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
 การเขียนรายงานในหมวดนี ้ เป็นการบรรยายสรุปว่า  องค์กรพยาบาล
ด าเนินการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับบุคลากร  จัดระบบการเพิ่มคุณค่าบุคลากร
และแรงจูงใจ  เพ่ือบรรลุความส าเร็จในระดบัองค์กรและระดบับคุคล  บคุลากรและ ผู้บริหารการ
พยาบาลได้รับการพัฒนาอย่างไร  เพื่อให้สร้างผลงานที่ดี  องค์กรมีวิธีการบริหารขีด
ความสามารถและอัตราก าลังอย่างไร  เพ่ือให้งานบริการพยาบาลบรรลุผลส าเร็จ  เสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมในการท างาน  และบรรยากาศท่ีสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพดี  และมีความ
ปลอดภยั 
 หมวด  6 การจัดการกระบวนการให้บริการพยาบาล 
 การเขียนรายงานในหมวดนี ้ เป็นการบรรยายสรุปว่า  องค์กรพยาบาล
และหน่วยงานบริการพยาบาล  ด าเนินการอย่างไรในการก าหนดความเช่ียวชาญพิเศษของ

องค์กร/หน่วยงาน  ออกแบบระบบงานและกระบวนการส าคญั  เตรียมความพร้อมส าหรับภาวะ
ฉกุเฉิน  รวมทัง้มีวิธีการอย่างไรในการน ากระบวนการท างานที่ส าคัญไปปฏิบัติ  บริการจดัการ  
และปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้ ใช้บริการ  และบรรลุความส าเร็จของ
องค์กร 
 หมวด  7 ผลลัพธ์การให้บริการพยาบาล 
 การเขียนรายงานในหมวดนี ้ เป็นการน าเสนอผลลัพธ์ขององค์กร
พยาบาล/หน่วยงานบริการพยาบาล  โดยแสดงผลลัพธ์ให้เห็นชัดเจนทัง้ระดับปัจจุบัน  และ
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แนวโน้มของตัวชีวั้ดที่ส าคัญครบถ้วนทัง้ด้านการให้บริการพยาบาล  ด้านการมุ่งเน้นผู้ ใช้บริการ  
ด้านประสิทธิภาพ  ด้านการมุ่งเน้นบคุลากร  ด้านระบบงานและกระบวนการท่ีส าคญั  และด้านการ
น าองค์กร  ทัง้นี ้ ควรน าเสนอในรูปกราฟ/ตาราง  เพ่ือความชดัเจน 
 
ส่วนที่  3  ส่วนสรุป 
 
 เป็นการเขียนบรรยายในลักษณะการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  เก่ียวกับปัจจัย
ส าคญัท่ีส่งผลตอ่ความส าเร็จ  (Key  Success  Factors)  ในการด าเนินการขององค์กรพยาบาล/
หน่วยงานบริการพยาบาล  พร้อมทัง้น าเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขให้
เกิดการพฒันาคณุภาพบริการพยาบาลอย่างตอ่เน่ือง  โดยวิเคราะห์ในแตล่ะหมวด  จนครบทัง้  7  หมวด  
ดงันี ้

หมวด/ประเด็นพจิารณา ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

แก้ไขพัฒนาต่อเน่ือง 
หมวด  1  การน าองค์กร   

  
  
  
  
  

หมวด  2  การวางแผน
เชิงกลยทุธ์ 
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หมวด/ประเด็นพจิารณา ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

แก้ไขพัฒนาต่อเน่ือง 
หมวด  3  การมุง่เน้น
ผู้ใช้บริการ 

  
  
  
  
  
  

หมวด  4  การวดั  การ
วิเคราะห์  และการจดัการ
ความรู้ 

  
  
  
  
  
  

หมวด  5  การมุง่เน้น
บคุลากร 

  
  
  
  
  

หมวด  6  การจดัการ
กระบวนการให้บริการ
พยาบาล 
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หมวด/ประเด็นพจิารณา ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

แก้ไขพัฒนาต่อเน่ือง 
หมวด  7  ผลลพัธ์การ
ให้บริการพยาบาล 

  
  
  
  
  

 
 
ส่วนที่  4  ภาคผนวก 
 
 รายงานสว่นนี ้ เป็นการน าเสนอเอกสาร/ข้อมลูประกอบการพิจารณา  ได้แก่  เอกสารรายงาน  
สถิติ  ข้อมลูต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาของรายงานการประเมินตนเองในส่วนน า  ส่วนสาระ  และ
สว่นสรุป  ซึง่จะเป็นหลกัฐานประกอบส าหรับคณะกรรมการประเมินคณุภาพการพยาบาลภายนอก  
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการตรวจเย่ียม  ณ  สถานบริการ
สาธารณสขุท่ีขอรับการประเมินภายนอก 
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บทที่  3 
กระบวนการประเมนิคุณภาพการพยาบาลภายนอก 

เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 
 กระบวนการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอก   เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
ด าเนินการภายใต้กรอบของเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ   (Thailand  Quality  Award : TQA) 
โดยปรับมาตรฐานการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอก  (เดิม)     ซึ่งมี  6  มาตรฐาน              
29  ตวับง่ชี ้ เป็นเกณฑ์  7  หมวด  36  ประเดน็พิจารณา ดงันี ้
 หมวด  1 การน าองค์กร   ประกอบด้วย  5  ประเดน็พิจารณา 
 หมวด  2 การวางแผนเชิงกลยทุธ์   ประกอบด้วย  4  ประเดน็พิจารณา 
 หมวด  3 การมุง่เน้นผู้ ใช้บริการ   ประกอบด้วย  5  ประเดน็พิจารณา 
 หมวด  4 การวดั  การวิเคราะห์  และ  
  การจดัการความรู้                 ประกอบด้วย  5 ประเดน็พิจารณา 
 หมวด  5 การมุง่เน้นบคุลากร                    ประกอบด้วย  6  ประเดน็พิจารณา 
 หมวด  6 การจดัการกระบวนการให้    
  บริการพยาบาล ประกอบด้วย  5  ประเดน็พิจารณา 
 หมวด  7 ผลลพัธ์การให้บริการพยาบาล     ประกอบด้วย  6  ประเดน็พิจารณา 
 
 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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หมวด 1  การน าองค์กร 
 
 ผู้บริหารการพยาบาล ชีน้ าองค์กร ส่ือสารและสง่เสริมผลการด าเนินงานท่ีดี  ให้ความ
มัน่ใจในคณุภาพและความปลอดภยัในการดแูลผู้ใช้บริการ  ท าให้องค์กรพยาบาลมีการพฒันาอยา่ง
ตอ่เน่ืองและยัง่ยืน  รวมถึงการด าเนินการตามระบบธรรมาภิบาลขององค์กร  จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และความรับผิดชอบตอ่ชมุชน 
 
  

ประเดน็พจิารณา เกณฑ์/ระดับการประเมิน 
  

1.1 วิสัยทัศน์และค่านิยม 3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
 1) ผู้บริหารการพยาบาลทกุระดบั  ร่วมกนัก าหนดพนัธกิจ 

วิสยัทศัน์  คา่นิยม  และถ่ายทอดไปยงับคุลากรพยาบาล
ทกุระดบั เพ่ือน าไปปฏิบตัิ  รวมถึง การปฏิบตัตินของ
ผู้บริหารการพยาบาลทกุระดบั ท่ีสะท้อนถึงความมุง่มัน่ตอ่
คา่นิยมขององค์กร และเอกสิทธ์ิแหง่วิชาชีพ 

2) ผู้บริหารการพยาบาลทกุระดบัสร้างสภาพแวดล้อมใน  
องค์กรท่ีสง่เสริม ก าหนด  และสง่ผลให้มีการปฏิบตัติาม
เอกสิทธ์ิแหง่วิชาชีพ กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

3) ผู้บริหารการพยาบาลทกุระดบัสร้างสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การปรับปรุงผลงาน  การบรรลพุนัธกิจ
และวตัถปุระสงค์ขององค์กร  การสร้างนวตักรรม  ความ 
คลอ่งตวัขององค์กร  การเรียนรู้ในระดบัองค์กรและบคุลากร  
สมัพนัธภาพในการท างานท่ีดี  ความร่วมมือและการ
ประสานบริการพยาบาล 
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ประเดน็พจิารณา เกณฑ์/ระดับการประเมิน 
  

 2  หมายถึง  มีข้อ 1 และข้ออ่ืนอีก 1 ข้อ 

 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 

1.2 การส่ือสารและผลการ 3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
 ด าเนินการ 1) ผู้บริหารการพยาบาลทกุระดบั สื่อสารกบับคุลากรพยาบาล  

ให้อ านาจการตดัสนิใจ  และจงูใจบคุลากรทกุคนในองค์กร/
หน่วยงาน  พร้อมทัง้ กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารสองทางที่
ตรงไปตรงมาทัว่ทัง้องค์กร เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดผลงานท่ีดี 

2) ผู้บริหารการพยาบาลทกุระดบั มีบทบาทเชิงรุกในการให้
รางวลัและยกย่องชมเชย เพ่ือเสริมสร้างการบริการท่ี
มุง่เน้นผู้ ป่วย/ผู้ใช้บริการ  การมุง่เน้นคณุภาพ และความ
ปลอดภยัในการให้บริการพยาบาล 

3) ผู้บริหารการพยาบาล ก าหนดจดุเน้นท่ีการปฏิบตักิารเพ่ือ
ปรับปรุงผลงาน  การบรรลวุตัถปุระสงค์และวิสยัทศัน์ของ
องค์กร  รวมทัง้ ทบทวนตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานอยา่ง
สม ่าเสมอ เพ่ือปรับเปล่ียนการด าเนินการท่ีจ าเป็น 

 2  หมายถึง  มี 2 ข้อใน 3 ข้อ 
 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 
1.3 การก ากับดูแลองค์กร
 พยาบาล/หน่วยงานบริการ
 พยาบาล 
 

3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
1) องค์กรพยาบาล/หนว่ยงานบริการพยาบาล มีระบบการ

ก ากบัดแูลท่ีดี ในด้านความรับผิดชอบตอ่การกระท าของ
ผู้บริหาร  ความรับผิดชอบด้านการเงิน  ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน  และการพิทกัษ์ผลประโยชน์ของผู้ มีสว่น
ได้สว่นเสีย 
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ประเดน็พจิารณา เกณฑ์/ระดับการประเมิน 
  

 2) องค์กรพยาบาล/หนว่ยงานบริการพยาบาล มีการทบทวน
ระบบการก ากบัและประเมินผลงานของผู้บริหารการ
พยาบาลทกุระดบั 

3) ผู้บริหารการพยาบาลระดบัสงู ใช้ผลการทบทวนการ
ประเมินผลดงักลา่วไปปรับปรุงประสิทธิผลของผู้บริหาร
การพยาบาลแตล่ะระดบั และประสิทธิผลของการน า
องค์กร 

 2  หมายถึง  มี 2 ข้อใน 3 ข้อ 

 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 

1.4 พฤตกิรรมที่ปฏิบัตติาม
 กฎหมาย  การรักษา    
 จริยธรรม และจรรยาบรรณ
 วิชาชีพ 
 

3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
1) องค์กรพยาบาล/หนว่ยงานบริการพยาบาล คาดการณ์ถึง

ความเส่ียง/ผลกระทบด้านลบตอ่สงัคมและความกงัวลตอ่
สาธารณะ เน่ืองมาจากบริการ/การด าเนินงานขององค์กร 

2) องค์กรพยาบาล/หนว่ยงานบริการพยาบาลมีการ
เตรียมการเชิงรุก รวมถึง กระบวนการท่ีใช้ทรัพยากรอยา่ง
คุ้มคา่ และรักษาสิ่งแวดล้อม  มีการก าหนดกระบวนการ 
ตวัชีว้ดั และเป้าหมายส าคญั  เพ่ือให้มีการปฏิบตัติาม
ข้อบงัคบัและกฎหมาย  รวมทัง้ลดความเส่ียง/ผลกระทบ
ด้านลบท่ีอาจเกิดขึน้ 

3) องค์กรพยาบาล/หนว่ยงานบริการพยาบาล สง่เสริมและ
สร้างความมัน่ใจว่าจะมีพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมใน         
ปฏิสมัพนัธ์ทกุกรณี  มีการติดตาม ก ากบั และด าเนินการ
ตอ่พฤตกิรรมท่ีฝ่าฝืนหลกัจริยธรรม 
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ประเดน็พจิารณา เกณฑ์/ระดับการประเมิน 
  

 2  หมายถึง  มี 2 ข้อใน 3 ข้อ 
 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว  
  

1.5 การสนับสนุนชุมชนและ     
 สุขภาพของชุมชน 
 

3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
1) องค์กรพยาบาลก าหนดชมุชนส าคญัและแผนงาน/     

โครงการ/กิจกรรม สนบัสนนุชมุชน 
2) องค์กรพยาบาลสนบัสนนุและสร้างความเข้มแข็งแก่ชมุชน 
3) องค์กรพยาบาล สนบัสนนุสขุภาพของชมุชน ประสานงาน

และสร้างความร่วมมือกบัองค์กรอ่ืน ๆ  เพ่ือจดัให้มีบริการ
ที่ประสานกนัและใช้ทรัพยากรร่วมกนั 

 2  หมายถึง  มี 2 ข้อใน 3 ข้อ 
 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 
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หมวด 2  การวางแผนเชงิกลยุทธ์ 
 
 องค์กรพยาบาลและหนว่ยงานบริการพยาบาล ก าหนดกลยทุธ์และวตัถปุระสงค์
เชิงกลยทุธ์  เพ่ือตอบสนองกบัความท้าทายขององค์กร และสร้างความเข้มแข็งให้กบัการด าเนินงาน
ขององค์กร  รวมถึง ถ่ายทอดวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ไปสูก่ารปฏิบตั ิ และติดตามความก้าวหน้า
เพ่ือให้มัน่ใจวา่การด าเนินการสามารถบรรลเุป้าประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  

ประเดน็พจิารณา เกณฑ์/ระดับการประเมิน 
  

2.1 กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
 1) ผู้บริหารการพยาบาล ร่วมกบับคุลากรพยาบาลทกุระดบั 

และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียที่ส าคญั  ด าเนินการวางแผนกลยทุธ์
ตามขัน้ตอนและก าหนดกรอบเวลาท่ีเหมาะสม 

2) ก่อนวางแผนกลยุทธ์ มีการวิเคราะห์และก าหนดความ    
ท้าทายเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบขององค์กร  มี
กระบวนการท่ีชว่ยให้องค์กรทราบถึงจดุอ่อนหรือจดุบอดท่ี
อาจมองข้าม 

3) ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ มีการวิเคราะห์ปัญหา 
ความต้องการด้านสุขภาพของผู้ ใ ช้บริการ /ชุมชนท่ี          
รับผิดชอบ  จดุแข็ง  จดุอ่อน  โอกาส  ภัยคกุคาม  รวมทัง้
ปัจจัยส าคัญอ่ืน ๆ  และความสามารถในการน าแผน      
กลยทุธ์ไปปฏิบตั ิ

 2  หมายถึง  มีข้อ 1 และข้ออ่ืนอีก 1 ข้อ 

 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 
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ประเดน็พจิารณา เกณฑ์/ระดับการประเมิน 
  

2.2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
 1) องค์กรพยาบาล/หนว่ยงานบริการพยาบาล มีการจดัท า

วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ท่ีส าคญั และกรอบเวลาท่ีจะบรรลุ
วตัถปุระสงค์ 

2) วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ตอบสนองความท้าทายท่ีส าคญั 
และใช้ข้อได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ขององค์กร  ตอบสนองตอ่
สถานะสขุภาพและความต้องการด้านสขุภาพของชมุชน/
ประชาชน หรือกลุม่ผู้ใช้บริการ และมีสว่นตอ่ผลลพัธ์     
สขุภาพท่ีดีขึน้ 

3) มีวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์เก่ียวกบัการสร้างเสริมสขุภาพ 
มุ่งท่ีผลลพัธ์สขุภาพที่ดีขึน้ของผู้ใช้บริการ ครอบครัว ชมุชน 
บคุลากร และสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การมีสขุภาพดี 

 2  หมายถึง  มีข้อ 1 และข้ออ่ืนอีก 1 ข้อ 

 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 

2.3 การจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 
 และการถ่ายทอดเพื่อน า
 ไปปฏิบัต ิ

3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
1) มีการจดัท าแผนปฏิบตัิการและถ่ายทอดแผนไปสูก่าร

ปฏิบตัเิพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ท่ีส าคญั สร้าง
ความมัน่ใจว่าการเปล่ียนแปลงส าคญัท่ีเป็นผลจาก
แผนปฏิบตักิารมีความยัง่ยืน  บคุลากรตระหนกัในบทบาท 
และมีสว่นร่วมในการบรรลวุตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ รวมทัง้
มีการปรับเปล่ียนแผนปฏิบตัิการและน าแผนท่ีปรับเปล่ียน
ไปสูก่ารปฏิบตั ิในกรณีท่ีมีความจ าเป็น 
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ประเดน็พจิารณา เกณฑ์/ระดับการประเมิน 
  

 2) มีการจดัท าแผนด้านทรัพยากรบคุคลท่ีส าคญั เพ่ือให้
สามารถปฏิบตัิตามวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิ
การที่ก าหนดไว้ได้  แผนระบผุลกระทบที่มีโอกาสเกิดขึน้ต่อ
บคุลากรและโอกาสท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
ด้านขีดความสามารถของบคุลากร และระดบัก าลงัคนที่
ต้องการ 

3) มีการจดัท าตวัชีว้ดัส าคญัเพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบตัิตามแผน  ระบบการวดัผล ครอบคลมุประเด็นส าคญั/
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทัง้หมด และสง่เสริมให้องค์กรมุ่งไปใน
แนวทางเดียวกนั 

 2  หมายถึง  มีข้อ 1 และข้อ 2 

 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 

2.4 การคาดการณ์และเปรียบ
 เทยีบผลการด าเนินงาน 
 

3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
1) มีการคาดการณ์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการตาม

กรอบเวลาที่ก าหนด  โดยพิจารณาจากเป้าประสงค์  ผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา  และข้อมลูเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม 

2) มีการติดตามก ากบัผลการด าเนินงานให้มีความก้าวหน้า
ตามที่คาดการณ์ไว้ 

3) มีการก าหนดวิธีการตอบสนองต่อความแตกต่างของผลการ
ด าเนินงานเม่ือเทียบกบัองค์กรที่มีลกัษณะของกิจกรรม 
ภาระงาน และขนาดใกล้ชิดกนั  ทัง้ความแตกต่างในปัจจบุนั 
และความแตกต่างท่ีได้จากการคาดการณ์ในอนาคต 

 2  หมายถึง  มีข้อ 1 และข้ออื่นอีก 1 ข้อ 

 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 
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หมวด 3  การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ 
 

 องค์กรพยาบาลเรียนรู้ความต้องการ  และความคาดหวงัท่ีส าคญัของผู้ ใช้บริการและ
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้หน่วยงานบริการพยาบาลมั่นใจว่าบริการท่ีจัดให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและความคาดหวงั    ดงักล่าว  รวมถึง มีการด าเนินการเพ่ือให้ผู้ ใช้บริการมีความปลอดภยั 
บรรเทาจากความเจ็บปวด  และสามารถดแูลสขุภาพตนเองได้ 
 

  

ประเดน็พจิารณา เกณฑ์/ระดับการประเมิน 
  

3.1 ความรู้เก่ียวกับผู้ใช้บริการ 3 หมายถงึ มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
  1) องค์กรพยาบาลระบวุิธีการจ าแนกกลุม่ 
  (Segment) ของผู้ใช้บริการและผู้ รับผลงาน 

  อ่ืนท่ีเก่ียวข้องและก าหนดขอบเขตของ 
  บริการพยาบาลส าหรับกลุม่ผู้ใช้บริการและ 
  ผู้ รับผลงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 2) องค์กรพยาบาลก าหนดวิธีการท่ีเหมาะสม 
  ในการรับฟัง และเรียนรู้ความต้องการและ 
  ความคาดหวงัของผู้ใช้บริการและผู้ รับ 
  ผลงานอ่ืน มีการน าผลการรับฟังและเรียนรู้ 
  ไปใช้ในการวางแผนจดับริการพยาบาล 
  และปรับปรุงกระบวนการท างาน รวมทัง้ 
  องค์กรพยาบาลใช้เสียงสะท้อนของผู้ใช้ 
  บริการ(Voice of Customer)  มาตอบสนอง 
  ความต้องการและความคาดหวงัและท าให้ 
  ผู้ใช้บริการพงึพอใจมากขึน้ 
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 3) องค์กรพยาบาลปรับปรุงวิธีการรับฟังและ 
  เรียนรู้ให้ทนักบัความต้องการของผู้ใช้บริการ 
  และผู้ รับผลงานอ่ืน 
 2 หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้อ 2 

 1 หมายถงึ  ขาดข้อ 1 
  

3.2 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ 3 หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
  1) องค์กรพยาบาลสร้างความสมัพนัธ์กบั 
  ผู้ใช้บริการและผู้ รับผลงานอ่ืน เพ่ือตอบสนอง 

  ความต้องการ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ ศรัทธา 
  และเพ่ือใช้ได้รับความร่วมมือในการจดั 
  บริการพยาบาลและ/หรือการด าเนินการ 
  อ่ืน ๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง 
 2) มีชอ่งทางส าหรับผู้ใช้บริการ และผู้ รับ 
  ผลงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือค้นหาข้อมลู 

  สารสนเทศเสนอข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน  
  รวมถึง มีการก าหนดวิธีปฏิบตัสิ าหรับ 
  ชอ่งทางการตดิตอ่ แตล่ะรูปแบบ 
 3) องค์กรพยาบาลจดัการข้อคิดเห็น และ 
  ข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ โดยการแก้ไข 
  ปัญหาอยา่งได้ผลและทนัทว่งที รวมถึงมีการ 
  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูดงักลา่วเพ่ือใช้ 
  ในการปรับปรุงคณุภาพบริการพยาบาล 
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 2 หมายถงึ  มีข้อ 1 และ ข้อ 2 

 1 หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 
  

3.3 การประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ 3 หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
 บริการ 1) มีการประเมินความพงึพอใจ และความไม่ 
  พงึพอใจของผู้ใช้บริการและผู้ รับผลงานอ่ืน 
  โดยใช้วิธีการประเมินท่ีเหมาะสมในแตล่ะกลุม่ 
  และใช้ผลการประเมินนีไ้ปปรับปรุงการ 
  ด าเนินงาน 
 2) มีการติดตามผลหลงัการเข้ารับบริการจาก 
  ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ได้ข้อมลูป้อนกลบัท่ีเป็น 
  ประโยชน์ในการปรับปรุงคณุภาพบริการพยาบาล 

 3) มีการพฒันา/ปรับปรุงวิธีการประเมินความ 
  พงึพอใจให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัผู้ใช้บริการ 
  และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียแตล่ะกลุม่ 
 2 หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้อ 2 

 1 หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 
  

3.4 กระบวนการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย 3 หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
 1) องค์กรพยาบาลสร้างหลกัประกนัวา่ผู้ปฏิบตังิาน 
  มีความตระหนกัและทราบบทบาทของตนในการ 
  พิทกัษ์สิทธิผู้ ป่วย  รวมถึง มีระบบและการด าเนิน 
  งานพิทกัษ์สิทธิผู้ ป่วยตามมาตรฐาน 
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 2) มีการควบคมุ ก ากบั ติดตามการด าเนินงานเพ่ือ 
  พิทกัษ์สิทธิผู้ ป่วยทกุรายตามมาตรฐานหรือ 
  แนวทางท่ีก าหนด 
 3) มีระบบการจดัการข้อร้องเรียน เก่ียวกบัการละเมิด 
  สิทธิผู้ ป่วย พร้อมทัง้น าผลไปพฒันาแนวทางการ 
  ปฏิบตังิาน และด าเนินการพิทกัษ์สิทธิผู้ ป่วย 
  อยา่งตอ่เน่ือง 
 2 หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้ออ่ืนอีก 1 ข้อ 

 1 หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 

3.5 การพทัิกษ์สิทธิผู้ป่วยท่ีมีความ 3 หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
 ต้องการเฉพาะ 1) มีการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนในการให้บริการ 
       พยาบาลผู้ ป่วยท่ีมีความต้องการเฉพาะด้วย 
       ความเคารพในสิทธิและศกัดิศ์รีของความเป็น 
  มนษุย์ โดยสอดคล้องกบัข้อบงัคบั หรือกฎหมาย 
  ความเช่ือ และวฒันธรรม ด้วยการมีสว่นร่วมของ 
  ผู้ ป่วยและครอบครัว (เชน่ ผู้ ป่วยระยะสดุท้าย 
        เดก็ คนพิการ ผู้ ป่วยท่ีจ าเป็นต้องแยกหรือผกูยดึ 
       และผู้สงูอาย ุเป็นต้น) 
 2) มีแนวทางปฏิบตัิตามนโยบายท่ีก าหนด 
 3) มีการก ากบั ตดิตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
  และพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 
 2 หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้อ 3 

 1 หมายถงึ  ขาดข้อ 1 
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หมวดที่ 4  การวัด การวเิคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 

 องค์กรพยาบาล/หนว่ยงานบริการพยาบาลจดัให้มีการวดั การวิเคราะห์ การทบทวน 
และปรับปรุงผลการ  ด าเนินงาน  โดยใช้ข้อมลู สารสนเทศ  ในทกุหนว่ยงานบริการพยาบาล  และ
สร้างความมัน่ใจว่ามี  ข้อมลูสารสนเทศ  ชอฟท์แวร์  และฮาร์ดแวร์ท่ีจ าเป็น มีคณุภาพ พร้อมใช้งาน
ส าหรับผู้ใช้บริการ  ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  รวมถึงมีการจดัการความรู้อย่างเป็นระบบ 
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4.1 การวัดผลการด าเนินงาน 3 หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
 1) องค์กรพยาบาลเลือก  รวบรวม และเช่ือมโยงข้อมลู 
   สารสนเทศ และตวัชีว้ดัท่ีสอดคล้องไปในแนวทาง 
  เดียวกนั เพ่ือใช้ตดิตามผลการปฏิบตังิานประจ าวนั 
  ผลการด าเนินงานขององค์กรพยาบาล/หนว่ยงาน 
  บริการพยาบาลโดยรวม  และตดิตามความก้าวหน้า 
  ตามวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ และแผนปฏิบตักิาร 
  รวมถึงสนบัสนนุการสร้างนวตักรรม 
 2) องค์กรพยาบาลเลือกข้อมลู  และสารสนเทศเชิง 
  เปรียบเทียบท่ีส าคญั และท าให้มัน่ใจวา่มีการน าไป 
  ใช้สนบัสนนุการตดัสนิใจอย่างมีประสทิธิผลในระดบั 

  ปฏิบตัิการ และระดบักลยทุธ์ 
 3) องค์กรพยาบาลปรับปรุงระบบการวดัผลการด าเนิน 
  งานให้ทนักบัความต้องการของผู้ใช้บริการ  ผู้ รับ 
  ผลงานอ่ืน  และทิศทางของระบบบริการสขุภาพ 
 2  หมายถึง  มีข้อ 1 และข้ออื่นอีก 1 ข้อ 

 1  หมายถึง  ขาดข้อ 1 
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4.2 การวิเคราะห์  ทบทวน  และ 3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
 ปรับปรุงผลการด าเนินงาน 1) มีการทบทวนผลการด าเนินงาน และขีดความ 
  สามารถขององค์กรพยาบาล และใช้ผลการทบทวน 
  นีเ้พ่ือประเมินความก้าวหน้าตามวตัถปุระสงค์เชิง 
  กลยทุธ์ และแผนปฏิบตักิาร รวมถึงความส าเร็จใน 
  การสร้างนวตักรรม 
 2) องค์กรพยาบาลน าผลการทบทวนการด าเนินงานไป 
  จดัล าดบัความส าคญัในเร่ืองท่ีต้องปรับปรุง  และ 
  หาโอกาสในการสร้างนวตักรรม  รวมถึงการถ่ายทอด 

  สูก่ารปฏิบตัภิายในองค์กรพยาบาล 
 3) องค์กรพยาบาลน าผลการทบทวนการด าเนินการ 
  ไปใช้ในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการส าคญั 

  อยา่งเป็นระบบ 
 2  หมายถึง  มีข้อ 1 และ ข้อ 2 

 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 

4.3 การจัดการแหล่งสารสนเทศทาง 3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
 การพยาบาล 1) มีระบบการจดัการให้ข้อมลูและสารสนเทศท่ีจ าเป็น 
  ส าหรับบคุลากรพยาบาล มีความพร้อมใช้งาน และ 
  ท าให้บคุลากรพยาบาลสามารถเข้าถึงข้อมลูและ 
  สารสนเทศดงักลา่ว 
 2) องค์กรพยาบาลสร้างความมัน่ใจวา่ข้อมลูและ 
  สารสนเทศ รวมทัง้ฮาร์ดแวร์ซอฟท์แวร์มีความ  
  เช่ือถือได้ 
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 3)  มีการรักษากลไกท่ีท าให้ข้อมลูและสารสนเทศ 
  รวมทัง้ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ มีความพร้อม 
  ใช้งาน และทนักบัความต้องการของบคุลากร 
 2  หมายถึง  มีข้อ 1 และข้อ 2  

 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 

4.4 ระบบสารสนเทศทางการ 3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
 พยาบาล 1)  มีวิธีการสร้างความมัน่ใจว่าข้อมลูและสารสนเทศ 
  ทางการพยาบาลมีความถกูต้อง เช่ือถือได้และ 
  ทนัเหตกุารณ์ 
 2)  มีกลไกการเช่ือมโยงระบบข้อมลูและสารสนเทศทาง 
  การพยาบาล  มาใช้ประโยชน์ในการบริหารจดัการ 
  และพฒันาคณุภาพการพยาบาล  
 3) มีวิธีการรักษาความปลอดภยัและความลบัของ 
  ข้อมลู และสารสนเทศทางการพยาบาล 
 2  หมายถึง  มี 2 ใน 3 ข้อ 

 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 

4.5 การจัดการความรู้ 3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
 1) มีการรวบรวมความรู้ด้านการพยาบาลและอ่ืน ๆ ท่ี 
  เก่ียวข้อง และถ่ายทอดความรู้ของบคุลากรพยาบาล 

 2) มีการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ รวมถึง 
  แบ่งปันวิธีปฏิบตัิที่เป็นเลศิระหว่างบคุลากรพยาบาล 

  ภายในและภายนอกหน่วยงาน/องค์กร 
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 3) มีการรวบรวมความรู้และถ่ายทอดความรู้ท่ีเก่ียวข้อง 
  ไปใช้ในกระบวนการวางแผนกลยทุธ์ 
 2  หมายถึง  มีข้อ 1 และข้ออ่ืนอีกหน่ึงข้อ 

 1  หมายถึง  มีขัอใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 

 
 



บทท่ี 3  กระบวนการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอกเพ่ือมุง่สูค่วามเป็นเลิศ 

ส านักการพยาบาล กรมการแพทย ์ 35 

หมวด 5  การมุ่งเน้นบุคลากร 
 
 องค์กรพยาบาล/หนว่ยงานบริการพยาบาล  สร้างความผกูพนักบับคุลากร  จดัระบบ
การเพิ่มคณุคา่บคุลากรและแรงจงูใจ  เพ่ือบรรลคุวามส าเร็จในระดบัองค์กรและระดบับคุคล  
บคุลากรและผู้บริหารการพยาบาลได้รับการพฒันาเพื่อให้สร้างผลงานท่ีดี  องค์กรมีการบริหารขีด
ความสามารถและอตัราก าลงัเพ่ือให้งานบริการพยาบาลบรรลผุลส าเร็จ  เสริมสร้างสภาพแวดล้อม
ในการท างานและบรรยากาศท่ีสนบัสนนุให้บคุลากรมีสขุภาพดี  และมีความปลอดภยั 
 
  

ประเดน็พจิารณา เกณฑ์/ระดับการประเมิน 
  

5.1 การเพิ่มคุณค่าของบุคลากร 3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
 1) องค์กรพยาบาล/หนว่ยงานบริการพยาบาล ก าหนด

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความผกูพนั ความพงึพอใจของบคุลากร
แตล่ะกลุม่ และแตล่ะระดบั 

2) มีการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีชว่ยให้บคุลากรมี
ผลงานท่ีดี  และมีแรงจงูใจในการท างาน 

3) ระบบประเมินผลงานบคุลากรพยาบาล  สง่เสริมให้
บคุลากรสร้างผลงานท่ีดี  มีความผกูพนักบัองค์กร  
สนบัสนนุการมุง่เน้นผู้ใช้บริการ  (ระบบดงักลา่วน า
ประเดน็เร่ืองการบริหารคา่ตอบแทน  การให้รางวลั  การ
ยกย่องชมเชย  และการสร้างแรงจงูใจมาพิจารณาด้วย) 

 2  หมายถึง  มี 2 ข้อ ใน 3 ข้อ 

 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 
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5.2 การพัฒนาบุคลากรพยาบาล 3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
 และผู้บริหารการพยาบาล 1) มีระบบการพฒันาและเรียนรู้ส าหรับบคุลากรพยาบาล

ทกุระดบั ทัง้ระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิการ ครอบคลมุ
ความจ าเป็นและความต้องการในการเรียนรู้และพฒันา
ส าหรับระดบัองค์กร/หนว่ยงาน และระดบับคุคล  โดย 
ตอบสนองความเช่ียวชาญพิเศษขององค์กร ความท้าทาย
เชิงกลยทุธ์ การบรรลแุผนปฏิบตักิารขององค์กร  การ 
ปรับปรุงผลงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงและนวตักรรม 

2) มีการประเมินประสิทธิผลของระบบการพฒันาและเรียนรู้
ส าหรับบคุลากรทางการพยาบาลและผู้น า โดยพิจารณา 
ผลการปฏิบตัิงานของแต่ละบคุคล และผลงานขององค์กร 

3) มีการจดัการเร่ืองความก้าวหน้าในอาชีพของบคุลากร
พยาบาลทกุคนอย่างมีประสิทธิผล  องค์กรพยาบาลมี
การวางแผนสร้างผู้บริหารและผู้น าเพ่ือการสืบทอดการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิผล 

 2  หมายถึง  มีข้อ 1 และข้ออ่ืนอีก 1 ข้อ 

 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 
  

5.3 การประเมินความผูกพัน
 ของบุคลากร 

3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
1) มีการประเมินความผกูพนัและความพงึพอใจของบคุลากร 

ด้วยวิธีการท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ท่ีเหมาะสม
กบับคุลากรพยาบาลแตล่ะกลุ่ม 
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 2) น าผลการประเมินความผกูพนัและความพงึพอใจของ
บคุลากรพยาบาล ไปใช้ในการปรับปรุงความผกูพนัของ
บคุลากร 

3) น าผลการประเมินความผกูพนัของบคุลากรพยาบาลไป
เช่ือมโยงกบัผลลพัธ์ของบริการพยาบาล ของหนว่ยงาน/
องค์กรพยาบาล/หนว่ยงานบริการพยาบาล  เพ่ือค้นหา 
โอกาสในการปรับปรุงทัง้ความผกูพนัของบคุลากรพยาบาล 
และผลลพัธ์ของบริการพยาบาล 

 2  หมายถึง  มีข้อ 1 และข้ออื่นอีก 1 ข้อ 

 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 

5.4 ขีดความสามารถและความ
 เพียงพอของบุคลากร 

3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
1) มีการประเมินขีดความสามารถของบคุลากร และระดบั

ก าลงัคนท่ีต้องการ  มีการก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบของ   
แตล่ะต าแหนง่ และมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบตาม
ความรู้ความสามารถของบคุลากรและข้อก าหนดใน
กฎหมาย 

2) มีกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการสรรหา วา่จ้าง บรรจุ
ลงต าแหนง่  และธ ารงรักษาบคุลากรใหม ่  มีการรวบรวม
ตรวจสอบและประเมินคณุสมบตัขิองบคุลากรในด้านใบ 
ประกอบวิชาชีพ การศกึษา การฝึกอบรม และประสบการณ์ 
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 3) มีการเตรียมบุคลากรพยาบาลให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 ความต้องการด้านขีดความสามารถและความเพียงพอ 
 องค์กรบริหารบคุลากร  ความต้องการของบคุลากร  และ 
 ความต้องการขององค์กร เพ่ือให้มัน่ใจว่าสามารถด าเนิน
 การได้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกนัการลดบคุลากร และเพ่ือลด
 ผลกระทบจากการขาดแคลนอตัราก าลงัเม่ือมีความจ าเป็น 

 2  หมายถึง  มีข้อ 2 ใน 3 ข้อ 

 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 
  

5.5 บรรยากาศในการท างาน 3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
 1) องค์กรพยาบาล/หนว่ยงานบริการพยาบาล สร้างความ  

มัน่ใจ และด าเนินการปรับปรุงเพ่ือให้สถานท่ีท างานเอือ้
ตอ่การมีสขุภาพดี  ปลอดภยั  และมีการป้องกนัภยั 

2) มีการก าหนดตวัวดัผลงานและเป้าหมายการปรับปรุง
ส าหรับการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 

3) องค์กรให้การดแูลและเกือ้หนนุบคุลากรด้วยนโยบายการ
จดับริการและสิทธิประโยชน์ ซึง่ปรับให้เหมาะสมกบัความ
ต้องการของบคุลากรท่ีมีความหลากหลายในทกุกลุม่ 

 2  หมายถึง  มีข้อ 1 และข้ออื่นอีก 1 ข้อ 

 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 
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5.6 สุขภาพของบุคลากร 3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
 1) บคุลากรพยาบาลทกุคนมีสว่นร่วมเรียนรู้ ตดัสินใจ และ

ปฏิบตัใินการดแูลสขุภาพองค์รวมของตนเอง  รวมทัง้มี
ข้อตกลงร่วมกนัในการเป็นแบบอยา่งพฤติกรรมสขุภาพท่ีดี  
และแบบอยา่งวฒันธรรมองค์กรในการสร้างเสริมสขุภาพ 

 2) องค์กรจดัท านโยบายและวิธีปฏิบตัใินการประเมินและ
จดัการความเส่ียงตอ่สขุภาพท่ีส าคญัอยา่งเป็นระบบและ     
ตอ่เน่ือง โดยเฉพาะการตดิเชือ้วณัโรค  ไวรัสตบัอกัเสบบี 
และ HIV จากผู้ ป่วย  รวมทัง้บคุลากรท่ีเจ็บป่วยหรือ
บาดเจ็บจากการท างาน 

3) บคุลากรพยาบาลทกุคนได้รับการประเมินสขุภาพแรกเข้า
ท างาน และมีข้อมลูสขุภาพพืน้ฐาน  รวมทัง้มีการจดัระบบ
การตรวจสขุภาพบคุลากรเป็นระยะ ๆ  เพ่ือประเมินการ
เจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจากการท างาน  รวมทัง้การติดเชือ้ซึ่ง
อาจมีผลตอ่การดแูลผู้ ป่วยและบคุล       ากรอ่ืนๆ ตาม
ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ 

 2  หมายถึง  มีข้อ 2 ใน 3 ข้อ 
 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 
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หมวด 6  การจัดการกระบวนการให้บริการพยาบาล 
 
 องค์กรพยาบาล/หนว่ยงานบริการพยาบาล  ก าหนดงานบริการพยาบาลท่ีเป็นความ
เช่ียวชาญพิเศษของหนว่ยงาน  ออกแบบระบบงานและกระบวนการส าคญั  เตรียมความพร้อม
ส าหรับภาวะฉกุเฉิน  รวมทัง้น ากระบวนการท างานส าคญัไปปฏิบตั ิ  บริหารจดัการ  และปรับปรุง
กระบวนการท างาน เพ่ือสง่มอบคณุคา่ให้แก่ผู้ใช้บริการ  และบรรลคุวามส าเร็จขององค์กร 
 
  

ประเดน็พจิารณา เกณฑ์/ระดับการประเมิน 
  

6.1 ความเช่ียวชาญพเิศษของ 
 องค์กร 

3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
1) มีการก าหนดงานท่ีเป็นความเช่ียวชาญพิเศษขององค์กร/

หนว่ยงานบริการพยาบาล ซึง่มีความสมัพนัธ์กบัพนัธกิจ  
สิ่งแวดล้อม  และแผนปฏิบตัิการ 

2) มีการออกแบบระบบงานท่ีมีกระบวนการท างานท่ีมีความ
เช่ือมโยงสมัพนัธ์กนั  มีเป้าหมายของระบบงานชดัเจน  
และเป็นระบบงานท่ีสมบรูณ์  รวมทัง้มีการป้อนกลบั 

3) มีการสร้างนวตักรรมให้กบัระบบงาน โดยใช้ทรัพยากรจาก
ภายนอกอยา่งเหมาะสม 

 2  หมายถึง  มีข้อ 1 และข้ออ่ืนอีก 1 ข้อ 

 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 

6.2 การออกแบบกระบวนการ 
 ท างาน 

3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
1) มีการก าหนดกระบวนการท างานท่ีส าคญั  ซึง่สมัพนัธ์กับ 

ความเช่ียวชาญพิเศษขององค์กร/หน่วยงานบริการพยาบาล  
กระบวนการเหลา่นีน้ าไปสูก่ารสง่มอบคณุค่าแก่ผู้ใช้บริการ
ผู้ รับผลงานอ่ืน ๆ  และความส าเร็จขององค์กร 
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 2) มีการจดัท าข้อก าหนด (คณุลกัษณะที่คาดหวงั)  ที่ส าคญั
ของกระบวนการท างานทกุกระบวนการ  โดยใช้ข้อมลูจาก
ทีมสหสาขาวิชาชีพ  ผู้ใช้บริการ  และผู้ ร่วมงานอ่ืน ๆ 

3) มีการออกแบบและสร้างสรรค์นวตักรรมส าหรับกระบวนการ
ท างานเพ่ือตอบสนองข้อก าหนด/ความคาดหวงัท่ีส าคญั 
โดยค านงึถึงความปลอดภยัของผู้ใช้บริการ  หลกัฐานทาง
วิชาการ  มาตรฐานวิชาชีพ  เทคโนโลยีใหม่ ๆ  โอกาสท่ี
จะต้องปรับเปลี่ยน และผลลพัธ์สขุภาพที่ดีขึน้ 

 2  หมายถึง  มีข้อ 1 และข้อ 2 

 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 
  

 6.2.1 การยดึหลักการ 3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
พยาบาลองค์รวมและกระบวน 1) มีการประเมินสภาพ  รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ วินิจฉยั 
การพยาบาลในการปฏิบัติการ  วางแผนปฏิบตัิการพยาบาล และประเมินผลการปฏิบตัิการ 
พยาบาล  พยาบาล โดยครอบคลมุองค์รวมทัง้ในระดบับคุคล  
  ครอบครัวและชมุชน 
 2) ปฏิบตัิการพยาบาลอยา่งถกูต้องโดยใช้ศาสตร์และศลิป์ 
  แหง่วิชาชีพ ตามมาตรฐานการพยาบาล  ตอบสนองปัญหา/ 

  ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 3) ปฏิบตัิการพยาบาลโดยมีการประสานความร่วมมือในทีม 
  การพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ 
 2  หมายถึง  มีข้อ 1 และข้อ 2 

 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 
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 6.2.2 การจัดการอาการรบกวน 3 หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
การช่วยให้ผู้ป่วยบรรเทาจากความ 1) มีการจดัการเพ่ือบรรเทาจากความเจ็บปวดหรือ 
เจ็บปวด/ความทุกข์ทรมานทัง้ด้าน  ทกุข์ทรมาน ทัง้นีเ้กิดจากความเจ็บป่วย และ 
ร่างกาย  จิตใจ  สังคม  และจิตวิญญาณ  สภาพแวดล้อม 
 2) มีการบนัทึกและรายงานผลการจดัการเพ่ือการ 
  บรรเทาความเจ็บปวดหรือทกุข์ทรมาน 
 3) มีกระบวนการทบทวนการปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ือง 
  เพ่ือพฒันาเทคนิคการปฏิบตัิการพยาบาล 
 2 หมายถงึ  มีข้อ1 และข้ออ่ืนอีก 1 ข้อ 

 1 หมายถงึ  ขาดข้อ 1 

 6.2.3 การจัดบริการพยาบาลที่มี 3 หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
ความปลอดภัย  ปราศจากภาวะ 1) มีการจดัท าแนวปฏิบตัสิ าหรับผู้ใช้บริการท่ีต้อง 
แทรกซ้อนที่ป้องกันได้ทัง้ด้านร่างกาย  เฝ้าระวงัภาวะแทรกซ้อน 
จิตใจ  สังคม  และจิตวิญญาณ 2) มีการบนัทกึและรายงานเม่ือเกิดความความเสี่ยง 
  หรือพบว่าอาจเกิดความเสียงและมีการจดัการ 
  ป้องกนัหรือแก้ไขเพ่ือความปลอดภยั 
 3) มีกระบวนการทบทวนการป้องกนัภาวะแทรกซ้อน 
  อยา่งตอ่เน่ือง และก าหนดมาตรการการป้องกนั 
  การเกิดซ า้ 
 2 หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้ออ่ืนอีก 1 ข้อ 

 1 หมายถงึ  ขาดข้อ 1 
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 6.2.4 การทบทวนกระบวน 3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
การดูแลผู้ใช้บริการ 1) มีนโยบายและแผนการทบทวนกระบวนการดแูลผู้ ใช้บริการ 

เป็นระยะ ๆ อย่างสม ่าเสมอ  และทกุครัง้ท่ีมีเหตกุารณ์
ผิดปกติ หรือเกิดข้อบกพร่องในการปฏิบตักิารพยาบาล 

2) มีรายงานผลการทบทวนกระบวนการดแูลผู้ใช้บริการ 
3) มีการน าผลการทบทวนกระบวนการดแูลผู้ใช้บริการ มาใช้

ในการพฒันาคณุภาพการปฏบิตัิการพยาบาล 
 2  หมายถึง  มีข้อ 1 และข้อ 3 

 1  หมายถึง  ขาดข้อ 1 
  

 6.2.5 การดูแลต่อเน่ือง 3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
 1) มีระบบ และแนวทางปฏิบตัิ  เพ่ือด าเนินการดแูลตอ่เน่ือง 

เช่ือมโยงระหวา่งหนว่ยงาน  สถานบริการสขุภาพ     
ครอบครัวและชมุชนทกุระยะของการเจ็บป่วย และ/หรือ
การเปล่ียนแปลงของภาวะสขุภาพโดยการประสานความ
ร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ 

2) มีการด าเนินงานตามระบบ และแนวทางปฏิบตัิอย่าง
สม ่าเสมอ 

3) มีการประชมุร่วมกนัระหวา่งทีมสหสาขาวิชาชีพ ภายใน
เครือข่ายเพ่ือพฒันาคณุภาพระบบการดแูลตอ่เน่ือง 

 2  หมายถึง  มีข้อ 1 และข้ออ่ืนอีก 1 ข้อ 

 1  หมายถึง  ขาดข้อ 1 
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 6.2.6 การส่งเสริมความสามารถใน 3 หมายถงึมีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ใช้บริการ 1) มีระบบการวางแผนจ าหนา่ยผู้ ป่วยตามมาตรฐาน 
  ของการพยาบาล 
 2) มีการด าเนินการตามแผน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ 
  สามารถดแูลตนเองได้ 
 3) มีระบบการติดตาม ก ากบั ประเมินผล  และ 
  สนบัสนนุให้ผู้ใช้บริการและครอบครัวสามารถ 
  ดแูลสขุภาพตนเองและดแูลกนัเองได้ 
 2 หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้ออ่ืนอีก 1 ข้อ 

 1 หมายถงึ  ขาดข้อ 1 
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 6.2.7  การบันทกึการ 3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
พยาบาล 1) มีการบนัทกึการพยาบาลโดยใช้หลกักระบวนการพยาบาล 

ตามมาตรฐานการดแูลเฉพาะภาวะการเจ็บป่วย ที่    
ครอบคลมุปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการ 

2) มีการน าข้อมลูจากการบนัทกึการพยาบาลไปใช้ ในการวาง
แผนการดแูลต่อเน่ือง และพฒันาเทคนิคการปฏิบตัิการ
พยาบาล 

3) การบนัทกึการพยาบาลมีความถกูต้องตามมาตรฐานและ
เป็นหลกัฐานตามกฎหมายได้ 

 2  หมายถึง  มีข้อ 1 และข้อ 2 

 1  หมายถึง  ขาดข้อ 1 

6.3 ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
 1) มีการเตรียมความพร้อมของระบบงาน  สถานที่ท างาน  

อปุกรณ์  เคร่ืองมือ และเวชภณัฑ์  เพ่ือรองรับภยัพิบัติ หรือ
ภาวะฉกุเฉิน 

2) มีระบบการป้องกันภัยพิบัติที่สามารถป้องกันได้  โดย
ด าเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง  (เช่น อัคคีภัย
จากระบบไฟฟ้าภายในอาคาร) 

3) มีการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการที่คล่องตัว 
และความต่อเน่ืองของการให้บริการผู้ ป่วยและชุมชน  การ
เคลื่อนย้ายและการฟืน้ฟู 

 2  หมายถึง  มี 2 ข้อใน 3 ข้อ 

 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 
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6.4 การจัดการกระบวนการ 3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
 ท างาน 1) น ากระบวนการท างานท่ีออกแบบไว้ไปปฏิบตัิ และสร้าง

ความมัน่ใจว่าจะเป็นไปตามข้อก าหนดส าคญัของ
กระบวนการ (บรรลคุณุลกัษณะท่ีคาดหวงั)  มีการน า   
ข้อมลูจากผู้ใช้บริการ  ผู้ รับผลงานอ่ืน และผู้ ร่วมงาน  
มาใช้ในการจดัการกระบวนการดงักล่าว  องค์กร/    
หนว่ยงานบริการพยาบาลใช้ตวัชีว้ดัผลงานส าคญั และ
ตวัชีว้ดัระหวา่งการปฏิบตังิาน เพ่ือควบคมุและปรับปรุง
กระบวนการท างาน 

2) พิจารณาความคาดหวงัของผู้ใช้บริการ  มีการอธิบาย 
กระบวนการบริการสขุภาพและผลลพัธ์ท่ีนา่จะเกิดขึน้ 
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความคาดหวงัท่ีสามารถตอบสนอง
ได้  ผู้ใช้บริการมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ และน าความ
สมคัรใจของผู้ใช้บริการมาพิจารณาในการให้บริการ
พยาบาล 

3) พยายามลดคา่ใช้จ่ายโดยรวมในการตรวจสอบ ป้องกนั
การต้องท างานซ า้และความผิดพลาด 

 2  หมายถึง  มีข้อ 1 และข้ออ่ืนอีก 1 ข้อ 

 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 
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6.5 การปรับปรุงกระบวนการ 3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
 ท างาน 1) องค์กร/หนว่ยงานบริการพยาบาล ปรับปรุงกระบวนการ

ท างานเพ่ือให้ได้ผลงานท่ีดีขึน้  ลดความแปรปรวน      
ยกระดบัคณุภาพบริการพยาบาล และเพ่ือตอบสนอง  
ตอ่ความต้องการและทิศทางด้านบริการสขุภาพท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

2) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการปรับปรุง และบทเรียน
ระหวา่งหนว่ยงาน และกระบวนการตา่ง ๆ  เพ่ือ
ขบัเคล่ือนการเรียนรู้และนวตักรรมในองค์กร 

3) มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานอยา่ง   
ตอ่เน่ือง  เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายความส าเร็จขององค์กร 

 2  หมายถึง  มีข้อ 1 และข้อ 2  

 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 
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หมวด 7  ผลลัพธ์การให้บริการพยาบาล 
 

 องค์กรพยาบาล/หนว่ยงานบริการพยาบาล  แสดงให้เห็นระดบัปัจจบุนัและแนวโน้ม
ของตวัชีว้ดัท่ีส าคญัด้านการให้บริการพยาบาล  ด้านการมุง่เน้นผู้ใช้บริการ  ด้านประสิทธิภาพ  ด้าน
การมุง่เน้นบคุลากร  ด้านระบบงานและกระบวนการท่ีส าคญั  และด้านการน าองค์กร 
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7.1 ผลลัพธ์ด้านการให้บริการ 
 พยาบาล 

3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
1) แสดงระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัท่ีส าคญั ทัง้ใน

ด้านผลลพัธ์  กระบวนการ  ความปลอดภยั  สภาพการฟืน้
หายของผู้ ป่วย  และระดบัความสามารถในการดแูลตนเอง
ของผู้ใช้บริการ 

2) แสดงคา่ของตวัชีว้ดัท่ีบรรลเุป้าหมาย และมีแนวโน้มท่ีดีขึน้
อยา่งตอ่เน่ือง  และตอบสนองวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ของ
องค์กร 

3) แสดงข้อมลูเชิงเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม  และแสดงผลลพัธ์
ท่ีดีกว่าคา่เทียบเคียง 

 2  หมายถึง  มีข้อ 1 และข้อ 2 

 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 
  

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น 
 ผู้ใช้บริการ 

3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
1) แสดงระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัที่ส าคญัเก่ียวกบั

ความพงึพอใจ  ความไม่พงึพอใจ  คณุค่าจากมมุมองของ
ผู้ใช้บริการและผู้ รับผลงานอ่ืน  การคงอยู่  การแนะน า  และ
การสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ใช้บริการและผู้ รับผลงานอ่ืน 
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 2) แสดงคา่ของตวัชีว้ดัท่ีบรรลเุป้าหมาย และมีแนวโน้มท่ีดี
ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  และตอบสนองวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์
ขององค์กร 

3) แสดงข้อมลูเชิงเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม  และแสดงผลลพัธ์
ท่ีดีกว่าคา่เทียบเคียง 

 2  หมายถึง  มีข้อ 1 และข้อ 2 

 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 
  

7.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ 3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
 1) แสดงระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัท่ีส าคญัเก่ียว 

กบัประสทิธิภาพการจดับริการพยาบาล  เช่น  การลดต้นทนุ  
การลดขัน้ตอน  การลดระยะเวลา  เป็นต้น 

2) แสดงคา่ของตวัชีว้ดัท่ีบรรลเุป้าหมาย และมีแนวโน้มท่ีดีขึน้
อยา่งตอ่เน่ือง  และตอบสนองวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ของ
องค์กร 

3) แสดงข้อมลูเชิงเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม  และแสดงผลลพัธ์
ท่ีดีกว่าคา่เทียบเคียง 

 2  หมายถึง  มีข้อ 1 และข้อ 2 

 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น 3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
 บุคลากร 1) แสดงระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัท่ีส าคญั

เก่ียวกบัผลความผกูพนัของบคุลากร  ความพงึพอใจของ
บคุลากร  การพฒันาบคุลากรและผู้บริหารการพยาบาล  
ขีดความสามารถ และทกัษะท่ีเหมาะสมของบคุลากร  
ระดบัอตัราก าลงั  การรักษาไว้  บรรยากาศการท างาน   
สขุอนามยั  ความปลอดภยั  สวสัดภิาพ  บริการและสิทธิ
ประโยชน์ของบคุลากร 

2) แสดงคา่ของตวัชีว้ดัท่ีบรรลเุป้าหมาย และมีแนวโน้มท่ีดี
ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  และตอบสนองวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์
ขององค์กร 

3) แสดงข้อมลูเชิงเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม  และแสดงผลลพัธ์
ท่ีดีกว่าคา่เทียบเคียง 

 2  หมายถึง  มีข้อ 1 และข้อ 2 

 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 
  

7.5 ผลลัพธ์ด้านระบบงานและ 3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
 กระบวนการส าคัญ 1) แสดงระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชีว้ัดท่ีส าคัญ

เก่ียวกับผลการด าเนินงานของระบบงาน  รวมทัง้ความ
พร้อมส าหรับภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน  และผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการส าคญั 
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 2) แสดงคา่ของตวัชีว้ดัท่ีบรรลเุป้าหมาย และมีแนวโน้มท่ีดี
ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  และตอบสนองวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์
ขององค์กร 

3) แสดงข้อมลูเชิงเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม  และแสดงผลลพัธ์
ท่ีดีกว่าคา่เทียบเคียง 

 2  หมายถึง  มีข้อ 1 และข้อ 2 

 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 
  

7.6 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร 3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
 1) แสดงระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีว้ดัท่ีส าคญัเก่ียว 

กับการบรรลผุลตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขององค์กร 
พฤติกรรมที่ มีจริยธรรม  ความเช่ือมั่นในผู้ บ ริหารการ
พยาบาลระดับสูง  การประเมินองค์กร  การปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ  การสนบัสนนุความรับผิดชอบต่อ
ชมุชน 

2) แสดงค่าของตวัชีว้ดัท่ีบรรลุเป้าหมาย และมีแนวโน้มท่ีดี
ขึน้อย่างต่อเน่ือง  และตอบสนองวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์
ขององค์กร 

3) แสดงข้อมลูเชิงเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม  และแสดงผลลพัธ์
ท่ีดีกวา่คา่เทียบเคียง 

 2  หมายถึง  มีข้อ 1 และข้อ 2 

 1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 

 



ส ำนักกำรพยำบำล  กรมกำรแพทย ์

 
55 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

แบบประเมนิตนเอง 
 

ส าหรับองค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริการพยาบาล 
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ค าชีแ้จง 
 

 

ระดับการประเมิน 
 ระดับ  3 ผลการประเมินได้มาตรฐานคุณภาพในระดับ  ดี  โดยพิจารณาว่าเป็นไปตาม
    (ดี) เกณฑ์ระดบั  3  และต้องมีหลกัฐานต่าง ๆ  ที่สนบัสนนุท่ีเป็นลายลกัษณ์ 
   อกัษร/รูปธรรมอย่างครบถ้วน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ระดบั 3  แต่อาจขาด 
   หลกัฐานบางสว่นซึง่เป็นสว่นน้อย 
 ระดับ  2 ผลการประเมินได้มาตรฐานคุณภาพในระดับ  ผ่าน  โดยพิจารณาว่าเป็นไป
(ผ่านเกณฑ์ขัน้ต ่า) ตามเกณฑ์ระดับ 2  และต้องมีหลักฐานต่าง ๆ  ที่สนับสนุนที่เป็นลายลักษณ์
    อักษร/รูปธรรมอย่างครบถ้วน  หรือเป็นไปตามเกณฑ์ระดับ 2  แต่อาจขาด
    หลกัฐานบางสว่นซึง่เป็นสว่นน้อย 
 ระดับ  1 ผลการประเมิน  ไม่ผ่านเกณฑ์ขัน้ต ่า  ควรมีการปรับปรุง  โดยพิจารณาว่า 
 (ควรปรับปรุง) เป็นไปตามเกณฑ์ระดบั  1 
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แบบ  SA1 

แบบประเมินตนเอง 
 

ชื่อหน่วยงานที่รับการประเมิน................................โรงพยาบาล...................วันที่ประเมิน............... 
 
หมวด  1  การน าองค์กร 

 
ประเดน็พิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกดิขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
1.1 วิสัยทศัน์และค่านิยม     
 3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     
 1) ผู้ บ ริหารการพยาบาลทุกระดับร่วมกัน
  ก าหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์  ค่านิยม  และ
  ถ่ายทอดไปยังบุคลากรพยาบาลทุกระดับ 
  เพ่ือน าไปปฏิบตัิ  รวมถึง การปฏิบตัิตนของ
  ผู้บริหารการพยาบาลทุกระดบั ท่ีสะท้อนถึง
  ความมุ่งมั่นต่อค่านิยมขององค์กร และ     
  เอกสิทธ์ิแห่งวิชาชีพ 

    

 2) ผู้ บ ริหารการพยาบาลทุกระดับส ร้าง
   สภาพแวดล้อมใน  อง ค์กร ท่ีส่ ง เส ริม 
   ก าหนด  และส่งผลให้มีการปฏิบัติตาม   
   เอกสิทธ์ิแห่งวิชาชีพ กฎหมาย  จริยธรรม      
   และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ประเดน็พิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกดิขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
 3) ผู้บริหารการพยาบาลทกุระดบัสร้าง 
  สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการ
  ปรับปรุงผลงาน การบรรลุพันธกิจ  และ
  วตัถุประสงค์ขององค์กร การสร้างนวตักรรม  
  ความ คล่องตัวขององค์กร การเรียน รู้ใน
  ระดบัองค์กรและบุคลากร  สมัพนัธภาพใน
  การท างานท่ีดี  ความร่วมมือและการ 
  ประสานบริการพยาบาล 

    

2  หมายถึง มีข้อ 1 และข้ออ่ืนอีก 1  ข้อ     
1  หมายถึง มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดยีว     
1.2 การส่ือสารและผลการด าเนินการ     
 3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดงันี ้     
 1) ผู้ บ ริหารการพยาบาลทุกระดับ สื่อสาร
  กบับคุลากรพยาบาล  ให้อ านาจการ 
  ตัดสินใจ  และจูงใจบุคลากรทุกคนใน
  องค์กร /หน่วยงาน พ ร้อมทั ง้กระตุ้ นใ ห้
  เกิดการสื่อสารสองทางท่ีตรงไปตรงมา
  ทัว่ทัง้องค์กร เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดผลงานท่ีดี 

    

 2) ผู้บริหารการพยาบาลทุกระดบั มีบทบาท
  เชิงรุกในการให้รางวัลและยกย่องชมเชย 
  เพื่อเสริมสร้างการบริการท่ีมุ่งเน้นผู้ ป่วย /
  ผู้ ใช้บริการ  การมุ่งเน้นคุณภาพ และความ
  ปลอดภยัในการให้บริการพยาบาล 
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ประเดน็พิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกดิขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
 3) ผู้บริหารการพยาบาลทุกระดบั มีบทบาท
  เชิงรุกในการให้รางวัลและยกย่องชมเชย 
  เพ่ือเสริมสร้างการบริการท่ีมุ่งเน้นผู้ ป่วย /
  ผู้ใช้บริการ  การมุ่งเน้นคณุภาพ และความ
  ปลอดภยัในการให้บริการพยาบาล 

    

2  หมายถงึ  มี 2 ข้อใน 3 ข้อ     
1  หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     
1.3 การก ากับดูแลองค์กรพยาบาล/หน่วยงาน
 บริการพยาบาล 

    

 3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
 1. องค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริการพยาบาล 
  มีระบบการก ากับดูแลท่ีดี  ในด้านความ
  รับผิดชอบต่อการกระท าของผู้ บ ริหาร  
  ความรับผิดชอบด้านการเงิน  ความโปร่งใส
  ในการด าเ นินงาน   และการพิทักษ์ผล  
  ประโยชน์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

    

 2) องค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริการพยาบาล 
  มีการทบทวนระบบการก ากับและประเมิน
  ผลงานของผู้บริหารการพยาบาลทกุระดบั 
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ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  

 3) ผู้บริหารการพยาบาลระดบัสงู ใช้ผลการ
  ทบทวนการประเมินผลดงักลา่วไป  
            ปรับปรุงประสิทธิผลของผู้บริหารการ 
  พยาบาลแตล่ะระดบั และประสิทธิผลของ
  การน าองค์กร 

    

2  หมายถงึ  มี 2 ข้อใน 3 ข้อ     
1  หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     
1.4 พฤตกิรรมที่ปฏบิัติตามกฎหมาย  การ
 รักษา จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
 1) องค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริการ 
  พยาบาล คาดการณ์ถงึความเสี่ยง 
  ผลกระทบด้านลบต่ อสั ง คมและความ
  กังวลสาธารณะ เน่ืองมาจากบริการ/การ
  ด าเนินงานขององค์กร 

    

 2) องค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริการ 
  พยาบาลมีการเตรียมการเชิงรุก รวมถึง 
  กระบวนการท่ีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้ มค่า 
  และรักษาสิ่ งแวดล้อม  มีการก าหนด
  กระบวนการตวัชีว้ดั และเป้าหมายส าคญั  
  เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับและ
  กฎหมาย รวมทัง้ลดความเสี่ยง/ผลกระทบ
  ด้านลบท่ีอาจเกิดขึน้ 
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ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  

 3) องค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริการ 
  พยาบาล ส่งเสริมและสร้างความมัน่ใจว่า
  จะมีพฤติกรรมท่ีจริยธรรมในปฏิสัมพันธ์
  ทุกกรณีมีการติดตาม    ก ากับ    และ
  ด าเนินการต่อพฤติกรรมท่ีฝ่าฝืนหลัก
  จริยธรรม 

     

2  หมายถงึ  มี 2 ข้อใน 3 ข้อ     
1  หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     
1.5 การสนับสนุนชุมชนและสุขภาพของ
 ชุมชน 

    

 3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้
 1) องค์กรพยาบาลก าหนดชุมชนส าคญัและ
  แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม สนับสนุน
  ชมุชน 

    

 2) องค์กรพยาบาลสนบัสนุนและสร้างความ
  เข้มแข็งแก่ชมุชน 

    

 3) องค์กรพยาบาล สนับสนุนสุขภาพของ
  ชมุชน ประสานงานและสร้างความ 
  ร่วมมือกบัองค์กรอื่นๆ เพ่ือจดัให้มีบริการ
  ท่ีประสานกนัและใช้ทรัพยากรร่วมกนั 

     

2  หมายถงึ  มี 2 ข้อใน 3 ข้อ     
1  หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     
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หมวด  2  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 

ประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
2.1 กระบวนการจัดท ากลยุทธ์     
  3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     
 1) ผู้บริหารการพยาบาล ร่วมกบับคุลากร
  พยาบาลทกุระดบั และผู้มีสว่นได้สว่นเสีย
  ท่ีส าคญั  ด าเนินการวางแผนกลยทุธ์ตาม
  ขัน้ตอนและก าหนดกรอบเวลาท่ีเหมาะสม 

    

   2) ก่อนวางแผนกลยทุธ์ มีการวิเคราะห์และ
  ก าหนดความท้าทายเชิงกลยทุธ์และข้อ
  ได้เปรียบขององค์กร มีกระบวนการท่ีช่วย
  ให้องค์กรทราบถงึจดุออ่นหรือจดุบอดท่ี
  อาจมองข้าม 

    

   3) ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ มีการ
  วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการด้าน 
  สขุภาพของผู้ใช้บริการ/ชมุชนท่ีรับผิดชอบ  
  จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  ภัยคุกคาม  
  รวมทัง้ปัจจัยส าคัญอื่น ๆ  และความ
  สามารถในการน าแผนกลยทุธ์ไปปฏิบตัิ 

    

2  หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้ออ่ืนอีก 1 ข้อ     

1  หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     
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ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
2.2 วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์     
 3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     

1) องค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริการ 
  พยาบาล มีการจดัท าวตัถปุระสงค์เชิง   
  กลยทุธ์ท่ีส าคญั และกรอบเวลาท่ีจะ 
  บรรลวุตัถปุระสงค์ 

    

2) วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ตอบสนองความ 
  ท้าทายท่ีส าคญั และใช้ข้อได้เปรียบ 
  เชิงกลยทุธ์ขององค์กร ตอบสนองตอ่ 
  สถานะสขุภาพและความต้องการด้าน  
  สขุภาพของชมุชน/ประชาชน หรือกลุม่ 
  ผู้ใช้บริการ และมีสว่นตอ่ผลลพัธ์สขุภาพ  
  ท่ีดีขึน้ 

    

3) มีวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์เก่ียวกบัการ 
 สร้างเสริมสขุภาพ มุง่ท่ีผลลพัธ์สขุภาพท่ี  
 ดีขึน้ของผู้ใช้บริการ ครอบครัว ชมุชน  
 บคุลากร และสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การมี 
 สขุภาพดี 

    

2  หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้ออ่ืนอีก 1 ข้อ     

1  หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     
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ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/

หลักฐาน 
 3 2 1  

2.3 การจัดท าแผนปฏบิัตกิารและการ     
 ถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏบิัติ     
 3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     

1) มีการจดัท าแผนปฏิบตัิการและถ่ายทอด 
แผนไปสูก่ารปฏิบตัิเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์  
เชิงกลยุทธ์ท่ีส าคัญ สร้างความมั่นใจว่าการ
เปลี่ยนแปลงส าคัญท่ีเป็นผลจากแผนปฏิบัติ
การมีความยัง่ยืน  บุคลากรตระหนกัในบทบาท 
และมีส่วนร่วมในการบรรลุวตัถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ รวมทัง้มีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
และน าแผนท่ีปรับเปลี่ยนไปสู่การปฏิบัติ ใน
กรณีท่ีมีความจ าเป็น 

    

2) มีการจดัท าแผนด้านทรัพยากรบคุคลท่ี   
  ส าคญั เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิตาม   
  วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิ 
  การท่ีก าหนดไว้ได้  แผนระบผุลกระทบท่ีมี 
  โอกาสเกิดขึน้ตอ่บคุลากรและโอกาสท่ีจะมี 
  การเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านขีด 
  ความสามารถของบคุลากร และระดบั   
  ก าลงัคนท่ีต้องการ 

    

 
 

 ผลการประเมิน  
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ประเด็นพิจารณา เกณฑ์/ระดับการ
ประเมิน 

สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  

 3) มีการจัดท าตัวชีว้ัดส าคัญเพ่ือติดตาม
  ความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผน  
  ระบบการวดัผล ครอบคลมุประเดน็
  ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้หมด และ
  สง่เสริมให้องค์กรมุ่งไปในแนวทาง 
  เดียวกนั 

    

2  หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้อ 2     
1  หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     
2.4 การคาดการณ์และเปรียบเทยีบผลการ
 ด าเนินงาน 

    

 3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     
1) มีการคาดการณ์ผลการด าเนินงานตาม 
 แผนปฏิบตัิการตามกรอบเวลาท่ีก าหนด  
 โดยพิจารณาจากเป้าประสงค์  ผลการ  
 ด าเนินงานท่ีผ่านมา  และข้อมลูเชิง  
 เปรียบเทียบท่ีเหมาะสม 

    

2) มีการติดตามก ากบัผลการด าเนินงานให้  
  มีความก้าวหน้าตามท่ีคาดการณ์ไว้ 

    

 
 
 
 

 ผลการประเมิน  
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ประเด็นพิจารณา เกณฑ์/ระดับการ
ประเมิน 

สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  

3) มีการก าหนดวิธีการตอบสนองตอ่ความ  
แตกตา่งของผลการด าเนินงานเม่ือเทียบ 

  กบัองค์กรท่ีมีลกัษณะของกิจกรรม ภาระ 
  งาน และขนาดใกล้ชิดกนั  ทัง้ความ 
  แตกตา่งในปัจจบุนั และความแตกตา่งท่ี 
  ได้จากการคาดการณ์ในอนาคต 

    

2  หมายถึง  มีข้อ 1 และข้ออ่ืนอีก 1 ข้อ     
1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดยีว     

 
หมวด  3  การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ 

 
ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
3.1 ความรู้เก่ียวกับผู้ใช้บริการ     
 3 หมายถึง มีครบ 3 ข้อ  ดงันี ้     
 1) องค์กรพยาบาลระบวุิธีการจ าแนกกลุม่     
  (Segment)ของผู้ใช้บริการและผู้ รับผลงาน     
  อ่ืนท่ีเก่ียวข้องและก าหนดขอบเขตของ     
  บริการพยาบาลส าหรับกลุม่ผู้ใช้บริการ     
  และผู้ รับผลงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง     

 
 
 

 ผลการประเมิน  
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ประเด็นพิจารณา เกณฑ์/ระดับการ
ประเมิน 

สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  

 2) องค์กรพยาบาลก าหนดวิธีการท่ีเหมาะสม     
  ในการรับฟัง และเรียนรู้ความต้องการและ     
  ความคาดหวงัของผู้ใช้บริการและผู้ รับ     
  ผลงานอ่ืน มีการน าผลการรับฟังและเรียนรู้     
  ไปใช้ในการวางแผนจดับริการพยาบาลและ     
  ปรับปรุงกระบวนการท างาน  รวมทัง้องค์กร     
  พยาบาลใช้เสียงสะท้อนของผู้ใช้บริการ     
  (Voice of Customer)  มาตอบสนองความ     
  ต้องการและความคาดหวงัและท าให้     
  ผู้ใช้บริการพงึพอใจมากขึน้     
 3) องค์กรพยาบาลปรับปรุงวิธีการรับฟัง
  และเรียนรู้ให้ทนักบัความต้องการของ 

    

   ผู้ใช้บริการและผู้ รับผลงานอื่น     
2 หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้อ 2     
1 หมายถงึ  ขาดข้อ 1     
3.2 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ     
 3 หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     
 1) องค์กรพยาบาลสร้างความสมัพนัธ์กบั     
  ผู้ใช้บริการและผู้ รับผลงานอื่น  เพ่ือตอบสนอง     
  ความต้องการ  เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่     
  ศรัทธา  และเพ่ือใช้ได้รับความร่วมมือใน     
  การจดับริการพยาบาลและ/หรือการ     
  ด าเนินการอื่น ๆ  ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง     
 

 ผลการประเมิน  
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ประเด็นพิจารณา เกณฑ์/ระดับการ
ประเมิน 

สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  

 2) มีช่องทางส าหรับผู้ใช้บริการ และผู้ รับ     
  ผลงานอื่นท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือค้นหาข้อมลู     
  สารสนเทศเสนอข้อคิดเห็นและข้อ      
  ร้องเรียน รวมถงึ มีการก าหนดวิธีปฏิบตัิ     
  ส าหรับช่องทางการติดตอ่ แตล่ะรูปแบบ     
 3) องค์กรพยาบาลจดัการข้อคิดเห็น และ     
  ข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ โดยการ     
  แก้ไขปัญหาอย่างได้ผลและทนัท่วงที      
  รวมถงึมีการรวบรวมและวิเคราะห์     
  ข้อมลูดงักลา่วเพ่ือใช้ในการปรับปรุง     
  คณุภาพบริการพยาบาล     
2 หมายถงึ  มีข้อ 1 และ ข้อ 2     
1 หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     
3.3 การประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้     
 บริการ     
 3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     
 1) มีการประเมินความพงึพอใจ และความไม่     
  พงึพอใจของผู้ใช้บริการและผู้ รับผลงาน     
  อื่น  โดยใช้วิธีการประเมินท่ีเหมาะสมใน     
  แตล่ะกลุม่และใช้ผลการประเมินนีไ้ป     
  ปรับปรุงการด าเนินงาน     

 
 

 ผลการประเมิน  
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ประเด็นพิจารณา เกณฑ์/ระดับการ
ประเมิน 

สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  

 2) มีการติดตามผลหลงัการเข้ารับบริการจาก     
  ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ได้ข้อมลูป้อนกลบัท่ีเป็น     
  ประโยชน์ในการปรับปรุงคณุภาพบริการ
  พยาบาล 

    

 3) มีการพฒันา/ปรับปรุงวิธีการประเมิน     
  ความพงึพอใจให้ทนัสมยัและเหมาะสม     
  กบัผู้ใช้บริการและผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 
  แตล่ะกลุม่ 

    

2 หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้อ 2     
1 หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     
3.4  กระบวนการพทิักษ์สิทธิผู้ป่วย     
 3 หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     
 1)  องค์กรพยาบาลสร้างหลกัประกนัวา่     
  ผู้ปฏิบตัิงานมีความตระหนกัและทราบ     
  บทบาทของตนในการพิทกัษ์สทิธิผู้ ป่วย       
  รวมถงึ มีระบบและการด าเนินงานพิทกัษ์
  สิทธิผู้ ป่วยตามมาตรฐาน 

    

 2) มีการควบคมุ ก ากบั ติดตามการ     
  ด าเนินงานเพ่ือพิทกัษ์สิทธิผู้ ป่วยทกุราย     
  ตามมาตรฐานหรือแนวทางท่ีก าหนด     

 
 
 

 ผลการประเมิน  
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ประเด็นพิจารณา เกณฑ์/ระดับการ
ประเมนิ 

สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  

 3) มีระบบการจดัการข้อร้องเรียน เก่ียวกบั     
  การละเมิดสิทธิผู้ ป่วย พร้อมทัง้น าผลไป     
  พฒันาแนวทางการปฏิบตัิงาน และ     
  ด าเนินการพิทกัษ์สิทธิผู้ ป่วยอย่างตอ่เน่ือง     
2 หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้ออ่ืนอีก 1 ข้อ     
1 หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     
3.5 การพทิกัษ์สิทธิผู้ป่วยที่มีความ     
 ต้องการเฉพาะ     
 3 หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดงันี ้     

 1) มีการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนในการให้     

        บริการพยาบาลผู้ ป่วยท่ีมีความต้องการ     

        เฉพาะด้วยความเคารพในสิทธิและศกัด์ิศรี     

  ของความเป็นมนษุย์  โดยสอดคล้องกบั     

  ข้อบงัคบั หรือกฎหมายความเช่ือ และ     

  วฒันธรรม ด้วยการมีสว่นร่วมของผู้ ป่วย     

        และครอบครัว (เช่น ผู้ ป่วยระยะสดุท้าย     

  เดก็  คนพิการ  ผู้ ป่วยท่ีจ าเป็นต้องแยก     

  หรือผกูยดึและผู้สงูอายุ  เป็นต้น)     

 2) มีแนวทางปฏิบตัิตามนโยบายท่ีก าหนด     

 3) มีการก ากบั ติดตาม ประเมินผลการ 
  ด าเนินงานและพฒันาอย่างตอ่เน่ือง 

    

2 หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้อ 3     
1 หมายถงึ  ขาดข้อ 1     
หมวด  4  การวัด  การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
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ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
4.1 การวัดผลการด าเนินงาน     
 3 หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     
 1) องค์กรพยาบาลเลือก  รวบรวม และ     

  เช่ือมโยงข้อมลูสารสนเทศ และตวัชีว้ดัท่ี     

  สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนั เพ่ือใช้
  ติดตามผลการปฏิบตัิงานประจ าวนั 

    

  ผลการด าเนินงานขององค์กรพยาบาล/     

  หน่วยงานบริการพยาบาลโดยรวม  และ     

  ติดตามความก้าวหน้าตามวตัถปุระสงค์
  เชิงกลยทุธ์ และแผนปฏิบตัิการ 

    

  รวมถงึสนบัสนนุการสร้างนวตักรรม     

 2) องค์กรพยาบาลเลือกข้อมลู  และ     

  สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบท่ีส าคญั และ     

  ท าให้มัน่ใจวา่มีการน าไปใช้สนบัสนนุการ
  ตดัสินใจอย่างมีประสิทธิผลในระดบั 

    

  ปฏิบตัิการ และระดบักลยทุธ์     

 3) องค์กรพยาบาลปรับปรุงระบบการวดัผล     

  การด าเนินงานให้ทนักบัความต้องการ     

  ของผู้ใช้บริการ  ผู้ รับผลงานอื่น  และ
  ทิศทางของระบบบริการสขุภาพ 

    

2  หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้ออ่ืนอีก 1 ข้อ     
1  หมายถงึ  ขาดข้อ 1     
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ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
4.2 การวิเคราะห์  ทบทวน  และ     
 ปรับปรุงผลการด าเนินงาน     
 3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     
 1) มีการทบทวนผลการด าเนินงาน และขีด     

  ความสามารถขององค์กรพยาบาล และ     

  ใช้ผลการทบทวนนีเ้พ่ือประเมินความ 
  ก้าวหน้าตามวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์และ 

    

  แผนปฏิบตัิการ รวมถงึ  ความส าเร็จในการ
  สร้างนวตักรรม 

    

 2) องค์กรพยาบาลน าผลการทบทวนการ     

  ด าเนินงานไปจดัล าดบัความส าคญัใน     

  เร่ืองท่ีต้องปรับปรุง  และหาโอกาสในการ
  สร้างนวตักรรม  รวมถงึการถ่ายทอด 

    

  สูก่ารปฏิบตัิภายในองค์กรพยาบาล     

 3) องค์กรพยาบาลน าผลการทบทวนการ     

  ด าเนินการไปใช้ในการประเมินและ     

  ปรับปรุงกระบวนการส าคญัอยา่งเป็น 
  ระบบ 

    

2  หมายถงึ  มีข้อ 1 และ ข้อ 2     
1  หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     
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ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
4.3 การจัดการแหล่งสารสนเทศทาง     
 การพยาบาล     
  3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     
 1) มีระบบการจดัการให้ข้อมลูและ     

   สารสนเทศท่ีจ าเป็นส าหรับบคุลากร
   พยาบาล มีความพร้อมใช้งาน และ 

    

   ท าให้บคุลากรพยาบาลสามารถเข้าถงึ     

   ข้อมลูและสารสนเทศดงักลา่ว     

 2) องค์กรพยาบาลสร้างความมัน่ใจวา่     

  ข้อมลูและสารสนเทศ รวมทัง้ฮาร์ดแวร์      

  ซอฟท์แวร์มีความ เช่ือถือได้     

  3) มีการรักษากลไกท่ีท าให้ข้อมลูและ     

  สารสนเทศรวมทัง้ระบบฮาร์ดแวร์และ     

  ซอฟท์แวร์ มีความพร้อมใช้งาน และทนั
  กบัความต้องการของบคุลากร 

    

2  หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้อ 2      
1  หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     
4.4 ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล     

 3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     
  1) มีวิธีการสร้างความมัน่ใจวา่ข้อมลูและ     

  สารสนเทศทางการพยาบาลมคีวาม      

  ถกูต้องเช่ือถือได้และทนัเหตกุารณ์     
 

 ผลการประเมิน  
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ประเด็นพิจารณา เกณฑ์/ระดับการ
ประเมิน 

สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  

  2) มีกลไกการเช่ือมโยงระบบข้อมลูและ     

  สารสนเทศทางการพยาบาล  มาใช้     

  ประโยชน์ในการบริหารจดัการและ 
  พฒันาคณุภาพการพยาบาล  

    

 3)  มีวิธีการรักษาความปลอดภยัและ     

  ความลบัของข้อมลู และสารสนเทศ
  ทางการพยาบาล 

    

2  หมายถงึ  มี 2 ใน 3 ข้อ     
1  หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     
4.5 การจัดการความรู้     
 3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     
 1)  มีการรวบรวมความรู้ด้านการพยาบาล
  และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง และถ่ายทอด 
  ความรู้ของบคุลากรพยาบาล 

    

  2) มีการแลกเปลี่ยนความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ 
   รวมถงึแบ่งปันวิธีปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศระหวา่ง
   บคุลากรพยาบาลภายในและภายนอก 

    

   หน่วยงาน/องค์กร     

  3) มีการรวบรวมความรู้และถ่ายทอดความรู้
   ท่ีเก่ียวข้องไปใช้ในกระบวนการวางแผน
   กลยทุธ์ 

    

2  หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้ออ่ืนอีกหน่ึงข้อ     
1  หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     
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หมวด  5  การมุ่งเน้นบุคลากร 
 

ประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  

5.1 การเพิ่มคุณค่าของบุคลากร     

 3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     

 1) องค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริการ 
  พยาบาล ก าหนดปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความ
  ผกูพนั ความพงึพอใจของบคุลากรแตล่ะ
  กลุม่ และแตล่ะระดบั 

    

 2) มีการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีช่วยให้
  บคุลากรมีผลงานท่ีดี  และมีแรงจงูใจใน
  การท างาน 

    

 3) ระบบประเมินผลงานบคุลากรพยาบาล   
  สง่เสริมให้บคุลากรสร้างผลงานท่ีดี  มี 
  ความผกูพนักบัองค์กร  สนบัสนนุการ  
  มุง่เน้นผู้ใช้บริการ  (ระบบดงักลา่วน า  
  ประเดน็เร่ืองการบริหารคา่ตอบแทน   
  การให้รางวลั  การยกย่องชมเชย  และ  
  การสร้างแรงจงูใจมาพิจารณาด้วย) 

    

2  หมายถงึ  มี 2 ข้อ ใน 3 ข้อ     

1  หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     
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ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมนิ 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
5.2 การพัฒนาบุคลากรพยาบาลและผู้บริหาร     
 การพยาบาล     
 3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     
 1) มีระบบการพฒันาและเรียนรู้ส าหรับ 
  บคุลากรพยาบาลทกุระดบั ทัง้ระดบั 
  บริหารและระดบัปฏิบตัิการ ครอบคลมุ
  ความจ าเป็นและความต้องการในการ
  เรียนรู้และพฒันาส าหรับระดบัองค์กร/
  หนว่ยงาน และระดบับคุคล  โดย  
  ตอบสนองความเช่ียวชาญพิเศษของ 
  องค์กรความท้าทายเชิงกลยทุธ์ การบรรลุ
  แผนปฏิบตัิการขององค์กร  การปรับปรุง
  ผลงานขององค์กร การเปลีย่นแปลงและ
  นวตักรรม 

    

2) มีการประเมินประสทิธิผลของระบบการ 
พฒันาและเรียนรู้ส าหรับบคุลากร 

  ทางการพยาบาลและผู้น า โดยพจิารณา  
  ผลการปฏิบตัิงานของแตล่ะบคุคล และ 
  ผลงานขององค์กร 

    

 3) การจดัการเร่ืองความก้าวหน้าในอาชีพ 
  ของบคุลากรพยาบาลทกุคนอยา่งมี 
  ประสทิธิผลองค์กรพยาบาลมีการวางแผน 
  สร้างผู้บริหารและผู้น าเพื่อการสบืทอดการ 
  ด าเนินงานอยา่งมีประสทิธิผล 
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ประเดน็พิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกดิขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
2  หมายถึง  มีข้อ 1 และข้ออ่ืนอีก 1 ข้อ     

1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดยีว     

5.3 การประเมินความผูกพันของบุคลากร     

 3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดงันี ้     

 1) มีการประเมินความผกูพนัและความ   
  พงึพอใจของบคุลากร ด้วยวิธีการท่ีเป็น
  ทางการและไม่เป็นทางการ ท่ีเหมาะสม
  กบับคุลากรพยาบาลแตล่ะกลุม่ 

    

 2) น าผลการประเมินความผกูพนัและ 
  ความพงึพอใจของบคุลากรพยาบาล ไป
  ใช้ในการปรับปรุงความผกูพนัของ 
  บคุลากร 

    

 3) น าผลการประเมินความผกูพนัของ 
  บคุลากรพยาบาลไปเชื่อมโยงกบัผลลพัธ์
  ของบริการพยาบาล ของหน่วยงาน/ 
  องค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริการ 
  พยาบาล  เพื่อค้นหา โอกาสในการ 
  ปรับปรุงทัง้ความผกูพนัของบคุลากร
  พยาบาล และผลลพัธ์ของบริการพยาบาล 

     

2  หมายถึง  มีข้อ 1 และข้ออ่ืนอีก 1 ข้อ     
1  หมายถึง  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดยีว     
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ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
5.4 ขีดความสามารถและความเพียงพอของ
 บุคลากร 

    

 3  หมายถึง  มีครบ 3 ข้อ  ดงันี ้     
 1) มีการประเมินขีดความสามารถของ 
  บุคลากร และระดับก าลังคนท่ีต้องการมี
  การก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบของแตล่ะ 
  ต าแหน่ง และมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ
  ตามความรู้ความสามารถของบุคลากรและ
  ข้อก าหนดในกฎหมาย 

    

 2) มีกระบวนการท่ี มีประสิทธิภาพในการ    
  สรรหา ว่าจ้าง บรรจุลงต าแหน่ง  และธ ารง
  รักษาบคุลากรใหม่ มีการรวบรวม ตรวจสอบ
  และประเมินคุณสมบติัของบุคลากรในด้าน
  ใบประกอบวิชาชีพการศึกษา การฝึกอบรม 
  และประสบการณ์ 

    

 3) มีการเตรียมบุคลากรพยาบาลให้พร้อมรับ
  การเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านขีด
  ความสามารถและความเพียงพอองค์กร
  บริหารบคุลากรความต้องการของ 
  บุคลากรและความต้องการขององค์กร 
  เพื่อให้มัน่ใจวา่สามารถด าเนินการได้ 
  อย่างต่อเน่ือง เพื่อป้องกันการลดบุคลากร 
  และเพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลน
  อตัราก าลงัเม่ือมีความจ าเป็น 
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ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
2  หมายถงึ  มีข้อ 2 ใน 3 ข้อ     
1  หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     
5.5 บรรยากาศในการท างาน     
 3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     
 1) องค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริการ 
  พยาบาล สร้างความมัน่ใจ และ 
  ด าเนินการปรับปรุงเพ่ือให้สถานท่ีท างาน
  เอือ้ต่อการมีสขุภาพดี  ปลอดภยั  และมี
  การป้องกนัภยั 

    

 2) มีการก าหนดตวัวดัผลงานและเป้าหมาย
  การปรับปรุงส าหรับการสร้างบรรยากาศ
  ท่ีดีในการท างาน 

    

 3) องค์กรให้การดแูลและเกือ้หนนุบคุลากร
  ด้วยนโยบายการจดับริการและสิทธิ
  ประโยชน์ ซึง่ปรับให้เหมาะสมกบัความ
  ต้องการของบคุลากรท่ีมีความ 
  หลากหลายในทกุกลุม่ 

    

2  หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้ออ่ืนอีก 1 ข้อ     
1  หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     
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ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
5.6 สุขภาพของบุคลากร     
 3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     
 1) บุคลากรพยาบาลทุกคนมีส่วนร่วมเรียนรู้ 
  ตัดสินใจ และปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ
  องค์รวมของตนเอง  รวมทัง้มี ข้อตกลง
  ร่วมกันในการเป็นแบบอย่างพฤติกรรม
  สุขภาพท่ีดี   และแบบอย่างวัฒนธรรม
  องค์กรในการสร้างเสริมสขุภาพ 

    

 2) องค์กรจดัท านโยบายและวิธีปฏิบตัิในการ
  ประเมินและจดัการความเสี่ยงตอ่สขุภาพท่ี
  ส าคญัอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง  
   โดยเฉพาะการติดเชือ้วณัโรค  ไวรัสตบั
   อกัเสบบี และ HIV จากผู้ ป่วย  รวมทัง้
  บคุลากรท่ีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการ
  ท างาน 

    

 3) บคุลากรพยาบาลทกุคนได้รับการประเมิน
  สขุภาพแรกเข้าท างานและมีข้อมลู 
  สุขภาพพืน้ฐาน  รวมทัง้มีการจัดระบบ
  การตรวจสุขภาพบุคลากรเป็นระยะ ๆ  
  เพ่ือประเมินการเจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจาก
  การท างาน  รวมทัง้การติดเชือ้ซึง่อาจมีผล
  ต่อการดูแลผู้ ป่วยและบุคลากรอื่นๆ ตาม
  ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ 
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ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
2  หมายถงึ  มีข้อ 2 ใน 3 ข้อ     
1  หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     

 
หมวด  6  การจัดการกระบวนการให้บริการพยาบาล 

 
ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
6.1 ความเชี่ยวชาญพเิศษขององค์กร     
 3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     
 1) มีการก าหนดงานท่ีเป็นความเช่ียวชาญ
  พิเศษขององค์กร/หน่วยงานบริการ 
  พยาบาล ซึง่มีความสมัพนัธ์กบัพนัธกิจ  
  สิ่งแวดล้อม  และแผนปฏิบตัิการ 

    

 2) มีการออกแบบระบบงานท่ีมีกระบวนการ
  ท างานท่ีมีความเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนั  มี
  เป้าหมายของระบบงานชดัเจน  และเป็น
  ระบบงานท่ีสมบรูณ์รวมทัง้มีการป้อนกลบั 

    

 3) มีการสร้างนวตักรรมให้กบัระบบงาน โดย
  ใช้ทรัพยากรจากภายนอกอย่างเหมาะสม 

    

2  หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้ออ่ืนอีก 1 ข้อ     
1  หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     
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ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
6.2 การออกแบบกระบวนการท างาน     
 3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     
 1) มีการก าหนดกระบวนการท างานท่ีส าคัญ  
  ซึ่งสัมพันธ์กับความเช่ียวชาญพิเศษของ
  องค์กร/หน่วยงานบริการพยาบาล   
  กระบวนการเหล่านี น้ าไปสู่การส่งมอบ
  คณุคา่แก่ผู้ ใช้บริการผู้ รับผลงานอื่น ๆ  และ
  ความส าเร็จขององค์กร 

    

 2) มีการจดัท าข้อก าหนด (คณุลกัษณะท่ี
 คาดหวงั)  ท่ีส าคญัของกระบวนการท างาน
  ทุกกระบวนการ  โดยใช้ข้อมูลจากทีม      
  สหสาขาวิชาชีพ ผู้ ใช้บริการ  และผู้ ร่วมงาน
  อื่น 

    

 3) มีการออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม
  ส าหรับกระบวนการท างานเพ่ือตอบสนอง
  ข้อก าหนด/ความคาดหวังท่ีส าคัญ โดย
  ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ ใช้บริการ  
  หลักฐานทางวิชาการ  มาตรฐานวิชาชีพ  
  เทคโนโลยีใหม่ ๆ        โอกาสท่ีจะต้อง
  ปรับเปลี่ยน และผลลพัธ์สขุภาพท่ีดีขึน้ 

    

2  หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้อ 2     
1  หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     
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ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
 6.2.1 การยดึหลักการพยาบาลองค์รวม     
  และกระบวนการพยาบาลในการ     
  ปฏบิัตกิารพยาบาล     
  3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     
  1) มีการประเมินสภาพ  รวบรวมข้อมูล 
   วิเคราะห์ วินิจฉัยวางแผนปฏิบตัิการ
   พยาบาล  และประเมินผลการ 
   ปฏิบัติการพยาบาล โดยครอบคลุม
   องค์รวมทัง้ในระดบับุคคลครอบครัว
   และชมุชน 

    

  2) ปฏิบตัิการพยาบาลอย่างถกูต้องโดย
   ใช้ศาสตร์และศิลป์แห่งวิชาชีพ ตาม
   มาตรฐานการพยาบาล  ตอบสนอง
   ปัญหา/ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

    

  3) ปฏิบตัิการพยาบาลโดยมีการ 
   ประสานความร่วมมือในทีมการ
   พยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ 

    

2  หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้อ 2     
1  หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     
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หมวด/ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
 6.2.2 การจัดการอาการรบกวนการช่วยให้     
  ผู้ป่วยบรรเทาจากความเจบ็ปวด/     
  ความทุกข์ทรมานทัง้ด้านร่างกาย     
    จติใจ  สังคม  และจติวิญญาณ     
  3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     
      1) มีการจดัการเพ่ือบรรเทาจากความ
    เจ็บปวดหรือทกุข์ทรมาน ทัง้นีเ้กิด
    จากความเจ็บป่วย และ 
    สภาพแวดล้อม 

    

   2) มีการบนัทกึและรายงานผลการ     

   จดัการเพ่ือการบรรเทาความ 
   เจ็บปวดหรือทกุข์ทรมาน 

    

   3) มีกระบวนการทบทวนการปฏิบตัิ     

   อย่างตอ่เน่ืองเพ่ือพฒันาเทคนิค
   การปฏิบตัิการพยาบาล 

    

2 หมายถงึ  มีข้อ1 และข้ออ่ืนอีก 1 ข้อ     
1 หมายถงึ  ขาดข้อ 1     
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หมวด/ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
 6.2.3  การจัดบริการพยาบาลที่มี     
  ความปลอดภัย  ปราศจากภาวะ     
   แทรกซ้อนที่ป้องกันได้ทัง้ด้าน     
  ร่างกายจติใจ  สังคม  และ         
  จติวิญญาณ 

    

  3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     
   1) มีการจดัท าแนวปฏิบตัิส าหรับ     

    ผู้ใช้บริการท่ีต้องเฝ้าระวงั 
    ภาวะแทรกซ้อน 

    

   2) มีการบนัทกึและรายงานเม่ือเกิด
    ความความเสี่ยงหรือพบวา่อาจ
    เกิดความเสียงและมีการจดัการ
    ป้องกนัหรือแก้ไขเพ่ือความ 
    ปลอดภยั 

    

   3) มีกระบวนการทบทวนการป้องกนั
    ภาวะแทรกซ้อนอย่างตอ่เน่ือง และ
    ก าหนดมาตรการการป้องกนัการ
    เกิดซ า้ 

    

2 หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้ออ่ืนอีก 1 ข้อ     
1 หมายถงึ  ขาดข้อ 1     
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หมวด/ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
 6.2.4 การทบทวนกระบวนการดูแล     
       ผู้ใช้บริการ     
  3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     
    1) มีนโยบายและแผนการทบทวน
      กระบวนการดแูลผู้ใช้บริการเป็น
      ระยะ ๆ อย่างสม ่าเสมอ  และทกุ
      ครัง้ท่ีมีเหตกุารณ์ผิดปกติ หรือเกิด
      ข้อบกพร่องในการปฏิบตัิการ 
      พยาบาล 

    

   2) มีรายงานผลการทบทวน 
     กระบวนการดแูลผู้ใช้บริการ 

    

   3) มีการน าผลการทบทวน 
     กระบวนการดแูลผู้ใช้บริการ มาใช้
     ในการพฒันาคณุภาพการ 
     ปฏิบตัิการพยาบาล 

    

2  หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้อ 3     
1  หมายถงึ  ขาดข้อ 1     
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หมวด/ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
 6.2.5  การดูแลต่อเน่ือง     
  3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     
   1) มีระบบ และแนวทางปฏิบตัิ  เพ่ือ
    ด าเนินการดแูลตอ่เน่ือง เช่ือมโยง
    ระหวา่งหน่วยงาน  สถานบริการ
    สขุภาพ     ครอบครัวและชมุชนทกุ
    ระยะของการเจ็บป่วย และ/หรือ
    การเปลี่ยนแปลงของภาวะสขุภาพ
    โดยการประสานความร่วมมือของ
    ทีมสหสาขาวิชาชีพ 

    

   2) มีการด าเนินงานตามระบบ และ
    แนวทางปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ 

    

   3) มีการประชมุร่วมกนัระหวา่งทีม  
    สหสาขาวิชาชีพ ภายในเครือข่าย
    เพ่ือพฒันาคณุภาพระบบการดแูล
    ตอ่เน่ือง 

    

2  หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้ออ่ืนอีก 1 ข้อ     
1  หมายถงึ  ขาดข้อ 1     

 
 
 
 
 



ส ำนักกำรพยำบำล  กรมกำรแพทย ์88 

 
ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
 6.2.6  การส่งเสริมความสามารถใน     
  การดูแลสุขภาพตนเองของ 
  ผู้ใช้บริการ 

    

  3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     
   1) มีระบบการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย
    ตามมาตรฐานของการพยาบาล 

    

   2) มีการด าเนินการตามแผน  
    เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการสามารถดแูล 

    

    ตนเองได้     

   3) มีระบบการติดตาม ก ากบั  
    ประเมินผล  และสนบัสนนุให้ 

    

    ผู้ใช้บริการและครอบครัวสามารถ     

    ดแูลสขุภาพตนเองและดแูลกนัเอง
    ได้ 

    

2 หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้ออ่ืนอีก 1 ข้อ     
1 หมายถงึ  ขาดข้อ 1     
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ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
 6.2.7  การบันทกึการพยาบาล     
 3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดงันี ้     
         1) มีการบนัทกึการพยาบาลโดยใช้
   หลกักระบวนการพยาบาล ตาม
   มาตรฐานการดแูลเฉพาะ 
   ภาวะการเจ็บป่วย ท่ีครอบคลมุ
   ปัญหาและความต้องการของ
   ผู้ใช้บริการ 

    

  2) มีการน าข้อมลูจากการบนัทกึการ
   พยาบาลไปใช้ ในการวางแผนการ
   ดแูลตอ่เน่ือง และพฒันาเทคนิค
   การปฏิบตัิการพยาบาล 

    

   3) การบนัทกึการพยาบาลมีความ
    ถกูต้องตามมาตรฐานและเป็น
    หลกัฐานตามกฎหมายได้ 

    

2  หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้อ 2     
1  หมายถงึ  ขาดข้อ 1     

 
 
 
 
 



ส ำนักกำรพยำบำล  กรมกำรแพทย ์90 

 
 

ประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
6.3 ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน     
 3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     
 1) มีการเตรียมความพร้อมของระบบงาน  
   สถานท่ี ท างาน  อปุกรณ์  เคร่ืองมือ และ
  เวชภณัฑ์  เพ่ือรองรับภยัพิบตัิ หรือภาวะ
  ฉกุเฉิน 

    

 2) มีระบบการป้องกนัภยัพิบตัท่ีิสามารถ
  ป้องกนัได้ โดยด าเนินการตรวจสอบ        
  เฝ้าระวงัอย่างตอ่เน่ือง   (เช่น อคัคีภยั
  จากระบบไฟฟ้าภายในอาคาร) 

    

 3) มีการเตรียมความพร้อมด้านการบริหาร
  จดัการที่คลอ่งตวั และความต่อเน่ืองของ
  การให้บริการผู้ ป่วยและชมุชน  การ 
  เคลื่อนย้ายและการฟืน้ฟ ู

    

2  หมายถงึ  มี 2 ข้อใน 3 ข้อ     

1  หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     
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ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
6.4 การจัดการกระบวนการท างาน     
 3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     
 1) น ากระบวนการท างานท่ีออกแบบไว้ไปปฏิบตัิ 
  และสร้างความมัน่ใจวา่จะเป็นไปตาม 
  ข้อก าหนดส าคญัของกระบวนการ  (บรรลุ
  คณุลกัษณะทีค่าดหวงั)  มีการน าข้อมลูจาก
  ผู้ใช้บริการ  ผู้ รับผลงานอื่น และผู้ ร่วมงาน  มา
  ใช้ในการจดัการกระบวนการดงักลา่ว องค์กร/  
  หนว่ยงานบริการพยาบาลใช้ตวัชีว้ดัผลงาน
  ส าคญั และตวัชีว้ดัระหวา่งการปฏิบตัิงาน 
  เพื่อควบคมุและปรับปรุงกระบวนการท างาน 

    

 2) พิจารณาความคาดหวังของผู้ ใช้บริการ  มี
  การอธิบาย กระบวนการบริการสุขภาพ
  และผลลพัธ์ที่นา่จะเกิดขึน้     เพื่อให้ 
  ผู้ใช้บริการมีความคาดหวงัที่สามารถ 
  ตอบสนองได้  ผู้ ใช้บริการมีส่วนร่วมในการ
  ตดัสนิใจ  และน าความสมคัรใจของ 
  ผู้ ใ ช้บริการมาพิจารณาในการให้บริกา ร
  พยาบาล 

    

 3) พยายามลดคา่ใช้จา่ยโดยรวมในการ 
  ตรวจสอบป้องกนัการต้องท างานซ า้และ
  ความผิดพลาด 

    

2  หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้ออื่นอกี 1 ข้อ     
1  หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     



ส ำนักกำรพยำบำล  กรมกำรแพทย ์92 

 
 

ประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
6.5 การปรับปรุงกระบวนการท างาน     
 3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     
 1) องค์กร/หน่วยงานบริการพยาบาล ปรับปรุง
  กระบวนการท างานเพ่ือให้ได้ผลงานท่ีดีขึน้  
  ลดความแปรปรวน      ยกระดับคุณภาพ
  บริการพยาบาล และเพ่ือตอบสนองต่อ
  ความต้องการและทิศทางด้านบริการ
  สขุภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

    

 2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุง 
  และบทเรียนระหวา่งหน่วยงาน และ
  กระบวนการตา่ง ๆ  เพ่ือขบัเคลื่อนการ
  เรียนรู้และนวตักรรมในองค์กร 

    

 3) มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
  ท างานอย่างตอ่เน่ือง  เพ่ือให้บรรล ุ
  เป้าหมายความส าเร็จขององค์กร 

    

2  หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้อ 2      

1  หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     
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หมวด  7  ผลลัพธ์การให้บริการพยาบาล 
 

ประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
7.1 ผลลัพธ์ด้านการให้บริการพยาบาล     
 3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     

1) แสดงระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของ  
 ตวัชีว้ดัท่ีส าคญั ทัง้ในด้านผลลพัธ์   
 กระบวนการ  ความปลอดภยั  สภาพการ
 ฟืน้หายของผู้ ป่วย และระดบัความสามารถ 
 ในการดแูลตนเองของผู้ใช้บริการ 

    

 2) แสดงคา่ของตวัชีว้ดัท่ีบรรลเุป้าหมาย และ
  มีแนวโน้มท่ีดีขึน้อย่างตอ่เน่ือง  และ
  ตอบสนองวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ของ
  องค์กร 

    

 3) แสดงข้อมลูเชิงเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม  
  และแสดงผลลพัธ์ท่ีดีกวา่คา่เทียบเคียง 

    

2  หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้อ 2     
1  หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     

 
 
 
 
 
 



ส ำนักกำรพยำบำล  กรมกำรแพทย ์94 

 
 

ประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
7.2  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ     
         3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     

1) แสดงระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของ 
  ตวัชีว้ดัท่ีส าคญัเก่ียวกบัความพงึพอใจ    
  ความไมพ่งึพอใจ  คณุคา่จากมมุมองของ  
  ผู้ใช้บริการและผู้ รับผลงานอื่น  การคงอยู่   
  การแนะน า  และการสร้างความสมัพนัธ์  
  กบัผู้ใช้บริการและผู้ รับผลงานอื่น 

    

 2) แสดงคา่ของตวัชีว้ดัท่ีบรรลเุป้าหมาย และ  
  มีแนวโน้มท่ีดีขึน้อย่างตอ่เน่ือง  และ 
  ตอบสนองวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ของ 
  องค์กรแสดงข้อมลูเชิงเปรียบเทียบท่ี   
  เหมาะสม  และแสดงผลลพัธ์ท่ีดีกวา่คา่  
  เทียบเคียง 

    

3) แสดงข้อมลูเชิงเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม  
 และแสดงผลลพัธ์ท่ีดีกวา่คา่เทียบเคียง  

  เทียบเคียง 

    

2  หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้อ 2     
1  หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     
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ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
7.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ     
 3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     
  1) แสดงระดบัปัจจบุนัและแนวโน้มของ
   ตวัชีว้ดัท่ีส าคญัเก่ียวกบัประสิทธิภาพการ
   จดับริการพยาบาล  เช่น  การลดต้นทนุ  
   การลดขัน้ตอน  การลดระยะเวลา  เป็นต้น 

    

  2) แสดงค่าของตวัชีว้ดัท่ีบรรลเุป้าหมาย และ
   มีแนวโน้มท่ีดีขึน้อย่างตอ่เน่ือง และ 
   ตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
   องค์กร 

    

  3) แสดงข้อมลูเชิงเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม  
   และแสดงผลลพัธ์ท่ีดีกวา่คา่เทียบเคียง 

    

2  หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้อ 2     
1  หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     

 
 
 
 
 
 



ส ำนักกำรพยำบำล  กรมกำรแพทย ์96 

 
 

ประเด็นพิจารณา 
ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
7.4  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร     
 3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     
 1) แสดงระดับปัจจุบันและแนวโน้มของ
  ตัวชีว้ัดท่ีส าคัญเก่ียวกับผลความผูกพัน
  ของบุคลากร  ความพึงพอใจของบุคลากร  
  การพัฒนาบุคลากรและผู้ บ ริหารการ
  พยาบาลขีดความสามารถ และทักษะท่ี
  เหมาะสมของบุคลากร  ระดับอตัราก าลัง  
  การ รักษาไ ว้  บรรยากาศการท างาน 
  สุขอนามัย  ความปลอดภัย  สวัสดิภาพ  
  บริการและสิทธิประโยชน์ของบคุลากร 

    

 2) แสดงคา่ของตวัชีว้ดัท่ีบรรลเุป้าหมาย และ
  มีแนวโน้มท่ีดีขึน้อย่างตอ่เน่ือง  และ
  ตอบสนองวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ของ
  องค์กร 

    

  3) แสดงข้อมลูเชิงเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม  
   และแสดงผลลพัธ์ท่ีดีกวา่คา่เทียบเคียง 

    

2  หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้อ 2     
1  หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     
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ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
7.5 ผลลัพธ์ด้านระบบงานและ     
 กระบวนการส าคัญ     
  3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     

1) แสดงระดับปัจจุบันและแนวโน้มของ
  ตวัชีว้ดัท่ีส าคญัเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน
  ของระบบงาน  รวมทัง้ความพร้อมส าหรับ
  ภัยพิบัติห รือภาวะฉุกเฉิน  และผลการ
  ด าเนินงานของกระบวนการส าคญั 

    

  2) แสดงคา่ของตวัชีว้ดัท่ีบรรลเุป้าหมาย และ
   มีแนวโน้มท่ีดีขึน้อย่างตอ่เน่ือง และ 
   ตอบสนองวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ของ
   องค์กร 

    

  3) แสดงข้อมลูเชิงเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม  
   และแสดงผลลพัธ์ท่ีดีกวา่คา่เทียบเคียง 

    

2  หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้อ 2     
1  หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     
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ประเด็นพิจารณา 

ผลการประเมิน 
เกณฑ์/ระดับการ

ประเมิน 

 
สิ่งที่เกิดขึน้จริง/หลักฐาน 

 3 2 1  
7.6 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร     
 3  หมายถงึ  มีครบ 3 ข้อ  ดังนี ้     
 1) แสดงระดับปัจจุบันและแนวโน้มของ
  ตวัชีว้ดัท่ีส าคญัเก่ียว กบัการบรรลุผลตาม
  กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขององค์กร 
  พฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม  ความเช่ือมั่นใน
  ผู้บริหารการพยาบาลระดบัสงู การประเมิน
  องค์กร  การปฏิบัติตามกฎหมายและ
  กฎระเบียบ  การสนบัสนนุความรับผิดชอบ
  ตอ่ชมุชน 

    

 2) แสดงคา่ของตวัชีว้ดัท่ีบรรลเุป้าหมาย และ
  มีแนวโน้มท่ีดีขึน้อย่างตอ่เน่ือง  และ
  ตอบสนองวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ของ
  องค์กร 

    

  3) แสดงข้อมลูเชิงเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม  
   และแสดงผลลพัธ์ท่ีดีกวา่คา่เทียบเคียง 

    

2  หมายถงึ  มีข้อ 1 และข้อ 2     
1  หมายถงึ  มีข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว     
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 ฉบับเฉลิมพระเกียรตฉิลองสิริราชสมบัตคิรบ 60 ปี 
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