
 

 

 

 

 

 

เกณฑคุ์ณภาพการปฏบัิติการพยาบาลทีเ่ป็นเลศิ 

Criteria  for  Nursing  Performance  Excellence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักการพยาบาล   ส านักงานปลดักระทรวง 

กระทรวงสาธารณสุข 

ISBN  974-422-265-4 

 

 



 

เกณฑคุ์ณภาพการปฏบิัติการพยาบาลทีเ่ป็นเลศิ 

Criteria  for  Nursing  Performance  Excellence 

ISBN  974-422-265-4 
 

ทีป่รึกษา : 

 ศุภชัย เมืองรักษ์ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 

 ถิระ ถาวรบุตร สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 

 ดร. กาญจนา จันทร์ไทย ส านักการพยาบาล 
 

บรรณาธิการและเรียบเรียง : 

 ชุติกาญจน์ หฤทยั ส านักการพยาบาล 

 อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล ส านักการพยาบาล 
 

จดัพิมพโ์ดย : 

 ส านักการพยาบาล  ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสขุ 
 

พมิพค์รั้งที่  1 กนัยายน 2549 จ านวน  1,000  เล่ม 

พมิพค์รั้งที่  2 พฤษภาคม 2550 จ านวน  1,000  เล่ม 

พมิพค์รั้งที่  3 กนัยายน 2552 จ านวน  1,000  เล่ม 

พมิพค์รั้งที่  4 กนัยายน 2553 จ านวน  2,000  เล่ม 
 

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ 

 ชุติกาญจน์  หฤทยั. 

  เกณฑคุ์ณภาพการปฏบิัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ.__นนทบุรี : ส านักการพยาบาล 

 กรมการแพทย์,  2549. 

  60  หน้า 

  1.  บริการการพยาบาล__การบริหาร.  I.  อรุณ ี ไพศาลพาณชิย์กุล,  ผู้แต่งร่วม. 

 II.  กรมการแพทย.์  ส านักการพยาบาล.  III.  ช่ือเร่ือง. 

 610.7306 

 ISBN  974-422-265-4 
 

พมิพที์่ บริษัทสามเจริญพาณิชย์  (กรุงเทพ)  จ ากดั 



 

ค าน า 

(พมิพค์รั้งที่  4) 

 

 เกณฑคุ์ณภาพการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ (Criteria for Nursing Performance  

Excellence)  เล่มน้ี  ส านักการพยาบาล  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  จัดท าขึ้นตาม

กรอบแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  เพ่ือองค์กรที่เป็นเลิศ  (Thailand  Quality  

Award : TQA)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์กลางที่จะค้นหาวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็น

เลิศ (Nursing Best Practices)  โดยเข้าสู่ระบบ Benchmarking คุณภาพการพยาบาลระดับประเทศ  

ซ่ึงนับว่าเป็นอีกกลไกหน่ึงที่ส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ  

เกิดการพัฒนางานบริการพยาบาลแบบก้าวกระโดด  และส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในแวดวง

วิชาชีพอย่างกว้างขวาง 

 ในปีงบประมาณ 2552  คณะกรรมการบริหารรางวัลคุณภาพการปฏบัิติการพยาบาล

ที่เป็นเลิศ  ได้ร่วมกันพิจารณาปรับเกณฑ์หมวด 5 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

(TQA) ซ่ึงปรับตามเกณฑ์ Malcom  Baldrige  National  Quality  Award  (MBNQA)  2007  

เพ่ือให้มีความเป็นสากลและทนัสมัยมากขึ้น  รวมทั้งปรับวิธีการเรียบเรียงประเดน็พิจารณาของทุก

หมวดให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

 ต่อมาปีงบประมาณ  2553  ส านักการพยาบาล  จึงได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มน้ีเพ่ิมขึ้น

เพ่ือให้เพียงพอต่อการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้บุคลากรทางการพยาบาลของสถาน

บริการสาธารณสุขทุกระดับ  ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  และ

น าไปสู่การขยายผลแลกเปล่ียนเรียนรู้ในแวดวงวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ก่อให้เกิด

ผลลัพธส์งูสดุต่อสขุภาพของประชาชนต่อไป 

 

 

 

    ส านักการพยาบาล  ส านักงานปลัดกระทรวง 
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ค าน า 

(พมิพค์รั้งที่  3/ปรบัปรุงครั้งที ่ 1) 

 

 เกณฑคุ์ณภาพการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ (Criteria for Nursing Performance  

Excellence)  เล่มน้ี  ส านักการพยาบาล  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  จัดท าขึ้นตาม

กรอบแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  เพ่ือองค์กรที่เป็นเลิศ  (Thailand  Quality  

Award : TQA)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์กลางที่จะค้นหาวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็น

เลิศ (Nursing Best Practices)  โดยเข้าสู่ระบบ Benchmarking คุณภาพการพยาบาลระดับประเทศ  

ซ่ึงนับว่าเป็นอีกกลไกหน่ึงที่ส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ  

เกิดการพัฒนางานบริการพยาบาลแบบก้าวกระโดด  และส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในแวดวง

วิชาชีพอย่างกว้างขวาง 

 ในปีงบประมาณ 2552 น้ี  คณะกรรมการบริหารรางวัลคุณภาพการปฏิบัติการ

พยาบาลที่เป็นเลิศ  ได้ร่วมกันพิจารณาปรับเกณฑ์หมวด 5 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ (TQA) ซ่ึงปรับตามเกณฑ์ Malcom  Baldrige  National  Quality  Award  (MBNQA)  

2007  เพ่ือให้มีความเป็นสากลและทนัสมัยมากขึ้น  รวมทั้งปรับวิธีการเรียบเรียงประเดน็พิจารณา

ของทุกหมวดให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

 ส านักการพยาบาล หวังเป็นอย่างย่ิงว่า  หนังสือเล่มน้ีจะเป็นแนวทางให้บุคลากร

ทางการพยาบาลของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ  ได้รังสรรค์ผลงานวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็น

เลิศ  และน าไปสู่การขยายผลแลกเปล่ียนเรียนรู้ในแวดวงวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

ก่อให้เกดิผลลัพธส์งูสดุต่อสขุภาพของประชาชนต่อไป 

 

 

 

    ส านักการพยาบาล  กรมการแพทย์ 

    กระทรวงสาธารณสขุ 

    กนัยายน  2552 

 

 



 

ค าน า 

(พมิพค์รั้งที่  2) 

 

 เกณฑคุ์ณภาพการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ (Criteria for Nursing Performance  

Excellence)  เล่มน้ี  ส านักการพยาบาล  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสขุ  จัดท าขึ้นตาม

กรอบแนวคิดของเกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งชาติ  เพ่ือองค์กรที่เป็นเลิศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้

เป็นเกณฑก์ลางที่จะค้นหาวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  (Nursing  Best  Practices)  โดยเข้า   

สู่ระบบ  Benchmarking คุณภาพการพยาบาลระดับประเทศ  ซ่ึงนับว่าเป็นอกีกลไกหน่ึงที่ส าคัญ  

ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสขุทุกระดับเกดิการพัฒนางานบริการพยาบาล

แบบก้าวกระโดด  และส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในแวดวงวิชาชีพอย่างกว้างขวาง 

 ส านักการพยาบาล หวังเป็นอย่างย่ิงว่า  หนังสอืเล่มน้ีจะเป็นแนวทางให้บุคลากร

ทางการพยาบาลของสถานบริการสาธารณสขุทุกระดับ  ได้รังสรรค์ผลงานวิธปีฏบิัติการพยาบาลที่เป็น

เลิศ  ให้เกดิผลลัพธ์สูงสดุต่อสขุภาพของประชาชนไทยต่อไป 

 

 

 

    ส านักการพยาบาล  กรมการแพทย์ 

    กระทรวงสาธารณสขุ 

    พฤษภาคม  2550 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าน า 

 

 เกณฑคุ์ณภาพการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  จัดท าขึ้นภายใต้โครงการพัฒนา

ระบบ  Benchmarking  คุณภาพการพยาบาล  โดยส านักการพยาบาล  กรมการแพทย์  กระทรวง

สาธารณสขุ  ได้น าเกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งชาติ  ซ่ึงเป็นบรรทดัฐานที่ส าคัญของการประเมินองค์กร  

มาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาเกณฑคุ์ณภาพการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ร่วมกบัการใช้

ระบบ  Benchmarking  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกในการเพ่ิมผลผลิตและ      

ท าให้เกดินวัตกรรมการปรับปรุงองค์กรอย่างก้าวกระโดด  เพ่ือยกระดับประสทิธภิาพขององค์กร 

ในระยะเวลาอนัสั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสขุ

ทุกระดับ เกดิการพัฒนางานบริการพยาบาลแบบก้าวกระโดด  สร้าง  Nursing  Best  Practices  

อย่างกว้างขวาง  อนัจะส่งผลให้ประชาชนในทุกภมูิภาคของประเทศไทยได้รับบริการพยาบาลที่เป็น

เลิศโดยทดัเทยีมกนั 

 ส านักการพยาบาล ขอขอบคุณส านักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  

ที่อนุญาตให้คณะผู้จัดท าได้น ากรอบแนวคิดเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาก าหนดเป็นกรอบของ

เกณฑ์คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ขอขอบคุณสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติที่ให้ความ

กรุณาสนับสนุนวิทยากรที่ปรึกษา และเอกสารวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือใช้ในการพัฒนาเกณฑ์

คุณภาพฯน้ี  ให้ส าเรจ็ลุล่วงไปด้วยดี  ขอขอบคุณคณะท างานทุกท่านที่เสียสละก าลังความคิด และเวลา

ในการค้นหาแนวทางพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน      

ที่กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาและให้ค าแนะน าในการแก้ไขเกณฑ์คุณภาพการปฏิบัติการ

พยาบาลที่เป็นเลิศ  จนส าเรจ็ลุล่วงด้วยดี 

 ส านักการพยาบาลหวังเป็นอย่างย่ิงว่า  หนังสอืเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน

ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  และสะท้อนให้เกดิผลลัพธท์ี่ดีแก่ประชาชนผู้ใช้บริการต่อไป 
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ส ำนักกำรพยำบำล  กรมกำรแพทย์ 

เกณฑคุ์ณภาพการปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ 

(Criteria  for  Nursing  Performance  Excellence) 

 

ความเป็นมา 

 ในยุคแห่งศตวรรษที่  21  กระแสแห่งโลกาภิวัฒน์ที่หล่ังไหลข้ามทวีปและประเทศ

ต่าง ๆ  ในทุกภมูิภาคของโลก  ท าให้ข่าวคราวความเคล่ือนไหวทุก ๆ  ด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ  

สังคม  วัฒนธรรม  การเมือง  ฯลฯ  เป็นที่รับรู้โดยทั่วกันอย่างรวดเรว็  กระแสแห่งการพัฒนาของ

ระบบคุณภาพ  กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและแข่งขันกันอย่างกว้างขวาง  ทั้งในภาคอุตสาหกรรม

และภาคบริการ 

 ระบบบริการสุขภาพ  เป็นภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากกระแสการพัฒนาของยุค

โลกาภิวัฒน์เป็นอย่างมาก  เกดิการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพบริการที่เป็นเลิศทั้งภาครัฐและเอกชน  

ด้วยความเช่ือที่ว่าสถานบริการสาธารณสขุที่อยู่ในล าดับต้น ๆ  ของความศรัทธา และความนิยมจาก

ประชาชน  จะครองส่วนแบ่งตลาดด้านสุขภาพที่เหนือกว่าคู่แข่ง  สถานการณ์การแข่งขันด้านการ

พัฒนาคุณภาพบริการน้ีเกิดขึ้ นในทุกภูมิภาคของโลก  ซ่ึงแน่นอนที่สุดว่ากลุ่มประเทศในซีกโลก

ตะวันตกย่อมก้าวล า้น าหน้ากลุ่มประเทศในซีกโลกตะวันออกอย่างชัดเจน 

 อย่างไรกด็ี สถานการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพของซีกโลก 

ตะวันตก  กเ็ป็นแนวทางให้กลุ่มประเทศในซีกโลกตะวันออกน ามาปรับใช้  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ

พัฒนาแบบก้าวกระโดด  โดยที่ไม่ต้องเสยีเวลาลองผิดลองถูกหรือคิดค้นด้วยตนเอง วิธีการดังกล่าว

เกดิขึ้นมานานกว่า  50  ปี  โดยที่กลุ่มบุคลากรสาขาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข  ยอมรับ

และด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงวิธีการเช่นน้ี  กค็ือ  Benchmarking  น่ันเอง  เพียงแต่การท า  

Benchmarking  ในสมัยแรกน้ันเป็นการท าในลักษณะอย่างไม่เป็นทางการและไม่เป็นระบบ   เช่น  

การส่งบุคลากรไปศึกษาต่อหรือดูงาน  เป็นต้น  ผลจากการศึกษาต่อหรือศึกษาดูงานได้ถูกน ามา

ปรับใช้  เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพงานเป็นระยะ  ๆ 

 Benchmarking  จึงเป็นเคร่ืองมือที่ท  าให้เกิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอย่างก้าว

กระโดด  ให้ผลที่รวดเรว็ก่อให้เกดิการประดิษฐ์คิดค้นใหม่ ๆ  ในองค์กรหรือที่เรียกว่า  Innovation  

ซ่ึงท าให้มีการเปล่ียนแปลงในระยะเวลาอันสั้น และสาเหตุที่องค์กรต่าง ๆ  มีการท า Benchmarking 

กันมากขึ้น  เน่ืองจากตระหนักว่าการปรับปรุงแบบ  Continuous  Improvement  เพียงอย่างเดียว  
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อาจจะไม่เพียงพอที่จะท าให้องค์กรแข่งขันได้  การท า  Benchmarking  ควบคู่ไปด้วย  ท าให้องค์กร

สามารถเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงของโลกภายนอกได้อย่างทนัทว่งท ี

 ส านักการพยาบาลตระหนักถึงความส าคัญของการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

บริการพยาบาลให้ก้าวทนัความเปล่ียนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทนัสมัยอยู่เสมอ  จึงได้

น าระบบ  Benchmarking  มาใช้ในการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล  ส่งเสริมให้เกิด

กระบวนการเทยีบเคียงและเรียนรู้วิธีปฏบัิติจากผู้อื่น  โดยกระท าอย่างเปิดเผยและมีระบบ  เพ่ือให้

เกิดการแข่งขันกันพัฒนาวิธีปฏบัิติที่เป็นเลิศ  สามารถประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของ  

องค์กร/หน่วยงานบริการพยาบาลต่าง  ๆ  อย่างไรกด็ี  การเทยีบเคียงคุณภาพการพยาบาลเพ่ือให้

ได้มาซ่ึงวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ควรที่จะมีเกณฑ์การตัดสินที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  

ส านักการพยาบาล จึงได้ท า  เกณฑคุ์ณภาพการปฏิบติัการพยาบาลที่เป็นเลิศ  (Criteria  for  

Nursing  Performance  Excellence)  ขึ้น  โดยใช้กรอบแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  

เพ่ือองค์กรที่เป็นเลิศ  (Thailand  Quality  Award : TQA)  ผนวกกับขั้นตอนของ  Evidence  

Based  Nursing  Practices  เพ่ือกระตุ้นให้เกดิการพัฒนาคุณภาพการปฏบัิติการพยาบาล  และเกิด

การแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการปฏบัิติและนวัตกรรมอย่างกว้างขวาง  ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา 

Best  Practices  ทางการพยาบาล  อนัจะน าไปสู่คุณภาพบริการพยาบาลที่เป็นเลิศต่อไป 

 

วตัถุประสงค ์

 เกณฑคุ์ณภาพการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ เป็นเกณฑก์ลางที่ส านักการพยาบาล

พัฒนาขึ้น  เพ่ือ 

 1. สนับสนุนให้องค์กรพยาบาลน าแนวทางของเกณฑคุ์ณภาพการปฏบัิติการ

พยาบาลที่เป็นเลิศ  ไปใช้ในการพัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่ก่อให้เกิดคุณภาพบริการพยาบาล 

 2. กระตุ้นให้เกดิการคิดค้นนวัตกรรมด้านการพยาบาลอย่างกว้างขวาง 

 3. กระตุ้นให้มีการเรียนรู้และแลกเปล่ียนวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

 4. เพ่ือส่งเสริมให้เกดิการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างก้าวกระโดด 
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กลวิธีด าเนนิการพฒันาเกณฑคุ์ณภาพการปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ 

 การด าเนินการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  คณะท างาน

ของส านักการพยาบาล  ได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังน้ี 

 1. วางแผนการด าเนินงานและจัดท าแผนปฏบัิติการที่สอดคล้องกับโครงการพัฒนา

ระบบ  Benchmarking  คุณภาพการพยาบาล  ที่ได้รับอนุมัติจากกรมการแพทย์ 

 2. น าเสนอแนวคิดและแผนการด าเนินงานต่อที่ปรึกษา 

 3. ศึกษาสถานการณ์โดยภาพรวมจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

และศึกษาดูงานการจัดระบบเทยีบเคียงคุณภาพการพยาบาลและการพัฒนาวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่

เป็นเลิศ (Nursing Best Practices) จากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 

 4. คณะท างานของส านักการพยาบาลก าหนดกรอบแนวคิด  และร่างเกณฑ์การ

พิจารณา  Nursing  Best  Practices  น าเสนอต่อที่ปรึกษา 

 5. ประชุมระดมความคิดคณะท างาน  เพ่ือพิจารณาร่างเกณฑ์การพิจารณา  

Nursing  Best  Practices  และก าหนดแนวทางการพัฒนาวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  โดย   

ที่ปรึกษาร่วมประชุมกบัคณะท างาน 

 6. คณะท างานของส านักการพยาบาลปรับกรอบแนวคิดและใช้กรอบแนวคิดเกณฑ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  (Thailand  Quality  Award : TQA)  มาก าหนดเกณฑ์คุณภาพการ

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  และแนวทางการให้คะแนน  (Scoring  Guideline) 

 7. ยกร่างเกณฑ์คุณภาพการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศน าเสนอที่ปรึกษา  และ

ปรับปรุงตามค าแนะน าของที่ปรึกษา 

 8. น าเสนอยกร่างเกณฑ์คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ต่อส านัก     

เลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  เพ่ือขอความเหน็ชอบในการน าเกณฑ์  TQA  มา

ประยุกต์ใช้และเผยแพร่ 

 9. น าเสนอยกร่างเกณฑคุ์ณภาพการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่เป็นผู้ประเมินเกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งชาติ  และปรับแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 10. จัดพิมพ์และเผยแพร่  เพ่ือให้เกดิการน าไปใช้  โดยการประชุมวิชาการและจัดส่ง

ให้สถานบริการสาธารณสขุ  รวมถึงเผยแพร่ใน  Website  ของส านักการพยาบาล 
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ประโยชนข์องเกณฑคุ์ณภาพการปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ 

 องค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริการพยาบาล  ที่น าเกณฑ์คุณภาพการปฏิบัติการ

พยาบาลที่เป็นเลิศไปใช้ด าเนินงานพัฒนา  Nursing  Best  Practices  จะได้รับประโยชน์โดยตรง

หลายประการ  คือ เป็นการกระตุ้น  ส่งเสริมให้เกดิการคิดค้น  พัฒนานวัตกรรมด้านการปฏบัิติการ

พยาบาล  ท าให้เกิดองค์ความรู้ด้านการพยาบาลที่หลากหลาย  เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกัน 

และกัน  เกี่ยวกับวิธีการ/กระบวนการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นข้ันตอนส าคัญ  (Critical  

Processes)  ในแต่ละเร่ืองที่ศึกษา  ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อทั้งบุคลากรผู้ปฏบัิติงานและผู้ใช้บริการ 

 ในกรณีที่องค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริการพยาบาล  น าเกณฑ์ไปใช้แล้ว จัดท า   

รายงานการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ส่งมาขอรับการประเมินจากส านักการพยาบาล  จะได้รับ

การตรวจประเมินด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิผล  และเมื่อผลการพิจารณาตัดสินผ่านเกณฑ์ตาม

ระบบการให้คะแนน  จะได้รับการตรวจเย่ียม  (Site  Visit  Assessment)  จากคณะกรรมการและ

ได้รับรายงานป้อนกลับ  ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการน าไปสู่แผนปรับปรุงกระบวนการท างานและพัฒนา

วิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศให้สมบูรณ์มากข้ึนต่อไป 

 นอกจากน้ี องค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริการพยาบาล  ที่ได้รับรางวัลคุณภาพการ

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  จะก่อให้เกดิคุณประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม  ดังน้ี 

 1. ได้รับการประกาศเกยีรติคุณต่อหน้าสาธารณชนในแวดวงวิชาชีพการพยาบาล 

 2. ได้รับการเผยแพร่วิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศใน  Website  ของส านักการ

พยาบาล 

 3. เป็นการกระตุ้นให้บุคลากรทางการพยาบาลเกิดการต่ืนตัว และแลกเปล่ียนการ

พัฒนาองค์ความรู้  นวัตกรรมเกี่ยวกบัการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

 4. เป็นแหล่งประโยชน์/แหล่งอ้างอิงที่ มีความน่าเช่ือถือในแวดวงวิชาชีพการ

พยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ 
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เงือ่นไข/ขอ้ตกลง  ในกรณีทีไ่ดร้บัรางวลั 

 องค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริการพยาบาล  ที่ได้รับรางวัลคุณภาพการปฏบัิติการ

พยาบาลที่เป็นเลิศ  จะต้องด าเนินการตามเง่ือนไขที่ส านักการพยาบาลก าหนดไว้  ดังน้ี 

 1. ยินดีที่จะเปิดเผยและให้ข้อมูลส าคัญและจ าเป็นเกี่ยวกับวิธีการด าเนินงานพัฒนา

วิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  เพ่ือน าไปเผยแพร่ให้เกดิประโยชน์ต่อวิชาชีพ และบุคคลทั่วไป 

 2. พร้อมที่จะเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศในเร่ือง    

ที่ได้รับรางวัล 

 3. ยินดีที่จะแนะน าวิธกีารปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  หรือท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา

แก่องค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริการพยาบาลอื่น  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อผู้ให้บริการ

และประชาชนผู้ใช้บริการ 
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กรอบแนวคิด 

 เกณฑคุ์ณภาพการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ ก าหนดตามกรอบแนวคิดของเกณฑ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) และขั้นตอนของ  Evidence  Based  

Nursing  Practices  โดยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ประกอบด้วย  โครงร่างองค์กรและหมวด

การประเมิน 7 หมวด  ได้แก่ 

 หมวด  1 การน าองค์กร 

 หมวด  2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

 หมวด  3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 

 หมวด  4 การวัด  การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 

 หมวด  5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

 หมวด  6 การจัดการกระบวนการ 

 หมวด  7 ผลลัพธท์างธุรกจิ 

ส าหรับขั้นตอนของ  Evidence  Based  Nursing  Practices  ประกอบด้วย  7  ขั้นตอน  ได้แก่ 

 ข้ันตอนที่  1 การก าหนดปัญหาและท าปัญหาให้กระจ่าง 

  (Problem  Identification  &  Problem  Clarification) 

 ข้ันตอนที่  2 การแสวงหาหลักฐานที่เป็นการปฏบัิติที่เป็นเลิศ 

  (Finding  Best  Evidence) 

 ข้ันตอนที่  3 การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของหลักฐาน 

  (Analizing  &  Assessing  Evidence  Value) 

 ข้ันตอนที่  4 การก าหนดผลลัพธ์  (Defining  Outcomes) 

 ขั้นตอนที่  5 การสร้างแนวปฏบัิติทางคลินิก 

  (Developing  Clinical  Practice  Guideline) 

 ข้ันตอนที่  6 การปฏบัิติโดยใช้แนวปฏบัิติทางคลินิก 

  (Implementing  Clinical  Practice  Guideline) 

 ข้ันตอนที่  7 การประเมินผลลัพธ์  (Outcome  Evaluation) 

 

เมื่อน ามาผนวกเข้าด้วยกัน  จะสามารถวางกรอบการประเมินของเกณฑ์คุณภาพการปฏิบัติการ

พยาบาลที่เป็นเลิศ  ได้ดังตารางต่อไปนี้  
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ขั้นตอนของ  Evidence  Based  Nursing  Practices 

 

 

 

เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ 

 

 

ขั้นตอน

ที่  1 

การ

ก าหนด

ปัญหา

และท า

ปัญหา

ให้

กระจ่าง 

 

 

ขั้นตอน

ที่  2 

การ

แสวงหา

หลกัฐาน

ที่เป็น

การ

ปฏิบติัที่

เป็นเลิศ 

 

ขั้นตอน  

ที่  3      

การ

วิเคราะห์

และ

ประเมิน

คุณค่า

ของ  

หลกัฐาน 

 

ขั้นตอน

ที่  4 

การ

ก าหนด

ผลลพัธ ์

 

ขั้นตอน

ที่  5 

การ

สรา้ง

แนว

ปฏิบติั

ทาง

คลินิก 

 

ขั้นตอน

ที่  6 

การ

ปฏิบติั

โดยใช้

แนว

ปฏิบติั

ทาง

คลินิก 

 

ขั้นตอน

ที่  7 

การ

ประเมิน

ผลลพัธ ์

โครงร่างองค์กร 

 

       

หมวด  1 การน าองค์กร 

 

       

หมวด  2 การวางแผนเชิงกลยุทธ ์

 

       

หมวด  3 การมุ่งเน้นลูกค้าและ 

 ตลาด 

       

หมวด  4 การวัด  การวิเคราะห์ 

 และการจัดการความรู้ 

       

หมวด  5 การมุ่งเน้นทรัพยากร 

 บุคคล 

       

หมวด  6 การจัดการกระบวนการ 

 

       

หมวด  7 ผลลัพธท์างธุรกจิ 
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โครงสรา้งเกณฑ ์

 จากตาราง  Matrix  ดังกล่าว  น าไปสู่การก าหนดโครงสร้างเกณฑ์คุณภาพการ

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ประกอบด้วย  7  หมวด  20  หัวข้อ  โดยแสดงความสัมพันธ์ใน

มุมมองเชิงระบบ  ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงร่างองคก์ร : 

ลกัษณะและเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

2 

การวางแผน 

เชิงกลยุทธ ์

5 

การมุ่งเน้น 

ผู้ให้บริการ 

3 

การมุ่งเน้น 

ผู้ใช้บริการ 

6 

กระบวนการพัฒนา 

วิธีปฏิบัติการพยาบาล 

ที่เป็นเลิศ 

7 

ผลลัพธ์ของการ 

ปฏิบัติการพยาบาล 

ที่เป็นเลิศ 

1 

การน าองค์กร 

4 

การวัด  การวิเคราะห ์ และการจัดการความรู้ 

เกณฑคุ์ณภาพการปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ 



เ
กณฑค์ุณภาพการปฏิบตักิารพยาบาลทีเ่ป็นเลศิ 

ส ำนักกำรพยำบำล  กรมกำรแพทย์ 9 

 

 โครงร่างองคก์ร 

 

 โครงร่างองค์กร หมายถึง ภาพรวมของกลุ่มการพยาบาล/หน่วยงานบริการพยาบาล  

เป็นสิ่งส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  เป้าหมายหลักขององค์กร

พยาบาล/หน่วยงานบริการพยาบาล  ความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ 

 1. ลกัษณะองคก์ร 

  อธิบายถึงโครงสร้างการบริหารหน่วยงานบริการพยาบาล  ลักษณะ/ขอบเขต 

ของงาน  และลักษณะของบุคลากรที่ปฏบัิติงาน 

  ก. โครงสรา้งการบริหาร 

   ระบุถึงวิธีการจัดโครงสร้างการบริหารองค์กร/หน่วยงานบริการพยาบาล   

ทั้งในด้านการบริหารงานและการปฏบัิติงาน  โดยเช่ือมโยงให้เหน็ภาพใหญ่ขององค์กรในลักษณะ

ของสายการบังคับบัญชาและสายการประสานงาน 

  ข. ลกัษณะ/ขอบเขตของงาน 

   ระบุถึงภารกิจ/บริการหลักและภารกิจ/บริการรองของหน่วยงานบริการ

พยาบาล  ขอบเขตของงานที่หน่วยงานรับผิดชอบ  กลไก/กระบวนการในการจัดบริการของ   

หน่วยงานให้มีประสทิธภิาพ  รวมทั้งการจัดบริการที่เกี่ยวข้องกบัวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

  ค. ลกัษณะบุคลากร 

   ระบุลักษณะโดยรวมของจ านวนและประเภทของบุคลากรในหน่วยงาน

บริการพยาบาลที่สร้าง/พัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  เช่น  ระดับการศึกษา  ความ  

หลากหลายของบุคลากรในสายงานและบทบาทหน้าที่ 

 2. เป้าหมายหลกัขององคก์ร 

  ก. เป้าหมายของการจัดบริการ 

   ระบุถึงเป้าหมายการจัดบริการสขุภาพของหน่วยงานบริการพยาบาลที่พัฒนา

วิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  วิธีการก าหนดเป้าหมายหลักของการจัดบริการ  กลไกการบริหาร

และการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหลักที่ก  าหนดไว้  พร้อมทั้งระบุเป้าหมายที่เช่ือมโยงไปสู่การ

สร้าง/พัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 
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 หมวด  1  การน าองคก์ร 

 

 หมวดการน าองค์กร เป็นการประเมินบทบาทของผู้บริหารทางการพยาบาล ทั้ง

ระดับสูงและระดับหน่วยงานในการก าหนดทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน  การบริหารหน่วยงาน  

รวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการในหน่วยงานบริการ

พยาบาลที่พัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

 1.1 การก าหนดทิศทางขององคก์ร 

  อธิบายถึงการด าเนินการที่ผู้บริหารทางการพยาบาลแต่ละระดับใช้ในการช้ีน า

การพัฒนาหน่วยงาน  วิธีการสื่อสารและกระตุ้นให้มีผลการด าเนินการที่ ดีในการพัฒนาวิธี

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

  ก. วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ 

   (1) ระบุวิธีการที่ผู้บริหารทางการพยาบาลทุกระดับใช้ในการก าหนด 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มการพยาบาล  วิธีการเช่ือมโยงความสอดคล้องของวิสัยทัศน์และ  

พันธกิจของกลุ่มการพยาบาลและหน่วยงานบริการพยาบาล  ช่วงระยะเวลาของการทบทวน /    

ปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์  พันธกิจ  รวมทั้งระบุข้อความวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ที่กลุ่มการพยาบาลและ

หน่วยงานใช้อยู่ในปัจจุบัน 

   (2) การสร้างบรรยากาศการท างาน  ระบุถึงสัมพันธภาพของบุคลากร

ทุกระดับในหน่วยงานบริการพยาบาล  รวมทั้งวิธีการที่ผู้บริหารหน่วยงานใช้ในการกระตุ้น หรือ 

เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน  เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพบริการของหน่วยงาน    

การเสริมสร้าง/สนับสนุนการพัฒนาวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ความต่อเน่ืองของกิจกรรม 

ดังกล่าว 

  ข. การสือ่สารและผลการด าเนนิงาน 

   (1) ระบุวิธีการที่ผู้บริหารทางการพยาบาลแต่ละระดับใช้ในการสื่อสาร

วิสัยทศัน์และ พันธกิจไปสู่บุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ  การให้อ านาจในการตัดสินใจ และ

การจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานบริการพยาบาล  มีความมุ่งมั่น  ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาวิธี

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  รวมทั้งพัฒนาคุณภาพบริการของหน่วยงานในภาพรวมให้ก้าวสู่ความ

เป็นเลิศ 
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   (2) ระบุวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการท าให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ

พยาบาลที่เป็นเลิศ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  การปรับปรุงผลการด าเนินงานและการ

บรรลุวิสยัทศัน์ของหน่วยงานบริการพยาบาลและองค์กรพยาบาล 

 1.2 ความรบัผดิชอบต่อผูใ้ชบ้ริการ 

  อธิบายถึงการด าเนินงาน  เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการของ  

หน่วยงานบริการพยาบาลน้ัน ๆ  ทั้งในด้านความปลอดภัยจากความเสี่ยงต่าง ๆ  การปรับปรุง 

พฤติกรรมบริการที่มีจริยธรรมและการรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรผู้ให้บริการในระหว่าง

การด าเนินการพัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

  ก. การวิเคราะหค์วามเสีย่งและผลกระทบ 

   (1) ระบุถึงวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เป็นความเสี่ยงทุก

ด้าน  ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับ

ผู้ใช้บริการของหน่วยงานบริการพยาบาลน้ันๆ   

   (2) ระบุวิธีการก าหนดมาตรการเพ่ือการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและ

ผลกระทบดังกล่าว  รวมทั้งกระบวนการด าเนินงาน และความต่อเน่ืองของระบบการเฝ้าระวังความ

เสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ใช้บริการ ในระหว่างการด าเนินการพัฒนาวิธีปฏิบัติการ

พยาบาลที่เป็นเลิศ 

  ข. จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   (1) ระบุถึงวิธีการและกลไกที่ใช้ในการเฝ้าระวัง  ติดตามก ากับและ

ประเมินผลในระหว่างการด าเนินการพัฒนาวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า

บุคลากรผู้ให้บริการทุกคนปฏบัิติงานโดยยึดถือหลักการของจริยธรรมและรักษาไว้ซ่ึงจรรยาบรรณ

วิชาชีพ   

   (2) ระบุตัววัดที่ส าคัญ  ผลการประเมินและด าเนินการต่อพฤติกรรมที่

ขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ  วิชาชีพ 
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 หมวด  2  การวางแผนเชิงกลยุทธ ์

 

 หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์  เป็นการประเมินหน่วยงานบริการพยาบาล  ในด้าน

การจัดท ากลยุทธ์  การจัดท าแผนปฏบัิติการและการน ากลยุทธ์ไปปฏบัิติ  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิธี

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  โดยสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธข์องหน่วยงาน 

 2.1 การจดัท ากลยุทธ ์

  อธิบายถึงกระบวนการก าหนดแผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  สรุป

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญของหน่วยงานและเป้าหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิธี

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศโดยสอดคล้องกบัเป้าหมายหลักขององค์กร 

  ก. กระบวนการจดัท าแผนกลยุทธ ์

   (1) ระบุวิธีการที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์  ข้ันตอนที่ส าคัญของ

กระบวนการจัดท ากลยุทธ์  ผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญในองค์กร   

   (2) ระบุถึงการน าผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กรมาใช้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็น

เลิศ 

  ข. วตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์

   (1) ระบุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธท์ี่ส าคัญของหน่วยงานบริการพยาบาลที่  

เกี่ยวข้องและเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ   

   (2) ระบุกรอบเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่ส าคัญ

ที่สดุของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธดั์งกล่าว 

 2.2 การน ากลยุทธไ์ปปฏิบติั 

  อธิบายถึงวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ ระบุถึงการพัฒนาวิธี

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศไปสู่แผนปฏบัิติการ  สรุปแผนปฏบัิติการและตัววัดที่ส าคัญของผลการ 

ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตของหน่วยงานบริการพยาบาล

ตามตัววัดดังกล่าว 
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  ก. การจดัท าแผนปฏิบติัการ 

   (1) ระบุวิธีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานบริการ

พยาบาล  การเช่ือมโยงแผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิธี

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศไปสู่แผนปฏิบัติการ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนปฏบัิติการ  

ปัจจัยน าเข้าและแหล่งที่มาของทรัพยากรที่ส าคัญ  ซ่ึงครอบคลุมถึงกจิกรรมการพัฒนาวิธีปฏบัิติการ

พยาบาลที่เป็นเลิศ  ตั้งแต่เร่ิมต้นขั้นตอนแรกในการยกร่าง  ทดลองใช้  ประเมินผล  ขยายผล  

จนกระทั่งถึงข้ันตอนของการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน   

   (2) ระบุวิธีการถ่ายทอดแผนปฏบัิติการไปสู่การปฏบัิติและการติดตาม

ก ากบั  ตลอดจนวิธกีารปรับเปล่ียนแผนปฏบัิติการในสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 

  ข. การน าแผนปฏิบติัการไปปฏิบติั 

   (1) ระบุวิธีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิธี

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศไปสู่บุคลากรผู้ให้บริการของหน่วยงานบริการพยาบาล วิธกีารสร้างการ

มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผน  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานบริการพยาบาลและ

องค์กรพยาบาล   

   (2) ระบุตัววัดผลการด าเนินการที่ส าคัญที่ใช้ติดตามความก้าวหน้าของ

แผนปฏิบัติการ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่

เป็นเลิศแต่ละเร่ืองที่ ปรากฏอยู่ในแผนปฏบัิติการ 
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 หมวด  3  การมุ่งเนน้ผูใ้ชบ้ริการ 

 

 หมวดการมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ  เป็นการประเมินหน่วยงานบริการพยาบาลในด้านการ

ให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้ใช้บริการ  ในกระบวนการของการพัฒนาวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  

การยึดหลัก  “ผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางของการดูแล”  การก าหนดความต้องการ/ความคาดหวัง

ของผู้ใช้บริการ  การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการและกระบวนการพิทกัษ์สทิธผู้ิใช้บริการ 

 3.1 ขอ้มูลเกีย่วกบัผูใ้ชบ้ริการ 

  อธบิายวิธกีารจ าแนกประเภท/กลุ่มผู้ใช้บริการของหน่วยงานบริการพยาบาลที่

พัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  และการหาความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ

ที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาวิธกีารปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

  ก. การจ าแนกประเภทผูใ้ชบ้ริการ 

   (1) ระบุถึงวิธกีารที่ใช้ในการจ าแนกประเภท/กลุ่มผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้อง

กบัการพัฒนาวิธปีฏบัิติที่เป็นเลิศ  เกณฑต่์าง ๆ ที่น ามาใช้  และความน่าเช่ือถือของเกณฑด์ังกล่าว    

   (2) ระบุถึงผลที่ได้จากการใช้เกณฑ์ดังกล่าว  และการน าไปใช้ประโยชน์

ในการพัฒนาวิธกีารปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

  ข. ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ 

   (1) ระบุวิธีการที่ใช้ในการส ารวจ  ค้นหา  รับฟังหรือเรียนรู้ถึงความ

ต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่

เป็นเลิศ  ทั้งในอดีตและปัจจุบัน   

   (2) ระบุวิธีการคาดการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของความต้องการ

และความคาดหวังที่ส าคัญของผู้ใช้บริการในอนาคต 

 3.2 ความสมัพนัธแ์ละความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

  อธิบายวิธีการที่หน่วยงานบริการพยาบาล/องค์กรพยาบาลใช้ในการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาวิธี

ปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  รวมทั้งวิธีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มที่

เกี่ยวข้อง 
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  ก. การสรา้งความสมัพนัธก์บัผูใ้ชบ้ริการ 

   (1) ระบุวิธีการที่ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์/สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง    

หน่วยงานบริการพยาบาลกับผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาล    

ที่เป็นเลิศ   

   (2) ระบุถึงกระบวนการในการติดตามเฝ้าระวังและประเมินสมัพันธภาพ

อย่างต่อเน่ือง  รวมทั้งการรับฟังและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ  เพ่ือรักษาไว้

ซ่ึงสมัพันธภาพที่ดีในระยะยาว 

  ข. การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

   (1) ระบุวิธีการที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการในกระบวนการพัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  โดยจ าแนกตามกลุ่มและประเภท 

ของผู้ใช้บริการให้ชัดเจนและครอบคลุมปัจจัยแวดล้อม ทั้งด้านผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ  โดย

ครอบคลุมประเดน็ของการพัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ   

   (2) ระบุถึงการน าผลการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพบริการของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 

 3.3 การพทิกัษสิ์ทธิผูใ้ชบ้ริการ 

  อธบิายถึงวิธกีารก าหนดกระบวนการในการพิทกัษ์สทิธิ์ผู้ใช้บริการ 

  ก. กระบวนการคุม้ครองสิทธิผูใ้ชบ้ริการ 

   (1) ระบุวิธกีารและข้ันตอนในการด าเนินงานเพ่ือพิทกัษ์สิทธิ์ผู้ใช้บริการ      

ในระหว่างการด าเนินการพัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ   

   (2) ระบุวิธีการควบคุมก ากับ  ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  และ

กระบวนการแก้ไขกรณีที่มีการละเมิดสทิธผู้ิป่วย/ผู้ใช้บริการ 
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 หมวด  4  การวดั  การวิเคราะห ์ และการจดัการความรู ้

 

 หมวดการวัด  การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ เป็นการประเมินองค์กรพยาบาล/

หน่วยงานบริการพยาบาลในด้านการรวบรวม  วิเคราะห์  จัดการและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศและ

สินทรัพย์ทางความรู้  ตลอดจนการทบทวนผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิธีการ

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

 4.1 การวดั  การวิเคราะห ์ และการทบทวนผลการด าเนินงาน 

  อธบิายวิธกีารในการวัด  การวิเคราะห์  ท าให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  

ทบทวน  และปรับปรุงผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศในทุกระดับ

และทุกส่วนของหน่วยงานบริการพยาบาล 

  ก. การวดัและการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

   (1) ระบุวิธีการในการก าหนด/เลือกข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ บูรณาการ

ข้อมูลและสารสนเทศ  เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติการ

พยาบาลที่เป็นเลิศ  และติดตามผลการด าเนินงานโดยรวมของหน่วยงานบริการพยาบาล   

   (2) ระบุถึงตัววัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญ  วิธีการเลือกใช้ข้อมูลและ

สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญ  และท าให้มั่นใจได้ว่าน าไปใช้อย่างมีประสิทธิผลในการ

สนับสนุนการตัดสนิใจในระดับปฏบัิติการและระดับกลยุทธ์  รวมทั้งส่งเสริมให้เกดินวัตกรรม 

  ข. การทบทวนผลการด าเนินงาน 

   (1) ระบุวิธีการในการทบทวนผลการด าเนินงานตามวิธีปฏิบัติการ

พยาบาลที่เป็นเลิศ  ผู้ที่มีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการทบทวนผลการด าเนินงาน  รวมทั้ง

วิธีการน าผลการทบทวนไปจัดล าดับความส าคัญของเร่ืองที่ต้องน าไปปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และ

อย่างก้าวกระโดด   

   (2) ระบุวิธีการแปลงผลการทบทวนผลการด าเนินงานไปใช้ในการ

ถ่ายทอด  เพ่ือน าไปปฏบัิติในเร่ืองที่จัดล าดับความส าคัญไว้  และโอกาสในการสร้างนวัตกรรมไปสู่

หน่วยงานอื่น  และระดับปฏบัิติการทั่วทั้งองค์กร/กลุ่มการพยาบาล 
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 4.2 การจดัการความรู ้

  อธบิายวิธกีารในการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานบริการพยาบาล  ให้เกดิ

การถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้น าไปสู่การปฏบัิติทั่วทั้งองค์กร  รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับวิธปีฏบัิติการ

พยาบาลที่เป็นเลิศ 

  ก. กระบวนการจดัการความรู ้

   (1) ระบุวิธีการและขั้นตอนในการจัดการความรู้ในหน่วยงานบริการ

พยาบาล  เพ่ือให้ครอบคลุมประเดน็ต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้  

- การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรทุกระดับ 

- การถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัการบริการของหน่วยงานบริการ

พยาบาลระหว่างผู้ให้บริการกบัผู้ใช้บริการและบุคคลทั่วไป 

- การค้นหาและการน าวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  (Nursing Best  

Practices)  ไปปฏบัิติอย่างรวดเรว็ 
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 หมวด  5  การมุ่งเนน้ผูใ้หบ้ริการ 

 

 หมวดการมุ่งเน้นผู้ให้บริการ เป็นการประเมินหน่วยงานบริการพยาบาลในด้านการ

สร้างความผูกพัน จัดการ และพัฒนาบุคลากรพยาบาล  ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่  

เพื่อให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับพันธกิจของหน่วยงาน  กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ

โดยรวม  รวมทั้งความสามารถขององค์กรในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและ

อัตราก าลังของบุคลากร  เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดผลการด าเนินการที่ดีตามวิธี

ปฏิบัติการพยาบาลท่ีเป็นเลิศ 

 5.1 ความผูกพันของบุคลากร 

  อธิบายวิธีการสร้างความผูกพัน  พิจารณาความดีความชอบ  ยกย่องชมเชย

และให้รางวัลบุคลากรเพื่อให้มีผลการด าเนินการที่ดี  วิธีการพัฒนาบุคลากรและผู้น าให้มีผลการ

ด าเนินการที่ดีตามวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  และวิธีการที่หน่วยงานใช้ในการประเมินความ

ผูกพันของบุคลากร  และน าผลการประเมินไปใช้เพื่อให้มีผลการด าเนินการที่ดี 

  ก. การเพิ่มคุณค่าแก่บุคลากร 

   (1) ระบุวิธีการก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน  และปัจจัยที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจของบุคลากร  รวมทั้งวิธีการที่ใช้ในการก าหนดปัจจัยเหล่านี้ส าหรับแต่ละกลุ่ม

บุคลากร (ที่แตกต่างกัน) 

   (2) ระบุวิธีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยให้บุคลากรมีผลการ

ด าเนินการที่ดี  และมีแรงจูงใจเพื่อบรรลุส่ิงต่อไปนี้ 

 ความร่วมมือ  การส่ือสารอย่างมีประสิทธิผลและการแบ่งปันทักษะ

ของบุคลากร ทั้งภายในหน่วยงานและข้ามหน่วยงาน  หน่วยปฏิบัติการ  รวมทั้งบุคลากรที่อยู่ต่าง

สถานที่กัน 

 การถ่ายทอดสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลและการส่ือสารแบบ

สองทิศทางกับผู้บริหาร 

 การตั้งเป้าประสงค์ระดับบุคคล  การให้อ านาจในการตัดสินใจและ

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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   (3) ระบุถึงระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่สนับสนุน

ให้มีผลการด าเนินการที่ดีและความผูกพันของบุคลากร  และวิธีการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหาร   

ค่าตอบแทน  การให้รางวัล  การยกย่องชมเชย และการสร้างแรงจูงใจ  รวมท้ังเสริมสร้างการมุ่งเน้น

ผู้ใช้บริการและการบรรลุผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการ 

  ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 

   (1) ระบุวิธีการพัฒนาและระบบการเรียนรู้ส าหรับบุคลากรของ

หน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 

 ความจ าเป็นและความต้องการเรียนรู้และการพัฒนา  ซึ่งระบุโดย

บุคลากร ท้ังระดับบริหารและระดับปฏิบัติ 

 ความสามารถพิเศษ  ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และการบรรลุผลส าเร็จ

ของแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 การปรับปรุงผลการด าเนินการของหน่วยงาน  การเปล่ียนแปลงด้าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 ขอบเขตของโอกาสในการพัฒนา  การฝึกอบรม  การสอนงานและการ

แนะน าอย่างใกล้ชิด  รวมท้ังประสบการณ์ที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติการพยาบาลท่ีเป็นเลิศ 

 การส่งเสริมให้ใช้ความรู้และทักษะใหม่ในที่ท างาน 

  ค. การประเมินความผูกพันของบุคลากร 

   (1) ระบุวิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากร  วิธีการตรวจประเมิน

และตัววัด  ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ที่ใช้ในการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจ

ของบุคลากร  ระบุถึงความแตกต่างของวิธีการและตัววัดเหล่านี้  เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มหรือส่วน

ของบุคลากร 

   (2) ระบุวิธีการน าผลตรวจประเมินมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่ส าคัญที่

รายงานในหมวด 7  เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุง  รวมทั้งความผูกพันของบุคลากรและผลลัพธ์

ของการปฏิบัติการพยาบาลท่ีเป็นเลิศ 
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 5.2  สภาพแวดล้อมของบุคลากร 

   อธิบายวิธีการบริหารขีดความสามารถ และอัตราก าลังบุคลากรเพื่อให้งาน

บรรลุผลส าเร็จ  รวมทั้งการรักษาบรรยากาศในการท างานที่มีความปลอดภัย  การป้องกันภัยและ

การได้รับการสนับสนุน 

  ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 

   (1) ระบุวิ ธีการประเมินความจ า เป็นด้ านขีดความสามารถและ

อัตราก าลังบุคลากร  รวมท้ังทักษะ  สมรรถนะ และระดับความมากน้อยของบุคลากร 

   (2) ระบุวิธีการบริหารและจัดบุคลากรเพื่อให้งานของหน่วยงานบรรลุผล  

เพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถพิเศษของหน่วยงาน  เพื่อเสริมสร้างการมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ  เพื่อ

ให้ผลด าเนินการดีเกินความคาดหวัง  เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการ  และเพื่อให้คล่องตัวที่จะตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงความจ าเป็นของระบบ

บริการ 

   (3) ระบุวิธีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงความ

ต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถด าเนินการตามวิธี

ปฏิบัติการพยาบาลท่ีเป็นเลิศได้อย่างต่อเนื่อง 

  ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร 

   (1) ระบุวิธีการที่ท าให้มั่นใจว่าสถานที่ท างานมีสุขอนามัย  ความ

ปลอดภัยและการป้องกันภัย  รวมทั้งมีการปรับปรุงส่ิงเหล่านี้  ระบุตัวชี้วัดผลการด าเนินการหรือ

เป้าประสงค์ของการปรับปรุงของแต่ละปัจจัยท่ีเกี่ยวกับสถานที่เหล่านี้  รวมทั้งระบุถึงความแตกต่าง

ที่ส าคัญของปัจจัยเหล่านี้  และตัววัดผลด าเนินการหรือเป้าประสงค์ส าหรับสภาพแวดล้อมของ

สถานที่ท างานที่แตกต่างกัน 

   (2) ระบุวิธีการสนับสนุนบุคลากรด้วยนโยบายขององค์กร  การบริการ

และสิทธิประโยชน์  วิธีการที่หน่วยงานปรับเปล่ียนการสนับสนุนเหล่านี้ตามความต้องการของ

บุคลากรที่หลากหลาย  รวมท้ังความแตกต่างในแต่ละกลุ่มบุคลากร 
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 หมวด  6  กระบวนการพฒันาวิธีปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ 

 

 หมวดกระบวนการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่ เป็นเลิศ  เป็นการประเมิน 

กระบวนการส าคัญที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  ต้ังแต่เร่ิมต้นจนสิ้ นสุดกระบวนการและ

เกดิผลลัพธท์ี่ต้องการ  โดยหมายความถึงการสร้างและพัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  การ

ทดลองใช้และการปรับปรุงแก้ไขจนกระทั่งน ามาใช้เพ่ือให้เกิด  Nursing  Best  Practices  ในเร่ือง

ดังกล่าว  ทั้งน้ีโดยด าเนินการตาม  7  ขั้นตอนของ  Evidence  Based  Nursing  Practices 

 6.1 การคดัเลือกปัญหาและการก าหนดเป้าหมาย 

  อธิบายหลักการ  แนวคิดในการคัดเลือกปัญหาที่มีความท้าทายและเป็นไปได้  

รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกบัปัญหาที่เลือกมาพัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

  ก. การคดัเลือกปัญหา 

   (1) แนวคิดและวิธีการในการคัดเลือกปัญหา  ระบุการวิเคราะห์ปัญหา  

สาเหตุและวิธีการที่ใช้ในการคัดเลือกปัญหา  ความเป็นมาและความส าคัญของประเดน็ปัญหาที่

ศึกษาเกี่ยวกับภูมิหลัง  มูลเหตุ  ข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงที่ผ่านมา  และเหตุผลความจ าเป็นที่ศึกษา  

อนัแสดงถึงกระบวนการคิดเชิงเหตุผล (Critical  thinking) ในประเดน็หลักของแนวคิดและวิธีการ

ในการคัดเลือกปัญหา  รวมถึงแสดงวิธีการจ าแนกปัญหา  โดยเช่ือมโยงให้เหน็ความสอดคล้องกับ

แผนกลยุทธแ์ละวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

   (2) การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  ระบุหลักการและเหตุผลที่ใช้

ในการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  รวมถึงแสดงผลลัพธ์ของการจัดล าดับความส าคัญของ

ปัญหาในองค์กร/หน่วยงานบริการพยาบาล  และเหตุผลที่คัดเลือกปัญหาดังกล่าวมาท าการศึกษา

และพัฒนาเป็นวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศของหน่วยงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิง     

กลยุทธ ์
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  ข. การก าหนดเป้าหมาย 

   (1) ความท้าทายในการก าหนดเป้าหมาย  ระบุเป้าหมายที่สอดคล้องกับ

เร่ืองที่ด าเนินการพัฒนา  โดยเป้าหมายควรเท่ากับหรือใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานและดีกว่าผล

การด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา  เป็นการแสดงให้เห็นแนวโน้มของการพัฒนา และเปรียบเทียบ   

ผลลัพธท์ี่ผ่านมาของตนเองกบัหน่วยงานบริการพยาบาลอื่นและเกณฑม์าตรฐาน 

   (2) ความชัดเจนของเป้าหมาย  ระบุผลลัพธห์รือผลส าเรจ็ที่ต้องการจาก

การพัฒนาวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  และก าหนดตัววัดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์หรือ

ผลส าเรจ็  พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายของตัววัดผลลัพธเ์ป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพที่สามารถวัด

ได้ 

 6.2 การสืบคน้และคดัสรรหลกัฐานเชิงประจกัษ ์

  ก. การสืบคน้หลกัฐานเชิงประจกัษ ์

   (1) ลักษณะของหลักฐานเชิงประจักษ์  ระบุคุณลักษณะของหลักฐานเชิง

ประจักษ์ ที่น ามาใช้ประกอบการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ซ่ึงหลักฐานเชิงประจักษ์  

ที่สืบค้นมาน้ัน  ควรเป็นเร่ืองเดียวกันหรือเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ศึกษา  เป็นวรรณกรรมที่

ทนัสมัย  มีความเป็นปัจจุบัน 

   (2) แหล่งที่มาของหลักฐานเชิงประจักษ์  ระบุถึงแหล่งที่มาของ

วรรณกรรมที่ทบทวนเพ่ือสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์  และความหลากหลายของแหล่งที่มาของ 

หลักฐานเชิงประจักษ์ 

  ข. การคดัสรรหลกัฐานเชิงประจกัษ ์

   (1) แนวทางการคัดสรรหลักฐานเชิงประจักษ์  ระบุถึงวิธีการและ

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดสรรหลักฐานเชิงประจักษ์  เกณฑ์สากลที่ใช้ก าหนดระดับของหลักฐานเชิง

ประจักษ์  รวมถึงระบุระดับของหลักฐานเชิงประจักษ์ที่คัดสรร  เพ่ือแสดงให้เหน็ความน่าเช่ือถือของ

หลักฐานเชิงประจักษ์ 

   (2) การประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  ระบุถึงการน าหลักฐานเชิง

ประจักษ์มาประยุกต์ใช้อย่างสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานบริการพยาบาลที่ พัฒนาวิธี

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  และคุณประโยชน์ที่จะเกดิข้ึนหลังจากการด าเนินงาน 
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 6.3 การพฒันาและด าเนนิงานตามวิธีปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ 

  ก. การพฒันาวิธีปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ 

   (1) การยกร่างวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ระบุถึงข้ันตอนส าคัญ  

(Critical  Processes)  ที่ใช้ต้องด าเนินการในยกร่างวิธีปฏบัิติ  ซ่ึงเป็นขั้นตอนส าคัญอย่างแท้จริง  

โดยขั้นตอนส าคัญดังกล่าวต้องสอดคล้องกบัทฤษฎีหรือมาตรฐานการปฏบัิติการพยาบาลเร่ืองน้ันๆ 

   (2) การทดลองใช้วิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ระบุถึงวิธีการหรือ

กระบวนการที่ได้น าวิธีปฏิบัติไปประยุกต์ใช้  ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

ระยะเวลาที่ทดลองใช้  การวิเคราะห์และประเมินผลการน ายกร่างวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ

ไปใช้ 

   (3) การปรับปรุงวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ระบุถึงวิธีการหรือ

กระบวนการที่ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขวิธปีฏบัิติการที่เป็นเลิศ 

  ข. การด าเนนิงานตามวิธีปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ 

   (1) การน าวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศไปใช้  ระบุถึงวิธีการน าวิธี

ปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศที่เสรจ็สมบูรณ์ไปใช้ในหน่วยงานบริการพยาบาลอื่นๆ  การประกาศ 

ใช้การก าหนดขอบเขตการน าไปใช้  การจัดท าเอกสารคู่มือ/วิธีการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  

เอกสารระเบียบปฏบัิติ/คู่มือการปฏบัิติงานที่เกี่ยวข้อง  (Procedure/Work  Instruction)  รวมถึง

การให้ความรู้  การสร้างความตระหนักและการฝึกทักษะแก่ผู้ปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง  ตลอดจน         

งบประมาณที่ใช้ในการขยายผลการด าเนินงานตามวิธปีฏบัิติการพยาบาลเป็นเลิศ 

   (2) การประเมินผลการด าเนินงาน  ระบุถึงวิธีการประเมินผลให้    

ครอบคลุมทั้งในระยะการน าวิธีปฏบัิติไปใช้ และการประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินงาน  โดยการ

ประเมินผลในระยะการปฏบัิติ  ระบุวิธกีารติดตาม  ก ากับการปฏบัิติงานตามวิธีปฏบัิติการพยาบาล

ที่เป็นเลิศ และการยอมรับของบุคลากรในการน าวิธีปฏบัิติไปใช้  ส่วนการประเมินผลลัพธ์ของการ

ด าเนินการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ระบุถึงกระบวนการประเมินผลที่ครอบคลุม

ปัจจัยน าเข้า  วิธีการประเมินผล  และผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามวิธีปฏิบัติการ

พยาบาลที่เป็นเลิศ 
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   (3) การเผยแพร่ผลการด าเนินงาน  ระบุถึงวิธีการเผยแพร่และจ านวน

แหล่งที่เผยแพร่วิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ไปสู่หน่วยงานบริการพยาบาล/องค์กรพยาบาล

ของสถานบริการสาธารณสุขอื่น ๆ  วิธีการส่งเสริม/สนับสนุนให้หน่วยงานบริการพยาบาลอื่น ๆ  

สามารถด าเนินการตามวิธกีารปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ แล้วเกดิผลการด าเนินงานที่ดี ตลอดจน

วิธีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในแวดวงวิชาชีพและสหสาขาวิชาชีพ  อันจะเป็นการแสดงให้เหน็ถึง     

บทบาทในการเกื้อกูลองค์กรและสงัคม 
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 หมวด  7  ผลลพัธข์องการปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ 

 

 หมวดผลลัพธ์ของการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  เป็นการประเมินผลการ

ด าเนินงานตามวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล  ผลลัพธ์ด้าน

ประสิทธิภาพ  ผลลัพธ์ด้านผู้ใช้บริการ  ผลลัพธ์ด้านผู้ให้บริการและผลลัพธ์ด้านการเกื้อกูลองค์กร

และสงัคม 

 7.1 ผลลพัธด์า้นประสิทธิผล 

  สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญด้านประสทิธผิลที่เกดิจากวิธปีฏบัิติการพยาบาล

ที่เป็นเลิศ  รวมทั้งแสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบที่เหมาะสม 

  ก. ตวัวดัหรือดชันทีีแ่สดงถึงประสิทธิผลการปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ 

   ระบุค่าของตัววัดหรือดัชนีที่ใช้ในการวัดผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของการ

ปฏบัิติพยาบาลที่เป็นเลิศ  ซ่ึงเป็นผลลัพธท์ี่สอดคล้องกบัการด าเนินการตามหมวด 1  และหมวด 6  

โดยระบุค่าของตัววัดหรือดัชนีเหล่าน้ันในแต่ละช่วงเวลา  เพ่ือแสดงให้เหน็แนวโน้มของผลลัพธ์    

ที่เกิดข้ึนจากวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ พร้อมทั้งแสดงค่าสถิติเชิงเปรียบเทียบกับผลการ

ด าเนินงานขององค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริการพยาบาลอื่น 

 7.2 ผลลพัธด์า้นประสิทธิภาพ 

  สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญด้านประสิทธิภาพของวิธีปฏิบัติการพยาบาล    

ที่เป็นเลิศ  โดยแสดงถึงผลลัพธ์เกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่าย  การลดระยะเวลาการให้บริการ  การลด

ต้นทุนต่อหน่วย  ความคุ้มค่าของเงิน  รวมทั้งแสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบที่เหมาะสม 

  ก. ตวัวดัหรือดชันทีีแ่สดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบติัการพยาบาลที่

เป็นเลิศ 

   ระบุค่าของตัววัดหรือดัชนีที่ใช้ในการวัดผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพของการ

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ซ่ึงเป็นผลลัพธท์ี่สอดคล้องกบัการด าเนินการตามหมวด  6  โดยระบุ

ค่าของตัววัดหรือดัชนีเหล่าน้ันในแต่ละช่วงเวลา  เพ่ือแสดงให้เหน็แนวโน้มของผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน  

พร้อมทั้งแสดงค่าสถิติเชิงเปรียบเทยีบกับผลการด าเนินงานขององค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริการ

พยาบาลอื่น 
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 7.3 ผลลพัธด์า้นผูใ้ชบ้ริการ 

  สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญด้านผู้ใช้บริการ  โดยแสดงถึงผลลัพธ์ที่เกดิข้ึน

ตามกลุ่มผู้ใช้บริการ  รวมทั้งแสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบที่เหมาะสม 

  ก. ตวัวดัหรือดชันทีีแ่สดงถึงผลทีเ่กิดข้ึนกบัผูใ้ชบ้ริการ 

   ระบุค่าของตัววัดหรือดัชนีที่ใช้ในการวัดผลลัพธ์ด้านผู้ใช้บริการ  ซ่ึงเป็น

ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับการด าเนินการตามหมวด 3  โดยระบุค่าตัววัดหรือดัชนีเหล่าน้ัน  จ าแนก

ตามกลุ่มผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา  เพ่ือแสดงให้เห็นแนวโน้มของผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากวิธี

ปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  พร้อมทั้งแสดงค่าสถิติเชิงเปรียบเทยีบกับผลการด าเนินงานของ

องค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริการพยาบาลอื่น 

 7.4 ผลลพัธด์า้นผูใ้หบ้ริการ 

  สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญด้านผู้ให้บริการ  โดยแสดงถึงผลลัพธ์ตามกลุ่ม

ผู้ให้บริการ  รวมถึงแสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบที่เหมาะสม 

  ก. ตวัวดัหรือดชันทีีแ่สดงผลที่เกิดข้ึนกบัผูใ้หบ้ริการ 

   ระบุค่าตัววัดหรือดัชนีที่ใช้ในการวัดผลลัพธ์ด้านผู้ให้บริการ  ซ่ึงเป็น     

ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับการด าเนินการตามหมวด 5  โดยระบุค่าตัววัดหรือดัชนีเหล่าน้ัน  จ าแนก

ตามกลุ่มผู้ให้บริการในแต่ละช่วงเวลา  เพ่ือแสดงให้เห็นแนวโน้มของผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากวิธี

ปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  พร้อมทั้งแสดงค่าสถิติเชิงเปรียบเทยีบกับผลการด าเนินงานของ

องค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริการพยาบาลอื่น 

 7.5 ผลลพัธด์า้นการเกื้ อกูลองคก์รและสงัคม 

  สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญด้านการเกื้อกูลองค์กรและสังคม  เกี่ยวกับการ

แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์  การเผยแพร่  การถ่ายทอดองค์ความรู้หรือการเป็นแหล่ง

ศึกษาดูงานของวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศน้ัน ๆ  อย่างเฉพาะเจาะจง  รวมทั้งแสดงข้อมูลเชิง

เปรียบเทยีบที่เหมาะสม 
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  ก. ตวัวดัหรือดชันทีีแ่สดงถึงการส่งเสริมและแลกเปลีย่นเรียนรูใ้นแวดวง

วิชาชีพ 

   ระบุค่าของตัววัดหรือดัชนีที่ใช้ในการวัดผลลัพธ์ด้านการเกื้ อกูลองค์กร

และสังคมของวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ซ่ึงเป็นผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับการด าเนินการใน

หมวด 2 และหมวด 6  โดยระบุค่าของตัววัดหรือดัชนีเหล่าน้ันในแต่ละช่วงเวลา  เพ่ือแสดงให้เหน็

แนวโน้มของผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน  พร้อมทั้งอาจจะแสดงค่าสถิติเชิงเปรียบเทยีบกับผลการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน/องค์กรอื่น 
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คะแนนการปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ 

โครงร่างองคก์ร   

 1. ลักษณะองค์กร   

 2. เป้าหมายหลักขององค์กร   

หมวดและหวัขอ้ต่าง  ๆ คะแนน 

หมวด  1  การน าองคก์ร  60 

 1.1 การก าหนดทศิทางขององค์กร 30  

 1.2 ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ 30  

หมวด  2  การวางแผนเชิงกลยุทธ ์  60 

 2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 30  

 2.2 การน ากลยุทธไ์ปปฏบัิติ 30  

หมวด  3  การมุ่งเนน้ผูใ้ชบ้ริการ  100 

 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกบัผู้ใช้บริการ 30  

 3.2 ความสัมพันธแ์ละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 40  

 3.3 การพิทกัษ์สิทธิผู้ใช้บริการ 30  

หมวด  4  การวดั  การวิเคราะห ์ และการจดัการความรู ้  80 

 4.1 การวัด  การวิเคราะห์  และการทบทวนผลการด าเนินงาน 40  

 4.2 การจัดการความรู้  40  

หมวด  5  การมุ่งเนน้ผูใ้หบ้ริการ  100 

 5.1 ความผูกพันของบุคลากร 50  

 5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร 50  

หมวด  6  กระบวนการพฒันาวิธีปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ  200 

 6.1 การคัดเลือกปัญหาและการก าหนดเป้าหมาย 60  

 6.2 การสืบค้นและคัดสรรหลักฐานเชิงประจักษ์ 60  

 6.3 การพัฒนาและด าเนินงานตามวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 80  

หมวด  7  ผลลพัธข์องการปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ  400 

 7.1 ผลลัพธด้์านประสิทธิผล 80  

 7.2 ผลลัพธด้์านประสิทธภิาพ 80  

 7.2 ผลลัพธด้์านผู้ใช้บริการ 80  

 7.4 ผลลัพธด้์านผู้ให้บริการ 80  

 7.5 ผลลัพธด้์านการเกื้อกูลองค์กรและสังคม 80  

คะแนนรวม  1,000 

 



เ
กณฑค์ุณภาพการปฏิบตักิารพยาบาลทีเ่ป็นเลศิ 

ส ำนักกำรพยำบำล  กรมกำรแพทย์ 29 

กระบวนการตรวจประเมิน 

 กระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑคุ์ณภาพการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  เพ่ือ

ค้นหา  Nursing  Performance  Excellence  แบ่งออกเป็น  3  ขั้นตอน  ดังน้ี 

 ข้ันที่  1  Independent  Review 

 ข้ันที่  2  Consensus  Review 

 ข้ันที่  3  Site  Visit  Assessment 

 ในการตรวจประเมินข้ันที่  1   Independent  Review  ด าเนินการโดยคณะกรรมการ  

3–5 ท่าน  จะแยกกันตรวจประเมินรายงานวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  จากน้ันประชุม

สรุปผลร่วมกันในการตรวจประเมินข้ันที่  2  Consensus  Review  ว่า  รายงานวิธีปฏบัิติการ

พยาบาลที่เป็นเลิศ  สมควรได้รับคะแนนการตรวจประเมินในระดับใด  หากคะแนนดังกล่าวผ่าน

เกณฑ์ที่ก  าหนดไว้  คือ มากกว่า 550  คะแนน  รายงานวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศเร่ืองน้ัน  

จะได้รับการคัดเลือกเพ่ือรับการตรวจประเมิน  ข้ันที่  3  Site  Visit  Assessment 

 เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจประเมินในทุกขั้นตอนแล้ว  และได้คะแนนมากกว่า 650 

คะแนน  คณะกรรมการจะเสนอรายช่ือหน่วยงานบริการพยาบาล/องค์กรพยาบาล  พร้อมทั้งวิธี

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศเร่ืองน้ัน ๆ  ให้ได้รับรางวัลคุณภาพการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  

และเผยแพร่เป็น  Nursing  Best  Practices  ใน  Website  ของส านักการพยาบาล  กรมการแพทย์  

กระทรวงสาธารณสขุ  ต่อไป  (http://www.dms.moph.go.th/nurse) 
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กระบวนการตรวจประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบัสมคัร 

ตรวจสอบคุณสมบติัเบื้ องตน้ 

ตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณข์องเอกสาร 

ตรวจประเมินขั้นท่ี  1  Independent  Review 

ตรวจประเมินขั้นท่ี  2  Consensus  Review 

> 550 คะแนน 

ตรวจประเมินขั้นท่ี  3  Site  Visit 

Assessment 

อนุมติัรางวลัคุณภาพการปฏิบติัการ 

พยาบาลท่ีเป็นเลิศ 

> 650 คะแนน 

พจิารณากลัน่กรองและเสนอช่ือ 

เพือ่รบัรางวลัคุณภาพการปฏิบติัการ 

พยาบาลท่ีเป็นเลิศ 

พธีิมอบรางวลั 

เผยแพร่ใน  Website 

http//:www.dms.moph.go.th/nurse 

ใช่ 

ไม่ใช่ องคก์ร/หน่วยงาน 

รบัรายงานป้อนกลบั 
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 อภิธานศพัท ์

 

 อภิธานศัพท์  เป็นค าจ ากัดความอย่างย่อของค าต่าง ๆ  ในเกณฑ์  ซ่ึงมีความส าคัญ

ต่อการจัดการผลการด าเนินงานขององค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริการพยาบาล  เพ่ือให้ได้มาซ่ึงวิธี

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

 

กระบวนการ  (Process) 

 กระบวนการ  หมายถึง  กจิกรรมที่เช่ือมโยงกัน  เพ่ือจุดมุ่งหมายในการให้บริการแก่

ผู้ใช้บริการ  ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานบริการพยาบาล  โดยทั่วไป กระบวนการประกอบด้วย  

คน  เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  เทคนิค  และวัสดุ  มาท างานร่วมกันตามข้ันตอนหรือการปฏบัิติการที่

ก  าหนดไว้  ในบางสถานการณ์  กระบวนการอาจต้องปฏบัิติตามข้ันตอนที่ก  าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  

โดยมีระเบียบปฏบัิติและข้อก าหนดที่เป็นลายลักษณ์อกัษร  รวมทั้งมีการวัดและขั้นตอนการควบคุม

ที่ก  าหนดไว้ชัดเจน 

 

การวิเคราะห ์ (Analysis) 

 การวิเคราะห์  หมายถึง  การตรวจสอบข้อเทจ็จริงและข้อมูล  เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานใน

การตัดสนิใจอย่างมีประสทิธิผล  การวิเคราะห์มักเกี่ยวข้องกับการหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและ

ผล 

 

การใหอ้ านาจในการตดัสินใจ  (Empowerment) 

 การให้อ านาจในการตัดสินใจ  หมายถึง  การให้อ านาจและความรับผิดชอบในการ

ตัดสนิใจและการปฏบัิติการแก่ผู้ปฏบัิติงาน  การให้อ านาจในการตัดสนิใจกระท าโดยผู้ที่อยู่ใกล้หน้า

งานมากที่สดุ  ซ่ึงเป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบังานน้ัน 

 การให้อ านาจในการตัดสนิใจ  มีจุดมุ่งหมายในการช่วยให้ผู้ปฏบัิติงานสร้างความพึง

พอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ  ตั้งแต่การติดต่อคร้ังแรก  ปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมผลผลิต  รวมทั้ง

ปรับปรุงผลลัพธข์องบริการพยาบาลของหน่วยงาน/องค์กรพยาบาล  ผู้ปฏบัิติงานที่ได้รับอ านาจใน

การตัดสนิใจจะต้องมีสารสนเทศเพ่ือการตัดสนิใจที่เหมาะสม  ดังน้ันองค์กรพยาบาล/หน่วยงาน

บริการพยาบาล  จึงต้องให้สารสนเทศที่ทนัเหตุการณ์และมีประโยชน์ 
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เกณฑ ์ (Criteria) 

 เกณฑ ์หมายถึง ข้อก าหนดในภาพรวมเกี่ยวกบัแนวทางการปฏบัิติ วิธีการด าเนินงาน  

และวิธปีฏบัิติ  เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการตัดสนิคุณภาพของสิ่งหน่ึงสิ่งใด 

 

ขั้นตอนส าคญั  (Critical  Process) 

 ขั้นตอนส าคัญ  หมายถึง  ข้ันตอนที่ขาดไม่ได้  จ าเป็นที่จะต้องก าหนดไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษรในการก าหนดกระบวนการปฏบัิติการพยาบาลเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  ซ่ึงหากขาดขั้นตอน

ส าคัญดังกล่าว  หรือการปฏบัิติที่ละเลยข้ามข้ันตอนส าคัญดังกล่าว  จะท าให้ไม่สามารถควบคุม   

ผลลัพธห์รือผลการด าเนินงานให้เกดิผลดีตามความคาดหวังได้ 

 

ความผูกพนัของบุคลากร 

 ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับความมุ่งมั่นของบุคลากร ทั้งในด้าน

ความรู้สกึและสติปัญญา  เพ่ือให้งาน  พันธกจิ  และวิสยัทศัน์ขององค์กรบรรลุผล  องค์กรที่มีระดับ

ความผูกพันของบุคลากรสงูแสดงให้เหน็เด่นชัดด้วยสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้มีการท างานที่ให้ผล

การด าเนินการที่ดี  ท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะปฏบัิติงานอย่างเตม็ที่  เพ่ือผลประโยชน์ของลูกค้า

และความส าเรจ็ขององค์กร 

 

ความสามารถพเิศษ  (Core  Competency) 

 ความสามารถพิเศษ หมายถึง เร่ืองที่องค์กรมีความช านาญที่สุด ความสามารถพิเศษ 

ขององค์กรเป็นขีดความสามารถที่ส าคัญเชิงกลยุทธ์  ซ่ึงสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับ

องค์กร  ความสามารถพิเศษน้ี  มักเป็นสิ่งที่ลอกเลียนแบบได้ยาก และจะสร้างความได้เปรียบที่

ย่ังยืนในการแข่งขัน 

 

ความหลากหลาย  (Diversity) 

 ความหลากหลาย  หมายถึง  ความแตกต่างของบุคคล  สถานที่  สาขาวิชาชีพ   

แหล่งที่มา  และแหล่งก าเนิด 

 ในเกณฑ์น้ี  หมายถึง  ความหลากหลายของแหล่งที่มาของหลักฐานเชิงประจักษ์    

ได้แก่  แหล่งตีพิมพ์  สถาบันที่ท  าการศึกษาวิจัย  อาจค้นคว้ามาจากงานวิจัยของสถาบันการศึกษา

หลาย ๆ  แห่ง  สถานบริการสาธารณสขุหลายแห่งหรือหลายระดับ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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ตวัวดัและดชันี  (Measure  and  Indicators) 

 ตัววัดและดัชนี  หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลขที่บอกจ านวนปัจจัยน าเข้า  ผลผลิต

และผลการด าเนินการของกระบวนการ  ผลิตภัณฑ์ และผลการด าเนินการโดยรวมขององค์กร

พยาบาล/หน่วยงานบริการพยาบาล  รวมถึงบ่งบอกสถานภาพหรือสะท้อนลักษณะการด าเนินการที่

มีความสมัพันธก์บัเกณฑคุ์ณภาพการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

 ความแตกต่างระหว่างตัววัดและดัชนี  ดัชนีจะมีความเฉพาะเจาะจงเป็นประเดน็   

ชัดเจน  และอาจมีดัชนีหลาย ๆ  ตัว  ประกอบกนัในตัววัดด้านใดด้านหน่ึงหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
 

ตวัวดัผลการด าเนินงาน  (Key  Performance  Indicator : KPI) 

 ตัววัดผลการด าเนินงาน  หมายถึง  ตัวแปรหรือดัชนีที่ใช้ในการวัดหรือประเมินว่า  

ผลการด าเนินงานในด้าน/เร่ืองต่าง ๆ  ของหน่วยงาน/องค์กร  เป็นเคร่ืองมือในการประเมิน    

วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  และตรวจสอบความส าเรจ็ในด้าน/เร่ืองต่าง  ๆ 
 

นวตักรรม  (Innovation) 

 นวัตกรรม  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญเพ่ือปรับปรุงบริการกระบวนการหรือ

ประสทิธผิลขององค์กร  รวมทั้งสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ  นวัตกรรมเป็นการ

รับเอาความคิด  กระบวนการ  เทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์  ซ่ึงอาจเป็นของใหม่หรือน ามาปรับใช้  

เพ่ือการใช้งานในรูปแบบใหม่ 

 นวัตกรรมที่ประสบความส าเรจ็ในระดับองค์กร  เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย

หลายข้ันตอนที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาและการแบ่งปันความรู้  การตัดสนิใจที่จะด าเนินการ  การ

ประเมินผลและการเรียนรู้   แม้ว่านวัตกรรมมักเกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยี  แต่นวัตกรรมสามารถเกดิ

ได้ในทุกกระบวนการที่ส าคัญขององค์กร  ซ่ึงอาจได้ประโยชน์จากการเปล่ียนแปลง  ไม่ว่าจะเป็นการ

ปรับปรุงอย่างก้าวกระโดดหรือการเปล่ียนแปลงแนวทางหรือผลผลิต  นวัตกรรม  อาจรวมถึงการ

เปล่ียนแปลงพ้ืนฐานของโครงสร้างองค์กรให้บรรลุงานขององค์กรอย่างมีประสทิธิผลย่ิงข้ึน 
 

ประสิทธิผล  (Effectiveness) 

 ประสิทธิผล  หมายถึง  ระดับความสามารถที่กระบวนการหรือตัววัดใด ๆ  สามารถ

ตอบสนองจุดประสงค์ที่ต้ังไว้  การประเมินประสิทธิผล  ต้องประเมินระดับความสามารถที่แนวทาง

น้ัน  มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกับความต้องการขององค์กรและการถ่ายทอด  เพ่ือน า

แนวทางไปปฏบัิติหรือประเมินผลลัพธข์องตัววัดที่ใช้ 
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ประสิทธิภาพ  (Efficiency) 

 ประสิทธิภาพ  หมายถึง  ผลลัพธ์หรือค่าของการเปรียบเทยีบระหว่างปัจจัยน าเข้า  

(Inputs)  กับผลผลิต  (Outputs)  โดยที่ผลผลิตมีระดับสูงกว่าปัจจัยน าเข้า  ความมีประสิทธิภาพ  

สามารถวัดได้โดยน าปัจจัยน าเข้าลบด้วยผลผลิตจริง  หากได้ค่าที่น้อย  แสดงว่าผลผลิตเพ่ิมขึ้ น

มากกว่าการเพ่ิมขึ้นของปัจจัยน าเข้า  ซ่ึงแสดงว่าองค์กรพยาบาล หรือหน่วยงานบริการพยาบาลน้ี  

ท างานมีประสทิธภิาพ 

 

เป้าหมาย  (Goals) 

 เป้าหมาย หมายถึง ระดับผลการด าเนินการที่ต้องการให้บรรลุผลส าเรจ็เป็นจุดหมาย

ปลายทางที่ช้ีน าการปฏบัิติ  เป้าหมายมักก าหนดเป็นเชิงปริมาณที่เป็นจุดหรือช่วงที่เป็นตัวเลข  อาจ

เป็นการคาดการณ์จากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบหรือข้อมูลเชิงแข่งขัน   “เป้าหมายที่ท้าทาย”  

หมายถึง  การปรับปรุงที่ส าคัญหรือการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดดในเร่ืองที่ส าคัญต่อความส าเรจ็ใน

อนาคตขององค์กร 

 

ผลการด าเนินการ  (Performance) 

 ผลการด าเนินการ หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตภัณฑ์และ

บริการ  ซ่ึงท าให้สามารถประเมินและเปรียบเทยีบกับเป้าหมาย  มาตรฐาน  ผลลัพธ์ที่ผ่านมาและ

องค์กรอื่น ๆ 

 เกณฑคุ์ณภาพการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ ครอบคลุมผลการด าเนินการ 5 ด้าน  

ได้แก่ 

 (1) ด้านประสทิธผิล 

 (2) ด้านประสทิธภิาพ 

 (3) ด้านผู้ใช้บริการ 

 (4) ด้านผู้ให้บริการ 

 (5) ด้านการเกื้อกูลองค์กรและสังคม 
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ผลลพัธ ์ (Results) 

 ผลลัพธ์ หมายถึง ผลรวมของผลผลิต และผลลัพธ์ขององค์กรพยาบาล/หน่วยงาน

บริการพยาบาล  ที่ได้จากการด าเนินการตามข้อก าหนดของหัวข้อในเกณฑ์คุณภาพการปฏบัิติการ

พยาบาลที่เป็นเลิศ  การประเมินผลลัพธ์จะพิจารณาจากผลการด าเนินการในปัจจุบัน  ผลการ

ด าเนินการเม่ือเปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบที่เหมาะสม  รวมทั้งอัตราความครอบคลุมและ

ความส าคัญของการปรับปรุงผลการด าเนินการ  รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัววัดผลลัพธ์กับ

ข้อก าหนดด้านผลลัพธ์กับข้อก าหนดด้านผลการด าเนินการที่ส าคัญขององค์กรพยาบาล/หน่วยงาน

บริการพยาบาล 

 

ผูบ้ริหารทางการพยาบาลระดบัสูง  (Senior  Nursing  Administrator) 

 ผู้บริหารทางการพยาบาลระดับสูง  หมายถึง  พยาบาลวิชาชีพผู้ที่ด ารงต าแหน่งหรือ

ได้รับมอบหมายให้ปฏบัิติหน้าที่ในต าแหน่งหัวหน้าพยาบาล  ซ่ึงบางสถาบัน/โรงพยาบาล อาจ

เรียกช่ือต าแหน่งแตกต่างกนัไป  เช่น  รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกจิบริการวิชาการ  รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายการพยาบาล  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล  เป็นต้น  โดยผู้บริหาร

ทางการพยาบาลระดับสูงน้ี  ท าหน้าที่อ  านวยการ  ควบคุม  ก ากับ  ติดตามประเมินผลการ

จัดบริการพยาบาลของหน่วยงานบริการพยาบาลทั้งหมดให้มีคุณภาพ 

 

ผูบ้ริหารทางการพยาบาลระดบัหน่วยงาน  (Head  of  Nursing  Units) 

 ผู้บริหารทางการพยาบาลระดับหน่วยงาน  หมายถึง  พยาบาลวิชาชีพผู้ที่ได้รับ   

มอบหมายจากผู้บริหารทางการพยาบาลระดับสงู  ให้ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานบริการพยาบาล  

โดยรับผิดชอบในการอ านวยการ  ติดตาม  ก ากับ  และประเมินผลการจัดบริการพยาบาลใน  

หน่วยงานของตนให้บรรลุผลการด าเนินการที่มีคุณภาพ 

 

แผนปฏิบติัการ  (Action  Plans) 

 แผนปฏบัิติการ หมายถึง การปฏบัิติการที่เฉพาะเจาะจงซ่ึงจะตอบสนองวัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว  รวมทั้งรายละเอียดของผู้รับผิดชอบ  ทรัพยากรที่ต้องใช้และ

ช่วงเวลาที่ต้องท าให้ส าเรจ็  เมื่อมีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าหมายอย่างชัดเจนแล้ว  

การจัดท าแผนปฏบัิติการถือว่าเป็นข้ันตอนที่ส าคัญอย่างย่ิงในการวางแผน  เพ่ือให้มีความเข้าใจและ

ถ่ายทอด  เพ่ือน าไปปฏบัิติทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสทิธผิล 
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พนัธกิจ  (Mission) 

 พันธกิจ  หมายถึง  หน้าที่โดยรวมขององค์กร  พันธกิจ  เป็นการตอบค าถามว่า   

 “องค์กรต้องการบรรลุอะไร”  พันธกิจอาจก าหนดลูกค้า/ผู้ใช้บริการหรือตลาด/ชุมชนเป้าหมายที่

องค์กรให้บริการ  ความสามารถที่โดดเด่นขององค์กรหรือเทคโนโลยีที่องค์กรใช้ 

 

ระดบัเทียบเคียง  (Benchmarking) 

 ระดับเทยีบเคียง  หมายถึง  กระบวนการและผลลัพธ์ ซ่ึงแสดงถึงวิธีปฏบัิติการและ

ผลการด าเนินการที่เป็นเลิศของกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันภายในหรือภายนอกระบบบริการสุขภาพ  

องค์กรเข้าร่วมการจัดระดับเทยีบเคียง  เพ่ือให้เข้าใจถึงผลการด าเนินการระดับโลกในปัจจุบัน  และ

เพ่ือให้บรรลุผลการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด  ระดับเทียบเคียงเป็นรูปแบบหน่ึงของข้อมูลเชิง

เปรียบเทยีบ 

 

วตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์ (Strategic  Objectives) 

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หมายถึง  จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนขององค์กรพยาบาล/    

หน่วยงานบริการพยาบาลหรือการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงหรือการปรับปรุงที่ส าคัญ ประเดน็

ความสามารถในการแข่งขันและการได้เปรียบทางบริการ  โดยทั่วไปวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์จะ

มุ่งเน้นทั้งภายนอกและภายในองค์กร  และเกี่ยวข้องกบัโอกาสและความท้าทายที่ส าคัญ  กล่าวอย่าง

กว้าง ๆ  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือ สิ่งที่องค์กรต้องการบรรลุเพ่ือรักษาหรือท าให้เกิด

ความสามารถในการแข่งขัน  และท าให้มั่นใจว่าองค์กรมีความย่ังยืนในระยะยาว  วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์จะก าหนดทศิทางระยะยาวขององค์กร  และเป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและ

ปรับเปล่ียนการจัดสรรทรัพยากร 

 

วิสยัทศัน ์ (Vision) 

 วิสัยทศัน์  หมายถึง  สภาพที่องค์กรต้องการเป็นในอนาคต  วิสัยทศัน์  อธิบายถึง 

ทศิทางที่องค์กรจะมุ่งไป  สิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็นหรือภาพลักษณ์ที่องค์กรต้องการในอนาคต 
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วิธีปฏิบติัทีเ่ป็นเลิศ  (Best  Practices) 

 วิธีปฏบัิติที่เป็นเลิศ  (Best  Practices)  หมายถึง  วิธีปฏบัิติที่สามารถยืนยันด้วย

หลักฐานหรือประจักษ์พยานได้ว่า เป็นประสทิธผิลหรือได้ผลดี (Effectiveness) และมีประสิทธิภาพ  

(Efficiency)  จริง  โดยยืนยันด้วยตัววัดหรือดัชนีวัดผลลัพธ์ที่ดีด้วยวิธีการที่น่าเช่ือถือ  ซ่ึงค าว่า     

ดีที่สุด  (Best)  ของค าว่า  Best  Practices  เป็นค าที่ให้ความหมายในเชิงเทยีบเคียง  ไม่ได้จ ากัด

อยู่เพียงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  หรือกระบวนการใดกระบวนหน่ึงเพียงอย่างเดียว  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

และเป้าหมายหลักของแต่ละองค์กร 

 

หน่วยงานบริการพยาบาล  (Nursing  Units) 

 หน่วยงานบริการพยาบาล หมายถึง  หน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจหลักในการ

จัดบริการพยาบาลให้แก่ผู้ใช้บริการ  อาจเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า  หอผู้ป่วย  (Wards)  เช่น  หอผู้ป่วย

อายุรกรรม  หอผู้ป่วยศัลยกรรม  หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม  และหอผู้ป่วยสูติ – นรีเวช  เป็นต้น  

อย่างไรกด็ี  ยังมีหน่วยงานที่ให้บริการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการที่มิใช่หอผู้ป่วย  เช่น  หน่วยงานผู้ป่วย

นอก  อุบัติเหตุและฉุกเฉิน  ห้องผู้ป่วยหนัก  ห้องผ่าตัดและห้องคลอด  เป็นต้น 

 

หลกัฐานเชิงประจกัษ ์ (Evidence  Based) 

 หลักฐานเชิงประจักษ์  หมายถึง  ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นข้อค้นพบ  โดยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์  ซ่ึงอาจได้จากงานวิจัยผสมผสานกบัความช านาญของผู้ปฏบัิติการทางคลินิกที่สามารถ

ยืนยืนผลลัพธข์องการปฏบัิติ 

 

องคก์รพยาบาล  (Nursing  Organization) 

 องค์กรพยาบาล  หมายถึง  ภาพรวมของหน่วยงานบริการพยาบาลทั้งหมดภายใน 

โรงพยาบาล/สถาบัน/สถานบริการสาธารณสขุ  ประกอบด้วย  พยาบาลวิชาชีพทั้งระดับบริหารและ

ระดับปฏบัิติการ  รวมทั้งบุคลากรทางการพยาบาล  และบุคลากรอื่น ๆ  ภายใต้การก ากับดูแลของ

ผู้บริหารทางการพยาบาลระดับสูง  อาจเรียกช่ือตามโครงสร้างของแต่ละโรงพยาบาล/สถาบัน/

สถานบริการสาธารณสุขแตกต่างกันไป  เช่น  กลุ่มการพยาบาล  กลุ่มงานการพยาบาล  ฝ่ายการ

พยาบาล  งานบริการพยาบาล  กลุ่มภารกจิบริการวิชาการ  เป็นต้น 
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ภาคผนวก  ก. 

รายนามผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตอ้งของเนื้ อหา 

เกณฑคุ์ณภาพการปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ 

 

 

 

1. นายพัฒนชัย กุลสริิสวัสด์ิ กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทชัยบูรณ์  บราเดอร์ส 

   อนุกรรมการด้านเทคนิคในคณะกรรมการรางวัล 

   คุณภาพแห่งชาติ 

   ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

2. ดร. รณินทร์ กจิกล้า วิทยากรที่ปรึกษา  ส่วน  Center  of  Excellence 

   ฝ่ายวิจัยและระบบสารสนเทศ 

   สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 

3. ผศ.นพ. สธุรรม  ป่ินเจริญ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

   ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

4. ผศ.นพ. เรืองศักด์ิ  ลีธนาภรณ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

   ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

5. รศ.นพ. โสภณ ชีวะธนรักษ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

   ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

6. นพ. กจิจา เจียรวัฒนกนก โรงพยาบาลนครพิงค์ 

   ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

7. ศ.พญ. จริยา เลิศอรรฆยมณี คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 

   ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

8. นางชูศรี คูชัยสทิธิ์ ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านการพยาบาล 

   และหัวหน้างานบริการพยาบาล  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ภาคผนวก  ข. 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมระดมความคิด 

เรือ่ง  การพฒันาวิธีปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ 

(4  เรือ่ง) 

 

1. นางสาวส่งศรี กติติรักษ์ตระกูล ส านักการพยาบาล 

2. นางสารา วงษ์เจริญ ส านักการพยาบาล 

3. นางสาวชุติกาญจน์ หฤทยั ส านักการพยาบาล 

4. นางอรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล ส านักการพยาบาล 

5. นางศิริมา ลีละวงศ์ ส านักการพยาบาล 

6. ดร. ธญัรดี จิระสนิธปิก ส านักการพยาบาล 

7. นางวารี วณิชปัญจพล ส านักการพยาบาล 

8. นางสาวอุไรพร จันทะอุ่มเม้า ส านักการพยาบาล 

9. นางวิจิตรา เชาว์พานนท ์ สถาบันประสาทวิทยา 

10. นางนลินี พสคุันธภัค สถาบันประสาทวิทยา 

11. นางไกรรวี ประภากร สถาบันมะเรง็แห่งชาติ 

12. นางสาวเสาวลักษณ์ ไวพรรทา สถาบันมะเรง็แห่งชาติ 

13. นางสาวกฤษณี โพธชินะพันธุ ์ สถาบันโรคผิวหนัง 

14. นางสาวจิรภา หงษ์ตระกูล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

15. นางสาวปองหทยั พุ่มระย้า โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

16. นางอนุชตรา วรรณเสวก ศูนย์มะเรง็อุบลราชธานี 

17. นางเพชรรัตน์ บุตะเขียว โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

18. นางสาวพัชรินทร์ อ้วนไตร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

19. นางตวงมณฑ ์ รักขะพันธ ์ โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า 

20. นางสาวสมพร พฤกษ์ทวีศักด์ิ โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า 

21. นางพิศมัย โพธพิรรค โรงพยาบาลสระบุรี 

22. นางสาวสุมาลี จักรไพศาล โรงพยาบาลสระบุรี 

23. นางส าราญ จันทร์พงษ์ โรงพยาบาลพระพุทธบาท 
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24. นางสาวสายรุ้ง บัวระพา โรงพยาบาลพระพุทธบาท 

25. นางรุ่งฤดี พันธุป์ระเสริฐ โรงพยาบาลพระพุทธบาท 

26. นางจารุวัณย์ รัตนะมงคลกุล โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

27. นางจิราภรณ์ ฉลานุวัฒน์ โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

28. นางศันสนีย์ ยุวาพัฒน์ โรงพยาบาลระยอง 

29. นางสาวทพิวรรณ วัฒนเวช โรงพยาบาลระยอง 

30. นางพวงแก้ว จินดา โรงพยาบาลชัยนาท 

31. นางสาวนิตยา อนิกล่ินพันธุ ์ โรงพยาบาลชัยนาท 

32. นางสาววนิดา ยืนยง โรงพยาบาลราชบุรี 

33. นางจันทร์ฉาย ตระกูลดี โรงพยาบาลบ้านโป่ง 

34. นางสาววาสนา ศังขะภตูิ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 

35. นางสาวจงกลณี จันทรศิริ โรงพยาบาลขอนแก่น 

36. ดร. จิตรศิริ ขันเงิน โรงพยาบาลเลย 

37. นางสาวศศิธร ช านาญผล โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์ 

38. นางสาวธารทพิย์ วิเศษธาร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

39. นางลดา พรหมพิทกัษ์ โรงพยาบาลพัทลุง 

40. นางสาวอรุณี เอกวงศ์ตระกูล โรงพยาบาลยะลา 

41. นางวนิดา ไวกติติพงษ์ โรงพยาบาลยะลา 

42. นางนงเยาว์ นิลเพช็ร โรงพยาบาลป่าตอง 

43. นางสาวจุฬาลักษณ์ ล่ิมลือชา โรงพยาบาลป่าตอง 

 

 

 

 

 

 

 



เ
กณฑค์ุณภาพการปฏิบตักิารพยาบาลทีเ่ป็นเลศิ 

ส ำนักกำรพยำบำล  กรมกำรแพทย์ 47 

ภาคผนวก  ค. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านกัการพยาบาล   ส านกังานปลดักระทรวง 

อาคาร  4  ชั้น  4  กรมการแพทย ์  กระทรวงสาธารณสุข 

88/23  ถนนติวานนท ์ ต าบลตลาดขวญั  อ าเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี  11000 

โทรศพัท ์ 0-2590-6260,  0-2590-6269  โทรสาร  0-2590-6295,  0-2591-8268 

Website : http://www.dms.moph.go.th/nurse 
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