
 

 

 

 คู่มือ 

 การเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพ 

 การปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส านักการพยาบาล   ส านักงานปลดักระทรวง 

 กระทรวงสาธารณสขุ 

 ISBN  974-422-294-8 

 

 

 

 



คู่มือการเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพการปฏิบัตกิารพยาบาลที่เป็นเลิศ 

ISBN  974-422-294-8 

 

ที่ปรึกษา : 

 ศุภชัย เมืองรักษ์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

 ถิระ ถาวรบุตร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

 ดร. กาญจนา จันทร์ไทย ส านักการพยาบาล 
 

บรรณาธิการและเรียบเรียง : 

 อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล ส านักการพยาบาล 

 ชุติกาญจน์ หฤทัย ส านักการพยาบาล 
 

จัดพิมพ์โดย : 

 ส านักการพยาบาล  ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข 
 

พิมพ์ครั้งที่  1 กันยายน 2549 จ านวน  1,000  เล่ม 

พิมพ์ครั้งที่  2 พฤษภาคม 2550 จ านวน  1,000  เล่ม 

พิมพ์ครั้งที่  3/ปรับปรุงครั้งที่  1 กันยายน 2552 จ านวน  1,000  เล่ม 

พิมพ์ครั้งที่  4 กันยายน 2553 จ านวน  2,500  เล่ม 
 

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ 

 อรุณี  ไพศาลพาณิชย์กุล. 

  คู่มือการเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลท่ีเป็นเลิศ.__ 

 นนทบุรี : ส านักการพยาบาล  กรมการแพทย์,  2549. 

  70 หน้า 

  1.  การเขียนทางวิชาการ.  I.  ชุติกาญจน ์ หฤทัย,  ผู้แต่งร่วม. 

 II.  กรมการแพทย์.  ส านักการพยาบาล.  III.  ชื่อเรื่อง 

 808.06661073 

 ISBN  974-422-294-8 
 

พิมพ์ที่ บริษัทสามเจริญพาณิชย์  (กรุงเทพ)  จ ากัด 



ค าน า 

 

 คู่มือการเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  จัดท าขึ้น

เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท ารายงาน ส าหรับบุคลากรทางการพยาบาลที่ด าเนินการพัฒนาวิธี

ปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  จนกระทั่งเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดในระดับหนึ่ง  และมี

ความมุ่งหวังให้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นนั้น   ผ่านเกณฑ์คุณภาพการ

ปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ตามระบบ  Benchmarking  คุณภาพการพยาบาล  เพื่อให้เกิด

กระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  และเกิดการพัฒนาวิชาการด้านการพยาบาลท่ีเป็นประโยชน์แก่

วิชาชีพพยาบาลในวงกว้าง 

 สถานบริการสาธารณสุขที่ได้ด าเนินการประกันคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง  ผ่านการ

ประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอก และด าเนินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ  เพื่อองค์กรแห่งความเป็นเลิศ  (TQA)  หรือการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  (HA)  จะ

เป็นต้นทุนที่ดีด้านคุณภาพการบริหารบริการพยาบาลอย่างเป็นระบบ  อย่างไรก็ตาม การส่งผลการ

ปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศเพื่อขอรับการประเมิน  จ าเป็นต้องเขียนรายงานแสดงกระบวนการ

และผลการด าเนินการตามความจริงและมีรูปแบบการเขียนที่สอดคล้องกับเกณฑ์   เพื่อแสดง

ความสัมพันธ์ของกระบวนการด าเนินการ และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม  อันแสดงถึงการมีหลักฐาน

เชิงประจักษ์ของการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลท่ีเป็นเลิศ 

 ส านักการพยาบาล  ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาและก าลัง

ความคิดในการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาคู่มือฉบับนี้  และขอขอบคุณคณะท างานทุกท่าน  

ที่ได้ร่วมกันประชุมระดมความคิด  ค้นหาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ส านักการพยาบาลหวัง

เป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือเล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการพยาบาลที่ด าเนินการสร้าง/พัฒนา

วิธีปฏิบัติการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ  ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ   

รวมถึงสหสาขาวิชาชีพและบุคคลที่สนใจใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
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ค าน า 

(พิมพ์ครั้งที่  2) 

 

 การเขียนรายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  เป็นส่ิงจ าเป็นและมีความส าคัญ  

เนื่องจากเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงการคิดค้นวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ   และเป็น

หลักฐานส าคัญ  เพื่อขอรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

จากส านักการพยาบาล  องค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริการพยาบาล ที่ขอรับการประเมินจะต้อง

เขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  และส่งรายงานเพื่อขอรับการ

ประเมินตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแต่ละรอบของการประเมิน 

 ส านักการพยาบาลหวังเป็นอย่างย่ิงว่า  คู่มือการเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพการ

ปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรพยาบาลที่ด าเนินการพัฒนาวิธี

ปฏิบัติการพยาบาลท่ีเป็นเลิศ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายงาน  นอกจากนี้จะเป็นประโยชน์

ต่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  รวมถึงสหสาขาวิชาชีพและบุคคลที่ 

สนใจใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระบบคุณภาพ  

ต่อไป 

 

 

    ส านักการพยาบาล  กรมการแพทย์ 
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ค าน า 

(พิมพ์ครั้งที่  3/ปรับปรุงครั้งที่  1) 

 

 คู่มือการเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  เล่มนี้  

ได้ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาตามหนังสือ  "เกณฑ์คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ"  ฉบับพิมพ์

ครั้งที่  3  ซึ่งได้มีการปรับเน้ือหาของเกณฑ์หมวด  5  การมุ่งเน้นผู้ให้บริการ  ให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  (TQA)  ที่ปรับตามเกณฑ์  Malcom  Baldrige  National  Quality  

Award  (MBNQA)  2008  เพื่อให้มีความเป็นสากลและทันสมัยมากขึ้น 

 ส านักการพยาบาล  หวังเป็นอย่างย่ิงว่า  คู่มือการเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพ

การปฏิบัติการพยาบาลท่ีเป็นเลิศ  ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรพยาบาลท่ีด าเนินการพัฒนา

วิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายงาน  น าไปสู่การแลกเปล่ียน

เรียนรู้ในวงกว้างต่อไป 

 

 

    ส านักการพยาบาล  กรมการแพทย์ 
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ค าน า 

(พิมพ์ครั้งที่  4) 

 

 คู่มือการเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  เล่มนี้

จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่  4  หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาตามหนังสือ  "เกณฑ์คุณภาพการ

ปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ"  ฉบับพิมพ์ครั้งที่  3  ซึ่งได้มีการปรับเน้ือหาของเกณฑ์หมวด  5  

การมุ่งเน้นผู้ให้บริการ  ให้สอดคล้องกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  (TQA)  ที่ปรับตามเกณฑ์  

Malcom  Baldrige  National  Quality  Award  (MBNQA)  2008  เพื่อให้มีความเป็นสากลและ

ทันสมัยมากขึ้น 

 ส านักการพยาบาล  หวังเป็นอย่างย่ิงว่า  คู่มือการเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพ

การปฏิบัติการพยาบาลท่ีเป็นเลิศ  ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรพยาบาลท่ีด าเนินการพัฒนา

วิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายงาน  น าไปสู่การแลกเปล่ียน

เรียนรู้ในวงกว้างต่อไป 
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คู่มือการเขียนรายงานตามเกณฑคุ์ณภาพการปฏิบติัการพยาบาลท่ีเป็นเลิศ 

 

ความส าคญัของรายงานการปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ 

 การเขียนรายงานการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  เป็นข้ันตอนที่ส าคัญของการ

ด าเนินการตามวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ (Nursing Best Practices) และเป็นขั้นตอน    

สุดท้ายที่บุคลากรทางการพยาบาล  จะต้องปฏิบัติหลังจากได้สร้าง/พัฒนาวิธีปฏบัิติการพยาบาล  

ด าเนินการตามวิธีปฏบัิติ  วิเคราะห์ข้อมูล  สรุป และแปลผลการด าเนินการ  การเขียนรายงาน   

เป็นการแปลความคิดและวิธีการปฏิบัติของบุคลากรทางการพยาบาลผู้ด าเนินการออกมาเป็น    

ลายลักษณ์อกัษร  เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถติดตามและท าความเข้าใจได้ตั้งแต่ต้นจนจบ การด าเนินการ

ตามวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  แม้จะบังเกิดผลลัพธ์ดีมากเพียงใดกต็าม  ถ้ารายงานการ

ปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ ไม่สื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ จะท าให้คุณค่าของการ

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศลดน้อยลง กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ การพัฒนาวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่

เป็นเลิศ จะก่อประโยชน์ให้แก่บุคลากรทางการพยาบาลหรือผู้ที่สนใจได้มากน้อยเพียงใด  ขึ้นอยู่กับ

การจัดท ารายงานการปฏบัิติการพยาบาลที่มีคุณภาพ  เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนได้รับรู้และเข้าใจ  

การเขียนรายงานควรกระท าทันทหีลังสิ้นสุดการด าเนินการ หรือกระท าเป็นบางส่วนเป็นระยะๆ 

เท่าที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  เพราะถ้าปล่อยระยะเวลาให้เน่ินนาน  จะพบว่าการเขียนรายงานการ

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศกระท าได้ยากขึ้น 

 เน่ืองจากการเขียนรายงานการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  เป็นการเขียนรายงาน

ทางวิชาการ  ซ่ึงโดยปกติจะมีเน้ือหาที่ค่อนข้างยุ่งยาก  มีความถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา  ดังน้ัน

การเขียนรายงาน  การปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  จะต้องมีศิลปะหลักและมีวิธีการจัดรูปแบบ

และเพ่ือความชัดเจนในการสื่อความหมาย  นอกจากน้ีการเขียนรายงานจะต้องน่าสนใจ  มีสาระ  

เน้ือหากระชับ  และที่ส าคัญสื่อตรงกบัข้อเทจ็จริง  และจัดรายงานให้เป็นระเบียบ  เพ่ือให้แนวคิดที่

น าเสนอผสมผสานเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัด้วย 
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 รายงานการปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ  เป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญ  ดังน้ี 

 1. เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงการคิดค้นหรือการค้นพบวิธีปฏิบัติการ

พยาบาลที่เป็นเลิศ 

 2. เป็นองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มีคุณประโยชน์  ส าหรับองค์กร

พยาบาล/หน่วยบริการพยาบาลที่สร้างหรือพัฒนาวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ที่มุ่งให้เกิด   

ผลลัพธด้์านบริการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

 3. เป็นหลักฐานส าคัญเพ่ือขอรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการ

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศจากส านักการพยาบาล 

 4. เป็นองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์

ส าหรับบุคลากรทางการพยาบาลผู้สนใจน าไปประยุกต์ใช้ในวงกว้าง 

 

รูปแบบของรายงานการปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ 

 การน าเสนอรายงานการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  เพ่ือขอรับการตรวจประเมิน

จากส านักการพยาบาล  จะต้องอธิบายให้ชัดเจนตั้งแต่เร่ิมท าการศึกษาจนถึงสิ้นสุดการศึกษา  ใน

ลักษณะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  ครอบคลุมทุกขั้นตอนการด าเนินงานตามวิธีปฏิบัติการพยาบาล    

ที่เป็นเลิศ  (Nursing  Best  Practices)  ที่พัฒนาข้ึน  โดยน าเสนอเป็นล าดับตามเกณฑ์คุณภาพการ

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  7  หมวด  ดังน้ี 

 บทน า : โครงร่างองค์กร 

 หมวด  1 : การน าองค์กร 

 หมวด  2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

 หมวด  3 : การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ 

 หมวด  4 : การวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้ 

 หมวด  5 : การมุ่งเน้นผู้ให้บริการ 

 หมวด  6 : กระบวนการพัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

 หมวด  7 : ผลลัพธข์องการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 
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 รูปแบบของรายงานการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ประกอบด้วย  3  ส่วน  คือ  

ส่วนน า  ส่วนเนื้อหา  และส่วนอ้างองิ  ในแต่ละส่วน  ประกอบด้วย  รายละเอยีดปลีกย่อย  ดังน้ี 

 ส่วนน า  ประกอบด้วย  ปกในหรือหน้าช่ือเร่ือง  (Title  Page)  ค าน า  (Preface)  

สารบัญเร่ือง  (Table  of  Content)  สารบัญตาราง  (List  of  Tables)  สารบัญแผนภาพ  (List  

of  Configures)  โดยสารบัญตารางหรือสารบัญแผนภาพ  หมายถึงได้มีการน าเสนอตาราง และ   

แผนภาพในส่วนเน้ือหา 

 ส่วนเน้ือหา  ประกอบด้วย  บทน า  ซ่ึงหมายถึงโครงร่างองค์กรและรายละเอียดของ

การด าเนินงานตามเกณฑคุ์ณภาพการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศทั้ง 7 หมวด  โดยในหมวด 1-6  

จะต้องเขียนให้เหน็กระบวนการที่ชัดเจน  ส่วนในหมวด  7  ให้แสดงผลลัพธ์ของการด าเนินงานที่

สอดคล้องกับกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วในหมวด  1-6  ทั้งน้ีในหมวด  1-5  ซ่ึงเป็นการ

กล่าวถึงบริบทของหน่วยบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมิน  จะต้องเขียนให้เหน็ความสัมพันธ์  

ความเช่ือมโยงระหว่างเน้ือหาของเกณฑ์ทั้ง 5 หมวด กับเร่ืองที่พัฒนาเป็นวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่

เป็นเลิศ  ทั้งน้ีส่วนเน้ือหาทั้งหมดควรเขียน  (พิมพ์)  ให้มีความหนาระหว่าง  50 - 80  

หน้ากระดาษ  A4  โดยใช้ตัวอกัษรที่อ่านง่ายชัดเจนขนาด  16 

 ส่วนอ้างอิง ประกอบด้วย เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม และภาคผนวกที่

ประกอบด้วย  รายละเอียดที่ช่วยเสริมน า้หนักให้รายงานสมบูรณ์ข้ึน  ได้แก่  เอกสารแสดงวิธี

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  แบบสอบถาม/เคร่ืองมือต่าง ๆ  ที่ใช้ในการด าเนินงาน  รายช่ือ

คณะกรรมการ/คณะท างาน  ฯลฯ 

 

วิธีการน าเสนอส่วนเนื้ อหา 

บทน า : โครงร่างองคก์ร 

 โครงร่างองค์กร เป็นการสรุปภาพรวมของกลุ่มการพยาบาล/หน่วยงานบริการ

พยาบาล  ท าให้ผู้อ่านทราบบริบท และเข้าใจองค์กรที่ขอรับการประเมินมากข้ึน  การกล่าวถึง   

โครงร่างองค์กรมุ่งเน้นที่คุณลักษณะส าคัญ  3  ประการ  คือ 

 1. ลกัษณะองคก์ร 

  ประกอบด้วย โครงสร้างการบริหาร  ลักษณะ/ขอบเขตของงานและลักษณะ

บุคลากร  โดยกล่าวถึงสาระส าคัญของแต่ละประเดน็ดังน้ี 
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  ก. โครงสรา้งการบริหาร 

   เป็นการแสดงโครงสร้างการบริหารของหน่วยงานบริการพยาบาลที่ขอรับการ

ประเมิน  โดยน าเสนอเป็นแผนภมูิ  ทั้งโครงสร้างการบริหารงานและโครงสร้างการปฏบัิติงาน  ทั้งน้ี

จะต้องแสดงความเช่ือมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานบริการพยาบาลที่ขอรับการ

ประเมินกับองค์กรพยาบาล/กลุ่มการพยาบาลและสถานบริการสุขภาพ  ทั้งสายการบังคับบัญชา

และสายการประสานงาน 

  ข. ลกัษณะ/ขอบเขตของงาน 

   เป็นการอธบิายถึงขอบข่ายความรับผิดชอบของ  หน่วยงานบริการพยาบาลที่

ขอรับการประเมิน  โดยระบุให้ชัดเจนถึงภารกิจหลักหรือบริการหลักที่หน่วยงานจัดให้ผู้ใช้บริการ

โดยตรง  ภารกิจรองหรือบริการทั่วไปที่หน่วยงานจัดให้ผู้ใช้บริการ  นอกจากน้ี  ให้ระบุถึงการ

จัดบริการพยาบาลที่ได้ด าเนินการสอดรับกับวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์

การด าเนินการที่ดีของหน่วยงาน  รวมทั้งกล่าวถึงกลไกส าคัญหรือกระบวนการส าคัญที่หน่วยงานใช้

ในการจัดบริการให้มีประสิทธิภาพ  เช่น  การประกันคุณภาพการพยาบาล  (QA)  กิจกรรม  CQI  

การจัดการความรู้  (KM)  เป็นต้น 

  ค. ลกัษณะบุคลากร 

   เป็นการอธิบายเกี่ยวกับบุคลากรที่ปฏบัิติงานในหน่วยงานบริการพยาบาลที่

ขอรับการประเมิน  โดยครอบคุลมทั้งจ านวน  ประเภท  ระดับการศึกษา  คุณวุฒิหรือความ

เช่ียวชาญเฉพาะของบุคลากร  คุณลักษณะเฉพาะหรือคุณลักษณะเด่นของบุคลากรในหน่วยงาน 

 2. เป้าหมายหลกัขององคก์ร 

  ก. เป้าหมายของการจัดบริการ 

   เป็นการอธบิายถึงเป้าหมายของการจัดบริการพยาบาลของหน่วยงานบริการ

พยาบาลที่ขอรับการประเมิน โดยนิยามศัพทใ์นเร่ืองเป้าหมายหลักของแต่ละหน่วยงานอาจแตกต่าง

กันไป  โดยบางแห่งอาจใช้   “เป้าหมาย”  “เป้าประสงค์”  “จุดประสงค์”  “วิสัยทัศน์” หรือ 
“เจตจ านงค์”  นอกจากน้ีให้กล่าวถึงวิธีการก าหนดเป้าหมายหลักของหน่วยงาน ว่าเป้าหมายหลัก
ก าหนดโดยใคร  และวิธีการที่หน่วยงานบริการพยาบาลจะก้าวไปให้ถึงเป้าหมายน้ันท าอย่างไร   

นอกจากน้ีหน่วยงานบริการจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าการสร้าง/พัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  

มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยบริการพยาบาลในประเด็นใด  และมีความเช่ือมโยง

สมัพันธก์บัเป้าหมายหลักขององค์กร อย่างไร 
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หมวด  1  การน าองคก์ร  (60  คะแนน) 

 

 หมวดการน าองค์กร  กล่าวถึงวิธกีารที่ผู้บริหารทางการพยาบาลทั้งระดับสูง (หัวหน้า

พยาบาล)  และระดับหน่วยงาน  (หัวหน้างาน)  ใช้ในการก าหนดทศิทางขององค์กรพยาบาล/  

กลุ่มการพยาบาล  และหน่วยงานบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมิน  โดยมุ่งเน้นประเดน็ส าคัญ  2  

ประการ  คือ 

 1.1 การก าหนดทิศทางขององคก์ร  (30  คะแนน) 

  เป็นการอธิบายถึงการด าเนินการที่ผู้บริหารทั้งสองระดับ  ใช้ในการช้ีน าการ

พัฒนาองค์กรพยาบาลและหน่วยงานบริการพยาบาล  วิธีการสื่อสารและการกระตุ้นให้มีผลการ

ด าเนินการที่ดี  จุดเน้นคือบทบาทของผู้บริหารทางการพยาบาลในการก าหนดทศิทาง  การสื่อสาร  

การสร้างคุณค่า และการท าให้เกิดการมุ่งเน้นขององค์กรพยาบาลและหน่วยงานบริการพยาบาล    

ในการด าเนินการต่าง ๆ  ซ่ึงสาระส าคัญที่กล่าวถึงมีดังน้ี 

  ก. วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ 

   (1) ระบุถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจของกลุ่มการพยาบาลและหน่วยงาน

บริการพยาบาลที่ขอรับการประเมิน  โดยอธิบายให้ชัดเจนถึงวิธีการที่ผู้บริหารทางการพยาบาล    

ทั้งสองระดับใช้ในการก าหนดวิสยัทศัน์ พันธกจิ รวมถึงแสดงความเช่ือมโยงสอดคล้องของวิสัยทศัน์  

พันธกิจ  ระหว่างกลุ่มการพยาบาลกับหน่วยงานบริการพยาบาล และระบุถึงการก าหนดระยะเวลา

หรือความถี่ในการทบทวน/ปรับวิสยัทศัน์  พันธกจิ 

   (2) การสร้างบรรยากาศการท างาน  บรรยากาศองค์กร  เป็นประเดน็

ส าคัญอีกประการหน่ึง  โดยการกล่าวถึงสัมพันธภาพของบุคลากรทุกระดับในหน่วยงานบริการ

พยาบาลที่ขอรับการประเมิน  รวมถึงเทคนิค หรือวิธีการที่ผู้บริหารของหน่วยงานใช้ในการกระตุ้น  

เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน และเสริมสร้างสัมพันธภาพของบุคลากรในหน่วยงาน  เช่น  

การจัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรต่าง ๆ  (Organization  Development)  ในหน่วยงาน  และ/หรือ

กลุ่มการพยาบาล  การให้รางวัลหรือผลตอบแทนการท างานที่ดี  เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพ

บริการของหน่วยงานโดยภาพรวม  และวิธีการที่ผู้บริหารทางการพยาบาลในหน่วยงานใช้ในการ  

ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้การพัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศบรรลุตามเป้าหมาย 
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  ข. การสือ่สารและผลการด าเนนิงาน 

   (1) เป็นการอธิบายวิธีการที่ผู้บริหารองค์กรพยาบาล/กลุ่มการพยาบาล

และผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมินใช้ในการสื่อสาร  เพ่ือให้บุคลากรใน

หน่วยงานเกดิความเข้าใจ  ความตระหนักในนโยบายและวิสัยทศัน์  พันธกิจ  ของกลุ่มการพยาบาล

และหน่วยงานบริการพยาบาล  โดยมุ่งเน้นการสื่อสารนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิธีการ

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  การให้อ านาจการตัดสนิใจ  การจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานบริการ

พยาบาล  มีความมุ่งม่ัน  ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ และคุณภาพ

บริการพยาบาลโดยภาพรวมของหน่วยงานให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ 

   (2) วิธีการที่ท  าให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ให้

ระบุวิธกีารซ่ึงเป็นกระบวนการ  หรือเทคนิคส าคัญที่ผู้บริหารของกลุ่มการพยาบาลและหน่วยบริการ

ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารการพยาบาลและพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล  แล้วเกิด     

ผลลัพธ์ตามที่หน่วยบริการพยาบาลมุ่งหวัง  และเทคนิคส าคัญดังกล่าวส่งเสริม  สนับสนุนให้เกิด

การพัฒนาวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  เช่น  TQM,  KM,  HA,  QA,  Lean  Organization  

หรือ  Lean  Management  เป็นต้น 

 1.2 ความรบัผดิชอบต่อผูใ้ชบ้ริการ  (30  คะแนน) 

  เป็นการกล่าวถึงการด าเนินงานของหน่วยงานบริการพยาบาลที่ขอรับการ

ประเมิน ที่ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนกับผู้ใช้บริการ  ทั้งในด้านความปลอดภัยจากความเสี่ยง   

ต่าง ๆ การปรับปรุงพฤติกรรมบริการที่มีจริยธรรม และการรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร

ผู้ให้บริการ  ซ่ึงสาระส าคัญที่กล่าวถึงมีดังน้ี 

  ก. การวิเคราะหค์วามเสีย่งและผลกระทบ 

   (1) อธิบายถึงวิธีการที่หน่วยงานบริการพยาบาลใช้ในการจ าแนก/

วิเคราะห์ความเสี่ยงในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  Best  practice  ทั้งด้านภายภาพและด้าน

คลินิก  โดยจ าแนก/วิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในหน่วยงานมีอะไรบ้าง  ความ

เสี่ยงแต่ละเร่ืองมีระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใด 

   (2) วิธีก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง  และผลกระทบ

ดังกล่าวที่อาจเกดิข้ึน  รวมทั้งการด าเนินการเฝ้าระวัง และความต่อเน่ืองของการด าเนินงานในเร่ือง

ของความเสี่ยง  ทั้ งน้ีจะต้องแสดงให้เห็นความเช่ือมโยงระหว่างเร่ืองที่ ศึกษา/พัฒนาว่ามี

ความส าคัญ  และจ าเป็นอย่างไร  ในด้านของการจัดการความเสี่ยง 
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  ข. จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   (1) เป็นการระบุถึงแนวทางด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่

บุคลากรทางการพยาบาลในหน่วยงานบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมินได้ก าหนดไว้  การปฏบัิติ

ตาม  แนวทางดังกล่าว  การติดตามก ากับและการประเมินผลการปฏบัิติตามแนวทาง รวมถึงการ

เฝ้าระวังเพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรทางการพยาบาลของหน่วยงานยึดถือหลักการของจริยธรรมและ

รักษา  จรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยเคร่ืองมือหรือแนวทางที่ใช้ในการด าเนินการเร่ือง จริยธรรมและ     

จรรยาบรรณวิชาชีพ  (ถ้ามี)  ให้น าเสนอไว้ในภาคผนวก 

   (2) ระบุถึงตัวช้ีวัดส าคัญที่ก  าหนดข้ึนเพ่ือวัดผลการด าเนินการด้าน

จริยธรรมและผลการประเมินพฤติกรรมด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  รวมถึงการ

ด าเนินการต่อพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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หมวด  2  การวางแผนเชิงกลยุทธ ์ (60  คะแนน) 
 

 หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์  กล่าวถึงกระบวนการหรือวิธีการที่หน่วยงานบริการที่

ขอรับการประเมิน ใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการวางแผนปฏบัิติการ  การถ่ายทอดเพ่ือน า

แผนไปปฏบัิติ  ประเมินปรับเปล่ียนแผนปฏบัิติการเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป  รวมถึงวิธีการ

วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการ  โดยมุ่งเน้นประเดน็ส าคัญ  2  

ประการ  คือ 

 2.1 การจดัท ากลยุทธ ์ (30  คะแนน) 

  เป็นการอธิบายถึงกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ 

รวมถึงสรุปวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าหมายของหน่วยบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมินที่

เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  โดยน าเสนอในประเดน็ต่อไปน้ี 

  ก. กระบวนการจดัท ากลยุทธ ์

   (1) อธบิายถึงวิธกีารและขั้นตอนในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน

บริการพยาบาล  โดยระบุให้ชัดเจนถึงกระบวนการที่ส าคัญ  เร่ิมตั้งแต่ได้มีการวิเคราะห์องค์กรด้วย

วิธหีน่ึง  เช่น SWOT  Analysis แล้วน าผลจากการวิเคราะห์น้ัน  มาใช้เป็นปัจจัยน าเข้าในการจัดท า

กลยุทธ์  รวมทั้งกล่าวถึงบุคลากรทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกระบวนการจัดท ากลยุทธ์ว่าเป็น

บุคลากรระดับใดบ้าง  ทั้งน้ีกระบวนการจัดท ากลยุทธ์หมายรวมตั้งแต่การวิเคราะห์องค์กร  การ

ก าหนดทศิทางเชิงกลยุทธ์หรือเป้าหมายหลักของกลยุทธ์  หรือการก าหนด  Key  Result  Area  

การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic  Objective) ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิธี

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

   (2) ระบุถึงวิธีการด าเนินการที่ส าคัญในข้ันตอนการน าผลการวิเคราะห์

ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมาใช้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่จะเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาวิธี

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

  ข. วตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์

   (1) ระบุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าหมายหลักที่ส าคัญของหน่วย

บริการพยาบาลที่ขอรับการประเมิน  รวมถึงตัววัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญ  (Key  Performance  

Indicators : KPIs)  โดยคัดเลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  

และระบุตัววัดหรือดัชนีส าคัญที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  เพ่ือช้ีน าและสร้างความ   

เข้มแขง็ในการด าเนินงานพัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศของหน่วยงาน 
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   (2) ระบุถึงกรอบเวลา  ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  การน าเสนอ

ในหัวข้อน้ีจะต้องแสดงให้เหน็ความสัมพันธ์ระหว่างเร่ืองที่ศึกษา/พัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่

เป็นเลิศ  ว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกลยุทธ์ใดของหน่วยงานบริการพยาบาล ทั้งน้ีควรน าเสนอ

เน้ือหาของกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศด้วย  โดยอาจน าเสนอเป็นรูป

ตาราง Template หรือ Matrix เพ่ือความกระชับ  เข้าใจง่าย 

 2.2 การน ากลยุทธไ์ปปฏิบติั  (30  คะแนน) 

  เป็นการอธิบายถึงวิธีการแปลงวัตถุประสงค์กลยุทธ์ไปเป็นแผนปฏิบัติการ  

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน  รวมถึงก าหนดตัววัดที่ส าคัญของการด าเนินงานตาม

แผนปฏบัิติการ  และคาดการณ์ผลการด าเนินงานที่อาจเกดิข้ึน 

  ก. การจดัท าแผนปฏิบติัการ 

   (1) อธิบายถึงวิธีการที่หน่วยงานบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมิน        

ใช้ในการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่าน้ัน  

และวิธกีารที่หน่วยงานบริการพยาบาลใช้ประเมินความก้าวหน้าเทยีบกบัแผนปฏบัิติการ รวมถึงระบุ

เคร่ืองมือที่ใช้ในการน ากลยุทธ์ไปปฏบัิติ  เช่น  Balance  Scorecard  หรือ  X - Matrix  เป็นต้น  

เพ่ือท าให้มั่นใจว่ามีการถ่ายทอดกลยุทธ์  เพ่ือน าไปปฏบัิติให้บรรลุวัตถุประสงค์  โดยระบุวิธีการ 

จัดท าแผนปฏบัิติการประจ าปีของหน่วยงานบริการพยาบาล  ที่แสดงถึงความเช่ือมโยงระหว่างแผน     

กลยุทธ์  และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์กับแผนปฏบัิติการ  โดยก าหนดตัววัดผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏบัิติการ  บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ปัจจัยน าเข้าต่าง ๆ  ที่ใช้

ประกอบการจัดท าแผนปฏบัิติการ  อันได้แก่  งบประมาณ  เคร่ืองมืออุปกรณ์  วัสดุทางการแพทย์

และวัสดุอุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ  โดยน าเสนอให้ครอบคุลมตั้งแต่เร่ิมพัฒนาวิธีการปฏิบัติการ

พยาบาลที่เป็นเลิศ  จนถึงข้ันด าเนินการที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี  ตลอดจนการเผยแพร่ผลการ

ด าเนินงาน  ส่วนรายละเอียดของแผนปฏิบัติการให้น าเสนอไว้ในภาคผนวก  โดยการน าเสนอ   

แผนปฏบัิติการสามารถน าเสนอได้ทั้งแผนปฏบัิติการในเร่ืองที่ศึกษา/พัฒนาวิธีปฏบัิติการพยาบาล

ที่เป็นเลิศ  และเร่ืองที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน หรือเร่ืองที่สนับสนุนให้การศึกษา/พัฒนา       

วิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศเกดิผลส าเรจ็ 

   (2) ระบุถึงวิธีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ  ซ่ึงอาจใช้

วิธีการจัดประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง  แจกเอกสาร  รวมทั้งวิธีการติดตามก ากับ  ตลอดจนวางแผน
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ล่วงหน้าไว้ในกรณีที่สถานการณ์เปล่ียนแปลงไปว่าได้มีวิธีการปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการอย่างไร

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก  าหนดไว้ 

  ข. การน าแผนปฏิบติัการไปปฏิบติั 

   (1) ระบุวิธีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาวิธี

ปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติ  ในบุคลากรพยาบาลทุกระดับ  โดยระบุระยะเวลาที่

ตั้งเป้าหมายว่าจะบรรลุผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการในแต่ละเร่ืองเม่ือใด  ตลอดจนกล่าวถึง

วิธกีารสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานบริการพยาบาลให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ  ว่ามี

กลวิธีหรือเทคนิคใดที่สามารถท าให้บุคลากรในหน่วยงานบริการ  มีความมุ่งม่ัน  ความตระหนักและ

เตม็ใจให้ความร่วมมือในการปฏบิัติงาน เพ่ือให้เกดิผลลัพธต์ามที่ก าหนด 

   (2) ตัววัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญที่ ใช้ติดตามความก้าวหน้าของ

แผนปฏิบัติการ  ให้ระบุเป็นตัววัดที่สามารถวัดผลการบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยอาจ

ก าหนดเป็นอัตราหรือร้อยละ  เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกับเป้าหมายที่ต้ังไว้  

ว่าใกล้เคียงหรือห่างกนัมากน้อยเพียงใด 
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หมวด  3  การมุ่งเนน้ผูใ้ชบ้ริการ  (100  คะแนน) 

  หมวดการมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ  เป็นการอธบิายวิธีการที่หน่วยงานบริการที่ขอรับ

การประเมิน  ใช้ในการจ าแนกประเภทผู้ใช้บริการ  การก าหนดความต้องการ/ความคาดหวัง       

ผู้ใช้บริการ  ตลอดจนกระบวนการที่ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ  การประเมินความ

พึงพอใจผู้ใช้บริการและการพิทกัษ์สทิธิ์ผู้ใช้บริการ  โดยมุ่งเน้นประเดน็ส าคัญ  3  ประการ 

 3.1 ขอ้มูลเกีย่วกบัผูใ้ชบ้ริการ  (30  คะแนน) 

  เป็นการอธิบายวิธีการจ าแนกประเภท/กลุ่มผู้ใช้บริการของหน่วยงานบริการ

พยาบาลที่ขอรับการประเมิน  และระบุถึงกลุ่มผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ  ว่าเป็นกลุ่มใดบ้าง  นอกจากน้ีให้

ระบุวิธีการค้นหาความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ดังน้ี 

  ก. การจ าแนกประเภทผูใ้ชบ้ริการ 

   (1) หน่วยงานบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมิน  จะต้องระบุให้

ชัดเจนว่าผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศของหน่วยงานคือใคร  

หรือเป็นผู้ป่วยประเภทใด  ใช้วิธีการอย่างไรในการจ าแนกประเภทกลุ่มผู้ใช้บริการ หรือใช้เกณฑ์

อะไรในการจ าแนกผู้ป่วย  เน่ืองจากข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้หน่วยงาน

บริการที่ขอรับการประเมิน  สามารถก าหนดวิธีการที่ เหมาะสมในการรับฟังและเรียนรู้จาก

ผู้ใช้บริการในแต่ละกลุ่ม 

   (2) ระบุผลลัพธ์จากการใช้เกณฑ์จ าแนกกลุ่มผู้ใช้บริการว่าแบ่งออกได้

เป็นกี่กลุ่ม/ประเภท  ได้แก่  กลุ่มใดบ้าง  แล้วได้น าผลการแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการใช้ในการพัฒนาวิธี

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศอย่างไร  

  ข. ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ 

   (1) กล่าวถึงวิธีการส ารวจความต้องการ  และความคาดหวังของ

ผู้ใช้บริการทั้งในอดีตและปัจจุบัน  ในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  เพ่ือ

แสดงให้เหน็ความใส่ใจของหน่วยบริการพยาบาลในการค้นหา  รับฟังหรือเรียนรู้ความต้องการและ

ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ  รวมถึงน าผลการส ารวจมาพัฒนาคุณภาพบริการ/วิธีปฏิบัติการ

พยาบาลให้สอดคล้องกบับริบทของกลุ่มผู้ใช้บริการ 

   (2) ระบุถึงวิธีการที่ใช้ในการคาดการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงความ

ต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการในอนาคต 
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 3.2 ความสมัพนัธแ์ละความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  (40  คะแนน) 

  เป็นการอธิบายวิธีการที่หน่วยงานบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมิน  ใช้ใน

การสร้างความสัมพันธ์แก่ผู้ใช้บริการ  ในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่

เป็นเลิศ  นอกจากน้ีเป็นการกล่าวถึงวิธกีารที่หน่วยงานใช้ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม

ที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

  ก. การสรา้งความสมัพนัธก์บัผูใ้ชบ้ริการ 

   (1) อธิบายถึงวิธีการ/กระบวนการที่หน่วยงานบริการพยาบาลที่ขอรับ

การประเมิน  ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ  วิธีการสร้างความสัมพันธ์เชิงรุกกับ

ผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงานบริการพยาบาล

ที่ ขอรับการประเมินกับผู้ใช้บริการ  และเพ่ือผู้ที่ใช้บริการไปแล้ว  กล่าวถึงในทางที่ดีและบอกต่อ

ผู้อื่น ให้มาใช้บริการ  รวมถึงให้ผู้ที่ยังไม่เคยมาใช้บริการช่ืนชมและกล่าวถึง และมีความคิดที่จะมา

ใช้บริการเมื่อเกดิความเจบ็ป่วย 

   (2) ระบุถึงกระบวนการที่ใช้ในการติดตาม  เฝ้าระวัง  และประเมิน

สัมพันธภาพอย่างต่อเน่ือง  รวมทั้งการรับฟังและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ  

เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงสมัพันธภาพที่ดีในระยะยาว 

  ข. การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

   (1) อธบิายถึงวิธกีารหรือข้ันตอนที่หน่วยบริการพยาบาลใช้ในการรับฟัง

และจัดการข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการและครอบครัวหรือผู้เกี่ยวข้อง  โดยอธิบายถึงช่องทางการ  

รับฟังข้อร้องเรียน  และข้อเสนอแนะ  การจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ  

ส่วนการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ให้ระบุวิธีการและเคร่ืองมือ    

ที่ใช้  โดยจ าแนกตามกลุ่มและประเภทของผู้ใช้บริการและระบุให้ชัดเจน 

   (2) ระบุถึงวิธกีารน าผลการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ

ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการโดยภาพรวม  และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติการพยาบาลที่

เป็นเลิศอย่างไร  เพ่ือให้เกดิคุณภาพบริการของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 

 3.3 การพทิกัษสิ์ทธิผูใ้ชบ้ริการ  (30  คะแนน) 

  เป็นการอธบิายถึงวิธกีารก าหนดกระบวนการที่ใช้ในการพิทกัษ์สิทธผู้ิใช้บริการ 
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  ก. กระบวนการคุม้ครองสิทธิผูใ้ชบ้ริการ 

   (1) ระบุวิธีการและข้ันตอนที่หน่วยบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมิน 

ใช้ในการพิทกัษ์สทิธิ์ผู้ใช้บริการ  ในระหว่างการพัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

   (2) ระบุถึงวิธใีนการควบคุม  ก ากบั  ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน

เกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ใช้บริการ  และการแก้ไขปัญหาในกรณีที่พบว่ามีการละเมิดสิทธิผู้ป่วย/

ผู้ใช้บริการ 
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หมวด  4  การวดั  การวิเคราะห ์ และการจดัการความรู ้ (80  คะแนน) 

 

 หมวดการวัด  การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  เป็นการกล่าวถึงวิธีการจัดการ

ของหน่วยบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมินในด้านสารสนเทศส าคัญทั้งหมดเกี่ยวกับการวัด    

การวิเคราะห์และการทบทวนผลการด าเนินการ  รวมทั้งการจัดการความรู้ของหน่วยงานมี        

ประสิทธิผล  เพ่ือผลักดันให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  โดย

มุ่งเน้นประเดน็ส าคัญ 2 ประการ  คือ 

 4.1 การวดั  การวิเคราะห ์และทบทวนผลการด าเนนิงาน  (40  คะแนน) 

  ก. การวดัและการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

   (1) อธิบายวิธีการที่หน่วยงานบริการพยาบาลใช้ในการก าหนดและ

เลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศส าหรับการวัดผลการด าเนินการ  การวิเคราะห์ และการทบทวน     

เพ่ือสนับสนุนการวางแผนและปรับปรุงใช้การปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  โดยกล่าวถึงความ 

สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนัของการวัด  การวิเคราะห์  ทบทวน และปรับปรุงผลการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน  การอธิบายให้เหน็ความชัดเจนของวิธีการรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล     

การบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศ  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานประจ าวัน และการติดตามผลการ

ด าเนินงานตามวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศของหน่วยงานบริการพยาบาล 

   (2) ระบุถึงวิธีการก าหนดดัชนี หรือตัววัดผลการด าเนินงานและวิธีการ

วัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญ  โดยการวัดผลการด าเนินงานต้องพิจารณาทั้งขอบเขตและประสิทธิผล

ของการใช้งานที่ตรงกับความจ าเป็นของการด าเนินงาน  ตามวิธีการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  

และพิจารณาถึงวิธกีารประเมินผลการด าเนินงานตามหมวด 6 ข้อ 6.3 ข. (2) 

   นอกจากน้ี  ต้องกล่าวถึงการใช้ข้อมูล และสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่

ส าคัญ   ที่เกี่ยวข้องกบัวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  และเหตุผลที่เลือกใช้ข้อมูล และสารสนเทศ

เชิงเปรียบเทียบเหล่าน้ัน  และแสดงวิธีการที่ท  าให้เกิดความม่ันใจว่าหน่วยงานที่ขอรับการประเมิน

ได้น าข้อมูลและสารสนเทศของหน่วยงาน  รวมถึงข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบไปใช้

ประโยชน์ในด้านการสนับสนุนการตัดสนิใจ  ทั้งในระดับปฏบัิติการและระดับกลยุทธ์  และแสดงให้

เห็นว่าข้อมูลและสารสนเทศเหล่าน้ันก่อให้เกิดนวัตกรรมอะไรบ้าง  ที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติการ

พยาบาลที่เป็นเลิศ 
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  ข. การทบทวนผลการด าเนินงาน  

   (1) ระบุถึงผลการประเมินในทุกเร่ืองที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับวิธี

ปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  และกล่าวถึงวิธีการทบทวนผลการด าเนินการและการจัดล าดับ

ความส าคัญของเร่ืองดังกล่าว  การปรับปรุงการด าเนินงาน  อันน าไปสู่วิธีปฏิบัติการพยาบาลที่   

เป็นเลิศ  นอกจากน้ีต้องอธิบายถึงวิธีการถ่ายทอดวิธีปฏิบัติการพยาบาลหลังจากทบทวน และ

ปรับปรุงให้น าไปปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมิน  และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องหรือองค์กร/กลุ่มการพยาบาล 

   (2) ระบุวิธกีารแปลงผลการทบทวนผลการด าเนินการไปใช้โดยค านึงถึง

ตัววัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญด้วยว่าต้องปรับเปล่ียน  เพ่ิม  ลด  หรือยังคงไว้ซ่ึงตัววัดเดิม  โดย

พิจารณาถึงความตรงประเดน็ระหว่างผลการทบทวนกบัตัววัด 

 4.2 การจดัการความรู ้ (40  คะแนน) 

  เป็นการอธบิายวิธกีารจัดการความรู้ภายในหน่วยงานบริการพยาบาลที่ขอรับ

การประเมิน  ให้เกดิการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  

น าไปสู่การปฏบัิติทั่วทั้งหน่วยงาน 

  ก. กระบวนการจดัการความรู ้

   (1) อธบิายวิธกีารและขั้นตอนในการจัดการความรู้ของหน่วยงานบริการ

พยาบาลที่ขอรับการประเมิน  โดยวิธกีารจัดการความรู้ประกอบด้วย การบ่งช้ีความรู้  การสร้างและ

แสวงหาความรู้  การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  การประมวลและกล่ันกรองความรู้  การเข้าถึง

ความรู้  การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้  และการเรียนรู้  โดยแสดงวิธีการที่ท  าให้ม่ันใจว่าหน่วยงาน

บริการพยาบาลที่ขอรับการประเมินมีข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพสูง  ทนัเหตุการณ์  มีความ

พร้อมใช้งานส าหรับบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้อง และแสดงวิธีการที่หน่วยงานบริการพยาบาล  ใช้ใน

การสร้างและจัดการสนิทรัพย์ของความรู้  ทั้งที่เป็น Explicit  Knowledge (ความรู้ที่สามารถอธิบาย

หรือเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรได้)  และ Tacit  Knowledge  (ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล

เช่นทกัษะ)  และอธิบายให้เหน็ภาพที่ชัดเจนถึงการมุ่งเน้นว่าการจัดการความรู้ของหน่วยงาน  เกิด

จากความตระหนักของบุคลากรในหน่วยงานที่เหน็ความจ าเป็นในการพัฒนาวิธีปฏบัิติการพยาบาล

ที่เป็นเลิศ 

   ในการจัดการความรู้ของหน่วยงานบริการพยาบาล  ให้อธิบายโดย   

ครอบคลุมประเดน็ส าคัญดังน้ี 
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   - การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้บุคลากรทุกระดับ  หมายถึง  วิธีการ

ที่หน่วยบริการพยาบาลใช้ในการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์  เพ่ือให้บุคลากรทุก

ระดับมีความรู้  ความสามารถ และทักษะที่เพียงพอในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการ

พยาบาลที่เป็นเลิศ  และการบริการพยาบาลโดยภาพรวม 

   - การถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการพยาบาลของหน่วยงาน

บริการพยาบาล  ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการและบุคคลทั่วไป  หมายถึง  วิธีก ารที่หน่วย

บริการพยาบาลใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริการพยาบาล  หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ที่

เกี่ยวข้องกบัการบริการพยาบาลไปยังผู้ใช้บริการ  ครอบครัวและบุคคลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

   - การค้นหาและการน าวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศไปปฏิบัติอย่าง

รวดเรว็  หมายถึง  การที่หน่วยบริการพยาบาลมีการจัดเกบ็ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีปฏบัิติการ

พยาบาลที่เป็นเลิศอย่างเป็นระบบ  เป็นผลให้ผู้ปฏิบัติในหน่วยงาน  สามารถเข้าถึงและในข้อมูล

สารสนเทศ ไปใช้ในการปฏบัิติงานให้เกดิประโยชน์  ตลอดจนบุคลากรภายนอกหน่วยงาน สามารถ

เข้าถึงข้อมูลที่หน่วยงานต้องการเผยแพร่ได้อย่างสะดวกรวดเรว็ 
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หมวด  5  การมุ่งเนน้ผูใ้หบ้ริการ  (100  คะแนน) 

 

 หมวดการมุ่งเน้นผู้ให้บริการ  เน้นวิธีปฏบัิติที่ส าคัญด้านบุคลากรของหน่วยงานบริการ

พยาบาลที่ขอรับการประเมิน  ซ่ึงมุ่งที่จะสร้างและรักษาองค์กรให้มีผลการด าเนินการที่ดีอยู่เสมอ  

รวมทั้งมุ่งที่จะพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานให้มีการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีและมีการพัฒนา

อย่างต่อเน่ือง  นอกจากน้ียังครอบคลุมวิธีการสร้างความผูกพัน  การจัดการและการพัฒนาบุคลากร

พยาบาลในลักษณะที่บูรณาการกัน  เช่น  ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของหน่วยงานบริการการพยาบาล  การมุ่งเน้นบุคลากรที่ครอบคลุม

ความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร  รวมทั้งบรรยากาศที่สนับสนุนการท างาน

ของบุคลากร  เพ่ือสนับสนุนให้การจัดการทรัพยากรบุคคลสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกับกลยุทธ์

ของหน่วยงานบริการพยาบาลและกลุ่มการพยาบาล  และเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์การปฏบัิติการพยาบาลที่

เป็นเลิศ  โดยกล่าวถึงการด าเนินการที่ส าคัญในประเดน็ต่อไปน้ี   

 5.1 ความผูกพนัของบุคลากร  (50  คะแนน) 

  เป็นการอธิบายให้ชัดเจนถึงระบบของหน่วยงานบริการพยาบาลในเร่ืองการ

สร้างความผูกพัน  การพัฒนา และการประเมินความผูกพันของบุคลากร  เพ่ือสร้างความสามารถ

และกระตุ้ นให้บุคลากรในหน่วยงานบริการของผลปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเต็ม

ความสามารถ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนผลการด าเนินการที่ดีตามวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่

เป็นเลิศ 

  ก. การเพิม่คุณค่าแก่บุคลากร 

   (1) อธิบายถึงการการด าเนินการของหน่วยงานบริการพยาบาลในเร่ือง

การสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อหน่วยงานบริการพยาบาล  โดยระบุถึง

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในหน่วยงานบริการพยาบาล  เช่น  ปัจจัยเกี่ยวกับงาน  ปัจจัยเกี่ยวกับ

หน่วยงาน  ปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ท างาน  เป็นต้น  และให้ระบุถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึง

พอใจของบุคลากร  เช่น  ความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  ความพึงพอใจต่อคุณภาพ

ชีวิต  ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน  เป็นต้น  นอกจากน้ีให้กล่าวถึงวิธีการที่ใช้ในการ

ก าหนดปัจจัยเหล่าน้ีในบุคลากรแต่ละกลุ่มในหน่วยงานบริการพยาบาลว่าปัจจัยและวิธีการก าหนดที่

มีผลต่อความผูกพันและปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานของบุคลากรแต่ละกลุ่มในหน่วยงาน

บริการพยาบาล/องค์กรพยาบาลเหมือนหรือต่างกนัอย่างไร 
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   (2) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ให้ระบุถึงวิธีการที่หน่วยงาน

บริการพยาบาล/องค์กรพยาบาลใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  โดยวัฒนธรรมที่ มุ่ง

เสริมสร้างจะต้องมีส่วนในการส่งเสริมให้บุคลากรมีผลการด าเนินการที่ดี  มีความมุ่งมั่นในการ

พัฒนาวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  และมีแรงจูงใจในการปฏบัิติงานเพ่ือให้บรรลุตามที่เกณฑ์

ก าหนด  ได้แก่ 

 การสื่อสาร  การแบ่งปันทักษะของบุคลากรทั้งภายในหน่วยงานและ

ข้ามหน่วยงาน  ได้แก่  การประชุมปรึกษาหารือภายในหน่วยงานเดียวกันและต่างหน่วยงาน  การ

ประชุมข้ามสายงาน  การจัดทมีแบบ Cross Functional Team 

 การถ่ายทอดสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล  ได้แก่  การระบุความ

ต้องการของผู้รับการถ่ายทอด  การแลกเปล่ียนสารสนเทศ  การน าผลที่ต้องการสู่การปฏิบัติและ

การให้ข้อมูลย้อนกลับ 

 การให้อ านาจในการตัดสินใจ  ได้แก่  การที่ ผู้บริหารหรือหัวหน้า

มอบหมายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้กับบุคลากรให้หน่วยงานบริการ

พยาบาลในเร่ืองต่าง ๆ  รวมถึงการพัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

 แนวทางการบริหารค่าตอบแทนและการยกย่องชมเชย  ได้แก่  การให้

รางวัลแก่ทีมงานหรือหน่วยงานที่มีผลการด าเนินการที่ดี  โดยมีความเช่ือมโยงกับตัววัดความพึง

พอใจของลูกค้า  การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธข์องหน่วยงานบริการพยาบาล/องค์กรพยาบาล 

  ข. การพฒันาบุคลากรและผูน้ า 

   (1) อธิบายถึงวิธีการที่หน่วยงานบริการพยาบาล/องค์กรพยาบาลใช้ใน

การพัฒนาและระบบการเรียนรู้ส าหรับบุคลากรในเร่ืองต่างๆ  ตามที่เกณฑไ์ด้ก าหนดไว้  ได้แก่ 

 ความต้องการการเรียนรู้และการพัฒนาในบุคลากรแต่ละระดับหรือ

แต่ละกลุ่มอาจมีความแตกต่างกัน  ขึ้ นอยู่กับลักษณะของงาน  ความรับผิดชอบและระดับการ

พัฒนา  โดยความต้องการน้ีครอบคลุมถึงการเพ่ิมทักษะในการแบ่งปันความรู้  การสื่อสาร  การ

ท างานเป็นทมี  และการแก้ปัญหาและความตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

 ความสามารถพิเศษ  หมายถึง  เร่ืองที่หน่วยงานบริการพยาบาล/

องค์กรพยาบาลมีความช านาญที่สุด  เป็นขีดความสามารถที่ส าคัญที่สร้างความได้เปรียบและควร

เป็นสิ่งที่คู่แข่งลอกเลียนแบบได้ยาก 
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 การฝึกอบรมครอบคลุมถึงการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงานบริการพยาบาล/องค์กรพยาบาล  หรือโดยการสอนงานในขณะปฏบัิติงาน  การเรียนใน

ห้องเรียน  รวมถึงการมอบหมายงานที่จะท าให้เกดิการพัฒนา 

 การส่งเสริมให้ใช้ความรู้และทกัษะใหม่ในการท างาน หมายถึง ความรู้

และทักษะในทุกเร่ืองที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการสนับสนุนให้น าวิธี

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศไปใช้ 

  ค. การประเมินความผูกพนัของบุคลากร 

   (1) ระบุวิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากร  โดยเช่ือมโยงกับ

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันที่หน่วยงานบริการพยาบาล/องค์กรพยาบาลได้ก าหนดไว้  และระบุตัว

วัดที่ใช้ในการประเมินความผูกพันของบุคลากร  จากผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า  เม่ือบุคลากรมี

ความผูกพันกับองค์กรสูง  จะท าให้ผลการด าเนินการดีขึ้ น  องค์ประกอบส าคัญในการสร้างความ

ผูกพันของบุคลากรกับองค์กร  ได้แก่  การรู้ทศิทางขององค์กร  การมีความรับผิดชอบต่อผลการ

ด าเนินการ  การให้ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั  รวมถึงการมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย 

   (2) ระบุวิธีการน าผลตรวจประเมินมาเช่ือมโยงกับผลลัพธ์ที่ส าคัญที่

รายงานในหมวด 7  เพ่ือระบุโอกาสในการปรับปรุง  รวมทั้งความผูกพันของบุคลากรและผลลัพธ์

ของการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

 

 5.2. สภาพแวดลอ้มของบุคลากร  (50  คะแนน) 

  เป็นการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรของหน่วยงานบริการ

พยาบาล/องค์กรพยาบาล  ความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร  วิธ ี     

ตอบสนองความต้องการเหล่าน้ันเพ่ือให้งานบรรลุผล  รวมทั้งวิธีการที่หน่วยงานบริการพยาบาล/

องค์กรพยาบาลใช้ในการท าให้บรรยากาศในการท างานปลอดภัย และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้

เกดิผลส าเรจ็ 

  ก. ขีดความสามารถและอตัราก าลงับุคลากร 

   (1) อธบิายถึงวิธกีารที่ใช้ในแบบประเมินความจ าเป็นด้านขีดความสามารถ  

และอัตราก าลังของบุคลากร  รวมทั้งทักษะ  สมรรถนะ  ตลอดจนความเพียงพอของจ านวน

บุคลากร 
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   (2) อธิบายวิธีการบริหารทีมงาน  จัดทีมงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ

ความสามารถพิเศษของหน่วยงานบริการพยาบาล  เพ่ือมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ  วิธีการที่ท  าให้เกิดผล

การด าเนินงานที่ดีเกนิความคาดหวัง  โดยสอดคล้องกับความท้าทายเชิงกลยุทธ์และแผนปฏบัิติการ  

และท าให้เกดิความคล่องตัวที่จะตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงความจ าเป็นของระบบบริการ 

   (3) อธิบายวิธีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงด้านขีด

ความสามารถและอัตราก าลัง  เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศได้

อย่างต่อเน่ือง 

  ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร 

   (1) ระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและวิธกีารจัดสภาพแวดล้อมในการท างานของ

หน่วยงาน/สถานที่ท  างานให้ถูกสุขลักษณะ  มีสุขอนามัยและมีความปลอดภัย  วิธีการจัดการเชิง

ป้องกนั  เพ่ือมิให้เกดิอุบัติเหตุ  อุบัติภัยหรืออุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ต่างๆ  รวมถึงแนวทางในการ

วางแผนและระบบงานเชิงป้องกัน  เฝ้าระวังและติดตามก ากับอย่างสม ่าเสมอ  เพ่ือให้บุคลากรมี

ความปลอดภัยในการปฏบัิติงาน 

   ทั้งน้ี ให้ระบุตัววัดผลการด าเนินการหรือเป้าประสงค์ของการปรับปรุง  

รวมถึงความแตกต่างและตัววัดผลหรือเป้าประสงค์ส าหรับสภาพแวดล้อมของสถานที่ท  างานที่

แตกต่างกนั  (ในกรณีที่ด าเนินการในหลายหน่วยงาน) 

   (2) อธบิายวิธกีารด้านนโยบายการบริการและสทิธปิระโยชน์ที่หน่วยงาน

บริการพยาบาล/องค์กรพยาบาลใช้ในการสนับสนุนบุคลากร  เพ่ือให้บุคลากรมีความมุ่งมั่น มีขวัญ

และมีก าลังในในการปฏบัิติงาน เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์การด าเนินการที่ดีของการปฏบัิติการพยาบาลที่

เป็นเลิศ  และผลการด าเนินการในเร่ืองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  วิธีการสนับสนุนของบุคลากร  ได้แก่  

การให้ค าปรึกษาทั้งในเร่ืองส่วนตัวและการงาน  การพัฒนาความก้าวหน้าในงาน  การยกย่องชมเชย  

ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  การให้การศึกษาหรือฝึกอบรม  นอกเหนือจากงานใน

หน้าที่  การจัดกจิกรรมสนทนาหรืองานประเพณีต่าง ๆ 
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หมวด  6  กระบวนการพฒันาวิธีปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ  (200  คะแนน) 

 

 หมวดกระบวนการพัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ เป็นการอธบิายวิธกีารหรือ

ขั้นตอนการศึกษา/พัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศในเร่ืองที่ขอรับการประเมิน ซ่ึงตอบสนอง

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธท์ี่หน่วยงานบริการพยาบาล/องค์กรพยาบาลได้ก าหนดไว้  โดยเร่ืองที่ขอรับ

การประเมินในแต่ละแห่ง  อาจจะเป็นเร่ืองเดียวกันหรือแตกต่างกันไป  แต่เกณฑ์ในการตัดสิน     

ใช้เกณฑ์เดียวกัน  ดังน้ันการน าเสนอในหมวดน้ีจะมีความแตกต่างกันในเชิงเน้ือหา  รายละเอียด

ของเร่ืองที่ศึกษา/พัฒนา  แต่ในด้านกระบวนการพัฒนาจะมีความเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน  คือ 

เป็นการกล่าวถึงกระบวนการส าคัญทั้งหมดในเร่ืองที่ ศึกษา/พัฒนา  ตั้ งแต่เร่ิมต้นจนสิ้ นสุด

กระบวนการ  ตามขั้นตอนของ  Evidence  Based  Nursing  Practices  ทั้ง 7 ขั้นตอน  ซ่ึงผลจาก

การศึกษา/พัฒนา  คือ วิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศในเร่ืองดังกล่าว  โดยกระบวนการพัฒนาวิธี

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ประกอบด้วยประเดน็ส าคัญ  3  ประการ  คือ 

 6.1 การคดัเลือกปัญหาและการก าหนดเป้าหมาย  (60  คะแนน) 

  ในหัวข้อน้ีเป็นการอธิบายถึง  แนวคิด  ความเป็นไปไดใ้นการคัดเลือกปัญหา  

วธีิการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาและการก าหนดเป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์หลกัในการพัฒนา

วิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ที่สอดคล้องกบัปัญหา 

  ก. การคดัเลือกปัญหา 

   (1) แนวคิดและวิธกีารในการคัดเลือกปัญหา  เป็นการอธบิายถึงแนวคิด

และวิธีการในการคัดเลือกเร่ืองที่น ามาพัฒนาเป็น  Nursing  Best  Practices  โดยปัญหาในที่น้ี

หมายรวมถึงการด าเนินการตามกิจกรรมการพยาบาลต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกระบวน 

การพยาบาล (Nursing Process) หรือมาตรฐานการพยาบาล (Nursing Standard) หรือมาตรฐาน

การดูแลพยาบาล (Standard of Care) ที่หน่วยงานเหน็ว่าควรน ามาศึกษาหรือพัฒนาเพ่ือให้เกิดวิธี

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ (Nursing Best Practices) โดยกล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญ

ของเร่ือง/ประเด็นปัญหาที่น ามาศึกษา รวมถึงภูมิหลัง มูลเหตุ ข้อมูลสารสนเทศ  หรือผลการ

ด าเนินงานที่ผ่านมา  รวมถึงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องศึกษา/พัฒนา  อาจมีการอ้างอิงหรือกล่าวถึง

ผลการด าเนินงาน Best Practices หรือผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผู้ท าการศึกษาไว้แล้ว  

เพ่ือให้เหน็ความส าคัญและความจ าเป็นในการศึกษา  โดยอธิบายให้ชัดเจนว่าในเร่ืองดังกล่าวได้มี 

ผู้ท าการศึกษาหรือไม่อย่างไร  ในกรณีที่มีผู้ศึกษาไว้แล้วได้ด าเนินการด้วยวิธีการใด และผล
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การศึกษาเป็นอย่างไร  รวมถึงอธิบายให้ชัดเจนว่าการพัฒนาวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ใน

คร้ังน้ีเหมือนหรือต่างกับที่ผู้อื่นได้ศึกษาไว้ในประเดน็ใด  และจะดีกว่าหรือมีความแตกต่างกัน

อย่างไร  ทั้งน้ีในการน าเสนอวิธีการคัดเลือกปัญหา  ต้องแสดงให้เหน็ถึงกระบวนการคิดเชิงเหตุผล  

การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในเร่ืองที่คัดเลือกมาพัฒนาเป็น  Nursing Best Practices 

   (2) การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาการคัดเลือกปัญหา  จ าเป็นต้อง

กล่าวถึงวิธีการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  โดยแสดงให้เห็นว่าเร่ืองที่น ามาศึกษา/พัฒนา      

มีความส าคัญและผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เช่ือถือได้  โดยอาจพิจารณาจากเร่ืองที่มีความ

เสี่ยงสูง (High Risk) เร่ืองที่มีปริมาณในการปฏบัิติกิจกรรมการดูแลเป็นจ านวนมาก (High Volume)   

เร่ืองที่มีแนวโน้มจะเกิดปัญหา (Problem Prone) และเร่ืองที่มีค่าใช้จ่ายสูง (High Cost) หรืออาจ

พิจารณาร่วมกับแนวคิดการจ าแนกหน้าที่หลักทางคลินิกของพยาบาล 7 ประการ (Seven Aspects 

of Care)  ได้แก่  การประเมินผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ  การจัดการกบัอาการรบกวนต่างๆ การดูแลความ

ปลอดภัย  การป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึนระหว่างการรักษาพยาบาล  การให้การดูแล

ต่อเน่ือง  การสนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการและครอบครัว  และการสร้าง

ความพึงพอใจแก่ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ  เป็นต้น 

  ข. การก าหนดเป้าหมาย 

   (1) ความท้าทายในการก าหนดเป้าหมาย  เป็นการกล่าวถึงเป้าหมาย

หรือวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนา  Nursing Best Practices  การน าเสนอต้องระบุเป้าหมายที่

ต้องการค้นพบ  ตลอดจนข้อจ ากดั  ขอบเขตในการศึกษา  วิธีการก าหนดเป้าหมาย  ให้พิจารณาถึง

ความท้าทายในการก าหนดเป้าหมายและความชัดเจนของเป้าหมาย  โดยก่อนก าหนดเป้าหมายต้อง

มีหลักฐาน หรือผลลัพธข์องคุณภาพการพยาบาลในช่วงเวลาที่ผ่านมาของหน่วยงานบริการพยาบาล

ที่ขอรับการประเมิน  รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานจากแหล่งอ้างอิงที่เช่ือถือได้ หลังจากน้ันก าหนด     

เป้าหมายให้เท่ากับหรือใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน  และดีกว่าผลการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา  

เพ่ือเป็นการเปรียบเทยีบให้เหน็แนวโน้มของการพัฒนา 

   (2) ความชัดเจนของเป้าหมาย  ให้กล่าวถึงผลลัพธ์ หรือผลส าเร็จที่

ต้องการให้เกิดข้ึนโดยตรงจากการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  โดยเป้าหมายที่ก  าหนด

ต้องชัดเจน  ในกรณีที่เป็นผลลัพธเ์ชิงปริมาณให้ระบุตัวเลขของเป้าหมายในกรณีที่เป็นผลส าเรจ็เชิง

คุณภาพ  ให้ค านึงถึงวิธปีระเมินผลที่มีความเป็นไปได้ ทั้งน้ีการก าหนดเป้าหมายจะต้องตรงประเดน็

ในเร่ืองที่ศึกษาหรือพัฒนาเป็นวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 
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 6.2 การสืบคน้และคดัสรรหลกัฐานเชิงประจักษ ์ (60  คะแนน) 

  ในหัวข้อน้ีเป็นการกล่าวถึงลักษณะและประเภทของหลักฐานเชิงประจักษ์  และ

แนวทางการคัดสรรหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ใช้  เพ่ือประกอบการพัฒนา  Nursing  Best  Practices 

  ก. การสืบคน้หลกัฐานเชิงประจกัษ ์

   (1) ลักษณะทางหลักฐานเชิงประจักษ์ให้พิจารณาคุณลักษณะของ    

หลักฐานเชิงประจักษ์ในประเดน็ความตรง  ความสอดคล้อง  ความเกี่ยวข้องกับเร่ืองที่พัฒนา  ซ่ึง

ท าให้ได้องค์ความรู้ที่กว้างขวางและจุดประกายแนวคิดในเร่ืองดังกล่าวให้ชัดเจนขึ้ น  วิธีการสืบค้น

หลักฐานเชิงประจักษ์  กระท าได้หลายวิธี  เช่น  การน าปัญหาหรือเร่ืองที่ต้องการศึกษาเป็นตัวต้ัง  

แล้ว  เปรียบเทยีบกบัแหล่งข้อมูลอื่น ๆ  ที่เป็นเร่ืองเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน  โดยสืบค้นถึงวิธีการ     

แก้ปัญหาหรือวิธีปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือแก้ปัญหา  แล้วคัดเลือกวิธีการที่ได้ผลและเป็นประโยชน์

กับเร่ืองที่ศึกษา  ทั้งน้ีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สืบค้นน้ันต้องมีความเป็นปัจจุบัน  ถ้าเป็นงานวิจัย   

ไม่ควรเกนิ  10  ปี  ส่วนบทความวิชาการไม่ควรเกนิ  5  ปี 

   (2) แหล่งที่มาของหลักฐานเชิงประจักษ์ให้พิจารณาถึงความหลากหลาย

ของแหล่งที่มาและความน่าเช่ือถือของแหล่งที่มา  การทบทวนวรรณกรรมหรือการสืบค้นหลักฐาน

เชิงประจักษ์จากหลายแหล่ง ท าให้ได้องค์ความรู้หรือข้อมูลความรู้ที่มีคุณภาพ และมีความน่าเช่ือถือ  

ในการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ไม่ควรใช้ข้อมูลหรือผลการศึกษาวิจัยจากสถาบันหน่ึงสถาบันใด

เพียงแหล่งเดียว  มาใช้อ้างอิงตลอดการพัฒนา  Nursing  Best  Practices  นอกจากน้ีให้อ้างอิง

หลักฐานเชิงประจักษ์ทุกเร่ืองที่สบืค้นมาไว้ในบรรณานุกรม 

  ข. การคดัสรรหลกัฐานเชิงประจกัษ ์

   (1) แนวทางการคัดสรรหลักฐานเชิงประจักษ์  ให้กล่าวถึงวิธีการที่หน่วย

บริการพยาบาลใช้ในการคัดสรรหลักฐานเชิงประจักษ์  โดยการคัดสรรควรมีคณะกรรมการ /    

คณะท างาน  เป็นผู้พิจารณาคัดสรร  หลังจากที่สบืค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ได้มากพอ  การพิจารณา

ว่าจะน าองค์ความรู้หรือข้อค้นพบจากหลักฐานเชิงประจักษ์ใดมาประยุกต์ใช้ ควรผ่านความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการ/คณะท างาน  โดยหน่วยงาน/องค์กรที่ขอรับการประเมิน  อาจแต่งต้ัง        

คณะกรรมการ/คณะท างานขึ้นมาใหม่เพ่ือการน้ีโดยเฉพาะ  หรืออาจใช้คณะกรรมการ/คณะท างาน

ที่มีอยู่เดิม  ทั้งน้ีข้อที่ควรตระหนักในเร่ืองแนวทางการคัดสรรหลักฐานเชิงประจักษ์  คือ หลกัเกณฑ์

ในการคัดสรรตอ้งเป็นหลกัเกณฑส์ากลทีใ่ชก้ าหนดระดบัของหลกัฐานเชิงประจกัษ์   เช่น  หลักการ

จ าแนกระดับของ  The  Joanna  Briggs  Institute  เป็นต้น 
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   (2) การประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  ให้กล่าวถึงวิธีการที่หน่วยงาน

บริการพยาบาล  น าหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ผ่านการคัดสรรแล้วไปใช้  โดยพิจารณาถึงการน าไป

ปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักการ  ไม่ซับซ้อน  ไม่ควรเพ่ิมอัตราก าลังของบุคลากร และงบประมาณ  

โดยไม่จ าเป็น  และส่งผลให้เกิดคุณภาพบริการสูงสุดกับผู้ใช้บริการ  ทั้งน้ีการประยุกต์ใช้หลักฐาน

เชิงประจักษ์  ค านึงถึงความสอดคล้องกบับริบทของหน่วยงานบริการพยาบาลด้วย 

 6.3 การพฒันาและด าเนนิงานตามวิธีปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ          

(80  คะแนน) 

  ในหัวข้อน้ี  กล่าวถึงกลวิธกีารด าเนินงาน  2  เร่ือง  คือ 

  ก. การพฒันาวิธีปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ 

   เป็นการบรรยายถึงวิธีการ/ขั้นตอนในการสร้าง/พัฒนาวิธีปฏิบัติการ

พยาบาลที่เป็นเลิศ  ต้ังแต่ยกร่างการทดลองใช้และการปรับปรุงแก้ไขจนเสร็จเรียบร้อย  โดยการ

สร้าง/พัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศในแต่ละเร่ืองอาจมีความเหมือนกันในข้ันตอนของการ

จัดท ายกร่าง  แต่แตกต่างกันในประเดน็ของเน้ือหา  Nursing  Best  Practices  ประกอบด้วย     

การบรรยายขั้นตอนการด าเนินงาน 3 ช่วง คือ  การยกร่างวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  การ

ทดลองใช้และการปรับปรุงวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

   (1) การยกร่างวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ให้กล่าวถึงขั้นตอน

ส าคัญ (Critical  Processes) เกี่ยวกบัการเตรียมความพร้อมบุคลากรของหน่วยงานบริการพยาบาล

ที่ขอรับการประเมิน  เพ่ือการสร้างความต่ืนตัว  การเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ และทศันคติที่ดี

แก่บุคลากรในหน่วยงาน  ให้ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงาน  ในการเตรียมความพร้อม

หน่วยงานบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมิน  ได้มีการด าเนินการเร่ืองใด  อธิบายให้ชัดเจน  เช่น  

การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะการปฏิบัติงาน  การวัดและประเมินผล

บุคลากรหลังจากได้รับการเตรียมความพร้อมในขณะที่มีการเตรียมบุคลากร หลังจากน้ันให้กล่าวถึง

เน้ือหาของวิธีปฏิบัติการพยาบาล  ซ่ึงเป็นการอธิบายข้ันตอนรายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิค  วิธี

ปฏิบัติการพยาบาลที่หน่วยงานบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมิน  คิดค้นหรือพัฒนาข้ึน  โดย

กล่าวครอบคลุมถึงวิธกีารจ าแนกและการประเมินสภาพผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยง  การปฏิบติัการพยาบาลที่

ส าคญัอันจะละเลยมิไดใ้นผูป่้วยแต่ละประเภทหรือแต่ละโรค  เช่น  วิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  

เร่ือง  การป้องกนัการติดเช้ือในระบบทางเดินปัสสาวะของ  ผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ  (CAUTI)  

ได้แก่  การปฏบัิติการพยาบาลที่ส าคัญต่อการใส่สายสวนปัสสาวะ การดูแลผู้ป่วยระหว่างคาสายสวน
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ปัสสาวะ  การเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการติดเช้ือในระบบทางเดินปัสสาวะและการป้องกันการเกิดซ า้  

เป็นต้น 

   (2) การทดลองใช้วิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  เป็นการระบุถึง     

วิธีการ/กระบวนการที่ได้น าวิธีปฏิบัติการพยาบาลไปใช้  กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้วิธีปฏิบัติการ

พยาบาลที่เป็นเลิศ  โดยกล่าวถึงประชากรกลุ่มตัวอย่าง  วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  ระยะเวลาการ

ทดลองใช้ที่เพียงพอส าหรับการเกิดผลลัพธ์ที่ดี  การวิเคราะห์และประเมินผลและผลการติดตาม

การทดลองใช้ 

   (3) การปรับปรุงวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  เป็นการระบุถึงการ

ด าเนินงานหลังจากได้ผลการวิเคราะห์และผลประเมินแล้ว  หน่วยงานบริการพยาบาลได้ด าเนินการ

อย่างไรต่อไป  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติการพยาบาลหลังจากได้มีการทดลองใช้     

ให้วิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศน้ันครบถ้วนกนัทุกปี  พร้อมใช้งานให้เกดิผลลัพธส์งูสดุ 

  ข. การด าเนนิงานตามวิธีปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ 

   เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการน าวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศไปใช้จริง

ในหน่วยงาน และการติดตามผลระหว่างการปฏบัิติ 

   (1) การน าวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศไปใช้  ประกอบด้วย 

- การก าหนดขอบเขตการประกาศใช้ ซ่ึงหมายถึง วันที่ประกาศใช้  

ขอบเขตการน าไปใช้  วิธีการที่หน่วยงานบริการพยาบาลและจ านวนหน่วยงานบริการพยาบาลที่น า

วิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศไปใช้ 

- การจัดท าเอกสารคู่มือ/วิธีปฏิบั ติการพยาบาลที่ เ ป็นเลิศ  

กล่าวถึง การจัดท าคู่มือ/วิธีปฏิบัติการพยาบาลที่ เป็นเลิศ  รวมถึงคู่มือปฏิบัติงาน  (Work  

Instruction)  หรือระเบียบปฏบัิติ  (Procedure)  ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงาน  โดยกล่าวให้ชัดเจน

ว่าในการด าเนินงานคร้ังน้ี  นอกจากคู่มือ/วิธีปฏิบัติการพยาบาลที่สร้าง/พัฒนาขึ้ นแล้ว  หน่วย

บริการพยาบาลที่สร้างหรือน าเคร่ืองมืออะไรมาใช้  เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย    

ส่วนรายละเอยีดเน้ือหาของเคร่ืองมือที่สร้างข้ึนให้บรรจุไว้ในภาคผนวก 

- การให้ความรู้  การสร้างความตระหนักและฝึกทักษะแก่        

ผู้ปฏิบัติ  เป็นการบรรยายถึงวิธีการที่หน่วยงาน/องค์กรที่ขอรับการประเมินใช้ในการเสริมสร้าง

ความรู้  ความตระหนักและฝึกทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร  เพ่ือให้ทุกคนสามารถ
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ด าเนินงานตามวิธีปฏบัิติการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยไม่เกิดผลกระทบด้านลบต่องาน

ประจ าหรือบุคลากรอื่น ๆ 

- งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานตามวิธีปฏิบัติการพยาบาล   

ที่เป็นเลิศ  เป็นการกล่าวถึงงบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในการด าเนินงาน  ได้แก่  การจัดท าเอกสาร  

วิชาการที่เกี่ยวข้อง  การฝึกอบรม และการฝึกทักษะบุคลากร  เพ่ือด าเนินการตามวิธีปฏิบัติการ

พยาบาลที่เป็นเลิศ  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงาน  เป็นต้น 

   (2) การประเมินผลการด าเนินงาน  เป็นการอธบิายถึงวิธกีารประเมินผล

ที่หน่วยงานบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมินใช้  ระยะเวลาที่ติดตามประเมินผล  โดยอธิบายให้ 

ชัดเจนว่าการด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  มีการติดตาม

ประเมินผลในช่วงเวลาใดบ้าง และวิธกีารติดตามที่ใช้ในแต่ละช่วงเวลาเป็นอย่างไร  ข้อควรพิจารณา

คือ การประเมินผลต้องสอดคล้องกับการก าหนดเป้าหมายดังกล่าว  ครอบคลุมปัจจัยน าเข้า        

(ผู้ประเมิน  เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน  ผู้รับการประเมิน) และวิธีการประเมินผล  โดยการประเมินผล

จะต้องกล่าวถึงวิธีการประเมินในทุกประเดน็ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์  เช่น  ประเมินประสิทธิภาพของ

การด าเนินงาน  จะประเมินอะไรบ้างและประเมินอย่างไร  ประเมินประสิทธิผลในการน าวิ ธี

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ต้องการให้เกดิผลลัพธอ์ะไรบ้างและมีวิธกีารประเมินอย่างไร เป็นต้น    

ทั้งน้ีให้ค านึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานตามวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศเป็นส าคัญ  

ส าหรับผลลัพธข์องการประเมินให้น าเสนอไว้ที่หมวด  7 

   (3) การเผยแพร่ผลการด าเนินงาน  เป็นการอธบิายถึงวิธกีารเผยแพร่วิธี

ปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ที่หน่วยบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมินพัฒนาข้ึน  โดย

ด าเนินการได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ  และมีความประสงค์จะเผยแพร่องค์ความรู้  หรือนวัตกรรมที่

สร้างขึ้น  ไห้เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ  ซ่ึงจัดได้ว่าเป็นการเกื้ อกูลองค์กรและสังคมในด้านวิชาการ  

ซ่ึงการเผยแพร่น้ีหมายถึงการเผยแพร่ไปยังหน่วยงานบริการพยาบาล  ทั้งในสถานบริการ

สาธารณสุข เดียวกัน และหน่วยบริการพยาบาลในสถานบริการสาธารณสุขแห่งอื่น ๆ  โดยระบุ

วิธีการที่เผยแพร่  แหล่งที่เผยแพร่และจ านวนที่เผยแพร่  เช่น  การเผยแพร่เอกสารวิธีปฏิบัติการ

พยาบาลที่เป็นเลิศในเร่ืองน้ี  ได้เผยแพร่ในวารสารช่ืออะไร หรือเผยแพร่ไปยังหน่วยบริการ

พยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขที่ใด  นอกจากน้ีให้ระบุวิธีการที่หน่วยบริการพยาบาลใช้ใน

การส่งเสริม หรือสนับสนุน ให้หน่วยบริการพยาบาลอื่น ๆ  ทั้งในและนอกสถานบริการสาธารณสุข

ของตนเอง  ให้สามารถด าเนินการตามวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  รวมถึงวิธีการแลกเปล่ียน
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เรียนรู้ในแวดวงวิชาชีพพยาบาลและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ที่สหสาขาวิชาชีพ  เช่น  การไปเป็น

วิทยากร  การเข้าร่วมประชุมแลกเปล่ียนความคิดเหน็  การเป็นที่ปรึกษาในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศของหน่วยงานบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมิน 
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หมวด  7  ผลลพัธข์องการปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ  (400  คะแนน) 

 

 หมวดผลลัพธ์ของการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ให้อธิบายถึงกระบวนการ

ประเมินผลการด าเนินงานตามวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  โดยครอบคลุมการประเมินผลลัพธ์

ทั้ง  5  ด้าน  ดังน้ี 

 7.1 ผลลพัธด์า้นประสิทธิผล  (80  คะแนน) 

  เป็นการกล่าวถึงผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลที่เกิดข้ึนโดยตรง  จากการปฏบัิติการ

พยาบาลที่เป็นเลิศ  และผลพลอยได้ที่เป็นประโยชน์  (ถ้ามี) รวมทั้งข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบที่ส าคัญ 

  ก. ตวัวดัหรือดชันีทีแ่สดงประสิทธิผลของการปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ 

   ให้ระบุค่าตัววัดหรือดัชนีที่ เกิดจากการด าเนินงานตามวิธีปฏิบัติการ

พยาบาลที่เป็นเลิศ  โดยที่ตัววัดหรือดัชนีน้ันสะท้อนให้เห็นผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่

ก  าหนดไว้ในหมวด  1  และหมวด 6 ข้อ 6.1 และสอดคล้องกับการจัดท ากลยุทธ์ในหมวด  2  และ

มั่นใจว่าตัววัดหรือดัชนีน้ัน  สามารถวัดผลจากการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศในเร่ืองที่พัฒนาข้ึน

ได้โดยตรงและครบถ้วน  เช่น อตัราการติดเช้ือที่ลดลง  อตัราการลดลงของภาวะแทรกซ้อน จ านวน

อุบัติการณ์ความผิดพลาดที่ลดลง  เข้าใกล้หรือเทา่กบัศูนย์  อัตราการลดลงของการกลับมารักษาซ า้

ด้วยโรคเดิม  ระยะเวลาการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลลดลง  ฯลฯ  เป็นต้น 

   การน าเสนอผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล  ให้ระบุค่าตัวเลขที่ชัดเจนของตัววัด

หรือดัชนีทั้งหมด  อย่างน้อย 3 ช่วงเวลา ที่มีระยะเวลาห่างกันพอสมควรเพ่ือแสดงให้เหน็แนวโน้ม

ของผลลัพธท์ี่เกดิข้ึนจากวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศว่ามีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ันหรือลดลงประการใด  

อาจน าเสนอในรูปกราฟให้เหน็ถึงความต่อเน่ืองของผลการปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งให้น าผลลัพธ์ของ

การด าเนินงานในเร่ืองเดียวกันของหน่วยงาน/องค์กรอื่น ๆ  หรือค่ามาตรฐานจากแหล่งที่เช่ือถือ

ได้มาเปรียบเทียบให้เหน็ผลส าเร็จของความพยายาม  และความมุ่งมั่นของทีมงานในการพัฒนา  

Nursing  Best  Practices  และเพ่ือให้เหน็ความชัดเจนของผลลัพธใ์นทางที่ดี 

 7.2 ผลลพัธด์า้นประสิทธิภาพ  (80  คะแนน) 

  เป็นการกล่าวถึงผลลัพธ์และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่แสดงถึงความมี

ประสทิธภิาพในการด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 
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  ก. ตวัวดัหรือดชันทีีแ่สดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบติัการพยาบาล 

ทีเ่ป็นเลิศ 

   ให้ระบุค่าตัววัดหรือดัชนีส าหรับการประเมินผลลัพธด้์านประสิทธิภาพของ

วิธีปฏิบัติการพยาบาลที่ เป็นเลิศเร่ืองที่ พัฒนาข้ึน  ที่สอดคล้องกับการด าเนินการพัฒนาวิธี

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศในหมวด 6 และสอดคล้องกับการจัดท ากลยุทธ์ในหมวด 2  ซ่ึงต้อง

มั่นใจว่าตัววัดหรือดัชนีน้ัน  สามารถวัดประสทิธภิาพของวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศเร่ืองน้ัน ๆ  

ได้โดยตรงและครบถ้วน  โดยผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพจะมุ่งเน้นถึงความสิ้ นเปลือง  ทั้งด้าน         

งบประมาณ  เวลา  บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เทียบกับผลที่เกิดข้ึน  โดยที่ผลลัพธ์ด้าน   

ประสทิธภิาพจะต้องสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  เช่น  อัตรา

การลดลงของต้นทุนต่อหน่วย  ค่าใช้จ่ายที่ลดลงทั้งด้านผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการ  อัตราการใช้ยา

ปฏิชีวนะที่ลดลง  การลดระยะเวลาการให้บริการ  การลดข้ันตอนในการให้บริการ  การลดระยะ 

เวลารอคอย  การลดระยะเวลาวันนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วย  เป็นต้น 

   การน าเสนอผลลัพธด้์านประสทิธภิาพ ให้ระบุค่าตัวเลขที่ชัดเจนอย่างน้อย  

3  ช่วงเวลา  เพ่ือแสดงให้เหน็แนวโน้มของผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน  พร้อมทั้งให้น าค่าสถิติที่แสดงผลลัพธ์

ด้านประสิทธิภาพของการด าเนินงานที่เกิดจากวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศเร่ืองเดียวกันของ

หน่วยงาน/องค์กรอื่น ๆ  มาเปรียบเทยีบให้เหน็ภาพที่ชัดเจนของผลการพัฒนา  Nursing  Best  

Practices  ในเร่ืองดังกล่าว 

 7.3 ผลลพัธด์า้นผูใ้ชบ้ริการ(80  คะแนน) 

  เป็นการกล่าวถึงผลลัพธท์ี่เกดิข้ึนกบัผู้ใช้บริการที่ได้ผลทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  

จากการด าเนินงานตามวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  รวมทั้งแสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่

เหมาะสม 

  ก. ตวัวดัหรือดชันทีีแ่สดงผลที่เกิดข้ึนกบัผูใ้ชบ้ริการ 

   ตัววัดหรือดัชนีส าหรับการประเมินผลลัพธด้์านผู้ใช้บริการ  ซ่ึงเป็นผลลัพธ์

ที่สอดคล้องกับการด าเนินการตามหมวด  3  โดยจะต้องมั่นใจว่าตัววัดหรือดัชนีน้ัน  สามารถวัด 

ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับกลุ่มผู้ใช้บริการได้อย่างครบถ้วน  และตรงกับ  Nursing  Best  Practices  ที่

พัฒนาขึ้น 
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   ตัวอย่างตัววัดหรือดัชนีผลลัพธ์ด้านผู้ใช้บริการ  เช่น ความต้องการและ

ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ  ความพึงพอใจของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ  จ านวนข้อร้องเรียนหรือ    

ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการและครอบครัว  เป็นต้น 

   การน าเสนอผลลัพธ์ด้านผู้ใช้บริการ  ให้ระบุค่าตัวเลขที่ชัดเจนอย่างน้อย 

3 ช่วงเวลา ที่มีระยะห่างกันพอสมควร เพ่ือแสดงให้เหน็แนวโน้มของผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน  พร้อมทั้งมี

ค่าสถิติที่แสดงผลลัพธข์องการด าเนินงานด้านผู้ใช้บริการที่เกิดจากวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ

ของหน่วยงาน/องค์กรอื่น  มาเปรียบเทยีบให้เหน็ความแตกต่าง  โดยที่หน่วยงานบริการพยาบาลที่   

ขอรับการประเมินควรมีผลลัพธท์ี่ดีกว่า 

 7.4 ผลลพัธด์า้นผูใ้หบ้ริการ  (80  คะแนน) 

  เป็นการกล่าวถึงผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับผู้ให้บริการในแต่ละกลุ่ม/แต่ละระดับ    

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  รวมทั้งแสดงค่าสถิติ    

เชิงเปรียบเทยีบที่เหมาะสม 

  ก. ตวัวดัหรือดชันทีีแ่สดงผลที่เกิดข้ึนกบัผูใ้หบ้ริการ 

   ให้ระบุค่าตัววัดหรือดัชนีส าหรับการประเมินผลลัพธด้์านผู้ให้บริการ  โดย

จะต้องม่ันใจว่าตัววัดหรือดัชนีน้ัน  สามารถวัดผลลัพธ์ที่เกดิข้ึนกบักลุ่มผู้ให้บริการได้อย่างครบถ้วน  

และตรงกบั  Nursing  Best  Practices  ที่พัฒนาข้ึน 

   ตัวอย่างตัววัดหรือดัชนีผลลัพธ์ด้านผู้ให้บริการ เช่น ความสามารถในการ

ปฏบัิติงานได้ตามวิธกีารปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ความพึงพอใจของผู้ปฏบัิติงาน  การยอมรับ

วิธกีารปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ความคิดเหน็/ข้อเสนอแนะต่อวิธีการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  

ความพึงพอใจของผู้บริหารต่อวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  บรรยากาศองค์กรของหน่วยงาน

บริการพยาบาลที่ด าเนินการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  การยอมรับ/ความคิดเหน็/

ความพึงพอใจของสหสาขาวิชาชีพ  หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น 

   การน าเสนอผลลัพธด้์านผู้ใช้บริการ  ให้ระบุค่าตัวเลขที่ชัดเจน  อย่างน้อย  

3 ช่วงเวลา  ที่มีระยะห่างกนัพอสมควร  เพ่ือแสดงให้เหน็แนวโน้มของผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน  พร้อมทั้งมี

ค่าสถิติที่แสดงผลลัพธข์องการด าเนินงานด้านผู้ให้บริการ ที่เกดิจากวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ

เร่ืองเดียวกันของหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ มาเปรียบเทียบให้เหน็ความแตกต่าง โดยที่หน่วยงาน

บริการพยาบาลที่ขอรับการประเมินควรมีผลลัพธท์ี่ดีกว่า 
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 7.5 ผลลพัธด์า้นการเกื้ อกูลองคก์รและสงัคม  (80  คะแนน) 

  เป็นการกล่าวถึงผลการด าเนินงานของหน่วยบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมิน

ที่แสดงถึงการเกื้อกูลหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ  ในเร่ืองวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  รวมทั้ง

แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบ 

  ก. ตวัวดัหรือดชันทีีแ่สดงถึงการส่งเสริมและแลกเปลีย่นเรียนรูใ้นแวดวง

วิชาชีพ 

   ให้กล่าวถึงตัววัดหรือดัชนีส าหรับการประเมินผลลัพธ์ด้านการเกื้ อกูล  

องค์กรและสงัคม  ที่แสดงถึงการส่งเสริมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในแวดวงวิชาชีพหรือแวดวงวิชาการ

อื่น ๆ (ถ้ามี)  ซ่ึงเป็นผลลัพธท์ี่สอดคล้องกบัการจัดท ากลยุทธ์ ในหมวด 2 และกระบวนการพัฒนา

วิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ในหมวด 6  ซ่ึงจะต้องมั่นใจว่าตัววัดหรือดัชนีน้ัน สามารถวัด

ผลลัพธด้์านการเกื้อกูลองค์กรและสังคมได้โดยตรง และครบถ้วน  เช่น  การเป็นแหล่งศึกษาดูงาน  

โดยวัดจากจ านวนคร้ังและประเภทของบุคลากรที่มาศึกษาดูงาน  จ านวนช่ัวโมงของการเป็นวิทยากร

ถ่ายทอดความรู้ให้หน่วยงาน/องค์กรอื่น  โดยเน้นเฉพาะเร่ืองที่พัฒนาเป็น Nursing Best Practices  

จ านวนเอกสาร  วิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ ที่จัดพิมพ์เผยแพร่  จ านวนและประเภทของสถาน

บริการสาธารณสขุที่ได้รับเอกสาร  จ านวนและประเภทของสถานบริการที่น าวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่

เป็นเลิศไปประยุกต์ใช้ ฯลฯ  โดยระบุช่ือของเอกสารและแหล่งที่น าไปเผยแพร่ด้วย  เพ่ือให้เห็น

ภาพที่ชัดเจนของการขยายผล  Nursing  Best  Practices  ที่พัฒนาข้ึน 
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ขอ้ควรพิจารณาในการเขียนรายงานการปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ 

 

 แม้ว่าการเขียนรายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  เป็นลักษณะการเขียน

เอกสารวิชาการที่มีรูปแบบชัดเจน  แต่การใช้ภาษา ไวยากรณ์ วิธกีารเขียน  และการจัดล าดับเน้ือหา

ให้เป็นเรียงความที่ดีน้ัน  เป็นศิลปะของผู้เขียนรายงานแต่ละบุคคล  ดังน้ันถ้าผู้เขียนมีความ

ประสงค์จะจัดท ารายงานให้มีคุณภาพ  ควรได้ทบทวนและพิจารณาในประเดน็ต่อไปนี้  

 1. การศึกษาท าความเขา้ใจเกณฑค์ณุภาพการปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ  ผู้เขียน

รายงานควรได้ศึกษาและท าความเข้าใจเกณฑ์ก่อนที่จะลงมือเขียนรายงาน  เพ่ือให้การเขียนมีความ

ถูกต้อง  ครบถ้วนตามเกณฑท์ั้ง 7 หมวด  เน่ืองจากเนื้อหาสาระของเกณฑ์แต่ละหมวดมีความหมาย

และต้องการค าตอบที่ชัดเจน 

  ในกรณีที่หน่วยบริการพยาบาลด าเนินการพัฒนา Nursing  Best  Practices และ

มีความประสงค์จะส่งรายงานเพ่ือขอรับการประเมิน  ให้เขียนรายงานในทุกหมวดตามที่แสดงให้

ประจักษ์ถึงการด าเนินการจริงตามขั้นตอนทั้ง 7 หมวด  ของเกณฑ์คุณภาพการปฏบัิติการพยาบาล

ที่เป็นเลิศ  ซ่ึงผู้ที่ด าเนินการหรือมีส่วนในการด าเนินการพัฒนา Nursing Best Practices น่าจะเป็น

ผู้ที่เขียนรายงานได้ดีที่สดุ 

 2. ความมีเน้ือหาสาระครบถว้น  การพิจารณาว่ารายงานที่เขียนมีสาระครบถ้วน

หรือไม่  ให้พิจารณาจากการด าเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่   

เป็นเลิศ  ทั้ง 7 หมวด  ดังน้ี 

  1) การเรียบเรียงรายงานโดยบรรจุเน้ือหารายละเอียดของแต่ละหมวดตาม 

ล าดับข้ันตอน  ในกรณีที่เน้ือหาบางส่วนเกี่ยวข้องกันมากกว่าหน่ึงหมวด  ให้น ามาเขียนซ า้ได้  เพ่ือ

เป็นการตอบค าถามเกณฑใ์นหมวดน้ันให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

  2) การน าเสนอกระบวนการด าเนินงานในหมวดที่  1 - 6  จะต้องมีความ

สอดคล้องสมัพันธก์นัและจะต้องแสดงผลลัพธใ์นหมวด  7 

  3) การน าเสนอผลลัพธ์ของการด าเนินงานในหมวด  7  ต้องสอดคล้องกับการ

ด าเนินงานในหมวด  1-6  เสมอ 
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  4) การน าเสนอในหมวด 6 จะต้องครบถ้วนตามแนวคิดของ  Evidence  Based  

Nursing  Practices และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ คือวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศในเร่ืองที่ศึกษา/

พัฒนา  น าเสนอไว้ในภาคผนวก 

 3. การมีคณุค่าของรายงานการพฒันาวิธีปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ  การเขียน

รายงานให้มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อวิชาชีพ  ควรพิจารณาในประเดน็  ดังน้ี 

  1) ความถูกต้องแน่นอน  ผู้เขียนรายงานจะต้องแน่ใจว่าข้อความที่เขียนใน

รายงานน้ัน  มีความถูกต้อง  เร่ิมตั้งแต่แหล่งอ้างอิงข้อมูลทุติยภูมิ  ความถูกต้องทางวิชาการของ

แนวความคิดในการพัฒนาวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  และความถูกต้องของผลลัพธ์ของการ

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

  2) ความชัดเจน  รายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ จะต้องมีความ    

ชัดเจน  ตรงไปตรงมาให้มากที่สุด  ความไม่ชัดเจนในข้อเขียนอาจเกิดจากการเขียนประโยคที่

สลับซับซ้อนมากเกินไป การใช้ไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง การเว้นวรรคและวรรคตอนต่างๆ ไม่ถูกต้อง   

ดังน้ันข้อควรพิจารณาเพ่ือให้สามารถเขียนรายงานได้ชัดเจน คือ การเขียนที่ใช้ประโยคง่าย ๆ     

ถูกหลักไวยากรณ์  จัดแบ่งวรรคตอนอย่างเหมาะสม  หลีกเล่ียงการใช้ค าย่อหรือตัวย่อเสมอ  ในกรณี

ที่จ าเป็นต้องใช้จะต้องมีค าอธิบายตัวย่อเหล่าน้ัน  นอกจากน้ีความชัดเจนที่ส าคัญอีกประการหน่ึง  

การเขียนให้เหน็กระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

  3) ความต่อเน่ือง  การเขียนรายงานการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศควรมีการ

น าเสนอแต่ละประเดน็อย่างต่อเน่ือง  สอดคล้องกันในแต่ละหมวดและเมื่อเขียนเสรจ็แล้วให้ผู้อ่าน

สามารถเช่ือมโยงความสมัพันธข์องแต่ละหมวดได้ 

  4) การเน้นความส าคัญ  ผู้เขียนรายงานจะต้องแน่ใจว่าในการพัฒนาวิธี

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  เป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง  รวมถึงผลพลอยได้จากการศึกษา

คืออะไร  จะเหน็ได้ว่าผลการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ในหมวด 7 เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการ

ก าหนด เป้าหมายในหมวด  6  และกระบวนการด าเนินงานในหมวด  1-5  ดังน้ันการน าเสนอ

ผลลัพธท์ี่ครบถ้วน  เป็นสิ่งส าคัญและส่งผลให้รายงานที่ขอรับการประเมินได้ผลการประเมินที่ดีตาม

ไปด้วย 
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ขั้นตอนการเขียนรายงานการปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ 

 

 การเขียนรายงานเป็นเร่ืองที่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเร่ืองยุ่งยาก  

และใช้เวลามากกว่าการลงมือปฏิบัติงาน  เมื่อจ าเป็นต้องเขียน  ท าให้ไม่แน่ใจว่าจะเร่ิมต้นเขียน

อะไร  และการเขียนจะมีล าดับขั้นตอนอย่างไร  ซ่ึงตามความเป็นจริงแล้ว  ผู้เขียนรายงาน          

(ผู้พัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ)  ควรก าหนดเค้าโครงการเขียนรายงานมาตั้งแต่    

เร่ิมต้นสร้าง/พัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

 เน่ืองจากรายงานการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ ก าหนดรูปแบบการเขียนที่ชัดเจน

ตามเกณฑท์ั้ง 7 หมวด  อาจท าให้ผู้เขียนรายงานกังวลกับรูปแบบที่ก  าหนด  จึงไม่สามารถถ่ายทอด

เน้ือหาขององค์ความรู้/นวัตกรรมที่พัฒนาให้ได้ความสมบูรณ์เท่าที่ด าเนินการจริง  ดังน้ันข้ันตอน

ต่อไปน้ี  จึงเป็นข้อเสนอในการเขียนรายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศให้มีความสมบูรณ์  

และสอดคล้องกบัเกณฑคุ์ณภาพการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

 1. ควรเขียนฉบับร่างก่อน  ในการเขียนรายงานในเบ้ืองต้นควรเขียนรายงานฉบับ

ร่างก่อน  โดยเน้นการด าเนินการตามความเป็นจริงในแต่ละหมวด  เมื่อมีเวลาและโอกาสที่เอื้อต่อ

การเขียนรายงานให้รีบเขียนไว้ก่อน  โดยยังไม่ต้องสนใจเกี่ยวกับภาษาหรือการใช้ไวยากรณ์  และ

อย่าหยุดเขียนเมื่อเกิดความไม่แน่ใจเร่ืองการใช้ภาษาหรือการสะกดค า  เพียงแต่ท าเคร่ืองหมายไว้

ก่อนเพ่ือกลับมาแก้ไขให้ถูกต้องภายหลัง 

 2. ควรลงมือเขียนทนัท ี หลังจากด าเนินการพัฒนาวิธีปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ

เสรจ็สิ้นใหม่ ๆ  ผู้เขียนรายงานมีความรู้  ความเข้าใจในเร่ืองที่ศึกษาอย่างกระจ่างชัด  ดังน้ันควรรีบ

ลงมือเขียนรายงานทนัท ี เพราะเม่ือวันเวลาผ่านไป  ความคิดอ่านที่ดี  ความรู้  ความเข้าใจต่าง ๆ  

จะลดลง 

 3. การแก้ไขเบ้ืองต้น  เม่ือเขียนรายงานการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศฉบับร่าง

เสรจ็แล้ว ควรเว้นระยะเวลาไว้ช่วงหน่ึงแล้วจึงลงมือตรวจแก้ไขเบ้ืองต้นด้วยตนเอง  เพ่ือให้สามารถ

เหน็ข้อบกพร่องของตนเองได้ดี  การแก้ไขในตอนน้ีหากพบข้อความใดที่ไม่จ าเป็นหรือไม่เหมาะสม

ให้ตัดออก  ส่วนข้อความที่ขาดหายไป หรือขาดความต่อเน่ืองให้เพ่ิมเติมให้เกิดความสมบูรณ์   

รวมถึงควรแก้ไขด้านการใช้ภาษา  ไวยากรณ์  ตัวสะกดการันต์ให้ถูกต้อง 
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 4. การแก้ไขข้ันสุดท้าย  เม่ือพิมพ์ยกร่างเป็นรูปแบบรายงานตามแบบฟอร์มที่

ก  าหนดแล้ว  ควรมีการตรวจแก้ไขขั้นสุดท้ายเพ่ือความสมบูรณ์ของรายงาน  โดยสามารถกระท าได้  

3  วิธ ี ดังน้ี 

  1) ผู้เขียนตรวจแก้ไขด้วยตนเอง 

  2) ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงเป็นผู้มีความรู้  ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  เป็นผู้ตรวจ 

แก้ไขให้  และ 

  3) ผู้ร่วมงานหรือผู้อื่นที่มีความรู้พอสมควรช่วยอ่านและวิจารณ์ 

 5. การจัดพิมพ์เผยแพร่  เมื่อได้ปรับปรุงแก้ไขขั้นสุดท้ายแล้ว  จะได้รายงานการ

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ที่มีความสมบูรณ์  พร้อมที่จะจัดพิมพ์เผยแพร่  และส่งมาขอรับการ

ตรวจประเมินตามเกณฑคุ์ณภาพการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศจากส านักการพยาบาล 
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ประโยชนข์องการเขียนรายงานการปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ 

 

 การเขียนรายงานการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  แม้ว่าจะสร้างความยุ่งยากและใช้

เวลาพอสมควร  แต่ประโยชน์ของการเขียนรายงานน้ันเกดิโดยตรงกบัผู้เขียนรายงาน  ดังน้ี 

 1. เป็นการฝึกทักษะการสื่อสาร  ทั้งด้านการอ่าน และการเขียน  เพราะการเขียน

รายงานจ าเป็นต้องค้นคว้าเพ่ิมเติมจากการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ขณะด าเนินการพัฒนาวิธี

ปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

 2. เป็นการพัฒนาศักยภาพหรือเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นวิชาชีพของตนเอง  

ในด้านการคิดเชิงระบบ  (Systematic  Thinking)  การคิดวิเคราะห์  (Critical  Thinking)      

การพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล  การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการตาม

กระบวนการกบัผลลัพธ์หรือผลส าเรจ็ของงาน 

 3. เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศใน

เร่ืองที่สร้างหรือพัฒนาข้ึน  เพราะการเขียนท าให้เกิดการคิดทบทวน  พิจารณาเหตุการณ์หรือการ

ด าเนินการที่ผ่านมา  และเกดิความรู้อย่างชัดแจ้งในเร่ืองดังกล่าว 

 4. เป็นการต่อยอดความคิด  ความรู้  ความเข้าใจที่มีอยู่และเกิดแรงบันดาลใจที่จะ

ด าเนินการพัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ หรือพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในเร่ืองอื่น ๆ  

ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานบริการ 

 5. เป็นการใช้เวลาที่ มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เน่ืองจากการเขียนรายงาน

ปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ก่อให้เกิดผลงานที่มีคุณค่า  ทั้งต่อหน่วยงานบริการพยาบาลของ

ตนเองและหน่วยงาน/องค์กรอื่น  ดังน้ันเวลาที่ใช้ไปเพ่ือการน้ีจึงเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่าและคุ้มทุน 

 6. สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้เขียนรายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ   

เมื่อรายงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว  ผู้เขียนรายงานจะรู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานของตนเอง  โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง  ผลงานน้ันเมื่อส่งเข้ารับการประเมินแล้วสามารถผ่านเกณฑ์คุณภาพการปฏิบัติการ

พยาบาลที่เป็นเลิศ 
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การสมคัรขอรบัการตรวจประเมินตามเกณฑคุ์ณภาพการปฏิบติัการพยาบาล 

ทีเ่ป็นเลิศ 

 

 รางวัลคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ไม่ได้แยกประเภทและไม่จ ากัด

จ านวนรางวัล  หน่วยบริการพยาบาล/องค์กรพยาบาล  ที่มีคะแนนผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์

คุณภาพการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  มากกว่า  650  คะแนน  จะได้รับรางวัลคุณภาพการ

ปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  โดยมีเง่ือนไขว่า  ส านักการพยาบาลมีสิทธิขอรางวัลคืน  ในกรณีที่

ตรวจสอบแล้วพบข้อมูลเทจ็ในรายงานการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

 หน่วยบริการพยาบาล/องค์กรพยาบาล  ของสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ใน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีสิทธิสมัครขอรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการปฏิบัติการ

พยาบาลที่เป็นเลิศจากส านักการพยาบาลได้  หากมีคุณสมบัติและด าเนินการตามขั้นตอน  ดังน้ี 

 

 คุณสมบติัเบื้ องตน้ 

 1. การด าเนินงานสร้าง/พัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ครบตามเกณฑ ์

คุณภาพการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศทั้ง  7  หมวด  วิธกีารเขียนจะต้องเน้นที่ข้อมูลจริง 

 2. จัดท ารายงานการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศตามรูปแบบที่ก  าหนด 

 3. ผู้บริหารสงูสดุของสถานบริการสาธารณสขุ  ผู้บริหารทางการพยาบาลระดับกลุ่ม

การพยาบาล  และระดับหน่วยงานลงนามขอรับการประเมินตามแบบฟอร์มใบสมัครที่ก  าหนดไว้ใน

ภาคผนวก  ง. 

 

 ก าหนดการสมคัรขอรบัการตรวจประเมิน 

 สถานบริการสาธารณสุขที่ขอรับการตรวจประเมิน  สามารถส่งใบสมัครและรายงาน  

เพ่ือขอรับการตรวจประเมินได้ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  อย่างไรกต็ามเพ่ือให้การมอบรางวัลเสรจ็สิ้น

ภายในแต่ละปี  ส านักการพยาบาลก าหนดระยะเวลาด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณ  ดังน้ี 

 ก าหนดการรับสมัครระหว่างเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ ์

 ตรวจประเมินข้ันที่ 1 (Independent Review) ด าเนินการระหว่างเดือนมีนาคม 

- เมษายน  โดยพิจารณาตามล าดับการสมัคร 



คู่
มอืการเขียนรายงานตามเกณฑค์ุณภาพการพยาบาลทีเ่ป็นเลศิ

 

ส ำนักกำรพยำบำล  กรมกำรแพทย์ 38 

 ตรวจประเมินข้ันที่ 2 (Consensus Review) ด าเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม 

- มิถุนายน 

 ตรวจประเมินข้ันที่ 3 (Site Visit Assessment) ด าเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม 

- สงิหาคม 

 ประกาศผลและมอบรางวัลการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  เดือนกันยายน  

ในการประชุมวิชาการผู้บริหารทางการพยาบาล  ของทุกปี 

 

 ค่าใชจ่้ายในการตรวจประเมิน 

 สถานบริการสุขภาพที่ขอรับการตรวจประเมิน  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  ในการตรวจ

ประเมินข้ันที่  1  และข้ันที่  2  ส่วนในการตรวจประเมินข้ันที่  3  หากองค์กรพยาบาล/หน่วยงาน

บริการพยาบาลที่ขอรับการตรวจประเมินได้คะแนนมากกว่า  550  คะแนน  สถานบริการ          

สาธารณสุข จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับคณะกรรมการตรวจประเมินที่ด าเนินการตรวจ

ประเมินข้ันที่  3  เป็นค่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร  ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ

ประเมินให้จ่ายโดยตรงแก่คณะกรรมการ  เป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 

 วิธีการสมคัรขอรบัการตรวจประเมิน 

 สถานบริการสาธารณสขุ ส่งใบสมัครที่ลงนามครบถ้วน  จ านวน 1 ชุด  พร้อมทั้ง  

รายงานการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  จ านวน  5  ชุด  มาที่ 

 ผู้อ านวยการส านักการพยาบาล 

 อาคาร  4  ช้ัน  4  ตึกกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสขุ 

 อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000 

 โทรศัพท ์ 0-2590-6293,  0-2590-6267 

 โทรสาร  0-2590-6295,  0-2591-8268 

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

 

 

หมายเหตุ  ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์  จะนับวันที่ได้รับเอกสารใบสมัครเป็นส าคัญ 



คู่
มอืการเขียนรายงานตามเกณฑค์ุณภาพการพยาบาลทีเ่ป็นเลศิ 

ส ำนักกำรพยำบำล  กรมกำรแพทย์ 39 

บรรณานุกรม 

 

นฤมล  ตรีเพชรศรีอุไร และคนอื่น ๆ.  การประกนัคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล : 

 งานบริการพยาบาลผูป่้วยนอก.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 

 แห่งประเทศไทย  จ ากดั, 2543. 

เทยีนฉาย  กรีะนันท์.  สงัคมศาสตรวิ์จยั.  พิมพ์คร้ังที่  5.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์ 

 มหาวิทยาลัย,  2544. 

บุญธรรม  กจิปรีดาบริสทุธิ์.  คู่มือการวิจยั  การเขียนรายงานการวิจยัและวิทยานิพนธ.์ 

 พิมพ์คร้ังที่  7.  กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท,์  2546. 

ประสทิธิ์  ตันสวุรรณ  บุญดี  บุญญากจิ.  เกณฑก์ารบริหารจดัการเพือ่ความเป็นเลิศ 

 “ฉบับกันเอง (มากข้ึน)”  สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ  พิมพ์คร้ังที่  1  กรุงเทพฯ :  

 บริษัทจิรวัฒน์  เอก็ซ์เพรส  จ ากดั,  2548. 

เพญ็จันทร์  แสนประสาน  และคนอื่น ๆ.  การจดัการทางการพยาบาลสู่การเรียนรู.้ 

 พิมพ์คร้ังที่  2.  กรุงเทพฯ : บริษัทสขุุมวิทการพิมพ์  จ ากดั,  2549. 

สากล  จริยวิทยานนท.์  ระเบยีบวิธีวิจยัทางสงัคม  Social  Research  Methodology.  กรุงเทพฯ : 

 คณะพัฒนาสงัคม  สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์,  2539. 

สนิ  พันธุพิ์นิจ.  เทคนคิการวิจยัทางสงัคมศาสตร ์ Research  Techniques  in  Social  Science. 

 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทจูน พับลิชช่ิง  จ ากดั,  2547. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ส านักงาน  ก.พ.ร.).  การพฒันาคุณภาพการ 

 บริหารจัดการภาครฐั  เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจัดการภาครฐั  พ.ศ.  2548. 

 กรุงเทพฯ : บริษัทวิช่ัน  พร้ินทแ์อนด์มีเดีย  จ ากดั,  2548. 

ส านักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ.  เกณฑร์างวลั 

 คุณภาพแห่งชาติเพือ่องคก์รทีเ่ป็นเลิศ  2549.  กรุงเทพฯ : บริษัท  อนิโนกราฟฟิกส ์  

 จ ากดั,  2549. 

ส านักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ.  กรณีศึกษา   

 Best  Practices  การมุ่งเนน้ทีลู่กคา้และการตลาด  Customer  and  Market  Focus.   

 กรุงเทพฯ : บริษัท  เรดเฟิร์น  ครีเอช่ัน  จ ากดั,  2546. 



คู่
มอืการเขียนรายงานตามเกณฑค์ุณภาพการพยาบาลทีเ่ป็นเลศิ

 

ส ำนักกำรพยำบำล  กรมกำรแพทย์ 40 

ส านักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ.  กรณีศึกษา  

 Best  Practices  การสรา้งความพงึพอใจและความสมัพนัธก์บัลูกคา้  Customer 

 Satisfaction  and  Relationships.  พิมพ์คร้ังที่  4.  กรุงเทพฯ : บริษัท  เรดเฟิร์น 

 ครีเอช่ัน  จ ากดั,  2548. 

ส านักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ.  กรณีศึกษา   

 Best  Practices  TQA  Winner  2003  Thai  Paper  Company  Limited. 

 พิมพ์คร้ังที่  2.  กรุงเทพฯ : บริษัทพัฒเณศ  พร้ินติ้ งเซน็เตอร์  จ ากดั,  2549. 

ส านักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ.  กรณีศึกษา   

 Best Practices TQC Winner  2004.  พิมพ์คร้ังที่ 2  กรุงเทพฯ : บริษัท  พงษ์วริน 

 การพิมพ์  จ ากดั,  2549. 

ส านักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ.  สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ.  แกะรอย 

 ผูพ้ชิิตรางวลั  Baldrige.  กรุงเทพฯ : บริษัทจิรวัฒน์  เอก็ซ์เพรส  จ ากดั,  2549. 

Baldrige  National  Quality  Program.  Criteria  for  Performance  Excellence  2006. 

 National  Institute  of  Standards  and  Technology.  Technology Administration. 

 Department  of  Commerce. 

Baldrige  National  Quality  Program.  Health  Care  Criteria  for  Performance  Excellence 

 2006.  National  Institute  of  Standards  and  Technology.  Technology 

 Administration.  Department  of  Commerce. 

The  Joanna  Briggs  Institute.  The Joanna Briggs  Institute  for  Evidence  Based  Nursing. 

 and  Midiwifery.  Available  at  http://www.o.joannabriggs.edu.au. 

University  of  York.  Center  for  Evidence- Based  Nursing.  Available  at 

 http://www.o.york.ac.uk/healthsciences/centers/evidence/cemn.htm. 

 

 

 



ส ำนักกำรพยำบำล  กรมกำรแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 





คู่
มอืการเขียนรายงานตามเกณฑค์ุณภาพการพยาบาลทีเ่ป็นเลศิ 

ส ำนักกำรพยำบำล  กรมกำรแพทย์ 41 

ภาคผนวก  ก. 

รูปแบบการเขียนรายงานการปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ 

 

 

 

ส่วนน า 

- ค าน า 

- สารบัญ 

- สารบัญตาราง  (ถ้ามี) 

- สารบัญภาพ  (ถ้ามี) 

 

ส่วนเนื้ อหา 

 บทน า : โครงร่างองคก์ร 

  1. ลักษณะองค์กร 

   ก. โครงสร้างการบริหาร 

   ข. ลักษณะ/ขอบเขตของงาน 

   ค. ลักษณะบุคลากร 

  2. เป้าหมายหลักขององค์กร 

   ก. เป้าหมายของการจัดบริการ 

 หมวด  1  การน าองคก์ร 

  1.1 การก าหนดทศิทางขององค์กร 

   ก. วิสยัทศัน์และพันธกจิ 

    (1) วิธกีารก าหนดวิสยัทศัน์และพันธกจิ 

    (2) การสร้างบรรยากาศการท างาน 

   ข. การสื่อสารและผลการด าเนินงาน 

    (1) วิธกีารสื่อสาร 

    (2) วิธกีารท าให้เกดิการมุ่งเน้นการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 
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  1.2 ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ 

   ก. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบ 

   ข. จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 หมวด  2  การวางแผนกลยุทธ ์

  2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 

   ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 

   ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

  2.2 การน ากลยุทธไ์ปปฏบัิติ 

   ก. การจัดท าแผนปฏบัิติการ 

   ข. การน าแผนปฏบัิติการไปปฏบัิติ 

 หมวด  3  การมุ่งเนน้ผูใ้ชบ้ริการ 

  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกบัผู้ใช้บริการ 

   ก. การจ าแนกประเภทผู้ใช้บริการ 

   ข. ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

  3.2 ความสัมพันธแ์ละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

   ก. การสร้างความสัมพันธก์บัผู้ใช้บริการ 

   ข. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

  3.3 การพิทกัษ์สทิธผู้ิใช้บริการ 

   ก. กระบวนการคุ้มครองสทิธิผู้ใช้บริการ 

 หมวด  4  การวดั  การวิเคราะห ์ และการจดัการความรู ้

  4.1 การวัด  การวิเคราะห์  และการทบทวนผลการด าเนินการ 

   ก. การวัดและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

   ข. การทบทวนผลการด าเนินงาน 

  4.2 การจัดการความรู้ 

   ก. กระบวนการจัดการความรู้ 
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 หมวด  5  การมุ่งเนน้ผูใ้หบ้ริการ 

  5.1 การจัดระบบบริหารงาน 

   ก. การสร้างทมีและมอบหมายงาน 

   ข. ระบบประเมินผล 

  5.2 การพัฒนาบุคลากร 

   ก. กระบวนการพัฒนาบุคลากร 

   ข. การสร้างแรงจูงใจ 

  5.3 ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ 

   ก. สภาพแวดล้อมในการท างาน 

   ข. การสร้างความพึงพอใจของผู้ให้บริการ 

 หมวด  6  กระบวนการพฒันาวิธีปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ 

  6.1 การคัดเลือกปัญหาและการก าหนดเป้าหมาย 

   ก. การคัดเลือกปัญหา 

    (1) แนวคิดและวิธกีารในการคัดเลือกปัญหา 

    (2) การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

   ข. การก าหนดเป้าหมาย 

    (1) ความท้าทายในการก าหนดเป้าหมาย 

    (2) ความชัดเจนของเป้าหมาย 

  6.2 การสบืค้นและคัดสรรหลักฐานเชิงประจักษ์ 

   ก. การสบืค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ 

    (1) ลักษณะของหลักฐานเชิงประจักษ์ 

    (2) แหล่งที่มีของหลักฐานเชิงประจักษ์ 

   ข. การคัดสรรหลักฐานเชิงประจักษ์ 

    (1) แนวทางการคัดสรรหลักฐานเชิงประจักษ์ 

    (2) การประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
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  6.3 การพัฒนาและด าเนินงานตามวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

   ก. การพัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

    (1) การยกร่างวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

    (2) การทดลองใช้วิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

    (3) การปรับปรุงวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

   ข. การด าเนินงานตามวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

    (1) การน าวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศไปใช้ 

    (2) การประเมินผลการด าเนินงาน 

    (3) การเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

 หมวด  7  ผลลพัธข์องการปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ 

  7.1 ผลลัพธด้์านประสทิธิผล 

   ก. ตัววัดหรือดัชนีที่แสดงถึงประสทิธิผลการปฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

  7.2 ผลลัพธด้์านประสทิธภิาพ 

   ก. ตัววัดหรือดัชนีที่แสดงถงึประสทิธภิาพของการปฏบิัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

  7.3 ผลลัพธด้์านผู้ใช้บริการ 

   ก. ตัววัดหรือดัชนีที่แสดงผลที่เกดิข้ึนกบัผู้ใช้บริการ 

  7.4 ผลลัพธด้์านผู้ให้บริการ 

   ก. ตัววัดหรือดัชนีที่แสดงผลที่เกดิข้ึนกบัผู้ให้บริการ 

  7.5 ผลลัพธด้์านการเกื้อกูลองค์กรและสงัคม 

   ก. ตัววัดหรือดัชนีที่แสดงถึงการส่งเสริมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในแวดวง 

    วิชาชีพ 

ส่วนอา้งอิง 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ข. 
 

ตวัอย่าง : การพฒันาวิธีปฏิบติัตามเกณฑคุ์ณภาพการปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ 

เรือ่ง  การพยาบาลเพือ่ป้องกนัการเกิดแผลกดทบั 

 

 

 

 หมวด  6 กระบวนการพัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

 

 6.3  ก.  (1) 

  1. การประเมินสภาพผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยง 

   1.1 มีเกณฑก์ารจ าแนกกลุ่มเสี่ยงชัดเจน 

   1.2 เคร่ืองมือ/แบบประเมินมีความถูกต้องและเช่ือถือได้ 

   1.3 ระยะเวลาและความถี่ในการประเมินมีความเหมาะสมกบัระดับความเสี่ยง

ของผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม 

  2. กจิกรรมการพยาบาลเพ่ือเฝ้าระวังและป้องกนัการเกดิแผลกดทบั 

   2.1 มีการปฏบัิติกจิกรรมที่ลดแรงเสียดทานและแรงเฉือน 

   2.2 มีการปฏบัิติกจิกรรมเพ่ือลดแรงกดทบัและใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม 

   2.3 มีการปฏบัิติกจิกรรมเพ่ือลดความเปียกช้ืน 

   2.4 มีการให้ค าแนะน าและความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ 

  3. กจิกรรมการพยาบาลเพ่ือดูแลแผลกดทบัที่เกิดข้ึนแล้ว 

   3.1 มีเกณฑก์ารจ าแนกระดับแผลกดทบัที่เช่ือถือได้ 

   3.2 ประเมินระดับความรุนแรงของแผลกดทบัทุกวัน 

   3.3 วิธกีารท าแผลและปิดแผลเหมาะสมกบัระดับและความรุนแรงของแผล  

โดยระบุถึงอุปกรณ์และน า้ยาต่าง ๆ  ที่ใช้อย่างครบถ้วน 

  4. กจิกรรมการพยาบาลเพ่ือป้องกนัการเกดิซ า้ 

   4.1 การให้ความรู้/เสริมพลังอ านาจแก่ผู้ป่วยและญาติ 

   4.2 การประเมินสภาพผิวหนังอย่างสม ่าเสมอตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 

   4.3 การส่งเสริมโภชนาการที่เหมาะสม 

   4.4 การดูแลต่อเน่ืองและระบบส่งต่อ 
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เรือ่ง  การดูแลผูป่้วยทีส่วนคาสายปัสสาวะ 

 

 

 

 หมวด  6 กระบวนการพัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

 

 6.3  ก.  (1) 

  1. การประเมินสภาพผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยง 

   1.1 มีเกณฑก์ารจ าแนกกลุ่มเสี่ยงชัดเจน 

   1.2 เคร่ืองมือ/แบบประเมินมีความถูกต้องและเช่ือถือได้ 

   1.3 ระยะเวลาและความถี่ในการประเมินมีความเหมาะสมกบัระดับความเสี่ยง

ของผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม 

  2. การใส่สายสวนปัสสาวะ 

  2.1 อุปกรณ์ที่ใช้และน า้ยาต่างๆ ถูกต้องตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุม

การติดเช้ือในโรงพยาบาล 

  2.2 เทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลขณะใส่สายสวนปัสสาวะให้ผู้ป่วย  ถูกต้อง

ตามมาตรฐาน 

  3. การดูแลระหว่างคาสายสวนปัสสาวะ 

  3.1 ก าหนดระยะเวลาและความถี่ในการประเมินสภาพผู้ป่วยระหว่างคาสาย

สวนปัสสาวะเหมาะสมกบัระดับความเสี่ยงของผู้ป่วย 

   3.2 มีวิธีการควบคุมก ากับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาล 

ผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ 

   3.3 ให้ความรู้/ค าแนะน าผู้ป่วยและญาติในการดูแล และสงัเกตอาการผิดปกติ  

ขณะที่ผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะ 
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  4. การเฝ้าระวังเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือระบบทางเดินปัสสาวะระหว่างผู้ป่วยคาสาย

สวนปัสสาวะ 

   4.1 ก าหนดให้ผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ  เป็นกลุ่มเป้าหมายในการด าเนิน 

การตามระบบการเฝ้าระวังการติดเช้ือในโรงพยาบาล  แบบ  Target  Surveillance 

   4.2 มีวิธีการติดตามก ากับให้ระบบบันทึกทางการพยาบาล  มีความถูกต้อง  

ครบถ้วน  เพ่ือเป็นหลักฐานที่ชัดเจนส าหรับระบบการเฝ้าระวังการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

  5. การป้องกนัการเกดิการติดเช้ือซ า้ 

   5.1 การให้ความรู้/เสริมพลังอ านาจแก่ผู้ป่วยและญาติ 

   5.2 การประเมินสภาพผิวหนังอย่างสม ่าเสมอตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 

   5.3 การส่งเสริมโภชนาการที่เหมาะสม 

   5.4 การดูแลต่อเน่ืองและระบบส่งต่อ 
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ตวัอย่าง : การพฒันาวิธีปฏิบติัตามเกณฑคุ์ณภาพการปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ 

เรือ่ง  การบริหารยาเพือ่ป้องกนัความผดิพลาดในการใหย้า 

 

 

 

 หมวด  6 กระบวนการพัฒนาวิธปีฏบัิติการพยาบาลที่เป็นเลิศ 

 

 6.3  ก.  (1) 

  1. การเตรียมยา 

   1.1 มีระบบการตรวจสอบช่ือและประเภทของยา 

   1.2 ระบุวิธกีารผสมยาถูกต้องตามประเภทและขนาดของยา 

   1.3 ระบุระยะเวลาการเตรียมยาถูกต้องตามข้อก าหนดด้านระยะเวลาของยา  

แต่ละประเภท 

  2. หลักการให้ยาถูกต้องตามหลัก  6R  และ/หรือหลักการสากลอื่น ๆ 

   2.1 Right  Patient 

   2.2 Right  Drug 

   2.3 Right  Dose 

   2.4 Right  Route 

   2.5 Right  Time 

   2.6 Right  Record 

  3. การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยา 

   3.1 มีระบบการส ารองยาที่เป็น  Antidote 

   3.2 มีระบบ  Warning  Sign  ในกลุ่มยา  High  Alert  Drug 

   3.3 มีมาตรการในการแก้ไขเม่ือเกดิภาวะแทรกซ้อนอย่างชัดเจน 
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ภาคผนวก  ค. 

 

หลกัเกณฑก์ารก าหนดระดบัของหลกัฐานและการใหก้ าลงัค าแนะน า 

 

ระดบัหลกัฐาน : 

I : หลักฐานจากรายงานการศึกษาแบบสุ่มตัวอย่างควบคุมที่มีคุณภาพดี  (Properly 

  randomized  controlled  trial)  อย่างน้อยหน่ึงฉบับ 

II-1 : หลักฐานจากรายงานการศึกษาแบบควบคุม  ซ่ึงไม่ได้สุ่มตัวอย่างที่ได้รับการออกแบบวิจัย 

  เป็นอย่างดี  (Well  designed  controlled  trials  without  randomization) 

II-2 : หลักฐานจากรายงานการศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้า  (Cohort)  หรือการศึกษาควบคุม 

  เชิงวิเคราะห์  (Case  control  analytic  studies)  ที่ได้รับการออกแบบวิจัยเป็นอย่างดี, 

  ควรมาจากสถาบันหรือกลุ่มวิจัยมากกว่าหน่ึงแห่ง/กลุ่ม 

II-3 : หลักฐานจากอนุกรมพหุเวลา (Multiple  time  series) ซ่ึงมีหรือไม่มีมาตรการด าเนินการ. 

  มีผลซ่ึงเป็นที่ประจักษ์ชัดจากการศึกษาทดลองแบบไม่มีการควบคุม  เช่น  ผลของการน า 

  ยาเพน็นิซิลินมาใช้ในราว  พ.ศ.  2480  จะได้รับการจัดอยู่ในหลักฐานประเภทน้ี 

III : หลักฐานจากการศึกษาเชิงพรรณนาและรายงานผู้ป่วย  หรือรายงานของคณะกรรมการ 

  ผู้เช่ียวชาญประกอบกบัความเหน็ของผู้เช่ียวชาญ  บนพ้ืนฐานประสบการณ์ทางคลินิก 

 

 การศึกษาแบบการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์  (Meta-analysis)  ซ่ึงมีการออกแบบ

และด าเนินการเป็นอย่างดี  กไ็ด้รับการพิจารณาเช่นกัน  และได้รับการจัดระดับตามคุณภาพของ

การศึกษาพ้ืนฐาน  ซ่ึงการศึกษาดังกล่าวน ามาวิเคราะห์  เช่น  จัดเป็นระดับ  I  ถ้าเป็นการศึกษา

รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาแบบสุ่มตัวอย่างควบคุมมาวิเคราะห์  เป็นต้น 
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ก าลงัค าแนะน า  (Power  of  Recommendation) : 

ก : มีหลักฐานการศึกษาทางวิชาการที่เช่ือถือได้เป็นอย่างดีสนับสนุนว่า  การกระท าดังกล่าวมี 

  ประโยชน์คุ้มค่า  ประชาชนไทยทุกคนสมควรได้รับการบริการด้วยมาตรการดังกล่าวตาม 

  ระยะเวลาที่ก  าหนดเป็นประจ า  โดยรัฐเป็นผู้จัดการบริการและสร้างเสริมตามที่บัญญัติไว้ 

  ในรัฐธรรมนูญ 

ข : มีหลักฐานพอเช่ือถือได้  ประกอบกบัความเหน็ของผู้เช่ียวชาญว่า  การกระท าดังกล่าวอาจมี 

  ประโยชน์คุ้มค่า มาตรการดังกล่าวน่าจะได้รับการพิจารณาด าเนินการตามโอกาสที่เหมาะสม 

  โดยองค์กรต่าง ๆ  อาจจัดเป็นสวัสดิการเพ่ิมเติมส าหรับพนักงาน 

ค. : ยังมีหลักฐานไม่เพียงพอในการสนับสนุนหรือคัดค้านว่า  การกระท าดังกล่าวมีประโยชน์ 

  คุ้มค่าหรือไม่  มาตรการดังกล่าวอาจได้รับการพิจารณาท าหรือไม่ท าด้วยเหตุผลอย่างอื่น 

ง. : มีหลักฐานการศึกษาทางวิชาการเพียงพอสนับสนุนว่า  การกระท าดังกล่าวไม่ได้ประโยชน์ 

  คุ้มค่า  หรืออาจมีผลกระทบอนัไม่พึงประสงค์ตามมาจากการกระท าดังกล่าว  ไม่แนะน า 

  ให้มีการบริการตามมาตรการดังกล่าวเป็นประจ า  หากมีการร้องขอให้ด าเนินการ  บุคคล 

  ผู้ร้องขอการบริการน้ันควรได้รับการอธบิายให้เข้าใจถึงผลดี  ผลเสยี  และโอกาสการเกดิ 

  ความผิดพลาดของผล  เพ่ือการตัดสนิใจก่อนการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : สรุจิต  สนุทรธรรม  แนวทางเวชปฏบัิติอิงหลักฐาน  การตรวจและการสร้างเสริมสุขภาพ 

 ในประเทศไทย 
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การจดัระดบัความน่าเชือ่ถอืของหลกัฐานส าหรบัการน าไปสู่การปฏิบติั 

 

(Evidence)  โดย  The National Health and Medical Research Council (NHMRC) (1999)  

ดังน้ี 

 ระดบั  1 หลักฐานอ้างอิงมาจากการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบโดยที่งานวิจัย 

  ทั้งหมดมีการออกแบบวิจัยที่มีกลุ่มควบคุม  และมีการสุ่มตัวอย่างเข้ารับ 

  การทดลอง  (RCT) 

 ระดบั  2 หลักฐานอ้างอิงมาจากการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ  โดยที่เป็น 

  งานวิจัยทดลองทั้งหมดและเป็น  RCT  อย่างน้อย  1  เร่ือง  ในจ านวน 

  งานวิจัยทั้งหมด 

 ระดบั  3.1 หลักฐานอ้างอิงมาจากการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบโดยที่งานวิจัย 

  เป็นการทดลองที่ไม่มีการสุ่มตัวอย่าง 

 ระดบั  3.2 หลักฐานอ้างอิงมาจากการทบทวนงานวิจัยที่เป็นการศึกษาติดตามไป 

  ข้างหน้า  (Cohort  Studies)  หรือเป็นรายงานกรณีศึกษาแบบ  Case 

  Control  มากกว่า  1  กลุ่มขึ้นไป 

 ระดบั  3.3 หลักฐานอ้างอิงมาจากการทบทวนงานวิจัยที่มีการศึกษาเปรียบเทยีบที่ใช้ 

  historical  Control  หรือศึกษาเป็นหลายช่วงเวลา  (time  series) 

  โดยไม่มีการทดลอง 

 ระดบั  4 หลักฐานอ้างอิงมาจากการทบทวนงานวิจัยเชิงพรรณนาหรือได้มาจากการ 

  ทบทวนความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ  (Expert  Opinion) 
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การจดัระดบัตามขอ้เสนอแนะการน าไปใช ้

Grading  of  Recommendation  (The  Joanna  Briggs  Institute,  2004) 

 

 เกรด  A : น าไปใช้ได้เลย  ไม่ต้องจัดหาอุปกรณ์เพ่ิม  ไม่ต้องพัฒนาบุคลากรเพ่ิมเติม 

  ผลที่ได้มีมาตรฐานชัดเจน 

 เกรด  B : การน าไปใช้ต้องจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมเลก็น้อย  ต้องพัฒนาบุคลากร 

  เพ่ิมเติมเลก็น้อย  ผลที่ได้มีหลักฐานชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ 

 เกรด  C : การน าไปใช้ต้องจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมค่อนข้างมาก  ต้องพัฒนาบุคลากร 

  เพ่ิมเติมค่อนข้างมาก  ผลที่ได้มีหลักฐานชัดเจนเป็นส่วนน้อย 

 เกรด  D : การน าไปใช้ต้องจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมอกีมาก  ต้องพัฒนาบุคลากรเพ่ิมเติม 

  อกีมาก  ผลที่ได้ไม่ค่อยมีหลักฐานที่ชัดเจน 

 เกรด  E : การน าไปใช้ต้องจัดหาอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด  ต้องพัฒนาบุคลากรเพ่ิมเติม 

  ทุกขั้นตอน  ไม่มีหลักฐานว่าได้ผลดี 

 

 ตวัอย่าง ในแนวการปฏบัิติทางคลินิกระบุว่า  ความน่าเช่ือถือและคุณภาพของ 

  หลักฐานต่อท้ายข้อเสนอแนะการปฏบัิติ  เช่น  Level  1A  หมายความว่า 

  เป็นหลักฐานที่มีความน่าเช่ือถือและมีคุณภาพระดับ  1  และมีระดับ 

  ข้อเสนอแนะ  น าไปสู่การปฏบัิติในระดับ  A 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : เพญ็จันทร์  แสนประสาน  และคนอื่น ๆ, การจัดการทางการพยาบาลสู่การเรียนรู้   2548 

 (หน้า  186 – 187) 
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ภาคผนวก  ง. 

ใบสมคัรขอรบัการตรวจประเมนิ 

ตามเกณฑค์ุณภาพการปฏิบติัการพยาบาลท่ีเป็นเลิศ 

 

1. ช่ือสถานบริการสาธารณสขุ................................................................................................... 
 ที่อยู่................................................................................................................................. 

 โทรศัพท.์.......................โทรสาร............................E-mail................................................... 
2. ผู้บริหารสงูสดุ  (ผู้อ านวยการ)  ช่ือ-นามสกุล.......................................................................... 
 ต าแหน่ง........................................................................................................................... 

3. ผู้บริหารทางการพยาบาลสงูสดุ  (หัวหน้าพยาบาล)  ช่ือ-นามสกุล............................................... 
  ต าแหน่ง........................................................................................................................... 

 โทรศัพท.์.......................โทรสาร............................E-mail................................................... 
4. ผู้ประสานงาน  ช่ือ-นามสกุล................................................................................................. 
  ต าแหน่ง....................................................หน่วยงาน.......................................................... 

 โทรศัพท.์.......................โทรสาร............................E-mail................................................... 

5. ช่ือเร่ือง  การปฏบิัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ที่ขอรับการประเมิน.................................................. 

 ....................................................................................................................................... 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับการประเมินตามเกณฑคุ์ณภาพการปฏบิัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  โดย  

เข้าใจดว่ีาใบสมคัรและรายงานการปฏบิตักิารพยาบาลที่เป็นเลิศ จะได้รับการตรวจประเมนิทุกขั้นตอน โดยผู้ตรวจ

ประเมินที่ส  านักการพยาบาลคัดสรร  รวมทั้งเข้าใจดีว่าหากหน่วยบริการพยาบาลในสถานบริการสาธารณสขุของ

ข้าพเจ้าผ่านเกณฑรั์บการตรวจประเมนิขั้นที่  3  Site  Visit  Review  ข้าพเจ้ายินยอมช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจ

ประเมนิขั้นที่  3  และหากได้รับรางวัลการปฏบิัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ  ข้าพเจ้ายินดีที่จะเผยแพร่ประสบการณ์

และวิธปีฏบิตักิารพยาบาลที่เป็นเลิศ เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กบัสถานบริการสาธารณสขุอื่น ๆ  ในประเทศ 

 

 .......................................(เจ้าของผลงาน) ...............................(ผู้บริหารทางการพยาบาลสงูสดุ) 

 ต าแหน่ง.................................... ต าแหน่ง................................... 

 ........./.................../............. ........../.................../........... 

 

  ลายมอืชื่อ.................................(ผู้บริหารสงูสดุ) 

  ต าแหน่ง............................... 

  ........../.................../............ 
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ภาคผนวก  จ. 

รายนามผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตอ้งของเนื้ อหา 

คู่มือการเขียนรายงานตามเกณฑคุ์ณภาพการปฏิบติัการพยาบาลทีเ่ป็นเลิศ 

 

 

 

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  ฉ. 

 

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 
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23. นางส าราญ จันทร์พงษ์ โรงพยาบาลพระพุทธบาท 

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 
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