คูมือการเขียนรายงานตามเกณฑคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
ความสําคัญของรายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
การเขียนรายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ เปนขั้นตอนที่สําคัญของการ
ดําเนินการตามวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ (Nursing Best Practices) และเปนขั้นตอน
สุดทายที่บุคลากรทางการพยาบาล จะตองปฏิบัติหลังจากไดสราง/พัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาล
ดําเนินการตามวิธีปฏิบัติ วิเคราะหขอมูล สรุป และแปลผลการดําเนินการ การเขียนรายงาน เปน
การแปลความคิดและวิธีการปฏิบัติของบุคลากรทางการพยาบาลผูดําเนินการออกมาเปน
ลาย
ลักษณอักษร เพื่อใหผูอานสามารถติดตามและทําความเขาใจไดตั้งแตตนจนจบ การดําเนินการตาม
วิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ แมจะบังเกิดผลลัพธดีมากเพียงใดก็ตาม ถารายงานการปฏิบัติการ
พยาบาลที่เปนเลิศ ไมสื่อใหผูอานเขาใจไดอยางถองแท จะทําใหคุณคาของการปฏิบัติการพยาบาล
ที่เปนเลิศลดนอยลง กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาล ที่เปนเลิศ จะกอ
ประโยชนใหแกบุคลากรทางการพยาบาลหรือผูที่สนใจไดมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับการจัดทํา
รายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพ เผยแพรใหแกสาธารณชนไดรับรูและเขาใจ การเขียน
รายงานควรกระทําทันทีหลังสิ้นสุดการดําเนินการ หรือกระทําเปนบางสวนเปนระยะ ๆ เทาที่ได
ดําเนินการไปแลว เพราะถาปลอยระยะเวลาใหเนิ่นนาน จะพบวาการเขียนรายงานการปฏิบัติการ
พยาบาลที่เปนเลิศกระทําไดยากขึ้น
เนื่องจากการเขียนรายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ เปนการเขียนรายงาน
ทางวิชาการ ซึ่งโดยปกติจะมีเนื้อหาที่คอนขางยุงยาก มีความถูกตองตามหลักการใชภาษา ดังนั้น
การเขียนรายงาน การปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ จะตองมีศิลปะหลักและมีวิธีการจัดรูปแบบและ
เพื่อความชัดเจนในการสื่อความหมาย นอกจากนี้การเขียนรายงานจะตองนาสนใจ มีสาระ เนื้อหา
กระชับ และที่สําคัญสื่อตรงกับขอเท็จจริง และจัดรายงานใหเปนระเบียบ เพื่อใหแนวคิดที่นําเสนอ
ผสมผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกันดวย
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รายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ เปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญ ดังนี้
1. เป น หลั ก ฐานเชิ งประจัก ษที่ แ สดงถึง การคิ ด ค น หรื อ การค น พบวิธี ป ฏิ บั ติ การ
พยาบาลที่เปนเลิศ
2. เปนองคความรูหรือนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มีคุณประโยชน สําหรับองคกร
พยาบาล/หนวยบริการพยาบาลที่สรางหรือพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ที่มุงใหเกิด
ผลลัพธดานบริการพยาบาลที่เปนเลิศ
3. เป น หลั ก ฐานสํ า คั ญ เพื่ อ ขอรั บ การตรวจประเมิ น ตามเกณฑ คุ ณ ภาพการ
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศจากสํานักการพยาบาล
4. เป นองค ค วามรูหรือ นวั ตกรรมทางการพยาบาลที่มีคุณค าและเปนประโยชน
สําหรับบุคลากรทางการพยาบาลผูสนใจนําไปประยุกตใชในวงกวาง
รูปแบบของรายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
การนําเสนอรายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ เพื่อขอรับการตรวจประเมิน
จากสํานักการพยาบาล จะตองอธิบายใหชัดเจนตั้งแตเริ่มทําการศึกษาจนถึงสิ้นสุดการศึกษา ใน
ลักษณะที่เกี่ยวของสัมพันธกัน ครอบคลุมทุกขั้นตอนการดําเนินงานตามวิธีปฏิบัติการพยาบาล ที่
เปนเลิศ (Nursing Best Practices) ที่พัฒนาขึ้น โดยนําเสนอเปนลําดับตามเกณฑคุณภาพการ
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ 7 หมวด ดังนี้
บทนํา : โครงรางองคกร
หมวด 1 : การนําองคกร
หมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ
หมวด 3 : การมุงเนนผูใชบริการ
หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
หมวด 5 : การมุงเนนผูใหบริการ
หมวด 6 : กระบวนการพัฒนาวิธปี ฏิบตั ิการพยาบาลที่เปนเลิศ
หมวด 7 : ผลลัพธของการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
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รูปแบบของรายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ประกอบดวย 3 สวน คือ
สวนนํา สวนเนื้อหา และสวนอางอิง ในแตละสวน ประกอบดวย รายละเอียดปลีกยอย ดังนี้
สวนนํา ประกอบดวย ปกในหรือหนาชื่อเรื่อง (Title Page) คํานํา (Preface)
สารบัญเรื่อง (Table of Content) สารบัญตาราง (List of Tables) สารบัญแผนภาพ (List of
Configures) โดยสารบัญตารางหรือสารบัญแผนภาพ หมายถึงไดมีการนําเสนอตาราง และ
แผนภาพในสวนเนื้อหา
สวนเนื้อหา ประกอบดวย บทนํา ซึ่งหมายถึงโครงรางองคกรและรายละเอียดของ
การดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศทั้ง 7 หมวด โดยในหมวด 1-6
จะตองเขียนใหเห็นกระบวนการที่ชัดเจน สวนในหมวด 7 ใหแสดงผลลัพธของการดําเนินงานที่
สอดคลองกับกระบวนการทั้งหมดที่กลาวมาแลวในหมวด 1-6 ทั้งนี้ในหมวด 1-5 ซึ่งเปนการ
กลาวถึงบริบทของหนวยบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมิน จะตองเขียนใหเห็นความสัมพันธ
ความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาของเกณฑทั้ง 5 หมวด กับเรื่องที่พัฒนาเปนวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่
เปนเลิศ ทั้งนี้สวนเนื้อหาทั้งหมดควรเขียน (พิมพ) ใหมีความหนาระหวาง 50 - 80 หนากระดาษ
A4 โดยใชตัวอักษรที่อานงายชัดเจนขนาด 16
สวนอางอิง ประกอบดวย เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม และภาคผนวกที่
ประกอบดวย รายละเอียดที่ชวยเสริมน้ําหนักใหรายงานสมบูรณขึ้น ไดแก เอกสารแสดงวิธี
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ แบบสอบถาม/เครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินงาน รายชื่อ
คณะกรรมการ/คณะทํางาน ฯลฯ
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วิธีการนําเสนอสวนเนื้อหา
บทนํา : โครงรางองคกร
โครงร า งองค ก ร เป น การสรุ ป ภาพรวมของกลุ ม การพยาบาล/หน ว ยงานบริ ก าร
พยาบาล ทําใหผูอานทราบบริบท และเขาใจองคกรที่ขอรับการประเมินมากขึ้น การกลาวถึง
โครงรางองคกรมุงเนนที่คุณลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ 1) ลักษณะองคกร 2) สิ่งสําคัญที่มีผล
ตอวิธีการดําเนินงาน และ 3) ความทาทายสําคัญที่องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลเผชิญอยู
1. ลักษณะองคกร (Organizational Description): ลักษณะที่สําคัญขององคกร/
หนวยงานบริการพยาบาลคืออะไร
ใหอธิบายถึงสภาพแวดลอมการดําเนินงานขององคกร/หนวยงานบริการพยาบาล
และความสัมพันธที่สําคัญกับผูใชบริการ ผูใหบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยตอบคําถาม
ตอไปนี้
ก. สภาพแวดลอมขององคกร (Organizational Environment)
(1) บริการหลัก (Service Offerings) องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลมีบริการหลัก
อะไรบาง กลไกที่องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลใชในการสงมอบบริการคืออะไร
(2) วิสัยทัศนและพันธกิจ (VISION and MISSION) เจตจํานง (PURPOSE) วิสัยทัศน
(VISION) คานิยม (VALUES) และพันธกิจ (MISSION) ขององคกร/หนวยงานบริการพยาบาล
ที่ไดประกาศไวคืออะไร สมรรถนะหลักขององคกร/หนวยงานบริการพยาบาล (CORE
COMPETENCIES) ที่กําหนดไว คืออะไรบาง และมีความเกี่ยวของอยางไรกับพันธกิจขององคกร/
หนวยงานบริการพยาบาล
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (WORKFORCE Profile) ลักษณะโดยรวมของ
บุคลากรเปนอยางไร มีการจําแนกบุคลากรหรือเจาหนาที่ออกเปนกลุมและประเภทอะไรบาง อะไร
คือขอกําหนดดานคุณวุฒิหรือใบอนุญาติฯ สําหรับกลุมและประเภทตางๆ ของบุคลากร อะไรคือ
องคประกอบที่ สํา คั ญ ที่ทํา ให บุคลากรผู กพัน ในการทํา งานเพื่อบรรลุพัน ธกิจและวิ สัยทัศ น ของ
องคกร บุคลากรและลักษณะงานขององคกรมีความหลากหลายอยางไร (WORKFORCE
DIVERSITY and job DIVERSITY) อะไรคือขอกําหนดดานสุขภาพและความปลอดภัยที่เปนเรื่อง
เฉพาะขององคกร/หนวยงานบริการพยาบาล
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(4) กฎระเบียบขอบังคับ (Regulatory Requirements) องคกร/หนวยงานบริการ
พยาบาลดําเนินการภายใตสภาพแวดลอมดานกฎระเบียบขอบังคับอะไรในดานตอไปนี้ 1) อาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย 2) การรับรองคุณภาพ/มาตรฐาน (Accreditation, Certification)
ข. ความสัมพันธระดับองคกร (Organizational Relationships)
(1) โครงสรางองคกร (Organizational Structure) โครงสรางและระบบการกํากับดูแล
(GOVERNANCE system) ขององคกร/หนวยงานบริการพยาบาลมีลักษณะอยางไร
(2) ผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (CUSTOMERS and STAKEHOLDERS)
ขอบเขต/พื้นที่ของกลุมผูใชบริการ และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญขององคกร/หนวยงาน
บริการพยาบาลมีอะไรบาง กลุมดังกลาวมีความตองการและความคาดหวังที่สําคัญตอบริการ
อยางไร ความตองการและความคาดหวังของกลุมผูใชบริการและกลุมผูม ีสวนไดสวนเสียมีความ
แตกตางกันอยางไร
2. สภาวการณขององคกร (Organizational Situation):
สภาวการณเชิงกลยุทธขององคกร/หนวยงานบริการพยาบาลคืออะไรบาง
ใหอธิบายถึงสภาพแวดลอมดานการแขงขัน ความทาทาย (KEY STRATEGIC
CHALLENGES) และความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญ (KEY STRATEGIC
ADVANTAGES) และระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการขององคกร
ทั้งนี้ ใหตอบคําถามตอไปนี้
ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน (Competitive Environment)
(1) ลําดับในการเทียบเคียงระดับคุณภาพ (Competitive/Benchmarking Position)
องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลอยูที่ลาํ ดับใดในการเทียบเคียง เมื่อเทียบเคียงกับสถานบริการ
สาธารณสุขในเขต/จังหวัด/พื้นที่ตางๆ
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness Changes) การ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ (ถามี) ซึ่งมีผลตอสถานะการแขงขันขององคกร/หนวยงานบริการพยาบาล
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สรางโอกาสสําหรับการสรางนวัตกรรมและความรวมมือมีอะไรบาง
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(3) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) แหลงขอมูลสําคัญทีน่ ํามาใชใน
การเทียบเคียง สําหรับขอมูลเชิงเปรียบเทียบในระบบบริการสุขภาพมีอะไรบาง และมีขอจํากัดอะไร
(ถามี) ในการไดมาซึ่งขอมูลเหลานี้
ข. บริบทเชิงกลยุทธ (Strategic Context)
ความทาทายเชิงกลยุทธและความไดเปรียบเชิงกลยุทธในดานการปฏิบัติการ/การจัดบริการ
พยาบาล ดานความรับผิดชอบตอสังคมในวงกวาง และดานบุคลากร มีอะไรบาง
ค. ระบบการปรับปรุงการดําเนินการ (Performance Improvement System)
ระบบการปรับปรุงการดําเนินการ ซึ่งหมายรวมถึงกระบวนการประเมินผลและปรับปรุงโครงการ
และกระบวนการที่สําคัญขององคกร/หนวยงานบริการพยาบาล มีอะไรบาง
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หมวด 1 การนําองคกร (60 คะแนน)
หมวดการนําองคกร กลาวถึงวิธีการที่ผูบริหารทางการพยาบาลทั้งระดับสูง (หัวหนา
พยาบาล) และระดับหนวยงาน (หัวหนางาน) ใชในการกําหนดทิศทางขององคกรพยาบาล/ กลุม
การพยาบาล และหนวยงานบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมิน โดยมุงเนนประเด็นสําคัญ 2
ประการ คือ
1.1 การกําหนดทิศทางขององคกร (30 คะแนน)
เปนการอธิบายถึงการดําเนินการที่ผูบริหารทั้งสองระดับ ใชในการชี้นําการ
พัฒนาองคกรพยาบาลและหนวยงานบริการพยาบาล วิธีการสื่อสารและการกระตุนใหมีผลการ
ดําเนินการที่ดี จุดเนนคือบทบาทของผูบริหารทางการพยาบาลในการกําหนดทิศทาง การสื่อสาร
การสรางคุณคา และการทําใหเกิดการมุงเนนขององคกรพยาบาลและหนวยงานบริการพยาบาล
ในการดําเนินการตาง ๆ ซึ่งสาระสําคัญที่กลาวถึงมีดังนี้
ก. วิสัยทัศนและพันธกิจ
(1) ใหระบุถึงวิสัยทัศน พันธกิจของกลุมการพยาบาลและหนวยงาน
บริการพยาบาลที่ขอรับการประเมิน โดยอธิบายใหชัดเจนถึงวิธีการที่ผูบริหารทางการพยาบาล
ทั้งสองระดับใชในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ รวมถึงแสดงความเชื่อมโยงสอดคลองของวิสัยทัศน
พันธกิจ ระหวางกลุมการพยาบาลกับหนวยงานบริการพยาบาล และระบุถึงการกําหนดระยะเวลา
หรือความถี่ในการทบทวน/ปรับวิสัยทัศน พันธกิจ
(2) การสรางบรรยากาศการทํางาน บรรยากาศองคกร เปนประเด็น
สําคัญอีกประการหนึ่ง โดยการกลาวถึงสัมพันธภาพของบุคลากรทุกระดับในหนวยงานบริการ
พยาบาลที่ขอรับการประเมิน รวมถึงเทคนิค หรือวิธีการที่ผูบริหารของหนวยงานใชในการกระตุน
เพื่อเสริมสรางบรรยากาศในการทํางาน และเสริมสรางสัมพันธภาพของบุคลากรในหนวยงาน เชน
การจัดกิจกรรมพัฒนาองคกรตาง ๆ (Organization Development) ในหนวยงาน และ/หรือกลุม
การพยาบาล การใหรางวัลหรือผลตอบแทนการทํางานที่ดี เพื่อใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพบริการ
ของหนวยงานโดยภาพรวม และวิธีการที่ผูบริหารทางการพยาบาลในหนวยงานใชในการ สงเสริม
หรือสนับสนุนใหการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศบรรลุตามเปาหมาย
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ข. การสื่อสารและผลการดําเนินงาน
(1) เปนการอธิบายวิธีการที่ผูบริหารองคกรพยาบาล/กลุมการพยาบาล
และผูบริหารหนวยงานบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมินใชในการสื่อสาร เพื่อใหบุคลากรใน
หนวยงานเกิดความเขาใจ ความตระหนักในนโยบายและวิสัยทัศน พันธกิจ ของกลุมการพยาบาล
และหนวยงานบริการพยาบาล โดยมุงเนนการสื่อสารนโยบายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิธีการ
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ การใหอํานาจการตัดสินใจ การจูงใจใหบุคลากรในหนวยงานบริการ
พยาบาล มีความมุงมั่น รวมแรงรวมใจในการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ และคุณภาพ
บริการพยาบาลโดยภาพรวมของหนวยงานใหกาวสูความเปนเลิศ
(2) วิธีการที่ทําใหเกิดการมุงเนนการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ให
ระบุวิธีการซึ่งเปนกระบวนการ หรือเทคนิคสําคัญที่ผูบริหารของกลุมการพยาบาลและหนวยบริการ
ใชในการพั ฒนาคุ ณภาพการบริหารการพยาบาลและพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล แลวเกิด
ผลลัพธตามที่หนวยบริการพยาบาลมุงหวัง และเทคนิคสําคัญดังกลาวสงเสริม สนับสนุนใหเกิด
การพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ เชน TQM, KM, HA, QA, Lean Organization หรือ
Lean Management เปนตน
1.2 ความรับผิดชอบตอผูใชบริการ (30 คะแนน)
เป น การกลา วถึง การดํ า เนิน งานของหนว ยงานบริก ารพยาบาลที่ ขอรั บ การ
ประเมิน ที่คํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูใชบริการ ทั้งในดานความปลอดภัยจากความเสี่ยง
ตาง ๆ การปรับปรุงพฤติกรรมบริการที่มีจริยธรรม และการรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร
ผูใหบริการ ซึ่งสาระสําคัญที่กลาวถึงมีดังนี้
ก. การวิเคราะหความเสี่ยงและผลกระทบ
(1) อธิ บ ายถึ ง วิ ธี ก ารที่ ห น ว ยงานบริ ก ารพยาบาลใช ใ นการจํ า แนก/
วิเคราะหความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวของกับการพัฒนา Best practice ทั้งดานภายภาพและดานคลินกิ
โดยจําแนก/วิเคราะหใหชัดเจนวาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในหนวยงานมีอะไรบาง ความเสี่ยงแตละ
เรื่องมีระดับความรุนแรงมากนอยเพียงใด
(2) วิธีกําหนดมาตรการเพื่อปองกัน/แกไขความเสี่ยง และ ผลกระทบ
ดังกลาวที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการดําเนินการเฝาระวัง และความตอเนื่องของการ ดําเนินงานใน
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เรื่องของความเสี่ ย ง ทั้งนี้ จ ะตอ งแสดงให เห็ นความเชื่ อมโยงระหว างเรื่ องที่ ศึก ษา/พัฒ นาว า มี
ความสําคัญ และจําเปนอยางไร ในดานของการจัดการความเสี่ยง
ข. จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เปนการระบุถึงแนวทางดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่บุคลากร
ทางการพยาบาลในหนวยงานบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมินไดกําหนดไว การปฏิบัติตาม
แนวทางดังกลาว การติดตามกํากับและการประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทาง รวมถึงการเฝาระวัง
เพื่อใหมั่นใจวาบุคลากรทางการพยาบาลของหนวยงานยึดถือหลักการของจริยธรรมและรักษา
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ โดยเครื่ อ งมื อ หรื อ แนวทางที่ ใ ช ใ นการดํ า เนิ น การเรื่ อ ง จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (ถามี) ใหนําเสนอไวในภาคผนวก
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หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ (60 คะแนน)
หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ กลาวถึงกระบวนการหรือวิธีการที่หนวยงานบริการที่
ขอรับการประเมิน ใชในการวางแผนเชิงกลยุทธและการวางแผนปฏิบัติการ การถายทอดเพื่อนํา
แผนไปปฏิบัติ ประเมินปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงวิธีการ
วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธหรือแผนปฏิบัติการ โดยมุงเนนประเด็นสําคัญ 2
ประการ คือ
2.1 การจัดทํากลยุทธ (30 คะแนน)
เปนการอธิบายถึงกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
รวมถึงสรุปวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและเปาหมายของหนวยบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมิน
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ โดยนําเสนอในประเด็นตอไปนี้
ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ
ใหอธิบายถึงกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธของหนวยงานบริการพยาบาล
เริ่มตั้งแตไดมีการวิเคราะหองคกรดวยวิธีหนึ่ง เชน SWOT Analysis แลวนําผลจากการวิเคราะห
นั้น มาใชเปนปจจัยนําเขาในการจัดทํากลยุทธ รวมทั้งกลาวถึงบุคลากรทั้งหมดที่มีสวนเกี่ยวของ
ในกระบวนการจัดทํากลยุทธวาเปนบุคลากรระดับใดบาง ทั้งนี้กระบวนการจัดทํากลยุทธหมายรวม
ตั้งแตการวิเคราะหองคกร การกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธหรือเปาหมายหลักของกลยุทธ หรือการ
กําหนด Key Result Area การกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Objective) ในเรื่องที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
ข. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ให ร ะบุ วั ต ถุ ป ระสงค เ ชิ ง กลยุ ท ธ แ ละเป า หมายหลั ก ที่ สํ า คั ญ ของหน ว ย
บริการพยาบาลที่ขอรับการประเมิน รวมถึงตัววัดผลการดําเนินงานที่สําคัญ (Key Performance
Indicators : KPIs) โดยคัดเลือกเฉพาะที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
และระบุตัววัดหรือดัชนีสําคัญที่สอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เพื่อชี้นําและสรางความ
เขมแข็งในการดําเนินงานพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศของหนวยงาน รวมถึงกรอบเวลา
ที่จะบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ การนําเสนอในหัวขอนี้จะตองแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวาง
เรื่องที่ศึกษา/พัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ วามีความเกี่ยวของสัมพันธกับกลยุทธใดของ
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หนวยงานบริการพยาบาล ทั้งนี้ควรนําเสนอเนื้อหาของกลยุทธที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการพยาบาล
ที่เปนเลิศดวย โดยอาจนําเสนอเปนรูปตาราง Template หรือ Matrix เพื่อความกระชับ เขาใจงาย
2.2 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (30 คะแนน)
เปนการอธิบายถึงวิธีการแปลงวัตถุประสงคกลยุทธ ไปเป นแผนปฏิบัติการ
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน รวมถึงกําหนดตัววัดที่สําคัญของการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ และคาดการณผลการดําเนินงานที่อาจเกิดขึ้น
ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ให อ ธิ บ ายถึ ง วิ ธี ก ารที่ ห น ว ยงานบริ ก ารพยาบาลที่ ข อรั บ การประเมิ น
ใชในการแปลงวัตถุประสงคเชิงกลยุทธไปสูแผนปฏิบัตกิ าร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเหลานั้น และ
วิธีการที่หนวยงานบริการพยาบาลใชประเมินความกาวหนาเทียบกับแผนปฏิบัติการ รวมถึงระบุ
เครื่องมือที่ใชในการนํากลยุทธไปปฏิบัติ เชน Balance Scorecard หรือ X - Matrix เปนตน เพื่อ
ทําใหมั่นใจวามีการถายทอดกลยุทธ เพื่อนําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค โดยระบุวิธีการ จัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานบริการพยาบาล ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหวางแผน กล
ยุทธ และวัตถุประสงคเชิงกลยุทธกับแผนปฏิบัติการ โดยกําหนดตัววัดผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ บุคลากรผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดทําแผนปฏิบัติการ ปจจัยนําเขาตาง ๆ ที่ใช
ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการ อันไดแก งบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ วัสดุทางการแพทย
และวัสดุอุปกรณสํานักงานตาง ๆ โดยนําเสนอใหครอบคุลมตั้งแตเริ่มพัฒนาวิธีการปฏิบัติการ
พยาบาลที่เปนเลิศ จนถึงขั้นดําเนินการที่กอใหเกิดผลลัพธที่ดี ตลอดจนการเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน สวนรายละเอียดของแผนปฏิบัติการใหนําเสนอไวในภาคผนวก โดยการนําเสนอ
แผนปฏิบัติการสามารถนําเสนอไดทั้งแผนปฏิบัติการในเรื่องที่ศึกษา/พัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่
เปนเลิศ และเรื่องที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน หรือเรื่องที่สนับสนุนใหการศึกษา/พัฒนา
วิธี
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศเกิดผลสําเร็จ
ข. การนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ
ให นําเสนอวิธีการนําแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ โดยกลาวถึงวิธีการ
ถายทอดแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศไปสูการปฏิบัติ การ
ติดตามกํากับและการประเมินผลวาไดดําเนินการอยางไร อาจนําเสนอในรูปของแผนภูมิการไหล
(Flow Chart) หรือตาราง เพื่อความกระชับ เขาใจงาย และประหยัดหนากระดาษ นอกจากนี้ให
สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
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กลาวถึงวิธีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ ในกรณีที่สถานการณเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุการณมา
กระทบตอการปฏิบัติตามแผน ไดวางแผนดําเนินการอยางไร ที่จะปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการให
สอดคลองกับสถานการณและทันตอเหตุการณ รวมถึงควรคาดการณผลการดําเนินงานตามวิธีปฏิบัติ
การพยาบาลที่เปนเลิศ โดยระบุระยะเวลาที่ตั้งเปาหมายวาจะบรรลุผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การในแตละเรื่องเมื่อใด ตลอดจนกลาวถึงวิธีการสรางการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงานบริการ
พยาบาลใหดําเนินการตามแผนปฏิบัติ วามีกลวิธีหรือเทคนิคใดที่สามารถทําใหบุคลากรในหนวยงาน
บริการ มีความมุงมั่น ความตระหนักและเต็มใจใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดผลลัพธ
ตามที่กําหนด
ในสวนของตัววัดผลการดําเนินงานที่สําคัญที่ใชติดตามความกาวหนาของแผนปฏิบัติ
การใหระบุเปนตัววัดที่สามารถวัดผลการบรรลุเปาหมายไดอยางเปนรูปธรรม โดยอาจกําหนดเปน
อัตราหรือรอยละ เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเปาหมายที่ตั้งไว วาใกลเคียง
หรือหางกันมากนอยเพียงใด
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หมวด 3 การมุงเนนผูใชบริการ (100 คะแนน)
หมวดการมุงเนนผูใชบริการ เปนการอธิบายวิธีการที่หนวยงานบริการที่ขอรับ
การประเมิน ใชใ นการจํา แนกประเภทผู ใ ชบ ริการ การกํ า หนดความตอ งการ/ความคาดหวั ง
ผูใชบริการ ตลอดจนกระบวนการที่ใชในการสรางความสัมพันธกับผูใชบริการ การประเมินความ
พึงพอใจผูใชบริการและการพิทักษสิทธิ์ผูใชบริการ โดยมุงเนนประเด็นสําคัญ 3 ประการ
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการ (30 คะแนน)
เปนการอธิบายวิธีการจําแนกประเภท/กลุมผูใชบริการของหนวยงานบริการ
พยาบาลที่ขอรับการประเมิน และระบุถึงกลุมผูปวย/ผูใชบริการ วาเปนกลุมใดบาง นอกจากนี้ให
ระบุวิธีการคนหาความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการในประเด็นที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ดังนี้
ก. การจําแนกประเภทผูใชบริการ
หนวยงานบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมิน จะตองระบุใหชัดเจนวา
ผูใชบริการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศของหนวยงานคือใคร หรือเปน
ผูปวยประเภทใด ใชวิธีการอยางไรในการจําแนกประเภทกลุมผูใชบริการ หรือใชเกณฑอะไรในการ
จําแนกผูปวย เนื่องจากขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหหนวยงานบริการที่ขอรับ
การประเมิน สามารถกําหนดวิธีการที่เหมาะสมในการรับฟงและเรียนรูจากผูใชบริการในแตละกลุม
ข. ความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการ
ใหกลาวถึงวิธีการสํารวจความตองการ และความคาดหวังของผูใชบริการ
ทั้งในอดีตและปจจุบัน รวมถึงระบุวิธีการคาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของความตองการ
และความคาดหวังของผูใชบริการในอนาคต ในประเด็นที่เกี่ยวของกับวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปน
เลิศ เพื่อแสดงใหเห็นความใสใจของหนวยบริการพยาบาลในการคนหา รับฟงหรือเรียนรูความ
ตองการและความคาดหวังของผูใชบริการ รวมถึงนําผลการสํารวจมาพัฒนาคุณภาพบริการ/ วิธี
ปฏิบัติการพยาบาลใหสอดคลองกับบริบทของกลุมผูใชบริการ
3.2 ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูใชบริการ (40 คะแนน)
เปนการอธิบายวิธีการที่หนวยงานบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมิน ใชใน
การสรางความสัมพันธแกผูใชบริการ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่
สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
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เปนเลิศ นอกจากนี้เปนการกลาวถึงวิธีการที่หนวยงานใชประเมินความพึงพอใจผูใชบริการทุกกลุม
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
ก. การสรางความสัมพันธกับผูใชบริการ
เปนการอธิบายถึงวิธีการ/กระบวนการที่หนวยงานบริการพยาบาลที่ขอรับ
การประเมิน ใชในการสรางความสัมพันธกับ ผูใ ชบ ริการ วิธีการสรางความสัมพันธเชิงรุกกับ
ผูใชบริการและผูเกี่ยวของ เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคลากรในหนวยงานบริการพยาบาล
ที่ ขอรับการประเมินกับผูใชบริการ และเพื่อผูที่ใชบริการไปแลว กลาวถึงในทางที่ดีและบอกตอ
ผูอื่น ใหมาใชบริการ รวมถึงใหผูที่ยังไมเคยมาใชบริการชื่นชมและกลาวถึง และมีความคิดที่จะมา
ใชบริการเมื่อเกิดความเจ็บปวย
ข. การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
ใหอธิบายถึงวิธีการหรือขั้นตอนที่หนวยบริการพยาบาลใชในการรับฟง
และจัดการขอรองเรียนของผูใชบริการและครอบครัวหรือผูเกี่ยวของ โดยอธิบายถึงชองทางการ
รับฟงขอรองเรียน และขอเสนอแนะ การจัดการขอรองเรียนและขอเสนอแนะของผูใชบริการ
สวนการประเมินความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูใชบริการ ใหระบุวิธีการและเครื่องมือ
ที่ใช โดยจําแนกตามกลุมและประเภทของผูใชบริการและระบุใหชัดเจนวา ไดนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจไปใชประโยชนในการปรับปรุงการบริการโดยภาพรวม และ
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศอยางไร เพื่อใหเกิดคุณภาพบริการของหนวยงานอยาง
ตอเนื่อง
3.3 การพิทักษสิทธิผูใชบริการ (30 คะแนน)
เปนการอธิบายถึงวิธีการกําหนดกระบวนการที่ใชในการพิทักษสิทธิผใู ชบริการ
ก. กระบวนการคุมครองสิทธิผูใชบริการ
ใหระบุวิธีการและขั้นตอนที่หนวยบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมิน ใช
ในกาพิทักษสิทธิผูใชบริการ การควบคุมกํากับ และดําเนินการในการพิทักษสิทธิผูใชบริการ การ
ควบคุม กํากับ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการพิทักษสิทธิผูใชบริการ ทั้งโดย
ภาพรวมและที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
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อนึ่ง เครื่องมือที่ใชทั้งหมดในหมวด 3 เชน แบบสํารวจ หรือแบบ
ประเมินความพึงพอใจและความไมพึงพอใจ แนวทางการพิทักษสิทธิผูใชบริการใหนําเสนอไวใน
ภาคผนวก
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (80 คะแนน)
หมวดการวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู เปนการกลาวถึงวิธีการจัดการ
ของหนวยบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมินในดานสารสนเทศสําคัญทั้งหมดเกี่ยวกับการวัด
การวิ เ คราะห แ ละการทบทวนผลการดํ า เนิ น การ รวมทั้ ง การจั ด การความรู ข องหน ว ยงานมี
ประสิทธิผล เพื่อผลักดันใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ โดย
มุงเนนประเด็นสําคัญ 2 ประการ คือ
4.1 การวัด การวิเคราะห และทบทวนผลการดําเนินงาน (40 คะแนน)
ก. การวัดและการวิเคราะหผลการดําเนินงาน
เปนการอธิบายวิธีการที่หนวยงานบริการพยาบาลใชในการเลือกจัดการ
และใชข อมู ล และสารสนเทศสํา หรับ การวัด ผลการดํ า เนิ น การ การวิเ คราะห และการทบทวน
เพื่อสนับสนุนการวางแผนและปรับปรุงใชการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ โดยกลาวถึงความ
สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันของการวัด การวิเคราะห ทบทวน และปรับปรุงผลการดําเนินงาน
ของหนวยงาน การอธิบายใหเห็นความชัดเจนของวิธีการรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การบูรณาการขอมูลและสารสนเทศ เพื่อใชในการปฏิบัติงานประจําวัน และการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศของหนวยงานบริการพยาบาล ทั้งนี้ตองกําหนดดัชนี
หรือตัววัดผลการดําเนินงานและวิธีการวัดผลการดําเนินงานที่สําคัญ โดยการวัดผลการดําเนินงาน
ตองพิจารณาทั้งขอบเขตและประสิทธิผลของการใชงานที่ตรงกับความจําเปนของการดําเนินงาน
ตามวิธีการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ และพิจารณาถึงวิธีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
หมวด 6 ขอ 6.3 ข. (2)
นอกจากนี้ ตองกลาวถึงการใชขอมูล และสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่
สําคัญ ที่เกี่ยวของกับวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ และเหตุผลที่เลือกใชขอมูล และสารสนเทศ
เชิงเปรียบเทียบเหลานั้น และแสดงวิธีการที่ทําใหเกิดความมั่นใจวาหนวยงานที่ขอรับการประเมิน
ไดนํา ขอมู ลและสารสนเทศของหน วยงาน รวมถึงขอมูลและสารสนเทศเชิ งเปรียบเทียบไปใช
ประโยชนในดานการสนับสนุนการตัดสินใจ ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ และแสดงให
เห็นวาขอมูลและสารสนเทศเหลานั้นกอใหเกิดนวัตกรรมอะไรบาง ที่เกี่ยวของกับวิธีปฏิบัติการ
พยาบาลที่เปนเลิศ
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ข. การทบทวนผลการดําเนินงาน
ให ก ล า วถึ ง ผลการประเมิ น ในทุ ก เรื่ อ งที่ สํ า คั ญ และเกี่ ย วข อ งกั บ วิ ธี
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปน เลิ ศ และกลา วถึงวิธีการทบทวนผลการดํ าเนินการและการจัดลําดับ
ความสําคัญของเรื่องดังกลาว การปรับปรุงการดําเนินงาน อันนําไปสูวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปน
เลิศ
นอกจากนี้ตองอธิบายถึงวิธีการถายทอด วิธีปฏิบัติการพยาบาลหลังจากทบทวน และ
ปรับปรุงให นําไปปฏิบัติทั่วทั้งหนวยงานบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมิน และหนวยงานที่
เกี่ยวของหรือ องคกร/กลุมการพยาบาล
ขอควรพิจารณาในการทบทวนผลการดําเนินการ ตองคํานึงถึงตัววัดผล
การดําเนินงานที่สําคัญดวยวาตองปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลด หรือยังคงไวซึ่งตัววัดเดิม โดยพิจารณา
ถึงความตรงประเด็นระหวางผลการทบทวนกับตัววัด
4.2 การจัดการความรู (40 คะแนน)
เปนการอธิบายวิธีการจัดการความรูภายในหนวยงานบริการพยาบาลที่ขอรับ
การประเมิน ใหเกิดการถายทอดและแบงปนความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
นําไปสูการปฏิบัติทั่วทั้งหนวยงาน
ก. กระบวนการจัดการความรู
ใหอธิบายวิธีการและขั้นตอนในการจัดการความรูของหนวยงานบริการ
พยาบาลที่ขอรับการประเมิน โดยวิธีการจัดการความรูประกอบดวย การบงชี้ความรู การสรางและ
แสวงหาความรู การจัดการความรูใหเปนระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู การเขาถึง
ความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู และการเรียนรู โดยแสดงวิธีการที่ทําใหมั่นใจวาหนวยงาน
บริการพยาบาลที่ขอรับการประเมินมีขอมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพสูง ทันเหตุการณ มีความ
พรอมใชงานสําหรับบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของ และแสดงวิธีการที่หนวยงานบริการพยาบาล ใชใน
การสรางและจัดการสินทรัพยของความรู ทั้งที่เปน Explicit Knowledge (ความรูที่สามารถอธิบาย
หรือเขียนออกมาเปนลายลักษณอักษรได) และ Tacit Knowledge (ความรูที่มีอยูในตัวบุคคลเชน
ทักษะ) และอธิบายใหเห็นภาพที่ชัดเจนถึงการมุงเนนวาการจัดการความรูของหนวยงาน เกิดจาก
ความตระหนักของบุคลากรในหนวยงานที่เห็นความจําเปนในการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่
เปนเลิศ

สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

17

คูมื อการเขียนรายงานตามเกณฑคุณภาพการพยาบาลที่เปนเลิศ
ในการจั ด การความรู ข องหน ว ยงานบริ ก ารพยาบาล ให อ ธิ บ ายโดย
ครอบคลุมประเด็นสําคัญดังนี้
- การรวบรวมและถายทอดความรูบุคลากรทุกระดับ หมายถึง วิธีการ
ที่หนวยบริการพยาบาลใชในการรวบรวมและถายทอดความรูที่เปนประโยชน เพื่อใหบุคลากรทุก
ระดั บ มี ค วามรู ความสามารถ และทัก ษะที่ เ พีย งพอในการปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลที่เปนเลิศ และการบริการพยาบาลโดยภาพรวม
- การถายทอดความรูที่เกี่ยวของกับการบริการพยาบาลของหนวยงาน
บริการพยาบาล ระหวางผูใหบริการกับผูใชบริการและบุคคลทั่วไป หมายถึง วิธีการที่หนวย
บริการพยาบาลใชในการเผยแพรประชาสัมพันธการบริการพยาบาล หรือถายทอดองคความรูที่
เกี่ยวของกับการบริการพยาบาลไปยังผูใชบริการ ครอบครัวและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- การคนหาและการนําวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศไปปฏิบัติอยาง
รวดเร็ว หมายถึง การที่หนวยบริการพยาบาลมีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติการ
พยาบาลที่เปนเลิศอยางเปนระบบ เปนผลใหผูปฏิบัติในหนวยงาน สามารถเขาถึงและในขอมูล
สารสนเทศ ไปใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชน ตลอดจนบุคลากรภายนอกหนวยงาน สามารถ
เขาถึงขอมูลที่หนวยงานตองการเผยแพรไดอยางสะดวกรวดเร็ว
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หมวด 5 การมุงเนนผูใหบริการ (100 คะแนน)
หมวดการมุงเนนผูใหบริการ เนนวิธีปฏิบัติที่สําคัญดานบุคลากรของหนวยงานบริการ
พยาบาลที่ขอรับการประเมิน ซึ่งมุงที่จะสรางและรักษาองคกรใหมีผลการดําเนินการที่ดีอยูเสมอ
รวมทั้งมุงที่จะพัฒนาผูปฏิบัติงานและหนวยงานใหมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังครอบคลุมวิธีการสรางความผูกพัน การจัดการและการพัฒนาบุคลากร
พยาบาลในลักษณะที่บูรณาการกัน เชน ความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการของหนวยงานบริการการพยาบาล การมุงเนนบุคลากรที่ครอบคลุม
ความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร รวมทั้งบรรยากาศที่สนับสนุนการทํางาน
ของบุคลากร เพื่อสนับสนุนใหการจัดการทรัพยากรบุคคลสอดคลองไปในแนวทางเดียวกับกลยุทธ
ของหนวยงานบริการพยาบาลและกลุมการพยาบาล และเพื่อใหเกิดผลลัพธการปฏิบัติการพยาบาลที่
เปนเลิศ โดยกลาวถึงการดําเนินการที่สําคัญในประเด็นตอไปนี้
5.1 ความผูกพันของบุคลากร ( 50 คะแนน)
เปนการอธิบายใหชัดเจนถึงระบบของหนวยงานบริการพยาบาลในเรื่องการ
สรางความผูกพัน การพัฒนา และการประเมินความผูกพันของบุคลากร เพื่อสรางความสามารถ
และกระตุ น ให บุ ค ลากรในหน ว ยงานบริ ก ารของผลปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและเต็ ม
ความสามารถ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนผลการดําเนินการที่ดีตามวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่
เปนเลิศ
ก. การเพิ่มคุณคาแกบุคลากร
ใหกลาวถึงการการดําเนินการของหนวยงานบริการพยาบาลในเรื่องความ
ผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอหนวยงานบริการพยาบาล โดยระบุถึงปจจัยที่มีผลตอ
ความผูกพัน ในหนวยงานบริการพยาบาล เช น ปจจัยเกี่ยวกับ งาน ปจ จั ยเกี่ ยวกับ หนวยงาน
ปจจัยเกี่ยวกับประสบการณทํางาน เปนตน และใหระบุถึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของ
บุคลากร เชน ความพึงพอใจตอการบริหารทรัพยากรบุคคล ความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิต
ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน เปนตน นอกจากนี้ใหกลาวถึงวิธีการที่ใชในการกําหนด
ปจจัยเหลานี้ในบุคลากรแตละกลุมในหนวยงานบริการพยาบาลวาปจจัยและวิธีการกําหนดที่มีผลตอ
ความผูกพันและปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในงานของบุคลากรแตละกลุมในหนวยงานบริการ
พยาบาล/องคกรพยาบาลเหมือนหรือตางกันอยางไร
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ในสวนของการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ใหระบุถึงวิธีการที่หนวยงาน
บริ ก ารพยาบาล/องค ก รพยาบาลใช ใ นการเสริ ม สร า งวั ฒ นธรรมองค ก ร โดยวั ฒ นธรรมที่ มุ ง
เสริมสรางจะตองมีสวนในการสงเสริมใหบุคลากรมีผลการดําเนินการที่ดี มีความมุงมั่นในการ
พัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุตามที่เกณฑ
กําหนด ไดแก
 การสื่อสาร การแบงปนทักษะของบุคลากรทั้งภายในหนวยงานและ
ขามหนวยงาน ไดแก การประชุมปรึกษาหารือภายในหนวยงานเดียวกันและตางหนวยงาน การ
ประชุมขามสายงาน การจัดทีมแบบ Cress Functional Team
 การถายทอดสารสนเทศอยางมีประสิทธิผล ไดแก การระบุความ
ตองการของผูรับการถายทอด การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ การนําผลที่ตองการสูการปฏิบัติและ
การใหขอมูลยอนกลับ
 การใหอํ า นาจในการตั ด สิ น ใจ ได แ ก การที่ ผูบ ริ หารหรื อหั ว หน า
มอบหมายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหกับบุคลากรใหหนวยงานบริการ
พยาบาลในเรื่องตาง ๆ รวมถึงการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
 แนวทางการบริหารคาตอบแทนและการยกยองชมเชย ไดแก การให
รางวัลแกทีมงานหรือหนวยงานที่มีผลการดําเนินการที่ดี โดยมีความเชื่อมโยงกับตัววัดความพึง
พอใจของลูกคา การบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของหนวยงานบริการพยาบาล/องคกรพยาบาล
ข. การพัฒนาบุคลากรและผูนํา
ใหอธิบายถึงวิธีการที่หนวยงานบริการพยาบาล/องคกรพยาบาลใชในการ
พัฒนาและระบบการเรียนรูสําหรับบุคลากรในเรื่องตางๆ ตามที่เกณฑไดกําหนดไว ไดแก
 ความตองการการเรียนรูและการพัฒนาในบุคลากรแตละระดับหรือ
แตละกลุมอาจมีความแตกตา งกัน ขึ้นอยูกับลักษณะของงาน ความรับผิดชอบและระดับการ
พัฒนา โดยความตองการนี้ครอบคลุมถึงการเพิ่มทักษะในการแบงปนความรู การสื่อสาร การ
ทํางานเปนทีม และการแกปญหาและความตอบสนองความตองการของลูกคา
 ความสามารถพิเศษ หมายถึง เรื่องที่หนวยงานบริการพยาบาล/
องคกรพยาบาลมีความชํานาญที่สุด เปนขีดความสามารถที่สําคัญที่สรางความไดเปรียบและควร
เปนสิ่งที่คูแขงลอกเลียนแบบไดยาก
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 การฝ ก อบรมครอบคลุ ม ถึ ง การฝ ก อบรมทั้ ง ภายในและภายนอก
หนวยงานบริการพยาบาล/องคกรพยาบาล หรือโดยการสอนงานในขณะปฏิบัติงาน การเรียนใน
หองเรียน รวมถึงการมอบหมายงานที่จะทําใหเกิดการพัฒนา
 การสงเสริมใหใชความรูและทักษะใหมในการทํางาน หมายถึง ความรู
และทักษะในทุกเรื่องที่สงเสริมใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสนับสนุนใหนําวิธี
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศไปใช
ค. การประเมินความผูกพันของบุคลากร
ใหระบุถึงวิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากร โดยเชื่อมโยงกับปจจัย
ที่มีผลตอความผูกพันที่หนวยงานบริการพยาบาล/องคกรพยาบาลไดกําหนดไว และระบุตัววัดที่ใช
ในการประเมินความผูกพันของบุคลากร จากผลการศึกษาที่ผานมาพบวา เมื่อบุคลากรมีความ
ผูกพันกับองคกรสูง จะทําใหผลการดําเนินการดีขึ้น องคประกอบสําคัญในการสรางความผูกพัน
ของบุ ค ลากรกั บ องค ก ร ได แ ก การรู ทิ ศ ทางขององค ก ร การมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ ผลการ
ดําเนินการ การใหความรวมมือซึ่งกันและกัน รวมถึงการมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัย
5.2. สภาพแวดลอมของบุคลากร ( 50 คะแนน)
เป น การตรวจประเมิ น สภาพแวดล อ มด า นบุ ค ลากรของหน ว ยงานบริ ก าร
พยาบาล/องค ก รพยาบาล ความต อ งการด า นขี ด ความสามารถและอั ต รากํ า ลั ง บุ ค ลากร วิ ธี
ตอบสนองความตองการเหลานั้นเพื่อใหงานบรรลุผล รวมทั้งวิธีการที่หนวยงานบริการพยาบาล/
องคกรพยาบาลใชในการทําใหบรรยากาศในการทํางานปลอดภัย และสนับสนุนการปฏิบัติงานให
เกิดผลสําเร็จ
ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร
ใหกลาวถึงการประเมินความตองการดานขีดความสามารถวาหนวยงาน
บริการพยาบาล/องคกรพยาบาลตองการบุคลากรที่มีขีดความสามารถในเรื่องใด รวมถึงความ
ตองการดานอัตรากํา ลัง โดยมีการจั ดสรรอัต รากําลังให เหมาะสมกับภาระงาน นอกจากนี้ใ ห
อธิบายวิธีการที่ใชในการสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ โดยใชประโยชนจากความสามารถพิเศษของ
หนวยงานบริการพยาบาล/องคกรพยาบาลในการสรางทีมงาน ใหคํานึงถึงผูปวย/ผูใชบริการ และ
มุงผลลัพธการดําเนินการที่ดีของการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ รวมถึงผลการดําเนินการที่ดีใน
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เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และใหสอดคลองกับความทาทายเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ทั้งนี้ใน
การบริหารและจัดบุคลากร จะตองคํานึงถึงความคลองตัวในการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของระบบ
บริการ และการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เชน การเปลี่ยนแปลงดาน
บุคลากร
ข. บรรยากาศการทํางานของบุคลากร
ใหกลาวถึงปจจัยที่เกี่ยวของและวิธีการจัดสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของหนวยงาน/สถานที่ทํางานใหถูกสุขลักษณะ มีสุขอนามัยและมีความปลอดภัย วิธีการจัดการ
เชิงปองกัน เพื่อมิใหเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยหรืออุบัติการณไมพึงประสงคตางๆ รวมถึงแนวทางใน
การวางแผนและระบบงานเชิงปองกัน เฝาระวังและติดตามกํากับอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหบุคลากรมี
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ใหระบุถึงตัววัดผลการดําเนินการหรือเปาประสงคของการปรับปรุง
รวมถึงความแตกตางและตัววัดผลหรือเปาประสงคสําหรับสภาพแวดลอมของสถานที่ทํางานที่
แตกตางกัน (ในกรณีที่ดําเนินการในหลายหนวยงาน)
นอกจากนี้ ใหกลาวถึงวิธีการดานนโยบายการบริการ และสิทธิประโยชน
ที่หนวยงานบริการพยาบาล/องคกรพยาบาลใชในการสนับสนุนบุคลากร เพื่อใหบุคลากรมีความ
มุ ง มั่ น มี ข วั ญ และมี กํ า ลั ง ในในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให เ กิ ด ผลลั พ ธ ก ารดํ า เนิ น การที่ ดี ข องการ
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ และผลการดําเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ วิธีการสนับสนุนของ
บุคลากร ไดแก การใหคําปรึกษาทั้งในเรื่องสวนตัวและการงาน การพัฒนาความกาวหนาในงาน
การยกย อ งชมเชย ทั้ ง อย า งเป น ทางการและไม เ ป น ทางการ การให ก ารศึ ก ษาหรื อ ฝ ก อบรม
นอกเหนือจากงานในหนาที่ การจัดกิจกรรมสนทนาหรืองานประเพณีตาง ๆ
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หมวด 6 กระบวนการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ (200 คะแนน)
หมวดกระบวนการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ เปนการอธิบายวิธีการหรือ
ขั้นตอนการศึกษา/พัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศในเรื่องที่ขอรับการประเมิน ซึ่งตอบสนอง
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่หนวยงานบริการพยาบาล/องคกรพยาบาลไดกําหนดไว โดยเรื่องที่ขอรับ
การประเมินในแตละแหง อาจจะเปนเรื่องเดียวกันหรือแตกตางกันไป แตเกณฑในการตัดสิน
ใชเกณฑเดียวกัน ดังนั้นการนําเสนอในหมวดนี้จะมีความแตกตางกันในเชิงเนื้อหา รายละเอียด
ของเรื่องที่ศึกษา/พัฒนา แตในดานกระบวนการพัฒนาจะมีความเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน คือ
เป น การกล า วถึ ง กระบวนการสํ า คั ญ ทั้ ง หมดในเรื่ อ งที่ ศึ ก ษา/พั ฒ นา ตั้ ง แต เ ริ่ ม ต น จนสิ้ น สุ ด
กระบวนการ ตามขั้นตอนของ Evidence Based Nursing Practices ทั้ง 7 ขั้นตอน ซึ่งผลจาก
การศึกษา/พัฒนา คือ วิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศในเรื่องดังกลาว โดยกระบวนการพัฒนาวิธี
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ประกอบดวยประเด็นสําคัญ 3 ประการ คือ
6.1 การคัดเลือกปญหาและการกําหนดเปาหมาย (60 คะแนน)
ในหัวขอนี้เปนการอธิบายถึง แนวคิด ความเปนไปไดในการคัดเลือกปญหา
วิธีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาและการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคหลักในการพัฒนา
วิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ที่สอดคลองกับปญหา
ก. การคัดเลือกปญหา
(1) แนวคิดและวิธีการในการคัดเลือกปญหา เปนการอธิบายถึงแนวคิด
และวิธีการในการคัดเลือกเรื่องที่นํามาพัฒนาเปน Nursing Best Practices โดยปญหาในที่นี้หมาย
รวมถึงการดําเนินการตามกิจกรรมการพยาบาลตางๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกระบวน การ
พยาบาล (Nursing Process) หรือมาตรฐานการพยาบาล (Nursing Standard) หรือมาตรฐานการ
ดูแลพยาบาล (Standard of Care) ที่หนวยงานเห็นวาควรนํามาศึกษาหรือพัฒนา เพื่อใหเกิดวิธี
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ (Nursing Best Practices) โดยกลาวถึงความเปนมา และ
ความสําคัญของเรื่อง/ประเด็นปญหาที่นํามาศึกษา รวมถึงภูมิหลัง มูลเหตุ ขอมูลสารสนเทศ
หรือผลการดําเนินงานที่ผานมา รวมถึงเหตุผลความจําเปนที่ตองศึกษา/พัฒนา อาจมีการอางอิง
หรือทาวความถึงผลการดําเนินงาน Best Practices หรือผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของ ที่มีผูทําการ
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ศึกษาไวแลว เพื่อใหเห็นความสําคัญและความจําเปนในการศึกษา โดยอธิบายใหชัดเจนวาในเรื่อง
ดังกลาวไดมี ผูทําการศึกษาหรือไมอยางไร ในกรณีที่มีผูศึกษาไวแลวไดดําเนินการดวยวิธีการใด
และผลการศึกษาเปนอยางไร รวมถึงอธิบายใหชัดเจนวาการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
ในครั้งนี้เหมือนหรือตางกับที่ผูอื่นไดศึกษาไวในประเด็นใด และจะดีกวาหรือมีความแตกตางกัน
อยางไร ทั้งนี้ในการนําเสนอวิธีการคัดเลือกปญหา ตองแสดงใหเห็นถึงกระบวนการคิดเชิงเหตุผล
การวิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหาในเรื่อง ที่คัดเลือกมาพัฒนาเปน Nursing Best
Practices
(2) การจัดลําดับความสําคัญของปญหาการคัดเลือกปญหา จําเปนตอง
กลาวถึงวิธีการจัดลําดับความสําคัญของปญหา โดยแสดงใหเห็นวาเรื่องที่นํามาศึกษา/พัฒนา มี
ความสําคัญและผานกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เชื่อถือได โดยอาจพิจารณาจากเรื่องที่มีความ
เสี่ยงสูง (High Risk) เรื่องที่มีปริมาณในการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลเปนจํานวนมาก (High Volume)
เรื่องที่มีแนวโนมจะเกิดปญหา (Problem Prone) และเรื่องที่มีคาใชจายสูง (High Cost) หรืออาจ
พิจารณารวมกับแนวคิดการจําแนกหนาที่หลักทางคลินิกของพยาบาล 7 ประการ (Seven Aspects
of Care) ไดแก การประเมินผูปวย/ผูใชบริการ การจัดการกับอาการรบกวนตาง ๆ การดูแล
ความปลอดภัย การปองกันภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นระหวางการรักษาพยาบาล การใหการ
ดูแลตอเนื่อง การสนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย/ผูใชบริการ และครอบครัว และการ
สรางความพึงพอใจแกผูปวย/ผูใชบริการ เปนตน
ข. การกําหนดเปาหมาย
(1) ความทาทายในการกําหนดเปาหมาย เปนการกลาวถึงเปาหมาย
หรือวัตถุประสงคหลักในการพัฒนา Nursing Best Practices การนําเสนอตองระบุเปาหมายที่
ตองการคนพบ ตลอดจนขอจํากัด ขอบเขตในการศึกษา วิธีการกําหนดเปาหมาย ใหพิจารณาถึง
ความทาทายในการกําหนดเปาหมายและความชัดเจนของเปาหมาย โดยกอนกําหนดเปาหมายตอง
มีหลักฐาน หรือผลลัพธของคุณภาพการพยาบาลในชวงเวลาที่ผานมาของหนวยงานบริการพยาบาล
ที่ ขอรับการประเมิ น รวมถึ งเกณฑม าตรฐานจากแหลงอา งอิงที่ เชื่ อถือ ได หลังจากนั้ น กํ า หนด
เปาหมายใหเทากับหรือใกลเคียงกับเกณฑมาตรฐาน และดีกวาผลการดําเนินงานในชวงที่ผานมา
เพื่อเปนการเปรียบเทียบใหเห็นแนวโนมของการพัฒนา
สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
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(2) ความชัด เจนของเปา หมาย ให กลา วถึงผลลัพธ หรือผลสํา เร็ จ ที่
ตองการใหเกิดขึ้นโดยตรงจากการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ โดยเปาหมายที่กําหนด
ตองชัดเจน ในกรณีที่เปนผลลัพธเชิงปริมาณใหระบุตัวเลขของเปาหมายในกรณีที่เปนผลสําเร็จเชิง
คุณภาพ ใหคํานึงถึงวิธีประเมินผลที่มีความเปนไปได ทั้งนี้การกําหนดเปาหมายจะตองตรงประเด็น
ในเรื่องที่ศึกษาหรือพัฒนาเปนวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
6.2 การสืบคนและคัดสรรหลักฐานเชิงประจักษ (60 คะแนน)
ในหัวขอนี้เปนการกลาวถึงลักษณะและประเภทของหลักฐานเชิงประจักษ และ
แนวทางการคัดสรรหลักฐานเชิงประจักษที่ใช เพื่อประกอบการพัฒนา Nursing Best Practices
ก. การสืบคนหลักฐานเชิงประจักษ
(1) ลั ก ษณะทางหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ ใ ห พิ จ ารณาคุ ณ ลั ก ษณะของ
หลักฐานเชิงประจักษในประเด็นความตรง ความสอดคลอง ความเกี่ยวของกับเรื่องที่พัฒนา ซึ่ง
ทําใหไดองคความรูที่กวางขวางและจุดประกายแนวคิดในเรื่องดังกลาวใหชัดเจนขึ้น วิธีการสืบคน
หลักฐานเชิงประจักษ กระทําไดหลายวิธี เชน การนําปญหาหรือเรื่องที่ตองการศึกษาเปนตัวตั้ง
แลว เปรียบเทียบกับแหลงขอมูลอื่น ๆ ที่เปนเรื่องเดียวกันหรือใกลเคียงกัน โดยสืบคนถึงวิธีการ
แกปญหาหรือวิธีปฏิบัติการพยาบาลเพื่อแกปญหา แลวคัดเลือกวิธีการที่ไดผลและเปนประโยชน
กับเรื่องที่ศึกษา ทั้งนี้หลักฐานเชิงประจักษที่สืบคนนั้นตองมีความเปนปจจุบัน ถาเปนงานวิจัย
ไมควรเกิน 10 ป สวนบทความวิชาการไมควรเกิน 5 ป
(2) แหลงที่มาของหลักฐานเชิงประจักษใหพิจารณาถึงความหลากหลาย
ของแหลงที่มาและความนาเชื่อถือของแหลงที่มา การทบทวนวรรณกรรมหรือการสืบคนหลักฐาน
เชิงประจักษจากหลายแหลง ทําใหไดองคความรูหรือขอมูลความรูที่มีคุณภาพ และมีความนาเชื่อถือ
ในการสืบคนหลักฐานเชิงประจักษไมควรใชขอมูลหรือผลการศึกษาวิจัยจากสถาบันหนึ่งสถาบันใด
เพียงแหลงเดียว มาใชอางอิงตลอดการพัฒนา Nursing Best Practices นอกจากนี้ใหอางอิง
หลักฐานเชิงประจักษทุกเรื่องที่สืบคนมาไวในบรรณานุกรม
ข. การคัดสรรหลักฐานเชิงประจักษ
(1) แนวทางการคัดสรรหลักฐานเชิงประจักษ ใหกลาวถึงวิธีการที่หนวย
บริ ก ารพยาบาลใช ใ นการคั ด สรรหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ โดยการคั ด สรรควรมี ค ณะกรรมการ/
คณะทํางาน เปนผูพิจารณาคัดสรร หลังจากที่สืบคนหลักฐานเชิงประจักษไดมากพอ การพิจารณา
สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
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วาจะนําองคความรูหรือขอคนพบจากหลักฐานเชิงประจักษใดมาประยุกตใช ควรผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ/คณะทํ า งาน โดยหน ว ยงาน/องค ก รที่ ข อรั บ การประเมิ น อาจแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการ/คณะทํางานขึ้นมาใหมเพื่อการนี้โดยเฉพาะ หรืออาจใชคณะกรรมการ/คณะทํางานที่
มีอยูเดิม ทั้งนี้ขอที่ควรตระหนักในเรื่องแนวทางการจัดสรรหลักฐานเชิงประจักษ คือ หลักเกณฑ
ในการคัดสรรตองเปนหลักเกณฑสากลที่ใชกําหนดระดับของหลักฐานเชิงประจักษ เชน หลักการ
จําแนกระดับของ The Joanna Briggs Institute เปนตน
(2) การประยุกตใชหลักฐานเชิงประจักษ ใหกลาวถึงวิธีการที่หนวยงาน
บริการพยาบาล นําหลักฐานเชิงประจักษที่ผานการคัดสรรแลวไปใช โดยพิจารณาถึงการนําไป
ปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักการ ไมซับซอน ไมควรเพิ่มอัตรากําลังของบุคลากร และงบประมาณ
โดยไมจําเปน และสงผลใหเกิดคุณภาพบริการสูงสุดกับผูใชบริการ ทั้งนี้การประยุกตใชหลักฐาน
เชิงประจักษ คํานึงถึงความสอดคลองกับบริบทของหนวยงานบริการพยาบาลดวย
6.3 การพัฒนาและดําเนินงานตามวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ (80 คะแนน)
ในหัวขอนี้ กลาวถึงกลวิธีการดําเนินงาน 2 เรื่อง คือ
ก. การพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
เป น การบรรยายถึ ง วิ ธี ก าร/ขั้ น ตอนในการสร า ง/พั ฒ นาวิ ธี ป ฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลที่เปนเลิศ ตั้งแตยกรางการทดลองใชและการปรับปรุงแกไขจนเสร็จเรียบรอย โดยการ
สราง/พัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศในแตละเรื่องอาจมีความเหมือนกันในขั้นตอนของการ
จัดทํายกราง แตแตกตางกันในประเด็นของเนื้อหา Nursing Best Practices ประกอบดวย การ
บรรยายขั้นตอนการดําเนินงาน 3 ชวง คือ การยกรางวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ การทดลอง
ใชและการปรับปรุงวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
(1) การยกร า งวิธีป ฏิบัติก ารพยาบาลที่ เป น เลิศ ให กลา วถึงขั้ น ตอน
สําคัญ (Critical Processes) เกี่ยวกับการเตรียมความพรอมบุคลากรของหนวยงานบริการพยาบาลที่
ขอรับการประเมิน เพื่อการสรางความตื่นตัว การเสริมสรางความรู ความเขาใจ และทัศนคติที่ดี
แกบุคลากรในหนวยงาน ใหตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงาน ในการเตรียมความพรอม
หนวยงานบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมิน ไดมีการดําเนินการเรื่องใด อธิบายใหชัดเจน เชน
การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมความรู ความเขาใจ และทักษะการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผล
บุคลากรหลังจากไดรับการเตรียมความพรอมในขณะที่มีการเตรียมบุคลากร หลังจากนั้นใหกลาวถึง
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เนื้อหาของวิ ธี ปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งเปน การอธิบายขั้นตอนรายละเอี ยดเกี่ยวกับเทคนิค วิธี
ปฏิบัติการพยาบาลที่หนวยงานบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมิน คิดคนหรือพัฒนาขึ้น โดย
กลาวครอบคลุมถึงวิธีการจําแนกและการประเมินสภาพผูปวย/กลุมเสี่ยง การปฏิบัติการพยาบาลที่
สําคัญอันจะละเลยมิไดในผูปวยแตละประเภทหรือแตละโรค เชน วิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
เรื่อง การปองกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะของ ผูปวยที่คาสายสวนปสสาวะ (CAUTI)
ไดแก การปฏิบัติการพยาบาลที่สําคัญตอการใสสายสวนปสสาวะ การดูแลผูปวยระหวางคาสาย
สวนปสสาวะ การเฝาระวังเพื่อปองกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะและการปองกันการเกิด
ซ้ํา เปนตน
(2) การทดลองใช วิ ธี ป ฏิ บัติ ก ารพยาบาลที่ เป น เลิ ศ เปน การระบุ ถึ ง
วิธีการ/การะบวนการที่ไดนําวิธีปฏิบัติการพยาบาลไปใช กลุมตัวอยางที่ทดลองใชวิธีปฏิบัติการ
พยาบาลที่เปนเลิศ โดยกลาวถึงประชากรกลุมตัวอยาง วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง ระยะเวลาการ
ทดลองใชที่เพียงพอสําหรับการเกิดผลลัพธที่ดี การวิเคราะหและประเมินผลและผลการติดตาม
การทดลองใช
(3) การปรับปรุงวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ เปนการระบุถึงการ
ดําเนินงานหลังจากไดผลการวิเคราะหและผลประเมินแลว หนวยงานบริการพยาบาลไดดําเนินการ
อยางไรตอไป เพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไขวิธีการปฏิบัติการพยาบาลหลังจากไดมีการทดลองใช
ใหวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศนั้นครบถวนกันทุกป พรอมใชงานใหเกิดผลลัพธสูงสุด
ข. การดําเนินงานตามวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
เปนการบรรยายเกี่ยวกับการนําวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศไปใชจริง
ในหนวยงาน และการติดตามผลระหวางการปฏิบัติ
(1) การนําวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศไปใช ประกอบดวย
- การกําหนดขอบเขตการประกาศใช ซึ่งหมายถึง วันที่ประกาศใช
ขอบเขตการนําไปใช วิธีการที่หนวยงานบริการพยาบาลและจํานวนหนวยงานบริการพยาบาลที่นํา
วิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศไปใช
- การจั ด ทํ า เอกสารคู มื อ /วิ ธี ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาลที่ เ ป น เลิ ศ
กล า วถึ ง การจั ด ทํ า คู มื อ /วิ ธี ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาลที่ เ ป น เลิ ศ รวมถึ ง คู มื อ ปฏิ บั ติ ง าน (Work
Instruction) หรือระเบียบปฏิบัติ (Procedure) ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน โดยกลาวใหชัดเจนวา
สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
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ในการดําเนินงานครั้งนี้ นอกจากคูมือ/วิธีปฏิบัติการพยาบาลที่สราง/พัฒนาขึ้นแลว หนวยบริการ
พยาบาลที่ สรางหรื อ นํ า เครื่ องมือ อะไรมาใช เพื่อ ใหการดํ า เนิ น งานเกิ ด ผลลัพธต ามเป า หมาย
สวนรายละเอียดเนื้อหาของเครื่องมือที่สรางขึ้นใหบรรจุไวในภาคผนวก
- การให ค วามรู การสร า งความตระหนั ก และฝ ก ทั ก ษะแก
ผูปฏิบัติ เปนการบรรยายถึงวิธีการที่หนวยงาน/องคกรที่ขอรับการประเมินใชในการเสริมสราง
ความรู ความตระหนั ก และฝก ทัก ษะในการปฏิบั ติ ง านใหแ กบุ ค ลากร เพื่ อ ให ทุ ก คนสามารถ
ดําเนินงานตามวิธีปฏิบัติการพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมเกิดผลกระทบดานลบตองาน
ประจําหรือบุคลากรอื่น ๆ
- งบประมาณที่ใชในการดําเนินงานตามวิธีปฏิบัติการพยาบาล
ที่เปนเลิศ เปนการกลาวถึงงบประมาณทั้งหมดที่ใชในการดําเนินงาน ไดแก การจัดทําเอกสาร
วิชาการที่เกี่ยวของ การฝกอบรม และการฝกทักษะบุคลากร เพื่อดําเนินการตามวิธีปฏิบัติการ
พยาบาลที่เปนเลิศ การจัดหาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน เปนตน
(2) การประเมินผลการดําเนินงาน เปนการอธิบายถึงวิธีการประเมินผล
ที่หนวยงานบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมินใช ระยะเวลาที่ติดตามประเมินผล โดยอธิบายให
ชัดเจนวาการดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ มีการติดตาม
ประเมินผลในชวงเวลาใดบาง และวิธีการติดตามที่ใชในแตละชวงเวลาเปนอยางไร ขอควรพิจารณา
คื อ การประเมิ น ผลต อ งสอดคล อ งกั บ การกํ า หนดเป า หมายดั ง กล า ว ครอบคลุ ม ป จ จั ย นํ า เข า
(ผูประเมิน เครื่องมือที่ใชประเมิน ผูรับการประเมิน) และวิธีการประเมินผล โดยการประเมินผล
จะตองกลาวถึงวิธีการประเมินในทุกประเด็นที่กอใหเกิดผลลัพธ เชน ประเมินประสิทธิภาพของ
การดํ า เนิ น งาน จะประเมิ น อะไรบ า งและประเมิ น อย า งไร ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลในการนํ า วิ ธี
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ตองการใหเกิดผลลัพธอะไรบางและมีวิธีการประเมินอยางไร เปน
ตน ทั้งนี้ใหคํานึงถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศเปน
สําคัญ สําหรับผลลัพธของการประเมินใหนําเสนอไวที่หมวด 7
(3) การเผยแพรผลการดําเนินงาน เปนการอธิบายถึงวิธีการเผยแพรวิธี
ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลที่ เ ป น เลิ ศ ที่ ห น ว ยบริ ก ารพยาบาลที่ ข อรั บ การประเมิ น พั ฒ นาขึ้ น โดย
ดําเนินการไดผลลัพธเปนที่นาพอใจ และมีความประสงคจะเผยแพรองคความรู หรือนวัตกรรมที่
สรางขึ้น ไหเปนประโยชนตอวิชาชีพ ซึ่งจัดไดวาเปนการเกื้อกูลองคกรและสังคมในดานวิชาการ
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ซึ่ ง การ เผยแพร นี้ ห มายถึ ง การเผยแพร ไ ปยั ง หน ว ยงานบริ ก ารพยาบาล ทั้ ง ในสถานบริ ก าร
สาธารณสุข เดียวกัน และหนวยบริการพยาบาลในสถานบริการสาธารณสุขแหงอื่น ๆ โดยระบุ
วิธีการที่เผยแพร แหลงที่เผยแพรและจํานวนที่เผยแพร เชน การเผยแพรเอกสารวิธีปฏิบัติการ
พยาบาลที่ เ ป น เลิ ศ ในเรื่ อ งนี้ ได เ ผยแพร ใ นวารสารชื่ อ อะไร หรื อ เผยแพร ไ ปยั ง หน ว ยบริ ก าร
พยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขที่ใด นอกจากนี้ใหระบุวิธีการที่หนวยบริการพยาบาลใชใน
การสงเสริม หรือสนับสนุน ใหหนวยบริการพยาบาลอื่น ๆ ทั้งในและนอกสถานบริการสาธารณสุข
ของตนเอง ใหสามารถดําเนินการตามวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ รวมถึงวิธีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในแวดวงวิชาชีพพยาบาลและการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่สหสาขาวิชาชีพ เชน การไปเปน
วิทยากร การเขารวมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเปนที่ปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศของหนวยงานบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมิน
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หมวด 7 ผลลัพธของการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ (400 คะแนน)
หมวดผลลัพ ธข องการปฏิ บัติ ก ารพยาบาลที่ เ ป น เลิ ศ ให อ ธิ บ ายถึ ง กระบวนการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ โดยครอบคลุมการประเมินผลลัพธ
ทั้ง 5 ดาน ดังนี้
7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผล (80 คะแนน)
เปนการกลาวถึงผลลัพธดานประสิทธิผลที่เกิดขึ้นโดยตรง จากการปฏิบัติการ
พยาบาลที่เปนเลิศ และผลพลอยไดที่เปนประโยชน (ถามี) รวมทั้งขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญ
ก. ตัววัดหรือดัชนีที่แสดงประสิทธิผลของการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
ให ร ะบุ ค า ตั ว วั ด หรื อ ดั ช นี ที่ เ กิ ด จากการดํ า เนิ น งานตามวิ ธี ป ฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลที่เปนเลิศ โดยที่ตัววัดหรือดัชนีนั้นสะทอนใหเห็นผลลัพธที่สอดคลองกับเปาหมายที่
กําหนดไวในหมวด 1 และหมวด 6 ขอ 6.1 และสอดคลองกับการจัดทํากลยุทธในหมวด 2 และ
มั่นใจวาตัววัดหรือดัชนีนั้น สามารถวัดผลจากการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศในเรื่องที่พัฒนาขึ้น
ไดโดยตรงและครบถวน เชน อัตราการติดเชื้อที่ลดลง อัตราการลดลงของภาวะแทรกซอน จํานวน
อุบัติการณความผิดพลาดที่ลดลง เขาใกลหรือเทากับศูนย อัตราการลดลงของการกลับมารักษาซ้ํา
ดวยโรคเดิม ระยะเวลาการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลลดลง ฯลฯ เปนตน
การนําเสนอผลลัพธดานประสิทธิผล ใหระบุคาตัวเลขที่ชัดเจนของตัววัด
หรือดัชนีทั้งหมด อยางนอย 3 ชวงเวลา ที่มีระยะเวลาหางกันพอสมควรเพื่อแสดงใหเห็นแนวโนม
ของผลลัพธที่เกิดขึ้นจากวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศวามีแนวโนมที่เพิ่มขั้นหรือลดลงประการใด
อาจนําเสนอในรูปกราฟใหเห็นถึงความตอเนื่องของผลการปฏิบัติงาน พรอมทั้งใหนําผลลัพธของ
การดําเนินงานในเรื่องเดียวกันของหนวยงาน/องคกรอื่น ๆ หรือคามาตรฐานจากแหลงที่เชื่อถือ
ไดมาเปรียบเทียบใหเห็นผลสําเร็จของความพยายาม และความมุงมั่นของทีมงานในการพัฒนา
Nursing Best Practices และเพื่อใหเห็นความชัดเจนของผลลัพธในทางที่ดี
7.2 ผลลัพธดานประสิทธิภาพ (80 คะแนน)
เป น การกล า วถึ ง ผลลั พ ธ แ ละข อ มู ล เชิ ง เปรี ย บเที ย บที่ แ สดงถึ ง ความมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามกระบวนการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

30

คูมื อการเขียนรายงานตามเกณฑคุณภาพการพยาบาลที่เปนเลิศ

ก. ตัววัดหรือดัชนีที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล
ที่เปนเลิศ
ใหระบุคาตัววัดหรือดัชนีสําหรับการประเมินผลลัพธดานประสิทธิภาพของ
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาลที่ เ ป น เลิ ศ เรื่ อ งที่ พั ฒ นาขึ้ น ที่ ส อดคล อ งกั บ การดํ า เนิ น การพั ฒ นาวิ ธี
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศในหมวด 6 และสอดคลองกับการจัดทํากลยุทธในหมวด 2 ซึ่งตอง
มั่นใจวาตัววัดหรือดัชนีนั้น สามารถวัดประสิทธิภาพของวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศเรื่องนั้น ๆ
ไดโ ดยตรงและครบถวน โดยผลลั พธด า นประสิทธิภ าพจะมุงเนน ถึ งความสิ้น เปลื อง ทั้งดา น
งบประมาณ เวลา บุคลากร และวัสดุอุปกรณตาง ๆ เทียบกับผลที่เกิดขึ้น โดยที่ผลลัพธดาน
ประสิทธิภาพจะตองสอดคลองกับกระบวนการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ เชน อัตรา
การลดลงของตนทุนตอหนวย คาใชจายที่ลดลงทั้งดานผูใชบริการ และผูใหบริการ อัตราการใชยา
ปฏิชีวนะที่ลดลง การลดระยะเวลาการใหบริการ การลดขั้นตอนในการใหบริการ การลดระยะ
เวลารอคอย การลดระยะเวลาวันนอนโรงพยาบาลของผูปวย เปนตน
การนําเสนอผลลัพธดานประสิทธิภาพ ใหระบุคาตัวเลขที่ชัดเจนอยางนอย
3 ชวงเวลา เพื่อแสดงใหเห็นแนวโนมของผลลัพธที่เกิดขึ้น พรอมทั้งใหนําคาสถิติที่แสดงผลลัพธ
ดานประสิทธิภาพของการดําเนินงานที่เกิดจากวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศเรื่องเดียวกันของ
หนวยงาน/องคกรอื่น ๆ มาเปรียบเทียบใหเห็นภาพที่ชัดเจนของผลการพัฒนา Nursing Best
Practices ในเรื่องดังกลาว
7.3 ผลลัพธดานผูใชบริการ(80 คะแนน)
เปนการกลาวถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูใชบริการที่ไดผลทั้งโดยตรงและโดยออม
จากการดําเนินงานตามวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ รวมทั้งแสดงขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่
เหมาะสม
ก. ตัววัดหรือดัชนีที่แสดงผลที่เกิดขึ้นกับผูใ ชบริการ
ตัววัดหรือดัชนีสําหรับการประเมินผลลัพธดา นผูใชบริการ ซึ่งเปนผลลัพธ
ที่สอดคลองกับการดําเนินการตามหมวด 3 โดยจะตองมั่นใจวาตัววัดหรือดัชนีนั้น สามารถวัด
ผลลัพธที่เกิดขึ้นกับกลุมผูใชบริการไดอยางครบถวน และตรงกับ Nursing Best Practices ที่
พัฒนาขึ้น
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ตัวอยางตัววัดหรือดัชนีผลลัพธดานผูใชบริการ เชน ความตองการและ
ความคาดหวังของผูใชบริ การ ความพึงพอใจของผูปวย/ผูใ ชบริการ จํานวนข อรองเรียนหรือ
ขอเสนอแนะจากผูใชบริการและครอบครัว เปนตน
การนําเสนอผลลัพธดานผูใชบริการ ใหระบุคาตัวเลขที่ชัดเจนอยางนอย 3
ชวงเวลา ที่มีระยะหางกันพอสมควร เพื่อแสดงใหเห็นแนวโนมของผลลัพธที่เกิดขึ้น พรอมทั้งมี
คาสถิติที่แสดงผลลัพธของการดําเนินงานดานผูใชบริการที่เกิดจากวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
ของหนวยงาน/องคกรอื่น มาเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตาง โดยที่หนวยงานบริการพยาบาลที่
ขอรับการประเมินควรมีผลลัพธที่ดีกวา
7.4 ผลลัพธดานผูใหบริการ (80 คะแนน)
เปนการกลาวถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูใหบริการในแตละกลุม/แตละระดับ ที่มี
สวนเกี่ยวของกับกระบวนการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ รวมทั้งแสดงคาสถิติเชิง
เปรียบเทียบที่เหมาะสม
ก. ตัววัดหรือดัชนีที่แสดงผลที่เกิดขึ้นกับผูใ หบริการ
ใหระบุคา ตัววัดหรือดัชนีสําหรับการประเมินผลลัพธดานผูใหบริการ โดย
จะตองมั่นใจวาตัววัดหรือดัชนีนั้น สามารถวัดผลลัพธทเี่ กิดขึ้นกับกลุม ผูใหบริการไดอยางครบถวน
และตรงกับ Nursing Best Practices ที่พัฒนาขึ้น
ตัวอยางตัววัดหรือดัชนีผลลัพธดานผูใหบริการ เชน ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดตามวิธีการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน การยอมรับ
วิธีการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะตอวิธีการปฏิบัติการพยาบาลที่เปน
เลิศ ความพึ ง พอใจของผู บ ริ ห ารตอวิ ธีป ฏิ บั ติก ารพยาบาลที่ เปน เลิ ศ บรรยากาศองคก รของ
หนวยงานบริการพยาบาลที่ดําเนินการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ การยอมรับ/ความ
คิดเห็น/ความพึงพอใจของสหสาขาวิชาชีพ หรือผูใหบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน
การนําเสนอผลลัพธดานผูใชบริการ ใหระบุคาตัวเลขที่ชัดเจน อยางนอย
3 ชวงเวลา ที่มีระยะหางกันพอสมควร เพื่อแสดงใหเห็นแนวโนมของผลลัพธที่เกิดขึ้น พรอมทั้ง
มีคาสถิติที่แสดงผลลัพธของการดําเนินงานดานผูใหบริการ ที่เกิดจากวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปน
เลิ ศ เรื่ อ งเดี ย วกั น ของหน ว ยงาน/องค ก รอื่ น ๆ มาเปรี ย บเที ย บให เ ห็ น ความแตกต า ง โดยที่
หนวยงานบริการพยาบาลที่ขอรับการประเมิน ควรมีผลลัพธที่ดีกวา
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7.5 ผลลัพธดานการเกื้อกูลองคกรและสังคม (80 คะแนน)
เปนการกลาวถึงผลการดําเนินงานของหนวยบริการพยาบาลที่ขอรับการ
ประเมินที่แสดงถึงการเกื้อกูลหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ในเรื่องวิธีปฏิบตั ิการพยาบาลที่เปนเลิศ
รวมทั้งแสดงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ
ก. ตัววัดหรือดัชนีที่แสดงถึงการสงเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรูในแวดวง
วิชาชีพ
ให ก ล า วถึง ตั ว วัด หรือ ดัช นีสํ า หรั บ การประเมิ น ผลลัพ ธด า นการเกื้ อกู ล
องคกรและสังคม ที่แสดงถึงการสงเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรูในแวดวงวิชาชีพหรือแวดวงวิชาการ
อื่น ๆ (ถามี) ซึ่งเปนผลลัพธที่สอดคลองกับการจัดทํากลยุทธ ในหมวด 2 และกระบวนการพัฒนา
วิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ในหมวด 6 ซึ่งจะตองมั่นใจวาตัววัดหรือดัชนีนั้น สามารถวัด
ผลลัพธดานการเกื้อกูลองคกรและสังคมไดโดยตรง และครบถวน เชน การเปนแหลงศึกษา ดู
งาน โดยวัดจากจํานวนครั้งและประเภทของบุคลากรที่มาศึกษาดูงาน จํานวนชั่วโมงของการเปน
วิทยากรถายทอดความรูใหหนวยงาน/องคกรอื่น โดยเนนเฉพาะเรื่องที่พัฒนาเปน Nursing Best
Practices จํานวนเอกสาร วิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ที่จัดพิมพเผยแพร จํานวนและประเภท
ของสถานบริการสาธารณสุขที่ไดรับเอกสาร จํานวนและประเภทของสถานบริการที่นําวิธีปฏิบัติการ
พยาบาลที่เปนเลิศไปประยุกตใ ช ฯลฯ โดยระบุชื่อของเอกสารและแหลงที่นําไปเผยแพรดวย
เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนของการขยายผล Nursing Best Practices ที่พัฒนาขึ้น
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ขอควรพิจารณาในการเขียนรายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
แมวาการเขียนรายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เป นเลิ ศ เป นลักษณะการเขียน
เอกสารวิชาการที่มีรูปแบบชัดเจน แตการใชภาษา ไวยากรณ วิธีการเขียน และการจัดลําดับเนื้อหา
ใหเ ปน เรีย งความที่ ดี นั้ น เปน ศิ ล ปะของผู เขีย นรายงานแต ล ะบุ ค คล ดั งนั้ น ถ า ผู เ ขีย นมี ค วาม
ประสงคจะจัดทํารายงานใหมคี ุณภาพ ควรไดทบทวนและพิจารณาในประเด็นตอไปนี้
1. การศึกษาทําความเขาใจเกณฑคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ผูเขียน
รายงานควรไดศึกษาและทําความเขาใจเกณฑกอนที่จะลงมือเขียนรายงาน เพื่อใหการเขียนมีความ
ถูกตอง ครบถวนตามเกณฑทั้ง 7 หมวด เนื่องจากเนื้อหาสาระของเกณฑแตละหมวดมีความหมาย
และตองการคําตอบที่ชัดเจน
ในกรณีที่หนวยบริการพยาบาลดําเนินการพัฒนา Nursing Best Practices และมี
ความประสงคจะสงรายงานเพื่อขอรับการประเมิน ใหเขียนรายงานในทุกหมวดตามที่แสดงให
ประจักษถึงดําเนินการจริงตามขั้นตอนทั้ง 7 หมวด ของเกณฑคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปน
เลิศ ซึ่งผูที่ดําเนินการหรือมีสวนในการดําเนินการพัฒนา Nursing Best Practices นาจะเปนผูที่
เขียนรายงานไดดีที่สุด
2. ความมีเนื้อหาสาระครบถวน การพิจารณาวารายงานที่เขียนมีสาระครบถวน
หรือไม ใหพิจารณาจากการดําเนินงานที่สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปน
เลิศ ทั้ง 7 หมวด ดังนี้
1) การเรียบเรี ยงรายงานโดยบรรจุเนื้อหารายละเอียดของแต ละหมวดตาม
ลําดับขั้นตอน ในกรณีที่เนื้อหาบางสวนเกี่ยวของกันมากกวาหนึ่งหมวด ใหนํามาเขียนซ้ําได เพื่อ
เปนการตอบคําถามเกณฑในหมวดนั้นใหชัดเจนยิ่งขึ้น
2) การนําเสนอกระบวนการดําเนินงานในหมวดที่ 1 - 6 จะตองมีความ
สอดคลองสัมพันธกันและจะตองแสดงผลลัพธในหมวด 7
3) การนําเสนอผลลัพธของการดําเนินงานในหมวด 7 ตองสอดคลองกับการ
ดําเนินงานในหมวด 1-6 เสมอ
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4) การนําเสนอในหมวด 6 จะตองครบถวนตามแนวคิดของ Evidence Based
Nursing Practices และมีหลักฐานเชิงประจักษ คือวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศในเรื่องที่ศึกษา/
พัฒนา นําเสนอไวในภาคผนวก
3. การมีคุณคาของรายงานการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ การเขียน
รายงานใหมีคุณคาทางวิชาการและมีประโยชนตอวิชาชีพ ควรพิจารณาในประเด็น ดังนี้
1) ความถูกตองแนนอน ผูเขียนรายงานจะตองแนใจวาขอความที่ตนเขียนใน
รายงานนั้น มีความถูกตอง เริ่มตั้งแตการทาวความการกลาวอิงแหลงอางอิงขอมูลทุติยภูมิ ความ
ถูกตองทางวิชาการของแนวความคิดในการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ และความ
ถูกตองของผลลัพธของการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
2) ความชั ด เจน รายงานการปฏิบั ติ ก ารพยาบาลที่เ ปน เลิศ จะตอ งมีค วาม
ชัดเจน ตรงไปตรงมาใหมากที่สุด ความไมชัดเจนในขอเขียนอาจเกิดจากการเขียนประโยคที่
สลับซับซอนมากเกินไป การใชไวยากรณไมถูกตอง การเวนวรรคและวรรคตอนตาง ๆ ไมถูกตอง
ดังนั้นขอควรพิจารณาเพื่อใหสามารถเขียนรายงานไดชัดเจน คือ การเขียนที่ใชประโยคงาย ๆ
ถูกหลักไวยากรณ จัดแบงวรรคตอนอยางเหมาะสม หลีกเลี่ยงการใชคํายอหรือตัวยอเสมอ ใน
กรณีที่จําเปนตองใชจะตองมีคําอธิบายตัวยอเหลานั้น นอกจากนี้ความชัดเจนที่สําคัญอีกประการ
หนึ่ง การเขียนใหเห็นกระบวนการดําเนินงานที่ชัดเจนและเขาใจงาย
3) ความต อ เนื่อง การเขี ย นรายงานการปฏิ บัติ ก ารพยาบาลที่ เป น เลิ ศ ให ดี
จะตองนําเสนอแตละประเด็นใหตอเนื่อง สอดคลองกันในแตละหมวดและเมื่อเขียนเสร็จแลว
จะตองทําใหผูอานสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธของแตละหมวดได
4) การเน น ความสํ า คั ญ ผู เ ขี ย นรายงานจะต อ งแน ใ จว า ในการพั ฒ นาวิ ธี
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ เปาหมายหลักและเปาหมายรอง รวมถึงผลพลอยไดจากการศึกษา
คืออะไร จะเห็นไดวาผลการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ในหมวด 7 เปนผลลัพธที่เกิดจากการ
กําหนด เปาหมายในหมวด 6 และกระบวนการดําเนินงานในหมวดที่ 1-5 ดังนั้นการนําเสนอ
ผลลัพธที่ครบถวน เปนสิ่งที่สําคัญและสงผลใหรายงานที่ขอรับการประเมินไดผลการประเมินที่ดี
ตามไปดวย
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ขั้นตอนการเขียนรายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
การเขียนรายงานเปนเรื่องที่บุคลากรผูปฏิบัติงานสวนใหญคิดวาเปนเรื่องยุงยาก
และใชเวลามากกวาการลงมือปฏิบัติงาน เมื่อจําเปนตองเขียน ทําใหไมแนใจวาจะเริ่มตนเขียน
อะไร และการเขี ย นจะมี ลํ า ดั บ ขั้ น ตอนอย า งไร ซึ่ ง ตามความเป น จริ ง แล ว ผู เ ขี ย นรายงาน
(ผูพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ) ควรกําหนดเคาโครงการเขียนรายงานมาตั้งแตตน
เริ่มตนสราง/พัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
เนื่องจากรายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ กําหนดรูปแบบการเขียนที่ชัดเจน
ตามเกณฑทั้ง 7 หมวด อาจทําใหผูเขียนรายงานกังวลกับรูปแบบที่กําหนด จึงไมสามารถถายทอด
เนื้อหาขององคความรู/นวัตกรรมที่พัฒนาใหไดความสมบูรณเทาที่ดําเนินการจริง ดังนั้นขั้นตอน
ตอไปนี้ จึงเปนขอเสนอในการเขียนรายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศใหมีความสมบูรณ
และสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
1. ควรเขียนฉบับรางกอน ในการเขียนรายงานในเบื้องตนควรเขียนรายงานฉบับ
รางกอน โดยเนนการดําเนินการตามความเปนจริงในแตละหมวด เมื่อมีเวลาและโอกาสที่เอื้อตอ
การเขียนรายงานใหรีบเขียนไวกอน โดยยังไมตองสนใจเกี่ยวกับภาษาหรือการใชไวยากรณ และ
อยาหยุดเขียนเมื่อเกิดความไมแนใจเรื่องการใชภาษาหรือการสะกดคํา เพียงแตทําเครื่องหมายไว
กอนเพื่อกลับมาแกไขใหถูกตองภายหลัง
2. ควรลงมือเขียนทันที หลังจากดําเนินการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
เสร็จสิ้นใหม ๆ ผูเขียนรายงานมีความรู ความเขาใจในเรื่องที่ตนศึกษาอยางกระจางชัด ดังนั้น
ควรรีบลงมือเขียนรายงานทันที เพราะเมื่อวันเวลาผานไป ความคิดอานที่ดี ความรู ความเขาใจ
ตาง ๆ จะลดลง
3. การแกไขเบื้องตน เมื่อเขียนรายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศฉบับราง
เสร็จแลว ควรเวนระยะเวลาไวชวงหนึ่งแลวจึงลงมือตรวจแกไขเบื้องตนดวยตนเอง เพื่อใหสามารถ
เห็นขอบกพรองของตนเองไดดี การแกไขในตอนนี้หากพบขอความใดที่ไมจําเปนหรือไมเหมาะสม
ใหตัดออก สวนขอความที่ขาดหายไป หรือขาดความตอเนื่องใหเพิ่มเติมใหเกิดความสมบูรณ
รวมถึงควรแกไขดานการใชภาษา ไวยากรณ ตัวสะกดการันตใหถูกตอง
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4. การแกไ ขขั้น สุด ทา ย เมื่ อพิ มพยกรา งเป น รู ป แบบรายงานตามแบบฟอร ม ที่
กําหนดแลว ควรมีการตรวจแกไขขั้นสุดทายเพื่อความสมบูรณของรายงาน โดยสามารถกระทําได
3 วิธี ดังนี้
1) ผูเขียนตรวจแกไขดวยตนเอง
2) ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เปนผูตรวจ
แกไขให และ
3) ผูรวมงานหรือผูอื่นที่มีความรูพอสมควรชวยอานและวิจารณ
5. การจัดพิมพเผยแพร เมื่อไดปรับปรุงแกไขขั้นสุดทายแลว จะไดรายงานการ
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ที่มีความสมบูรณ พรอมที่จะจัดพิมพเผยแพร และสงมาขอรับการ
ตรวจประเมินตามเกณฑคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศจากสํานักการพยาบาล
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ประโยชนของการเขียนรายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
การเขียนรายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ แมวาจะสรางความยุงยากและใช
เวลาพอสมควร แตประโยชนของการเขียนรายงานนั้นเกิดโดยตรงกับผูเขียนรายงาน ดังนี้
1. เปนการฝกทักษะการสื่อสาร ทั้งดานการอาน และการเขียน เพราะการเขียน
รายงานจําเปนตองคนควาเพิ่มเติมจากการสืบคนหลักฐานเชิงประจักษขณะดําเนินการพัฒนาวิธี
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
2. เปนการพัฒนาศักยภาพหรือเสริมสรางสมรรถนะความเปนวิชาชีพของตนเอง
ในดานการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) การคิดวิเคราะห (Critical Thinking)
การ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพงานบริ ก ารพยาบาล การเชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการดํ า เนิ น การตาม
กระบวนการกับผลลัพธหรือผลสําเร็จของงาน
3. เปนการเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศใน
เรื่องที่สรางหรือพัฒนาขึ้น เพราะการเขียนทําใหเกิดการคิดทบทวน พิจารณาเหตุการณหรือการ
ดําเนินการที่ผานมา และเกิดความรูอยางชัดแจงในเรื่องดังกลาว
4. เปนการตอยอดความคิด ความรู ความเขาใจที่มีอยูและเกิดแรงบันดาลใจที่จะ
ดําเนินการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ หรือพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในเรื่องอื่น ๆ
ที่เปนประโยชนตอหนวยงานบริการ
5. เป น การใช เ วลาที่ มี อ ยู ใ ห เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด เนื่ อ งจากการเขี ย นรายงาน
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ กอใหเกิดผลงานที่มีคุณคา ทั้งตอหนวยงานบริการพยาบาลของ
ตนเองและหนวยงาน/องคกรอื่น ดังนั้นเวลาที่ใชไปเพื่อการนี้จึงเปนการใชเวลาที่คุมคาและคุมทุน
6. สรางความภาคภูมิใ จใหกับ ผูเขียนรายงานการปฏิ บัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
เมื่อรายงานเสร็จสมบูรณแลว ผูเขียนรายงานจะรูสึกภาคภูมิใจกับผลงานของตนเอง โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง ผลงานนั้ น เมื่ อ ส ง เข า รั บ การประเมิ น แล ว สามารถผ า นเกณฑ คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลที่เปนเลิศ
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การสมัครขอรับการตรวจประเมินตามเกณฑคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล
ที่เปนเลิศ
รางวัลคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ไมไดแยกประเภทและไมจํากัด
จํานวนรางวัล หนวยบริการพยาบาล/องคกรพยาบาล ที่มีคะแนนผลการตรวจประเมินตามเกณฑ
คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ มากกวา 650 คะแนน จะไดรับรางวัลคุณภาพการ
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ โดยมีเงื่อนไขวา สํานักการพยาบาลมีสิทธิขอรางวัลคืน ในกรณีที่
ตรวจสอบแลวพบขอมูลเท็จในรายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
หนวยบริการพยาบาล/องคกรพยาบาล ของสถานบริการสาธารณสุขทุกแหง ใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีสิทธิสมัครขอรับการตรวจประเมินตามเกณฑคุณภาพการปฏิบัติการ
พยาบาลที่เปนเลิศจากสํานักการพยาบาลได หากมีคุณสมบัติและดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
คุณสมบัติเบือ้ งตน
1. การดําเนินงานสราง/พัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ครบตามเกณฑ
คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศทั้ง 7 หมวด วิธีการเขียนจะตองเนนที่ขอมูลจริง
2. จัดทํารายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศตามรูปแบบที่กาํ หนด
3. ผูบริหารสูงสุดของสถานบริการสาธารณสุข ผูบริหารทางการพยาบาลระดับกลุม
การพยาบาล และระดับหนวยงานลงนามขอรับการประเมินตามแบบฟอรมใบสมัครที่กําหนดไวใน
ภาคผนวก ง.
กําหนดการสมัครขอรับการตรวจประเมิน
สถานบริการสาธารณสุขที่ขอรับการตรวจประเมิน สามารถสงใบสมัครและรายงาน
เพื่อขอรับการตรวจประเมินไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป อยางไรก็ตามเพื่อใหการมอบรางวัลเสร็จสิ้น
ภายในแตละป สํานักการพยาบาลกําหนดระยะเวลาดําเนินการในแตละปงบประมาณ ดังนี้
 กําหนดการรับสมัครระหวางเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ
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 ตรวจประเมินขั้นที่ 1 (Independent Review) ดําเนินการระหวางเดือนมีนาคม
- เมษายน โดยพิจารณาตามลําดับการสมัคร
 ตรวจประเมินขั้นที่ 2 (Consensus Review) ดําเนินการระหวางเดือน
พฤษภาคม - มิถุนายน
 ตรวจประเมินขั้นที่ 3 (Site Visit Assessment) ดําเนินการระหวางเดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม
 ประกาศผลและมอบรางวัลการปฏิบัตกิ ารพยาบาลที่เปนเลิศ เดือนกันยายน ใน
การประชุมวิชาการผูบริหารทางการพยาบาล ของทุกป
คาใชจายในการตรวจประเมิน
สถานบริการสุขภาพที่ขอรับการตรวจประเมิน ไมเสียคาใชจายใด ๆ ในการตรวจ
ประเมินขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 สวนในการตรวจประเมินขั้นที่ 3 หากองคกรพยาบาล/หนวยงาน
บริการพยาบาลที่ขอรับการตรวจประเมินไดคะแนนมากกวา 550
คะแนน สถานบริการ
สาธารณสุข จะตองรับผิด ชอบค าใชจายสําหรับคณะกรรมการตรวจประเมินที่ดําเนินการตรวจ
ประเมินขั้นที่ 3 เปนคาที่พัก คาพาหนะ คาอาหาร สวนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน
ใหจายโดยตรงแกคณะกรรมการ เปนคาตอบแทนวิทยากร ตามระเบียบกระทรวงการคลังที่ใชอยู
ในปจจุบัน
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วิธีการสมัครขอรับการตรวจประเมิน
สถานบริการสาธารณสุข สงใบสมัครที่ลงนามครบถวน จํานวน 1 ชุด พรอมทั้ง
รายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ จํานวน 5 ชุด มาที่
ผูอํานวยการสํานักการพยาบาล
อาคาร 4 ชั้น 4 ตึกกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท 0-2590-6293, 0-2590-6267
โทรสาร 0-2590-6295, 0-2591-8268
Website : http://www.dms.moph.go.th/nurse
E-mail : nursingd@health.moph.go.th

หมายเหตุ ในกรณีที่สงทางไปรษณีย จะนับวันทีไ่ ดรับเอกสารใบสมัครเปนสําคัญ
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ภาคผนวก ก.
รูปแบบการเขียนรายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ


สวนนํา
-

คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง (ถามี)
สารบัญภาพ (ถามี)

สวนเนื้อหา
บทนํา : โครงรางองคกร
1. ลักษณะองคกร
ก. โครงสรางการบริหาร
ข. ลักษณะ/ขอบเขตของงาน
ค. ลักษณะบุคลากร
2. เปาหมายหลักขององคกร
ก. เปาหมายของการจัดบริการ
หมวด 1 การนําองคกร
1.1 การกําหนดทิศทางขององคกร
ก. วิสัยทัศนและพันธกิจ
(1) วิธีการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ
(2) การสรางบรรยากาศการทํางาน
ข. การสื่อสารและผลการดําเนินงาน
(1) วิธีการสื่อสาร
สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
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1.2

หมวด 2
2.1

2.2

หมวด 3
3.1

3.2

3.3
หมวด 4
4.1

(2) วิธีการทําใหเกิดการมุงเนนการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
ความรับผิดชอบตอผูใ ชบริการ
ก. การวิเคราะหความเสี่ยงและผลกระทบ
ข. จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การวางแผนกลยุทธ
การจัดทํากลยุทธ
ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ
ข. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
การนํากลยุทธไปปฏิบตั ิ
ก. การจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร
ข. การนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ
การมุงเนนผูใชบริการ
ขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการ
ก. การจําแนกประเภทผูใ ชบริการ
ข. ความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการ
ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูใชบริการ
ก. การสรางความสัมพันธกับผูใชบริการ
ข. การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
การพิทักษสิทธิผูใชบริการ
ก. กระบวนการคุม ครองสิทธิผูใชบริการ
การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
การวัด การวิเคราะห และการทบทวนผลการดําเนินการ
ก. การวัดและการวิเคราะหผลการดําเนินงาน
ข. การทบทวนผลการดําเนินงาน
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4.2 การจัดการความรู
ก. กระบวนการจัดการความรู
หมวด 5 การมุงเนนผูใหบริการ
5.1 ความผูกพันของบุคลากร
ก. การเพิ่มคุณคาแกบคุ ลากร
ข. การพัฒนาบุคลากรและผูนาํ
ค. การประเมินความผูกพันของบุคลากร
5.2 สภาพแวดลอมของบุคลากร
ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร
ข. บรรยากาศการทํางานของบุคลากร
หมวด 6 กระบวนการพัฒนาวิธีปฏิบตั ิการพยาบาลที่เปนเลิศ
6.1 การคัดเลือกปญหาและการกําหนดเปาหมาย
ก. การคัดเลือกปญหา
(1) แนวคิดและวิธีการในการคัดเลือกปญหา
(2) การจัดลําดับความสําคัญของปญหา
ข. การกําหนดเปาหมาย
(1) ความทาทายในการกําหนดเปาหมาย
(2) ความชัดเจนของเปาหมาย
6.2 การสืบคนและคัดสรรหลักฐานเชิงประจักษ
ก. การสืบคนหลักฐานเชิงประจักษ
(1) ลักษณะของหลักฐานเชิงประจักษ
(2) แหลงที่มีของหลักฐานเชิงประจักษ
ข. การคัดสรรหลักฐานเชิงประจักษ
(1) แนวทางการคัดสรรหลักฐานเชิงประจักษ
(2) การประยุกตใชหลักฐานเชิงประจักษ
6.3 การพัฒนาและดําเนินงานตามวิธีปฏิบตั ิการพยาบาลที่เปนเลิศ
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หมวด 7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

ก. การพัฒนาวิธปี ฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
(1) การยกรางวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
(2) การทดลองใชวิธีปฏิบตั ิการพยาบาลที่เปนเลิศ
(3) การปรับปรุงวิธีปฏิบตั ิการพยาบาลที่เปนเลิศ
ข. การดําเนินงานตามวิธีปฏิบตั ิการพยาบาลที่เปนเลิศ
(1) การนําวิธีปฏิบตั ิการพยาบาลที่เปนเลิศไปใช
(2) การประเมินผลการดําเนินงาน
(3) การเผยแพรผลการดําเนินงาน
ผลลัพธของการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
ผลลัพธดา นประสิทธิผล
ก. ตัววัดหรือดัชนีที่แสดงถึงประสิทธิผลการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
ผลลัพธดา นประสิทธิภาพ
ก. ตัววัดหรือดัชนีที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
ผลลัพธดา นผูใ ชบริการ
ก. ตัววัดหรือดัชนีที่แสดงผลทีเ่ กิดขึ้นกับผูใ ชบริการ
ผลลัพธดา นผูใ หบริการ
ก. ตัววัดหรือดัชนีที่แสดงผลทีเ่ กิดขึ้นกับผูใ หบริการ
ผลลัพธดา นการเกื้อกูลองคกรและสังคม
ก. ตัววัดหรือดัชนีที่แสดงถึงการสงเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรูในแวดวง
วิชาชีพ

สวนอางอิง
บรรณานุกรม
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ภาคผนวก ข.
ตัวอยาง : การพัฒนาวิธีปฏิบัติตามเกณฑคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
เรื่อง การพยาบาลเพื่อปองกันการเกิดแผลกดทับ


หมวด 6 กระบวนการพัฒนาวิธีปฏิบัตกิ ารพยาบาลทีเ่ ปนเลิศ
6.3 ก. (1)
1. การประเมินสภาพผูป วย/กลุมเสี่ยง
1.1 มีเกณฑการจําแนกกลุมเสี่ยงชัดเจน
1.2 เครื่องมือ/แบบประเมินมีความถูกตองและเชื่อถือได
1.3 ระยะเวลาและความถี่ในการประเมินมีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง
ของผูปวยแตละกลุม
2. กิจกรรมการพยาบาลเพื่อเฝาระวังและปองกันการเกิดแผลกดทับ
2.1 มีการปฏิบัติกจิ กรรมที่ลดแรงเสียดทานและแรงเฉือน
2.2 มีการปฏิบัติกจิ กรรมเพื่อลดแรงกดทับและใชอุปกรณที่เหมาะสม
2.3 มีการปฏิบัติกจิ กรรมเพื่อลดความเปยกชื้น
2.4 มีการใหคําแนะนําและความรูแกผูปวยและญาติ
3. กิจกรรมการพยาบาลเพื่อดูแลแผลกดทับทีเ่ กิดขึ้นแลว
3.1 มีเกณฑการจําแนกระดับแผลกดทับที่เชื่อถือได
3.2 ประเมินระดับความรุนแรงของแผลกดทับทุกวัน
3.3 วิธีการทําแผลและปดแผลเหมาะสมกับระดับและความรุนแรงของแผล
โดยระบุถึงอุปกรณและน้ํายาตาง ๆ ที่ใชอยางครบถวน
4. กิจกรรมการพยาบาลเพื่อปองกันการเกิดซ้าํ
4.1 การใหความรู/ เสริมพลังอํานาจแกผปู ว ยและญาติ
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4.2 การประเมินสภาพผิวหนังอยางสม่ําเสมอตามเกณฑที่กาํ หนด
4.3 การสงเสริมโภชนาการที่เหมาะสม
4.4 การดูแลตอเนือ่ งและระบบสงตอ
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ตัวอยาง : การพัฒนาวิธีปฏิบัติตามเกณฑคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
เรื่อง การดูแลผูปวยที่สวนคาสายปสสาวะ


หมวด 6 กระบวนการพัฒนาวิธีปฏิบัตกิ ารพยาบาลทีเ่ ปนเลิศ
6.3 ก. (1)
1. การประเมินสภาพผูป วย/กลุมเสี่ยง
1.1 มีเกณฑการจําแนกกลุมเสี่ยงชัดเจน
1.2 เครื่องมือ/แบบประเมินมีความถูกตองและเชื่อถือได
1.3 ระยะเวลาและความถี่ในการประเมินมีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง
ของผูปวยแตละกลุม
2. การใสสายสวนปสสาวะ
2.1 อุปกรณที่ใชและน้ํายาตางๆ ถูกตองตามมาตรฐานการปองกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล
2.2 เทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลขณะใสสายสวนปสสาวะใหผูปวย ถูกตอง
ตามมาตรฐาน
3. การดูแลระหวางคาสายสวนปสสาวะ
3.1 กําหนดระยะเวลาและความถี่ในการประเมินสภาพผูปวยระหวางคาสาย
สวนปสสาวะเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของผูปวย
3.2 มีวิธีการควบคุมกํากับใหเจาหนาที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาล
ผูปวยที่คาสายสวนปสสาวะ
3.3 ใหความรู/ คําแนะนําผูป วยและญาติในการดูแล และสังเกตอาการผิดปกติ
ขณะที่ผูปวยคาสายสวนปสสาวะ
4. การเฝาระวังเพื่อปองกันการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะระหวางผูปว ยคาสาย
สวนปสสาวะ
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4.1 กําหนดใหผูปวยที่คาสายสวนปสสาวะ เปนกลุมเปาหมายในการดําเนิน
การตามระบบการเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล แบบ Target Surveillance
4.2 มีวิธีการติดตามกํากับใหระบบบันทึกทางการพยาบาล มีความถูกตอง
ครบถวน เพื่อเปนหลักฐานที่ชัดเจนสําหรับระบบการเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล
5. การปองกันการเกิดการติดเชื้อซ้ํา
5.1 การใหความรู/ เสริมพลังอํานาจแกผปู วยและญาติ
5.2 การประเมินสภาพผิวหนังอยางสม่ําเสมอตามเกณฑที่กาํ หนด
5.3 การสงเสริมโภชนาการที่เหมาะสม
5.4 การดูแลตอเนือ่ งและระบบสงตอ
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ตัวอยาง : การพัฒนาวิธีปฏิบัติตามเกณฑคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
เรื่อง การบริหารยาเพื่อปองกันความผิดพลาดในการใหยา


หมวด 6 กระบวนการพัฒนาวิธีปฏิบัตกิ ารพยาบาลทีเ่ ปนเลิศ
6.3 ก. (1)
1. การเตรียมยา
1.1 มีระบบการตรวจสอบชื่อและประเภทของยา
1.2 ระบุวิธีการผสมยาถูกตองตามประเภทและขนาดของยา
1.3 ระบุระยะเวลาการเตรียมยาถูกตองตามขอกําหนดดานระยะเวลาของยา
แตละประเภท
2. หลักการใหยาถูกตองตามหลัก 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. การเฝาระวังภาวะแทรกซอนจากการใหยา
3.1 มีระบบการสํารองยาที่เปน Antidote
3.2 มีระบบ Warning Sign ในกลุมยา High Alert Drug
3.3 มีมาตรการในการแกไขเมื่อเกิดภาวะแทรกซอนอยางชัดเจน
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ภาคผนวก ค.
หลักเกณฑการกําหนดระดับของหลักฐานและการใหกําลังคําแนะนํา
ระดับหลักฐาน :
I : หลักฐานจากรายงานการศึกษาแบบสุมตัวอยางควบคุมที่มีคุณภาพดี (Properly
randomized controlled trial) อยางนอยหนึ่งฉบับ
II-1 : หลักฐานจากรายงานการศึกษาแบบควบคุม ซึ่งไมไดสุมตัวอยางที่ไดรับการออกแบบวิจัย
เปนอยางดี (Well designed controlled trials without randomization)
II-2 : หลักฐานจากรายงานการศึกษาแบบติดตามไปขางหนา (Cohort) หรือการศึกษาควบคุม
เชิงวิเคราะห (Case control analytic studies) ที่ไดรับการออกแบบวิจัยเปนอยางดี,
ควรมาจากสถาบันหรือกลุมวิจัยมากกวาหนึ่งแหง/กลุม
II-3 : หลักฐานจากอนุกรมพหุเวลา (Multiple time series) ซึ่งมีหรือไมมีมาตรการดําเนินการ.
มีผลซึ่งเปนทีป่ ระจักษชัดจากการศึกษาทดลองแบบไมมีการควบคุม เชน ผลของการนํา
ยาเพ็นนิซิลนิ มาใชในราว พ.ศ. 2480 จะไดรบั การจัดอยูในหลักฐานประเภทนี้
III : หลักฐานจากการศึกษาเชิงพรรณนาและรายงานผูปวย หรือรายงานของคณะกรรมการ
ผูเชี่ยวชาญประกอบกับความเห็นของผูเชี่ยวชาญ บนพืน้ ฐานประสบการณทางคลินิก
การศึกษาแบบการรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห (Meta-analysis) ซึ่งมีการออกแบบ
และดําเนินการเปนอยางดี ก็ไดรับการพิจารณาเชนกัน และไดรับการจัดระดับตามคุณภาพของ
การศึกษาพื้นฐาน ซึ่งการศึกษาดังกลาวนํามาวิเคราะห เชน จัดเปนระดับ I ถาเปนการศึกษา
รวบรวมขอมูลจากการศึกษาแบบสุมตัวอยางควบคุมมาวิเคราะห เปนตน
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กําลังคําแนะนํา (Power of Recommendation) :
ก : มีหลักฐานการศึกษาทางวิชาการที่เชื่อถือไดเปนอยางดีสนับสนุนวา การกระทําดังกลาวมี
ประโยชนคุมคา ประชาชนไทยทุกคนสมควรไดรับการบริการดวยมาตรการดังกลาวตาม
ระยะเวลาที่กําหนดเปนประจํา โดยรัฐเปนผูจัดการบริการและสรางเสริมตามที่บญ
ั ญัตไิ ว
ในรัฐธรรมนูญ
ข : มีหลักฐานพอเชื่อถือได ประกอบกับความเห็นของผูเชี่ยวชาญวา การกระทําดังกลาวอาจมี
ประโยชนคมุ คา มาตรการดังกลาวนาจะไดรับการพิจารณาดําเนินการตามโอกาสทีเ่ หมาะสม
โดยองคกรตาง ๆ อาจจัดเปนสวัสดิการเพิ่มเติมสําหรับพนักงาน
ค. : ยังมีหลักฐานไมเพียงพอในการสนับสนุนหรือคัดคานวา การกระทําดังกลาวมีประโยชน
คุมคาหรือไม มาตรการดังกลาวอาจไดรบั การพิจารณาทําหรือไมทําดวยเหตุผลอยางอื่น
ง. : มีหลักฐานการศึกษาทางวิชาการเพียงพอสนับสนุนวา การกระทําดังกลาวไมไดประโยชน
คุมคา หรืออาจมีผลกระทบอันไมพึงประสงคตามมาจากการกระทําดังกลาว ไมแนะนํา
ใหมีการบริการตามมาตรการดังกลาวเปนประจํา หากมีการรองขอใหดําเนินการ บุคคล
ผูรองขอการบริการนั้นควรไดรับการอธิบายใหเขาใจถึงผลดี ผลเสีย และโอกาสการเกิด
ความผิดพลาดของผล เพื่อการตัดสินใจกอนการดําเนินการ

ที่มา : สุรจิต สุนทรธรรม แนวทางเวชปฏิบตั ิอิงหลักฐาน การตรวจและการสรางเสริมสุขภาพ
ในประเทศไทย
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การจัดระดับความนาเชื่อถือของหลักฐานสําหรับการนําไปสูการปฏิบัติ
(Evidence) โดย The National Health and Medical Research Council (NHMRC) (1999) ดังนี้
ระดับ 1
หลักฐานอางอิงมาจากการทบทวนงานวิจัยอยางเปนระบบโดยที่งานวิจยั
ทั้งหมดมีการออกแบบวิจัยที่มีกลุมควบคุม และมีการสุม ตัวอยางเขารับ
การทดลอง (RCT)
ระดับ 2
หลักฐานอางอิงมาจากการทบทวนงานวิจัยอยางเปนระบบ โดยที่เปน
งานวิจัยทดลองทั้งหมดและเปน RCT อยางนอย 1 เรื่อง ในจํานวน
งานวิจัยทั้งหมด
ระดับ 3.1
หลักฐานอางอิงมาจากการทบทวนงานวิจัยอยางเปนระบบโดยที่งานวิจยั
เปนการทดลองที่ไมมีการสุมตัวอยาง
ระดับ 3.2
หลักฐานอางอิงมาจากการทบทวนงานวิจัยที่เปนการศึกษาติดตามไป
ขางหนา (Cohort Studies) หรือเปนรายงานกรณีศึกษาแบบ Case
Control มากกวา 1 กลุมขึ้นไป
ระดับ 3.3
หลักฐานอางอิงมาจากการทบทวนงานวิจัยที่มีการศึกษาเปรียบเทียบที่ใช
historical Control หรือศึกษาเปนหลายชวงเวลา (time series)
โดยไมมีการทดลอง
ระดับ 4
หลักฐานอางอิงมาจากการทบทวนงานวิจัยเชิงพรรณนาหรือไดมาจากการ
ทบทวนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (Expert Opinion)
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การจัดระดับตามขอเสนอแนะการนําไปใช
Grading of Recommendation (The Joanna Briggs Institute, 2004)
เกรด A :
เกรด B :
เกรด C :
เกรด D :
เกรด E :

ตัวอยาง

นําไปใชไดเลย ไมตองจัดหาอุปกรณเพิ่ม ไมตองพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติม
ผลที่ไดมีมาตรฐานชัดเจน
การนําไปใชตอ งจัดหาอุปกรณเพิ่มเติมเล็กนอย ตองพัฒนาบุคลากร
เพิ่มเติมเล็กนอย ผลที่ไดมหี ลักฐานชัดเจนเปนสวนใหญ
การนําไปใชตอ งจัดหาอุปกรณเพิ่มคอนขางมาก ตองพัฒนาบุคลากร
เพิ่มเติมคอนขางมาก ผลไดมีหลักฐานชัดเจนเปนสวนนอย
การนําไปใชตอ งจัดหาอุปกรณเพิ่มอีกมาก ตองพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติม
อีกมาก ผลที่ไดไมคอยมีหลักฐานที่ชัดเจน
การนําไปใชตอ งจัดหาอุปกรณใหมทั้งหมด ตองพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติม
ทุกขั้นตอน ไมมีหลักฐานวาไดผลดี
ในแนวการปฏิบัติทางคลินกิ ระบุวา ความนาเชื่อถือและคุณภาพของ
หลักฐานตอทายขอเสนอแนะการปฏิบตั ิ เชน Level 1A หมายความวา
เปนหลักฐานที่มีความนาเชื่อถือและมีคุณภาพระดับ 1 และมีระดับ
ขอเสนอแนะ นําไปสูการปฏิบัตใิ นระดับ A

ที่มา : เพ็ญจันทร แสนประสาน และคนอื่น ๆ, การจัดการทางการพยาบาลสูการเรียนรู 2548
(หนา 186 – 187)
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ภาคผนวก ง.
ใบสมัครขอรับการตรวจประเมิน
ตามเกณฑคุณภาพการปฏิบัตกิ ารพยาบาลที่เปนเลิศ

1. ชื่อสถานบริการสาธารณสุข...................................................................................................
ที่อยู.................................................................................................................................
โทรศัพท........................โทรสาร............................E-mail...................................................
2. ผูบริหารสูงสุด (ผูอํานวยการ) ชื่อ-นามสกุล..........................................................................
ตําแหนง...........................................................................................................................
3. ผูบริหารทางการพยาบาลสูงสุด (หัวหนาพยาบาล) ชื่อ-นามสกุล...............................................
ตําแหนง...........................................................................................................................
โทรศัพท........................โทรสาร............................E-mail...................................................
4. ผูประสานงาน ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................
ตําแหนง....................................................หนวยงาน..........................................................
โทรศัพท........................โทรสาร............................E-mail...................................................
5. ชื่อเรื่อง การปฏิบัติการพยาบาลทีเ่ ปนเลิศ ที่ขอรับการประเมิน..................................................
.......................................................................................................................................
ขาพเจามีความประสงคขอรับการประเมินตามเกณฑคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ โดย
เขาใจดีวาใบสมัครและรายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ จะไดรับการตรวจประเมินทุกขั้นตอน โดยผูตรวจ
ประเมินที่สํานักการพยาบาลคัดสรร รวมทั้งเขาใจดีวาหากหนวยบริการพยาบาลในสถานบริการสาธารณสุขของ
ขาพเจาผานเกณฑรับการตรวจประเมินขั้นที่ 3 Site Visit Review ขาพเจายินยอมชําระคาใชจายในการตรวจ
ประเมินขั้นที่ 3 และหากไดรับรางวัลการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ขาพเจายินดีที่จะเผยแพรประสบการณ
และวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ เพื่อเปนแบบอยางใหกับสถานบริการสาธารณสุขอื่น ๆ ในประเทศ
.......................................(เจาของผลงาน)
...............................(ผูบริหารทางการพยาบาลสูงสุด)
ตําแหนง....................................
ตําแหนง...................................
........./.................../.............
........../.................../...........
ลายมือชื่อ.................................(ผูบริหารสูงสุด)
ตําแหนง...............................
........../.................../............
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คูมื อการเขียนรายงานตามเกณฑคุณภาพการพยาบาลที่เปนเลิศ

ภาคผนวก จ.
รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา
คูมือการเขียนรายงานตามเกณฑคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ


1. นายพัฒนชัย

กุลสิริสวัสดิ์

2. ดร. รณินทร

กิจกลา

3. ผศ.นพ. สุธรรม ปนเจริญ

4. ผศ.นพ. เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ

5. รศ.นพ. โสภณ ชีวะธนรักษ

6. นพ. กิจจา

เจียรวัฒนกนก

7. ศ.พญ. จริยา

เลิศอรรฆยมณี

8. นางชูศรี

คูชัยสิทธิ์

กรรมการผูจัดการกลุมบริษทั ชัยบูรณ บราเดอรส
อนุกรรมการดานเทคนิคในคณะกรรมการรางวัล
คุณภาพแหงชาติ
ผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ
วิทยากรที่ปรึกษา สวน Center of Excellence
ฝายวิจัยและระบบสารสนเทศ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ
โรงพยาบาลนครพิงค
ผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการพยาบาล
และหัวหนางานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ภาคผนวก ฉ.
รายนามผูเขารวมประชุมระดมความคิด
เรื่อง การพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
(4 เรื่อง)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

นางสาวสงศรี
นางสารา
นางสาวชุติกาญจน
นางอรุณี
นางศิริมา
ดร. ธัญรดี
นางวารี
นางสาวอุไรพร
นางวิจิตรา
นางนลินี
นางไกรรวี
นางสาวเสาวลักษณ
นางสาวกฤษณี
นางสาวจิรภา
นางสาวปองหทัย
นางอนุชตรา
นางเพชรรัตน
นางสาวพัชรินทร
นางตวงมณฑ
นางสาวสมพร

กิตติรักษตระกูล
วงษเจริญ
หฤทัย
ไพศาลพาณิชยกุล
ลีละวงศ
จิระสินธิปก
วณิชปญจพล
จันทะอุมเมา
เชาวพานนท
พสุคันธภัค
ประภากร
ไวพรรทา
โพธิชนะพันธุ
หงษตระกูล
พุมระยา
วรรณเสวก
บุตะเขียว
อวนไตร
รักขะพันธ
พฤกษทวีศักดิ์

สํานักการพยาบาล
สํานักการพยาบาล
สํานักการพยาบาล
สํานักการพยาบาล
สํานักการพยาบาล
สํานักการพยาบาล
สํานักการพยาบาล
สํานักการพยาบาล
สถาบันประสาทวิทยา
สถาบันประสาทวิทยา
สถาบันมะเร็งแหงชาติ
สถาบันมะเร็งแหงชาติ
สถาบันโรคผิวหนัง
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
โรงพยาบาลศรีนครินทร
โรงพยาบาลศรีนครินทร
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

นางพิศมัย
นางสาวสุมาลี
นางสําราญ
นางสาวสายรุง
นางรุงฤดี
นางจารุวัณย
นางจิราภรณ
นางศันสนีย
นางสาวทิพวรรณ
นางพวงแกว
นางสาวนิตยา
นางสาววนิดา
นางจันทรฉาย
นางสาววาสนา
นางสาวจงกลณี
ดร. จิตรศิริ
นางสาวศศิธร
นางสาวธารทิพย
นางลดา
นางสาวอรุณี
นางวนิดา
นางนงเยาว
นางสาวจุฬาลักษณ

โพธิพรรค
จักรไพศาล
จันทรพงษ
บัวระพา
พันธุประเสริฐ
รัตนะมงคลกุล
ฉลานุวัฒน
ยุวาพัฒน
วัฒนเวช
จินดา
อินกลิ่นพันธุ
ยืนยง
ตระกูลดี
ศังขะภูติ
จันทรศิริ
ขันเงิน
ชํานาญผล
วิเศษธาร
พรหมพิทักษ
เอกวงศตระกูล
ไวกิตติพงษ
นิลเพ็ชร
ลิ่มลือชา

โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลชัยนาท
โรงพยาบาลชัยนาท
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลบานโปง
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ
โรงพยาบาลขอนแกน
โรงพยาบาลเลย
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลพัทลุง
โรงพยาบาลยะลา
โรงพยาบาลยะลา
โรงพยาบาลปาตอง
โรงพยาบาลปาตอง
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สํานักการพยาบาล 88/23 หมูที่ 4 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท 0-2590-6260, 0-2590-6269 โทรสาร 0-2590-6295, 0-2591-8268
Website : http://www.dms.moph.go.th/nurse
E-mail : nursingd@health.moph.go.th
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