เกณฑคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
(Criteria for Nursing Performance Excellence)
ความเปนมา
ในยุคแหงศตวรรษที่ 21 กระแสแหงโลกาภิวัฒนที่หลั่งไหลขามทวีปและประเทศตาง ๆ
ในทุกภูมิภาคของโลก ทําใหขาวคราวความเคลื่อนไหวทุก ๆ ดานไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม การเมือง ฯลฯ เปนที่รับรูโดยทั่วกันอยางรวดเร็ว กระแสแหงการพัฒนาของระบบ
คุณภาพ กระตุนใหเกิดความตื่นตัวและแขงขันกันอยางกวางขวาง ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการ
ระบบบริการสุขภาพ เปนภาคสวนที่ไดรับผลกระทบจากกระแสการพัฒนาของยุค
โลกาภิวัฒนเปนอยางมาก เกิดการแขงขันการพัฒนาคุณภาพบริการที่เปนเลิศทั้งภาครัฐและเอกชน
ดวยความเชื่อที่วาสถานบริการสาธารณสุขที่อยูในลําดับตน ๆ ของความศรัทธา และความนิยมจาก
ประชาชน จะครองสวนแบงตลาดดานสุขภาพที่เหนือกวาคูแขง สถานการณการแขงขันดานการ
พัฒนาคุณภาพบริการนี้เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก ซึ่งแนนอนที่สุดวากลุมประเทศในซีกโลก
ตะวันตกยอมกาวล้ํานําหนากลุมประเทศในซีกโลกตะวันออกอยางชัดเจน
อยางไรก็ดี สถานการณดานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพของซีกโลก
ตะวันตก ก็เปนแนวทางใหกลุมประเทศในซีกโลกตะวันออกนํามาปรับใช เพื่อกระตุนใหเกิดการ
พัฒนาแบบกาวกระโดด โดยที่ไมตองเสียเวลาลองผิดลองถูกหรือคิดคนดวยตนเอง วิธีการดังกลาว
เกิดขึ้นมานานกวา 50 ป โดยที่กลุมบุคลากรสาขาวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุข ยอมรับ
และดําเนินการมาอยางตอเนื่อง ซึ่งวิธีการเชนนี้ ก็คือ Benchmarking นั่นเอง เพียงแตการทํา
Benchmarking ในสมัยแรกนั้นเปนการทําในลักษณะอยางไมเปนทางการและไมเปนระบบ เชน
การสงบุคลากรไปศึกษาตอหรือดูงาน เปนตน ผลจากการศึกษาตอหรือศึกษาดูงานไดถูกนํามา
ปรับใช เพื่อการปรับปรุงคุณภาพงานเปนระยะ ๆ
Benchmarking จึงเปนเครื่องมือที่ทําใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางกาว
กระโดด ใหผลที่รวดเร็วกอใหเกิดการประดิษฐคิดคนใหม ๆ ในองคกรหรือที่เรียกวา Innovation
ซึ่งทําใหมีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันสั้น และสาเหตุที่องคกรตาง ๆ มีการทํา Benchmarking
กันมากขึ้น เนื่องจากตระหนักวาการปรับปรุงแบบ Continuous Improvement เพียงอยางเดียว
สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เกณฑคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
อาจจะไมเพียงพอที่จะทําใหองคกรแขงขันได การทํา Benchmarking ควบคูไปดวย ทําใหองคกร
สามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกไดอยางทันทวงที
สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานภาครัฐเพียง
หนวยงานเดียว ของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวง ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เลมที่ 126 ตอนที่ 98 ก หนา 36 ขอ 9 ในการ
กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและมาตรฐานการพยาบาล เพื่อสนับ สนุนการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลใหกาวทันความเปลี่ยนแปลงของ
องคความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยูเสมอ จึงไดนําระบบ Benchmarking มาใชในการกระตุน
การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล สงเสริมใหเกิดกระบวนการเทียบเคียงและเรียนรูวิธีปฏิบัติจาก
ผูอื่น โดยกระทําอยางเปดเผยและมีระบบ เพื่อใหเกิดการแขงขันกันพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
สามารถประยุกตใชอยางเหมาะสมกับบริบทของ องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลตาง ๆ
อยางไรก็ดี การเทียบเคียงคุณภาพการพยาบาลเพื่อใหไดมาซึ่งวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
ควรที่จะมีเกณฑการตัดสินที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม สํานักการพยาบาล จึงไดทํา เกณฑคุณภาพ
การปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ (Criteria for Nursing Performance Excellence) ขึ้น โดย
ใชกรอบแนวคิดของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ เพื่อองคกรที่เปนเลิศ (Thailand Quality
Award : TQA) ผนวกกับขั้นตอนของ Evidence Based Nursing Practices เพื่อกระตุนใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการปฏิบัติและ
นวัตกรรมอยางกวางขวาง สงเสริมใหเกิดการพัฒนา Best Practices ทางการพยาบาล อันจะ
นําไปสูคุณภาพบริการพยาบาลที่เปนเลิศตอไป

วัตถุประสงค
เกณฑคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ เปนเกณฑกลางที่สํานักการพยาบาล
พัฒนาขึ้น เพื่อ
1. สนับสนุนใหองคกรพยาบาลนําแนวทางของเกณฑคุณภาพการปฏิบัติการ
พยาบาลที่เปนเลิศ ไปใชในการพัฒนาวิธีปฏิบตั ิการพยาบาลที่กอใหเกิดคุณภาพบริการพยาบาล
2. กระตุนใหเกิดการคิดคนนวัตกรรมดานการพยาบาลอยางกวางขวาง
3. กระตุนใหมีการเรียนรูและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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4. เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอยางกาวกระโดด

กลวิธีดําเนินการพัฒนาเกณฑคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
การดําเนินการพัฒนาเกณฑคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ คณะทํางาน
ของสํานักการพยาบาล ไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. วางแผนการดําเนินงานและจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับโครงการพัฒนา
ระบบ Benchmarking คุณภาพการพยาบาล ที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
2. นําเสนอแนวคิดและแผนการดําเนินงานตอที่ปรึกษา
3. ศึกษาสถานการณโดยภาพรวมจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และศึกษาดูงานการจัดระบบเทียบเคียงคุณภาพการพยาบาลและการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่
เปนเลิศ (Nursing Best Practices) จากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. คณะทํางานของสํานักการพยาบาลกําหนดกรอบแนวคิด และรางเกณฑการ
พิจารณา Nursing Best Practices นําเสนอตอที่ปรึกษา
5. ประชุมระดมความคิดคณะทํางาน
เพื่อพิจารณารางเกณฑการพิจารณา
Nursing Best Practices และกําหนดแนวทางการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ โดย
ที่ปรึกษารวมประชุมกับคณะทํางาน
6. คณะทํางานของสํานักการพยาบาลปรับกรอบแนวคิดและใชกรอบแนวคิดเกณฑ
รางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มากําหนดเกณฑคุณภาพการ
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ และแนวทางการใหคะแนน (Scoring Guideline)
7. ยกรางเกณฑคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศนําเสนอที่ปรึกษา และ
ปรับปรุงตามคําแนะนําของที่ปรึกษา
8. นํ า เสนอยกร า งเกณฑ คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลที่ เ ป น เลิ ศ ต อ สํ า นั ก
เลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแหงชาติ เพื่อขอความเห็นชอบในการนําเกณฑ TQA มา
ประยุกตใชและเผยแพร
9. นําเสนอยกรางเกณฑคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ตอผูทรงคุณวุฒิ
ที่เปนผูประเมินเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ และปรับแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ

สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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10. จัดพิมพและเผยแพร เพื่อใหเกิดการนําไปใช โดยการประชุมวิชาการและจัดสง
ใหสถานบริการสาธารณสุข รวมถึงเผยแพรใน Website ของสํานักการพยาบาล

ประโยชนของเกณฑคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
องคกรพยาบาล/หนวยงานบริการพยาบาล
ที่นําเกณฑคุณภาพการปฏิบัติการ
พยาบาลที่เปนเลิศไปใชดําเนินงานพัฒนา Nursing Best Practices จะไดรับประโยชนโดยตรง
หลายประการ คือ เปนการกระตุน สงเสริมใหเกิดการคิดคน พัฒนานวัตกรรมดานการปฏิบัติการ
พยาบาล ทําใหเกิดองคความรูดานการพยาบาลที่หลากหลาย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน
และกัน
เกี่ยวกับวิธีการ/กระบวนการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนขั้นตอนสําคัญ
(Critical
Processes) ในแตละเรื่องที่ศึกษา ซึ่งเปนประโยชนตอทั้งบุคลากรผูปฏิบัติงานและผูใชบริการ
ในกรณีที่องคกรพยาบาล/หนวยงานบริการพยาบาล นําเกณฑไปใชแลว จัดทํา
รายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ สงมาขอรับการประเมินจากสํานักการพยาบาล จะไดรับ
การตรวจประเมินดวยกระบวนการที่มีประสิทธิผล และเมื่อผลการพิจารณาตัดสินผานเกณฑตาม
ระบบการใหคะแนน จะไดรับการตรวจเยี่ยม (Site Visit Assessment) จากคณะกรรมการและ
ไดรับรายงานปอนกลับ ซึ่งเปนประโยชนตอการนําไปสูแผนปรับปรุงกระบวนการทํางานและพัฒนา
วิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศใหสมบูรณมากขึ้นตอไป
นอกจากนี้ องคกรพยาบาล/หนวยงานบริการพยาบาล ที่ไดรับรางวัลคุณภาพการ
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ จะกอใหเกิดคุณประโยชนตอตนเองและสังคม ดังนี้
1. ไดรับการประกาศเกียรติคุณตอหนาสาธารณชนในแวดวงวิชาชีพการพยาบาล
2. ไดรับการเผยแพรวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศใน Website ของสํานักการ
พยาบาล
3. เปนการกระตุนใหบุคลากรทางการพยาบาลเกิดการตื่นตัว และแลกเปลี่ยนการ
พัฒนาองคความรู นวัตกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
4. เป น แหล ง ประโยชน /แหล ง อ า งอิ ง ที่ มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ ในแวดวงวิ ช าชี พ การ
พยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ

เงื่อนไข/ขอตกลง ในกรณีที่ไดรับรางวัล
องคกรพยาบาล/หนวยงานบริการพยาบาล ที่ไดรับรางวัลคุณภาพการปฏิบัติการ
พยาบาลที่เปนเลิศ จะตองดําเนินการตามเงื่อนไขที่สํานักการพยาบาลกําหนดไว ดังนี้
สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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1. ยินดีที่จะเปดเผยและใหขอมูลสําคัญและจําเปนเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงานพัฒนา
วิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ เพื่อนําไปเผยแพรใหเกิดประโยชนตอวิชาชีพ และบุคคลทั่วไป
2. พรอมที่จะเปนแหลงศึกษาดูงานดานวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศในเรื่อง
ที่ไดรับรางวัล
3. ยินดีที่จะแนะนําวิธีการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ หรือทําหนาที่เปนที่ปรึกษา
แกองคกรพยาบาล/หนวยงานบริการพยาบาลอื่น เพื่อใหเกิดประโยชนในวงกวางตอผูใหบริการ
และประชาชนผูใชบริการ

กรอบแนวคิด
เกณฑคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ กําหนดตามกรอบแนวคิดของเกณฑ
รางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA) และขั้นตอนของ Evidence Based
Nursing Practices โดยเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ประกอบดวย โครงรางองคกรและหมวด
การประเมิน 7 หมวด ไดแก
หมวด 1 การนําองคกร
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ
หมวด 3 การมุงเนนลูกคาและตลาด
หมวด 4 การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู
หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
หมวด 7 ผลลัพธทางธุรกิจ
สําหรับขั้นตอนของ Evidence Based Nursing Practices ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดปญหาและทําปญหาใหกระจาง
(Problem Identification & Problem Clarification)
ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาหลักฐานที่เปนการปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Finding Best Evidence)
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหและประเมินคุณคาของหลักฐาน
(Analizing & Assessing Evidence Value)
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดผลลัพธ (Defining Outcomes)
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ขั้นตอนที่ 5 การสรางแนวปฏิบัติทางคลินิก
(Developing Clinical Practice Guideline)
ขั้นตอนที่ 6 การปฏิบัตโิ ดยใชแนวปฏิบตั ิทางคลินิก
(Implementing Clinical Practice Guideline)
ขั้นตอนที่ 7 การประเมินผลลัพธ (Outcome Evaluation)
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เมื่อนํามาผนวกเขาดวยกัน
จะสามารถวางกรอบการประเมินของเกณฑคุณภาพการ
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ไดดังตารางตอไปนี้
ขั้นตอนของ Evidence Based Nursing Practices

เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ

โครงรางองคกร
หมวด 1 การนําองคกร
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ
หมวด 3 การมุงเนนลูกคาและ
ตลาด
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห
และการจัดการความรู
หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากร
บุคคล
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
หมวด 7 ผลลัพธทางธุรกิจ

ขั้นตอน
ที่ 1
การ
กําหนด
ปญหา
และทํา
ปญหา
ให
กระจาง





ขั้นตอน
ที่ 2
การ
แสวงหา
หลักฐาน
ที่เปน
การ
ปฏิบัติที่
เปนเลิศ

ขั้นตอน
ที่ 3
การ
วิเคราะห
และ
ประเมิน
คุณคา
ของ
หลักฐาน
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ขั้นตอน
ที่ 4
การ
กําหนด
ผลลัพธ






ขั้นตอน
ที่ 5
การ
สราง
แนว
ปฏิบัติ
ทาง
คลินิก




ขั้นตอน
ที่ 6
การ
ปฏิบัติ
โดยใช
แนว
ปฏิบัติ
ทาง
คลินิก




ขั้นตอน
ที่ 7
การ
ประเมิน
ผลลัพธ
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โครงสรางเกณฑ
จากตาราง Matrix ดังกลาว นําไปสูการกําหนดโครงสรางเกณฑคุณภาพการ
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ประกอบดวย 7 หมวด 20 หัวขอ โดยแสดงความสัมพันธใน
มุมมองเชิงระบบ ดังนี้
เกณฑคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ

โครงรางองคกร :
ลักษณะและเปาหมายหลักขององคกร

1
การนําองคกร

2
การวางแผน
เชิงกลยุทธ

5
การมุงเนน
ผูใหบริการ

3
การมุงเนน
ผูใชบริการ

6

7
ผลลัพธของการ
ปฏิบัติการพยาบาล
ที่เปนเลิศ

กระบวนการพัฒนา
วิธีปฏิบัติการพยาบาล
ที่เปนเลิศ

4
การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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โครงสรางเกณฑรางวัลคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
(Structure of Criteria for Nursing Performance Excellence)
เกณฑทั้ง 7 หมวดประกอบดวยหัวขอและประเด็นพิจารณา ดังนี้
หัวขอ
เกณฑมีหัวขอทั้งหมด 17 หัวขอ และอีก 2 หัวขอในโครงรางองคกร แตละหัวขอมีจุด
มุงเนนที่เฉพาะเจาะจง หัวขอเหลานี้แบงออกเปน 3 กลุม ตามประเภทของสารสนเทศที่ตองการ
 บทนํา (โครงรางองคกร) ถามเพื่อใหองคกร/หนวยงานบริการพยาบาลระบุสภาพแวดลอม
ขององคกร/หนวยงาน
 หัวขอที่เปนกระบวนการ (หมวด 1-6) ถามเพื่อใหองคกร/หนวยงานบริการพยาบาลระบุ
กระบวนการตางๆ ขององคกร/หนวยงาน
 หัวขอที่เปนผลลัพธ (หมวด 7) ถามเพื่อใหองคกร/หนวยงานบริการพยาบาลรายงาน
ผลลัพธของ กระบวนการตางๆ ขององคกร/หนวยงาน
ประเด็นพิจารณา
ในแตละหัวขอมีประเด็นอยางนอยหนึ่งประเด็น (ใชตัวอักษร ก. ข. และ ค.)
ขอกําหนด
ขอกําหนดในเกณฑ แสดงดวยคําถามหรือการใหอธิบายโดยแบงออกเปน 3 ระดับ
 ขอกําหนดพืน้ ฐาน (Basic Requirements) แสดงในรูปแบบคําถามยอยของหัวขอ เชน
“องคกรมีวิธีการอยางไรในการเสาะหาสารสนเทศจากลูกคา”
 ขอกําหนดโดยรวม (Overall Requirements) เปนหัวขอในยอหนาแรกที่อยูใตกรอบ เชน
“ใหอธิบายวิธกี ารที่องคกรรับฟงลูกคา และไดสารสนเทศดานความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ
และความผูกพัน”
 ขอกําหนดยอย (Multiple Requirements) เปนคําถามเดี่ยวๆ ในแตละประเด็นพิจารณา
อภิธานศัพท
เปนการอธิบายความหมายของศัพทเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน
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ประเภทของข้อมูลที่
ต้องตอบในหัวข้อนี้

รูปแบบหัวขอ
ชื่อหัวข้อของ
ข้อกําหนดพื้นฐาน
ข้อกําหนดโดยรวมของ
หัวข้อแยกเป็นแต่ละ
เรื่องที่ควรพิจารณา

หมวดการนําองคกร เปนการประเมินบทบาทของผู
บริหาารทางการพยาบาล
ทั้งระดับสูงและระดับ
วิธีการดํ
เนินการ
หนวยงานในการกําหนดทิศทางการพัฒนาหนวยงาน การบริหารหนวยงาน รวมทั้งการดําเนินการ
เกี่ยวกับจริยธรรมและความรับผิดชอบตอผูใชบริการในหนวยงานบริการพยาบาลที่พัฒนาวิธีปฏิบัติการ
พยาบาลที่เปนเลิศ
1.1การกําหนดทิศทางขององคกร (30 คะแนน)
ใหอธิบายถึงการดําเนินการที่ผูบริหารทางการพยาบาลแตละระดับที่ใชในการชี้นําการพัฒนาองคกร/
หนวยงานบริการพยาบาล วิธีการสื่อสารและกระตุนใหมีผลการดําเนินการที่ดีในการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปน
เลิศ
ก.วิสัยทัศนและพันธกิจ (Vision and Mission)
(1) ใหตอบคําถาม ตอไปนี้

 ผูบริหารทางการพยาบาลทุกระดับดําเนินการกําหนด วิสัยทัศนและพันธกิจของกลุมการพยาบาล/

หัวข้อย่อยสรุป
ข้อกําหนดย่อย 
ประเด็นพิจารณา

หนวยงานบริการพยาบาล อยางไร
วิธีการเชื่อมโยงความสอดคลองของวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกรพยาบาลและหนวยงานบริการ
พยาบาล ทําอยางไร

 มีชวงระยะเวลาของการทบทวน ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน พันธกิจอยางไร
 ขอความวิสัยทัศน พันธกิจ ที่องคกรพยาบาลและหนวยงานบริการพยาบาลใชอยูในปจจุบัน คือ
อะไร

(2) ใหตอบคําถาม ตอไปนี้

 สัมพันธภาพของบุคลากรทุกระดับในหนวยงานบริการพยาบาล เปนอยางไร
 ผูบริหารหนวยงานใชวิธีการอยางไรในการกระตุน หรือ เสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
เพื่อใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพบริการของหนวยงาน

 ผูบริหารหนวยงานใชวิธีการอยางไรในการเสริมสราง/สนับสนุนการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่
เปนเลิศ

ข.การสื่อสารและผลการดําเนินงาน
(1) ตอบคําถาม ตอไปนี้

ข้อกําหนดย่อยที่เป็น
คําถามในแต่ละประเด็น
พิจารณา

หัวขอของเกณฑ
โครงรางองคกร
1. ลักษณะองคกร

 ผูบริหารทางการพยาบาลทุกระดับใชวิธีการอยางไรในการสื่อสารวิสัยทัศนและ พันธกิจไปสูบุคลากร
ทางการพยาบาลทุกระดับ

 ผูบริหารหนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการอยางไรในการใหอํานาจการตัดสินใจ และการจูงใจให
บุคลากรในหนวยงาน มีความมุงมั่นรวมแรงรวมใจในการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ

(2) ตอบคําถาม ตอไปนี้

 ผูบริหารหนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการอยางไรในการทําใหเกิดการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
 ผูบ ริหารหนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการอยางไรในการปรับปรุงผลการดําเนินงาน
 ผูบริหารทุกระดับใชวิธีการอยางไรในการดําเนินการใหเกิดการบรรลุวิสัยทัศนของหนวยงานบริการ
พยาบาลและองคกรพยาบาล

สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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2. เปาหมายหลักขององคกร
หมวดและหัวขอตางๆ
การนําองคกร
หมวด 1
1.1 การกําหนดทิศทางขององคกร
1.2 ความรับผิดชอบตอผูใ ชบริการ
หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

การวางแผนเชิงกลยุทธ
2.1 การจัดทํากลยุทธ
2.2 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ
การมุงเนนผูใชบริการ
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการ
3.2 ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูใชบริการ
3.3 การพิทักษสิทธิ์ผใู ชบริการ

คะแนน
60
30
30
60
30
30
100
30
40
30

การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

80
4.1 การวัด การวิเคราะห และการทบทวนผลการดําเนินงาน
4.2 การจัดการความรู
หมวด 5

หมวด 6

40
40

การมุงเนนผูใหบริการ
5.1 ความผูกพันของบุคลากร
5.2 ความผูกพันของบุคลากร
กระบวนการพัฒนาวิธีปฏิบัตกิ ารพยาบาลทีเ่ ปนเลิศ

50
50

6.1 การคัดเลือกปญหาและการกําหนดเปาหมาย
6.2 การสืบคนและคัดสรรหลักฐานเชิงประจักษ
6.3 การพัฒนาและดําเนินงานการปฏิบัตกิ ารพยาบาลทีเ่ ปนเลิศ

80
60
80

100

200

สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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หมวด 7

ผลลัพธของการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
7.1 ผลลัพธดา นประสิทธิผล
7.2 ผลลัพธดา นประสิทธิภาพ
7.3 ผลลัพธดา นผูใ ชบริการ
7.4 ผลลัพธดา นผูใ หบริการ
7.5 ผลลัพธดา นการเกื้อกูลองคกรและสังคม

400
80
80
80
80
80

เกณฑรางวัลคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
(Criteria for Nursing Performance Excellence)
เริ่มตนดวยโครงรางองคกร (Begin with the Organizational Profile)
ความสําคัญของการเริ่มตนดวยโครงรางองคกร
โครงรางองคกรเปนจุดเริ่มตนที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินองคกร/หนวยงานบริการ
พยาบาลดวยตนเอง และในการเขียนรายงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล โครงรางองคกรมีความสําคัญ
อยางยิ่ง เนื่องจาก:
 โครงรางองคกรชวยใหองคกร/หนวยงานบริการพยาบาลระบุสารสนเทศสําคัญที่อาจขาด
หายไป และมุงเนนที่ขอกําหนดและผลลัพธของการดําเนินการที่สําคัญ
 องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลสามารถใชโครงรางองคกรเพื่อการประเมินตนเองใน
เบื้องตน หากพบวามีสารสนเทศในประเด็นใดขัดแยงกัน มีนอย หรือไมมีเลย ใหใช
ประเด็นเหลานี้ในการวางแผนปรับปรุง
 โครงรางองคกรเปนสิ่งที่กําหนดบริบทในการตอบคําถามตามขอกําหนดของเกณฑในหมวด
1–7

สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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โค

โครงรางองคกร
โครงรางองคกร หมายถึง ภาพของ 1) ลักษณะองคกร 2) สิ่งสําคัญทีม่ ีผลตอวิธีการ
ดําเนินงาน และ 3) ความทาทายสําคัญทีอ่ งคกร/หนวยงานบริการพยาบาลเผชิญอยู
1. ลักษณะองคกร (Organizational Description): ลักษณะที่สําคัญขององคกร/หนวยงาน
บริการพยาบาลคืออะไร
ใหอธิบายถึงสภาพแวดลอมการดําเนินงานขององคกร/หนวยงานบริการพยาบาล และ
ความสัมพันธที่สําคัญกับผูใ ชบริการ ผูใหบริการ และผูม ีสวนไดสวนเสีย
โดยตอบคําถามตอไปนี้

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
องค ประกอบที่สํา คั ญ ที่ทํา ให บุคลากรผู กพัน ในการทํา งานเพื่อบรรลุพัน ธกิจและวิสัยทั ศ นของ
องคกร บุคลากรและลักษณะงานขององคกรมีความหลากหลายอยางไร (WORKFORCE
DIVERSITY and job DIVERSITY) อะไรคือขอกําหนดดานสุขภาพและความปลอดภัยที่เปนเรื่อง
เฉพาะขององคกร/หนวยงานบริการพยาบาล
สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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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

สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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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 ซึ่งหมายรวมถึงกระบวนการประเมินผลและปรับปรุง
โครงการและกระบวนการทีส่ ําคัญขององคกร/หนวยงานบริการพยาบาล มีอะไรบาง
โค
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หมวด 1

การนําองคกร

หมวดการนําองคกร เปนการประเมินบทบาทของผูบริหารทางการพยาบาล ทั้ง
ระดับสูงและระดับหนวยงานในการกําหนดทิศทางการพัฒนาหนวยงาน การบริหารหนวยงาน
รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมและความรับผิดชอบตอผูใชบริการในหนวยงานบริการ
พยาบาลที่พัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
1.1 การกําหนดทิศทางขององคกร
ใหอธิบายถึงการดําเนินการที่ผูบริหารทางการพยาบาลแตละระดับที่ใชในการ
ชี้นําการพัฒนาองคกร/หนวยงานบริการพยาบาล วิธีการสื่อสารและกระตุนใหมีผลการดําเนินการที่
ดีในการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
ก. วิสัยทัศนและพันธกิจ (Vision and Mission)
(1) ใหตอบคําถาม ตอไปนี้
 ผูบริหารทางการพยาบาลทุกระดับดําเนินการกําหนด วิสัยทัศนและพันธ
กิจของกลุมการพยาบาล/หนวยงานบริการพยาบาล อยางไร
 วิ ธี ก ารเชื่ อ มโยงความสอดคล อ งของวิ สั ย ทัศ น แ ละพัน ธกิ จ ขององค ก ร
พยาบาลและหนวยงานบริการพยาบาล ทําอยางไร
 มีชวงระยะเวลาของการทบทวน ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน พันธกิจอยางไร
 ข อ ความวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ ที่ อ งค ก รพยาบาลและหน ว ยงานบริ ก าร
พยาบาลใชอยูในปจจุบัน คืออะไร
(2) ใหตอบคําถาม ตอไปนี้
 สัมพันธภาพของบุคลากรทุกระดับในหนวยงานบริการพยาบาล เปน
อยางไร
 ผูบริหารหนวยงานใชวิธีการอยางไรในการกระตุน หรือ เสริมสราง
บรรยากาศที่ดีในการทํางาน เพื่อใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพบริการของ
หนวยงาน
 ผูบริหารหนวยงานใชวิธีการอยางไรในการเสริมสราง/สนับสนุนการพัฒนา
วิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ข. การสื่อสารและผลการดําเนินงาน
(1) ตอบคําถาม ตอไปนี้
 ผูบริหารทางการพยาบาลทุกระดับใชวิธีการอยางไรในการสื่อสารวิสัยทัศน
และ พันธกิจไปสูบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ
 ผูบริหารหนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการอยางไรในการใหอํานาจการ
ตัดสินใจ และการจูงใจใหบุคลากรในหนวยงาน มีความมุงมั่นรวมแรง
รวมใจในการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
(2) ตอบคําถาม ตอไปนี้
 ผูบริหารหนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการอยางไรในการทําใหเกิดการ
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
 ผูบริหารหนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการอยางไรในการปรับปรุงผลการ
ดําเนินงาน
 ผู บ ริ หารทุ ก ระดั บ ใชวิ ธีก ารอยา งไรในการดํา เนิ น การใหเ กิด การบรรลุ
วิสัยทัศนของหนวยงานบริการพยาบาลและองคกรพยาบาล
1.2 ความรับผิดชอบตอผูใชบริการ
ใหอธิบายถึงการดําเนินงาน เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอผูใชบริการของ
หนวยงานบริการพยาบาลนั้น ๆ ทั้งในดานความปลอดภัยจากความเสี่ยงตาง ๆ การปรับปรุง
พฤติกรรมบริการที่มีจริยธรรมและการรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรผูใหบริการในระหวาง
การดําเนินการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
ก. การวิเคราะหความเสี่ยงและผลกระทบ
(1) ตอบคําถาม ตอไปนี้
 ผูบริหารหนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการอยางไรในการวิเคราะห
ปจจัยแวดลอมตางๆ ที่เปนความเสี่ยงทุกดาน ซึ่งมีความสัมพันธ
และเกี่ยวของกับการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
 ผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผูใชบริการของหนวยงาน
บริการพยาบาลนั้นๆ มีอะไรบาง
สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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(2) ตอบคําถาม ตอไปนี้
 ผูบริหารหนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการอยางไรในการกําหนด
มาตรการเพื่อการปองกัน/แกไขความเสี่ยงและผลกระทบดังกลาว
 กระบวนการดําเนินงานเชิงรุก และความตอเนื่องของระบบการเฝา
ระวังความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูใชบริการ ใน
ระหวางการดําเนินการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ มี
อะไรบาง
ข. จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(1) ผูบริหารหนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการและกลไกอยางไรในการ
เฝาระวัง ติดตามกํากับและประเมินผลในประเด็นเรื่องจริยธรรมและรักษาไวซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในระหวางการดําเนินการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
(2) ตอบคําถาม ตอไปนี้
 ตั ว ชี้ วั ด สํ า คั ญ ที่ ใ ช ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลให บุ ค ลากรมี ก ารประพฤติ
ปฏิบัติอยางมีจริยธรรม มีอะไรบาง
 ผูบริหารหนวยงานบริการพยาบาลดําเนินการอยางไรในกรณีที่มี
พฤติกรรมที่ขัดตอจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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หมวด 2

การวางแผนเชิงกลยุทธ

หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ เปนการประเมินหนวยงานบริการพยาบาล ในดาน
การจัดทํากลยุทธ การจัดทําแผนปฏิบัติการและการนํากลยุทธไปปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการพัฒนาวิธี
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ โดยสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของหนวยงาน
2.1 การจัดทํากลยุทธ
ใหอธิบายถึงกระบวนการกําหนดแผนกลยุทธและวัต ถุประสงคเชิงกลยุทธ
สรุปวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สําคัญของหนวยงานและเปาหมายหลักที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิธี
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศโดยสอดคลองกับเปาหมายหลักขององคกร
ก. กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ (Strategic Planning Process)
(1) ตอบคําถาม ตอไปนี้
 ผูบริหารองคกร/หนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการอยางไรในการ
วางแผนกลยุทธ
 ขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการจัดทํากลยุทธ มีอะไรบาง
 ผูเกี่ยวของสําคัญในการรวมจัดทําแผนกลยุทธ ประกอบดวย
บุคคล/หนวยงานใดบาง
(2) ตอบคําถาม ตอไปนี้
 องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลมีวิธีการอยางไรในการนําผลการ
วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกรมาใช
ในการจัดทําแผนกลยุทธ ที่เชื่อมโยงสูการพัฒนาวิธีปฏิบัติการ
พยาบาลที่เปนเลิศ
ข. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
(1) วัตถุ ประสงคเชิงกลยุทธที่สําคั ญของหนวยงานบริการพยาบาลที่
เกี่ยวของและเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ มีอะไรบาง และเชื่อมโยง
ไปสูแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอะไรบาง
(2) ตารางเวลาที่ จ ะบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค เ ชิ ง กลยุ ท ธ ที่ กํ า หนดและ
เปาหมายหลักที่สําคัญที่สุดของวัตถุประสงคเชิงกลยุทธดังกลาวเปนอยางไร
สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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2.2 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (Strategic Implement)
อธิ บ ายถึ ง วิ ธี ก ารแปลงวั ต ถุ ป ระสงค เ ชิ ง กลยุ ท ธ ที่ ร ะบุ ถึ ง การพั ฒ นาวิ ธี
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศไปสูแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สรุปแผนปฏิบัติการ วิธีการ
ถายทอดสูการปฏิบัติ (Deploy)และตัวชี้วัดที่สําคัญ (Indecator))ในการติดตามความกาวหนาของ
ผลการดําเนินงาน
รวมทั้งคาดการณผลการดําเนินการในอนาคตของตัวชี้วัดเหลานี้ โดยกร
เปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบ (Comparisons)
ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการ
(1) ตอบคําถาม ตอไปนี้
 หนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการอยางไรในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปเพื่อใหสอดคลองกับแผนกลยุทธขององคกร
 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาวิ ธีป ฏิบัติการพยาบาลที่เปน เลิศ มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ที่เกี่ยวของอยางไร
 ผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประกอบดวย
หนวยงาน/ฝาย/บุคคลใดบาง
 ปจจัยนําเขา งบประมาณ และแหลงที่มาของทรัพยากรที่สําคัญ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงกิจกรรมการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
ตั้งแตเริ่มตนขั้นตอนแรกในการยกราง ทดลองใช ประเมินผล
ขยายผล จนกระทั่งถึงขั้นตอนของการเผยแพรผลการดําเนินงาน มี
อะไรบาง จํานวนเทาไร
(2) ตอบคําถาม ตอไปนี้
 องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการอยางไรในการถายทอด
แผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติทั่วทั้งหนวยงาน
 องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการอยางไรในการติดตาม
กํากับเพื่อใหมีความมั่นใจวาผลการดําเนินการนี้จะมีความยั่งยืน
 องค ก ร/หน ว ยงานบริ ก ารพยาบาลใช วิ ธี ก ารอย า งไรในการ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ข. การนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ
(1) ตอบคําถาม ตอไปนี้
 องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการอยางไรในการถายทอด
แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่
เปนเลิศไปสูบุคลากรของหนวยงานบริการพยาบาล
 องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการอยางไรในการสรางการ
มีสวนรวมในการดําเนินงาน
(2) ตัววัด ผลการดําเนิน การที่สํา คัญ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข องกั บ การ
พัฒนาวิธีป ฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ที่ใช ติดตามความกา วหนา ของ
แผนปฏิบัติการ มีอะไรบาง

สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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หมวด 3

การมุงเนนผูใชบริการ

หมวดการมุงเนนผูใชบริการ เปนการประเมินหนวยงานบริการพยาบาลในดานการ
ใหความสําคัญกับกลุมผูใชบริการ ในกระบวนการของการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
การยึดหลัก “ผูใชบริการเปนศูนยกลางของการดูแล” การกําหนดความตองการ/ความคาดหวัง
ของผูใชบริการ การสรางความพึงพอใจแกผูใชบริการและกระบวนการพิทักษสิทธิผูใชบริการ
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการ
ให อ ธิ บ ายวิ ธี ก ารจํ า แนกประเภท/กลุ ม ผู ใ ช บ ริ ก ารของหน ว ยงานบริ ก าร
พยาบาลที่พัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ และการหาความตองการและความคาดหวังของ
ผูใชบริการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิธีการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
ก. การจําแนกประเภทผูใชบริการ
(1) ตอบคําถาม ตอไปนี้
 องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการอยางไรในการจําแนก
ประเภท/กลุมผูใชบริการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เปน
เลิศ
 เกณฑ ต า งๆที่นํ า มาใช ใ นการจํ า แนกประเภท/กลุ มผู ใ ช บ ริ ก ารมี
อะไรบาง
 เกณฑดังกลาวมีระดับความนาเชื่อถืออยางไร หรืออางอิงมาจาก
แหลงใด
(2) หลั ง จากการใช เ กณฑ ดั ง กล า วในการจํ า แนกประเภท/กลุ ม
ผูใชบริการ ผลลัพธเปนอยางไร (เชน จําแนกออกเปนกี่กลุม แตละกลุมมีจํานวนเทาไร หรือมี
คุณลักษณะอยางไร)
ข. ความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการ
(1) องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการอยางไรในการสํารวจ
คนหา
รับฟงหรือเรียนรูถึงความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการที่เกี่ยวของใน
กระบวนการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ (ทั้งในอดีต ปจจุบัน)
สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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(2) องค ก ร/หน ว ยงานบริ ก ารพยาบาลใช วิ ธี ก ารอย า งไรในการ
คาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของความตองการและความคาดหวังที่สําคัญของผูใชบริการใน
อนาคต
3.2 ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูใชบริการ
ใหอธิบายวิธีการที่หนวยงานบริการพยาบาล/องคกรพยาบาลใชในการสราง
ความสัมพันธที่ดีและสรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการที่เกี่ยวของในกระบวนการพัฒนาวิธี
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
รวมทั้งวิธีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการทุกกลุมที่
เกี่ยวของ
ก. การสรางความสัมพันธกับผูใชบริการ
(1) องค กร/หน ว ยงานบริ ก ารพยาบาลใชวิธี การอย า งไรในการสรา ง
หนวยงานบริการพยาบาลกับผูใชบริการที่เกี่ยวของใน
ความสัมพันธ/สัมพันธภาพที่ดีระหวาง
กระบวนการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
(2) ตอบคําถาม ตอไปนี้
 องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการ/กระบวนการอยางไรใน
การติดตามเฝาระวังและประเมินสัมพันธภาพอยางตอเนื่อง
 วิ ธี ก ารรั บ ฟ ง และกระบวนการจั ด การข อ ร อ งเรี ย นของผู ใ ช บ ริ ก าร
ประกอบดวยอะไรบาง
ข. การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
(1) องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการอยางไรในการประเมิน
ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูใชบริการในกระบวนการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
โดยจําแนกตามกลุมและประเภท ของผูใชบริการใหชัดเจน
(2) องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการอยางไรในการนําผลการ
ประเมิ น ความพึง พอใจและความไมพึงพอใจของผูใ ชบ ริก ารไปในการ
ปรับปรุงคุณภาพบริการของหนวยงานอยางตอเนื่อง
3.3 การพิทักษสิทธิผูใชบริการ
ใหอธิบายถึงวิธีการกําหนดกระบวนการในการพิทักษสิทธิ์ผูใชบริการ
สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ก. กระบวนการคุมครองสิทธิผูใชบริการ
(1) องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการและขั้นตอนอยางไรใน
การดําเนินงานเพื่อพิทักษสิทธิ์ผูใชบริการในระหวางการดําเนินการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่
เปนเลิศ
(2) องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการอยางไรในการควบคุม
กํากับ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และมีกระบวนการแกไขอยางไรในกรณีที่มีการละเมิด
สิทธิผูปวย/ผูใชบริการ
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หมวด 4

การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

หมวดการวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู เปนการประเมินองคกรพยาบาล/
หนวยงานบริการพยาบาลในดานการรวบรวม วิเคราะห จัดการและปรับปรุงขอมูลสารสนเทศและ
สินทรัพยทางความรู
ตลอดจนการทบทวนผลการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิธีการ
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
4.1 การวัด การวิเคราะห และการทบทวนผลการดําเนินงาน
ใหอธิบายวิธีการในการวัด การวิเคราะห ทําใหสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกัน ทบทวน และปรับปรุงผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศใน
ทุกระดับและทุกสวนของหนวยงานบริการพยาบาล
ก. การวัดและการวิเคราะหผลการดําเนินงาน
(1) ตอบคําถาม ตอไปนี้
 องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการ/กระบวนการอยางไรใน
การกําหนด/เลือกขอมูล รวบรวม วิเคราะห บูรณาการขอมูลและ
สารสนเทศ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจําวันที่เกี่ยวของกับ
ผลการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
 องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการอยางไรในการติดตาม
ผลการดําเนินงานโดยรวมของหนวยงานบริการพยาบาล
(2) ตอบคําถาม ตอไปนี้
 ตัววัดผลการดําเนินงานที่สําคัญ มีอะไรบาง
 องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการอยางไรในการเลือกใช
ขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญ
ข. การทบทวนผลการดําเนินงาน
(1) ตอบคําถาม ตอไปนี้
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องค ก ร/หน ว ยงานบริ ก ารพยาบาลใช วิ ธี ก ารอย า งไรในการ
ทบทวนผลการดําเนินงานตามวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
 ผูที่มีสวนรวมหรือสวนเกี่ยวของในการทบทวนผลการดําเนินงาน
ประกอบดวยหนวยงาน/ฝาย/บุคคลใดบาง
 องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการอยางไรในการนําผล
การทบทวนไปจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของเรื่ อ งที่ ต อ งนํ า ไป
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง และอยางกาวกระโดด
(2) องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการอยางไรในการแปลง
ผลการทบทวนผลการดําเนินงานไปใชในการถายทอด เพื่อนําไปปฏิบัติในเรื่องที่จัดลําดับ
ความสําคัญไว
4.2 การจัดการความรู
ใหอธิบายวิธีการในการจัดการความรูภายในหนวยงานบริการพยาบาล ใหเกิด
การถายทอดและแบงปนความรูนําไปสูการปฏิบัตทิ ั่วทั้งองคกร รวมทั้งความรูเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั กิ าร
พยาบาลที่เปนเลิศ
ก. กระบวนการจัดการความรู
(1) องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการและขั้นตอนอยางไรใน
การดําเนินการในประเด็นสําคัญ ตอไปนี้
- การรวบรวมและถายทอดความรูของบุคลากรทุกระดับ
- การถายทอดความรูที่เกี่ยวของกับการบริการของหนวยงานบริการ
พยาบาลระหวางผูใหบริการกับผูใชบริการและบุคคลทั่วไป
- การคนหาและการนําวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ (Nursing Best
Practices) ไปปฏิบัติอยางรวดเร็ว
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หมวด 5

การมุงเนนผูใหบริการ

หมวดการมุงเนนผูใหบริการ เปนการประเมินหนวยงานบริการพยาบาลในดานการ
สรางความผูกพัน จัดการ และพัฒนาบุคลากรพยาบาล สงเสริมใหบุคลากรใชศักยภาพอยางเต็มที่
เพื่อใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับพันธกิจของหนวยงาน กลยุทธ และแผนปฏิบัติการ
โดยรวม รวมทั้งความสามารถขององคกรในการประเมินความตองการดานขีดความสามารถและ
อั ต รากํ า ลั ง ของบุ ค ลากร เพื่ อ สร า งสภาพแวดล อ มที่ ก อ ให เ กิ ด ผลการดํ า เนิ น การที่ ดี ต ามวิ ธี
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
5.1 ความผูกพันของบุคลากร
ใหอธิบายวิธีการสรางความผูกพัน พิจารณาความดีความชอบ ยกยองชมเชย
และใหรางวัลบุคลากรเพื่อใหมีผลการดําเนินการที่ดี วิธีการพัฒนาบุคลากรและผูนําใหมีผลการ
ดําเนินการที่ดีตามวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ และวิธีการที่หนวยงานใชในการประเมินความ
ผูกพันของบุคลากร และนําผลการประเมินไปใชเพื่อใหมีผลการดําเนินการที่ดี
ก. การเพิ่มคุณคาแกบุคลากร
(1) ตอบคําถาม ตอไปนี้
 องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการอยางไรในการกําหนด
ปจจัยที่มีผลตอความผูกพัน และปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ
ของบุคลากร
 องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการอยางไรในการกําหนด
ปจจัยเหลานี้สําหรับแตละกลุมบุคลากร (ที่แตกตางกัน)
(2) องค ก ร/หน ว ยงานบริ ก ารพยาบาลใช วิ ธี ก ารอย า งไรในการ
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่ชวยใหบุคลากรมีผลการดําเนินการที่ดี และมีแรงจูงใจเพื่อบรรลุ
สิ่งตอไปนี้ ;
 ความรวมมือ การสื่อสารอยางมีประสิทธิผลและการแบงปนทักษะ
ของบุ ค ลากร ทั้ ง ภายในหน ว ยงานและข า มหน ว ยงาน หน ว ย
ปฏิบัติการ รวมทั้งบุคลากรที่อยูตางสถานที่กัน
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 การถ า ยทอดสารสนเทศอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและการสื่ อ สารแบบ

สองทิศทางกับผูบริหาร
 การตั้งเปาประสงคระดับบุคคล การใหอํานาจในการตัดสินใจและ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค
(3) องค ก ร/หน ว ยงานบริก ารพยาบาลใช วิ ธี ก าร/กระบวนการ และ
ขั้นตอนอยางไรในเรื่องสําคัญ ตอไปนี้
 ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่สนับสนุนใหมีผล
การดําเนินการที่ดี
 การสรางความผูกพันของบุคลากร และตัวชี้วัดดานความผูกพัน
ของบุคลากร
 การพิจารณาเความดีความชอบ การบริหารคาตอบแทน การให
รางวัล การยกยองชมเชย และการสรางแรงจูงใจ
 การเสริมสรางการมุงเนนผูใชบริการและการบรรลุผลสําเร็จของ
แผนปฏิบัติการ
ข. การพัฒนาบุคลากรและผูนํา
(1) องค ก ร/หน ว ยงานบริก ารพยาบาลใช วิ ธี ก าร/กระบวนการ และ
ขั้นตอนอยางไรในการพัฒนาและระบบการเรียนรูสําหรับบุคลากรของหนวยงานเกี่ยวกับเรื่อง
ตอไปนี้
 ความจําเปนและความตองการเรียนรูและการพัฒนา ซึ่งระบุโดย
บุคลากร ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติ
 ความสามารถพิเศษ ความทาทายเชิงกลยุทธและการบรรลุผลสําเร็จ
ของแผนปฏิบัติการของหนวยงาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 การปรับปรุงผลการดําเนินการของหนวยงาน การเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 ขอบเขตของโอกาสในการพัฒนา การฝกอบรม การสอนงานและการ
แนะนําอยางใกลชิด รวมทั้งประสบการณที่เกี่ยวกับวิธีป ฏิบัติการ
พยาบาลที่เปนเลิศ
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 การสงเสริมใหใชความรูและทักษะใหมในที่ทํางาน
ค. การประเมินความผูกพันของบุคลากร
(1) องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการ และขั้นตอนอยางไรใน
เรื่องตอไปนี้


การประเมินความผูกพันของบุคลากร พรอมทั้งรายการตัวชี้วัด ทั้ง
ที่เปนทางการและไมเปนทางการ ที่ใชในการประเมินความผูกพัน
 การประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
 ความแตกต า งของวิ ธี ก ารและตั ว ชี้ วั ด เหล า นี้ ในแต ล ะกลุ ม ของ
บุคลากร
(2) องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการอยางไรในการนําผล
ตรวจประเมินมาเชื่อมโยงกับผลลัพธที่สําคัญที่รายงานในหมวด 7 เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุง
5.2

สภาพแวดลอมของบุคลากร
ใหอธิบายวิธีการบริหารขีดความสามารถ และอัตรากําลังบุคลากรเพื่อใหงาน
บรรลุผลสําเร็จ รวมทั้งการรักษาบรรยากาศในการทํางานที่มีความปลอดภัย การปองกันภัยและ
การไดรับการสนับสนุน
ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร
(1) องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการและขั้นตอนอยางไรใน
การประเมิ น ความต อ งการด า นขี ด ความสามารถและอั ต รากํ า ลั ง บุ ค ลากร รวมทั้ ง ทั ก ษะ
สมรรถนะ และกําลังคนที่องคกรจําเปนตองมี
(2) องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการ และขั้นตอนอยางไรใน
การบริหารและจัดบุคลากรเพื่อใหงานของหนวยงานบรรลุผล เพื่อใชประโยชนจากความสามารถ
พิเศษของหนวยงาน เพื่อเสริมสรางการมุงเนนผูใชบริการ เพื่อใหผลดําเนินการดีเกินความ
คาดหวัง เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับความทาทายเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ และเพื่อใหคลองตัว
ที่จะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงความจําเปนของระบบบริการ
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(3) องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลใชวิธีการอยางไรในการเตรียม
บุ ค ลากรให พ ร อ มรั บ ต อ การเปลี่ ย นแปลงความต อ งการด า นขี ด ความสามารถและอั ต รากํ า ลั ง
บุคลากร
ข. บรรยากาศการทํางานของบุคลากร
(1) องค ก ร/หน ว ยงานบริก ารพยาบาลใช วิ ธี ก าร/กระบวนการ และ
ขั้นตอนอยางไร ในการทําใหมั่นใจวาสถานที่ทํางานมีสุขอนามัย ความปลอดภัยและการปองกันภัย
รวมทั้งวิธีการปรับปรุงสถานที่ทํางานดังกลาว
(2) ตัวชี้วัดผลการดําเนินการหรือเปาประสงคของการปรับปรุงของแต
ละปจจัยที่เกี่ยวกับสถานที่เหลานี้ มีอะไรบาง
(3) ความแตกตางที่สําคัญของปจจัยเหลานี้ และตัววัดผลดําเนินการ
หรือเปาประสงคสําหรับสภาพแวดลอมของสถานที่ทํางานที่แตกตางกัน มีอะไรบาง
(4) สวัสดิการที่ใหกับบุคลากร มีอะไรบาง องคกร/หนวยงานบริการ
พยาบาลมีวิธีการอยางไรในการปรับเปลี่ยนสวัสดิการตามความตองการของบุคลากรที่หลากหลาย
สวัสดิการที่แตกตางในแตละกลุมบุคลากร
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หมวด 6

กระบวนการพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ

หมวดกระบวนการพั ฒ นาวิ ธี ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาลที่ เ ป น เลิ ศ เป น การประเมิ น
กระบวนการสําคัญที่ตอบสนองวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการและ
เกิดผลลัพธที่ตองการ โดยหมายความถึงการสรางและพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ การ
ทดลองใชและการปรับปรุงแกไขจนกระทั่งนํามาใชเพื่อใหเกิด Nursing Best Practices ในเรื่อง
ดังกลาว ทั้งนี้โดยดําเนินการตาม 7 ขั้นตอนของ Evidence Based Nursing Practices
6.1 การคัดเลือกปญหาและการกําหนดเปาหมาย
ใหอธิบายหลักการ แนวคิดในการคัดเลือกปญหาที่มีความทาทายและเปนไป
ได รวมทั้งการกําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับปญหาที่เลือกมาพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปน
เลิศ
ก. การคัดเลือกปญหา
(1) องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลมีวิธีการ และขั้นตอนอยางไรใน
การดําเนินการในเรื่องตอไปนี้
 การกําหนดแนวคิดและวิธีการในการคัดเลือกปญหา
 การวิเคราะหปญหา สาเหตุและวิธีการที่ใชในการคัดเลือกปญหา
ความเปนมาและความสําคัญของประเด็นปญหาที่ศึกษา มูลเหตุ
ขอมูลหรือขอเท็จจริงที่ผานมา และเหตุผลความจําเป นที่ศึกษา
อันแสดงถึงกระบวนการคิดเชิงเหตุผล (Critical thinking) ใน
ประเด็นหลักของแนวคิดและวิธีการในการคัดเลือกปญหา
 วิธีการจําแนกปญหา โดยเชื่อมโยงใหเห็นความสอดคลองกับแผน
กลยุทธและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
(2) องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลมีวิธีการ และขั้นตอนอยางไรใน
การดําเนินการในเรื่องตอไปนี้
 การจัดลําดับความสําคัญของปญหา
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หลักการและเหตุผลที่ใชในการจัดลําดับความสําคัญของปญหา
ผลลัพธ ที่ไ ดจากการจั ด ลํา ดับ ความสํา คัญของปญ หาในองค กร/
หนวยงานบริการพยาบาล
 เหตุผลที่คัดเลือกปญหาดังกลาวมาทําการศึกษาและพัฒนาเปนวิธี
ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลที่ เ ป น เลิ ศ ของหน ว ยงานที่ ส อดคล อ งกั บ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ข. การกําหนดเปาหมาย
(1) องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลดําเนินการอยางไรในเรื่องตอไปนี้
 การกําหนดเปาหมายที่ทาทาย
 การกําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับเรื่องที่ดําเนินการพัฒนา โดย
เปาหมายควรเทากับหรือใกลเคียงกับเกณฑมาตรฐานและดีกวาผล
การดําเนินงานในชวงที่ผานมา เปนการแสดงใหเห็นแนวโนมของ
การพั ฒ นา และเปรี ย บเที ย บ ผลลั พ ธ ที่ ผ า นมาของตนเองกั บ
หนวยงานบริการพยาบาลอื่นและเกณฑมาตรฐาน
(2) องคกร/หนวยงานบริการพยาบาลดําเนินการอยางไรในเรื่องตอไปนี้
 ความชัดเจนของเปาหมายที่กําหนด โดยแสดงคาเปาหมายให
ครบถวน
 ผลลั พ ธ ห รื อ ผลสํ า เร็ จ ที่ ต อ งการจากการพั ฒ นาวิ ธี ป ฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลที่เปนเลิศ
และกําหนดตัววัดผลลัพธที่สอดคลองกับ
ผลลัพธหรือผลสําเร็จ พรอมทั้งกําหนดเปาหมายของตัววัดผลลัพธ
เปนเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพที่สามารถวัดได
6.2 การสืบคนและคัดสรรหลักฐานเชิงประจักษ
ก. การสืบคนหลักฐานเชิงประจักษ
(1) ใหองคกร/หนวยงานบริการพยาบาลอธิบายการดําเนินการในเรื่อง
ตอไปนี้
 ลักษณะของหลักฐานเชิงประจักษที่ไดจากการสืบคน
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 คุ ณ ลั ก ษณะของหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ ที่ นํ า มาใช ป ระกอบการ
พัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ซึ่งหลักฐานเชิงประจักษ ที่
สืบคนมานั้นควรเปนเรื่องเดียวกันหรือเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับเรื่อง
ที่ศึกษา เปนวรรณกรรมที่ทันสมัย มีความเปนปจจุบัน
(2) แหลงที่มาของหลักฐานเชิ งประจักษ ใหแสดงถึงแหล งที่มาของ
วรรณกรรมที่ทบทวนเพื่อสืบคนหลักฐานเชิงประจักษ และความ
หลากหลายของแหลงที่มาของ หลักฐานเชิงประจักษ
ข. การคัดสรรหลักฐานเชิงประจักษ
(1) ใหองคกร/หนวยงานบริการพยาบาลอธิบายการดําเนินการในเรื่อง
ตอไปนี้
 แนวทางการคัดสรรหลักฐานเชิงประจักษ
 วิธีการและหลักเกณฑที่ใชในการคัดสรรหลักฐานเชิงประจักษ
 เกณฑสากลที่ใชกําหนดระดับของหลักฐานเชิงประจักษ รวมถึงระบุ
ระดับของหลักฐานเชิงประจักษที่คัดสรร เพื่อแสดงใหเห็นความนาเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ
(2) องค ก ร/หน ว ยงานบริ ก ารพยาบาลนํ า หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ ม า
ประยุกตใชอยางไรเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของหนวยงานบริการพยาบาลที่พัฒนาวิธีปฏิบัติการ
พยาบาลที่เปนเลิศ
6.3 การพัฒนาและดําเนินงานตามวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
ก. การพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
(1) ใหองคกร/หนวยงานบริการพยาบาลอธิบายการดําเนินการในเรื่อง
ตอไปนี้



วิธีการยกรางวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
ขั้นตอนสําคัญ (Critical Processes) ที่ใชตองดําเนินการในรางวิธี
ปฏิบัติฯ
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(2) ใหองคกร/หนวยงานบริการพยาบาลอธิบายการดําเนินการในเรื่อง
ตอไปนี้



วิธีการทดลองใชวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
วิธีการหรือกระบวนการที่ไดนําวิธีปฏิบัติไปประยุกตใช ประเด็น
สําคัญเกี่ยวกับการเลือกกลุมตัวอยาง
 ชวงระยะเวลาที่ทดลองใช
 วิ ธี ก ารวิ เ คราะห แ ละการประเมิ น ผลการนํ า ยกร า งวิ ธี ป ฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลที่เปนเลิศไปใช
(3) ใหองคกร/หนวยงานบริการพยาบาลอธิบายการดําเนินการในเรื่อง
ตอไปนี้



วิธีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
วิธีการหรือกระบวนการที่ใชในการปรับปรุงแกไขวิธีปฏิบัติการที่
เปนเลิศ
ข. การดําเนินงานตามวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
(1) ใหองคกร/หนวยงานบริการพยาบาลอธิบายการดําเนินการในเรื่อง
ตอไปนี้


วิธีการนําวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศที่เสร็จสมบูรณไปใชใน
หนวยงานบริการพยาบาลอื่นๆ การประกาศ ใชการกําหนด
ขอบเขตการนําไปใช การจัดทําเอกสารคูมือ/วิธีการปฏิบัติการ
พยาบาลที่เปนเลิศ เอกสารระเบียบปฏิบัติ/คูมือการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ (Procedure/Work Instruction)
 วิธีการใหความรู การสรางความตระหนักและการฝกทักษะแกผู
ปฏิบัติที่เกี่ยวของ
 งบประมาณที่ใชในการขยายผลการดําเนินงานตามวิธีปฏิบัติการ
พยาบาลเปนเลิศ
(2) ใหองคกร/หนวยงานบริการพยาบาลอธิบายการดําเนินการในเรื่อง
ตอไปนี้
สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

34

เกณฑคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ


วิธีการประเมินผลใหครอบคลุมทั้งในระยะการนําวิธีปฏิบัติไปใช
และการประเมินผลลัพธของการดําเนินงาน
 วิธีการติดตาม กํากับการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่
เปนเลิศ
 การยอมรับของบุคลากรในการนําวิธีปฏิบัติไป
 กระบวนการประเมิ น ผลที่ ค รอบคลุ ม ป จ จั ย นํ า เข า วิ ธี ก าร
ประเมินผล และผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ของการดํ าเนินงานตามวิธี
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
(3) ใหองคกร/หนวยงานบริการพยาบาลอธิบายการดําเนินการในเรื่อง
ตอไปนี้






วิธีการเผยแพรและจํานวนแหลงที่เผยแพรวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่
เปนเลิศ ไปสูหนวยงานบริการพยาบาล/องคกรพยาบาลของสถาน
บริการสาธารณสุขอื่น ๆ
วิ ธี ก ารส ง เสริ ม /สนั บ สนุ น ให ห น ว ยงานบริ ก ารพยาบาลอื่ น ๆ
สามารถดําเนินการตามวิธีการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ แลว
เกิดผลการดําเนินงานที่ดี
วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในแวดวงวิชาชีพและสหสาขาวิชาชีพ
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หมวด 7

ผลลัพธของการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ

หมวดผลลัพธของการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
เปนการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ไดแก ผลลัพธดานประสิทธิผล ผลลัพธดาน
ประสิทธิภาพ ผลลัพธดานผูใชบริการ ผลลัพธดานผูใหบริการและผลลัพธดานการเกื้อกูลองคกร
และสังคม
7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผล
สรุปผลการดําเนินการที่สําคัญดานประสิทธิผลที่เกิดจากวิธีปฏิบตั ิการพยาบาล
ที่เปนเลิศ รวมทั้งแสดงขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม
ก. ตัววัดหรือดัชนีที่แสดงถึงประสิทธิผลการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
ใหองคกร/หนวยงานบริการพยาบาลรายงานอธิบายผลสําเร็จตาม
รายละเอียดของผลลัพธที่ไดอยางครบถวน พรอมทั้งแสดงกราฟ หรือตารางที่สื่อความเขาใจได
ชัดเจน ดังนี้
 คาของตัวชี้วัดดานประสิทธิผลของการปฏิบัติพยาบาลที่เปนเลิศ ซึ่งเปน
ผลลัพธที่สอดคลองกับการดําเนินการตามหมวด 1 และหมวด 6
 คาของตัววัดหรือดัชนีเหลานั้นในแตละชวงเวลา
เพื่อแสดงใหเห็น
แนวโนมของผลลัพธ ที่เกิดขึ้นจากวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
 ค า สถิ ติ เ ชิ ง เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการดํ า เนิ น งานขององค ก รพยาบาล/
หนวยงานบริการพยาบาลอื่น
7.2 ผลลัพธดานประสิทธิภาพ
สรุปผลการดําเนินการที่สําคัญดานประสิทธิภาพของวิธีปฏิบัติการพยาบาล
ที่เปนเลิศ โดยแสดงถึงผลลัพธเกี่ยวกับการลดคาใชจาย การลดระยะเวลาการใหบริการ การลด
ตนทุนตอหนวย ความคุมคาของเงิน รวมทั้งแสดงขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม
ก. ตัววัดหรือดัชนีที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาลที่
เปนเลิศ
สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ใหองคกร/หนวยงานบริการพยาบาลรายงานอธิบายผลสําเร็จตาม
รายละเอียดของผลลัพธที่ไดอยางครบถวน พรอมทั้งแสดงกราฟ หรือตารางที่สื่อความเขาใจได
ชัดเจน ดังนี้
 คาของตัวชี้วัดดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติพยาบาลที่เปนเลิศ ซึ่งเปน
ผลลัพธที่สอดคลองกับการดําเนินการตามหมวด 6
เพื่อแสดงใหเห็น
 คาของตัววัดหรือดัชนีเหลานั้นในแตละชวงเวลา
แนวโนมของผลลัพธ ที่เกิดขึ้นจากวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
 ค า สถิ ติ เ ชิ ง เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการดํ า เนิ น งานขององค ก รพยาบาล/
หนวยงานบริการพยาบาลอื่น
7.3 ผลลัพธดานผูใชบริการ
สรุปผลการดําเนินการที่สําคัญดานผูใ ชบริการ โดยแสดงถึงผลลัพธที่เกิดขึ้น
ตามกลุมผูใ ชบริการ รวมทั้งแสดงขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม
ก. ตัววัดหรือดัชนีที่แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นกับผูใชบริการ
ใหองคกร/หนวยงานบริการพยาบาลรายงานอธิบายผลสําเร็จตาม
รายละเอียดของผลลัพธที่ไดอยางครบถวน พรอมทั้งแสดงกราฟ หรือตารางที่สื่อความเขาใจได
ชัดเจน ดังนี้
 คาของตัวชี้วัดดานผูใชบริการของการปฏิบัติพยาบาลที่เปนเลิศ ซึ่งเปน
ผลลัพธที่สอดคลองกับการดําเนินการตามหมวด 3
 ค า ของตั ว วั ด หรื อ ดั ช นี เ หล า นั้ น จํ า แนกตามกลุ ม ผู ใ ช บ ริ ก ารในแต ล ะ
ชวงเวลา
เพื่อแสดงใหเห็นแนวโนมของผลลัพธ
ที่เกิดขึ้นจากวิธี
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
 ค า สถิ ติ เ ชิ ง เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการดํ า เนิ น งานขององค ก รพยาบาล/
หนวยงานบริการพยาบาลอื่น
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7.4 ผลลัพธดานผูใหบริการ
สรุปผลการดําเนินการที่สําคัญดานผูใหบริการ โดยแสดงถึงผลลัพธตามกลุม
ผูใหบริการ รวมถึงแสดงขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม
ก. ตัววัดหรือดัชนีที่แสดงผลที่เกิดขึ้นกับผูใ หบริการ
ใหองคกร/หนวยงานบริการพยาบาลรายงานอธิบายผลสําเร็จตาม
รายละเอียดของผลลัพธที่ไดอยางครบถวน พรอมทั้งแสดงกราฟ หรือตารางที่สื่อความเขาใจได
ชัดเจน ดังนี้
 คาของตัวชี้วัดดานผูใหบริการของการปฏิบัติพยาบาลที่เปนเลิศ ซึ่งเปน
ผลลัพธที่สอดคลองกับการดําเนินการตามหมวด 5
 ค า ของตั ว วั ด หรื อ ดั ช นี เ หล า นั้ น จํ า แนกตามกลุ ม ผู ใ ห บ ริ ก ารในแต ล ะ
ชวงเวลา
เพื่อแสดงใหเห็นแนวโนมของผลลัพธ
ที่เกิดขึ้นจากวิธี
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
 ค า สถิ ติ เ ชิ ง เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการดํ า เนิ น งานขององค ก รพยาบาล/
หนวยงานบริการพยาบาลอื่น
7.5 ผลลัพธดานการเกื้อกูลองคกรและสังคม
สรุปผลการดําเนินการที่สําคัญดานการเกื้อกูลองคกรและสังคม เกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ การเผยแพร การถายทอดองคความรูหรือการเปนแหลง
ศึกษาดูงานของวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศนั้น ๆ อยางเฉพาะเจาะจง รวมทั้งแสดงขอมูลเชิง
เปรียบเทียบที่เหมาะสม
ก. ตัววัดหรือดัชนีที่แสดงถึงการสงเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรูในแวดวง
วิชาชีพ
ใหองคกร/หนวยงานบริการพยาบาลรายงานอธิบายผลสําเร็จตาม
รายละเอียดของผลลัพธที่ไดอยางครบถวน พรอมทั้งแสดงกราฟ หรือตารางที่สื่อความเขาใจได
ชัดเจน ดังนี้

สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

38

เกณฑคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
 คาของตัวชี้วัดดานการเกื้อกูลองคกรและสังคมของการปฏิบัติพยาบาลที่
เปนเลิศ ซึ่งเปนผลลัพธที่สอดคลองกับการดําเนินการตามหมวด 2 และ
หมวด 6
 คาของตัววัดหรือดัชนีเหลานั้นในแตละชวงเวลา
เพื่อแสดงใหเห็น
แนวโนมของผลลัพธ ที่เกิดขึ้นจากวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
 ค า สถิ ติ เ ชิ ง เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการดํ า เนิ น งานขององค ก รพยาบาล/
หนวยงานบริการพยาบาลอื่น
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คะแนนการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
โครงรางองคกร
1. ลักษณะองคกร
2. เปาหมายหลักขององคกร
หมวดและหัวขอตาง ๆ
หมวด 1 การนําองคกร
1.1 การกําหนดทิศทางขององคกร
1.2 ความรับผิดชอบตอผูใชบริการ
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ
2.1 การจัดทํากลยุทธ
2.2 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ
หมวด 3 การมุงเนนผูใ ชบริการ
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการ
3.2 ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูใชบริการ
3.3 การพิทักษสิทธิผใู ชบริการ
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
4.1 การวัด การวิเคราะห และการทบทวนผลการดําเนินงาน
4.2 การจัดการความรู
หมวด 5 การมุงเนนผูใ หบริการ
5.1 ความผูกพันของบุคลากร
5.2 สภาพแวดลอมของบุคลากร
หมวด 6 กระบวนการพัฒนาวิธปี ฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
6.1 การคัดเลือกปญหาและการกําหนดเปาหมาย
6.2 การสืบคนและคัดสรรหลักฐานเชิงประจักษ
6.3 การพัฒนาและดําเนินงานตามวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
หมวด 7 ผลลัพธของการปฏิบตั ิการพยาบาลทีเ่ ปนเลิศ
7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผล
7.2 ผลลัพธดานประสิทธิภาพ
7.2 ผลลัพธดานผูใชบริการ
7.4 ผลลัพธดานผูใหบริการ
7.5 ผลลัพธดานการเกื้อกูลองคกรและสังคม
คะแนนรวม

คะแนน
60
30
30
60
30
30
100
30
40
30
80
40
40
100
50
50
200
60
60
80
400
80
80
80
80
80
1,000
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กระบวนการตรวจประเมิน
กระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑคุณภาพการปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีเ่ ปนเลิศ เพื่อ
คนหา Nursing Performance Excellence แบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 Independent Review
ขั้นที่ 2 Consensus Review
ขั้นที่ 3 Site Visit Assessment
ในการตรวจประเมินขั้นที่ 1 Independent Review ดําเนินการโดยคณะกรรมการ
3–5 ทาน จะแยกกันตรวจประเมินรายงานวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ จากนั้นประชุมสรุปผล
รวมกันในการตรวจประเมินขั้นที่ 2 Consensus Review วา รายงานวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปน
เลิศ สมควรไดรับคะแนนการตรวจประเมินในระดับใด หากคะแนนดังกลาวผานเกณฑที่กําหนดไว
คือ มากกวา 550 คะแนน รายงานวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศเรื่องนั้น จะไดรับการคัดเลือก
เพื่อรับการตรวจประเมิน ขั้นที่ 3 Site Visit Assessment
เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจประเมินในทุกขั้นตอนแลว และไดคะแนนมากกวา 650
คะแนน คณะกรรมการจะเสนอรายชื่อหนวยงานบริการพยาบาล/องคกรพยาบาล พรอมทั้งวิธี
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศเรื่องนั้น ๆ ใหไดรับรางวัลคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
และเผยแพรเปน Nursing Best Practices ใน Website ของสํานักการพยาบาล สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตอไป (http://www. nursing.go.th)
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กระบวนการตรวจประเมิน

รับสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน
ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของเอกสาร
ตรวจประเมินขั้นที่ 1 Independent Review
ตรวจประเมินขั้นที่ 2 Consensus Review
> 550 คะแนน

ตรวจประเมินขั้นที่ 3 Site Visit
Assessment
> 650 คะแนน

ไมใช

องคกร/หนวยงาน
รับรายงานปอนกลับ

ใช

พิจารณากลั่นกรองและเสนอชื่อ
เพื่อรับรางวัลคุณภาพการปฏิบัติการ
พยาบาลที่เปนเลิศ
อนุมัติรางวัลคุณภาพการปฏิบัติการ
พยาบาลที่เปนเลิศ

เผยแพรใน Website
http//:www. nursing.go.th

พิธีมอบรางวัล
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อภิธานศัพท
อภิธานศัพท เปนคําจํากัดความอยางยอของคําตาง ๆ ในเกณฑ ซึ่งมีความสําคัญ
ตอการจัดการผลการดําเนินงานขององคกรพยาบาล/หนวยงานบริการพยาบาล เพื่อใหไดมาซึ่งวิธี
ปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
กระบวนการ (Process)
กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพื่อจุดมุงหมายในการใหบริการแก
ผูใชบริการ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานบริการพยาบาล โดยทั่วไป กระบวนการประกอบดวย
คน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค และวัสดุ มาทํางานรวมกันตามขั้นตอนหรือการปฏิบัติการที่
กําหนดไว ในบางสถานการณ กระบวนการอาจตองปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไวอยางเครงครัด
โดยมีระเบียบปฏิบัติและขอกําหนดที่เปนลายลักษณอักษร รวมทั้งมีการวัดและขั้นตอนการควบคุม
ที่กําหนดไวชัดเจน
การวิเคราะห (Analysis)
การวิเคราะห หมายถึง การตรวจสอบขอเท็จจริงและขอมูล เพื่อใชเปนพื้นฐานใน
การตัดสินใจอยางมีประสิทธิผล การวิเคราะหมักเกี่ยวของกับการหาความสัมพันธระหวางเหตุและ
ผล
การใหอํานาจในการตัดสินใจ (Empowerment)
การใหอํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการปฏิบัติการแกผูปฏิบัติงาน การใหอํานาจในการตัดสินใจกระทําโดยผูที่อยูใกลหนา
งานมากที่สุด ซึ่งเปนผูมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับงานนั้น
การใหอํานาจในการตัดสินใจ มีจุดมุงหมายในการชวยใหผูปฏิบตั ิงานสรางความพึง
พอใจใหแกผูใชบริการ ตั้งแตการติดตอครั้งแรก ปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลผลิต รวมทั้ง
ปรับปรุงผลลัพธของบริการพยาบาลของหนวยงาน/องคกรพยาบาล ผูปฏิบัติงานที่ไดรับอํานาจใน
การตัดสินใจจะตองมีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสม ดังนัน้ องคกรพยาบาล/หนวยงาน
บริการพยาบาล จึงตองใหสารสนเทศที่ทนั เหตุการณและมีประโยชน
สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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เกณฑ (Criteria)
เกณฑ หมายถึง ขอกําหนดในภาพรวมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ วิธีการดําเนินงาน
และวิธีปฏิบัติ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการตัดสินคุณภาพของสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ขั้นตอนสําคัญ (Critical Process)
ขั้นตอนสําคัญ หมายถึง ขั้นตอนที่ขาดไมได จําเปนที่จะตองกําหนดไวเปนลาย
ลักษณอักษรในการกําหนดกระบวนการปฏิบัติการพยาบาลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งหากขาดขั้นตอน
สําคัญดังกลาว หรือการปฏิบัติที่ละเลยขามขั้นตอนสําคัญดังกลาว จะทําใหไมสามารถควบคุม
ผลลัพธหรือผลการดําเนินงานใหเกิดผลดีตามความคาดหวังได
ความผูกพันของบุคลากร
ความผู ก พั น ของบุ ค ลากร หมายถึ ง ระดั บ ความมุ ง มั่ น ของบุ ค ลากร ทั้ ง ในด า น
ความรูสึกและสติปญญา เพื่อใหงาน พันธกิจ และวิสัยทัศนขององคกรบรรลุผล องคกรที่มีระดับ
ความผูกพันของบุคลากรสูงแสดงใหเห็นเดนชัดดวยสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหมีการทํางานที่ใหผล
การดําเนินการที่ดี ทําใหบุคลากรมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มที่ เพื่อผลประโยชนของลูกคา
และความสําเร็จขององคกร
ความสามารถพิเศษ (Core Competency)
ความสามารถพิเศษ หมายถึง เรื่องที่องคกรมีความชํานาญที่สุด ความสามารถพิเศษ
ขององคกรเปนขีดความสามารถที่สําคัญเชิงกลยุทธ ซึ่งสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับ
องคกร ความสามารถพิเศษนี้ มักเปนสิ่งที่ลอกเลียนแบบไดยาก และจะสรางความไดเปรียบที่
ยั่งยืนในการแขงขัน
ความหลากหลาย (Diversity)
ความหลากหลาย หมายถึง ความแตกตางของบุคคล สถานที่ สาขาวิชาชีพ
แหลงที่มา และแหลงกําเนิด
ในเกณฑนี้ หมายถึง ความหลากหลายของแหลงที่มาของหลักฐานเชิงประจักษ
ไดแก แหลงตีพิมพ สถาบันที่ทําการศึกษาวิจัย อาจคนความาจากงานวิจัยของสถาบันการศึกษา
หลาย ๆ แหง สถานบริการสาธารณสุขหลายแหงหรือหลายระดับ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ตัววัดและดัชนี (Measure and Indicators)
ตัววัดและดัชนี หมายถึง สารสนเทศที่เปนตัวเลขที่บอกจํานวนปจจัยนําเขา ผลผลิต
และผลการดําเนินการของกระบวนการ ผลิตภัณฑ และผลการดําเนินการโดยรวมขององคกร
พยาบาล/หนวยงานบริการพยาบาล รวมถึงบงบอกสถานภาพหรือสะทอนลักษณะการดําเนินการที่
มีความสัมพันธกับเกณฑคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
ความแตกตางระหวางตัววัดและดัชนี ดัชนีจะมีความเฉพาะเจาะจงเปนประเด็น
ชัดเจน และอาจมีดัชนีหลาย ๆ ตัว ประกอบกันในตัววัดดานใดดานหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ตัววัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator : KPI)
ตัววัดผลการดําเนินงาน หมายถึง ตัวแปรหรือดัชนีที่ใชในการวัดหรือประเมินวา
ผลการดําเนินงานในดาน/เรื่องตาง ๆ ของหนวยงาน/องคกร เปนเครื่องมือในการประเมิน
วัตถุประสงค เปาหมาย และตรวจสอบความสําเร็จในดาน/เรื่องตาง ๆ
นวัตกรรม (Innovation)
นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเพื่อปรับปรุงบริการกระบวนการหรือ
ประสิทธิผลขององคกร รวมทั้งสรางมูลคาใหมใหแกผูใหบริการและผูใชบริการ นวัตกรรมเปนการ
รับเอาความคิด กระบวนการ เทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ ซึ่งอาจเปนของใหมหรือนํามาปรับใช
เพื่อการใชงานในรูปแบบใหม
เปนกระบวนการที่ประกอบดวย
นวัตกรรมที่ประสบความสําเร็จในระดับองคกร
หลายขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและการแบงปนความรู การตัดสินใจที่จะดําเนินการ การ
ประเมินผลและการเรียนรู แมวานวัตกรรมมักเกี่ยวของกับเทคโนโลยี แตนวัตกรรมสามารถเกิด
ไดในทุกกระบวนการที่สําคัญขององคกร ซึ่งอาจไดประโยชนจากการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนการ
ปรับปรุงอยางกาวกระโดดหรือการเปลี่ยนแปลงแนวทางหรือผลผลิต นวัตกรรม อาจรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงพื้นฐานของโครงสรางองคกรใหบรรลุงานขององคกรอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ประสิทธิผล (Effectiveness)
ประสิทธิผล หมายถึง ระดับความสามารถที่กระบวนการหรือตัววัดใด ๆ สามารถ
ตอบสนองจุดประสงคที่ตั้งไว การประเมินประสิทธิผล ตองประเมินระดับความสามารถที่แนวทาง
นั้น มีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกับความตองการขององคกรและการถายทอด เพื่อนํา
แนวทางไปปฏิบัติหรือประเมินผลลัพธของตัววัดที่ใช
สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ประสิทธิภาพ (Efficiency)
ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลลัพธหรือคาของการเปรียบเทียบระหวางปจจัยนําเขา
(Inputs) กับผลผลิต (Outputs) โดยที่ผลผลิตมีระดับสูงกวาปจจัยนําเขา ความมีประสิทธิภาพ
สามารถวัดไดโดยนําปจจัยนําเขาลบดวยผลผลิตจริง หากไดคาที่นอย แสดงวาผลผลิตเพิ่มขึ้น
มากกวาการเพิ่มขึ้นของปจจัยนําเขา ซึ่งแสดงวาองคกรพยาบาล หรือหนวยงานบริการพยาบาลนี้
ทํางานมีประสิทธิภาพ
เปาหมาย (Goals)
เปาหมาย หมายถึง ระดับผลการดําเนินการที่ตองการใหบรรลุผลสําเร็จเปนจุดหมาย
ปลายทางที่ชี้นําการปฏิบัติ เปาหมายมักกําหนดเปนเชิงปริมาณที่เปนจุดหรือชวงที่เปนตัวเลข อาจ
เปนการคาดการณจากขอมูลเชิงเปรียบเทียบหรือขอมูลเชิงแขงขัน “เปาหมายที่ทาทาย” หมายถึง
การปรับปรุงที่สําคัญหรือการปรับปรุงอยางกาวกระโดดในเรื่องที่สําคัญตอความสําเร็จในอนาคต
ขององคกร
ผลการดําเนินการ (Performance)
ผลการดําเนินการ หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธที่ไดจากกระบวนการผลิตภัณฑและ
บริการ ซึ่งทําใหสามารถประเมินและเปรียบเทียบกับเปาหมาย มาตรฐาน ผลลัพธที่ผานมาและ
องคกรอื่น ๆ
เกณฑคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ครอบคลุมผลการดําเนินการ 5 ดาน
ไดแก
(1) ดานประสิทธิผล
(2) ดานประสิทธิภาพ
(3) ดานผูใชบริการ
(4) ดานผูใหบริการ
(5) ดานการเกื้อกูลองคกรและสังคม
ผลลัพธ (Results)
ผลลัพธ หมายถึง ผลรวมของผลผลิต และผลลัพธขององคกรพยาบาล/หนวยงาน
บริการพยาบาล ที่ไดจากการดําเนินการตามขอกําหนดของหัวขอในเกณฑคุณภาพการปฏิบัติการ
สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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พยาบาลที่เปนเลิศ การประเมินผลลัพธจะพิจารณาจากผลการดําเนินการในปจจุบัน ผลการ
ดําเนินการเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบที่เหมาะสม
รวมทั้งอัตราความครอบคลุมและ
ความสําคัญของการปรับปรุงผลการดําเนินการ รวมถึงความสัมพันธระหวางตัววัดผลลัพธกับ
ขอกําหนดดานผลลัพธกับขอกําหนดดานผลการดําเนินการที่สําคัญขององคกรพยาบาล/หนวยงาน
บริการพยาบาล
ผูบริหารทางการพยาบาลระดับสูง (Senior Nursing Administrator)
ผูบริหารทางการพยาบาลระดับสูง หมายถึง พยาบาลวิชาชีพผูที่ดํารงตําแหนงหรือ
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนาพยาบาล ซึ่งบางสถาบัน/โรงพยาบาล อาจ
เรียกชื่อตําแหนงแตกตางกันไป เชน รองผูอํานวยการกลุมภารกิจบริการวิชาการ รองผูอํานวยการ
ฝายการพยาบาล หัวหนากลุมงานการพยาบาล หัวหนาฝายการพยาบาล เปนตน โดยผูบริหาร
ทางการพยาบาลระดับสูงนี้ ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม กํากับ ติดตามประเมินผลการ
จัดบริการพยาบาลของหนวยงานบริการพยาบาลทั้งหมดใหมีคุณภาพ
ผูบริหารทางการพยาบาลระดับหนวยงาน (Head of Nursing Units)
ผูบริหารทางการพยาบาลระดับหนวยงาน หมายถึง พยาบาลวิชาชีพผูที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบริหารทางการพยาบาลระดับสูง ใหทําหนาที่เปนหัวหนาหนวยงานบริการพยาบาล
โดยรับผิดชอบในการอํานวยการ ติดตาม กํากับ และประเมินผลการจัดบริการพยาบาลใน
หนวยงานของตนใหบรรลุผลการดําเนินการที่มีคุณภาพ
แผนปฏิบัติการ (Action Plans)
แผนปฏิบัติการ หมายถึง การปฏิบัติการที่เฉพาะเจาะจงซึ่งจะตอบสนองวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งรายละเอียดของผูรับผิดชอบ ทรัพยากรที่ตองใชและ
ชวงเวลาที่ตองทําใหสําเร็จ เมื่อมีการกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและเปาหมายอยางชัดเจนแลว
การจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญอยางยิ่งในการวางแผน เพื่อใหมีความเขาใจและ
ถายทอด เพื่อนําไปปฏิบัติทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิผล
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พันธกิจ (Mission)
พันธกิจ หมายถึง หนาที่โดยรวมขององคกร พันธกิจ เปนการตอบคําถามวา
“องคกรตองการบรรลุอะไร” พันธกิจอาจกําหนดลูกคา/ผูใชบริการหรือตลาด/ชุมชนเปาหมายที่
องคกรใหบริการ ความสามารถที่โดดเดนขององคกรหรือเทคโนโลยีที่องคกรใช
ระดับเทียบเคียง (Benchmarking)
ระดับเทียบเคียง หมายถึง กระบวนการและผลลัพธ ซึ่งแสดงถึงวิธีปฏิบัติการและ
ผลการดําเนินการที่เปนเลิศของกิจกรรมที่คลายคลึงกันภายในหรือภายนอกระบบบริการสุขภาพ
องคกรเขารวมการจัดระดับเทียบเคียง เพื่อใหเขาใจถึงผลการดําเนินการระดับโลกในปจจุบัน และ
เพื่อใหบรรลุผลการปรับปรุงอยางกาวกระโดด ระดับเทียบเคียงเปนรูปแบบหนึ่งของขอมูลเชิง
เปรียบเทียบ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Objectives)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ หมายถึง
จุดมุงหมายที่ชัดเจนขององคกรพยาบาล/
หนวยงานบริการพยาบาลหรือการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่สําคัญ ประเด็น
ความสามารถในการแขงขันและการไดเปรียบทางบริการ โดยทั่วไปวัตถุประสงคเชิงกลยุทธจะ
มุงเนนทั้งภายนอกและภายในองคกร และเกี่ยวของกับโอกาสและความทาทายที่สําคัญ กลาวอยาง
กวาง ๆ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ คือ สิ่งที่องคกรตองการบรรลุเพื่อรักษาหรือทําใหเกิด
ความสามารถในการแขงขัน และทําใหมั่นใจวาองคกรมีความยั่งยืนในระยะยาว วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธจะกําหนดทิศทางระยะยาวขององคกร และเปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและ
ปรับเปลี่ยนการจัดสรรทรัพยากร
วิสัยทัศน (Vision)
วิสัยทัศน หมายถึง สภาพที่องคกรตองการเปนในอนาคต วิสัยทัศน อธิบายถึง
ทิศทางที่องคกรจะมุงไป สิ่งที่องคกรตองการจะเปนหรือภาพลักษณที่องคกรตองการในอนาคต
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วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) หมายถึง วิธีปฏิบัติที่สามารถยืนยันดวย
หลักฐานหรือประจักษพยานไดวา เปนประสิทธิผลหรือไดผลดี (Effectiveness) และมีประสิทธิภาพ
(Efficiency) จริง โดยยืนยันดวยตัววัดหรือดัชนีวัดผลลัพธที่ดีดวยวิธีการที่นาเชื่อถือ ซึ่งคําวา
ดีที่สุด (Best) ของคําวา Best Practices เปนคําที่ใหความหมายในเชิงเทียบเคียง ไมไดจํากัด
อยูเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือกระบวนการใดกระบวนหนึ่งเพียงอยางเดียว ขึ้นอยูกับสถานการณ
และเปาหมายหลักของแตละองคกร
หนวยงานบริการพยาบาล (Nursing Units)
หนวยงานบริการพยาบาล หมายถึง
หนวยงานที่มีบทบาทภารกิจหลักในการ
จัดบริการพยาบาลใหแกผูใชบริการ อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งวา หอผูปวย (Wards) เชน หอผูปวย
อายุรกรรม หอผูปวยศัลยกรรม หอผูปวยกุมารเวชกรรม และหอผูปวยสูติ – นรีเวช เปนตน
อยางไรก็ดี ยังมีหนวยงานที่ใหบริการพยาบาลแกผูใชบริการที่มิใชหอผูปวย เชน หนวยงานผูปวย
นอก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน หองผูปวยหนัก หองผาตัดและหองคลอด เปนตน
หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based)
หลักฐานเชิงประจักษ หมายถึง ขอมูลสารสนเทศที่เปนขอคนพบ โดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร ซึ่งอาจไดจากงานวิจัยผสมผสานกับความชํานาญของผูปฏิบัติการทางคลินิกที่สามารถ
ยืนยืนผลลัพธของการปฏิบัติ
องคกรพยาบาล (Nursing Organization)
องคกรพยาบาล หมายถึง ภาพรวมของหนวยงานบริการพยาบาลทั้งหมดภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน/สถานบริการสาธารณสุข ประกอบดวย พยาบาลวิชาชีพทั้งระดับบริหารและ
ระดับปฏิบัติการ รวมทั้งบุคลากรทางการพยาบาล และบุคลากรอื่น ๆ ภายใตการกํากับดูแลของ
ผูบริหารทางการพยาบาลระดับสูง อาจเรียกชื่อตามโครงสรางของแตละโรงพยาบาล/สถาบัน/
สถานบริการสาธารณสุขแตกตางกันไป เชน กลุมการพยาบาล กลุมงานการพยาบาล ฝายการ
พยาบาล งานบริการพยาบาล กลุมภารกิจบริการวิชาการ เปนตน
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