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ประเด็นพิจารณา
หมวด 1 การนําองค์ กร
1.1 วิสัยทัศน์ และค่ านิยม

3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) ผูบ้ ริ หารการพยาบาลทุกระดับร่ วมกัน
กําหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม
และถ่ายทอดไปยังบุคลากรพยาบาลทุก
ระดับ เพื่อนําไปปฏิบตั ิ รวมถึง การ
ปฏิบตั ิตนของผูบ้ ริ หารการพยาบาลทุก
ระดับ ที่สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ ต่อ
ค่านิยมขององค์กร และเอกสิ ทธิ์ แห่ง
วิชาชีพ
2) ผูบ้ ริ หารการพยาบาลทุกระดับสร้าง
สภาพแวดล้อมใน องค์กรที่ส่งเสริ ม
กําหนด และส่ งผลให้มีการปฏิบตั ิตาม
เอกสิ ทธิ์ แห่งวิชาชีพ กฎหมาย
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3) ผูบ้ ริ หารการพยาบาลทุกระดับสร้าง
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การปรับปรุ งผลงาน การบรรลุพนั ธกิจ
และวัตถุประสงค์ขององค์กร การสร้าง
นวัตกรรม ความคล่องตัวขององค์กร
การเรี ยนรู ้ในระดับองค์กรและบุคลากร
สัมพันธภาพในการทํางานที่ดี ความ
ร่ วมมือและการประสานบริ การ
พยาบาล

2 หมายถึง มีข้อ 1 และข้ ออื่นอีก 1 ข้ อ
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง

รายชื่อของเอกสาร/
หลักฐานประกอบอื่นๆ
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1.2 การสื่ อสารและผลการดําเนินการ
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) ผูบ้ ริ หารการพยาบาลทุกระดับ สื่ อสาร
กับบุคลากรพยาบาล ให้อาํ นาจการ
ตัดสิ นใจ และจูงใจบุคลากรทุกคนใน
องค์กร/หน่วยงาน พร้อมทั้งกระตุน้ ให้
เกิดการสื่ อสารสองทางที่ตรงไปตรงมา
ทัว่ ทั้งองค์กร เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดผลงาน
ที่ดี
2) ผูบ้ ริ หารการพยาบาลทุกระดับ มี
บทบาทเชิงรุ กในการให้รางวัลและ
ยกย่องชมเชย เพื่อเสริ มสร้างการ
บริ การที่มุ่งเน้นผูป้ ่ วย/ผูใ้ ช้บริ การ การ
มุ่งเน้นคุณภาพ และความปลอดภัยใน
การให้บริ การพยาบาล
3) ผูบ้ ริ หารการพยาบาลทุกระดับ มี
บทบาทเชิงรุ กในการให้รางวัลและ
ยกย่องชมเชย เพื่อเสริ มสร้างการ
บริ การที่มุ่งเน้นผูป้ ่ วย/ผูใ้ ช้บริ การ การ
มุ่งเน้นคุณภาพ และความปลอดภัยใน
การให้บริ การพยาบาล
2 หมายถึง มี 2 ข้ อใน 3 ข้ อ
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว

ระดับการ
ประเมิน

กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบอืน่ ๆ
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1.3 การกํากับดูแลองค์ กรพยาบาล/หน่ วยงาน
บริการพยาบาล
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) องค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริ การ
พยาบาล มีระบบการกํากับดูแลที่ดี ใน
ด้านความรับผิดชอบต่อการกระทําของ
ผูบ้ ริ หาร ความรับผิดชอบด้านการเงิน
ความโปร่ งใสในการดําเนิ นงาน และ
การพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย
2) องค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริ การ
พยาบาล มีการทบทวนระบบการกํากับ
และประเมินผลงานของผูบ้ ริ หารการ
พยาบาลทุกระดับ
3) ผูบ้ ริ ห ารการพยาบาลระดับ สู ง ใช้ ผ ล
การทบทวนการประเมินผลดังกล่าวไป
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลของผูบ้ ริ หารการ
พยาบาลแต่ละระดับ และประสิ ทธิ ผล
ของการนําองค์กร
2 หมายถึง มี 2 ข้ อใน 3 ข้ อ
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว

1.4 พฤติกรรมทีป่ ฏิบัติตามกฎหมายการรักษา
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้

1) องค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริ การ
พยาบาล คาดการณ์ถึงความเสี่ ยง
ผลกระทบด้านลบต่อสังคมและความ
กังวลสาธารณะ เนื่องมาจากบริ การ/การ
ดําเนินงานขององค์กร

ระดับการ
ประเมิน

กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบอืน่ ๆ

4

ประเด็นพิจารณา
2) องค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริ การ
พยาบาลมีการเตรี ยมการเชิงรุ ก รวมถึง
กระบวนการที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
และรักษาสิ่ งแวดล้อม มีการกําหนด
กระบวนการตัวชี้วดั และเป้ าหมาย
สําคัญ เพื่อให้มีการปฏิบตั ิตาม
ข้อบังคับและกฎหมาย รวมทั้งลดความ
เสี่ ยง/ผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้น
3) องค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริ การ
พยาบาล ส่ งเสริ มและสร้างความมัน่ ใจ
ว่าจะมีพฤติกรรมที่จริ ยธรรมใน
ปฏิสัมพันธ์ทุกกรณี มีการติดตาม กํากับ
และดําเนินการต่อพฤติกรรมที่ฝ่าฝื น
หลักจริ ยธรรม
2 หมายถึง มี 2 ข้ อใน 3 ข้ อ
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว
1.5 การสนับสนุนชุ มชนและสุ ขภาพของชุ มชน
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) องค์ก รพยาบาลกํา หนดชุ ม ชนสํ า คัญ
และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนชุมชน
2) องค์กรพยาบาลสนับสนุนและสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชน
3) องค์กรพยาบาล สนับสนุนสุ ขภาพของ
ชุมชน ประสานงาน และสร้างความ
ร่ วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อจัดให้มี
บริ การที่ประสานกันและใช้ทรัพยากร
ร่ วมกัน
2 หมายถึง มี 2 ข้ อใน 3 ข้ อ
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบอืน่ ๆ
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หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์

2.1 กระบวนการจัดทํากลยุทธ์
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) ผูบ้ ริ หารการพยาบาล ร่ วมกับบุคลากร
พยาบาลทุกระดับ และผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยที่สาํ คัญ ดําเนิ นการวางแผน
กลยุทธ์ตามขั้นตอนและกําหนดกรอบ
เวลาที่เหมาะสม
2) ก่อนวางแผนกลยุทธ์ มีการวิเคราะห์
และกําหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์
และข้อได้เปรี ยบขององค์กร มี
กระบวนการที่ช่วยให้องค์กรทราบถึง
จุดอ่อนหรื อจุดบอดที่อาจมองข้าม
3) ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ มี การ
วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการด้าน
สุ ขภาพของผูใ้ ช้บริ การ/ชุมชนที่
รับผิดชอบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
ภัย คุ ก คาม รวมทั้ง ปั จ จัย สํ า คัญ อื่ น ๆ
และความสามารถในการนําแผน
กลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ
2 หมายถึง มีข้อ 1 และข้ ออืน่ อีก 1 ข้ อ
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบอืน่ ๆ
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2.2 วัตถุประสงค์ เชิ งกลยุทธ์
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) องค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริ การ
พยาบาล มีการจัดทําวัตถุประสงค์เชิง
กลยุทธ์ที่สาํ คัญ และกรอบเวลาที่จะ
บรรลุวตั ถุประสงค์
2) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตอบสนอง
ความท้าทายที่สาํ คัญ และใช้ขอ้
ได้เปรี ยบเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
ตอบสนองต่อสถานะสุ ขภาพและความ
ต้องการด้านสุ ขภาพของชุมชน/
ประชาชน หรื อกลุ่มผูใ้ ช้บริ การ และมี
ส่ วนต่อผลลัพธ์สุขภาพที่ดีข้ ึน
3) มีวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ มุ่งที่ผลลัพธ์สุขภาพ
ที่ดีข้ ึนของผูใ้ ช้บริ การ ครอบครัว
ชุมชน บุคลากร และสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการมีสุขภาพดี
2 หมายถึง มีข้อ 1 และข้ ออืน่ อีก 1 ข้ อ
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบอืน่ ๆ
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2.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถ่ ายทอด
เพือ่ นําไปปฏิบัติ
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้อ ดังนี้
1) มีการจัดทําแผนปฏิบตั ิการและถ่ายทอด
แ ผ น ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ เพื่ อ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ที่สําคัญ สร้ าง
ความมัน่ ใจว่าการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่
เป็ นผลจากแผนปฏิบตั ิการมีความยัง่ ยืน
บุ ค ลากรตระหนั ก ในบทบาท และมี
ส่ ว นร่ วมในการบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์
เชิ ง กลยุท ธ์ รวมทั้ง มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ นํ า แ ผ น ที่
ปรับเปลี่ยนไปสู่ การปฏิบตั ิ ในกรณี ที่มี
ความจําเป็ น
2) มีการจัดทําแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่
สําคัญ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิตาม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
แผนปฏิบตั ิการที่กาํ หนดไว้ได้ แผน
ระบุผลกระทบที่มีโอกาสเกิดขึ้นต่อ
บุคลากรและโอกาสที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการด้าน
ขีดความสามารถของบุคลากร และ
ระดับกําลังคนที่ตอ้ งการ
3) มี ก ารจัด ทํา ตัว ชี้ วัด สํ า คัญ เพื่ อ ติ ด ตาม
ความก้า วหน้า ในการปฏิ บ ัติ ต ามแผน
ระบบการวัด ผล ครอบคลุ ม ประเด็ น
สํ า คั ญ /ผู ้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยทั้ งหมด
และส่ งเสริ มให้องค์กรมุ่งไปในแนวทาง
เดียวกัน
2 หมายถึง มีข้อ 1 และข้ อ 2
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบอืน่ ๆ
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2.4 การคาดการณ์ และเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงาน
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) มีการคาดการณ์ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบตั ิการตามกรอบเวลาที่
โดยพิจารณาจากเป้ าประสงค์ ผลการ
ดําเนินงานที่ผา่ นมา และข้อมูลเชิง
เปรี ยบเทียบที่เหมาะสม
2) มี การติ ดตามกํากับผลการดําเนิ นงาน
ให้มีความก้าวหน้าตามที่คาดการณ์ไว้
3) มีการกําหนดวิธีการตอบสนองต่อ
ความแตกต่างของผลการดําเนินงาน
เมื่อเทียบกับองค์กรที่มีลกั ษณะของ
กิจกรรม ภาระงาน และขนาดใกล้กนั
ทั้งความแตกต่างในปั จจุบนั และ
ความแตกต่างที่ได้จากการคาดการณ์
ในอนาคต
2 หมายถึง มีข้อ 1 และข้ ออืน่ อีก 1 ข้ อ
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว

หมวด 3 การมุ่งเน้ นผู้ใช้ บริการ

3.1 ความรู้ เกีย่ วกับผู้ใช้ บริการ
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) องค์กรพยาบาลระบุวธิ ี การจําแนกกลุ่ม
(Segment)ของผูใ้ ช้บริ การและผูร้ ับ
ผลงานอื่นที่เกี่ยวข้องและกําหนด
ขอบเขตของบริ การพยาบาลสําหรับ
กลุ่มผูใ้ ช้บริ การและผูร้ ับผลงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบอืน่ ๆ
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2) องค์กรพยาบาลกําหนดวิธีการที่
เหมาะสมในการรับฟัง และเรี ยนรู ้ความ
ต้องการและความคาดหวังของ
ผูใ้ ช้บริ การและผูร้ ับผลงานอื่น มีการนํา
ผลการรับฟังและเรี ยนรู ้ไปใช้ในการ
วางแผนจัดบริ การพยาบาล และปรับปรุ ง
กระบวนการทํางานรวมทั้งองค์กร
พยาบาลใช้เสี ยงสะท้อนของผูใ้ ช้บริ การ
(Voice of Customer) มาตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังและ
ทําให้ผใู ้ ช้บริ การพึงพอใจมากขึ้น
3) องค์กรพยาบาลปรับปรุ งวิธีการรับฟัง
และเรี ยนรู ้ให้ทนั กับความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การและผูร้ ับผลงานอื่น
2 หมายถึง มีข้อ 1 และข้ อ 2
1 หมายถึง ขาดข้ อ 1
3.2 การสร้ างความสั มพันธ์ กบั ผู้ใช้ บริการ
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) องค์กรพยาบาลสร้างความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้บริ การและผูร้ ับผลงานอื่น เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ เพื่อสร้างความ
เชื่อมัน่ ศรัทธา และเพื่อใช้ได้รับความ
ร่ วมมือในการจัดบริ การพยาบาลและ/
หรื อการดําเนินการอื่น ๆ ในเรื่ องที่
เกี่ยวข้อง

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบอืน่ ๆ
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2) มีช่องทางสําหรับผูใ้ ช้บริ การ และผูร้ ับ
ผลงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาข้อมูล
สารสนเทศเสนอข้อคิดเห็นและข้อ
ร้องเรี ยน รวมถึง มีการกําหนดวิธี
ปฏิบตั ิสาํ หรับช่องทางการติดต่อ แต่ละ
รู ปแบบ
3) องค์กรพยาบาลจัดการข้อคิดเห็น และ
ข้อร้องเรี ยนของผูใ้ ช้บริ การ โดยการ
แก้ไขปั ญหาอย่างได้ผลและทันท่วงที
รวมถึงมีการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในการปรับปรุ ง
คุณภาพบริ การพยาบาล
2 หมายถึง มีข้อ 1 และ ข้ อ 2
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว
3.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บริการ
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) มีการประเมินความพึงพอใจ และความ
ไม่พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การและผูร้ ับ
ผลงานอื่น โดยใช้วธิ ี การประเมินที่
เหมาะสมในแต่ละกลุ่มและใช้ผลการ
ประเมินนี้ไปปรับปรุ งการดําเนินงาน
2) มีการติดตามผลหลังการเข้ารับบริ การ
จากผูใ้ ช้บริ การ เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ป้ อนกลับที่เป็ นประโยชน์ในการ
ปรับปรุ งคุณภาพบริ การพยาบาล

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบอืน่ ๆ
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3) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งวิธีการประเมิน
ความพึงพอใจให้ทนั สมัยและเหมาะสม
กับผูใ้ ช้บริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
แต่ละกลุ่ม
2 หมายถึง มีข้อ 1 และข้ อ 2
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว
3.4 กระบวนการพิทกั ษ์ สิทธิผ้ ูป่วย
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) องค์กรพยาบาลสร้างหลักประกันว่า
ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความตระหนักและทราบ
บทบาทของตนในการพิทกั ษ์สิทธิ ผปู ้ ่ วย
รวมถึง มีระบบและการดําเนิ นงาน
พิทกั ษ์สิทธิ ผปู ้ ่ วยตามมาตรฐาน
2) มีการควบคุม กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานเพื่อพิทกั ษ์สิทธิ ผปู ้ ่ วยทุกราย
ตามมาตรฐานหรื อแนวทางที่กาํ หนด
3) มีระบบการจัดการข้อร้องเรี ยน เกี่ยวกับ
การละเมิดสิ ทธิ ผปู ้ ่ วย พร้อมทั้งนําผล
ไปพัฒนาแนวทางการปฏิบตั ิงาน และ
ดําเนินการพิทกั ษ์สิทธิ ผปู ้ ่ วยอย่าง
ต่อเนื่อง
2 หมายถึง มีข้อ 1 และข้ ออืน่ อีก 1 ข้ อ
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบอืน่ ๆ
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3.5 การพิทกั ษ์ สิทธิผ้ ูป่วยทีม่ ีความต้ องการ
เฉพาะ
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) มีการกําหนดนโยบายที่ชดั เจนในการ
ให้บริ การพยาบาลผูป้ ่ วยที่มีความ
ต้องการเฉพาะด้วยความเคารพในสิ ทธิ
และศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ โดย
สอดคล้องกับข้อบังคับ หรื อกฎหมาย
ความเชื่อ และวัฒนธรรม ด้วยการมี
ส่ วนร่ วมของผูป้ ่ วยและครอบครัว (เช่น
ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายเด็ก คนพิการ ผูป้ ่ วย
ที่จาํ เป็ นต้องแยกหรื อผูกยึดและ
ผูส้ ู งอายุ เป็ นต้น)
2) มีแนวทางปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาํ หนด
3) มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
2 หมายถึง มีข้อ 1 และข้ อ 3
1 หมายถึง ขาดข้ อ 1

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบอืน่ ๆ
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้

4.1 การวัดผลการดําเนินงาน
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) องค์กรพยาบาลเลือก รวบรวม และ
เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ และตัวชี้วดั
ที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อ
ใช้ติดตามผลการปฏิบตั ิงานประจําวัน
ผลการดําเนิ นงานขององค์กรพยาบาล/
หน่วยงานบริ การพยาบาลโดยรวม
และติดตามความก้าวหน้าตาม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบตั ิการ รวมถึงสนับสนุน
การสร้างนวัตกรรม
2) องค์กรพยาบาลเลือกข้อมูล และ
สารสนเทศเชิงเปรี ยบเทียบที่สาํ คัญ
และทําให้มน่ั ใจว่ามีการนําไปใช้
สนับสนุนการตัดสิ นใจอย่างมี
ประสิ ทธิ ผลในระดับปฏิบตั ิการ และ
ระดับกลยุทธ์
3) องค์กรพยาบาลปรับปรุ งระบบการ
วัดผลการดําเนินงานให้ทนั กับความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การ ผูร้ ับผลงาน
อื่น และทิศทางของระบบบริ การ
สุ ขภาพ
2 หมายถึง มีข้อ 1 และข้ ออืน่ อีก 1 ข้ อ
1 หมายถึง ขาดข้ อ 1

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบอืน่ ๆ

14

ประเด็นพิจารณา
4.2 การวิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุ ง
ผลการดําเนินงาน
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) มีการทบทวนผลการดําเนิ นงาน และขีด
ความสามารถขององค์กรพยาบาล และ
ใช้ผลการทบทวนนี้เพื่อประเมินความ
ก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์
และแผนปฏิบตั ิการ รวมถึง ความสําเร็ จ
ในการสร้างนวัตกรรม
2) องค์กรพยาบาลนําผลการทบทวนการ
ดําเนินงานไปจัดลําดับความสําคัญใน
เรื่ องที่ตอ้ งปรับปรุ ง และหาโอกาสใน
การสร้างนวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอด
สู่ การปฏิบตั ิภายในองค์กรพยาบาล
3) องค์กรพยาบาลนําผลการทบทวนการ
ดําเนินการไปใช้ในการประเมินและ
ปรับปรุ งกระบวนการสําคัญอย่างเป็ น
ระบบ
2 หมายถึง มีข้อ 1 และ ข้ อ 2
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว
4.3 การจัดการแหล่ งสารสนเทศทาง
การพยาบาล
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) มีระบบการจัดการให้ขอ้ มูลและ
สารสนเทศที่จาํ เป็ นสําหรับบุคลากร
พยาบาล มีความพร้อมใช้งาน และ
ทําให้บุคลากรพยาบาลสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าว

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบอืน่ ๆ
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2) องค์กรพยาบาลสร้างความมัน่ ใจว่า
ข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้ง
ฮาร์ ดแวร์ ซอฟท์แวร์ มีความเชื่อถือได้
3) มีการรักษากลไกที่ทาํ ให้ขอ้ มูลและ
สารสนเทศรวมทั้งระบบฮาร์ ดแวร์ และ
ซอฟท์แวร์ มีความพร้อมใช้งาน และ
ทันกับความต้องการของบุคลากร
2 หมายถึง มีข้อ 1 และข้ อ 2
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว
4.4 ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) มีวธิ ี การสร้างความมัน่ ใจว่าข้อมูลและ
สารสนเทศทางการพยาบาลมีความ
ถูกต้องเชื่อถือได้และทันเหตุการณ์
2) มีกลไกการเชื่อมโยงระบบข้อมูลและ
สารสนเทศทางการพยาบาล มาใช้
ประโยชน์ในการบริ หารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาล
3) มีวธิ ี การรักษาความปลอดภัยและ
ความลับของข้อมูล และสารสนเทศ
ทางการพยาบาล
2 หมายถึง มี 2 ใน 3 ข้ อ
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบอืน่ ๆ
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4.5 การจัดการความรู้
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) มีการรวบรวมความรู ้ดา้ นการพยาบาล
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และถ่ายทอด
ความรู ้ของบุคลากรพยาบาล
2) มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ที่เป็ น
ประโยชน์ รวมถึงแบ่งปั นวิธีปฏิบตั ิที่
เป็ นเลิศระหว่างบุคลากรพยาบาล
ภายในและภายนอกหน่วยงาน/องค์กร
3) มีการรวบรวมความรู ้และถ่ายทอด
ความรู ้ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์
2 หมายถึง มีข้อ 1 และข้ ออืน่ อีกหนึ่งข้ อ
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว

หมวด 5 การเพิม่ คุณค่าของบุคลากร

5.1 การเพิม่ คุณค่ าของบุคลากร
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) องค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริ การ
พยาบาล กําหนดปั จจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพัน ความพึงพอใจของบุคลากรแต่
ละกลุ่ม และแต่ละระดับ
2) มีการเสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
ช่วยให้บุคลากรมีผลงานที่ดี และมี
แรงจูงใจในการทํางาน

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบอืน่ ๆ
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3) ระบบประเมินผลงานบุคลากรพยาบาล
ส่ งเสริ มให้บุคลากรสร้างผลงานที่ดี มี
ความผูกพันกับองค์กร สนับสนุนการ
มุ่งเน้นผูใ้ ช้บริ การ (ระบบดังกล่าวนํา
ประเด็นเรื่ องการบริ หารค่าตอบแทน
การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และ
การสร้างแรงจูงใจมาพิจารณาด้วย)
2 หมายถึง มี 2 ข้ อ ใน 3 ข้ อ
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว
5.2 การพัฒนาบุคลากรพยาบาลและผู้บริหาร
การพยาบาล
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) มีระบบการพัฒนาและเรี ยนรู ้สาํ หรับ
บุคลากรพยาบาลทุกระดับ ทั้งระดับ
บริ หารและระดับปฏิบตั ิการ
ครอบคลุมความจําเป็ นและความ
ต้องการในการเรี ยนรู ้และพัฒนา
สําหรับระดับองค์กร/หน่วยงาน และ
ระดับบุคคล โดยตอบสนองความ
เชี่ยวชาญพิเศษขององค์กรความ
ท้าทายเชิงกลยุทธ์ การบรรลุ
แผนปฏิบตั ิการขององค์กร การ
ปรับปรุ งผลงานขององค์กร การ
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
2) มีการประเมินประสิ ทธิ ผลของระบบ
การพัฒนาและเรี ยนรู ้สาํ หรับบุคลากร
ทางการพยาบาลและผูน้ าํ โดยพิจารณา
ผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละบุคคล
และผลงานขององค์กร

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบอืน่ ๆ
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3) การจัดการเรื่ องความก้าวหน้าในอาชีพ
ของบุคลากรพยาบาลทุกคนอย่างมี
ประสิ ทธิ ผลองค์กรพยาบาลมีการ
วางแผนสร้างผูบ้ ริ หารและผูน้ าํ เพื่อ
การสื บทอดการดําเนิ นงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ผล
2 หมายถึง มีข้อ 1 และข้ ออืน่ อีก 1 ข้ อ
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว
5.3 การประเมินความผูกพันของบุคลากร
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) มีการประเมินความผูกพันและความ
พึงพอใจของบุคลากร ด้วยวิธีการที่
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ที่
เหมาะสมกับบุคลากรพยาบาลแต่ละ
กลุ่ม
2) นําผลการประเมินความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากรพยาบาล
ไปใช้ในการปรับปรุ งความผูกพันของ
บุคลากร
3) นําผลการประเมินความผูกพันของ
บุคลากรพยาบาลไปเชื่อมโยงกับ
ผลลัพธ์ของบริ การพยาบาล ของ
หน่วยงาน/องค์กรพยาบาล/หน่วยงาน
บริ การพยาบาล เพื่อค้นหาโอกาสใน
การปรับปรุ งทั้งความผูกพันของ
บุคลากรพยาบาล และผลลัพธ์ของ
บริ การพยาบาล
2 หมายถึง มีข้อ 1 และข้ ออืน่ อีก 1 ข้ อ
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบอืน่ ๆ
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5.4 ขีดความสามารถและความเพียงพอของ
บุคลากร
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) มีการประเมินขีดความสามารถของ
บุคลากร และระดับกําลังคนที่ตอ้ งการมี
การกําหนดหน้าที่ รับผิดชอบของแต่ละ
ตําแหน่ง และมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบตามความรู ้ความสามารถของ
บุคลากรและข้อกําหนดในกฎหมาย
2) มีกระบวนการที่มีประสิ ทธิ ภาพในการ
สรรหา ว่าจ้าง บรรจุลงตําแหน่ง และ
ธํารงรักษาบุคลากรใหม่ มีการรวบรวม
ตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติของ
บุคลากรในด้านใบประกอบวิชาชีพ
การศึกษา การฝึ กอบรม และ
ประสบการณ์
3) มี ก ารเตรี ยมบุ คลากรพยาบาลให้พ ร้ อม
รั บ การเปลี่ ยนแปลงความต้อ งการด้าน
ขีดความสามารถและความเพียงพอ
องค์ ก รบริ ห ารบุ ค ลากรความต้อ งการ
ของบุคลากรและความต้องการของ
องค์กร เพื่อให้มนั่ ใจว่าสามารถ
ดําเนิ นการได้อย่างต่อเนื่ อง เพื่อป้ องกัน
การลดบุ คลากร และเพื่ อลดผลกระทบ
จากการขาดแคลนอัตรากําลังเมื่อมี
ความจําเป็ น
2 หมายถึง มีข้อ 2 ใน 3 ข้ อ
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบอืน่ ๆ
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5.5 บรรยากาศในการทํางาน
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) องค์ ก รพยาบาล/หน่ ว ยงานบริ การ
พยาบาล สร้างความมัน่ ใจ และ
ดํา เนิ น การปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ ส ถานที่
ทํางานเอื้อต่อการมีสุขภาพดี ปลอดภัย
และมีการป้ องกันภัย
2) มีการกําหนดตัววัดผลงานและ
เป้ าหมายการปรับปรุ งสําหรับการ
สร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
3) องค์กรให้การดูแลและเกื้อหนุน
บุคลากรด้วยนโยบายการจัดบริ การ
และสิ ทธิ ประโยชน์ ซึ่ งปรับให้
เหมาะสมกับความต้องการของ
บุคลากรที่มีความหลากหลายใน
ทุกกลุ่ม
2 หมายถึง มีข้อ 1 และข้ ออืน่ อีก 1 ข้ อ
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว
5.6 สุ ขภาพของบุคลากร
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) บุคลากรพยาบาลทุกคนมีส่วนร่ วม
เรี ยนรู ้ ตัดสิ นใจ และปฏิ บตั ิ ในการดูแล
สุ ข ภาพองค์รวมของตนเอง รวมทั้ง มี
ข้อ ตกลงร่ วมกัน ในการเป็ นแบบอย่า ง
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ดี และแบบอย่า ง
วัฒนธรรมองค์กรในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/
หลักฐานประกอบอืน่ ๆ
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2) องค์กรจัดทํานโยบายและวิธีปฏิบตั ิใน
การประเมินและจัดการความเสี่ ยงต่อ
สุ ขภาพที่สาํ คัญอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดเชื้ อวัณโรค
ไวรัสตับอักเสบบี และ HIV จากผูป้ ่ วย
รวมทั้งบุคลากรที่เจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บ
จากการทํางาน
3) บุคลากรพยาบาลทุกคนได้รับการ
ประเมิ น สุ ข ภาพแรกเข้า ทํา งานและมี
ข้อ มู ล สุ ข ภาพพื้ น ฐาน รวมทั้ง มี ก าร
จัดระบบการตรวจสุ ขภาพบุคลากรเป็ น
ระยะ ๆ เพื่อประเมินการเจ็บป่ วย
อันเนื่ องมาจากการทํางาน รวมทั้งการ
ติ ด เชื้ อ ซึ่ งอาจมี ผ ลต่ อ การดู แ ลผู ้ป่ วย
และบุ ค ลากรอื่ น ๆ ตามลัก ษณะงานที่
รับผิดชอบ
2 หมายถึง มีข้อ 2 ใน 3 ข้ อ
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
ให้ บริการ พยาบาล

6.1 ความเชี่ ยวชาญพิเศษขององค์ กร
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) มีการกําหนดงานที่เป็ นความเชี่ยวชาญ
พิเศษขององค์กร/หน่วยงานบริ การ
พยาบาล ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั พันธกิจ
สิ่ งแวดล้อม และแผนปฏิบตั ิการ

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/
หลักฐานประกอบอืน่ ๆ
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2) มีการออกแบบระบบงานที่มี
กระบวนการทํางานที่มีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กนั มีเป้ าหมายของระบบงาน
ชัดเจน และเป็ นระบบงานที่สมบูรณ์
รวมทั้งมีการป้ อนกลับ
3) มีการสร้างนวัตกรรมให้กบั ระบบงาน
โดยใช้ทรัพยากรจากภายนอกอย่าง
เหมาะสม
2 หมายถึง มีข้อ 1 และข้ ออืน่ อีก 1 ข้ อ
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว
6.2 การออกแบบกระบวนการทํางาน
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) มีการกําหนดกระบวนการทํางานที่
สํ า คัญ ซึ่ งสั ม พั น ธ์ ก ั บ ความเชี่ ย วชาญ
พิเศษขององค์กร/หน่วยงานบริ การ
พยาบาล กระบวนการเหล่ า นี้ นํา ไปสู่
การส่ ง มอบคุ ณ ค่ า แก่ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารผู ้รั บ
ผลงานอื่นๆ และความสําเร็ จขององค์กร
2) มี ก ารจัด ทํา ข้อ กํา หนด (คุ ณ ลัก ษณะที่
คาดหวัง) ที่สาํ คัญของกระบวนการ
ทํางานทุ ก กระบวนการ โดยใช้ข ้อ มู ล
จากทีมสหสาขาวิชาชีพ ผูใ้ ช้บริ การ และ
ผูร้ ่ วมงานอื่น

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/
หลักฐานประกอบอืน่ ๆ
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3) มีการออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม
สําหรับกระบวนการทํางานเพื่อ
ตอบสนองข้อกําหนด/ความคาดหวัง ที่
สําคัญ โดยคํานึ งถึ งความปลอดภัยของ
ผูใ้ ช้บริ การ หลักฐานทางวิชาการ
มาตรฐานวิชาชีพ เท ค โน โล ยี ใ ห ม่ ๆ
โอกาสที่จะต้องปรับเปลี่ยน และผลลัพธ์
สุ ขภาพที่ดีข้ ึน
2 หมายถึง มีข้อ 1 และข้ อ 2
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว
6.2.1 การยึดหลักการพยาบาลองค์ รวม
และกระบวนการพยาบาลในการ
ปฏิบัติการพยาบาล
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) มี ก ารประเมิ น สภาพ รวบรวม
ข้อ มู ล วิ เคราะห์ วินิ จฉัย วางแผน
ปฏิ บ ัติก ารพยาบาล และประเมิ น
ผลการปฏิ บ ัติ ก ารพยาบาล โดย
ครอบคลุ ม องค์ ร วมทั้ง ในระดั บ
บุคคลครอบครัวและชุมชน
2) ปฏิบตั ิการพยาบาลอย่างถูกต้อง
โดยใช้ศาสตร์ และศิลป์ แห่งวิชาชีพ
ตามมาตรฐานการพยาบาล
ตอบสนองปั ญหา/ความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริ การ

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/
หลักฐานประกอบอืน่ ๆ
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2
1

2
1

3) ปฏิบตั ิการพยาบาลโดยมีการ
ประสานความร่ วมมือในทีมการ
พยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ
หมายถึง มีข้อ 1 และข้ อ 2
หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว
6.2.2 การจัดการอาการรบกวนการช่ วยให้
ผู้ป่วยบรรเทาจากความเจ็บปวด/
ความทุกข์ ทรมานทั้งด้ านร่ างกาย
จิตใจ สั งคม และจิตวิญญาณ
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) มีการจัดการเพื่อบรรเทาจาก
ความเจ็บปวดหรื อทุกข์ทรมาน
ทั้งนี้เกิดจากความเจ็บป่ วย และ
สภาพแวดล้อม
2) มีการบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเพื่อการบรรเทาความ
เจ็บปวดหรื อทุกข์ทรมาน
3) มีกระบวนการทบทวนการ
ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ องเพื่อพัฒนา
เทคนิคการปฏิบตั ิการพยาบาล
หมายถึง มีข้อ1 และข้ ออืน่ อีก 1 ข้ อ
หมายถึง ขาดข้ อ 1

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/
หลักฐานประกอบอืน่ ๆ
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6.2.3 การจัดบริการพยาบาลทีม่ คี วาม
ปลอดภัย ปราศจากภาวะแทรกซ้ อน
ทีป่ ้ องกันได้ ท้งั ด้ านร่ างกายจิตใจ
สั งคม และจิตวิญญาณ
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) มีการจัดทําแนวปฏิบตั ิสาํ หรับ
ผูใ้ ช้บริ การที่ตอ้ งเฝ้ าระวัง
ภาวะแทรกซ้อน
2) มีการบันทึกและรายงานเมื่อเกิด
ความความเสี่ ยงหรื อพบว่าอาจ
เกิดความเสี ยงและมีการจัดการ
ป้ องกันหรื อแก้ไขเพื่อความ
ปลอดภัย
3) มีกระบวนการทบทวนการ
ป้ องกันภาวะแทรกซ้อนอย่าง
ต่อเนื่อง และกําหนดมาตรการ
การป้ องกันการเกิดซํ้า
2 หมายถึง มีข้อ 1 และข้ ออืน่ อีก 1 ข้ อ
1 หมายถึง ขาดข้ อ 1
6.2.4 การทบทวนกระบวนการดูแล
ผู้ใช้ บริการ
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) มีนโยบายและแผนการทบทวน
กระบวนการดูแลผูใ้ ช้บริ การเป็ น
ระยะ ๆ อย่างสมํ่าเสมอ และทุก
ครั้งที่มีเหตุการณ์ผดิ ปกติ หรื อ
เกิดข้อบกพร่ องในการ
ปฏิบตั ิการพยาบาล

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/
หลักฐานประกอบอืน่ ๆ
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2
1

2
1

2) มีรายงานผลการทบทวน
กระบวนการดูแลผูใ้ ช้บริ การ
3) มีการนําผลการทบทวน
กระบวนการดูแลผูใ้ ช้บริ การ มา
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบตั ิการพยาบาล
หมายถึง มีข้อ 1 และข้ อ 3
หมายถึง ขาดข้ อ 1
6.2.5 การดูแลต่ อเนื่อง
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) มีระบบ และแนวทางปฏิบตั ิ
เพื่อดําเนินการดูแลต่อเนื่อง
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
สถานบริ การสุ ขภาพครอบครัว
และชุมชนทุกระยะของการ
เจ็บป่ วย และ/หรื อการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะสุ ขภาพ
โดยการประสานความร่ วมมือ
ของทีมสหสาขาวิชาชีพ
2) มีการดําเนิ นงานตามระบบ และ
แนวทางปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ
3) มีการประชุมร่ วมกันระหว่างทีม
สหสาขาวิชาชีพ ภายในเครื อข่าย
เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการ
ดูแลต่อเนื่ อง
หมายถึง มีข้อ 1 และข้ ออืน่ อีก 1 ข้ อ
หมายถึง ขาดข้ อ 1

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/
หลักฐานประกอบอืน่ ๆ
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6.2.6 การส่ งเสริมความสามารถใน
การดูแลสุ ขภาพตนเองของ
ผู้ใช้ บริการ
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) มีระบบการวางแผนจําหน่าย
ผูป้ ่ วยตามมาตรฐานของการ
พยาบาล
2) มีการดําเนิ นการตามแผน
เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถดูแล
ตนเองได้
3) มีระบบการติดตาม กํากับ
ประเมินผล และสนับสนุนให้
ผูใ้ ช้บริ การและครอบครัว
สามารถดูแลสุ ขภาพตนเอง
และดูแลกันเองได้
2 หมายถึง มีข้อ 1 และข้ ออืน่ อีก 1 ข้ อ
1 หมายถึง ขาดข้ อ 1
6.2.7 การบันทึกการพยาบาล
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) มีการบันทึกการพยาบาลโดยใช้
หลักกระบวนการพยาบาล ตาม
มาตรฐานการดูแลเฉพาะ
ภาวะการเจ็บป่ วย ที่ครอบคลุม
ปั ญหาและความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การ
2) มีการนําข้อมูลจากการบันทึก
การพยาบาลไปใช้ในการ
วางแผนการดูแลต่อเนื่ อง และ
พัฒนาเทคนิ คการปฏิบตั ิการ
พยาบาล

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/
หลักฐานประกอบอืน่ ๆ
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3) การบันทึกการพยาบาลมีความ
ถูกต้องตามมาตรฐานและเป็ น
หลักฐานตามกฎหมายได้
2 หมายถึง มีข้อ 1 และข้ อ 2
1 หมายถึง ขาดข้ อ 1
6.3 ความพร้ อมต่ อภาวะฉุ กเฉิน
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) มีการเตรี ยมความพร้อมของระบบงาน
สถานที่ ทํางาน อุปกรณ์ เครื่ องมือ
และเวชภัณฑ์ เพื่อรองรับภัยพิบตั ิ หรื อ
ภาวะฉุ กเฉิ น
2) มีระบบการป้ องกันภัยพิบตั ิที่สามารถ
ป้ องกันได้ โดยดําเนินการตรวจสอบ
เฝ้ าระวังอย่างต่อเนื่ อง (เช่น อัคคีภยั
จากระบบไฟฟ้ าภายในอาคาร)
3) มีการเตรี ยมความพร้อมด้านการบริ หาร
จัดการที่คล่องตัว และความต่อเนื่ อง
ของการให้บริ การผูป้ ่ วยและชุมชน
การเคลื่อนย้ายและการฟื้ นฟู
2 หมายถึง มี 2 ข้ อใน 3 ข้ อ
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/
หลักฐานประกอบอืน่ ๆ
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6.4 การจัดการกระบวนการทํางาน
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) นํากระบวนการทํางานที่ออกแบบไว้
ไปปฏิบตั ิ และสร้างความมัน่ ใจว่าจะ
เป็ นไปตามข้อกําหนดสําคัญของ
กระบวนการ (บรรลุคุณลักษณะที่
คาดหวัง) มีการนําข้อมูลจาก
ผูใ้ ช้บริ การ ผูร้ ับผลงานอื่น และ
ผูร้ ่ วมงาน มาใช้ในการจัดการ
กระบวนการดังกล่าว องค์กร/
หน่วยงานบริ การพยาบาลใช้ตวั ชี้วดั
ผลงานสําคัญ และตัวชี้วดั ระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อควบคุมและปรับปรุ ง
กระบวนการทํางาน
2) พิจารณาความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การ
มีการอธิ บาย กระบวนการบริ การ
สุ ข ภาพ และผลลัพ ธ์ ที่ น่ า จะเกิ ด ขึ้ น
เพื่ อ ให้ ผู ้ใ ช้บ ริ ก ารมี ค วามคาดหวัง ที่
สามารถตอบสนองได้ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารมี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจ และนํา
ความสมัครใจของผูใ้ ช้บริ การมา
พิจารณาในการให้บริ การพยาบาล
3) พยายามลดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการ
ตรวจสอบป้ องกันการต้องทํางานซํ้า
และความผิดพลาด
2 หมายถึง มีข้อ 1 และข้ ออืน่ อีก 1 ข้ อ
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/
หลักฐานประกอบอืน่ ๆ
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6.5 การปรับปรุ งกระบวนการทํางาน
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) องค์ ก ร/หน่ ว ยงานบริ การพยาบาล
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํางานเพื่ อ ให้
ได้ ผ ลงานที่ ดี ข้ ึ น ความแปรปรวน
ยกระดับคุ ณภาพบริ การพยาบาล และ
เพื่ อตอบสนองต่ อ ความต้อ งการและ
ทิศทางด้านบริ การสุ ขภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป
2) มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ผลการ
ปรับปรุ งและบทเรี ยนระหว่าง
หน่วยงาน และกระบวนการต่าง ๆ
เพื่อขับเคลื่อนการเรี ยนรู ้และ
นวัตกรรมในองค์กร
3) มีการทบทวนและปรับปรุ ง
กระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายความสําเร็ จของ
องค์กร
2 หมายถึง มีข้อ 1 และข้ อ 2
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/
หลักฐานประกอบอืน่ ๆ
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หมวด 7 ผลลัพธ์ การให้ บริการ
พยาบาล

7.1 ผลลัพธ์ ด้านการให้ บริการพยาบาล
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) แสดงระดับปั จจุบนั และแนวโน้มของ
ตัวชี้วดั ที่สาํ คัญ ทั้งในด้านผลลัพธ์
กระบวนการ ความปลอดภัย สภาพ
การฟื้ นหายของผูป้ ่ วย และระดับ
สามารถในการดูแลตนเองของ
ผูใ้ ช้บริ การ
2) แสดงค่าของตัวชี้วดั ที่บรรลุเป้ าหมาย
และมีแนวโน้มที่ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ อง
และตอบสนองวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ขององค์กร
3) แสดงข้อมูลเชิงเปรี ยบเทียบที่เหมาะสม
และแสดงผลลัพธ์ที่ดีกว่าค่าเทียบเคียง
2 หมายถึง มีข้อ 1 และข้ อ 2
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว
7.2 ผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้ นผู้ใช้ บริการ
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) แสดงระดับปั จจุบนั และแนวโน้มของ
ตัวชี้วดั ที่สาํ คัญเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความไม่พึงพอใจ คุณค่าจากมุมมอง
ของผูใ้ ช้บริ การและผูร้ ับผลงานอื่น
การคงอยู่ การแนะนํา และการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้บริ การและผูร้ ับ
ผลงานอื่น

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/
หลักฐานประกอบอืน่ ๆ
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2) แสดงค่าของตัวชี้วดั ที่บรรลุเป้ าหมาย
และมีแนวโน้มที่ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ อง
และตอบสนองวัตถุประสงค์เชิง
กลยุทธ์ขององค์กรแสดงข้อมูลเชิง
เปรี ยบเทียบที่เหมาะสม และแสดง
ผลลัพธ์ที่ดีกว่าค่าเทียบเคียง
3) แสดงข้อมูลเชิงเปรี ยบเทียบที่
เหมาะสม และแสดงผลลัพธ์ที่ดีกว่า
ค่าเทียบเคียง
2 หมายถึง มีข้อ 1 และข้ อ 2
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว
7.3 ผลลัพธ์ ด้านประสิ ทธิภาพ
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) แสดงระดับปั จจุบนั และแนวโน้มของ
ตัวชี้วดั ที่สาํ คัญเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพ
การจัดบริ การพยาบาล เช่น การลด
ต้นทุน การลดขั้นตอน การลด
ระยะเวลา เป็ นต้น
2) แสดงค่ าของตัวชี้ วดั ที่ บ รรลุ เป้ าหมาย
และมี แ นวโน้ ม ที่ ดี ข้ ึ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และตอบสนองวัตถุประสงค์เชิง
กลยุทธ์ขององค์กร
3) แสดงข้อมูลเชิงเปรี ยบเทียบที่
เหมาะสม และแสดงผลลัพธ์ที่ดีกว่าค่า
เทียบเคียง
2 หมายถึง มีข้อ 1 และข้ อ 2
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/
หลักฐานประกอบอืน่ ๆ
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7.4 ผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้ นบุคลากร
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) แสดงระดับปั จจุบนั และแนวโน้มของ
ตัวชี้วดั ที่สําคัญเกี่ยวกับผลความผูกพัน
ของบุคลากร ความพึงพอใจของ
บุคลากร การพัฒนาบุคลากรและ
ผูบ้ ริ หารการพยาบาลขีดความสามารถ
และทัก ษะที่ เหมาะสมของบุ ค ลากร
ระดับอัตรากําลัง การรักษาไว้
บรรยากาศการทํ า งาน สุ ขอนามั ย
ความปลอดภัย สวัสดิภาพ บริ การและ
สิ ทธิ ประโยชน์ของบุคลากร
2) แสดงค่าของตัวชี้วดั ที่บรรลุเป้ าหมาย
และมีแนวโน้มที่ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ อง
และตอบสนองวัตถุประสงค์เชิง
กลยุทธ์ขององค์กร
4) แสดงข้อมูลเชิงเปรี ยบเทียบที่
เหมาะสม และแสดงผลลัพธ์ที่ดีกว่า
ค่าเทียบเคียง
2 หมายถึง มีข้อ 1 และข้ อ 2
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/
หลักฐานประกอบอืน่ ๆ
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7.5 ผลลัพธ์ ด้านระบบงานและกระบวนการ
สํ าคัญ
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) แสดงระดับปั จจุบนั และแนวโน้มของ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ สํ าคั ญ เกี่ ย วกั บ ผ ล ก าร
ดํา เนิ น งานของระบบงาน รวมทั้ ง
ความพร้อมสําหรับภัยพิบตั ิหรื อภาวะ
ฉุ ก เฉิ น และผลการดํา เนิ น งานของ
กระบวนการสําคัญ
2) แสดงค่าของตัวชี้วดั ที่บรรลุเป้ าหมาย
และมีแนวโน้มที่ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ อง
และตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ขององค์กร
3) แสดงข้อมูลเชิงเปรี ยบเทียบที่
เหมาะสม และแสดงผลลัพธ์ที่ดีกว่าค่า
เทียบเคียง
2 หมายถึง มีข้อ 1 และข้ อ 2
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/
หลักฐานประกอบอืน่ ๆ
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7.6 ผลลัพธ์ ด้านการนําองค์ กร
3 หมายถึง มีครบ 3 ข้ อ ดังนี้
1) แสดงระดับปั จจุบนั และแนวโน้มของ
ตัวชี้ วดั ที่ สําคัญเกี่ ยว กับ การบรรลุ ผ ล
ตามกลยุท ธ์ และแผนปฏิ บ ัติ ก ารของ
องค์กรพฤติกรรมที่มีจริ ยธรรม ความ
เชื่ อมัน่ ในผูบ้ ริ หารการพยาบาล ระดับ
สู ง การประเมินองค์กร การปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบ การ
สนับสนุนความรับผิดชอบต่อชุมชน
2) แสดงค่าของตัวชี้วดั ที่บรรลุเป้ าหมาย
และมีแนวโน้มที่ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ อง
และตอบสนองวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ขององค์กร
3) แสดงข้อมูลเชิงเปรี ยบเทียบที่
เหมาะสม และแสดงผลลัพธ์ที่ดีกว่า
ค่าเทียบเคียง
2 หมายถึง มีข้อ 1 และข้ อ 2
1 หมายถึง มีข้อใดข้ อหนึ่งเพียงข้ อเดียว

ระดับการ
ประเมิน
กรรมการ
3 2 1

สิ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง

รายชื่ อของเอกสาร/
หลักฐานประกอบอืน่ ๆ

