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คำนำ
สำนั กกำรพยำบำลได้สนั บสนุ นกำรพัฒนำคุ ณภำพกำรพยำบำลของสถำนบริ กำร
สุขภำพทุกระดับมำอย่ำงต่อเนื่ อง โดยใช้แนวคิดกำรประกันคุณภำพกำรพยำบำล ซึ่งมีองค์ประกอบ
สำคัญ คือกำรกำหนดมำตรฐำน กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำน กำรวัดและประเมิน และกำรปรับปรุ ง
คุณภำพอย่ำงต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ได้กำหนดมำตรฐำนกำรพยำบำลในโรงพยำบำล และพัฒนำแบบประเมิน
คุ ณ ภำพในงำนกำรพยำบำล 11 งำนตำมลัก ษณะบริ ก ำรพยำบำล เพื่ อ ให้โ รงพยำบำลใช้เ ป็ น
แนวทำงกำรพัฒ นำงำนและเป็ นเครื่ อ งมื อ ในกำรวัด และประเมิ น คุ ณ ภำพกำรพยำบำลภำยใน
โรงพยำบำล อย่ำ งไรก็ ต ำมกำรก ำหนดมำตรฐำนและแบบประเมิ น ดัง กล่ ำ วไม่เ ฉพำะเจำะจงใน
งำนบริกำรพยำบำลด้ำนจิตเวชและสุขภำพจิต กรมสุขภำพจิตและสำนั กกำรพยำบำลจึงได้ร่วมกัน
กำหนด “มำตรฐำนกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต ” และจัดพิมพ์เผยแพร่แก่องค์กรพยำบำลใน
สถำนบริกำรสุขภำพสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขในปี พ.ศ. 2556 ดังนั้นเพื่อเป็ นกำรวัดและประเมิน
คุ ณ ภำพกำรพยำบำลจิ ต เวชและสุ ข ภำพจิ ต ตำมแนวคิ ด กำรประกั น คุ ณ ภำพกำรพยำบำล
กรมสุขภำพจิตและสำนักกำรพยำบำลจึงได้จดั ทำเอกสำร “กำรประเมินคุณภำพบริกำรพยำบำลจิตเวช
และสุขภำพจิต” ขึ้ น
เอกสำรนี้ จัดทำขึ้ นเพื่อให้องค์กรพยำบำลของสถำนบริ กำรสุ ขภำพที่ มีงำนบริ กำร
พยำบำลจิ ต เวชและสุ ข ภำพจิ ต ใช้เ ป็ นแนวทำงในกำรประเมิ น คุ ณ ภำพกำรพยำบำล โดยใช้ คู่กับ
มำตรฐำนกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต” เนื้ อหำภำยในของเอกสำรนี้ ประกอบด้วย 4 บท ดังนี้
1) แนวคิดกำรประเมินคุณภำพกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 2) แบบประเมินคุณภำพ
กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 8 งำน 3) ระบบกำรให้คะแนน 4) กำรประเมินคุณภำพ
กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิตสู่กำรปฏิบตั ิ โดยเอกสำรนี้ เป็ นเอกสำรชุด ประกอบด้วย เอกสำร
8 เล่มตำมงำนกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต ได้แก่
1. งำนบริหำรกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต
2. งำนบริกำรพยำบำลจิตเวชผูป้ ่ วยนอก
3. งำนบริกำรพยำบำลผูป้ ่ วยจิตเวชฉุกเฉิน
4. งำนบริกำรพยำบำลจิตเวชผูป้ ่ วยใน
5. งำนบริกำรพยำบำลจิตเวชผูป้ ่ วยหนัก
6. งำนบริกำรพยำบำลผูป้ ่ วยรักษำด้วยไฟฟ้ำ
7. งำนบริกำรพยำบำลป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้ อในโรงพยำบำลจิตเวช
8. งำนบริกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิตชุมชน
กรมสุขภำพจิตและสำนักกำรพยำบำล ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิ ทีมพยำบำลผูท้ ดลอง
ใช้แ บบประเมิ น จำกโรงพยำบำลทั ว่ ไป/โรงพยำบำลชุ ม ชน ของจัง หวัด น่ ำ น 5 แห่ ง และจำก
โรงพยำบำล/ สถำบัน ของกรมสุ ขภำพจิต 4 แห่งที่ ให้ขอ้ เสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ ในกำรพัฒนำ
แบบประเมิน และขอบคุณคณะทำงำนจำกสำนักกำรพยำบำลและกลุ่มกำรพยำบำลของโรงพยำบำล/
สถำบันสังกัดกรมสุขภำพจิต ทั้ง 17 แห่งที่ได้ร่วมกันจัดทำเอกสำรเป็ นรูปเล่ม และหวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำ
(1)

เอกสำรนี้ จะเป็ นประโยชน์ ต่อกำรประเมินคุณภำพงำนของหน่ วยงำน และนำผลกำรประเมินนั้ นไป
พัฒนำงำนกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิตอย่ำงต่อเนื่ องต่อไป
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แนวคิดการประเมินคุณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ดร.ธีรพร สถิรอังกูร

ความเป็ นมา
การพัฒ นาคุ ณ ภาพการพยาบาลเป็ นเรื่ อ งส าคั ญ ที่ ถื อ ว่ า เป็ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
ผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลทุ ก คนทั้ ง ผู้บ ริ ห ารและผู้ป ฏิ บัติ ที่ ต ้อ งพัฒ นาคุ ณ ภาพงานของตน
ซึ่ ง สภาการพยาบาลได้ก าหนดความรับ ผิ ด ชอบดัง กล่ า วไว้ใ นมาตรฐานบริ ก ารการพยาบาลและ
การผดุ งครรภ์ร ะดับปฐมภูมิ ระดับทุ ติยภูมิ และระดับตติ ยภูมิ อีกทั้งสานั กการพยาบาล กระทรวง
สาธารณสุขซึ่งเป็ นหน่ วยงานที่รับผิดชอบกาหนดมาตรฐานการพยาบาล วิชาการพยาบาล ตลอดจน
ติดตาม กากับ สนับสนุ นการดาเนิ นการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของสถานบริการสุขภาพให้ได้
มาตรฐาน สานักการพยาบาลยังได้กาหนดให้ทุกองค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพมีการพัฒนา
คุ ณ ภาพบริ ก ารพยาบาล ทั้ง นี้ ส านั ก การพยาบาลได้ใ ช้แ นวคิ ด การประกัน คุ ณ ภาพการพยาบาล
เป็ นกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของประเทศ
การประกันคุ ณภาพการพยาบาลที่ พฒ
ั นาโดยสานั กการพยาบาล (หน่ วยงานเดิ ม คื อ
กองการพยาบาล) ริเริ่มในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งสนั บสนุ นมาตรฐานการพยาบาล และเครื่องมือที่ ใช้ใน
การประเมินคุณภาพการพยาบาลมาอย่างต่อเนื่ อง โดยมีมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล ฉบับปี
พ.ศ. 2550 และการประกันคุณภาพการพยาบาล : การประเมินคุณภาพการบริการพยาบาล ฉบับปี
พ.ศ. 2555 จานวน 11 งาน เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายในองค์กรพยาบาล ซึ่งเป็ น
ฉบับปรับปรุงล่าสุดที่โรงพยาบาลต่างๆทัว่ ประเทศใช้กนั อยู่แพร่หลายในปั จจุบนั ทั้งนี้ มาตรฐานและ
การประเมินคุ ณภาพการพยาบาลดังกล่าวเน้นงานบริการพยาบาลผูป้ ่ วยที่ มีปัญหาสุขภาพทางกาย
ในขณะที่ กรมสุขภาพจิตซึ่งมีบทบาทหน้าที่ หนึ่ งคือ การสนั บสนุ นวิชาการด้านจิตเวชและสุขภาพจิต
มีค วามประสงค์ที่ จ ะน าแนวคิ ด การประกัน คุ ณ ภาพการพยาบาลมาใช้ใ นการสนั บสนุ น การพัฒนา
คุณภาพบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จึงได้ร่วมกับสานักการพยาบาลในการกาหนดมาตรฐาน
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขึ้ นในปี พ.ศ. 2556 เพื่อให้องค์กรพยาบาลที่มีหน่ วยบริการพยาบาล
จิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต ใช้เ ป็ นแนวทางในการด าเนิ น งาน และได้ก าหนดแบบประเมิ น คุ ณ ภาพ
การพยาบาลเพื่อใช้ในการวัดและประเมินคุณภาพการพยาบาล

การประกันคุณภาพการพยาบาล
การประกันคุณภาพการพยาบาล (Nursing Quality Assurance) หมายถึง กระบวนการ
ดาเนิ นงานอย่างมีแบบแผนและมีกิจกรรมที่ เป็ นขั้นตอน ต่อเนื่ อง เป็ นระบบในการวั ดและประเมิน
คุ ณภาพบริการพยาบาล โดยบุคลากรที่ อยู่ภายในหน่ วยงาน/สถานบริ การสาธารณสุ ขนั้ น ทั้งด้าน
โครงสร้า ง กระบวนการ และผลลัพ ธ์ เพื่ อ ให้เ ป็ นหลัก ประกัน ว่า หน่ ว ยงานบริ ก ารพยาบาล และ
ผูป้ ฏิบตั ิ การพยาบาลมีการปฏิบตั ิ หรือจัดบริการพยาบาลตามมาตรฐานอย่างสมา่ เสมอ มี การแก้ไข
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ข้อบกพร่องและการปรับปรุง คุณภาพอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งระดั บคุณภาพตามที่วิชาชีพ /
องค์กรหรือหน่ วยงานคาดหวัง (กองการพยาบาล, 2542) องค์ประกอบของการประกันคุณภาพ
การพยาบาลคือ
1. การกาหนดมาตรฐาน/ระบบ/แนวทาง (Plan)
2. การปฏิบตั ิตามมาตรฐาน (Do)
3. การวัดและประเมิน (Check)
4. การแก้ไขปั ญหา/ข้อบกพร่อง (Act)
และการปรับปรุ งคุ ณภาพอย่างต่ อ เนื่ อง
(Continuous Quality Improvement) ดังแสดงในแผนภาพที่ 1.1

การประกันคุณภาพ
(Quality
Assurance)
การปฏิ
บัติตามมาตรฐาน
(Do)
การกาหนดมาตรฐาน/
ระบบ/แนวทาง
(Plan)

การวัดและประเมิน
(Check)

การแก้ไขปัญหา/ข้อบกพร่อง
(Act)
การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Quality Improvement)

แผนภาพที่ 1.1 วงจรการประกันคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง
ที่มา : กองการพยาบาล (2542)
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ในการพัฒนาคุ ณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตนั้ น กรมสุขภาพจิตร่ วมกับ
สานักการพยาบาลพัฒนามาตรฐาน และเครื่องมือการวัดและประเมินคุณภาพการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต โดยใช้แนวคิดการประกันคุณภาพการพยาบาล ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจถึงนาแนวคิดการประกัน
คุณภาพการพยาบาลมาใช้ในการกาหนดกลไกการพัฒนางานจิตเวชและสุ ขภาพจิต ในที่นี้จึงอธิบาย
เป็ นการประกันคุณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

1. การกาหนดมาตรฐาน/ระบบ/แนวทาง (Plan)
กรมสุขภาพจิตร่วมกับสานั กการพยาบาลได้กาหนดมาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต เพื่อให้องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุ ขภาพที่มีงานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
นาไปเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน โดยมาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตนี้ ประกอบด้วย
เนื้ อหาจาแนกตามลักษณะของงานการพยาบาล 8 งาน ดังนี้ (กรมสุขภาพจิตและสานักการพยาบาล,
2556)
1. งานบริหารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
2. งานบริการพยาบาลจิตเวชผูป้ ่ วยนอก
3. งานบริการพยาบาลผูป้ ่ วยจิตเวชฉุกเฉิน
4. งานบริการพยาบาลจิตเวชผูป้ ่ วยใน
5. งานบริการพยาบาลจิตเวชผูป้ ่ วยหนัก
6. งานบริการพยาบาลผูป้ ่ วยรักษาด้วยไฟฟ้ า
7. งานบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาลจิตเวช
8. งานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน
มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตดังกล่าว หน่ วยงานบริการพยาบาลของสถาน
บริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ระบบงานเพื่อหาโอกาสใน
การพัฒนา โดยการปรับปรุงหรือออกแบบระบบการปฏิบตั ิงาน หรือแนวทางปฏิบตั ิงานระดับหน่ วยงาน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานฯ ซึ่งอาจต้องมีการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ สื่อสารภายในองค์ก รเพื่อให้ทุกคน
เข้าใจระบบหรื อแนวทางปฏิบัติงานที่ ปรับปรุ งหรือออกแบบใหม่ ระบบการปฏิบัติงานหรือแนวทาง
ปฏิบตั ิงานอาจได้แก่ นโยบาย ระบบงาน เช่น ระบบการประกันคุณภาพการพยาบาล ระบบการบริหาร
ความเสี่ยง ระบบการบันทึก ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล คู่มือต่างๆ ทั้งคู่มือการบริหารงาน และ
คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางและมาตรฐานการจัดระบบบริ การและปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต

2. การปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน (Do)
หลังจากองค์กรพยาบาล/หน่ วยงานบริการพยาบาลได้กาหนดมาตรฐาน แนวทาง/ระบบ
การปฏิบตั ิงานตามผลการวิเคราะห์ในระดับองค์กรและหน่ วยงานบริ การพยาบาลแล้ว จะต้องมีการนา
มาตรฐานดังกล่าวสู่การปฏิบตั ิ โดยมีการถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆแก่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น
การประชุ มเชิงปฏิบัติการ การประชุ มชี้ แจง การฝึ กอบรม การสอนงาน และการนิ เทศติ ดตามงาน
เป็ นต้น เพื่อให้พยาบาลภายในองค์กร/หน่ วยงานบริการพยาบาลมีความเข้าใจหลักการและความสาคัญ
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ของการประกัน คุ ณ ภาพการพยาบาลและการปฏิ บัติ ต ามมาตรฐาน และสามารถด าเนิ น งานน า
มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตไปสู่การปฏิบตั ิได้ง่ายขึ้ น

3. การวัดและประเมิน (Check)
การวัด และประเมิ น คุ ณ ภาพเป็ นกระบวนการที่ ส าคัญ ซึ่ ง สะท้อ นผลการปฏิ บัติ ต าม
มาตรฐานว่า ผลการปฏิ บัติ ดี เ พี ย งใด และส่ ว นใดที่ ส ามารถท าให้ดี ขึ้ น โดยใช้ตัว ชี้ วัด คุ ณ ภาพเป็ น
เครื่องมือ ทั้งนี้ องค์กรพยาบาลและหน่ วยงานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สามารถกาหนด
ตัวชี้ วัดคุณภาพบริการพยาบาลของหน่ วยงานให้ตรงตามเข็มมุ่งของแต่ละโรงพยาบาล รวมทั้งเลือกใช้
ตัวชี้ วัดจากในหนังสือมาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตพ.ศ. 2556 ซึ่งมี 4 มิติ คือ มิติที่ 1
ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการพยาบาล มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติการพยาบาล มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรพยาบาล (กรมสุขภาพจิตและสานั ก
การพยาบาล, 2556)

4. การแก้ไขปั ญหา/ข้อบกพร่อง (Act)
(Continuous Quality Improvement)

และการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง

หลังจากสรุปผลการประเมินคุณภาพขององค์กร/หน่ วยงานบริการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิตแล้ว ทีมงานประกันคุณภาพการพยาบาลและพยาบาลต้องนาผลดังกล่าวมาประชุมร่วมกัน
เพื่อหาโอกาสพัฒนา แก้ไขปั ญหา/ข้อบกพร่องของระบบ/กระบวนการปฏิบตั ิงาน เพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานบริการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้ นและมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ ทั้งนี้ ต้องนาผลลัพธ์ตัวชี้ วัดคุ ณภาพ
การพยาบาลมาเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ในช่วงเวลาที่ ผ่านมาเพื่อศึกษาว่า องค์กร/หน่ วยงานทาได้ดีขึ้น
แล้วหรือยัง นอกจากนี้ ยังใช้วิธีการเทียบเคียง (Benchmarking) ทั้งนี้ ระดับเทียบเคียง (Benchmarks)
นั้นมาจาก 2 ลักษณะ คือ 1) การเทียบเคียงคุณภาพภายในโรงพยาบาลโดยตัวชี้ วัดเป็ นตัวชี้ วัดเดียวกัน
แต่ผลลัพธ์ตัวชี้ วัดนั้ นมาจากหน่ วยงานบริการพยาบาลที่มีลกั ษณะคล้ายกัน ซึ่งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการพยาบาลต้องเป็ นผูก้ าหนดตั วชี้ วัดและคู่เทียบ 2) การเทียบเคียงคุณภาพที่กาหนดโดย
ภายนอกหรื อบุคคลที่ สาม สาหรับการเที ยบเคียงคุ ณภาพการพยาบาลนั้ น สานั กการพยาบาลเป็ น
องค์กรที่ รวบรวมผลการดาเนิ นการและจัดระบบให้มีการเที ยบเคียงคุ ณภาพขององค์กร/หน่ วยงาน
บริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

การประเมินคุณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
การประเมินคุ ณภาพการพยาบาลนั บว่าเป็ นการวัดและประเมิน (Check)
ซึ่งเป็ น
องค์ประกอบหนึ่ งของการประกันคุณภาพการพยาบาล เป็ นกระบวนการที่เป็ นระบบ เพื่อติดตาม ตรวจ
ประเมินคุณภาพขององค์กร สะท้อนให้องค์กร/หน่ วยงานบริการพยาบาล ทราบระดับความก้าวหน้าของ
การพัฒนา อีกทั้งโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ซึ่งสนั บสนุ นให้เกิดความต่อเนื่ องของวงจร
การประกันคุ ณภาพการพยาบาลอีกด้วย ในการวัดและประเมินนั้ นองค์กรพยาบาลควรกาหนดให้
หน่ วยงานบริการพยาบาลต่างๆ ใช้ระบบการวัดและประเมินเดียวกัน เพื่อป้องกันการสับสน และการไม่
ยอมรับระหว่างหน่ วยงาน

4

การประเมินคุ ณภาพการพยาบาลมี 2 ประเภท คือ การประเมินคุ ณภาพตนเองหรื อ
การประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้ ง 2 ประเภทมีเป้าหมายเดียวกัน คือ
มุ่งเน้นการประเมินระบบงาน และนาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนางานบริการพยาบาล
ต่อไป สาหรับความแตกต่างสาคัญของการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก คือ ผูป้ ระเมินคุณภาพ
ภายในเป็ นบุคลากรภายในหน่ วยงาน/องค์กร ในขณะที่ผูป้ ระเมินคุณ ภาพภายนอกเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
จากหน่ วยงานนอกองค์กร
การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลภายในโรงพยาบาล หมายถึง การประเมินตนเอง
ของหน่ ว ยงานร่ ว มกับการเยี่ย มตรวจเพื่อ ประเมิ นระหว่างหน่ ว ยงานภายในกลุ่ ม งานการพยาบาล
โดยเป็ นกระบวนการที่ อาศัยภาวะผูน้ า และการจูงใจเป็ นเครื่ องมือในการอานวยการให้พยาบาลมี
การปฏิบตั ิงานอย่างมีมาตรฐาน โดยการสะท้อนผลงานของหน่ วยงานที่รบั การประเมิน แล้วเหนี่ ยวนา
ให้ผรู้ บั การประเมินพร้อมที่จะปรับปรุงงาน (สานักการพยาบาล, 2547)
สาหรับเอกสารเล่มนี้ เป็ นการประเมินคุณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตภายใน
โรงพยาบาล ดังนั้นจึงขอกล่าวรายละเอียดเฉพาะการประเมินคุณภาพภายในเท่านั้น

วัตถุประสงค์ของการประเมิ นคุณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตภายใน
โรงพยาบาล เพื่อ
1. ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตใน
หน่ วยงานบริการพยาบาลและภาพรวมขององค์กรพยาบาล
2. วิเคราะห์ผลการพัฒนางาน จุดแข็งและโอกาสพัฒนา นาไปเป็ นข้อมูลนาเข้า (Input)
สาหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่ อง
3. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่ วยงาน
บริการพยาบาลในการตอบสนองพันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร
4. นาผลการประเมินมากาหนดเป็ นข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุ ณภาพของหน่ วยงาน
บริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมหรือแนวปฏิบตั ิ
ที่ดีขององค์กร

องค์ประกอบสาคัญของการประเมินคุณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ภายในโรงพยาบาล
ในการดาเนิ นงานประเมินคุณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในโรงพยาบาลนั้น
เพื่อให้ผลของการประเมินสามารถนามาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนางานอย่า งต่ อเนื่ องได้ ต้องมี
องค์ประกอบที่สาคัญดังนี้
1. ผูป้ ระเมินคุณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตภายในโรงพยาบาล
2. เครื่องมือการประเมินคุณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในโรงพยาบาล
3. การรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
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1. ผูป้ ระเมินคุณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตภายในโรงพยาบาล
ผูป้ ระเมินคุณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในโรงพยาบาล มีบทบาทสาคัญ
ในการรวบรวมข้อ มูล จากหลัก ฐานข้อ เท็ จ จริ ง ต่ างๆ สะท้อ นผลการปฏิ บัติง าน โดยการให้ข อ้ มูล /
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานการพยาบาลของหน่ วยงานที่ประเมิน ทั้งนี้ ผูป้ ระเมินคุณภาพฯ
ต้องมีความรู ้ ความสามารถในงานการพยาบาลที่ประเมิน มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผูน้ า มีทกั ษะใน
การสื่อสารที่ดี และสามารถเสริมพลังอานาจให้แก่ผรู้ บั การประเมิน
ผูป้ ระเมินคุณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในโรงพยาบาลประกอบด้วย
1) ผูป้ ระเมินคุ ณภาพการพยาบาลในหน่ วยงาน หรือทีมประกันคุ ณภาพ (Quality
Assurance : QA) ภายในหน่ วยงาน มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ ประเมินตนเองโดยใช้มาตรฐาน
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต พ.ศ. 2556 และแบบประเมินคุณภาพงานการพยาบาลมาเป็ นเกณฑ์
และนาผลการประเมินนั้นมากาหนดเป็ นแผนการพัฒนาคุณภาพงานในหน่ วยงาน
2) ผูป้ ระเมินคุณภาพการพยาบาล องค์กรพยาบาล หมายถึง ทีมผูน้ ิ เทศงาน QA ที่
องค์กรพยาบาลแต่งตั้งให้เป็ นผูป้ ระเมินคุณภาพการพยาบาล ซึ่งมีหน้าที่ยืนยันผลการประเมินตนเอง
ของแต่ละหน่ วยงานการพยาบาลและการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ที่สาคัญ คือ หน้าที่ของการหา
โอกาสในการพัฒนา เพื่อให้หน่ วยงานที่รบั การประเมินเกิดการพัฒนาปรับปรุงงานให้มีคุณภาพมาก
ยิง่ ขึ้ น
3) ผูป้ ระสานงานประเมินคุณภาพ หมายถึง เลขานุ การคณะกรรมการ QA และหรือ
คณะทางานสารสนเทศทางการพยาบาล ซึ่งมีหน้าที่ในการประสานความร่วมมือจัดระบบการประเมิน
การรวบรวม วิเคราะห์ผล รายงานผล และนาผลมาวางแผนการพัฒนาต่อเนื่ อง

2. เครื่องมื อการประเมิ นคุณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ใน
โรงพยาบาล
การประเมิ น คุ ณ ภาพการพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต ในโรงพยาบาลนั้ น เป็ น
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตพ.ศ. 2556 เนื้ อหา
ภายในของมาตรฐานและเครื่องมือ ที่ใช้ในการประเมินฯ หรือแบบประเมินคุณภาพการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิตภายในนั้น กรมสุขภาพจิตร่วมกับสานักการพยาบาลได้กาหนดไว้รวมทั้งหมด 8 งาน
ประกอบด้วย 1) งานบริหารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2) งานบริการพยาบาลจิตเวชผูป้ ่ วย
นอก 3) งานบริการพยาบาลผูป้ ่ วยจิตเวชฉุกเฉิน 4) งานบริการพยาบาลจิตเวชผูป้ ่ วยใน 5) งานบริการ
พยาบาลจิตเวชผูป้ ่ วยหนัก 6) งานบริการพยาบาลผูป้ ่ วยรักษาด้วยไฟฟ้ า 7) งานบริการพยาบาล
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาลจิตเวช และ 8)งานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ชุมชน โดยมีมิติของการประเมิน 2 มิติ ได้แก่ มิติกระบวนการ และมิติผลลัพธ์ ซึ่งจะกล่าวรายละเอียด
ต่อไปในบทที่ 2
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3. การรวบรวมข้อมู ลเพื่อการประเมิ นคุณภาพการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต
ข้อมูลที่นาสู่การตัดสินใจเพื่อวางแผน พัฒนาปรับปรุงคุณภาพนั้น ต้องเป็ นข้อมูลที่มา
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence based) ซึ่งผูป้ ระเมินคุณภาพการพยาบาล ต้องเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่สาคัญ และน่ าเชื่อถือ ได้แก่ เอกสารต่างๆ ซึ่งหมายถึงนโยบาย กฎระเบียบปฏิบัติ
ต่างๆ คู่มือ แนวทางการปฏิบตั ิงาน แผนการพัฒนางาน ผลการพัฒนาคุณ ภาพการพยาบาล รวมทั้ง
รายงานต่างๆ นอกจากนั้ นบุคคลยังเป็ นแหล่งข้อมูลที่ สาคัญ ซึ่งหมายถึง บุคลากรทางการพยาบาล
บุค ลากรอื่น ๆ ที่ เกี่ย วข้องในโรงพยาบาล และผูป้ ่ วย/ผูใ้ ช้บริ การ/ญาติ ผูป้ ่ วย ทั้งนี้ ในการประเมิน
คุณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตนั้น ผูป้ ระเมินต้องประเมินตามความเป็ นจริง ไม่มีอคติ หรือ
ล าเอี ย งและต้อ งมี ก ารตัด สิ น ใจให้ค ะแนนการประเมิ น โดยผ่ า นกระบวนการวิ เ คราะห์ ข อ้ มูล จาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
สาหรับวิธีการรวบรวมข้อมูลนั้น มาจาก 3 วิธีการ ดังนี้
1) การทบทวนและวิ เคราะห์เ อกสาร ทั้งนี้ ผู้ป ระเมิ น ต้อ งทบทวนและวิ เคราะห์
เอกสาร โดยดูความสมบูรณ์สอดคล้อง เชื่อมโยงกันของเอกสารต่างๆ ระบบและกลไกการดาเนิ นงาน
ทั้งนี้ ผูป้ ระเมินควรศึกษาและทาความเข้าใจเอกสารประกอบการประเมินคุ ณภาพฯ ล่วงหน้าก่อนลง
ประเมินในหน่ วยงาน
2) การสัมภาษณ์/การสนทนา ทั้งนี้ ผูป้ ระเมินฯ ต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดี เช่น
การถามโดยใช้ก ารตั้ง ค าถามที่ ก่อ ให้เกิ ด การค้น หาปั ญหา การสะท้อ นข้อ คิ ด เห็ น และโอกาสของ
การพัฒนา ห้ามใช้คาถามที่ก่อให้เกิดความอึดอัดและความขัดแย้ง การฟั งโดยฟั งอย่างตั้งใจ ไม่อคติหรือ
ตีความ การให้กาลังใจ การเสริมสร้างพลังอานาจอย่างเหมาะสม
3) การสังเกต โดยสังเกตสภาพอาคารสิ่งแวดล้อม ความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ ความปลอดภัย วิธีการปฏิบตั ิงานของบุคลากร บรรยากาศในการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น ทั้งนี้
ผูป้ ระเมินต้องเชื่ อมโยงผลจากการสังเกตกับการทบทวนและวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ /
การสนทนา เพื่อให้ขอ้ มูลที่ได้มีความสมบูรณ์ น่ าเชื่อถือ

การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
แบบประเมินคุ ณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต พัฒนาเพื่อให้องค์กรและหน่ วยงาน
บริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตใช้ประเมินตนเอง เป็ นการประเมินคุ ณภาพภายในหน่ วยงาน
ประกอบด้วยแบบประเมินฯ 8 งานการพยาบาล ดังนี้ 1) งานบริหารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
2) งานบริการพยาบาลจิตเวชผูป้ ่ วยนอก 3) งานบริการพยาบาลผูป้ ่ วยจิตเวชฉุกเฉิน 4) งานบริการ
พยาบาลจิตเวชผูป้ ่ วยใน 5) งานบริการพยาบาลจิตเวชผูป้ ่ วยหนัก 6) งานบริการพยาบาลผูป้ ่ วยรักษา
ด้วยไฟฟ้ า 7)
งานบริ การพยาบาลป้องกันและควบคุ มการติ ดเชื้ อในโรงพยาบาลจิตเวช และ
8) งานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน
แนวคิดหลักที่ใช้ในการพัฒนาแบบประเมินคุ ณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
คือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยเนื้ อหาของแบบประเมินกาหนดตามเนื้ อหา
ของมาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปี พ.ศ. 2556 และประยุกต์จากแบบประเมินคุณภาพ
7

การพยาบาลที่พฒ
ั นาโดยสานักการพยาบาลในปี พ.ศ. 2554 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ดังกล่าวพัฒนามาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ประกอบด้วย
ลักษณะสาคัญขององค์กร และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยที่ลกั ษณะสาคัญขององค์กร
เป็ นการอธิบายภาพรวมขององค์กร หน่ วยงาน สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิภารกิจ ความสัมพันธ์กบั
หน่ วยงานอื่น ความท้าทายเชิง กลยุทธ์และระบบปรับปรุงผลการดาเนิ นการ ส่วนเกณฑ์การพัฒนา
7 หมวด ได้แก่
หมวด 1 การนาองค์กร
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผูร้ บั บริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
หมวด 5 การมุง่ เน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนิ นการ ซึ่งในเกณฑ์ PMQA มี 4 มิติ ได้แก่
มิติดา้ นประสิทธิผล มิติดา้ นคุณภาพการให้บริการ มิติดา้ นประสิทธิภาพ
ของการปฏิบตั ิการพยาบาล และมิติดา้ นพัฒนาองค์กร
เกณฑ์ท้งั 7 หมวด มีความเชื่อมโยงในเชิงระบบ โดยสามารถอธิบายเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
1) ส่วนที่เป็ นกระบวนการ คือ หมวดที่ 1 - 6 และ 2) ส่วนที่เป็ นผลลัพธ์ คือหมวดที่ 7 ซึ่งทั้ง 7 หมวดมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ดังแสดงในแผนภาพที่ 1.2
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มาตรฐานการบริหาร
การพยาบาล

ลักษณะสาคัญขององค์กร
4. การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
2. การวางแผน
เชิงกลยุทธ์

5. การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล

 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
 ด้านคุณภาพการให้บริการพยาบาล

7. ผลลัพธ์

1. การนาองค์กร
3. การให้ความสาคัญ
กับผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6. การจัดการ
กระบวนการ

 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติการ

พยาบาล
 ด้านการพัฒนาองค์กร

การให้การบริการพยาบาล
มาตรฐานการบริการพยาบาล
 มาตรฐานบริการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์ระดับทุติยภูมิ
และตติยภูมิ
 กระบวนการพยาบาล
 การพยาบาลแบบองค์รวม

1. กระบวนการพยาบาล
1.1 การประเมินปัญหาและ
ความต้องการการพยาบาล
1.2 การวินิจฉัยการพยาบาล
1.3 การวางแผนการพยาบาล
1.4 การปฏิบัติการพยาบาล
1.5 การประเมินผลการพยาบาล
2. การดูแลต่อเนื่อง
3. การสร้างเสริมสุขภาพ
4. การคุ้มครองภาวะสุขภาพ
5. การให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ
6. การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย
7. การบันทึกทางการพยาบาล

แผนภาพที่ 1.2 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด ที่มคี วามเชื่อมโยงในเชิงระบบ
ที่มา : สานักการพยาบาล (2550)
สาหรับเนื้ อหาของแบบประเมินฯทั้ง 8 งานนี้ มาจากเนื้ อหาของมาตรฐานการพยาบาล
จิตเวชและสุขภาพจิต พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ มาตรฐานฉบับนี้ ใช้แนวคิดและหลักการที่สาคัญ 5 แนวคิด คือ
1) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)
2) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 3) มาตรฐานบริการ
พยาบาลและการผดุ งครรภ์ร ะดับทุ ติ ย ภูมิ และตติ ยภูมิ พ.ศ.2548 4) กระบวนการพยาบาล และ
5) การพยาบาลแบบองค์รวม โดยเนื้ อหาบางส่วนประยุกต์มาจากแบบประเมินคุณภาพการพยาบาลใน
โรงพยาบาลปี 2554 ของสานักการพยาบาล ทั้งนี้ เนื้ อหาของแบบประเมินคุณภาพการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิตจะกล่าวต่อไปในบทที่ 2
9

ขั้นตอนการพัฒนาแบบประเมินคุณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตทั้ง 8 งานการพยาบาล
มี 6 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดการดาเนิ นงานดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดกรอบแนวคิดและยกร่างแบบประเมินฯ ทั้ง 8 งานการพยาบาล
โดยคณะท างานของส านั ก การพยาบาล และกลุ่ ม การพยาบาลของโรงพยาบาล/สถาบัน สัง กัด
กรมสุขภาพจิต จานวน 45 คน วันที่ 23-25 มีนาคม 2557 จังหวัดเชียงใหม่ ทาให้ได้แบบประเมินฯ
ฉบับร่างครั้งที่ 1
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินฯ โดยดูความตรงตามเนื้ อหา (Content
Validity) และความเป็ นไปได้ของแบบประเมินฯ ทั้ง 8 งานการพยาบาล โดยการประชุมผูท้ รงคุณวุฒิใน
งานการพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต วัน ที่ 14-15 พฤษภาคม 2557 จัง หวัด เชี ย งใหม่ และ
ได้ป รั บ ปรุ ง แบบประเมิ น ฯ เป็ นฉบับ ร่ า งครั้ ง ที่ 2 โดยคณะท างานของส านั ก การพยาบาลและ
กลุ่มการพยาบาลของโรงพยาบาล/สถาบันสังกัดกรมสุขภาพจิตจานวน 20 คน
ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้แ บบประเมิ น ฯ 8 งาน ในโรงพยาบาลสั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลทัว่ ไป 1 แห่ง โรงพยาบาลชุ มชน 4 แห่ง
โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต 4 แห่ง เลือกโรงพยาบาลแบบเฉพาะเจาะจง โดยเป็ นโรงพยาบาลที่ มี
บริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และกลุ่มงานการพยาบาลมีความเข้าใจมาตรฐานการพยาบาล
จิตเวชและสุขภาพจิต พ.ศ. 2556 ในขั้นตอนนี้ มีข้นั ตอนย่อย 5 ขั้นตอนดังนี้
ขัน้ ตอนย่อยที่ 1 คัดเลือกโรงพยาบาลกลุ่มตัวอย่าง ส่งหนังสือขอความร่วมมือใน
การทดลองใช้แบบประเมินฯ และขอให้หวั หน้ากลุ่มงานการพยาบาลคัดเลือกพยาบาลผูร้ บั ผิดชอบงาน
บริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 8 งาน เป็ นตัวแทนในการทดลองใช้แบบประเมินฯฉบับร่างครั้งที่
2 จานวนทั้งสิ้ น 50 คน
ขัน้ ตอนย่อยที่ 2 ประชุ ม ผู้ท ดลองใช้แบบประเมิน ฯทั้ง 8 งาน จ านวน 50 คน
เพื่อทาความเข้าใจการทดลองใช้แบบประเมินฯฉบับร่างครั้งที่ 2 และแจกแบบฟอร์มการทดลองใช้
แบบประเมินฯ (ภาคผนวก ข.) ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557
ขัน้ ตอนย่อยที่ 3 ทดลองใช้แบบประเมินฯในหน่ วยงานบริการพยาบาลทั้ง 8 งาน
เป็ นเวลา 1 เดือน
ขัน้ ตอนย่อยที่ 4 ประชุ ม กลุ่ ม ที ม ทดลองใช้แ บบประเมิ น ฯ และบุ ค ลากรทาง
การพยาบาลในหน่ วยงาน 8 งาน ของโรงพยาบาลทดลองทั้งหมด พร้อมทั้งสรุ ปผลการทดลองใช้
แบบประเมินฯ
ขัน้ ตอนย่อยที่ 5 เสนอผลการทดลองใช้โ ดยที ม ทดลองใช้แ บบประเมิ น ฯ จาก
โรงพยาบาล ในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการร่วมกับคณะทางาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ผลการทดลองใช้แบบประเมินฯ ในการประชุ มเชิ งปฏิบัติการ
คณะทางานของสานั กการพยาบาลและกลุ่มการพยาบาลของโรงพยาบาลสวนปรุง วันที่ 18 สิงหาคม
2557 และปรับปรุงแบบประเมินคุณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 8 งาน โดยคณะทางาน
ดังกล่าว จนได้แบบประเมินฯ ฉบับสมบูรณ์
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การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของแบบประเมินคุณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
แบบประเมิ น คุ ณ ภาพการพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต ทุ ก ชุ ด วิ เ คราะห์ห าค่ า ดัช นี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) จากคะแนนการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ซึ่งในที่นี้หมายถึง ทีมทดลองใช้แบบประเมินฯ ดังนี้
+1
หมายถึง
ข้อคาถามนี้ มีความสอดคล้อง
0
หมายถึง
ไม่แน่ ใจหรือตัดสินใจไม่ได้
1
หมายถึง
ข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้อง
สูตร

R
IOC = 

เมื่อ

IOC

W

R
W

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อแบบประเมินฯ
ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ

ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญในทุกข้อคาถามมีค่าเท่ากับ 1.00 หากข้อรายการประเมินใด
มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 คณะทางานจะพิจารณาคัดเลือกไว้ ส่วนข้อของรายการประเมินที่มี
ค่า IOC ตา่ กว่า 0.50 คณะทางานจะพิจารณาตัดออก ซึ่งผลการทดลองใช้แบบประเมินฯ พบว่า ทุกข้อ
ของรายการประเมินมีค่า IOC > 0.5 ดังนั้นคณะทางานจึงไม่ได้ตดั รายการประเมินในข้อใดๆ และ
คณะทางานได้นาข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุงเนื้ อหาในบางส่วนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้ น
ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบประเมินฯแสดงใน ภาคผนวก ค.
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บทที่ 2
แบบประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาลจิตเวช
ดร.ธีรพร สถิรอังกูร
วิภา วณิชกิจ
ประกายดาว โฉมโสภา

ข้อตกลงเบื้ องต้นในการใช้ แบบประเมินคุณภาพการพยาบาล
1. แบบประเมิ น คุ ณ ภาพการพยาบาลชุ ด นี้ ใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ประเมิ น คุ ณ ภาพ
การพยาบาลสาหรับองค์กรพยาบาลที่นามาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต พ.ศ. 2556 ไป
ทาความเข้าใจ และนาสู่การปฏิบตั ิในองค์กร/หน่ วยงานอย่างครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์กรมาแล้วระยะหนึ่ ง
ดัง นั้ น การใช้แ บบประเมิ น คุ ณ ภาพฯ นี้ จึ ง เป็ นการประเมิ น คุ ณ ภาพการพยาบาลตามมาตรฐาน
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ในโรงพยาบาล/สถาบันที่ได้นามาตรฐานดังกล่าวลงสู่การปฏิบตั ิใน
ทุกหน่ วยบริการพยาบาล โดยต้องใช้แบบประเมินนี้ คู่กบั มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
พ.ศ. 2556
2. การพัฒ นาแบบประเมิ น ฯ ตามมาตรฐานการพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต
พ.ศ. 2556 นี้ เป็ นแบบประเมินที่ ค ณะท างานจากกรมสุ ขภาพจิตและสานั กการพยาบาลสร้างขึ้ น
โดยผ่ า นผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจสอบความตรงตามเนื้ อหา และทดลองใช้จ ริ ง แล้ว จึ ง ผ่ า นการทดสอบ
ด้านเนื้ อหาและความเที่ยงตรง สามารถนาไปใช้ประเมินคุณภาพการพยาบาลภายในองค์กร/หน่ วยงาน
บริการพยาบาลได้
3. นิ ยามการประเมินผูร้ บั บริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 ผูใ้ ช้บริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต หมายถึง ผูป้ ่ วยจิตเวช ผูม้ ีปัญหา
สุ ขภาพจิต ครอบครัว /ผูด้ ูแลผูป้ ่ วย และผูใ้ ช้บริ การอื่นๆทั้งในและนอกหน่ วยงาน/องค์กรพยาบาล
โดยครอบคลุมถึงผูใ้ ช้บริการในปั จจุบนั และอาจเป็ นผูใ้ ช้บริการในอนาคต
กลุ่ ม ผู้รับ บริ ก ารขององค์ก รพยาบาล จะเป็ นกลุ่ ม ผู้รับ บริ ก ารของโรงพยาบาล
ที่ ค รอบคลุ ม หน่ ว ยบริ ก ารที่ ไ ด้รับ มอบหมายให้อ ยู่ใ นความดู แ ลขององค์ก รพยาบาล ซึ่ ง จะขึ้ นกับ
โครงสร้างบังคับบัญชาของแต่ละโรงพยาบาล
3.2 ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคล กลุ่มคน หรือองค์กร ที่ ได้รบั ผลกระทบ
จากบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งทางบวกและทางลบ เช่น ญาติ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ เป็ นต้น
การกาหนดกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่ สาคัญ ควรพิจารณากาหนดกลุ่มผูใ้ ช้บริ การ
ให้ชัด เจนครบถ้ว นก่ อ น จึ ง จะสามารถก าหนดกลุ่ ม ผู้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ที่ ส าคัญ ได้ ทั้ง นี้ ยัง ขึ้ นกับ
รายละเอียดของแต่ละมาตรฐานว่า มีขอ้ กาหนดครอบคลุมผลกระทบถึงใครบ้าง จึงมีความแตกต่างใน
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในมาตรฐานนั้นๆ
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4. การนาแบบประเมินคุ ณภาพการพยาบาลชุ ดนี้ ไปใช้
โดยกรมสุ ขภาพจิตและ
สานั กการพยาบาลคาดหวังให้เกิ ด การนาไปใช้ในทุ กหน่ วยบริ การพยาบาลที่ ให้บริ การจิตเวชและ
สุขภาพจิต ทั้งโรงพยาบาล/สถาบันที่สงั กัดกรมสุขภาพจิต และโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป
โรงพยาบาลชุ มชน และโรงพยาบาล/สถาบันสังกัดอื่นที่ มีหน่ วยงานบริการพยาบาลด้านจิตเวชและ
สุขภาพจิต
ตารางที่ 2.1 การนาแบบประเมินคุณภาพการพยาบาลชุดนี้ ไปใช้ ในสถานบริการสุขภาพ
ที่มีการให้บริการจิตเวชและสุขภาพจิต
โรงพยาบาล/สถาบัน รพศ./รพท.
สังกัดกรมสุขภาพจิต
1. งานบริหารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

2. งานบริการพยาบาลจิตเวชผูป้ ่ วยนอก


3. งานบริการพยาบาลผูป้ ่ วยจิตเวชฉุกเฉิน

4. งานบริการพยาบาลจิตเวชผูป้ ่ วยใน


5. งานบริการพยาบาลจิตเวชผูป้ ่ วยหนัก

6. งานบริการพยาบาลผูป้ ่ วยรักษาด้วยไฟฟ้า


7. งานบริการพยาบาลป้องกันและควบคุม

การติดเชื้ อในโรงพยาบาลจิตเวช
8. งานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต


ชุมชน

รพช.





แบบประเมินคุณภาพการบริหารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
แบบประเมินคุณภาพการบริหารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เป็ นเครื่องมือสาหรับ
องค์กรพยาบาลใช้ในการประเมินคุณภาพการบริหารและสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
ในภาพรวมขององศ์กร โดยใช้คู่กบั แบบฟอร์มการประเมินคุณภาพที่ระบุในภาคผนวก ง. แบบประเมิน
ชุดนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 แบบประเมินคุณภาพการบริหารการพยาบาลระดับองค์กร :
มิติกระบวนการ (หมวด 1 – 6)
ส่วนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพการบริหารการพยาบาลระดับองค์กร :
มิติผลลัพธ์ (หมวด 7)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ข้อ

รายการ

1.

ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาล
กาหนดทิศทางของหน่ วยงาน
ครอบคลุมข้อกาหนดของมาตรฐาน
ต่อไปนี้
1) วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิ ยม
ทิศทางและผลการดาเนิ นงาน
ที่คาดหวัง
2) การเสริมสร้างบรรยากาศ
การทางานด้านการพยาบาล
ของหน่ วยงานที่เอื้ อต่อ
การส่งเสริมการมุง่ เน้น
การบรรลุวิสยั ทัศน์ขององค์กร

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ส่วนที่ 1 แบบประเมินคุณภาพการบริหารการพยาบาลระดับหน่วยงาน: มิตกิ ระบวนการ
การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

A

ไม่มีการกาหนด
ทิศทางของหน่ วยงาน

กาหนดทิศทาง
ของหน่ วยงาน
ตามรายการข้อ 1)

D

ไม่มีการปฏิบตั ิตาม
ทิศทางของหน่ วยงาน

นาทิศทางของ
หน่ วยงานไป
ดาเนิ นการครอบคลุม
บุคลากรทาง
การพยาบาล
ในหน่ วยงาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)

2
Basically
Effectiveness
กาหนดทิศทาง
ของหน่ วยงาน
ตามรายการข้อ 1)
และ ข้อ 2)

นาทิศทางของ
หน่ วยงานไป
ดาเนิ นการครอบคลุม
บุคลากรทาง
การพยาบาล
ในหน่ วยงาน
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)

3
Mature

4
Advance

5
Role Model

กาหนดทิศทาง
ของหน่ วยงานครบถ้วน
ตามข้อกาหนด
ของมาตรฐานและ
สอดคล้องกับทิศทาง
ขององค์กรพยาบาล

กาหนดทิศทางของ
หน่ วยงานครบถ้วน
และมีการพัฒนา
ได้ดีกว่าข้อกาหนด
ของมาตรฐาน

กาหนดทิศทางของ
หน่ วยงานครบถ้วน
และมีการพัฒนา
ได้ดีกว่าข้อกาหนด
ของมาตรฐาน
และเป็ นแหล่งอ้างอิง
ทั้งภายใน และ
ภายนอกหน่ วยงาน

นาทิศทางของ
หน่ วยงานไป
ดาเนิ นการครอบคลุม
บุคลากรทาง
การพยาบาล
ในหน่ วยงาน
อย่างครบถ้วน

หน่ วยงานบริการ
พยาบาลอื่นภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน
นาทิศทางของ
หน่ วยงานที่กาหนด
ไปใช้

หน่ วยงานบริการ
พยาบาลอื่นภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน
นาทิศทางของ
หน่ วยงานที่กาหนด
ไปใช้
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รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

16
ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

L

ไม่มีการทบทวน
ทิศทางของหน่ วยงาน

นาทิศทางของ
หน่ วยงานไปทบทวน
ปรับปรุงแก้ไข
เป็ นระยะๆ
แต่ไม่สมา่ เสมอ
และไม่ต่อเนื่ อง

I

ทิศทางของหน่ วยงาน
ไม่สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน และ
ไม่เชื่อมโยงไปสู่
แผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรพยาบาล

ทิศทางของหน่ วยงาน
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่
คาดหวังตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)

2
Basically
Effectiveness
นาทิศทางของ
หน่ วยงานไปทบทวน
ปรับปรุงแก้ไข
อย่างสมา่ เสมอ
และต่อเนื่ อง

ทิศทางของหน่ วยงาน
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่
คาดหวังตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)
และเชื่อมโยงไปสู่แผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
พยาบาล

3
Mature

4
Advance

5
Role Model

นาทิศทางของ
หน่ วยงานไปทบทวน
ปรับปรุงแก้ไข
อย่างสมา่ เสมอ
ต่อเนื่ อง และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ภายในหน่ วยงาน

นาทิศทางของ
หน่ วยงานที่ผ่าน
การทบทวนปรับปรุง
แก้ไขแล้วนาไป
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ บั
หน่ วยงานอื่นๆ ภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน

นาทิศทางของ
หน่ วยงานที่ผ่าน
การทบทวนปรับปรุง
แก้ไขแล้วนาไป
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ บั
หน่ วยงานอื่นๆ
ภายนอกโรงพยาบาล/
สถาบัน

ทิศทางของหน่ วยงาน
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่
คาดหวังตามมาตรฐาน
อย่างครบถ้วนและ
เชื่อมโยงไปสู่แผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
พยาบาล

ทิศทางของหน่ วยงาน
สอดคล้องกันใน
หน่ วยงานบริการ
พยาบาลและ
สหวิชาชีพ

ทิศทางของหน่ วยงาน
สอดคล้องกันใน
หน่ วยงานบริการ
พยาบาล สหวิชาชีพ
และหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง

รายการ

2.

ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาล
กาหนดระบบ/แนวทางการกากับดูแล
ตนเองที่ดีท้งั ระดับบริหาร และระดับ
ปฏิบตั ิการในการตรวจสอบภายใน
หน่ วยงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ครอบคลุมข้อกาหนดของมาตรฐาน
ต่อไปนี้
1) การควบคุมการปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบโรงพยาบาลและ
องค์กรพยาบาล
2) การติดตาม กากับปฏิบตั ิงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานการพยาบาลและ
ปฏิบตั ิการพยาบาล
3) ระบบการควบคุม กากับด้าน
การเงินและงบประมาณ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

A

ไม่มีระบบ/แนวทาง
การกากับดูแลตนเอง
ที่ดี

มีระบบ/แนวทาง
การกากับดูแลตนเอง
ที่ดีตามรายการข้อ 1)

D

ไม่มีการปฏิบตั ิตาม
ระบบ/แนวทาง
การกากับดูแลตนเอง
ที่ดี

นาระบบ/แนวทาง
การกากับดูแลตนเอง
ที่ดี ไปปฏิบตั ิ
ครอบคลุมบุคลากร
ทางการพยาบาล
ในหน่ วยงาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)

2
Basically
Effectiveness
มีระบบ/แนวทาง
การกากับดูแลตนเอง
ที่ดีตามรายการข้อ 1),
ข้อ 2) และ ข้อ 3)

นาระบบ/แนวทาง
การกากับดูแลตนเอง
ที่ดีไปปฏิบตั ิ
ครอบคลุมบุคลากร
ทางการพยาบาล
ในหน่ วยงาน
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)

3
Mature

4
Advance

5
Role Model

มีระบบ/แนวทาง
การกากับดูแลตนเอง
ที่ดีครบถ้วน
ตามข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีระบบ/แนวทาง
การกากับดูแลตนเอง
ที่ดีครบถ้วน และ
พัฒนาได้ดีกว่า
ข้อกาหนด
ของมาตรฐาน

มีระบบ/แนวทาง
การกากับดูแลตนเอง
ที่ดีครบถ้วน และ
มีการพัฒนาได้ดีกว่า
ข้อกาหนด
ของมาตรฐาน
และเป็ นแหล่งอ้างอิง
ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่ วยงาน

นาระบบ/แนวทาง
การกากับดูแลตนเอง
ที่ดีไปปฏิบตั ิ
ครอบคลุมบุคลากร
ทางการพยาบาล
ในหน่ วยงาน
อย่างครบถ้วน

หน่ วยงานบริการ
พยาบาลอื่นภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน
นาระบบ/แนวทาง
การกากับดูแลตนเอง
ที่ดีที่กาหนดไปใช้

หน่ วยงานบริการ
พยาบาลอื่นภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน
นาระบบ/แนวทาง
การกากับดูแลตนเอง
ที่ดีที่กาหนดไปใช้

17

รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

18
ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

L

ไม่มีการทบทวน
ระบบ/แนวทาง
การกากับดูแลตนเอง
ที่ดี

นาระบบ/แนวทาง
การกากับดูแลตนเอง
ที่ดีไปทบทวน
ปรับปรุง แก้ไข
เป็ นระยะๆ
แต่ไม่สมา่ เสมอ
และไม่ต่อเนื่ อง

I

ระบบ/แนวทาง
การกากับดูแลตนเอง
ที่ดีไม่สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน และ
หลักธรรมาภิบาล
ของหน่ วยงาน

ระบบ/แนวทาง
การกากับดูแลตนเอง
ที่ดีสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)

2
Basically
Effectiveness
นาระบบ/แนวทาง
การกากับดูแลตนเอง
ที่ดีไปทบทวน
ปรับปรุง แก้ไข
อย่างสมา่ เสมอ
และต่อเนื่ อง

ระบบ/แนวทาง
การกากับดูแลตนเอง
ที่ดีสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)
และหลักธรรมาภิบาล
ของหน่ วยงาน

3
Mature

4
Advance

5
Role Model

นาระบบ/แนวทาง
การกากับดูแลตนเอง
ที่ดีไปทบทวน
ปรับปรุง แก้ไข
อย่างสมา่ เสมอ
ต่อเนื่ อง และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ภายในหน่ วยงาน

นาระบบ/แนวทาง
การกากับดูแลตนเอง
ที่ดีที่ผ่านการทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขแล้ว
นาไปแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั หน่ วยงาน
อื่นๆ ภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน

นาระบบ/แนวทาง
การกากับดูแลตนเอง
ที่ดีที่ผ่านการทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขแล้ว
นาไปแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั หน่ วยงาน
อื่นๆ ภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน

ระบบ/แนวทาง
การกากับดูแลตนเอง
ที่ดีสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
อย่างครบถ้วน และ
หลักธรรมาภิบาล
ของหน่ วยงาน

ระบบ/แนวทาง
การกากับดูแลตนเอง
ที่ดีสอดคล้องกัน
ในหน่ วยงานบริการ
พยาบาล และ
สหวิชาชีพ

ระบบ/แนวทาง
การกากับดูแลตนเอง
ที่ดีสอดคล้องกัน
ในหน่ วยงานบริการ
พยาบาล สหวิชาชีพ
และหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

รายการ

3.

ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาล
กาหนดระบบ/แนวทาง
การดาเนิ นงานอย่างมีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครอบคลุม
ข้อกาหนดของมาตรฐาน ต่อไปนี้
1) การปฏิบตั ิตามจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อกาหนด
และระเบียบต่างๆของบริการ
จิตเวชและสุขภาพจิต
2) ระบบการเฝ้ าระวัง
ตรวจสอบและการจัดการ
กับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

A

ไม่มีระบบ/แนวทาง
การดาเนิ นงาน
อย่างมีจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

มีระบบ/แนวทาง
การดาเนิ นงาน
อย่างมีจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ตามรายการข้อ 1)

D

ไม่มีการปฏิบตั ิตาม
ระบบ/แนวทาง
การดาเนิ นงานอย่างมี
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

นาระบบ/แนวทาง
การดาเนิ นงาน
อย่างมีจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ไปดาเนิ นการ
ครอบคลุมบุคลากร
ทางการพยาบาล
ในหน่ วยงาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)

2
Basically
Effectiveness
มีระบบ/แนวทาง
การดาเนิ นงาน
อย่างมีจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ตามรายการข้อ 1)
และ ข้อ 2)

นาระบบ/แนวทาง
การดาเนิ นงาน
อย่างมีจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ไปดาเนิ นการ
ครอบคลุมบุคลากร
ทางการพยาบาล
ในหน่ วยงาน
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)

3
Mature

4
Advance

5
Role Model

มีระบบ/แนวทาง
การดาเนิ นงาน
อย่างมีจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครบถ้วนตาม
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีระบบ/แนวทาง
การดาเนิ นงาน
อย่างมีจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครบถ้วน และ
มีการพัฒนาได้ดีกว่า
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

นาระบบ/แนวทาง
การดาเนิ นงาน
อย่างมีจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ไปดาเนิ นการ
ครอบคลุมบุคลากร
ทางการพยาบาล
ในหน่ วยงาน
อย่างครบถ้วน

หน่ วยงานบริการ
พยาบาลอื่นภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน
นาระบบ/แนวทาง
การดาเนิ นงาน
อย่างมีจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่กาหนดไปใช้

มีระบบ/แนวทาง
การดาเนิ นงาน
อย่างมีจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครบถ้วน และ
มีการพัฒนาได้ดีกว่า
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน และ
เป็ นแหล่งอ้างอิงทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน
หน่ วยงานบริการ
พยาบาลอื่นภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน
นาระบบ/แนวทาง
การดาเนิ นงาน
อย่างมีจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่กาหนดไปใช้
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รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

20
ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

L

ไม่มีการทบทวน
ระบบ/แนวทาง
การดาเนิ นงาน
อย่างมีจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

I

ระบบ/แนวทาง
การดาเนิ นงาน
อย่างมีจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ไม่สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน และ
วัฒนธรรมค่านิ ยม
ของหน่ วยงาน

1
Beginning

2
Basically
Effectiveness
นาระบบ/แนวทาง
นาระบบ/แนวทาง
การดาเนิ นงาน
การดาเนิ นงาน
อย่างมีจริยธรรมและ อย่างมีจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพไป จรรยาบรรณวิชาชีพไป
ทบทวน ปรับปรุงแก้ไข ทบทวน ปรับปรุงแก้ไข
เป็ นระยะๆ
อย่างสมา่ เสมอและ
แต่ไม่สมา่ เสมอ
ต่อเนื่ อง
และไม่ต่อเนื่ อง

3
Mature
นาระบบ/แนวทาง
การดาเนิ นงาน
อย่างมีจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพไป
ทบทวน ปรับปรุงแก้ไข
อย่างสมา่ เสมอ
ต่อเนื่ อง และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ภายในหน่ วยงาน

4
Advance

นาระบบ/แนวทาง
การดาเนิ นงาน
อย่างมีจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่ผ่านการทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขแล้ว
นาไปแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั หน่ วยงาน
อื่นๆ ภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน
ระบบ/แนวทาง
ระบบ/แนวทาง
ระบบ/แนวทาง
ระบบ/แนวทาง
การดาเนิ นงาน
การดาเนิ นงาน
การดาเนิ นงาน
การดาเนิ นงาน
อย่างมีจริยธรรม และ อย่างมีจริยธรรม และ อย่างมีจริยธรรม และ อย่างมีจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ สอดคล้องกันใน
คาดหวังตามมาตรฐาน คาดหวังตามมาตรฐาน คาดหวังตามมาตรฐาน หน่ วยงานบริการ
เป็ นส่วนน้อย
เป็ นส่วนใหญ่
อย่างครบถ้วน และ
พยาบาลและ
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)
วัฒนธรรมค่านิ ยมของ สหวิชาชีพ
และวัฒนธรรมค่านิ ยม หน่ วยงาน
ของหน่ วยงาน

5
Role Model
นาระบบ/แนวทาง
การดาเนิ นงาน
อย่างมีจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่ผ่านการทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขแล้ว
นาไปแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั หน่ วยงาน
อื่นๆ ภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน
ระบบ/แนวทาง
การดาเนิ นงาน
อย่างมีจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
สอดคล้องกันใน
หน่ วยงานบริการ
พยาบาล สหวิชาชีพ
และหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

4.

รายการ

ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาล
จัดทาแผนปฏิบตั ิการ และ
การถ่ายทอดแผนเพื่อนาไปปฏิบตั ิ
ครอบคลุมข้อกาหนดของมาตรฐาน
ต่อไปนี้
1) ด้านทรัพยากรบุคคลและ
การพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาล
2) การกาหนดตัวชี้ วัด และ
วิธีการวัดผลสาเร็จ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

A

ไม่มีแผนปฏิบตั ิการ
และการถ่ายทอดแผน

จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
และการถ่ายทอดแผน
เพื่อนาไปปฏิบตั ิ
ตามรายการข้อ 1)

D

ไม่มีการปฏิบตั ิตาม
แผนปฏิบตั ิการและ
การถ่ายทอดแผน

นาแผนปฏิบตั ิการ
และการถ่ายทอดแผน
ไปดาเนิ นการ
ครอบคลุมบุคลากร
ทางการพยาบาล
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)

2
Basically
Effectiveness
จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
และการถ่ายทอดแผน
เพื่อนาไปปฏิบตั ิ
ตามรายการข้อ 1)
และ ข้อ 2)

นาแผนปฏิบตั ิการ
และการถ่ายทอดแผน
ไปดาเนิ นการ
ครอบคลุมบุคลากร
ทางการพยาบาล
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)

3
Mature

4
Advance

5
Role Model

จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
และการถ่ายทอดแผน
เพื่อนาไปปฏิบตั ิ
ครบถ้วน
ตามข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
และการถ่ายทอดแผน
เพื่อนาไปปฏิบตั ิ
ครบถ้วน และ
มีการพัฒนาได้ดีกว่า
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
และการถ่ายทอดแผน
เพื่อนาไปปฏิบตั ิ
ครบถ้วน และ
มีการพัฒนาได้ดีกว่า
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน และเป็ น
แหล่งอ้างอิงทั้งภายใน
และภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน

นาแผนปฏิบตั ิการ
และการถ่ายทอดแผน
ไปดาเนิ นการ
ครอบคลุมบุคลากร
ทางการพยาบาล
อย่างครบถ้วน

หน่ วยงานบริการ
พยาบาลอื่นภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน
นาแผนปฏิบตั ิการ
และการถ่ายทอดแผน
ที่กาหนดไปใช้

หน่ วยงานบริการ
พยาบาลอื่นภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน
นาแผนปฏิบตั ิการ
และการถ่ายทอดแผน
ที่กาหนดไปใช้

21

รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

22
ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

L

ไม่มีการทบทวน
แผนปฏิบตั ิการและ
การถ่ายทอดแผน

นาแผนปฏิบตั ิการ
และการถ่ายทอดแผน
ไปทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขเป็ นระยะๆ แต่
ไม่สมา่ เสมอ
และไม่ต่อเนื่ อง

I

แผนปฏิบตั ิการ และ
การถ่ายทอดแผน
เพื่อนาไปปฏิบตั ิ
ไม่สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน และ
ไม่สอดคล้องเชื่อมโยง
กับแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรพยาบาล

แผนปฏิบตั ิการ และ
การถ่ายทอดแผน
เพื่อนาไปปฏิบตั ิ
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่
คาดหวังตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)

2
Basically
Effectiveness
นาแผนปฏิบตั ิการ
และการถ่ายทอดแผน
ไปทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขอย่างสมา่ เสมอ
และต่อเนื่ อง

แผนปฏิบตั ิการ และ
การถ่ายทอดแผน
เพื่อนาไปปฏิบตั ิ
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่
คาดหวังตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)
และสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
พยาบาล

3
Mature

4
Advance

5
Role Model

นาแผนปฏิบตั ิการ
และการถ่ายทอดแผน
ไปทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขอย่างสมา่ เสมอ
ต่อเนื่ องและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ภายในหน่ วยงาน

นาแผนปฏิบตั ิการ
และการถ่ายทอดแผน
ที่ผ่านการทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขแล้ว
นาไปแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั หน่ วยงาน
อื่นๆ ภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน

นาแผนปฏิบตั ิการ
และการถ่ายทอดแผน
ที่ผ่านการทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขแล้ว
นาไปแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั หน่ วยงาน
อื่นๆ ภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน

แผนปฏิบตั ิการ และ
การถ่ายทอดแผน
เพื่อนาไปปฏิบตั ิ
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่
คาดหวังตามมาตรฐาน
อย่างครบถ้วน และ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรพยาบาล

แผนปฏิบตั ิการ และ
การถ่ายทอดแผน
เพื่อนาไปปฏิบตั ิ
สอดคล้องกันใน
หน่ วยงานบริการ
พยาบาลและ
สหวิชาชีพ

แผนปฏิบตั ิการ และ
การถ่ายทอดแผน
เพื่อนาไปปฏิบตั ิ
สอดคล้องกันใน
หน่ วยงานบริการ
พยาบาล สหวิชาชีพ
และหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

รายการ

5.

ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาล
คาดการณ์ผลการดาเนิ นงานอย่าง
เป็ นระบบครอบคลุมข้อกาหนดของ
มาตรฐาน ต่อไปนี้
1) การเปรียบเทียบ
ผลการดาเนิ นงานกับเป้าหมาย
ที่กาหนดภายในหน่ วยบริการ
2) การเปรียบเทียบผลงาน
กับคูเ่ ทียบ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

A

ไม่มีการคาดการณ์
ผลการดาเนิ นงาน

มีการคาดการณ์
ผลการดาเนิ นงาน
ตามรายการข้อ 1)

D

ไม่มีการนา
การคาดการณ์
ผลการดาเนิ นงาน
ไปดาเนิ นการ

นาการคาดการณ์
ผลการดาเนิ นงานไป
ดาเนิ นการครอบคลุม
บุคลากรทาง
การพยาบาล
ในหน่ วยงาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)

2
Basically
Effectiveness
มีการคาดการณ์
ผลการดาเนิ นงาน
ตามรายการข้อ 1)
และ ข้อ 2)

นาการคาดการณ์
ผลการดาเนิ นงานไป
ดาเนิ นการครอบคลุม
บุคลากรทาง
การพยาบาล
ในหน่ วยงาน
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)

3
Mature

4
Advance

5
Role Model

มีการคาดการณ์
ผลการดาเนิ นงาน
ครบถ้วนตาม
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีการคาดการณ์
ผลการดาเนิ นงาน
ครบถ้วน และ
มีการพัฒนาได้ดีกว่า
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีการคาดการณ์
ผลการดาเนิ นงาน
ครบถ้วน และ
มีการพัฒนาได้ดีกว่า
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน และ
เป็ นแหล่งอ้างอิง
ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน

นาการคาดการณ์
ผลการดาเนิ นงานไป
ดาเนิ นการครอบคลุม
บุคลากรทาง
การพยาบาล
ในหน่ วยงาน
อย่างครบถ้วน

หน่ วยงานบริการ
พยาบาลอื่นภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน
นาการคาดการณ์
ผลการดาเนิ นงาน
ไปดาเนิ นการ

หน่ วยงานบริการ
พยาบาลอื่นภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน
นาการคาดการณ์
ผลการดาเนิ นงาน
ไปดาเนิ นการ

23

รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

24
ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

L

ไม่มีการทบทวน
การคาดการณ์
ผลการดาเนิ นงาน

นาการคาดการณ์
ผลการดาเนิ นงาน
ไปทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขเป็ นระยะๆ
แต่ไม่สมา่ เสมอ
และไม่ต่อเนื่ อง

I

การคาดการณ์
ผลการดาเนิ นงาน
ไม่สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ของหน่ วยงาน
ตามมาตรฐาน

การคาดการณ์
ผลการดาเนิ นงาน
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่
คาดหวังของหน่ วยงาน
ตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)

2
Basically
Effectiveness
นาการคาดการณ์
ผลการดาเนิ นงาน
ไปทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขเป็ นระยะๆ
อย่างสมา่ เสมอ
และต่อเนื่ อง

การคาดการณ์
ผลการดาเนิ นงาน
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่
คาดหวังของหน่ วยงาน
ตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)
และเป้าหมายของ
หน่ วยงาน

3
Mature

4
Advance

5
Role Model

นาการคาดการณ์
ผลการดาเนิ นงาน
ไปทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขเป็ นระยะๆ
อย่างสมา่ เสมอ
ต่อเนื่ อง และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ภายในหน่ วยงาน

นาการคาดการณ์
ผลการดาเนิ นงาน
ที่ผ่านการทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขแล้ว
นาไปแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั หน่ วยงาน
อื่นๆ ภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน

นาการคาดการณ์
ผลการดาเนิ นงาน
ที่ผ่านการทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขแล้ว
นาไปแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั หน่ วยงาน
อื่นๆ ภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน

การคาดการณ์
ผลการดาเนิ นงาน
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่
คาดหวังของหน่ วยงาน
ตามมาตรฐาน
อย่างครบถ้วนและ
เป้าหมายของ
หน่ วยงาน

การคาดการณ์
ผลการดาเนิ นงาน
สอดคล้องกันใน
หน่ วยงานบริการ
พยาบาล และ
สหวิชาชีพ

การคาดการณ์
ผลการดาเนิ นงาน
สอดคล้องกันใน
หน่ วยงานบริการ
พยาบาล สหวิชาชีพ
และหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

6.

รายการ

ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาล
กาหนดแนวทางการเรียนรูเ้ กี่ยวกับ
ผูใ้ ช้บริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ครอบคลุมข้อกาหนดของมาตรฐาน
ต่อไปนี้
1) การจาแนกกลุ่มผูใ้ ช้บริการ
และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ในปั จจุบนั และในอนาคต
2) กาหนดระบบ/แนวทางรับฟั ง
ความต้องการ/ความคาดหวัง
ของกลุ่มผูใ้ ช้บริการ และ
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

A

ไม่มีแนวทาง
การเรียนรูเ้ กี่ยวกับ
ผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

D

ไม่มีการปฏิบตั ิตาม
แนวทางการเรียนรู ้
เกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

1
Beginning

2
Basically
Effectiveness
มีแนวทางการเรียนรู ้ มีแนวทางการเรียนรู ้
เกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการ
เกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามรายการข้อ 1)
ตามรายการข้อ 1)
และ ข้อ 2)

นาแนวทางการเรียนรู ้
เกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ไปดาเนิ นการ
ครอบคลุมบุคลากร
ทางการพยาบาล
ในหน่ วยงาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)

นาแนวทางการเรียนรู ้
เกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ไปดาเนิ นการ
ครอบคลุมบุคลากร
ทางการพยาบาล
ในหน่ วยงาน
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)

3
Mature

4
Advance

5
Role Model

มีแนวทางการเรียนรู ้
เกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการ
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ครบถ้วนตาม
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีแนวทางการเรียนรู ้
เกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการ
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ครบถ้วน และ
มีการพัฒนาได้ดีกว่า
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีแนวทางการเรียนรู ้
เกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการ
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ครบถ้วน และ
มีการพัฒนาได้ดีกว่า
ข้อกาหนดของ
มาตรฐานและ
เป็ นแหล่งอ้างอิงทั้ง
ภายใน และภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน

นาแนวทางการเรียนรู ้
เกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ไปดาเนิ นการ
ครอบคลุมบุคลากร
ทางการพยาบาล
ในหน่ วยงาน
อย่างครบถ้วน

หน่ วยงานบริการ
พยาบาลอื่นภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน
นาแนวทางการเรียนรู ้
เกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่กาหนดไปใช้

หน่ วยงานบริการ
พยาบาลอื่นภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน
นาแนวทางการเรียนรู ้
เกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่กาหนดไปใช้
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รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

26
ข้อ

L

I

การให้คะแนน
0
No Evidence

2
Basically
Effectiveness
ไม่มีการทบทวน
นาแนวทางการเรียนรู ้ นาแนวทางการเรียนรู ้
แนวทางการเรียนรู ้
เกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการ
เกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการ
เกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ไปทบทวน ปรับปรุง
ไปทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขเป็ นระยะๆ
แก้ไขอย่างสมา่ เสมอ
แต่ไม่สมา่ เสมอ
และต่อเนื่ อง
และไม่ต่อเนื่ อง

แนวทางการเรียนรู ้
เกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ไม่สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ของหน่ วยงานตาม
มาตรฐาน

1
Beginning

แนวทางการเรียนรู ้
เกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่
คาดหวังของหน่ วยงาน
ตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)

แนวทางการเรียนรู ้
เกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่
คาดหวังของหน่ วยงาน
ตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)
และเป้าหมายของ
หน่ วยงาน

3
Mature

4
Advance

5
Role Model

นาแนวทางการเรียนรู ้
เกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ไปทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขอย่างสมา่ เสมอ
ต่อเนื่ อง และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ภายในหน่ วยงาน

นาแนวทางการเรียนรู ้
เกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ผ่านการทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขแล้ว
นาไปแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั หน่ วยงาน
อื่นๆ ภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน

นาแนวทางการเรียนรู ้
เกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ผ่านการทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขแล้ว
นาไปแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั หน่ วยงาน
อื่นๆ ภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน

แนวทางการเรียนรู ้
เกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่
คาดหวังของหน่ วยงาน
ตามมาตรฐาน
อย่างครบถ้วน และ
เป้าหมายของ
หน่ วยงาน

แนวทางการเรียนรู ้
เกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
สอดคล้องกันใน
หน่ วยงานบริการ
พยาบาล และ
สหวิชาชีพ

แนวทางการเรียนรู ้
เกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
สอดคล้องกันใน
หน่ วยงานบริการ
พยาบาล สหวิชาชีพ
และหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

รายการ

7.

ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาล
กาหนดแนวทางในการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้บริการและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุม
ข้อกาหนดของมาตรฐาน ต่อไปนี้
1) การตอบสนองความต้องการ/
ปั ญหาผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
2) การปฏิบตั ิในการพิทกั ษ์สิทธิ
ผูป้ ่ วยที่ครอบคลุมทุก
กระบวนการดูแล และ
กลุ่มผูป้ ่ วยเด็ก ผูพ้ ิการ
และผูส้ งู อายุ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

A

ไม่มีแนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

มีแนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามรายการข้อ 1)

D

ไม่มีการปฏิบตั ิตาม
แนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

นาแนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์
กับผูใ้ ช้บริการและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ไปดาเนิ นการ
ครอบคลุมบุคลากร
ทางการพยาบาล
ในหน่ วยงาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)

2
Basically
Effectiveness
มีแนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามรายการข้อ 1)
และ ข้อ 2)

นาแนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้บริการและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ไปดาเนิ นการ
ครอบคลุมบุคลากร
ทางการพยาบาล
ในหน่ วยงาน
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)

3
Mature

4
Advance

มีแนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ครบถ้วนตาม
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีแนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ครบถ้วน และ
มีการพัฒนาได้ดีกว่า
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

นาแนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้บริการและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ไปดาเนิ นการ
ครอบคลุมบุคลากร
ทางการพยาบาล
ในหน่ วยงาน
อย่างครบถ้วน

หน่ วยงานบริการ
พยาบาลอื่นภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน
นาแนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้บริการ และผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ที่กาหนดไปใช้

5
Role Model
มีแนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ครบถ้วน และ
มีการพัฒนาได้ดีกว่า
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน และ
เป็ นแหล่งอ้างอิงทั้ง
ภายใน และภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน
หน่ วยงานบริการ
พยาบาลอื่นภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน
นาแนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้บริการ และผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ที่กาหนดไปใช้
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รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

28
ข้อ

L

การให้คะแนน
0
No Evidence
ไม่มีการทบทวน
แนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

1
Beginning
นาแนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่
กาหนดไปทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขเป็ น
ระยะๆ แต่ไม่
สมา่ เสมอ
และไม่ต่อเนื่ อง

2
Basically
Effectiveness
นาแนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่
กาหนดไปทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขอย่าง
สมา่ เสมอ และต่อเนื่ อง

3
Mature

4
Advance

5
Role Model

นาแนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่
กาหนดไปทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขอย่าง
สมา่ เสมอต่อเนื่ อง และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ภายในหน่ วยงาน

นาแนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่
ผ่าน การทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขแล้ว
นาไปแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั หน่ วยงาน
อื่นๆ ภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน

นาแนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่
ผ่าน การทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขแล้ว
นาไป แลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั หน่ วยงาน
อื่นๆ ภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน

รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

I

การให้คะแนน
0
No Evidence
แนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ไม่สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน และ
ความต้องการ และ
ความคาดหวังของ
ผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

1
Beginning
แนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)

2
Basically
Effectiveness
แนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)
และความต้องการ
และความคาดหวัง
ของผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

3
Mature
แนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
อย่างครบถ้วน และ
ความต้องการ และ
ความคาดหวัง
ของผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

4
Advance
แนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
สอดคล้องกัน
ในหน่ วยงาน
บริการพยาบาล
และสหวิชาชีพ

5
Role Model
แนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
สอดคล้องกัน
ในหน่ วยงานบริการ
พยาบาล สหวิชาชีพ
และหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

29

รายการ

8.

ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาล
กาหนดระบบ/แนวทาง
การวัดความพึงพอใจ และ
ความไม่พึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุม
ข้อกาหนดของมาตรฐาน ต่อไปนี้
1) การกาหนดระบบ/แนวทาง
การเฝ้ าระวัง และติดตามข้อมูล
ข้อร้องเรียนที่เสี่ยงต่อ
ภาพลักษณ์ของหน่ วยงาน
2) การจัดระบบ/แนวทาง
การแสวงหา/ใช้ขอ้ มูลเชิง
เปรียบเทียบกับองค์กร
ที่เป็ นเลิศในด้านการบริการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

30
ข้อ

A

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

2
Basically
Effectiveness
ไม่มีระบบ/แนวทาง
มีระบบ/แนวทาง
มีระบบ/แนวทาง
การวัดความพึงพอใจ การวัดความพึงพอใจ การวัดความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ
ของผูใ้ ช้บริการ
ของผูใ้ ช้บริการ และ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามรายการข้อ 1)
ตามรายการข้อ 1)
และ ข้อ 2)

3
Mature

4
Advance

5
Role Model

มีระบบ/แนวทาง
การวัดความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ครบถ้วนตาม
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีระบบ/แนวทาง
การวัดความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ครบถ้วน และ
มีการพัฒนาได้ดีกว่า
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีระบบ/แนวทาง
การวัดความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ครบถ้วน และ
มีการพัฒนาได้ดีกว่า
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน และ
เป็ นแหล่งอ้างอิงทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน

รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

D

ไม่มีการปฏิบตั ิตาม
ระบบ/แนวทาง
การวัดความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

L

ไม่มีการทบทวน
ระบบ/แนวทาง
การวัดความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

นาระบบ/แนวทาง
การวัดความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียไป
ดาเนิ นการครอบคลุม
บุคลากรทางการ
พยาบาลในหน่ วยงาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)
นาระบบ/แนวทาง
การวัดความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ไปทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขเป็ นระยะๆ
แต่ไม่สมา่ เสมอ
และไม่ต่อเนื่ อง

2
Basically
Effectiveness
นาระบบ/แนวทาง
การวัดความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ และผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียไป
ดาเนิ นการครอบคลุม
บุคลากรทางการ
พยาบาลในหน่ วยงาน
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)
นาระบบ/แนวทาง
การวัดความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ไปทบทวน ปรับปรุง
แก้ไข อย่างสมา่ เสมอ
และต่อเนื่ อง

3
Mature

4
Advance

5
Role Model

นาระบบ/แนวทาง
การวัดความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ไปดาเนิ นการ
ครอบคลุมบุคลากร
ทางการพยาบาล
ในหน่ วยงาน
อย่างครบถ้วน
นาระบบ/แนวทาง
การวัดความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ไปทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขอย่างสมา่ เสมอ
ต่อเนื่ อง และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ภายในหน่ วยงาน

หน่ วยงานบริการ
พยาบาลอื่นภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน
นาระบบ/แนวทาง
การวัดความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่กาหนดไปใช้

หน่ วยงานบริการ
พยาบาลอื่นภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน
นาระบบ/แนวทาง
การวัดความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่กาหนดไปใช้

นาระบบ/แนวทาง
การวัดความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ผ่านการทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขแล้ว
นาไปแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั หน่ วยงาน
อื่นๆ ภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน

นาระบบ/แนวทาง
การวัดความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ผ่านการทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขแล้ว
นาไปแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั หน่ วยงาน
อื่นๆ ภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน
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รายการ

องค์ประกอบการ
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32
ข้อ

I

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

ระบบ/แนวทาง
การวัดความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ไม่สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
และแนวทางการสร้าง
วามสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้บริการ/
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

ระบบ/แนวทาง
การวัดความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)

2
Basically
Effectiveness
ระบบ/แนวทาง
การวัดความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)
และแนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้บริการ/
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

3
Mature

4
Advance

5
Role Model

ระบบ/แนวทาง
การวัดความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
อย่างครบถ้วน
และแนวทางการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั
ผูใ้ ช้บริการ/
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

ระบบ/แนวทาง
การวัดความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
สอดคล้องกัน
ในหน่ วยงาน
บริการพยาบาล
และสหวิชาชีพ

ระบบ/แนวทาง
การวัดความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
สอดคล้องกัน
ในหน่ วยงาน
บริการพยาบาล
สหวิชาชีพ และ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายการ

9.

ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาล
กาหนดระบบ/แนวทางการวัดผล
การดาเนิ นงานครอบคลุมข้อกาหนด
ของมาตรฐาน ต่อไปนี้
1) การกาหนดวิธีการเก็บข้อมูล
ตามตัวชี้ วัดขององค์กรพยาบาล
2) การนาข้อมูลและสารสนเทศไป
ใช้ในการสร้างองค์ความรู/้
นวัตกรรมทางการพยาบาล
3) การเปรียบเทียบผลที่วดั ได้กบั
องค์กรที่เป็ นเลิศ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

A

ไม่มีระบบ/แนวทาง
การวัดผล
การดาเนิ นงาน

มีระบบ/แนวทาง
การวัดผล
การดาเนิ นงาน
ตามรายการข้อ 1)

D

ไม่มีการปฏิบตั ิตาม
ระบบ/แนวทาง
การวัดผล
การดาเนิ นงาน

นาระบบ/แนวทาง
การวัดผล
การดาเนิ นงาน
ไปดาเนิ นการ
ครอบคลุมบุคลากร
ทางการพยาบาล
ในหน่ วยงาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)

2
Basically
Effectiveness
มีระบบ/แนวทาง
การวัดผล
การดาเนิ นงาน
ตามรายการข้อ 1),
ข้อ 2) และ ข้อ 3)

นาระบบ/แนวทาง
การวัดผล
การดาเนิ นงาน
ไปดาเนิ นการ
ครอบคลุมบุคลากร
ทางการพยาบาล
ในหน่ วยงาน
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)

3
Mature

4
Advance

5
Role Model

มีระบบ/แนวทาง
การวัดผล
การดาเนิ นงาน
ครบถ้วนตาม
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีระบบ/แนวทาง
การวัดผล
การดาเนิ นงาน
ครบถ้วน และ
มีการพัฒนาได้ดีกว่า
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีระบบ/แนวทาง
การวัดผล
การดาเนิ นงาน
ครบถ้วน และ
มีการพัฒนาได้ดีกว่า
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน และเป็ น
แหล่งอ้างอิงทั้งภายใน
และภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน

นาระบบ/แนวทาง
การวัดผล
การดาเนิ นงาน
ไปดาเนิ นการ
ครอบคลุมบุคลากร
ทางการพยาบาล
ในหน่ วยงาน
อย่างครบถ้วน

หน่ วยงานบริการ
พยาบาลอื่นภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน
นาระบบ/แนวทาง
การวัดผล
การดาเนิ นงาน
ที่กาหนดไปใช้

หน่ วยงานบริการ
พยาบาลอื่นภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน
นาระบบ/แนวทาง
การวัดผล
การดาเนิ นงาน
ที่กาหนดไปใช้
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34
ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

L

ไม่มีการทบทวน
ระบบ/แนวทาง
การวัดผล
การดาเนิ นงาน

นาระบบ/แนวทาง
การวัดผล
การดาเนิ นงาน
ไปทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขเป็ นระยะๆ
แต่ไม่สมา่ เสมอ
และไม่ต่อเนื่ อง

I

ระบบ/แนวทาง
การวัดผล
การดาเนิ นงาน
ไม่สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ของหน่ วยงาน
ตามมาตรฐาน และ
เป้าหมายของ
หน่ วยงาน

ระบบ/แนวทาง
การวัดผล
การดาเนิ นงาน
สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ของหน่ วยงาน
ตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)

2
Basically
Effectiveness
นาระบบ/แนวทาง
การวัดผล
การดาเนิ นงาน
ไปทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขเป็ นระยะๆ
อย่างสมา่ เสมอ
และต่อเนื่ อง

ระบบ/แนวทาง
การวัดผล
การดาเนิ นงาน
สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ของหน่ วยงาน
ตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)
และเป้าหมายของ
หน่ วยงาน

3
Mature

4
Advance

5
Role Model

นาระบบ/แนวทาง
การวัดผล
การดาเนิ นงาน
ไปทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขเป็ นระยะๆ
อย่างสมา่ เสมอ
ต่อเนื่ อง และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ภายในหน่ วยงาน

นาระบบ/แนวทาง
การวัดผล
การดาเนิ นงาน
ที่ผ่านการทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขแล้ว
นาไปแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั หน่ วยงาน
อื่นๆ ภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน

นาระบบ/แนวทาง
การวัดผล
การดาเนิ นงาน
ที่ผ่านการทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
นาไปแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั หน่ วยงาน
อื่นๆ ภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน

ระบบ/แนวทาง
การวัดผล
การดาเนิ นงาน
สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ของหน่ วยงาน
ตามมาตรฐาน
อย่างครบถ้วน และ
เป้าหมายของ
หน่ วยงาน

ระบบ/แนวทาง
การวัดผล
การดาเนิ นงาน
สอดคล้องกันใน
หน่ วยงานบริการ
พยาบาล และ
สหวิชาชีพ

ระบบ/แนวทาง
การวัดผลการ
ดาเนิ นงานสอดคล้อง
กันในหน่ วยงาน
บริการพยาบาล
สหวิชาชีพ และ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายการ

10. ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาล
กาหนดระบบ/แนวทางการวิเคราะห์
ผลการดาเนิ นงานครอบคลุม
ข้อกาหนดของมาตรฐาน ต่อไปนี้
1) วิธีการวิเคราะห์ผล
การดาเนิ นงานของหน่ วยงาน
2) การกาหนดประเด็น
การวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
3) กระบวนการสื่อสารผล
การวิเคราะห์สบู่ ุคลากรทาง
การพยาบาลทุกคน

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

A

ไม่มีระบบ/แนวทาง
การวิเคราะห์ผล
การดาเนิ นงาน

มีระบบ/แนวทาง
การวิเคราะห์ผล
การดาเนิ นงาน
ตามรายการข้อ 1)

D

ไม่มีการปฏิบตั ิตาม
ระบบ/แนวทาง
การวิเคราะห์ผล
การดาเนิ นงาน

นาระบบ/แนวทาง
การวิเคราะห์ผล
การดาเนิ นงานไป
ดาเนิ นการครอบคลุม
บุคลากรทาง
การพยาบาล
ในหน่ วยงาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)

2
Basically
Effectiveness
มีระบบ/แนวทาง
การวิเคราะห์ผล
การดาเนิ นงาน
ตามรายการข้อ 1),
ข้อ 2) และ ข้อ 3)

นาระบบ/แนวทาง
การวิเคราะห์ผล
การดาเนิ นงานไป
ดาเนิ นการครอบคลุม
บุคลากรทาง
การพยาบาล
ในหน่ วยงาน
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)

3
Mature

4
Advance

5
Role Model

มีระบบ/แนวทาง
การวิเคราะห์ผล
การดาเนิ นงาน
ครบถ้วนตาม
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีระบบ/แนวทาง
การวิเคราะห์ผล
การดาเนิ นงาน
ครบถ้วน และ
มีการพัฒนาได้ดีกว่า
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีระบบ/แนวทาง
การวิเคราะห์ผลการ
ดาเนิ นงานครบถ้วน
และมีการพัฒนา
ได้ดีกว่าข้อกาหนด
ของมาตรฐาน และ
เป็ นแหล่งอ้างอิงทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน

นาระบบ/แนวทาง
การวิเคราะห์ผล
การดาเนิ นงานไป
ดาเนิ นการครอบคลุม
บุคลากรทาง
การพยาบาล
ในหน่ วยงาน
อย่างครบถ้วน

หน่ วยงานบริการ
พยาบาลอื่นภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน
นาระบบ/แนวทาง
การวิเคราะห์ผล
การดาเนิ นงาน
ที่กาหนดไปใช้

หน่ วยงานบริการ
พยาบาลอื่นภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน
นาระบบ/แนวทาง
การวิเคราะห์ผล
การดาเนิ นงาน
ที่กาหนดไปใช้
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องค์ประกอบการ
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36
ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

L

ไม่มีการทบทวน
ระบบ/แนวทาง
การวิเคราะห์ผล
การดาเนิ นงาน

นาระบบ/แนวทาง
การวิเคราะห์ผล
การดาเนิ นงาน
ไปทบทวน ปรับปรุง
แก้ไข เป็ นระยะๆ
แต่ไม่สมา่ เสมอ
และไม่ต่อเนื่ อง

I

ระบบ/แนวทาง
การวิเคราะห์
ผลการดาเนิ นงาน
ไม่สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน และ
ระบบการวัดผล
การดาเนิ นงาน

ระบบ/แนวทาง
การวิเคราะห์
ผลการดาเนิ นงาน
สอดคล้องกับผลลัพธ์
ที่คาดหวังของ
หน่ วยงาน
ตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)

2
Basically
Effectiveness
นาระบบ/แนวทาง
การวิเคราะห์ผล
การดาเนิ นงาน
ไปทบทวน ปรับปรุง
แก้ไข เป็ นระยะๆ
อย่างสมา่ เสมอ
และต่อเนื่ อง

ระบบ/แนวทาง
การวิเคราะห์ผลการ
ดาเนิ นงานสอดคล้อง
กับผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ของหน่ วยงาน
ตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)
และระบบการวัดผล
การดาเนิ นงาน

3
Mature

4
Advance

5
Role Model

นาระบบ/แนวทาง
การวิเคราะห์ผล
การดาเนิ นงาน
ไปทบทวน ปรับปรุง
แก้ไข เป็ นระยะๆ
อย่างสมา่ เสมอ
ต่อเนื่ องและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ภายในหน่ วยงาน

นาระบบ/แนวทาง
การวิเคราะห์ผล
การดาเนิ นงาน
ที่ผ่านการทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขแล้ว
นาไปแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั หน่ วยงาน
อื่นๆ ภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน

นาระบบ/แนวทาง
การวิเคราะห์ผล
การดาเนิ นงาน
ที่ผ่านการทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขแล้ว
นาไปแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั หน่ วยงาน
อื่นๆ ภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน

ระบบ/แนวทาง
การวิเคราะห์ผลการ
ดาเนิ นงานสอดคล้อง
กับผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ของหน่ วยงาน
ตามมาตรฐาน
อย่างครบถ้วน และ
ระบบการวัดผล
การดาเนิ นงาน

ระบบ/แนวทาง
การวิเคราะห์ผล
การดาเนิ นงาน
สอดคล้องกันใน
หน่ วยงานบริการ
พยาบาล และ
สหวิชาชีพ

ระบบ/แนวทาง
การวิเคราะห์ผล
การดาเนิ นงาน
สอดคล้องกันใน
หน่ วยงานบริการ
พยาบาล สหวิชาชีพ
และหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

รายการ

11. ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาล
กาหนดระบบ/แนวทางการจัด
สภาพแวดล้อมการทางานของ
หน่ วยงานครอบคลุมข้อกาหนด
ของมาตรฐาน ต่อไปนี้
1) การกาหนดระบบ/แนวทาง
การดูแลสุขภาพบุคลากร
ทางการพยาบาล
2) การกาหนดระบบ/แนวทาง
การวัดและประเมินผล
สภาพแวดล้อม บรรยากาศ
และความปลอดภัย
ในการทางาน
3) การกาหนดมาตรการ
ด้านอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัยทั้งใน
ภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน/
ภัยพิบตั ิ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

A

ไม่มีการกาหนด
ระบบ/แนวทาง
การจัดสภาพแวดล้อม
การทางานของ
หน่ วยงาน

มีการกาหนดระบบ/
แนวทางการจัด
สภาพแวดล้อม
การทางานของ
หน่ วยงาน
ตามรายการข้อ 1)

D

ไม่มีการปฏิบตั ิตาม
ระบบ/แนวทาง
การจัดสภาพแวดล้อม
การทางานของ
หน่ วยงาน

นาระบบ/แนวทาง
การจัดสภาพแวดล้อม
การทางานของ
หน่ วยงานไป
ดาเนิ นการครอบคลุม
บุคลากรทางการ
พยาบาลในหน่ วยงาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)

2
Basically
Effectiveness
มีการกาหนดระบบ/
แนวทางการจัด
สภาพแวดล้อม
การทางานของ
หน่ วยงาน
ตามรายการข้อ 1),
ข้อ 2) และ ข้อ 3)

นาระบบ/แนวทาง
การจัดสภาพแวดล้อม
การทางานของ
หน่ วยงานไปดาเนิ นการ
ครอบคลุมบุคลากร
ทางการพยาบาล
ในหน่ วยงาน
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)

3
Mature

4
Advance

5
Role Model

มีการกาหนดระบบ/
แนวทางการจัด
สภาพแวดล้อม
การทางานของ
หน่ วยงานบริการ
พยาบาลครบถ้วน
ตามข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีการกาหนดระบบ/
แนวทางการจัด
สภาพแวดล้อม
การทางานของ
หน่ วยงานบริการ
พยาบาลครบถ้วน และ
มีการพัฒนาได้ดีกว่า
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีการกาหนดระบบ/
แนวทางการจัดสภาพ
แวดล้อมการทางาน
ของหน่ วยงานบริการ
พยาบาลครบถ้วน และ
มีการพัฒนาได้ดีกว่า
ข้อกาหนดของ
มาตรฐานและเป็ น
แหล่งอ้างอิงทั้งภายใน
และภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน

นาระบบ/แนวทาง
การจัดสภาพแวดล้อม
การทางาน
ของหน่ วยงาน
ไปดาเนิ นการ
ครอบคลุมบุคลากร
ทางการพยาบาล
ในหน่ วยงาน
อย่างครบถ้วน

หน่ วยงานบริการ
พยาบาลอื่นภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน
นาระบบ/แนวทางการ
จัดสภาพแวดล้อมการ
ทางานของหน่ วยงาน
ที่กาหนดไปใช้

หน่ วยงานบริการ
พยาบาลอื่นภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน
นาระบบ/แนวทางการ
จัดสภาพแวดล้อมการ
ทางานของหน่ วยงาน
ที่กาหนดไปใช้
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รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

38
ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

L

ไม่มีการทบทวน
ระบบ/แนวทาง
การจัดสภาพแวดล้อม
การทางาน
ของหน่ วยงาน

นาระบบ/แนวทาง
การจัดสภาพแวดล้อม
การทางาน
ของหน่ วยงาน
ไปทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขเป็ นระยะๆ
แต่ไม่สมา่ เสมอ และ
ไม่ต่อเนื่ อง

I

ระบบ/แนวทาง
การจัดสภาพแวดล้อม
การทางาน
ของหน่ วยงาน
ไม่สอดคล้อง
กับผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน และ
เป้าหมายของ
หน่ วยงาน

ระบบ/แนวทาง
การจัดสภาพแวดล้อม
การทางาน
ของหน่ วยงาน
สอดคล้องกับผลลัพธ์
ที่คาดหวัง
ของหน่ วยงาน
ตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)

2
Basically
Effectiveness
นาระบบ/แนวทาง
การจัดสภาพแวดล้อม
การทางาน
ของหน่ วยงาน
ไปทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขอย่างสมา่ เสมอ
และต่อเนื่ อง

ระบบ/แนวทาง
การจัดสภาพแวดล้อม
การทางาน
ของหน่ วยงาน
สอดคล้องกับผลลัพธ์
ที่คาดหวังตาม
มาตรฐานเป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)
และเป้าหมายของ
หน่ วยงาน

3
Mature

4
Advance

5
Role Model

นาระบบ/แนวทาง
การจัดสภาพแวดล้อม
การทางาน
ของหน่ วยงาน
ไปทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขอย่างสมา่ เสมอ
ต่อเนื่ อง และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ภายในหน่ วยงาน

นาระบบ/แนวทาง
การจัดสภาพแวดล้อม
การทางาน
ของหน่ วยงานที่ผ่าน
การทบทวนปรับปรุง
แก้ไขแล้วนาไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
กับหน่ วยงานอื่นๆ
ภายในโรงพยาบาล/
สถาบัน
ระบบ/แนวทาง
การจัดสภาพแวดล้อม
การทางาน
ของหน่ วยงาน
สอดคล้องกัน
ในหน่ วยงานบริการ
พยาบาล และ
สหวิชาชีพ

นาระบบ/แนวทาง
การจัดสภาพแวดล้อม
การทางาน
ของหน่ วยงาน
ที่ผ่านการทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขแล้ว
นาไปแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั หน่ วยงาน
อื่นๆ ภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน
ระบบ/แนวทาง
การจัดสภาพแวดล้อม
การทางาน
ของหน่ วยงาน
สอดคล้องกันใน
หน่ วยงานบริการ
พยาบาล สหวิชาชีพ
และหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ระบบ/แนวทาง
การจัดสภาพแวดล้อม
การทางาน
ของหน่ วยงาน
สอดคล้องกับผลลัพธ์
ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
อย่างครบถ้วน และ
เป้าหมายของ
หน่ วยงาน

รายการ

12. ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาล
กาหนดระบบ/แนวทาง การสนับสนุ น
และการสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากร
ทางการพยาบาลครอบคลุม
ข้อกาหนดของมาตรฐาน ต่อไปนี้
1) การวิเคราะห์ปัจจัยสาคัญที่มีผล
ต่อความผาสุกความพึงพอใจ
และการสร้างแรงจูงใจของ
บุคลากรทางการพยาบาลแต่ละ
ระดับ
2) การดาเนิ นการสนับสนุ น และ
สร้างขวัญกาลังใจ ตามลาดับ
ความสาคัญ
3) การกาหนดนโยบายและ
จัดสวัสดิการตามกฏหมายและ
สวัสดิการอื่นๆ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

A

ไม่มีระบบ/แนวทาง
การสนับสนุ น และ
การสร้างขวัญกาลังใจ
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาล

มีระบบ/แนวทาง
การสนับสนุ น และ
การสร้างขวัญกาลังใจ
แก่บุคลากรทางการ
พยาบาล ตามรายการ
ข้อ 1)

D

ไม่มีการปฏิบตั ิตาม
ระบบ/แนวทาง
การสนับสนุ น และ
สร้างขวัญกาลังใจ
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาล

นาระบบ/แนวทาง
การสนับสนุ น และ
สร้างขวัญกาลังใจ
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาลไป
ดาเนิ นการครอบคลุม
บุคลากรทาง
การพยาบาล
ในหน่ วยงาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)

2
Basically
Effectiveness
มีระบบ/แนวทาง
การสนับสนุ น และ
การสร้างขวัญกาลังใจ
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาล ตาม
รายการข้อ 1), ข้อ 2)
และ ข้อ 3)

นาระบบ/แนวทาง
การสนับสนุ น และ
สร้างขวัญกาลังใจ
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาลไป
ดาเนิ นการครอบคลุม
บุคลากรทาง
การพยาบาล
ในหน่ วยงาน
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)

3
Mature

4
Advance

มีระบบ/แนวทาง
การสนับสนุ น และ
สร้างขวัญกาลังใจ
แก่บุคลากรครบถ้วน
ตามข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีระบบ/แนวทาง
การสนับสนุ น และ
สร้างขวัญกาลังใจ
แก่บุคลากรครบถ้วน
และมีการพัฒนาได้
ดีกว่าข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

นาระบบ/แนวทาง
การสนับสนุ น และ
สร้างขวัญกาลังใจ
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาลไป
ดาเนิ นการครอบคลุม
บุคลากรทาง
การพยาบาล
ในหน่ วยงาน
อย่างครบถ้วน

หน่ วยงานบริการ
พยาบาลอื่นภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน
นาระบบ/แนวทาง
การสนับสนุ น และ
การสร้างขวัญกาลังใจ
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาล
ที่กาหนดไปใช้

5
Role Model
มีระบบ/แนวทาง
การสนับสนุ น และ
สร้างขวัญกาลังใจ
แก่บุคลากรครบถ้วน
และมีการพัฒนาได้
ดีกว่าข้อกาหนดของ
มาตรฐาน และเป็ น
แหล่งอ้างอิงทั้งภายใน
และภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน
หน่ วยงานบริการ
พยาบาลอื่นภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน
นาระบบ/แนวทาง
การสนับสนุ น และ
การสร้างขวัญกาลังใจ
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาล
ที่กาหนดไปใช้
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รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

40
ข้อ

L

การให้คะแนน
0
No Evidence
ไม่มีการทบทวน
ระบบ/แนวทาง
การสนับสนุ น และ
สร้างขวัญกาลังใจ
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาล

1
Beginning
นาระบบ/แนวทาง
การสนับสนุ น และ
สร้างขวัญกาลังใจ
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาลไป
ทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขเป็ นระยะๆ
แต่ไม่สมา่ เสมอ
และไม่ต่อเนื่ อง

2
Basically
Effectiveness
นาระบบ/แนวทาง
การสนับสนุ น และ
สร้างขวัญกาลังใจ
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาลไปทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขอย่าง
สมา่ เสมอ และต่อเนื่ อง

3
Mature
นาระบบ/แนวทาง
การสนับสนุ น และ
สร้างขวัญกาลังใจ
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาล
ไปทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขอย่างสมา่ เสมอ
ต่อเนื่ อง และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ภายในหน่ วยงาน

4
Advance

5
Role Model

นาระบบ/แนวทาง
การสนับสนุ น และ
สร้างขวัญกาลังใจ
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาลที่ผ่าน
การทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขแล้วนาไป
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ บั
หน่ วยงานอื่นๆ ภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน

นาระบบ/แนวทาง
การสนับสนุ น และ
สร้างขวัญกาลังใจ
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาลที่ผ่าน
การทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขแล้วนาไป
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ บั
หน่ วยงานอื่นๆ
ภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน

รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

I

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

ระบบ/แนวทาง
การสนับสนุ น และ
การสร้างขวัญกาลังใจ
แก่บุคลากรทางการ
พยาบาลไม่สอดคล้อง
กับผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน และ
ระบบประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน

ระบบ/แนวทาง
การสนับสนุ น และ
การสร้างขวัญกาลังใจ
แก่บุคลากรทางการ
พยาบาลสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ของหน่ วยงาน
ตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)

2
Basically
Effectiveness
ระบบ/แนวทาง
การสนับสนุ น และ
การสร้างขวัญกาลังใจ
แก่บุคลากรทางการ
พยาบาลสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ของหน่ วยงาน
ตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)
และระบบประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน

3
Mature

4
Advance

5
Role Model

ระบบ/แนวทาง
การสนับสนุ น และ
การสร้างขวัญกาลังใจ
แก่บุคลากรทางการ
พยาบาลสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ของหน่ วยงาน
ตามมาตรฐาน
อย่างครบถ้วน และ
ระบบประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน

ระบบ/แนวทาง
การสนับสนุ น และ
การสร้างขวัญกาลังใจ
แก่บุคลากรทางการ
พยาบาลสอดคล้องกัน
ในหน่ วยงานบริการ
พยาบาล และ
สหวิชาชีพ

ระบบ/แนวทาง
การสนับสนุ น และ
การสร้างขวัญกาลังใจ
แก่บุคลากรทางการ
พยาบาลสอดคล้องกัน
ในหน่ วยงานบริการ
พยาบาล สหวิชาชีพ
และหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

41

รายการ

13. ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาล
กาหนดระบบการจัดกระบวน
การสร้างคุณค่าทางการพยาบาล
ครอบคลุมข้อกาหนด ต่อไปนี้
1) การกาหนดกระบวนการหลัก
ในการให้บริการพยาบาล
2) การประกันคุณภาพ
การพยาบาล (Nursing
Quality Assurance)
3) การบริหารความเสี่ยง
4) การกาหนดรูปแบบ
การให้บริการพยาบาลที่
ตอบสนองปั ญหาความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริการ
5) การนิ เทศงานบริการพยาบาล
6) การกาหนดระบบการบันทึก
การพยาบาล

องค์ประกอบการ
ประเมิน

42
ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

A

ไม่มีระบบการจัด
กระบวนการ
สร้างคุณค่าทาง
การพยาบาล

มีระบบการจัด
กระบวนการสร้าง
คุณค่าทาง
การพยาบาลตาม
รายการข้อ 1), ข้อ 2
และ ข้อ 3)

D

ไม่มีการปฏิบตั ิ
ตามระบบ
การจัดกระบวน
การสร้างคุณค่าทาง
การพยาบาล

นาระบบการจัด
กระบวนการสร้าง
คุณค่าทาง
การพยาบาล
ไปดาเนิ นการ
ในบางขั้นตอน และ
บางกลุ่มบุคลากร
ทางการพยาบาล

2
Basically
Effectiveness
มีระบบการจัด
กระบวนการสร้าง
คุณค่าทาง
การพยาบาล
ตามรายการข้อ 1),
ข้อ 2), ข้อ 3), ข้อ 4),
ข้อ 5 และ ข้อ 6)

นาระบบการจัด
กระบวนการสร้าง
คุณค่าทางการ
พยาบาลไปดาเนิ นการ
ทุกขั้นตอน แต่ยงั มี
ความแตกต่าง
ในการปฏิบตั ิ
ของบุคลากรทาง
การพยาบาล

3
Mature

4
Advance

5
Role Model

มีระบบการจัด
กระบวนการสร้าง
คุณค่าทาง
การพยาบาลครบถ้วน
ตามข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีระบบการจัด
กระบวนการสร้าง
คุณค่าทาง
การพยาบาลครบถ้วน
และมีการพัฒนา
ได้ดีกว่าข้อกาหนด
ของมาตรฐาน

มีระบบการจัด
กระบวนการสร้าง
คุณค่าทาง
การพยาบาลครบถ้วน
และมีการพัฒนาได้
ดีกว่าข้อกาหนด
ของมาตรฐาน และ
เป็ นแหล่งอ้างอิงทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน

นาระบบการจัด
กระบวนการสร้าง
คุณค่าทางการ
พยาบาลไปดาเนิ นการ
ครบถ้วนทุกขั้นตอน
และทุกกลุ่ม
ของบุคลากรทาง
การพยาบาล

หน่ วยงานบริการ
พยาบาลอื่นภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน
นาระบบ/แนวทาง
ระบบการจัด
กระบวนการ
สร้างคุณค่าทาง
การพยาบาล
ที่กาหนดไปใช้

หน่ วยงานบริการ
พยาบาลอื่นภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน
นาระบบ/แนวทาง
ระบบการจัด
กระบวนการ
สร้างคุณค่าทาง
การพยาบาล
ที่กาหนดไปใช้

รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

L

ไม่มีการทบทวนระบบ
การจัดกระบวนการ
สร้างคุณค่าทาง
การพยาบาล

นาระบบการจัด
กระบวนการ
สร้างคุณค่าทาง
การพยาบาล
ไปทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขเป็ นระยะๆ
แต่ไม่สมา่ เสมอ
และไม่ต่อเนื่ อง

I

ระบบการจัด
กระบวนการ
สร้างคุณค่าทาง
การพยาบาล
ไม่สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน และ
ความต้องการ และ
ความคาดหวังของ
ผูใ้ ช้บริการ

ระบบการจัด
กระบวนการ
สร้างคุณค่าทาง
การพยาบาล
สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)

2
Basically
Effectiveness
นาระบบการจัด
กระบวนการ
สร้างคุณค่าทาง
การพยาบาล
ไปทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขอย่างสมา่ เสมอ
และต่อเนื่ อง

ระบบการจัด
กระบวนการสร้าง
คุณค่าทางการ
พยาบาลสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)
และความต้องการ และ
ความคาดหวังของ
ผูใ้ ช้บริการ

3
Mature
นาระบบการจัด
กระบวนการ
สร้างคุณค่าทาง
การพยาบาล
ไปทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขอย่างสมา่ เสมอ
ต่อเนื่ อง และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ภายในหน่ วยงาน
ระบบการจัด
กระบวนการ
สร้างคุณค่าทาง
การพยาบาล
สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
อย่างครบถ้วน และ
ความต้องการ และ
ความคาดหวังของ
ผูใ้ ช้บริการ

4
Advance

5
Role Model

นาระบบการจัด
กระบวนการ
สร้างคุณค่าทาง
การพยาบาล
ที่ผ่านการทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขแล้ว
นาไปแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั หน่ วยงาน
อื่นๆ ภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน
ระบบการจัด
กระบวนการ
สร้างคุณค่าทาง
การพยาบาล
สอดคล้องกัน
ในหน่ วยงานบริการ
พยาบาล และ
สหวิชาชีพ

นาระบบการจัด
กระบวนการ
สร้างคุณค่าทาง
การพยาบาล
ที่ผ่านการทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขแล้ว
นาไปแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั หน่ วยงาน
อื่นๆ ภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน
ระบบการจัด
กระบวนการ
สร้างคุณค่าทาง
การพยาบาล
สอดคล้องกัน
ในหน่ วยงานบริการ
พยาบาล สหวิชาชีพ
และหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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44
ข้อ

รายการ

14. การบริหารจัดการและติดตามกากับ
ระบบงานป้องกันและควบคุม
การติดเชื้ อในโรงพยาบาล ครอบคลุม
ข้อกาหนด ต่อไปนี้
1) การประเมิน วิเคราะห์ปัญหา
ความเสี่ยงการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาล
2) การกาหนดมาตรการ
การป้องกันและควบคุม
การติดเชื้ อในโรงพยาบาล
3) การจัดการกับปั ญหาและ
สถานการณ์การติดเชื้ อ
ในโรงพยาบาล

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ส่วนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาลจิตเวช : มิตกิ ระบวนการ

A

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

ไม่มีแนวทาง
การบริหารจัดการและ
ติดตามกากับ
ระบบงานป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้ อ
ในโรงพยาบาล

มีแนวทางการบริหาร
จัดการและติดตาม
กากับระบบงาน
ป้องกันและควบคุม
การติดเชื้ อ
ในโรงพยาบาล
ตามรายการข้อ 1)

2
Basically
Effectiveness
มีแนวทางการบริหาร
จัดการและติดตาม
กากับระบบงาน
ป้องกันและควบคุม
การติดเชื้ อ
ในโรงพยาบาล
ตามรายการข้อ 1),
ข้อ 2) และ ข้อ 3)

3
Mature

4
Advance

5
Role model

มีแนวทางการบริหาร
จัดการและติดตาม
กากับระบบงาน
ป้องกันและควบคุม
การติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลครบถ้วน
ตามข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีแนวทางการบริหาร
จัดการและติดตาม
กากับระบบงาน
ป้องกันและควบคุม
การติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลครบถ้วน
และมีการพัฒนาได้
ดีกว่าข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีแนวทางการบริหาร
จัดการและติดตาม
กากับระบบงาน
ป้องกันและควบคุม
การติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลครบถ้วน
และมีการพัฒนาได้
ดีกว่าข้อกาหนดของ
มาตรฐานและเป็ น
แหล่งอ้างอิงทั้งภายใน
และภายนอก
หน่ วยงาน

รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

D

การให้คะแนน
0
No Evidence
ไม่มีการปฏิบตั ิตาม
แนวทางการบริหาร
จัดการและติดตาม
กากับระบบงาน
ป้องกันและควบคุม
การติดเชื้ อใน
โรงพยาบาล

1
Beginning

2
Basically
Effectiveness
นาแนวทางการบริหาร นาแนวทางการบริหาร
จัดการและติดตาม
จัดการและติดตาม
กากับระบบงาน
กากับระบบงาน
ป้องกันและควบคุม
ป้องกันและควบคุม
การติดเชื้ อใน
การติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลไปใช้ใน
โรงพยาบาลไปใช้อย่าง
บางขั้นตอนและบาง
ครอบคลุมครบถ้วนใน
กลุ่มของผูใ้ ช้บริการ
กลุ่มผูใ้ ช้บริการ แต่ยงั
หรือพยาบาล
มีความแตกต่างในการ
ผูใ้ ห้บริการ
ปฏิบตั ิของพยาบาลผู้
ให้บริการ

3
Mature

4
Advance

5
Role model

นาแนวทางการบริหาร
จัดการและติดตาม
กากับระบบงาน
ป้องกันและควบคุม
การติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลไปใช้
ครอบคลุมครบถ้วนทั้ง
ในกลุ่มผูใ้ ช้บริการและ
พยาบาลผูใ้ ห้บริการ

หน่ วยงานบริการอื่นๆ
ภายในโรงพยาบาล/
สถาบันนาแนวทาง
การบริหารจัดการและ
ติดตามกากับ
ระบบงานป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลที่กาหนด
ไปใช้

หน่ วยงานบริการ
อื่นๆ ภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน
นาแนวทาง การ
บริหารจัดการและ
ติดตามกากับ
ระบบงานป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลที่กาหนด
ไปใช้
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รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

46
ข้อ

L

การให้คะแนน
0
No Evidence
ไม่ได้ทบทวน
แนวทางการบริหาร
จัดการและติดตาม
กากับระบบงาน
ป้องกันและควบคุม
การติดเชื้ อใน
โรงพยาบาล

1
Beginning

2
Basically
Effectiveness
นาแนวทางการบริหาร นาแนวทางการบริหาร
จัดการและติดตาม
จัดการและติดตาม
กากับระบบงาน
กากับระบบงาน
ป้องกันและควบคุม
ป้องกันและควบคุม
การติดเชื้ อใน
การติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลไปทบทวน โรงพยาบาลไปทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขเป็ น
ปรับปรุง แก้ไขอย่าง
ระยะๆ แต่ไม่สมา่ เสมอ สมา่ เสมอและต่อเนื่ อง
และ
ไม่ต่อเนื่ อง

3
Mature

4
Advance

5
Role model

นาแนวทางการบริหาร
จัดการและติดตาม
กากับระบบงาน
ป้องกันและควบคุม
การติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลไปทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขอย่าง
สมา่ เสมอต่อเนื่ องและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ภายในองค์กรพยาบาล

นาแนวทางการบริหาร
จัดการและติดตาม
กากับระบบงาน
ป้องกันและควบคุม
การติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลที่ผ่าน
การทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขแล้วนาไป
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ บั
หน่ วยงานอื่นๆ ภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน

นาแนวทางการบริหาร
จัดการและติดตาม
กากับระบบงาน
ป้องกันและควบคุม
การติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลที่ผ่าน
การทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขไปคิดค้น/สร้าง
นวัตกรรม/แลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั หน่ วยงาน
อื่นๆ ภายนอก
โรงพยาบาล /สถาบัน

รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

I

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

แนวทางการบริหาร
จัดการและติดตาม
กากับระบบงาน
ป้องกันและควบคุม
การติดเชื้ อ
ในโรงพยาบาล
ไม่สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวังตาม
มาตรฐาน

แนวทางการบริหาร
จัดการและติดตาม
กากับระบบงาน
ป้องกันและควบคุม
การติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลสอดคล้อง
กับผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)

2
Basically
Effectiveness
แนวทางการบริหาร
จัดการและติดตาม
กากับระบบงาน
ป้องกันและควบคุม
การติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลสอดคล้อง
กับผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)

3
Mature

4
Advance

5
Role model

แนวทางการบริหาร
จัดการและติดตาม
กากับระบบงาน
ป้องกันและควบคุม
การติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลสอดคล้อง
กับผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
อย่างครบถ้วน

แนวทางการบริหาร
จัดการและติดตาม
กากับระบบงาน
ป้องกันและควบคุม
การติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลสอดคล้อง
กับแนวปฏิบตั ิของ
ทีมสหวิชาชีพ

แนวทางการบริหาร
จัดการและติดตาม
กากับระบบงาน
ป้องกันและควบคุม
การติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลสอดคล้อง
กับแนวปฏิบตั ิของ
ทีมสหวิชาชีพและ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
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รายการ

15. การดาเนิ นการและติดตามกากับ
ระบบการเฝ้ าระวังการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาล ครอบคลุมข้อกาหนด
ของมาตรฐาน ต่อไปนี้
1) การเฝ้ าระวังการติดเชื้ อใน
ผูป้ ่ วยและการดูแลผูป้ ่ วย
2) การเฝ้ าระวังภาวะสุขภาพ
เจ้าหน้าที่ที่เกิดการติดเชื้ อ
หรือเสี่ยงต่อการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาล
3) การเฝ้ าระวังการปนเปื้ อน
เชื้ อโรคในสิ่งแวดล้อมและ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้ อ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

48
ข้อ

A

การให้คะแนน
0
No Evidence
ไม่มีแนวทาง
การดาเนิ นการและ
ติดตามกากับระบบ
การเฝ้ าระวังการติด
เชื้ อในโรงพยาบาล

1
Beginning

2
Basically
Effectiveness
มีแนวทางปฏิบตั ิในการ มีแนวทางปฏิบตั ิในการ
ดาเนิ นการและติดตาม ดาเนิ นการและติดตาม
กากับระบบการเฝ้ า
กากับระบบการเฝ้ า
ระวังการติดเชื้ อใน
ระวังการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลตาม
ตามรายการข้อ 1)
รายการข้อ 1), ข้อ 2)
และ ข้อ 3)

3
Mature

4
Advance

5
Role model

มีแนวทางปฏิบตั ิในการ
ดาเนิ นการและติดตาม
กากับระบบการเฝ้ า
ระวังการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลครบถ้วน
ตามข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีแนวทางปฏิบตั ิในการ
ดาเนิ นการและติดตาม
กากับระบบการเฝ้ า
ระวังการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลครบถ้วน
และมีการพัฒนาได้
ดีกว่าข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีแนวทางปฏิบตั ิในการ
ดาเนิ นการและติดตาม
กากับระบบการเฝ้ า
ระวังการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาล
ครบถ้วน และ
มีการพัฒนาได้ดีกว่า
ข้อกาหนดของ
มาตรฐานและเป็ น
แหล่งอ้างอิงทั้งภายใน
และภายนอกหน่ วยงาน

รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

D

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

ไม่มีการปฏิบตั ิตาม
แนวทางการดาเนิ นการ
และติดตามกากับระบบ
การเฝ้ าระวังการติดเชื้ อ
ในโรงพยาบาล

นาแนวทาง
การดาเนิ นการและ
ติดตามกากับระบบ
การเฝ้ าระวังการติด
เชื้ อในโรงพยาบาลไป
ใช้ในบางขั้นตอนและ
บางกลุ่มของ
ผูใ้ ช้บริการหรือ
พยาบาลผูใ้ ห้บริการ

2
Basically
Effectiveness
นาแนวทาง
การดาเนิ นการและ
ติดตามกากับระบบ
การเฝ้ าระวัง
การติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลไปใช้
อย่างครอบคลุม
ครบถ้วนในกลุ่ม
ผูใ้ ช้บริการ แต่ยงั มี
ความแตกต่างใน
การปฏิบตั ิของ
พยาบาลผูใ้ ห้บริการ

3
Mature

4
Advance

5
Role model

นาแนวทาง
การดาเนิ นการและ
ติดตามกากับระบบ
การเฝ้ าระวัง
การติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลไปใช้
อย่างครอบคลุม
ครบถ้วนทั้งในกลุ่ม
ผูใ้ ช้บริการและพยาบาล
ผูใ้ ห้บริการ

หน่ วยงานบริการอื่นๆ
ภายในโรงพยาบาล/
สถาบันนาแนวทาง
การดาเนิ นการและ
ติดตามกากับระบบ
การเฝ้ าระวัง
การติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลที่กาหนด
ไปใช้

หน่ วยงานบริการอื่นๆ
ภายนอกโรงพยาบาล/
สถาบันนาแนวทาง
การดาเนิ นการและ
ติดตามกากับระบบ
การเฝ้ าระวัง
การติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลที่กาหนด
ไปใช้
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องค์ประกอบการ
ประเมิน

50
ข้อ

L

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

2
Basically
Effectiveness
ไม่ได้ทบทวน
นาแนวทาง
นาแนวทาง
แนวทางการ
การดาเนิ นการและ
การดาเนิ นการและ
ดาเนิ นการและติดตาม ติดตามกากับระบบ
ติดตามกากับระบบ
กากับระบบการเฝ้ า
การเฝ้ าระวัง
การเฝ้ าระวัง
ระวังการติดเชื้ อใน
การติดเชื้ อใน
การติดเชื้ อใน
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลไปทบทวน โรงพยาบาลไปทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขเป็ น
ปรับปรุง แก้ไขอย่าง
ระยะๆ แต่ไม่สมา่ เสมอ สมา่ เสมอและต่อเนื่ อง
และไม่ต่อเนื่ อง

3
Mature

4
Advance

5
Role model

นาแนวทาง
การดาเนิ นการและ
ติดตามกากับระบบ
การเฝ้ าระวัง
การติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลไปทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขอย่าง
สมา่ เสมอต่อเนื่ องและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ภายในองค์กรพยาบาล

นาแนวทาง
การดาเนิ นการและ
ติดตามกากับระบบ
การเฝ้ าระวัง
การติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลที่ผ่าน
การทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขแล้วนาไป
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ บั
หน่ วยงานอื่นๆ ภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน

นาแนวทาง
การดาเนิ นการและ
ติดตามกากับระบบ
การเฝ้ าระวัง
การติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลที่ผ่านการ
ทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขไปคิดค้น/
สร้างนวัตกรรม/
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ บั
หน่ วยงานอื่นๆ
ภายนอกโรงพยาบาล/
สถาบัน

รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

I

การให้คะแนน
0
No Evidence
แนวทางการดาเนิ นการ
และติดตามกากับระบบ
การเฝ้ าระวังการติดเชื้ อ
ในโรงพยาบาลไม่
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่
คาดหวังตามมาตรฐาน

1
Beginning

2
Basically
Effectiveness
แนวทางการดาเนิ นการ แนวทางการดาเนิ นการ
และติดตามกากับระบบ และติดตามกากับระบบ
การเฝ้ าระวังการติดเชื้ อ การเฝ้ าระวังการติดเชื้ อ
ในโรงพยาบาลสอดคล้อง ในโรงพยาบาล
กับผลลัพธ์ที่คาดหวัง สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่
ตามมาตรฐาน
คาดหวังตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนน้อย
เป็ นส่วนใหญ่
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)

3
Mature

4
Advance

5
Role model

แนวทางการดาเนิ นการ
และติดตามกากับระบบ
การเฝ้ าระวังการติดเชื้ อ
ในโรงพยาบาล
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่
คาดหวังตามมาตรฐาน
อย่างครบถ้วน

แนวทางการดาเนิ นการ
และติดตามกากับระบบ
การเฝ้ าระวังการติดเชื้ อ
ในโรงพยาบาล
สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ
ของทีมสหวิชาชีพ

แนวทางการดาเนิ นการ
และติดตามกากับระบบ
การเฝ้ าระวังการติดเชื้ อ
ในโรงพยาบาล
สอดคล้องกับ
แนวปฏิบตั ิของ
ทีมสหวิชาชีพและ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง

51

รายการ

16. การสอบสวนและควบคุมการระบาด
ของการติดเชื้ อในโรงพยาบาล
ครอบคลุมข้อกาหนด ต่อไปนี้
1) การกาหนดทีม/แนวทางใน
การสอบสวน
2) การสอบสวนและควบคุม
การระบาดที่ตอบสนอง
สาเหตุของปั ญหาเช่น
โรคติดเชื้ อทางเดินหายใจ
ส่วนต้น/โรคติดเชื้ อรุนแรง
อุบตั ิใหม่ อุบตั ิซ้า เป็ นต้น
3) การประสานกับหน่ วยงาน/
องค์กรที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบการ
ประเมิน

52
ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

A

ไม่มีแนวทาง
การสอบสวนและ
ควบคุมการระบาด
ของการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาล

D

ไม่มีการปฏิบตั ิตาม
แนวทางการสอบสวน
และควบคุมการระบาด
ของการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาล

1
Beginning

2
Basically
Effectiveness
มีแนวทางการสอบสวน มีแนวทางการสอบสวน
และควบคุมการระบาด และควบคุมการระบาด
ของการติดเชื้ อใน
ของการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
ตามรายการข้อ 1)
ตามรายการข้อ 1),
ข้อ 2) และ ข้อ 3)

นาแนวทางการสอบสวน
และควบคุมการระบาด
ของการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลไปใช้ใน
บางขั้นตอนและบางกลุ่ม
ของผูใ้ ช้บริการหรือ
พยาบาลผูใ้ ห้บริการ

นาแนวทางการสอบสวน
และควบคุมการระบาด
ของการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลไปใช้
อย่างครอบคลุมครบถ้วน
ในกลุ่มผูใ้ ช้บริการ
แต่ยงั มีความแตกต่างใน
การปฏิบตั ิของพยาบาล
ผูใ้ ห้บริการ

3
Mature

4
Advance

5
Role model

มีแนวทางการสอบสวน
และควบคุมการระบาด
ของการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลครบถ้วน
ตามข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีแนวทางการสอบสวน
และควบคุมการระบาด
ของการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลครบถ้วน
และมีการพัฒนาได้
ดีกว่าข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีแนวทางการสอบสวน
และควบคุมการระบาด
ของการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลครบถ้วน
และมีการพัฒนาได้
ดีกว่าข้อกาหนดของ
มาตรฐานและเป็ น
แหล่งอ้างอิงทั้งภายใน
และภายนอกหน่ วยงาน

นาแนวทางการสอบสวน
และควบคุมการระบาด
ของการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลไปใช้
อย่างครอบคลุม
ครบถ้วนทั้งในกลุ่ม
ผูใ้ ช้บริการและพยาบาล
ผูใ้ ห้บริการ

หน่ วยงานบริการอื่นๆ
ภายในโรงพยาบาล/
สถาบันนาแนวทาง
การสอบสวนและ
ควบคุมการระบาดของ
การติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลที่กาหนด
ไปใช้

หน่ วยงานบริการอื่นๆ
ภายนอกโรงพยาบาล/
สถาบันนาแนวทาง
การสอบสวนและ
ควบคุมการระบาดของ
การติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลที่กาหนด
ไปใช้

รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

L

I

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

2
Basically
Effectiveness
ไม่ได้ทบทวน
นาแนวทาง
นาแนวทาง
แนวทางการสอบสวน การสอบสวนและ
การสอบสวนและ
และควบคุมการระบาด ควบคุมการระบาด
ควบคุมการระบาด
ของการติดเชื้ อใน
ของการติดเชื้ อใน
ของการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลไปทบทวน โรงพยาบาลไปทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขเป็ น
ปรับปรุง แก้ไขอย่าง
ระยะๆ แต่ไม่สมา่ เสมอ สมา่ เสมอและต่อเนื่ อง
และไม่ต่อเนื่ อง

3
Mature

4
Advance

นาแนวทาง
การสอบสวนและ
ควบคุมการระบาด
ของการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลไปทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขอย่าง
สมา่ เสมอต่อเนื่ องและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ภายในองค์กรพยาบาล

นาแนวทาง
การสอบสวนและ
ควบคุมการระบาด
ของการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลที่ผ่าน
การทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขแล้วนาไป
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ บั
หน่ วยงานอื่นๆ ภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน

5
Role model

นาแนวทาง
การสอบสวนและ
ควบคุมการระบาด
ของการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลที่ผ่าน
การทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขไปคิดค้น/
สร้างนวัตกรรม/
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ บั
หน่ วยงานอื่นๆ
ภายนอกโรงพยาบาล/
สถาบัน
แนวทางการสอบสวน แนวทางการสอบสวน แนวทางการสอบสวน แนวทางการสอบสวน แนวทางการสอบสวน แนวทางการสอบสวน
และควบคุมการระบาด และควบคุมการระบาด และควบคุมการระบาด และควบคุมการระบาด และควบคุมการระบาด และควบคุมการระบาด
ของการติดเชื้ อใน
ของการติดเชื้ อใน
ของการติดเชื้ อใน
ของการติดเชื้ อใน
ของการติดเชื้ อใน
ของการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลไม่
โรงพยาบาลสอดคล้อง โรงพยาบาลสอดคล้อง โรงพยาบาลสอดคล้อง โรงพยาบาลสอดคล้อง โรงพยาบาลสอดคล้อง
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ กับผลลัพธ์ที่คาดหวัง กับผลลัพธ์ที่คาดหวัง กับผลลัพธ์ที่คาดหวัง กับแนวปฏิบตั ิของ
กับแนวปฏิบตั ิของ
คาดหวังตามมาตรฐาน ตามมาตรฐาน
ตามมาตรฐาน
ตามมาตรฐาน
ทีมสหวิชาชีพ
ทีมสหวิชาชีพ
เป็ นส่วนน้อย
เป็ นส่วนใหญ่(มากกว่า อย่างครบถ้วน
และหน่ วยงาน
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)
ครึ่งหนึ่ ง)
ที่เกี่ยวข้อง
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รายการ

17. การพัฒนาความรู ้ ทักษะ และ
ให้คาแนะนา/ปรึกษาแก่บุคลากร
ทางการพยาบาล ครอบคลุม
ข้อกาหนด ต่อไปนี้
1) การจัดทาแผนการอบรม
ความรูแ้ ละทักษะให้เหมาะสม
กับปั ญหาและสถานการณ์
ของการป้องกันและควบคุม
การติดเชื้ อในโรงพยาบาล
2) การปฐมนิ เทศบุคลากร
ทางการพยาบาลใหม่และ
ฟื้ นฟูความรูแ้ ละฝึ กทักษะแก่
บุคลากรทางการพยาบาล
3) การนิ เทศ กากับ ติดตามให้
คาปรึกษาแก่บุคลากรทาง
การพยาบาลในการปฏิบตั ิงาน

องค์ประกอบการ
ประเมิน
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ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

A

ไม่มีแนวทาง
การพัฒนาความรู ้
ทักษะและให้
คาแนะนา/ปรึกษา
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาล

มีแนวทางการพัฒนา
ความรู ้ ทักษะและ
ให้คาแนะนา/ปรึกษา
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาลตาม
รายการข้อ 1)

D

ไม่มีการปฏิบตั ิตาม
แนวทางการพัฒนา
ความรู ้ ทักษะและให้
คาแนะนา/ปรึกษา
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาล

นาแนวทางการพัฒนา
ความรู ้ ทักษะและให้
คาแนะนา/ปรึกษา
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาลไปใช้ใน
บางขั้นตอนและบาง
กลุ่มของผูใ้ ช้บริการ
หรือพยาบาล
ผูใ้ ห้บริการ

2
Basically
Effectiveness
มีแนวทางการพัฒนา
ความรู ้ ทักษะและ
ให้คาแนะนา/ปรึกษา
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาลตาม
รายการข้อ 1),
ข้อ 2) และ ข้อ 3)

3
Mature

4
Advance

5
Role model

มีแนวทางการพัฒนา
ความรู ้ ทักษะและ
ให้คาแนะนา/ปรึกษา
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาลครบถ้วน
ตามข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีแนวทางการพัฒนา
ความรู ้ ทักษะและ
ให้คาแนะนา/ปรึกษา
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาลครบถ้วน
และมีการพัฒนาได้
ดีกว่าข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

นาแนวทางการพัฒนา
ความรู ้ ทักษะและ
ให้คาแนะนา/ปรึกษา
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาลไปใช้อย่าง
ครอบคลุมครบถ้วนใน
กลุ่มผูใ้ ช้บริการ แต่ยงั
มีความแตกต่างใน
การปฏิบตั ิของ
พยาบาลผูใ้ ห้บริการ

นาแนวทาง
การพัฒนาความรู ้
ทักษะและให้
คาแนะนา/ปรึกษา
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาลไปใช้
อย่างครอบคลุม
ครบถ้วนทั้งในกลุ่ม
ผูใ้ ช้บริการและ
พยาบาลผูใ้ ห้บริการ

หน่ วยงานบริการอื่นๆ
ภายในโรงพยาบาล/
สถาบันนาแนวทาง
การพัฒนาความรู ้
ทักษะและให้
คาแนะนา/ปรึกษา
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาลที่กาหนด
ไปใช้

มีแนวทางการพัฒนา
ความรู ้ ทักษะและ
ให้คาแนะนา/ปรึกษา
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาลครบถ้วน
มีการพัฒนาได้ดีกว่า
ข้อกาหนดของ
มาตรฐานและ
เป็ นแหล่งอ้างอิง
ทั้งภายในและภายนอก
หน่ วยงาน
หน่ วยงานบริการอื่นๆ
ภายนอกโรงพยาบาล/
สถาบันนาแนวทาง
การพัฒนาความรู ้
ทักษะและให้
คาแนะนา/ปรึกษา
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาลที่กาหนด
ไปใช้

รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

L

I

การให้คะแนน
0
No Evidence
ไม่ได้ทบทวน
แนวทางการพัฒนา
ความรู ้ ทักษะและ
ให้คาแนะนา/ปรึกษา
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาล

1
Beginning

2
Basically
Effectiveness
นาแนวทางการพัฒนา นาแนวทางการพัฒนา
ความรู ้ ทักษะและ
ความรู ้ ทักษะและ
ให้คาแนะนา/ปรึกษา ให้คาแนะนา/ปรึกษา
แก่บุคลากรทาง
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาลไป
การพยาบาลไป
ทบทวน ปรับปรุงแก้ไข ทบทวน ปรับปรุง
เป็ นระยะๆ
แก้ไขอย่างสมา่ เสมอ
แต่ไม่สมา่ เสมอ
และต่อเนื่ อง
และไม่ต่อเนื่ อง

3
Mature

4
Advance

นาแนวทางการพัฒนา
ความรู ้ ทักษะและ
ให้คาแนะนา/ปรึกษา
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาลไป
ทบทวน ปรับปรุงแก้ไข
อย่างสมา่ เสมอต่อเนื่ อง
และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ภายในองค์กรพยาบาล

นาแนวทางการพัฒนา
ความรู ้ ทักษะและ
ให้คาแนะนา/ปรึกษา
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาลที่ผ่าน
การทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขแล้วนาไป
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ บั
หน่ วยงานอื่นๆ ภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน

5
Role model

นาแนวทางการพัฒนา
ความรู ้ ทักษะและ
ให้คาแนะนา/ปรึกษา
แก่บุคลากรทาง
การพยาบาลที่ผ่าน
การทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขไปคิดค้น/สร้าง
นวัตกรรม/แลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั หน่ วยงาน
อื่นๆภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน
แนวทางการสอบสวน แนวทางการสอบสวน แนวทางการสอบสวน แนวทางการสอบสวน แนวทางการสอบสวน แนวทางการสอบสวน
และควบคุมการระบาด และควบคุมการระบาด และควบคุมการระบาด และควบคุมการระบาด และควบคุมการระบาด และควบคุมการระบาด
ของการติดเชื้ อใน
ของการติดเชื้ อใน
ของการติดเชื้ อใน
ของการติดเชื้ อใน
ของการติดเชื้ อใน
ของการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลไม่
โรงพยาบาลสอดคล้อง โรงพยาบาลสอดคล้อง โรงพยาบาลสอดคล้อง โรงพยาบาลสอดคล้อง โรงพยาบาลสอดคล้อง
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ กับผลลัพธ์ที่คาดหวัง กับผลลัพธ์ที่คาดหวัง กับผลลัพธ์ที่คาดหวัง กับแนวปฏิบตั ิของ
กับแนวปฏิบตั ิของ
คาดหวังตามมาตรฐาน ตามมาตรฐาน
ตามมาตรฐาน
ตามมาตรฐาน
ทีมสหวิชาชีพ
ทีมสหวิชาชีพและ
เป็ นส่วนน้อย
เป็ นส่วนใหญ่
อย่างครบถ้วน
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)
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รายการ

18. การดูแลผูป้ ่ วย/ครอบครัว/ชุมชน
ปลอดภัยจากการติดเชื้ อต่อเนื่ อง
ครอบคลุมข้อกาหนด ต่อไปนี้
1) การประเมินความต้องการ
และให้ขอ้ มูลด้านสุขภาพ
เพื่อการดูแลแก้ไขปั ญหาสุขภาพ
ของผูป้ ่ วยและครอบครัว
อย่างต่อเนื่ อง
2) การประสานข้อมูลการดูแล
ผูป้ ่ วยต่อเนื่ อง การบันทึกข้อมูล
การส่งต่อการเคลื่อนย้ายทั้ง
ภายในและภายนอกโรงพยาบาล
3) การติดตามรายงานข้อมูล
การเฝ้ าระวังการติดเชื้ อ
หลังจาหน่ าย

องค์ประกอบการ
ประเมิน

56
ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

A

ไม่มีแนวทางการดูแล
ผูป้ ่ วย/ครอบครัว/
ชุมชนปลอดภัยจาก
การติดเชื้ อต่อเนื่ อง

มีแนวทางการดูแล
ผูป้ ่ วย/ครอบครัว/
ชุมชนปลอดภัยจาก
การติดเชื้ อต่อเนื่ อง
ตามรายการข้อ 1)

D

ไม่มีการปฏิบตั ิตาม
แนวทางการดูแล
ผูป้ ่ วย/ครอบครัว/
ชุมชนปลอดภัยจาก
การติดเชื้ อต่อเนื่ อง

นาแนวทางการดูแล
ผูป้ ่ วย/ครอบครัว/
ชุมชนปลอดภัย
จากการติดเชื้ อต่อเนื่ อง
ไปใช้ในบางขั้นตอน
และบางกลุ่มของ
ผูใ้ ช้บริการหรือ
พยาบาลผูใ้ ห้บริการ

2
Basically
Effectiveness
มีแนวทางการดูแล
ผูป้ ่ วย/ครอบครัว/
ชุมชนปลอดภัยจาก
การติดเชื้ อต่อเนื่ องตาม
รายการข้อ 1), ข้อ 2)
และ ข้อ 3)

นาแนวทางการดูแล
ผูป้ ่ วย/ครอบครัว/
ชุมชนปลอดภัย
จากการติดเชื้ อต่อเนื่ อง
ไปใช้อย่างครอบคลุม
ครบถ้วนในกลุ่ม
ผูใ้ ช้บริการ แต่ยงั มี
ความแตกต่างใน
การปฏิบตั ิของ
พยาบาลผูใ้ ห้บริการ

3
Mature

4
Advance

มีแนวทางการดูแล
ผูป้ ่ วย/ครอบครัว/
ชุมชนปลอดภัยจาก
การติดเชื้ อต่อเนื่ อง
ครบถ้วนตาม
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีแนวทางการดูแล
ผูป้ ่ วย/ครอบครัว/
ชุมชนปลอดภัยจาก
การติดเชื้ อต่อเนื่ อง
ครบถ้วนและมีการ
พัฒนาได้ดีกว่า
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

นาแนวทางการดูแล
ผูป้ ่ วย/ครอบครัว/
ชุมชนปลอดภัย
จากการติดเชื้ อต่อเนื่ อง
ไปใช้อย่างครอบคลุม
ครบถ้วนทั้งในกลุ่ม
ผูใ้ ช้บริการและ
พยาบาลผูใ้ ห้บริการ

หน่ วยงานบริการอื่นๆ
ภายในโรงพยาบาล/
สถาบันนาแนวทาง
การดูแลผูป้ ่ วย/
ครอบครัว/ชุมชน
ปลอดภัยจากการติด
เชื้ อต่อเนื่ องที่กาหนด
ไปใช้

5
Role model
มีแนวทางการดูแล
ผูป้ ่ วย/ครอบครัว/
ชุมชนปลอดภัยจาก
การติดเชื้ อต่อเนื่ อง
ครบถ้วน และมี
การพัฒนาได้ดีกว่า
ข้อกาหนดของ
มาตรฐานและเป็ น
แหล่งอ้างอิง
ทั้งภายใน และ
ภายนอกหน่ วยงาน
หน่ วยงานบริการอื่นๆ
ภายนอกโรงพยาบาล/
สถาบันนาแนวทาง
การดูแลผูป้ ่ วย/
ครอบครัว/ชุมชน
ปลอดภัยจากการติด
เชื้ อต่อเนื่ องที่กาหนด
ไปใช้

รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

L

ไม่ได้ทบทวน
แนวทางการดูแล
ผูป้ ่ วย/ครอบครัว/
ชุมชนปลอดภัยจาก
การติดเชื้ อต่อเนื่ อง

I

แนวทางการดูแล
ผูป้ ่ วย/ครอบครัว/
ชุมชนปลอดภัยจาก
การติดเชื้ อต่อเนื่ อง
ไม่สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน

1
Beginning

2
Basically
Effectiveness
นาแนวทางการดูแล
นาแนวทางการดูแล
ผูป้ ่ วย/ครอบครัว/
ผูป้ ่ วย/ครอบครัว/
ชุมชนปลอดภัยจาก
ชุมชนปลอดภัยจาก
การติดเชื้ อต่อเนื่ องไป การติดเชื้ อต่อเนื่ องไป
ทบทวน ปรับปรุงแก้ไข ทบทวน ปรับปรุง
เป็ นระยะๆ แต่ไม่
แก้ไขอย่างสมา่ เสมอ
สมา่ เสมอและไม่
และต่อเนื่ อง
ต่อเนื่ อง

แนวทางการดูแล
ผูป้ ่ วย/ครอบครัว/
ชุมชนปลอดภัยจาก
การติดเชื้ อต่อเนื่ อง
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่
คาดหวังตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)

แนวทางการดูแล
ผูป้ ่ วย/ครอบครัว/
ชุมชนปลอดภัยจาก
การติดเชื้ อต่อเนื่ อง
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่
คาดหวังตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)

3
Mature

4
Advance

5
Role model

นาแนวทางการดูแล
ผูป้ ่ วย/ครอบครัว /
ชุมชนปลอดภัยจาก
การติดเชื้ อต่อเนื่ องไป
ทบทวน ปรับปรุงแก้ไข
อย่างสมา่ เสมอต่อเนื่ อง
และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ภายในองค์กรพยาบาล

นาแนวทางการดูแล
ผูป้ ่ วย/ครอบครัว/
ชุมชนปลอดภัยจาก
การติดเชื้ อต่อเนื่ องที่
ผ่านการทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขแล้ว
นาไปแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั หน่ วยงาน
อื่นๆ ภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน

นาแนวทางการดูแล
ผูป้ ่ วย/ครอบครัว/ชุมชน
ปลอดภัยจากการติดเชื้ อ
ต่อเนื่ องที่ผ่านการ
ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข
ไปคิดค้น/สร้างนวัตกรรม
/แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ บั
หน่ วยงานอื่นๆภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน

แนวทางการดูแล
ผูป้ ่ วย/ครอบครัว/
ชุมชนปลอดภัยจาก
การติดเชื้ อต่อเนื่ อง
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่
คาดหวังตามมาตรฐาน
อย่างครบถ้วน

แนวทางการดูแล
ผูป้ ่ วย/ครอบครัว/
ชุมชนปลอดภัยจาก
การติดเชื้ อต่อเนื่ อง
สอดคล้องกับ
แนวปฏิบตั ิของ
ทีมสหวิชาชีพ

แนวทางการดูแล
ผูป้ ่ วย/ครอบครัว/
ชุมชนปลอดภัยจาก
การติดเชื้ อต่อเนื่ อง
สอดคล้องกับ
แนวปฏิบตั ิของ
ทีมสหวิชาชีพและ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
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องค์ประกอบการ
ประเมิน

58
ข้อ

19. การคุม้ ครองภาวะสุขภาพ
A
เพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้ อ
ของผูป้ ่ วยครอบคลุมข้อกาหนด
ต่อไปนี้
1) การค้นหากลุ่มผูป้ ่ วยที่เสี่ยง
ต่อการติดเชื้ อ
2) การกาหนดแผนการจัด
กิจกรรมเพื่อคุม้ ครองภาวะ
สุขภาพ
D
3) การจัดกิจกรรมเพื่อคุม้ ครอง
ภาวะสุขภาพ

การให้คะแนน
0
No Evidence
ไม่มีแนวทาง
การคุม้ ครองภาวะ
สุขภาพ

ไม่มีการปฏิบตั ิตาม
แนวการคุม้ ครองภาวะ
สุขภาพ

1
Beginning

2
Basically
Effectiveness
มีแนวทางการคุม้ ครอง มีแนวทางการคุม้ ครอง
ภาวะสุขภาพตาม
ภาวะสุขภาพตาม
รายการข้อ 1)
รายการข้อ 1), ข้อ 2)
และ ข้อ 3)

นาแนวทาง
การคุม้ ครองภาวะ
สุขภาพไปใช้ในบาง
ขั้นตอนและบางกลุ่ม
ของผูใ้ ช้บริการหรือ
พยาบาลผูใ้ ห้บริการ

นาแนวทาง
การคุม้ ครองภาวะ
สุขภาพไปใช้อย่าง
ครอบคลุมครบถ้วน
ในกลุ่มผูใ้ ช้บริการ
แต่ยงั มีความแตกต่าง
ในการปฏิบตั ิของ
พยาบาลผูใ้ ห้บริการ

3
Mature

4
Advance

5
Role model

มีแนวทางการคุม้ ครอง
ภาวะสุขภาพครบถ้วน
ตามข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีแนวทางการคุม้ ครอง
ภาวะสุขภาพครบถ้วน
และมีการพัฒนาได้
ดีกว่าข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีแนวทางการคุม้ ครอง
ภาวะสุขภาพครบถ้วนมี
การพัฒนาได้ดีกว่า
ข้อกาหนดของ
มาตรฐานและ เป็ น
แหล่งอ้างอิง ทั้งภายใน
และภายนอกหน่ วยงาน

นาแนวทาง
การคุม้ ครองภาวะ
สุขภาพไปใช้อย่าง
ครอบคลุม
ครบถ้วนทั้งในกลุ่ม
ผูใ้ ช้บริการและ
พยาบาลผูใ้ ห้บริการ

หน่ วยงานบริการอื่นๆ
ภายในโรงพยาบาล/
สถาบันนาแนวทาง
การคุม้ ครองภาวะ
สุขภาพที่กาหนด
ไปใช้

หน่ วยงานบริการอื่นๆ
ภายนอกโรงพยาบาล/
สถาบันนาแนวทาง
การคุม้ ครองภาวะ
สุขภาพที่กาหนด
ไปใช้

รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

L

ไม่ได้ทบทวน
แนวทางการคุม้ ครอง
ภาวะสุขภาพ

I

แนวทางการสอบสวน
และควบคุมการระบาด
ของการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลไม่
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่
คาดหวังตามมาตรฐาน

1
Beginning

2
Basically
Effectiveness
นาแนวทาง
นาแนวทาง
การคุม้ ครองภาวะ
การคุม้ ครองภาวะ
สุขภาพไปทบทวน
สุขภาพไปทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขเป็ น
ปรับปรุง แก้ไขอย่าง
ระยะๆ แต่ไม่สมา่ เสมอ สมา่ เสมอและต่อเนื่ อง
และไม่ต่อเนื่ อง

แนวทางการสอบสวน
และควบคุมการระบาด
ของการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลสอดคล้อง
กับผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)

แนวทางการสอบสวน
และควบคุมการระบาด
ของการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลสอดคล้อง
กับผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)

3
Mature

4
Advance

5
Role model

นาแนวทาง
การคุม้ ครองภาวะ
สุขภาพไปทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขอย่าง
สมา่ เสมอต่อเนื่ องและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ภายในองค์กรพยาบาล

นาแนวทาง
การคุม้ ครองภาวะ
สุขภาพที่ผ่าน
การทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขแล้วนาไป
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ บั
หน่ วยงานอื่นๆ ภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน

นาแนวทาง
การคุม้ ครองภาวะ
สุขภาพที่ผ่าน
การทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขไปคิดค้น/สร้าง
นวัตกรรม/แลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั หน่ วยงาน
อื่นๆภายนอก
โรงพยาบาล/สถาบัน

แนวทางการสอบสวน
และควบคุมการระบาด
ของการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลสอดคล้อง
กับผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
อย่างครบถ้วน

แนวทางการสอบสวน
และควบคุมการระบาด
ของการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลสอดคล้อง
กับแนวปฏิบตั ิของ
ทีมสหวิชาชีพ

แนวทางการสอบสวน
และควบคุมการระบาด
ของการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลสอดคล้อง
กับแนวปฏิบตั ิของ
ทีมสหวิชาชีพและ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
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20. การให้ขอ้ มูลและความรูด้ า้ นสุขภาพ
เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผูป้ ่ วยครอบคลุมข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้
1) การค้นหาความต้องการ
และประเมินความสามารถ
ในการเรียนรูเ้ กี่ยวกับ
การติดเชื้ อของผูป้ ่ วยและ
ครอบครัว
2) การจัดโปรแกรมการให้
ข้อมูล/ความรูด้ า้ นสุขภาพ
สาหรับกลุ่มผูป้ ่ วยทัว่ ไปและ
กลุ่มเฉพาะเจาะจง

องค์ประกอบการ
ประเมิน

60
ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

2
Basically
Effectiveness
มีแนวทางการให้ขอ้ มูล มีแนวทางการให้ขอ้ มูล
และความรูด้ า้ นสุขภาพ และความรูด้ า้ นสุขภาพ
ตามรายการข้อ 1)
ตามรายการข้อ 1)
และ ข้อ 2)

A

ไม่มีแนวทางการให้
ข้อมูลและความรู ้
ด้านสุขภาพ

D

ไม่มีการปฏิบตั ิตาม
นาแนวทางการให้
แนวทางการให้ขอ้ มูล ข้อมูลและความรู ้
และความรูด้ า้ นสุขภาพ ด้านสุขภาพไปใช้ใน
บางขั้นตอนและบาง
กลุ่มของผูใ้ ช้บริการ
หรือพยาบาลผู้
ให้บริการ

นาแนวทางการให้
ข้อมูลและความรู ้
ด้านสุขภาพไปใช้
อย่างครอบคลุม
ครบถ้วนในกลุ่ม
ผูใ้ ช้บริการ แต่ยงั มี
ความแตกต่างใน
การปฏิบตั ิของ
พยาบาลผูใ้ ห้บริการ

3
Mature

4
Advance

5
Role model

มีแนวทางการให้ขอ้ มูล
และความรูด้ า้ นสุขภาพ
ครบถ้วนตาม
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีแนวทางการให้ขอ้ มูล
และความรูด้ า้ นสุขภาพ
ครบถ้วนและมี
การพัฒนาได้ดีกว่า
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีแนวทางการให้ขอ้ มูล
และความรูด้ า้ นสุขภาพ
ครบถ้วน และมี
การพัฒนาได้ดีกว่า
ข้อกาหนดของ
มาตรฐานและ
เป็ นแหล่งอ้างอิง
ทั้งภายในและภายนอก
หน่ วยงาน

นาแนวทางการให้
ข้อมูลและความรู ้
ด้านสุขภาพไปใช้อย่าง
ครอบคลุมครบถ้วนทั้ง
ในกลุ่มผูใ้ ช้บริการและ
พยาบาล ผูใ้ ห้บริการ

หน่ วยงานบริการอื่นๆ
ภายในโรงพยาบาล/
สถาบันนาแนวทาง
การให้ขอ้ มูลและ
ความรูด้ า้ นสุขภาพที่
กาหนดไปใช้

หน่ วยงานบริการอื่นๆ
ภายนอกโรงพยาบาล/
สถาบันนาแนวทาง
การให้ขอ้ มูลและ
ความรูด้ า้ นสุขภาพที่
กาหนดไปใช้

รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

L

I

การให้คะแนน
0
No Evidence

2
Basically
Effectiveness
ไม่ได้ทบทวน
นาแนวทางการให้
นาแนวทางการให้
แนวทางการให้ขอ้ มูล ข้อมูลและความรู ้
ข้อมูลและความรู ้
และความรูด้ า้ นสุขภาพ ด้านสุขภาพไปทบทวน ด้านสุขภาพไปทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขเป็ น
ปรับปรุง แก้ไขอย่าง
ระยะๆ แต่ไม่สมา่ เสมอ สมา่ เสมอและต่อเนื่ อง
และไม่ต่อเนื่ อง

แนวทางการให้ขอ้ มูล
และความรูด้ า้ นสุขภาพ
ไม่สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน

1
Beginning

แนวทางการให้ขอ้ มูล
และความรูด้ า้ นสุขภาพ
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่
คาดหวังตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)

แนวทางการให้ขอ้ มูล
และความรูด้ า้ นสุขภาพ
สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)

3
Mature

4
Advance

5
Role model

นาแนวทางการให้
ข้อมูลและความรู ้
ด้านสุขภาพไปทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขอย่าง
สมา่ เสมอต่อเนื่ องและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ภายในองค์กรพยาบาล

นาแนวทางการให้
ข้อมูลและความรู ้
ด้านสุขภาพที่ผ่าน
การทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขแล้วนาไป
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ บั
หน่ วยงานอื่นๆ ภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน

นาแนวทางการให้
ข้อมูลและความรู ้
ด้านสุขภาพที่ผ่าน
การทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขไปคิดค้น/
สร้างนวัตกรรม/
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ บั
หน่ วยงานอื่นๆ
ภายนอกโรงพยาบาล/
สถาบัน

แนวทางการให้ขอ้ มูล
และความรูด้ า้ นสุขภาพ
สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐานอย่าง
ครบถ้วน

แนวทางการให้ขอ้ มูล
และความรูด้ า้ นสุขภาพ
สอดคล้องกับ
แนวปฏิบตั ิของ
ทีมสหวิชาชีพ

แนวทางการให้ขอ้ มูล
และความรูด้ า้ นสุขภาพ
สอดคล้องกับ
แนวปฏิบตั ิของ
ทีมสหวิชาชีพและ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
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21. การพิทกั ษ์สิทธิผปู้ ่ วยเพื่อปกป้อง
ผูป้ ่ วยให้ได้รบั การบริการโดยไม่ถกู
ละเมิดสิทธิ ครอบคลุมข้อกาหนด
ต่อไปนี้
1) การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
การพิทกั ษ์สิทธิ์ที่จาเป็ นแก่
ผูป้ ่ วยและครอบครัว
2) การรักษาความลับและ
ความเป็ นส่วนตัวของผูป้ ่ วย
3) การดูแลผูป้ ่ วยที่มีภาวะ
ติดเชื้ อให้อยูใ่ นสิ่งแวดล้อมที่
ปลอดภัยและป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้ อ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

62
ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

A

ไม่มีแนวทาง
การพิทกั ษ์สิทธิผปู้ ่ วย

D

ไม่มีการปฏิบตั ิตาม
แนวทางการพิทกั ษ์
สิทธิผปู้ ่ วย

1
Beginning

2
Basically
Effectiveness
มีแนวทางการพิทกั ษ์ มีแนวทางการพิทกั ษ์
สิทธิผปู้ ่ วยตามรายการ สิทธิผปู้ ่ วยตามรายการ
ข้อ 1)
ข้อ 1), ข้อ 2) และ
ข้อ 3)

นาแนวทางการพิทกั ษ์
สิทธิผปู้ ่ วยไปใช้ในบาง
ขั้นตอนและบางกลุ่ม
ของผูใ้ ช้บริการหรือ
พยาบาลผูใ้ ห้บริการ

นาแนวทางการพิทกั ษ์
สิทธิผปู้ ่ วยไปใช้
อย่างครอบคลุม
ครบถ้วนในกลุ่ม
ผูใ้ ช้บริการ แต่ยงั มี
ความแตกต่างใน
การปฏิบตั ิของพยาบาล
ผูใ้ ห้บริการ

3
Mature

4
Advance

5
Role model

มีแนวทางการพิทกั ษ์
สิทธิผปู้ ่ วยครบถ้วน
ตามข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีแนวทางการพิทกั ษ์
สิทธิผปู้ ่ วยครบถ้วน
และมีการพัฒนาได้
ดีกว่าข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีแนวทางการพิทกั ษ์
สิทธิผปู้ ่ วยครบถ้วน
และมีการพัฒนาได้
ดีกว่าข้อกาหนดของ
มาตรฐานและเป็ น
แหล่งอ้างอิงทั้งภายใน
และภายนอกหน่ วยงาน

นาแนวทางการพิทกั ษ์
สิทธิผปู้ ่ วยไปใช้
อย่างครอบคลุม
ครบถ้วนทั้งในกลุ่ม
ผูใ้ ช้บริการและพยาบาล
ผูใ้ ห้บริการ

หน่ วยงานบริการอื่นๆ
ภายในโรงพยาบาล/
สถาบันนาแนวทาง
การพิทกั ษ์สิทธิผปู้ ่ วยที่
กาหนดไปใช้

หน่ วยงานบริการอื่นๆ
ภายนอกโรงพยาบาล/
สถาบันนาแนวทาง
การพิทกั ษ์สิทธิผปู้ ่ วยที่
กาหนดไปใช้

รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

L

ไม่ได้ทบทวน
แนวทางการพิทกั ษ์
สิทธิผปู้ ่ วย

I

แนวทางการพิทกั ษ์
สิทธิผปู้ ่ วยไม่สอดคล้อง
กับผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน

1
Beginning

2
Basically
Effectiveness
นาแนวทางการพิทกั ษ์ นาแนวทางการพิทกั ษ์
สิทธิผปู้ ่ วยไปทบทวน สิทธิผปู้ ่ วยไปทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขเป็ น
ปรับปรุง แก้ไขอย่าง
ระยะๆ แต่ไม่สมา่ เสมอ สมา่ เสมอและต่อเนื่ อง
และไม่ต่อเนื่ อง

แนวทางการพิทกั ษ์
สิทธิผปู้ ่ วยสอดคล้อง
กับผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)

แนวทางการพิทกั ษ์
สิทธิผปู้ ่ วยสอดคล้อง
กับผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)

3
Mature

4
Advance

5
Role model

นาแนวทางการพิทกั ษ์
สิทธิผปู้ ่ วยไปทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขอย่าง
สมา่ เสมอต่อเนื่ องและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ภายในองค์กรพยาบาล

นาแนวทางการพิทกั ษ์
สิทธิผปู้ ่ วยที่ผ่าน
การทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขแล้วนาไป
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ บั
หน่ วยงานอื่นๆ ภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน

นาแนวทางการพิทกั ษ์
สิทธิผปู้ ่ วยที่ผ่าน
การทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขไปคิดค้น/สร้าง
นวัตกรรม /แลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั หน่ วยงานอื่นๆ
ภายนอกโรงพยาบาล/
สถาบัน

แนวทางการพิทกั ษ์
สิทธิผปู้ ่ วยสอดคล้อง
กับผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
อย่างครบถ้วน

แนวทางการพิทกั ษ์
สิทธิผปู้ ่ วยสอดคล้อง
กับแนวปฏิบตั ิของ
ทีมสหวิชาชีพ

แนวทางการพิทกั ษ์
สิทธิผปู้ ่ วยสอดคล้อง
กับแนวปฏิบตั ิของ
ทีมสหวิชาชีพและ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง

63

รายการ

22. การบันทึกทางการพยาบาลเพื่อ
รายงานการเฝ้ าระวังการติดเชื้ อ
เพื่อสื่อสารกับทีมพยาบาลและ
ทีมสหวิชาชีพ ครอบคลุมข้อกาหนด
มาตรฐาน ต่อไปนี้
1) ระบบบันทึกการเฝ้ าระวัง
การติดเชื้ อในโรงพยาบาล
ของผูป้ ่ วย และบุคลากร
2) การเยีย่ มตรวจผูป้ ่ วยและ
หน่ วยงาน
3) การสอบสวนการระบาดของ
การติดเชื้ อในโรงพยาบาล

องค์ประกอบการ
ประเมิน

64
ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

A

ไม่มีแนวทาง
การบันทึกทาง
การพยาบาล

มีแนวทางการบันทึก
ทางการพยาบาล
ตามรายการข้อ 1)

D

ไม่มีการปฏิบตั ิตาม
แนวทางการบันทึก
ทางการพยาบาล

นาแนวทาง
การบันทึกทาง
การพยาบาลไปใช้ใน
บางขั้นตอนและ
บางกลุ่มของ
ผูใ้ ช้บริการหรือ
พยาบาลผูใ้ ห้บริการ

2
Basically
Effectiveness
มีแนวทางการบันทึก
ทางการพยาบาล
ตามรายการข้อ 1),
ข้อ 2) และ ข้อ 3)

นาแนวทาง
การบันทึกทาง
การพยาบาลไปใช้
อย่างครอบคลุม
ครบถ้วนในกลุ่ม
ผูใ้ ช้บริการ แต่ยงั มี
ความแตกต่าง
ในการปฏิบตั ิของ
พยาบาลผูใ้ ห้บริการ

3
Mature

4
Advance

5
Role model

มีแนวทางการบันทึก
ทางการพยาบาล
ครบถ้วนตาม
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีแนวทางการบันทึก
ทางการพยาบาล
ครบถ้วนและมี
การพัฒนาได้ดีกว่า
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีแนวทางการบันทึก
ทางการพยาบาล
ครบถ้วน และมี
การพัฒนาได้ดีกว่า
ข้อกาหนดของ
มาตรฐานและ เป็ น
แหล่งอ้างอิง ทั้งภายใน
และภายนอกหน่ วยงาน

นาแนวทางการบันทึก
ทางการพยาบาลไปใช้
อย่างครอบคลุม
ครบถ้วนทั้งในกลุ่ม
ผูใ้ ช้บริการและพยาบาล
ผูใ้ ห้บริการ

หน่ วยงานบริการอื่นๆ
ภายในโรงพยาบาล/
สถาบันนาแนวทาง
การบันทึกทาง
การพยาบาลที่กาหนด
ไปใช้

หน่ วยงานบริการอื่นๆ
ภายนอกโรงพยาบาล/
สถาบันนาแนวทาง
การบันทึกทาง
การพยาบาลที่กาหนด
ไปใช้

รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

L

ไม่ได้ทบทวน
แนวทางการบันทึก
ทางการพยาบาล

I

แนวการบันทึกทาง
การพยาบาลไม่
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่
คาดหวังตามมาตรฐาน

1
Beginning

2
Basically
Effectiveness
นาแนวทาง
นาแนวทาง
การบันทึกทาง
การบันทึกทาง
การพยาบาลไป
การพยาบาลไป
ทบทวน ปรับปรุงแก้ไข ทบทวน ปรับปรุง
เป็ นระยะๆ
แก้ไขอย่างสมา่ เสมอ
แต่ไม่สมา่ เสมอ
และต่อเนื่ อง
และไม่ต่อเนื่ อง

แนวการบันทึกทาง
การพยาบาลสอดคล้อง
กับผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)

แนวการบันทึกทาง
การพยาบาลสอดคล้อง
กับผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)

3
Mature

4
Advance

5
Role model

นาแนวทาง
การบันทึกทาง
การพยาบาลไป
ทบทวน ปรับปรุงแก้ไข
อย่างสมา่ เสมอต่อเนื่ อง
และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ภายในองค์กรพยาบาล

นาแนวทาง
การบันทึกทาง
การพยาบาลที่ผ่าน
การทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขแล้วนาไป
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ บั
หน่ วยงานอื่นๆ ภายใน
โรงพยาบาล/สถาบัน

นาแนวทาง
การบันทึกทาง
การพยาบาลที่ผ่าน
การทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขไปคิดค้น/
สร้างนวัตกรรม/
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ บั
หน่ วยงานอื่นๆ
ภายนอกโรงพยาบาล/
สถาบัน

แนวการบันทึกทาง
การพยาบาลสอดคล้อง
กับผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตามมาตรฐาน
อย่างครบถ้วน

แนวการบันทึกทาง
การพยาบาลสอดคล้อง
กับแนวปฏิบตั ิของ
ทีมสหวิชาชีพ

แนวการบันทึกทาง
การพยาบาลสอดคล้อง
กับแนวปฏิบตั ิของ
ทีมสหวิชาชีพและ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
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66
ข้อ

รายการ

23. ผลลัพธ์ดา้ นประสิทธิผลตาม
พันธกิจของการบริการพยาบาล
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลจิตเวช ดังต่อไปนี้
1) ร้อยละของแผนงาน/โครงการที่
บรรลุตามเป้าหมาย
หมายเหตุ สามารถเพิ่มตัวชี้ วัดอื่นๆ
ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจของการ
บริการพยาบาลป้องกันและควบคุม
การติดเชื้ อในโรงพยาบาลจิตเวช

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ส่วนที่ 3 แบบประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาลจิตเวช: มิตผิ ลลัพธ์
การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

Le

ไม่มีรายงานผลลัพธ์
ด้านประสิทธิผล
ตามพันธกิจ

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัด
ด้านประสิทธิผล
ตามพันธกิจ และ
มีตวั ชี้ วัดบางส่วน
(1 - 20%)
บรรลุเป้าหมายที่
กาหนด

2
Basically
Effectiveness
มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัด
ด้านประสิทธิผล
ตามพันธกิจ และ
มีตวั ชี้ วัดส่วนน้อย
(21 – 40%)
บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนด

T

ตัวชี้ วัดที่รายงาน .
ไม่แสดงแนวโน้ม
ที่ดีขึ้น

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัด อย่างน้อย
3 ปี ขึ้ นไป และ
มีตวั ชี้ วัด
เพียงบางส่วน
(1 - 20%)
ที่มีแนวโน้ม
ในทางที่ดีขึ้น

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัด อย่างน้อย
3 ปี ขึ้ นไป และ
มีตวั ชี้ วัด
เป็ นส่วนน้อย
(21 - 40%)
ที่มีแนวโน้ม
ในทางที่ดีขึ้น

3
Mature

4
Advance

5
Role model

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัด
ด้านประสิทธิผล
ตามพันธกิจ และ
มีตวั ชี้ วัดประมาณ
ครึ่งหนึ่ ง
(41 – 60%)
บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนด

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัด
ด้านประสิทธิผล
ตามพันธกิจ และ
มีตวั ชี้ วัดส่วนใหญ่
(61 – 80%)
บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนด

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัด
ด้านประสิทธิผล
ตามพันธกิจ
และตัวชี้ วัด
เกือบทั้งหมด
(81 – 100%)
บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนด

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัด อย่างน้อย
3 ปี ขึ้ นไป และ
มีตวั ชี้ วัด
ประมาณครึ่งหนึ่ ง
(41 - 60%)
ที่มีแนวโน้ม
ในทางที่ดีขึ้น

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัด อย่างน้อย
3 ปี ขึ้ นไป และมี
ตัวชี้ วัดส่วนใหญ่
(61 - 80%)
ที่มีแนวโน้ม
ในทางที่ดีขึ้น

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัด อย่างน้อย
3 ปี ขึ้ นไป และ
มีตวั ชี้ วัด
เกือบทั้งหมด
(81 - 100%)
ที่มีแนวโน้ม
ในทางดีขึ้น

รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

C

Li

การให้คะแนน
0
No Evidence

2
Basically
Effectiveness
ไม่มีรายงานข้อมูล
มีรายงานข้อมูล/
มีรายงานข้อมูล/
การเปรียบเทียบ/
ตัวชี้ วัดที่นามา
ตัวชี้ วัดที่นามา
ตัวชี้ วัดทุกตัวที่รายงาน เปรียบเทียบ และ
เปรียบเทียบ และ
มีผลลัพธ์ดอ้ ยกว่ากลุ่ม ตัวชี้ วัดผล
ตัวชี้ วัดผล
ที่นามาเปรียบเทียบ
การดาเนิ นงาน
การดาเนิ นงาน
บางส่วน
ส่วนน้อย
(1- 20%)
(21- 40%)
มีผลลัพธ์ดีกว่า/เท่ากับ มีผลลัพธ์ดีกว่า/เท่ากับ
กลุ่มที่นามา
กลุ่มที่นามา
เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ
ไม่มีรายงานผลลัพธ์
ด้านประสิทธิผลตาม
พันธกิจ

1
Beginning

มีรายงานผลลัพธ์
ด้านประสิทธิผล
ตามพันธกิจ
เพียงบางส่วน
(1 – 20%)
ของตัวชี้ วัดทั้งหมด

มีรายงานผลลัพธ์
ด้านประสิทธิผล
ตามพันธกิจ
เป็ นส่วนน้อย
(21 – 40%)
ของตัวชี้ วัดทั้งหมด

3
Mature

4
Advance

5
Role model

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัดที่นามา
เปรียบเทียบและ
ตัวชี้ วัดผล
การดาเนิ นงาน
ครึ่งหนึ่ ง
(41- 60%)
มีผลลัพธ์ดีกว่า/เท่ากับ
กลุ่มที่นามา
เปรียบเทียบ

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัดที่นามา
เปรียบเทียบและ
ตัวชี้ วัดผล
การดาเนิ นงาน
ส่วนใหญ่
(61- 80%)
มีผลลัพธ์ดีกว่า/เท่ากับ
กลุ่มที่นามา
เปรียบเทียบ

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัดที่นามา
เปรียบเทียบและ
ตัวชี้ วัดผล
การดาเนิ นงาน
เกือบทั้งหมด
(81- 100%)
มีผลลัพธ์ดีกว่า/เท่ากับ
กลุ่มที่นามา
เปรียบเทียบ

มีรายงานผลลัพธ์
ด้านประสิทธิผล
ตามพันธกิจ
ประมาณครึ่งหนึ่ ง
(41 – 60%)
ของตัวชี้ วัดทั้งหมด

มีรายงานผลลัพธ์
ด้านประสิทธิผล
ตามพันธกิจ
ส่วนใหญ่
(61 – 80%)
ของตัวชี้ วัดทั้งหมด

มีรายงานผลลัพธ์
ด้านประสิทธิผล
ตามพันธกิจครบถ้วน
(81 – 100%)
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รายการ

24. ผลลัพธ์ดา้ นคุณภาพของการบริการ
พยาบาลป้องกันและควบคุมการติด
เชื้ อในโรงพยาบาลจิตเวช ดังต่อไปนี้
1) อัตราการติดเชื้ อที่เป็ นปั ญหา
สาคัญของโรงพยาบาล
2) อัตราการติดเชื้ อในโรงพยาบาล
(Incident Density Rate)
3) ประสิทธิภาพการเฝ้ าระวัง
การติดเชื้ อในโรงพยาบาล

องค์ประกอบการ
ประเมิน

68
ข้อ

Le

T
หมายเหตุ สามารถเพิ่มตัวชี้ วัดอื่นๆ
ด้านคุณภาพการบริการพยาบาล
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาลจิตเวช

การให้คะแนน
0
No Evidence

2
Basically
Effectiveness
ไม่มีรายงานผลลัพธ์
มีรายงานข้อมูล/
มีรายงานข้อมูล/
ด้านคุณภาพ
ตัวชี้ วัดด้านคุณภาพ
ตัวชี้ วัดด้านคุณภาพ
การให้บริการพยาบาล การให้บริการพยาบาล การให้บริการพยาบาล
และมีตวั ชี้ วัด
และมีตวั ชี้ วัด
บางส่วน
ส่วนน้อย
(1 – 20%)
(21 – 40%)
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนด
ที่กาหนด
ตัวชี้ วัดที่รายงาน
ไม่แสดงแนวโน้ม
ที่ดีขึ้น

1
Beginning

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัดอย่างน้อย 3 ปี
ขึ้ นไป และมีตวั ชี้ วัด
เพียงบางส่วน
(1 – 20%)
ที่มีแนวโน้ม
ในทางที่ดีขึ้น

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัด อย่างน้อย 3 ปี
ขึ้ นไป และมีตวั ชี้ วัด
เป็ นส่วนน้อย
(21 – 40%)
ที่มีแนวโน้ม
ในทางที่ดีขึ้น

3
Mature

4
Advance

5
Role model

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัดด้านคุณภาพ
การให้บริการพยาบาล
และมีตวั ชี้ วัด
ประมาณครึ่งหนึ่ ง
(41 – 60%)
บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนด

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัดด้านคุณภาพ
การให้บริการพยาบาล
และมีตวั ชี้ วัด
ส่วนใหญ่
(61 – 80%)
บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนด

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัดด้านคุณภาพ
การให้บริการพยาบาล
และตัวชี้ วัด
เกือบทั้งหมด
(81 – 100%)
บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนด

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัด อย่างน้อย 3 ปี
ขึ้ นไป และมีตวั ชี้ วัด
ประมาณครึ่งหนึ่ ง
(41 – 60%)
ที่มีแนวโน้ม
ในทางที่ดีขึ้น

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัด อย่างน้อย 3 ปี
ขึ้ นไป และมีตวั ชี้ วัด
ส่วนใหญ่
(61 – 80%)
ที่มีแนวโน้ม
ในทางที่ดีขึ้น

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัด อย่างน้อย 3 ปี
ขึ้ นไป และมีตวั ชี้ วัด
เกือบทั้งหมด
(81 – 100%)
ที่มีแนวโน้ม
ในทางที่ดีขึ้น

รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

C

Li

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

2
Basically
Effectiveness
ไม่มีรายงานข้อมูล
มีรายงานข้อมูล/
มีรายงานข้อมูล/
การเปรียบเทียบ/
ตัวชี้ วัดที่นามา
ตัวชี้ วัดที่นามา
ตัวชี้ วัดทุกตัวที่รายงาน เปรียบเทียบและ
เปรียบเทียบและ
มีผลลัพธ์ดอ้ ยกว่ากลุ่ม ตัวชี้ วัดผล
ตัวชี้ วัดผล
ที่นามาเปรียบเทียบ
การดาเนิ นงาน
การดาเนิ นงาน
บางส่วน
ส่วนน้อย
(1 – 20%)
(21 – 40%)
มีผลลัพธ์ดีกว่า/เท่ากับ มีผลลัพธ์ดีกว่า/เท่ากับ
กลุ่มที่นามา
กลุ่มที่นามา
เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ

3
Mature

4
Advance

5
Role model

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัดที่นามา
เปรียบเทียบและ
ตัวชี้ วัดผล
การดาเนิ นงาน
ครึ่งหนึ่ ง
(41 – 60%)
มีผลลัพธ์ดีกว่า/เท่ากับ
กลุ่มที่นามา
เปรียบเทียบ

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัดที่นามา
เปรียบเทียบและ
ตัวชี้ วัดผล
การดาเนิ นงาน
ส่วนใหญ่
(61 – 80%)
มีผลลัพธ์ดีกว่า/เท่ากับ
กลุ่มที่นามา
เปรียบเทียบ

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัดที่นามา
เปรียบเทียบและ
ตัวชี้ วัดผล
การดาเนิ นงาน
เกือบทั้งหมด
(81 – 100%)
มีผลลัพธ์ดีกว่า/เท่ากับ
กลุ่มที่นามา
เปรียบเทียบ

ไม่มีรายงานผลลัพธ์
มีรายงานผลลัพธ์
ด้านคุณภาพ
ด้านคุณภาพ
การให้บริการพยาบาล การให้บริการพยาบาล
เพียงบางส่วน
(1 – 20%)
ของตัวชี้ วัดทั้งหมด

มีรายงานผลลัพธ์
ด้านคุณภาพ
การให้บริการพยาบาล
ประมาณครึ่งหนึ่ ง
(41 – 60%)
ของตัวชี้ วัดทั้งหมด

มีรายงานผลลัพธ์
ด้านคุณภาพ
การให้บริการพยาบาล
ส่วนใหญ่
(61 – 80%)
ของตัวชี้ วัดทั้งหมด

มีรายงานผลลัพธ์
ด้านคุณภาพ
การให้บริการพยาบาล
ครบถ้วน
(81 – 100%)

มีรายงานผลลัพธ์
ด้านคุณภาพ
การให้บริการพยาบาล
เป็ นส่วนน้อย
(21 – 40%)
ของตัวชี้ วัดทั้งหมด
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รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

70
ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

25. ผลลัพธ์ดา้ นประสิทธิภาพของ
การบริการพยาบาลป้องกันและควบคุม
การติดเชื้ อในโรงพยาบาลจิตเวช
ดังต่อไปนี้
1) ร้อยละของพยาบาลปฏิบตั ิงาน
ตามมาตรฐาน/ แนวทางปฏิบตั ิ
ที่กาหนดไว้
2) ร้อยละของหน่ วยบริการไม่มี
เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์
น้ ายาทาลายเชื้ อหมดอายุ

Le

ไม่มีรายงานผลลัพธ์
ด้านประสิทธิภาพของ
การปฏิบตั ิ
การพยาบาล

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัด
ด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบตั ิ
การพยาบาล และ
มีตวั ชี้ วัดบางส่วน
(1 – 20%)
บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนด

2
Basically
Effectiveness
มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัด
ด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบตั ิ
การพยาบาล และ
มีตวั ชี้ วัดส่วนน้อย
(21 – 40%)
บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนด

หมายเหตุ สามารถเพิ่มตัวชี้ วัดอื่นๆ
ด้านประสิทธิภาพของการบริการ
พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อ
ในโรงพยาบาลจิตเวช

T

ตัวชี้ วัดที่รายงาน
ไม่แสดงแนวโน้ม
ที่ดีขึ้น

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัด อย่างน้อย 3 ปี
ขึ้ นไป และมีตวั ชี้ วัด
เพียงบางส่วน
(1 – 20%)
ที่มีแนวโน้ม
ในทางที่ดีขึ้น

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัด อย่างน้อย 3 ปี
ขึ้ นไป และมีตวั ชี้ วัด
เป็ นส่วนน้อย
(21 – 40%)
ที่มีแนวโน้ม
ในทางที่ดีขึ้น

3
Mature

4
Advance

5
Role model

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัด
ด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบตั ิ
การพยาบาล และ
มีตวั ชี้ วัด
ประมาณครึ่งหนึ่ ง
(41 – 60%)
บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนด

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัด
ด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบตั ิ
การพยาบาล และ
มีตวั ชี้ วัดส่วนใหญ่
(61 – 80%)
บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนด

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัด
ด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบตั ิ
การพยาบาล และตัวชี้ วัด
เกือบทั้งหมด
(81 – 100%)
บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนด

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัด อย่างน้อย 3 ปี
ขึ้ นไป และมีตวั ชี้ วัด
ประมาณครึ่งหนึ่ ง
(41 – 60%)
ที่มีแนวโน้ม
ในทางที่ดีขึ้น

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัด อย่างน้อย 3 ปี
ขึ้ นไป และมีตวั ชี้ วัด
ส่วนใหญ่
(61 – 80%)
ที่มีแนวโน้ม
ในทางที่ดีขึ้น

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัด อย่างน้อย 3 ปี
ขึ้ นไป และมีตวั ชี้ วัด
เกือบทั้งหมด
(81 – 100%)
ที่มีแนวโน้ม
ในทางที่ดีขึ้น

รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

C

Li

การให้คะแนน
0
No Evidence

2
Basically
Effectiveness
ไม่มีรายงานข้อมูล
มีรายงานข้อมูล/
มีรายงานข้อมูล/
การเปรียบเทียบ/
ตัวชี้ วัดที่นามา
ตัวชี้ วัดที่นามา
ตัวชี้ วัดทุกตัวที่รายงาน เปรียบเทียบและ
เปรียบเทียบและ
มีผลลัพธ์ดอ้ ยกว่ากลุ่ม ตัวชี้ วัดผล
ตัวชี้ วัดผล
ที่นามาเปรียบเทียบ
การดาเนิ นงาน
การดาเนิ นงาน
บางส่วน
ส่วนน้อย
(1 – 20%)
(21 – 40%)
มีผลลัพธ์ดีกว่า/เท่ากับ มีผลลัพธ์ดีกว่า/เท่ากับ
กลุ่มที่นามา
กลุ่มที่นามา
เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ
ไม่มีรายงานผลลัพธ์
ด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบตั ิ
การพยาบาล

1
Beginning

มีรายงานผลลัพธ์
ด้านประสิทธิภาพของ
การปฏิบตั ิการพยาบาล
เพียงบางส่วน
(1 – 20%)
ของตัวชี้ วัดทั้งหมด

มีรายงานผลลัพธ์
ด้านประสิทธิภาพของ
การปฏิบตั ิการพยาบาล
เป็ นส่วนน้อย
(21 – 40%)
ของตัวชี้ วัดทั้งหมด

3
Mature

4
Advance

5
Role model

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัดที่นามา
เปรียบเทียบและ
ตัวชี้ วัดผล
การดาเนิ นงาน
ครึ่งหนึ่ ง
(41 – 60%)
มีผลลัพธ์ดีกว่า/เท่ากับ
กลุ่มที่นามา
เปรียบเทียบ

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัดที่นามา
เปรียบเทียบและ
ตัวชี้ วัดผลการ
ดาเนิ นงาน
ส่วนใหญ่
(61 – 80%)
มีผลลัพธ์ดีกว่า/เท่ากับ
กลุ่มที่นามา
เปรียบเทียบ

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัดที่นามา
เปรียบเทียบและ
ตัวชี้ วัดผล
การดาเนิ นงาน
เกือบทั้งหมด
(81 – 100%)
มีผลลัพธ์ดีกว่า/เท่ากับ
กลุ่มที่นามา
เปรียบเทียบ

มีรายงานผลลัพธ์
ด้านประสิทธิภาพของ
การปฏิบตั ิการพยาบาล
ประมาณครึ่งหนึ่ ง
(41 – 60%)
ของตัวชี้ วัดทั้งหมด

มีรายงานผลลัพธ์
ด้านประสิทธิภาพของ
การปฏิบตั ิการพยาบาล
ส่วนใหญ่
(61 – 80%)
ของตัวชี้ วัดทั้งหมด

มีรายงานผลลัพธ์
ด้านประสิทธิภาพของ
การปฏิบตั ิการพยาบาล
ครบถ้วน
(81 – 100%)
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รายการ

26. ผลลัพธ์ดา้ นการพัฒนาองค์กร
ของการบริการพยาบาลป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาล
จิตเวช ดังต่อไปนี้
1) ร้อยละของ ICN/ICWN ได้รบั
การเสริมสร้างสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
2) ร้อยละของ ICN/ ICWN ได้รบั
การอบรมฟื้ นฟูวิชาการ
เกี่ยวข้องกับงานที่รบั ผิดชอบ
อย่างน้อย 10 วัน/คน/ปี
3) ร้อยละของบุคลากรทาง
การพยาบาลได้รบั การฟื้ นฟู
ทักษะการจัดการภาวะวิกฤติ
ทางจิตเวชและการช่วยฟื้ นคืน
ชีพขั้นพื้ นฐานอย่างน้อย
1 ครั้ง/คน/ปี
4) จานวนอุบตั ิการณ์การเกิด
อุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรทางการพยาบาล

องค์ประกอบการ
ประเมิน
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ข้อ

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

Le

ไม่มีรายงานผลลัพธ์
มีรายงานข้อมูล/
ด้านการพัฒนาองค์กร ตัวชี้ วัดด้าน
การพัฒนาองค์กร
และมีตวั ชี้ วัดบางส่วน
(1 – 20%)
บรรลุเป้าหมายที่
กาหนด

T

ตัวชี้ วัดที่รายงาน
ไม่แสดงแนวโน้ม
ที่ดีขึ้น

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัด อย่างน้อย 3 ปี
ขึ้ นไป และ
มีตวั ชี้ วัด
เพียงบางส่วน
(1 – 20%)
ที่มีแนวโน้ม
ในทางที่ดีขึ้น

2
Basically
Effectiveness
มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัดด้าน
การพัฒนาองค์กร
และมีตวั ชี้ วัด
ส่วนน้อย
(21 – 40%)
บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนด

3
Mature

4
Advance

5
Role model

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัดด้าน
การพัฒนาองค์กร
และมีตวั ชี้ วัดประมาณ
ครึ่งหนึ่ ง
(41 – 60%)
บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนด

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัดด้าน
การพัฒนาองค์กร
และมีตวั ชี้ วัด
ส่วนใหญ่
(61 – 80%)
บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนด

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัดด้าน
การพัฒนาองค์กร
และตัวชี้ วัด
เกือบทั้งหมด
(81 – 100%)
บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนด

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัด อย่างน้อย 3 ปี
ขึ้ นไป และมีตวั ชี้ วัด
เป็ นส่วนน้อย
(21 – 40%)
ที่มีแนวโน้ม
ในทางที่ดีขึ้น

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัด อย่างน้อย 3 ปี
ขึ้ นไป และมีตวั ชี้ วัด
ประมาณครึ่งหนึ่ ง
(41 – 60%)
ที่มีแนวโน้ม
ในทางที่ดีขึ้น

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัด อย่างน้อย 3 ปี
ขึ้ นไป และมีตวั ชี้ วัด
ส่วนใหญ่
(61 – 80%)
ที่มีแนวโน้ม
ในทางที่ดีขึ้น

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัด อย่างน้อย 3 ปี
ขึ้ นไป และมีตวั ชี้ วัด
เกือบทั้งหมด
(81 – 100%)
ที่มีแนวโน้ม
ในทางที่ดีขึ้น

รายการ

5) ร้อยละความพึงพอใจในงานและ
บรรยากาศของบุคลากรทางการ
พยาบาล

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

C

หมายเหตุ สามารถเพิ่มตัวชี้ วัดอื่นๆ
ด้านการพัฒนาองค์กรการบริการ
พยาบาลป้องกันและควบคุม
การติดเชื้ อในโรงพยาบาลจิตเวช

Li

การให้คะแนน
0
No Evidence

1
Beginning

2
Basically
Effectiveness
ไม่มีรายงานข้อมูล
มีรายงานข้อมูล/
มีรายงานข้อมูล/
การเปรียบเทียบ/
ตัวชี้ วัดที่นามา
ตัวชี้ วัดที่นามา
ตัวชี้ วัดทุกตัวที่รายงาน เปรียบเทียบ และ
เปรียบเทียบ และ
มีผลลัพธ์ดอ้ ยกว่ากลุ่ม ตัวชี้ วัดผล
ตัวชี้ วัดผล
ที่นามาเปรียบเทียบ
การดาเนิ นงาน
การดาเนิ นงาน
บางส่วน
ส่วนน้อย
(1 – 20%)
(21 – 40%)
มีผลลัพธ์ดีกว่า/เท่ากับ มีผลลัพธ์ดีกว่า/เท่ากับ
กลุ่มที่นามา
กลุ่มที่นามา
เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ

3
Mature

4
Advance

5
Role model

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัดที่นามา
เปรียบเทียบ และ
ตัวชี้ วัดผล
การดาเนิ นงาน
ครึ่งหนึ่ ง
(41 – 60%)
มีผลลัพธ์ดีกว่า/เท่ากับ
กลุ่มที่นามา
เปรียบเทียบ

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัดที่นามา
เปรียบเทียบ และ
ตัวชี้ วัดผล
การดาเนิ นงาน
ส่วนใหญ่
(61 – 80%)
มีผลลัพธ์ดีกว่า/เท่ากับ
กลุ่มที่นามา
เปรียบเทียบ

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัดที่นามา
เปรียบเทียบ และ
ตัวชี้ วัดผล
การดาเนิ นงาน
เกือบทั้งหมด
(81 – 100%)
มีผลลัพธ์ดีกว่า/เท่ากับ
กลุ่มที่นามา
เปรียบเทียบ

ไม่มีรายงานผลลัพธ์
มีรายงานผลลัพธ์ดา้ น
ด้านการพัฒนาองค์กร การพัฒนาองค์กร
เพียงบางส่วน
(1 – 20%)
ของตัวชี้ วัดทั้งหมด

มีรายงานผลลัพธ์ดา้ น
การพัฒนาองค์กร
ประมาณครึ่งหนึ่ ง
(41 – 60%)
ของตัวชี้ วัดทั้งหมด

มีรายงานผลลัพธ์ดา้ น
การพัฒนาองค์กร
ส่วนใหญ่
(61 – 80%)
ของตัวชี้ วัดทั้งหมด

มีรายงานผลลัพธ์ดา้ น
การพัฒนาองค์กร
ครบถ้วน
(81 – 100%)

มีรายงานผลลัพธ์ดา้ น
การพัฒนาองค์กร
เป็ นส่วนน้อย
(21 – 40%)
ของตัวชี้ วัดทั้งหมด
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บทที่ 3
ระบบการให้คะแนน
ชุติกาญจน์ หฤทัย

แนวทางการประเมินคุณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
แบบประเมิ น คุ ณ ภาพการพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต สร้า งขึ้ นตามมาตรฐาน
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต พ.ศ. 2556 ซึ่งใช้กรอบแนวคิดของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ดังนั้น กรอบการประเมินคุณภาพ
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จึงได้ประยุกต์มาจากกรอบแนวคิด ของเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็ นเลิศ (Thailand Quality Award
: TQA) กาหนดแนวทางการประเมินคุณภาพการพยาบาล ประกอบด้วยมิติการประเมิน 2 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1
กระบวนการ คือ การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลตามมาตรฐาน
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในหมวดกระบวนการ (หมวด 1 – 6) ได้แก่ มาตรฐานการบริหาร
การพยาบาล หมวด 1 – 6 และมาตรฐานบริการพยาบาลทุกมาตรฐาน ซึ่งนามากาหนดข้อรายการ
ประเมินในแบบประเมินคุณภาพการบริหารการพยาบาลระดับองค์กร ส่วนที่ 1 และแบบประเมิน
คุ ณภาพการบริ การพยาบาล ส่วนที่ 1
และส่วนที่ 2 โดยมีองค์ประกอบหลักในการประเมิน
4 องค์ประกอบ คือ
1) Approach
(A)
หมายถึ ง มีแนวทาง/วิธีการที่ ใช้เพื่อให้กระบวน
การบรรลุผล ซึ่งแนวทางนั้นต้องสามามารถนาไปใช้ซ้าได้ ตอบสนองต่อข้อกาหนดของมาตรฐานและอยู่
บนพื้ นฐานของข้อ มู ล สารสนเทศที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ โดยประเมิ น จากการมี เ ป้ าหมาย วัต ถุ ป ระสงค์
มีวิธีการหรื อแผนที่ มุ่งการบรรลุ ผลขององค์กร มีผูร้ ับผิ ดชอบ มีตัววัดเป้าหมายและวิธีการติ ดตาม
ประเมินผล
2) Deployment (D) หมายถึง มีการนาแนวทางที่ กาหนดไปถ่ายทอดสู่การไป
ปฏิบตั ิอย่างครอบคลุมและทัว่ ถึง เพื่อตอบสนองข้อกาหนดของมาตรฐาน การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบตั ิ
จะประเมินจากความครอบคลุมขั้นตอนการนาแนวทางไปดาเนิ นการ การใช้แนวทางในทุกหน่ วยงาน
ทุกคนที่เกี่ยวข้องทาทุกขั้นตอนทาอย่างจริงจัง
3) Learning (L) หมายถึง มีการปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น โดยใช้วงจร
การประเมินและการปรับปรุง มีการกระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดโดยใช้นวัตกรรม
และการแลกเปลี่ยนแบ่งปั นความรูใ้ นระดับหน่ วยงาน/องค์กร ซึ่งเป็ นความรูห้ รือทักษะใหม่ที่ได้รบั จาก
การประเมิน การศึกษา ประสบการณ์และนวัตกรรม การเรียนรูป้ ระกอบด้วย 2 ส่วน คือการเรียนรูข้ อง
หน่ วยงานและการเรียนรูข้ องบุคลากร ประเมินจากการติดตามประเมินผลลัพธ์ การแลกเปลี่ยนแบ่งปั น
ความรูจ้ ากการปรับปรุงที่ดีขึ้น
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4) Integration (I) หมายถึง ความสอดคล้อง (Aligned) กับข้อกาหนดใน
มาตรฐานหมวดอื่ น ๆ ทั้ง การใช้แ นวทางตัว ชี้ วัด สารสนเทศ การวิ เ คราะห์ ระบบการปรับ ปรุ ง ที่
สอดคล้อ งไปในแนวทางเดี ย วกัน เพื่ อ ตอบสนองและสนั บ สนุ น เป้ าประสงค์ข องหน่ ว ยงาน และ
ช่วยเสริมกระบวนการทัว่ ทั้งองค์กร
มิติที่ 2
ผลลัพธ์
คือ การประเมินคุ ณภาพบริการพยาบาลตามมาตรฐาน
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ได้แก่ มาตรฐานการบริหารการพยาบาล หมวดผลลัพธ์ (หมวด 7)
และเกณฑ์ชี้วัดที่ปรากฏในมาตรฐานบริการพยาบาลระดับหน่ วยงานทุกงาน ซึ่งนามากาหนดข้อรายการ
ประเมิ น ในแบบประเมิ น คุ ณ ภาพการบริ ห ารการพยาบาลระดับ องค์ก ร ส่ ว นที่ 2
และ
แบบประเมิน คุ ณ ภาพการบริ การพยาบาล ส่วนที่ 3
โดยมีอ งค์ประกอบหลัก ในการประเมิ น
4 องค์ประกอบ คือ
1) Performance Level (Le) หมายถึง ผลการดาเนิ นการปั จจุบนั เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่หน่ วยงาน/องค์กรกาหนด
2) Trend (T) หมายถึง แนวโน้มของผลการดาเนิ นงาน เพื่อแสดงทิศทางของ
ผลลัพธ์และอัตราการเปลี่ยนแปลงของการปรับปรุงผลของการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน โดยข้อมูลที่
สามารถแสดงให้เห็นแนวโน้มการดาเนิ นงานได้น้ัน ต้องพิจารณาข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี ขึ้ นไป
3) Comparison (C) หมายถึง การเปรียบเทียบผลลัพธ์การดาเนิ นงานใน
ระหว่างหน่ วยงานบริการพยาบาล/องค์กรที่มีภารกิจที่คล้ายคลึงกัน และระดับเทียบเคียงที่เหมาะสม
แสดงผลลัพธ์เมื่อเปรียบเทียบกัน
4) Linkage (Li) หมายถึง การพิจารณาผลลัพธ์ของการปฏิบตั ิการพยาบาลโดย
เชื่อมโยง กับผลการดาเนิ นการด้านต่างๆ ทั้งด้านบริการพยาบาล ผูร้ บั บริก ารและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
กระบวนการและแผนปฏิบตั ิการที่สาคัญตามที่ได้ระบุไว้ในลักษณะที่สาคั ญขององค์กรและในหัวข้อของ
มาตรฐานหมวดที่ 1 - 6 แสดงถึงความครอบคลุมประเด็นหลัก สอดคล้องและความสาคัญของผลลัพธ์
ต่อหน่ วยงานบริการพยาบาล/องค์กรทั้งหมด

ระบบการให้คะแนนการประเมินคุณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ระบบการให้คะแนนการประเมินคุ ณภาพการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลใน
โรงพยาบาล ประยุกต์จากระบบการให้คะแนนของการประเมินรางวัลคุ ณภาพแห่งชาติ (TQA) ซึ่ง
พิจารณาให้คะแนนทั้งมิติกระบวนการ (A, D, L, I) และมิติผลลัพธ์ (Le, T, C, Li) ในแต่ละองค์ประกอบ
เป็ นค่าร้อยละ และแบ่งระดับคะแนนจาก 0 – 100 % เป็ น 6 ช่วงคะแนน คือ ช่วงที่ 1 = 0 - 5 %,
ช่วงที่ 2 = 10 – 25 %, ช่วงที่ 3 = 30 – 45 %, ช่วงที่ 4 = 50 – 65 %, ช่วงที่ 5 = 70 - 85 %
และ ช่วงที่ 6 = 90 – 100 % ซึ่งอาจยุง่ ยากในการตีความและตัดสินใจให้คะแนน รวมถึงการสรุป
คะแนนภาพรวมของการประเมิน ดังนั้ น เพื่อความเป็ นไปได้และเพื่อความเข้าใจที่ ง่ายต่อหน่ วยงาน
บริ การพยาบาลในการนาไปใช้ประเมินตนเอง จึง ได้ประยุ กต์วิธีการดังกล่าวโดยปรับเปลี่ ยนระบบ
การให้คะแนนเป็ น 6 ระดับ คือ ระดับ 0 – ระดับ 5 ตามระดับของการพัฒนา คือ 0 = No Evidence,
1= Beginning, 2 = Basically Effectiveness, 3 = Mature, 4 = Advance, และ 5 = Role Model
ดังแสดงในตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 ระบบการให้คะแนน
Scoring Band
0 - 5%
10 - 25 %
30 - 45 %
50 - 65 %
70 - 85 %
90 - 100 %

คะแนน
0
1
2
3
4
5

ระดับการพัฒนา
No Evidence
Beginning
Basically Effectiveness
Mature
Advance
Role Model

โดยมีแนวทางการพิจารณาดังต่อไปนี้
แนวทางการให้คะแนน : มิตกิ ระบวนการ (หมวด 1 – 6)
ระดับ 0 หมายถึง ไม่มีการดาเนิ นการ (A, D, L, I) ตามข้อกาหนดของมาตรฐานหรือ
ไม่มีหลักฐาน
ระดับ 1 หมายถึง มีการดาเนิ นการ (A, D, L, I) ตามข้อกาหนดของมาตรฐาน
เป็ นส่วนน้อย (น้อยกว่าครึ่งหนึ่ ง)
ระดับ 2 หมายถึง มีการดาเนิ นการ (A, D, L, I) ตามข้อกาหนดของมาตรฐาน
เป็ นส่วนใหญ่ (มากกว่าครึ่งหนึ่ ง)
ระดับ 3 หมายถึง มีการดาเนิ นการ (A, D, L, I) ตามข้อกาหนดของมาตรฐาน
อย่างครบถ้วน
ระดับ 4 หมายถึง มีการดาเนิ นการ (A, D, L, I) อย่างเป็ นระบบเพิ่มมากกว่า
ข้อกาหนดของมาตรฐาน
ระดับ 5 หมายถึง มีการดาเนิ นการ (A, D, L, I) อย่างเป็ นระบบเพิ่มมากกว่า
ข้อกาหนดของมาตรฐาน และเป็ นแนวทางที่พิสจู น์ได้วา่ นาสู่ความเป็ นเลิศ
โดยมีแนวทางการพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ ดังตารางที่ 3.2
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ตารางที่ 3.2 แนวทางการให้คะแนน : มิติกระบวนการ (หมวด 1 - 6)

องค์ประกอบ

Approach : A

0
No Evidence

1
Beginning

ไม่มีแนวทาง
การดาเนิ นการ
ตามข้อกาหนด
ของมาตรฐาน

มีแนวทางตาม
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่า 50%
ของข้อกาหนด)

ระดับคะแนน
2
3
Basically
Mature
Effectiveness
มีแนวทาง
มีแนวทาง
ที่เป็ นระบบ
ที่เป็ นระบบ
ตามข้อ กาหนด ตามข้อ กาหนด
ของมาตรฐาน ของมาตรฐาน
เป็ นส่วนใหญ่ อย่างครบถ้วน
(มากกว่า 50%
ของข้อกาหนด)

4
Advance

5
Role Model

มีแนวทาง
ที่เป็ นระบบซึ่ง
กาหนดเพิ่มขึ้ น
มากกว่า
ข้อกาหนดของ
มาตรฐาน

มีแนวทาง
ที่เป็ นระบบ
มากกว่า
ข้อกาหนดของ
มาตรฐานและ
เป็ นแนวทาง
ที่พิสจู น์ได้วา่
นาสู่ความ
เป็ นเลิศ

Deployment : D ไม่ได้นา
แนวทางที่
กาหนดไป
ดาเนิ นการ

นาแนวทาง
ที่กาหนดไป
ดาเนิ นการ
เป็ นส่วนน้อย
(น้อยกว่า 50%
ของแนวทางและ
ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย/
พื้ นที่เป้าหมาย
น้อยกว่า 50%)

นาแนวทาง
ที่กาหนดไป
ดาเนิ นการ
เป็ นส่วนใหญ่
(มากกว่า 50%
ของแนวทาง
และครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย/
พื้ นที่เป้าหมาย
มากกว่า 50%)

นาแนวทาง
ที่กาหนดไป
ดาเนิ นการ
อย่างครบถ้วน
ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย/
พื้ นที่เป้าหมาย
100%

นาแนวทาง
ที่กาหนดไป
ดาเนิ นการ
อย่างครบถ้วน
ครอบคลุม
หน่ วยงานที่
สาคัญอื่น ๆ
ภายในองค์กร

หน่ วยงาน
การพยาบาล
อื่นๆ ภายนอก
องค์กรมีการ
นาแนวทาง
ที่กาหนดไป
ดาเนิ นการ

Learning : L

นาแนวทาง
ที่กาหนดไป
ทบทวน ปรับปรุง
แก้ไขเป็ นระยะๆ
แต่ไม่สมา่ เสมอ
และไม่ต่อเนื่ อง

นาแนวทาง
ที่กาหนดไป
ทบทวน
ปรับปรุงแก้ไข
อย่างสมา่ เสมอ
และต่อเนื่ อง

นาแนวทาง
ที่กาหนดไป
ทบทวน
ปรับปรุงแก้ไข
อย่างสมา่ เสมอ
ต่อเนื่ องและ
แลกเปลี่ยน
เรียนรูภ้ ายใน
หน่ วยงาน

นาแนวทาง
ที่ผ่านการ
ทบทวน
ปรับปรุงแก้ไข
แล้วนาไป
แลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั
หน่ วยงานอื่นๆ
ภายในองค์กร

นาแนวทาง
ที่ผ่านการ
ทบทวน
ปรับปรุงแก้ไข
ไปคิดค้น /
สร้างนวัตกรรม
/แลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั
หน่ วยงานอื่นๆ
ภายนอก
องค์กร
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ไม่ได้ทบทวน
แนวทาง
ที่กาหนด

องค์ประกอบ

Integration : I

0
No Evidence

1
Beginning

แนวทางการ
ดาเนิ นการระดับ
หน่ วยงาน /
องค์กร ไม่มี
ความสอดคล้อง
ไปในแนวทาง
เดียวกัน/ไม่มี
หลักฐาน

แนวทางการ
ดาเนิ นการมี
ความสอดคล้อง
ไปในแนวทาง
เดียวกันกับการ
ดาเนิ นการของ
หน่ วยงาน /
ผลลัพธ์ที่
คาดหวัง

ระดับคะแนน
2
3
Basically
Mature
Effectiveness
แนวทางการ
แนวทางการ
ดาเนิ นการมี
ดาเนิ นการมี
ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง
กับพันธกิจ / กับพันธกิจ /
เป้าหมายของ เป้าหมายของ
หน่ วยงาน
องค์กร

4
Advance

5
Role Model

มีการบูรณา
การแนวทาง
การดาเนิ นการ
กับพันธกิจ /
เป้าหมายของ
องค์กรและ
มาตรฐานของ
งานบริการ
สุขภาพอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

มีการบูรณา
การแนวทาง
การดาเนิ นการ
กับพันธกิจ /
เป้าหมายของ
องค์กรและ
มาตรฐาน
คุณภาพอื่นๆ
เป็ นอย่างดี

หมายเหตุ ความหมายของคาว่า “อย่างสมา่ เสมอและต่อเนื่ อง” หมายถึง การดาเนิ นการในเรื่อง
นั้นๆ ที่มีความถี่ที่ชดั เจนเป็ นระยะๆ และยังไม่หยุดดาเนิ นการ โดยมีความต่อเนื่ องของ
กิจกรรมจนถึงปั จจุบนั
แนวทางการให้คะแนน : มิตผิ ลลัพธ์ (หมวด 7)
สาหรับการประเมินผลลัพธ์ กาหนดระดับคะแนน ดังนี้
ระดับ 0 หมายถึ ง ไม่มีขอ้ มูล/ตัวชี้ วัดตามมิติของการประเมินผล (ด้านประสิทธิ ผล
คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ และพัฒ นาองค์ก ร) หรื อ ไม่ มี ตั ว ชี้ วัด ใดบรรลุ
เป้าหมาย
ระดับ 1 หมายถึง มีรายงานข้อมูล/ตัวชี้ วัด (Le, T, C, Li) ตามมิติของ
การประเมิ น ผล(ด้า นประสิ ท ธิ ผ ล คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ และพัฒ นา
องค์กร) ซึ่งตัวชี้ วัดที่รายงาน มีจานวนร้อยละ 1 – 20 ที่บรรลุเป้าหมายมี
แนวโน้ ม ที่ ดี มี ค่ า ที่ ไ ด้ม ากกว่า /เท่ า กับ ค่ า เปรี ย บเที ย บ และตอบสนอง
พันธกิจของหน่ วยงาน/สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ระดับ 2 หมายถึง มีรายงานข้อมูล/ตัวชี้ วัด (Le, T, C, Li) ตามมิติของ
การประเมิ น ผล(ด้า นประสิ ท ธิ ผ ล คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ และพัฒ นา
องค์กร)ซึ่งตัวชี้ วัดที่รายงาน มีจานวนร้อยละ 21 – 40 ที่บรรลุเป้าหมาย
มีแ นวโน้ม ที่ ดี มีค่ า ที่ ไ ด้มากกว่า /เท่ า กับ ค่ า เปรี ย บเที ยบและตอบสนอง
พันธกิจของหน่ วยงาน/สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง
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ระดับ 3 มีรายงานข้อมูล/ตัวชี้ วัด (Le, T, C, Li) ตามมิติของการประเมินผล
(ด้านประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ และพัฒนาองค์กร) ซึ่งตัวชี้ วัดที่
รายงาน มีจานวนร้อยละ 41 – 60 ที่บรรลุเป้าหมาย มีแนวโน้มที่ดีมีค่าที่
ได้มากกว่า/เท่ากับค่าเปรียบเทียบ และตอบสนองพันธกิจของหน่ วยงาน/
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ระดับ 4 มีรายงานข้อมูล/ตัวชี้ วัด (Le, T, C, Li) ตามมิติของการประเมินผล
(ด้านประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ และพัฒนาองค์กร) ซึ่งตัวชี้ วัดที่
รายงานมีจานวนร้อยละ 61 – 80 ที่บรรลุเป้าหมาย มีแนวโน้มที่ดีมีค่าที่ได้
มากกว่า /เท่ ากับค่าเปรี ยบเที ยบ และตอบสนองพันธกิ จของหน่ วยงาน/
สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ระดับ 5 มีรายงานข้อมูล/ตัวชี้ วัด (Le, T, C, Li) ตามมิติของการประเมินผล
(ด้านประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ และพัฒนาองค์กร) ซึ่งตัวชี้ วัด ที่
รายงานมีจานวนร้อยละ 81 – 100 ที่บรรลุเป้าหมาย มีแนวโน้มที่ดี
มี ค่ า ที่ ไ ด้ม ากกว่ า /เท่ า กับ ค่ า เปรี ย บเที ย บ และตอบสนองพัน ธกิ จ ของ
หน่ วยงาน/สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง
โดยมีแนวทางการพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ ดังแสดงในตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 แนวทางการให้คะแนน : มิติผลลัพธ์ (หมวด 7)
ระดับคะแนน
องค์ประกอบ
Performance
Level : Le

80

0
No Evidence

1
Beginning

2
Basically
Effectiveness

3
Mature

4
Advance

5
Role Model

ไม่มีขอ้ มูล/
ตัวชี้ วัดตามมิติ
ของการ
ประเมินผล
หรือไม่มี
ตัวชี้ วัดใด
บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนด

มีรายงาน
ข้อมูล/ตัวชี้ วัด
ตามมิติของ
การประเมินผล
และมีตวั ชี้ วัด
บางส่วน
(1 – 20%)
บรรลุเป้าหมาย
ที่องค์กร /
หน่ วยงาน
บริการพยาบาล
กาหนด

มีรายงาน
ข้อมูล/ตัวชี้ วัด
ตามมิติของ
การประเมินผล
และมีตวั ชี้ วัด
ส่วนน้อย
(21 – 40%)
บรรลุเป้าหมาย
ที่องค์กร /
หน่ วยงาน
บริการพยาบาล
กาหนด

มีรายงาน
ข้อมูล/ตัวชี้ วัด
ตามมิติของ
การประเมินผล
และมีตวั ชี้ วัด
ประมาณ
ครึ่งหนึ่ ง
(41 – 60%)
บรรลุเป้าหมาย
ที่องค์กร /
หน่ วยงาน
บริการพยาบาล
กาหนด

มีรายงาน
ข้อมูล/ตัวชี้ วัด
ตามมิติของ
การประเมินผล
และมีตวั ชี้ วัด
ส่วนใหญ่
(61 – 80%)
บรรลุเป้าหมาย
ที่องค์กร /
หน่ วยงาน
บริการพยาบาล
กาหนด

มีรายงาน
ข้อมูล/ตัวชี้ วัด
ตามมิติของการ
ประเมินผลและ
ตัวชี้ วัดเกือบ
ทั้งหมด
(81 – 100%)
บรรลุเป้าหมาย
ที่องค์กร /
หน่ วยงาน
บริการพยาบาล
กาหนด

ระดับคะแนน
องค์ประกอบ
Trend : T

0
No Evidence

1
Beginning

2
Basically
Effectiveness

ไม่มีขอ้ มูล/
ตัวชี้ วัดตามมิติ
ของการ
ประเมินผล
หรือไม่มี
ตัวชี้ วัดใด
ที่แสดง
แนวโน้ม

มีรายงานข้อมูล/
ตัวชี้ วัดอย่าง
น้อย 3 ปี ขึ้ นไป
และมีตวั ชี้ วัด
เพียงบางส่วน
(1-20%)
ที่มีแนวโน้ม
ในทางที่ดีขึ้น

มีรายงาน
ข้อมูล/ตัวชี้ วัด
อย่างน้อย 3 ปี
ขึ้ นไป และ
มีตวั ชี้ วัด
เป็ นส่วนน้อย
(21-40%)
ที่มีแนวโน้ม
ในทางที่ดีขึ้น

3
Mature

มีรายงาน
ข้อมูล/ตัวชี้ วัด
อย่างน้อย 3 ปี
ขึ้ นไป และ
มีตวั ชี้ วัด
ประมาณ
ครึ่งหนึ่ ง
(41-60%)
ที่มีแนวโน้ม
ในทางที่ดีขึ้น
Comparison : C ไม่มีรายงาน มีรายงาน
มีรายงาน
มีรายงาน
ข้อมูล
ข้อมูล/ตัวชี้ วัด ข้อมูล/ตัวชี้ วัด ข้อมูล/ตัวชี้ วัด
เปรียบเทียบ/ ที่นามา
ที่นามา
ที่นามา
ตัวชี้ วัดทุกตัว เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ
ที่รายงานมี
และตัวชี้ วัดผล และตัวชี้ วัดผล และตัวชี้ วัดผล
ผลลัพธ์ดอ้ ย
การดาเนิ นงาน การดาเนิ นงาน การดาเนิ นงาน
กว่ากลุ่มที่
บางส่วน
ส่วนน้อย
ครึ่งหนึ่ ง
นามา
(1-20%)
(21-40%)
(41-60%)
เปรียบเทียบ มีผลลัพธ์ดีกว่า/ มีผลลัพธ์ดีกว่า/ มีผลลัพธ์ดีกว่า/
เท่ากับกลุ่ม
เท่ากับกลุ่ม
เท่ากับกลุ่ม
ที่นามา
ที่นามา
ที่นามา
เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ
Linkage : Li
ไม่มีรายงาน มีรายงาน
มีรายงาน
มีรายงาน
ข้อมูล/ตัวชี้ วัด ข้อมูล/ตัวชี้ วัด ข้อมูล/ตัวชี้ วัด ข้อมูล/ตัวชี้ วัด
ที่มีผลลัพธ์
บางส่วน
เป็ นส่วนน้อย
ประมาณ
ที่แสดงถึง
(1-20%)
(21-40%)
ครึ่งหนึ่ ง
ความสาเร็จใน ที่แสดงถึง
ที่แสดงถึง
(41-60%)
การตอบสนอง ความสาเร็จใน ความสาเร็จใน ที่แสดงถึง
พันธกิจของ
การตอบสนอง การตอบสนอง ความสาเร็จใน
หน่ วยงาน/
พันธกิจของ
พันธกิจ ของ
การตอบสนอง
องค์กร
หน่ วยงาน/
หน่ วยงาน/
พันธกิจของ
องค์กร/
องค์กร/
หน่ วยงาน/
สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
องค์กร/
ผลลัพธ์ที่
ผลลัพธ์ที่
สอดคล้องกับ
คาดหวัง
คาดหวัง
ผลลัพธ์
ที่คาดหวัง

4
Advance

5
Role Model

มีรายงาน
ข้อมูล/ตัวชี้ วัด
อย่างน้อย 3 ปี
ขึ้ นไป และมี
ตัวชี้ วัด
ส่วนใหญ่
(61-80%)
ที่มีแนวโน้ม
ในทางที่ดีขึ้น

มีรายงาน
ข้อมูล/ตัวชี้ วัด
อย่างน้อย 3 ปี
ขึ้ นไป และมี
ตัวชี้ วัดเกือบ
ทั้งหมด
(81-100%)
ที่มีแนวโน้ม
ในทางที่ดีขึ้น

มีรายงาน
ข้อมูล/ตัวชี้ วัด
ที่นามา
เปรียบเทียบ
และตัวชี้ วัดผล
การดาเนิ นงาน
ส่วนใหญ่
(61-80%)
มีผลลัพธ์ดีกว่า/
เท่ากับกลุ่ม
ที่นามา
เปรียบเทียบ
มีรายงาน
ข้อมูล/ตัวชี้ วัด
ส่วนใหญ่
(61-80%)
ที่แสดงถึง
ความสาเร็จใน
การตอบสนอง
พันธกิจของ
หน่ วยงาน/
องค์กร/
สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์
ที่คาดหวัง

มีรายงาน
ข้อมูล/ตัวชี้ วัด
ที่นามา
เปรียบเทียบ
และตัวชี้ วัดผล
การดาเนิ นงาน
เกือบทั้งหมด
(81-100%)
มีผลลัพธ์ดีกว่า/
เท่ากับกลุ่ม
ที่นามา
เปรียบเทียบ
มีรายงาน
ข้อมูล/ตัวชี้ วัด
เกือบทั้งหมด
( 81-100%)
ที่แสดงถึง
ความสาเร็จใน
การตอบสนอง
พันธกิจของ
หน่ วยงาน/
องค์กร/
สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์
ที่คาดหวัง
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การประเมินและการให้คะแนน
จากระบบการให้ค ะแนนการประเมินคุ ณภาพการพยาบาลที่ กาหนดข้า งต้นดังกล่ า ว
รายการประเมินทุกๆ ข้อ จึงมีคะแนนเต็มเท่ากับ 5 คะแนน และมีคะแนนภาพรวมของแบบประเมิน
คุณภาพแต่ละชุด ดังแสดงในตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 คะแนนภาพรวมของแบบประเมินคุณภาพบริการพยาบาล จานวน 8 งาน
ลาดับ

แบบประเมิน

1
2
3
4
5
6
7

การบริหารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
การบริการพยาบาลจิตเวชผูป้ ่ วยนอก
การบริการพยาบาลผูป้ ่ วยจิตเวชฉุกเฉิน
การบริการพยาบาลจิตเวชผูป้ ่ วยใน
การบริการพยาบาลจิตเวชผูป้ ่ วยหนัก
การบริการพยาบาลจิตเวชผูป้ ่ วยรักษาด้วยไฟฟ้ า
การบริ ก ารพยาบาลป้ องกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อใน
โรงพยาบาลจิตเวช
การบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน

8

จานวนข้อ
รายการ
ประเมิน

คะแนน
เต็ม

32
27
23
28
28
26
26

160
135
115
140
140
130
130

28

140

ขั้นตอนการคิดคะแนน
การคิดคะแนนผลการประเมินคุณภาพการพยาบาล ทั้ง 2 มิติ ประกอบด้วย ขั้นตอน
การดาเนิ นการ 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพิจารณาให้คะแนน
1.1 แบบประเมินคุณภาพการบริหารการพยาบาล
การพิจารณาให้คะแนนการประเมินคุณภาพการบริหารการพยาบาล ประกอบด้วย
1) การให้ค ะแนนมิ ติ ก ระบวนการ :
แบบประเมิ น คุ ณ ภาพการบริ ห าร
การพยาบาล ส่วนที่ 1 โดยที่คะแนนของ A, D, L, I แต่ละตัวจะมีค่าคะแนนเท่ากับ 0 – 5 คะแนน
การพิจารณาขึ้ นอยู่กบั ผลการปฏิบตั ิ งานตามรายการประเมินแต่ละข้อ การให้คะแนนเริ่มประเมิน ข้อ
รายการประเมิน ทีละองค์ประกอบ โดยเริ่มที่ A ก่อนเป็ นอันดับแรก หาก A = 0 คะแนน ไม่ตอ้ ง
ประเมิน D, L, I ต่อ ดังนั้น สรุปได้วา่ ประเด็นพิจารณาใดที่ A = 0 คะแนน ผลการประเมินข้อนั้นจะได้
เท่ากับ 0 คะแนนทั้งข้อ แต่หากผลการประเมิน A ได้คะแนน = 1 คะแนน ขึ้ นไป ให้ประเมิน D, L, I ต่อ
จนครบทุกรายการ
2) การให้คะแนนมิติผลลัพธ์ : แบบประเมินคุณภาพการบริหารการพยาบาล ส่วนที่
2 โดยที่คะแนนของ Le, T, C, Li แต่ละตัวจะมีค่าคะแนนเท่ากับ 0 – 5 คะแนน การพิจารณาขึ้ นอยูก่ บั
ผลลัพธ์ตามตัวชี้ วัด/เป้าหมายที่กาหนดในแต่ละมิติของผลลัพธ์ ได้แก่ ผลลัพธ์ดา้ นประสิทธิผล คุณภาพ
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การให้บริการ ประสิทธิภาพ และพัฒนาองค์กร การให้คะแนน เริ่มประเมินแต่ละมิติของผลลัพธ์ โดย
เริ่มที่ Li ก่อนเป็ นอันดับแรก โดยพิจารณาตัวชี้ วัดที่รายงานในแต่ละกลุ่มว่ามีการรายงานครบถ้วน
เชื่อมโยงสอดคล้องกับหมวดกระบวนการหรือไม่ หากไม่มีรายงาน คะแนน Li จะ = 0 ในกรณีนี้ ไม่ตอ้ ง
ประเมิน Le, T, C แต่ถา้ มีรายงานให้พิจารณา Le, T, C ตามเกณฑ์ ดังนั้น สรุปได้วา่ ประเด็นพิจารณาใด
ที่ Li = 0 คะแนน ผลการประเมินข้อนั้นจะได้เท่ากับ 0 คะแนนทั้งข้อ แต่หาก Li ได้คะแนน = 1 คะแนน
ขึ้ นไป ให้ประเมิน Le, T, C ต่อจนครบทุกรายการ
1.2 แบบประเมินคุณภาพการบริการพยาบาล (8 งาน)
การประเมิ น มาตรฐานการบริ ก ารพยาบาล เป็ นการประเมิ น การปฏิ บัติ ต าม
มาตรฐานการบริการพยาบาล ของหน่ วยงานบริการพยาบาล ทั้ง 8 งาน ประกอบด้วย
1) มิติกระบวนการ ได้แก่
ก. แบบประเมินคุณภาพการบริหารการพยาบาลระดับหน่ วยงาน : ส่วนที่ 1
ข. แบบประเมินคุณภาพบริการพยาบาลของทุกหน่ วยงาน : ส่วนที่ 2
การให้คะแนนมิติกระบวนการ ทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 โดยที่คะแนนของ A, D, L,
I แต่ละตัวจะมีค่าคะแนนเท่ากับ 0 – 5 คะแนน การพิจารณาขึ้ นอยูก่ บั ผลการปฏิบตั ิ งานตามรายการ
ประเมินแต่ละข้อ การให้คะแนน เริ่มประเมินแต่ละข้อรายการประเมินโดยเริ่มที่ A ก่อนเป็ นอันดับแรก
หาก A = 0 คะแนน ไม่ตอ้ งประเมิน D, L, I ต่อ ดังนั้น สรุปได้วา่ ประเด็นพิจารณาใดที่ A = 0 คะแนน
ผลการประเมินข้อนั้นจะได้เท่ากับ 0 คะแนนทั้งข้อ แต่หากผลการประเมิน A ได้คะแนน = 1 คะแนนขึ้ น
ไป ให้ประเมิน D, L, I ต่อจนครบทุกรายการ
2) มิติผลลัพธ์ของการบริการพยาบาล : แบบประเมินคุณภาพบริการพยาบาล
ส่วนที่ 3 การให้คะแนนมิติผลลัพธ์ (เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการพยาบาล) โดยที่คะแนนของ Le, T, C, Li
แต่ละตัวจะมีค่าคะแนนเท่ากับ 0 – 5 คะแนน การพิจารณาขึ้ นอยูก่ บั ผลลัพธ์ตามตัวชี้ วัด /เป้าหมายที่
กาหนดของแต่ละข้อ การให้คะแนนเริ่มประเมินแต่ละประเด็นพิจารณาโดยเริ่มที่ Li ก่อนเป็ นอันดับแรก
โดยพิจารณาตัวชี้ วัดที่ รายงานในแต่ละกลุ่มว่ามีการรายงานครบถ้วน เชื่อมโยงสอดคล้องกับหมวด
กระบวนการหรือไม่ หากไม่มีรายงาน คะแนน Li จะ = 0 ในกรณีนี้ ไม่ตอ้ งประเมิน Le, T, C แต่ถา้ มี
รายงานให้พิจารณา Le, T, C ตามเกณฑ์ ดังนั้น สรุปได้วา่ ประเด็นพิจารณาใดที่ Li = 0 คะแนน ผลการ
ประเมินข้อนั้นจะได้เท่ากับ 0 คะแนนทั้งข้อ แต่หาก Li ได้คะแนน = 1 คะแนนขึ้ นไป ให้ประเมิน Le, T,
C ต่อจนครบทุกรายการ
ขั้นตอนที่ 2 การคานวณคะแนน
การคานวณคะแนนจากการประเมินคุณภาพการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลใน
โรงพยาบาล จาเป็ นต้องคานวณทั้งแบบรายข้อและภาพรวม เพื่อนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์
โดยนาไปเป็ นปั จจัยนาเข้า (Input) สาหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ทั้งระดับแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการประจาปี เพื่อยกระดับคุ ณภาพการพยาบาล และก้าวสู่ความเป็ นเลิศ
อย่างต่อเนื่ อง โดยดาเนิ นการตามลาดับ ดังนี้
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2.1 การคานวณรายข้อ
ทุกข้อรายการประเมิน ในมิติกระบวนการ ซึ่งพิจารณาให้คะแนนโดยใช้ A, D, L, I
และมิติผลลัพธ์ ซึ่งพิจารณาให้คะแนนโดยใช้ Le, T, C, Li จะมีคะแนน = 1 – 5 คะแนน ให้คิดคะแนนที
ละข้อ โดยนาค่าคะแนนของ A, D, L, I หรือ Le, T, C, Li ที่ได้มาบวกรวมกัน แล้วหารด้วย 4 นาผลลัพธ์
ที่ได้จากการคานวณ คือ คะแนนของข้อนั้นๆ
*** ยกเว้น ในกรณีที่ผลลัพธ์ที่ได้จากการคานวณ มีค่าคะแนน > คะแนนของ A
หรือ Le ให้ใช้ค่าคะแนนของ A หรือ Le เป็ นคะแนนข้อนั้น ๆ แทนค่าที่ได้จากการคานวณ ***
ดังสูตรการคานวณต่อไปนี้
คะแนนรายข้อมิติกระบวนการ = A  D  L  I
= X
4
 หาก X > A ให้ใช้คะแนนของ A
คะแนนรายข้อมิติผลลัพธ์

= Le  T  C  Li = Y
4
 หาก Y > Le ให้ใช้คะแนนของ Le

หมายเหตุ ข้อใด ๆ ที่ A = 0 คะแนน และข้อใด ๆ ที่ Le = 0 คะแนน ไม่ตอ้ ง
นามาเข้าสูตรคิดคะแนน แต่ให้ใช้ค่า 0 คะแนน เป็ นคะแนนของข้อนั้น ๆ และนาไปรวมคะแนน ตอนคิด
คะแนนภาพรวมของแบบประเมินทั้งชุด
ตัวอย่างการคิดคะแนนมิตกิ ระบวนการ
กรณีที่ 1 ส่วนที่ 1 ข้อ 1. ผูบ้ ริหารองค์กรพยาบาลกาหนดทิศทางองค์กรพยาบาลและ
ทิศทางการบริหารการพยาบาล ครอบคลุมข้อกาหนดของมาตรฐานฯ
หากพบว่าผลการประเมิน ได้คะแนนดังนี้
A = 3
D = 2
L = 1
I
= 1
วิธีการคิดคะแนนของข้อนี้ คือ
1) นาคะแนนที่ได้มารวมกัน = 3 + 2 + 1 + 1 = 7
2) นาผลคะแนนจาก 1) มาหารด้วย 4 = 7 = 1.7
4
3) นาผลการคานวณจาก 2) มาพิจารณาสรุปคะแนน ผลคะแนนที่คานวณได้
ของข้อนี้ = 1.7 ปั ดเป็ นจานวนเต็ม = 2 คะแนน ซึ่งไม่มากกว่าคะแนนของ
A ที่มีค่า = 3 ดังนั้นให้ใช้ค่าคะแนนที่ได้จากการคานวณ
4) สรุปคะแนนของข้อนี้ = 2 คะแนน
กรณีที่ 2 ส่วนที่ 1 ข้อ 1. ผูบ้ ริหารองค์กรพยาบาลกาหนดทิศทางองค์กรพยาบาลและ
ทิศทางการบริหารการพยาบาล ครอบคลุมข้อกาหนดของมาตรฐานฯ
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หากพบว่าผลการประเมิน ได้คะแนนดังนี้
A = 3
D = 5
L = 4
I
= 3
วิธีการคิดคะแนนของข้อนี้ คือ
1) นาคะแนนที่ได้มารวมกัน =
3+5+4+3=
15
2) นาผลคะแนนจาก 1) มาหารด้วย 4= 15 = 3.75
4
3) นาผลการคานวณจาก 2) มาพิจารณาสรุปคะแนน ผลคะแนนที่คานวณได้
ของข้อนี้ = 3.75 ปั ดเป็ นจานวนเต็ม = 4 คะแนน ซึ่งมากกว่าคะแนนของ A
ที่มีค่า = 3 ดังนั้นให้ยดึ ตามค่าคะแนนของ A
4) สรุปคะแนนของข้อนี้ = 3 คะแนน
ตัวอย่างการคิดคะแนนมิตผิ ลลัพธ์
กรณีที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ หากพบว่าผลการประเมินได้คะแนนดังนี้
Le = 4
T = 2
C = 2
Li = 4
วิธีการคิดคะแนนของข้อนี้ คือ
1) นาคะแนนที่ได้มารวมกัน =
4+2+2+4=
12
2) นาผลคะแนนจาก 1) มาหารด้วย 4 = 12 = 3
4
3) นาผลการคานวณจาก 2) มาพิจารณาสรุปคะแนน ผลคะแนนที่คานวณ
ได้ของข้อนี้ = 3 ซึ่งไม่มากกว่าคะแนนของ Le ที่มีค่า = 4 ดังนั้นให้ใช้ค่า
คะแนนที่ได้จากการคานวณ
4) สรุปคะแนนของข้อนี้ = 3 คะแนน
กรณีที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการพยาบาลในภาพรวม หากพบว่าผลการประเมินได้
คะแนนดังนี้
Le = 2
T = 4
C = 3
Li = 4
วิธีการคิดคะแนนของข้อนี้ คือ
1) นาคะแนนที่ได้มารวมกัน = 2 + 4 + 3 + 4 = 13
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2) นาผลคะแนนจาก 1) มาหารด้วย 4 = 13 = 3.2
4
ปั ดเป็ นจานวนเต็ม = 3 คะแนน
3) นาผลการคานวณจาก 2) มาพิจารณาสรุปคะแนน ผลคะแนน
ที่คานวณได้ของข้อนี้ = 3 ซึ่งมากกว่าคะแนนของ Le ที่มีค่า = 2 ดังนั้น
ให้ใช้ค่าคะแนนของ Le
4) สรุปคะแนนของข้อนี้ = 2 คะแนน
2.2 การคานวณคะแนนภาพรวม
การคานวณคะแนนภาพรวมของการประเมินคุณภาพการพยาบาล ตามมาตรฐาน
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เป็ นการแสดงภาพรวมผลการประเมินของแต่ละหน่ วยงานบริการ
พยาบาล ไม่สามารถนาคะแนนของทุกๆ หน่ วยงานมารวมเป็ นคะแนนขององค์ก รพยาบาลได้ เนื่ องจาก
เป็ นระบบการประเมิน ภายในโรงพยาบาล/ภายในหน่ วยงาน ซึ่งจุดเน้นในมาตรฐานของงานบริการ
พยาบาลแต่ละงานมีความแตกต่างกัน สำหรับคะแนนขององค์กรพยำบำลให้คิดเฉพำะคะแนนที่ได้
จำกกำรประเมินคุณภำพกำรบริหำรกำรพยำบำลเท่ำนัน้ และใช้เป็ นคาตอบสาหรับผลการประเมิ น
ขององค์กร/กลุ่มการพยาบาลโดยภาพรวม โดยทุ กหน่ วยงานบริ การพยาบาลและองค์กรพยาบาล
ดาเนิ นการคิดคะแนนภาพรวม ดังนี้
1) รวมคะแนนทุ ก ข้อ รายการประเมิ น หลัง จากที่ ไ ด้คิ ด คะแนนรายข้อ เสร็ จ
เรียบร้อยแล้ว โดยต้องไม่ลืมนาคะแนนข้อที่ได้ 0 คะแนน มาบวกรวมกันเป็ นคะแนนของแบบประเมิน
ทั้งชุดของ แต่ละงาน แล้วเทียบบัญญัติไตรยางค์เป็ นค่าร้อยละตามสูตร ดังนี้
ร้อยละ =

X 100

2) แปลผลลัก ษณะและสถานการณ์ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพของหน่ ว ยงานบริ ก าร
พยาบาล/องค์กรพยาบาล โดยนาค่ า ร้อยละที่ คานวณได้ ไปเที ยบกับ คาอธิ บายลักษณะของระดับ
การพัฒนาคุณภาพหน่ วยงาน ดังรายละเอียดในหัวข้อ “การแปลผลการประเมินคุณภาพการพยาบาล”

การแปลผลการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
หลั ง จากที่ อ งค์ ก ร/หน่ วยงานบริ ก ารพยาบาล ทุ ก หน่ ว ยงานได้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพ
การพยาบาล ตามมาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต พ.ศ. 2556 โดยใช้เครื่ องมือ คือ
แบบประเมินคุ ณภาพบริการพยาบาล และคานวณคะแนนรายข้อ พร้อมทั้งคิดคะแนนภาพรวมของ
องค์ก ร/หน่ ว ยงานบริ ก ารพยาบาลเสร็ จ เรี ย บร้อ ยแล้ว องค์ก ร/หน่ ว ยงานบริ ก ารพยาบาล แต่ ล ะ
หน่ วยงานสามารถแปลผลการประเมินได้ดว้ ยตนเอง โดยนาคะแนนภาพรวม ขององค์กร/หน่ วยงาน
บริ ก ารพยาบาล แต่ ล ะหน่ ว ยงานที่ คิด เป็ นร้อ ยละไปเที ยบกับค าอธิ บายค าอธิ บายผลการประเมิ น
องค์กร/หน่ วยงานบริการพยาบาล ดังแสดงในตารางที่ 3.5
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ตารางที่ 3.5 คาอธิบายผลการประเมินองค์กร/หน่ วยงานบริการพยาบาล
ร้อยละ
0–30 %

ผลการประเมินองค์กร/หน่วยงานบริการพยาบาล
องค์กร/หน่ วยงานบริการพยาบาลอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาและการ
ปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐานเบื้ องต้น ซึ่งการนาสู่การปฏิบตั ิยงั ล่าช้าและยังไม่เห็น
ความก้าวหน้าของการพัฒนา ความพยายามในการปรับปรุงคุ ณภาพยังคงเป็ น
กระบวนการผสมผสานระหว่างการแก้ปัญหาและการเริ่มต้นพัฒนาคุณภาพทัว่ ๆ ไป
มีการรายงานผลการพัฒนาในหน่ วยงานหรื อบางเรื่ องที่ สาคัญที่ จะบรรลุ
ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามพั น ธกิ จ ขององค์ ก รแต่ ยั ง ไม่ เ ห็ น แนวโน้ ม และไม่ มี ข ้อ มู ล
เปรียบเทียบ

30.01–40.00 %

องค์ก ร/หน่ ว ยงานบริ ก ารพยาบาลแสดงถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บัติ ที่
ตอบสนองข้อกาหนดที่สาคัญตามมาตรฐาน แต่ในบางพื้ นที่/บางหน่ วยงานยังอยู่
ในระยะเริ่ ม ต้น ของการน าสู่ ก ารปฏิ บัติ องค์ก ร/หน่ ว ยงานบริ ก ารพยาบาล
ได้พฒ
ั นา /ปรับปรุงคุณภาพโดยทัว่ ไปให้มีความก้าวหน้าจากเดิม
มีการรายงานผลการพัฒนาในหลายหน่ วยงานสาคัญตามมาตรฐานและ
พันธกิจขององค์กร ผลงานบางเรื่องอยู่ในระดับดี เริ่มมีขอ้ มูลเปรียบเทียบ และ
เริ่มมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น

40.01–50.00 %

องค์กร/หน่ วยงานบริ การพยาบาล แสดงถึ งประสิ ท ธิ ผลของการปฏิบัติที่
ตอบสนองข้อกาหนดที่สาคัญตามมาตรฐานเป็ นส่วนใหญ่ และดาเนิ นการอย่าง
เป็ นระบบ ถึงแม้ในบางพื้ นที่ /บางหน่ วยงานจะยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการนาสู่
การปฏิบตั ิ กระบวนการสาคัญอยู่ในระยะเริ่มต้นที่จะเป็ นการประเมินและพัฒนา
อย่างเป็ นระบบ
มีรายงานผลการดาเนิ นการซึ่งมี ผลลัพธ์ที่ดีในหลายหน่ วยงานสาคัญที่ จะ
สามารถบรรลุผลสาเร็ จตามพันธกิจขององค์กร มีการข้อมูลเปรียบเที ยบ และ
ผลการดาเนิ นการในเรื่องที่สาคัญ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
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ร้อยละ

ผลการประเมินองค์กร/หน่วยงานบริการพยาบาล
50.01–60.00 %
องค์กร/หน่ วยงานบริ การพยาบาล แสดงถึ งประสิ ท ธิ ผลของการปฏิบัติที่
ตอบสนองข้อกาหนดตามมาตรฐานอย่างครบถ้วน และดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบ
แต่การนาสู่การปฏิบตั ิอาจแตกต่างกันในบางพื้ นที่ /บางหน่ วยงาน มีการนาผล
การประเมินไปใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงกระบวนการหลัก (สาคัญ) ให้ดีขึ้น
สามารถบรรลุ/ตอบสนองความต้องการขององค์กร
มี ร ายงานผลการด าเนิ น การที่ ดี ขึ้ น โดยเฉพาะผลลัพ ธ์ด ้า นผู้ใ ช้บ ริ ก าร/
ผู้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ที่ ส าคั ญ และกระบวนการหลั ก ตามมาตรฐาน และ มี
ผลการดาเนิ นการที่ดีกว่าค่าเปรียบเทียบ โดยไม่มีแนวโน้มในเชิงลบ
60.01–70.00%

องค์กร/หน่ วยงานบริ การพยาบาล แสดงถึ งประสิ ท ธิ ผลของการปฏิบัติ ที่
ตอบสนองข้อกาหนดตามมาตรฐานอย่างครบถ้วน และดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบ
นาสู่การปฏิบัติได้อย่างดี ตอบสนองข้อกาหนดที่ สาคัญทั้งหมดตามมาตรฐาน
มีกระบวนการประเมินผลการดาเนิ นการตามหลักฐานที่เป็ นจริงอย่างเป็ นระบบ
และเกิ ด การเรี ย นรูข้ ององค์กร รวมถึ ง เกิดนวัตกรรมซึ่ งส่งผลในการปรับปรุ ง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการหลัก (สาคัญ) ของการดาเนิ นการ
มี ร ายงานผลการด าเนิ น การที่ ดี ขึ้ น โดยเฉพาะผลลัพ ธ์ด ้า นผู้ใ ช้บ ริ ก าร/
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ และกระบวนการหลักตามมาตรฐาน และแสดงถึงการ
เป็ นหน่ ว ยงานที่ เ ข้ม แข็ ง มี ค วามโดดเด่ น ในเชิ ง เปรี ย บเที ย บ และเที ย บเคี ย ง
คุณภาพ มีการรายงานผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มที่ดี และ/หรือผลงานที่ดีในหน่ วยงาน
สาคัญเป็ นส่วนใหญ่

70.01–80.00%

องค์กร/หน่ วยงานบริการพยาบาล แสดงถึง การปฏิบตั ิตามประเด็นสาคัญที่
กาหนดเพิ่มขึ้ น (มากกว่าที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน) ซึ่งบ่งบอกได้จากการวัดและ
ประเมิน การนาสู่การปฏิบตั ิที่ดี และหลักฐานเชิงประจักษ์ดา้ นนวัตกรรมในพื้ นที่/
หน่ วยงาน ส่ ว นใหญ่ มี ก ารเรี ย นรู ้ ข ององค์ ก ร รวมถึ ง นวั ต กรรม และ
การแลกเปลี่ยนการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็ นเลิศ ซึ่งใช้เป็ นเครื่องมือสาคัญใน
การบริหารจัดการและการบูรณาการ การปฏิบตั ิตามมาตรฐานและความต้องการ
ขององค์กรเป็ นที่ประจักษ์
มี ร ายงานผลการด าเนิ น การที่ ดี ขึ้ น โดยเฉพาะผลลัพ ธ์ด ้า นผู้ใ ช้บ ริ ก าร/
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ และกระบวนการหลักตามมาตรฐาน เช่นเดียวกับ
ผลลัพธ์ของแผนปฏิบตั ิการต่าง ๆ ที่กาหนด ผลงานของหน่ วยงานสาคัญส่วนใหญ่
มีแนวโน้มที่ ดีขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐาน และการบรรลุผลตามพันธกิจของ
องค์กร และองค์กร/หน่ วยงานบริการพยาบาลนั้นๆ ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นผูน้ า
ในการทางานที่เป็ นระบบในบางพื้ นที่
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ร้อยละ

ผลการประเมินองค์กร/หน่วยงานบริการพยาบาล
80.01–90.00%
องค์กร/หน่ วยงานบริการพยาบาล แสดงถึงการปฏิบตั ิตามประเด็นสาคัญที่
กาหนดเพิ่มขึ้ น (มากกว่าที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน) รวมถึงนวัตกรรม การนาสู่
การปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ การวัดและประเมินผลในระดับดี ถึงดีเลิศในหน่ วยงานส่วน
ใหญ่ มีหลักฐานเชิ งประจักษ์ของการบูรณาการ มีการใช้การวิเคราะห์องค์กร
การเรียนรูข้ ององค์กร และการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารปฏิบัติการที่ เป็ นเลิศเป็ น
กลยุทธ์หลักในการจัดการ
มี ร ายงานผลการด าเนิ น การที่ ดี ขึ้ น โดยเฉพาะผลลัพ ธ์ด ้า นผู้ใ ช้บ ริ ก าร/
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญเป็ นส่วนใหญ่ รวมถึง การวางแผนในอนาคต ผลลัพธ์
แสดงถึงผลงานขององค์กรในระดับดีเลิศ และการเป็ นผูน้ าในการทางานที่เป็ น
ระบบ ผลลั พ ธ์ แ สดงแนวโน้ ม ที่ ดี อ ย่ า งยัง่ ยื น ในหน่ ว ยงานส าคั ญ ส่ ว นใหญ่
ตามมาตรฐาน และการบรรลุผลตามพันธกิจขององค์กร
90.01–100.00%
องค์ก ร/หน่ ว ยงานบริ ก ารพยาบาล แสดงถึ ง การด าเนิ น การที่ เ หนื อ กว่ า
มาตรฐานอย่างโดดเด่นโดยมีจุดเน้นที่นวัตกรรม การนาสู่การปฏิบตั ิอย่างเต็มที่
และแสดงถึ ง การวัด และประเมิ น ผลที่ เ ป็ นเลิ ศ และยัง่ ยื น มี ก ารบู ร ณาการ
การพัฒนาตามความต้องการขององค์กร การวิเคราะห์องค์กร การแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ้สู่ น วั ต กรรม และการแลกเปลี่ ย นการปฏิ บัติ ก ารพยาบาลที่ เ ป็ นเลิ ศ
อย่างกว้างขวาง
มีร ายงานผลการด าเนิ น การที่ ดี ขึ้ น แสดงผลลัพ ธ์อ ย่า งครบถ้ว น ทั้ง ด้า น
ผูใ้ ช้บริการ/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญส่วนใหญ่ กระบวนการหลัก/กระบวนการ
สาคัญตามมาตรฐาน แผนปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ กาหนด รวมถึง การวางแผนใน
อนาคต ผลลัพธ์แสดงถึ งผลงานขององค์กรในระดับดี เลิ ศ เช่นเดี ยวกับองค์กร
ระดับชาติ และระดับโลก ผลลัพธ์แสดงแนวโน้มที่ ดีอย่างยัง่ ยืนในทุ กหน่ วยงาน
สาคัญ ตามมาตรฐาน และการบรรลุผลตามพันธกิจขององค์กร

ข้อควรพิจารณา
หลังจากองค์กร/หน่ วยงานบริการพยาบาลทุกหน่ วยงานได้ประเมินคุณภาพการพยาบาล
โดยให้คะแนนรายข้อ และรวมคะแนนภาพรวมขององค์กร/หน่ วยงานบริการพยาบาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
พร้อมทั้งนาผลคะแนนในภาพรวม มาคิดเป็ นค่าร้อยละ แล้วนาค่าที่ได้ไปเทียบคาอธิบายลักษณะของ
ระดับ การพัฒนาคุ ณ ภาพหน่ วยงาน ในตารางที่ 3.5 หากพบว่า ไม่ตรงกับลักษณะการพัฒนาของ
องค์กร/หน่ วยงานบริการพยาบาล แสดงว่า อาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการประเมินข้อรายการต่างๆ
ซึ่งสามารถคลาดเคลื่อนได้ในทุกๆองค์ประกอบ ทั้ง A, D, L, I และ Le, T, C, Li ดังนั้น ขอให้ผรู้ บั ผิดชอบ
ทบทวนทาความเข้าใจรายการประเมินทุ กข้อรายการอีกครั้งหนึ่ ง หากจาเป็ น อาจต้องประเมินใหม่
ตั้งแต่ตน้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ขององค์กร/หน่ วยงานบริการพยาบาลในการนาผลการประเมินคุณภาพ
การพยาบาลไปใช้พฒ
ั นาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่ องต่อไป
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บทที่ 4
การประเมินคุณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตสู่การปฏิบตั ิ
นวลขนิ ษฐ์ ลิขิตลือชา

ความสัมพันธ์ของมาตรฐานกับการประเมินคุณภาพการพยาบาล
การประเมินคุณภาพการพยาบาล มีเป้าหมายหลักเพื่อทราบข้อมูลสถานภาพการพัฒนา
คุ ณภาพการพยาบาลว่าเป็ นไปตามเกณฑ์ของมาตรฐานการพยาบาลหรือไม่ ฉะนั้ นก่อนดาเนิ นการ
ประเมินคุ ณภาพ สถานบริ การสุ ขภาพต้องใช้มาตรฐานการพยาบาลเป็ นเกณฑ์การพัฒนาคุ ณภาพ
การพยาบาลให้ครบทุกหน่ วยบริการพยาบาลก่อน เมื่อพัฒนามาเป็ นห้วงเวลาหนึ่ งจนมีความมัน่ ใจว่า
หน่ วยบริการพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด จึงดาเนิ นการประเมินคุณภาพการพยาบาล
การประเมิ น คุ ณ ภาพการพยาบาลเป็ นการติ ด ตามความก้า วหน้ า และประเมิ น ผล
การดาเนิ นงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของหน่ วยบริการพยาบาลเป็ นระยะ ๆ การประเมินนี้ ไม่ใช่
การ Cheek list ที่จะบอกว่าสิ่งที่เราทาอยูถ่ ูกต้องหรือไม่ถูกต้อง แต่เป็ นการสะท้อนภาพบริการพยาบาล
ว่าเป็ นกระบวนการที่ดี หรือไม่ โดยให้ผูป้ ระเมินมาช่วยยืนยันการประเมินคุณภาพการพยาบาลของ
หน่ วยงานด้วยตนเอง เป็ นการประเมินทั้งระบบที่เกี่ยวข้อง โดยการประเมินต้องประเมินความครบถ้ วน
ของการบริการพยาบาลของผูใ้ ห้บริการ การประเมินกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริการทั้งระบบที่
ส่งผลให้งานบริการพยาบาลเกิดขึ้ น การประเมินจึงรวมถึง การวิเคราะห์ระบบที่เกี่ยวข้องกับการทา
ให้บ ริ ก ารมี คุ ณ ภาพ โดยพิ จ ารณาความเชื่ อ มโยงขององค์ ป ระกอบในระบบปร ะกั น คุ ณ ภาพ
ในการตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของหน่ วยงาน ฉะนั้นผูป้ ระเมินต้องมีประสบการณ์ตรง และมี
ความรูใ้ นเกณฑ์มาตรฐานงานบริการพยาบาลนั้น ๆ เป็ นอย่างดี จึงจะทาหน้าที่ประเมินได้สมบูรณ์ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และระบบงานที่เกี่ยวข้องที่ตอ้ งคานึ งถึงในการประเมิน แล้ว จึงตัดสินให้คะแนนตาม
เกณฑ์ประเมิน

การนาผลการประเมินคุณภาพการพยาบาลไปใช้ประโยชน์
การดาเนิ นงานคุ ณ ภาพการพยาบาลต้องดาเนิ นการโดยผูป้ ฏิบัติงานในหน่ วยบริ การ
พยาบาล นั้ น ๆ ทั้ง นี้ การด าเนิ น งานประเมิ น คุ ณ ภาพควรด าเนิ น การหลัง จากได้น ามาตรฐาน
การพยาบาลมาเป็ นเกณฑ์ก ารพัฒ นางานในหน่ ว ยงานให้มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ม าตรฐานแล้ว ทุ ก
หน่ วยงาน หลังจากประเมินโดยทีมประเมินในหน่ วยงานแล้ว พบว่าผลการประเมินมีการพัฒนาเป็ นไป
ตามเกณฑ์ม าตรฐานแล้ว คณะกรรมการพัฒ นาคุ ณ ภาพการพยาบาลมี ค วามต้อ งการจะทราบว่า
การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลภายในองค์กรพยาบาลต้องการการยืนยันจากผูท้ ี่มีประสบการณ์ตรง
ในงานบริการแต่ละหน่ วยงานมาร่วมการพิจารณาประเมินทุกงาน/หน่ วยงานบริการ พร้อมทั้งทาความ
เข้าใจงานบริการขององค์กรพยาบาลทั้งระบบ โดยพิจารณาความเชื่อมโยงของการบริการพยาบาลที่ตอ้ ง
ดูแลอย่างต่อเนื่ องในทุกจุดบริการ การมีส่วนร่วมดูแลของทีมสหวิชาชีพ และระบบบริการที่ตอ้ งจัดให้มี
ในแต่ละหน่ วยบริการฯ เพื่อนาข้อมู ลที่ได้จากการประเมินมาสรุปเป็ นประเด็นในการปรับปรุง /พัฒนา
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คุณภาพบริการพยาบาลในภาพรวมของทั้งองค์กรให้มีคุณภาพ แสดงถึงบริการที่สร้างคุ ณค่า บรรทัด
ฐาน และพฤติ ก รรมบริ ก ารให้เ กิ ด ขึ้ นส าหรับ ผู้ใ ห้บ ริ ก าร เพื่ อ มุ่ง ผลลัพ ธ์ใ ห้เ กิ ด ประโยชน์ สูง สุ ด กับ
ผูร้ บั บริการและก้าวสู่ความเป็ นเลิศได้ในอนาคต
การนาผลการประเมินคุณภาพการพยาบาลไปใช้ประโยชน์ แบ่งออกเป็ น 2 รูปแบบ ดัง
แสดงในแผนภาพที่ 4.1
องค์กร / หน่ วยงานบริการพยาบาล
ประเมินคุณภาพ

พิจารณาผลการประเมินรายข้อ

>3
วางแผนพัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาลอย่างต่อเนื่ อง

วางแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
บริการพยาบาลให้กา้ วสู่ความเป็ นเลิศ

รายงานผลการประเมินคุณภาพการพยาบาล
- ภายในองค์กร : องค์กรพยาบาล
- ระดับเขต : ประธานคณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับเขต
- ส่วนกลาง : สานักการพยาบาล

แผนภาพที่ 4.1 การนาผลการประเมินคุณภาพการพยาบาลไปใช้ประโยชน์
1. การวางแผนพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
การวางแผนพัฒนาคุ ณภาพบริการพยาบาลอย่างต่อเนื่ อง มีวตั ถุ ประสงค์หลักเพื่อ
เสริมสร้างระบบ/กระบวนการดาเนิ นการให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็ นไปตามข้อกาหนดของ
มาตรฐานบริการพยาบาลสาหรับองค์กร/หน่ วยงานบริการพยาบาล ที่มีผลการประเมินรายข้อส่วนใหญ่
<ระดับ 3 มีแนวทางดาเนิ นการ ดังนี้
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1.1 รวบรวมข้อรายการประเมินทุกข้อที่พบว่าผลการประเมินได้คะแนน <3 คะแนน
โดยจัดกลุ่มตามมิติของการประเมิน มิติกระบวนการแบ่งออกเป็ น A (Approach), D (Deployment),
L (Learning) และ I (Integration) ส่วนมิติผลลัพธ์แบ่งออกเป็ น Le (Performance Level), T (Trend),
C (Comparison) และ Li (Linkage) ดังตัวอย่างในตารางที่ 4.1 และตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.1 ตัวอย่างการรวบรวมข้อรายการประเมินมิติกระบวนการที่ได้คะแนน <3 (การบริการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน)
องค์ประกอบ
ข้อรายการประเมิน
การประเมิน คะแนน 0 คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
9,10,11,12,13,15,16,17,
A
6,14
1,2,3,4,5,7,8,
18,19,20,21,22,23,24
9,10,11,12,13,15,16,17,
D
6,14
1,2,3,4,5,7,8,
18,19,20,21,22,23,24
9,10,11,12,13,15,16,17,
L
14
6
1,2,3,4,5,7,8,
18,19,20,21,22,23,24
9,10,11,12,13,15,16,17,
I
14
6
1,2,3,4,5,7,8,
18,19,20,21,22,23,24
ตารางที่ 4.2 ตัวอย่างการรวบรวมข้อรายการประเมินมิติผลลัพธ์ที่ได้คะแนน <3
(การบริการพยาบาล จิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน)
องค์ประกอบ
การประเมิน
Le

ข้อรายการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
26,28
25

คะแนน 0
-

T

25

28

26,27

-

C

25,26,27,28

-

-

-

Li

26,28

25

27

-

คะแนน 3
27
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1.2 นารายการประเมินส่วนขาดเพื่อพัฒนาในทุกงานที่รวบรวมได้ท้งั หมดจากข้อ 1
มาจัดลาดับความสาคัญ โดยมิติกระบวนการพิจารณาข้อรายการประเมินที่ A (Approach) ได้คะแนน
ตา่ สุด ส่วนมิติผลลัพธ์พิจารณา ข้อที่ Le (Performance Level) ได้คะแนนตา่ สุด ให้จดั ลาดับเป็ นลาดับ
ต้น ๆ ที่ตอ้ งให้ความสาคัญ และนามาจัดทาข้อมูล เพื่อประเมินส่วนขาดและวางแผนพัฒนางานบริการ
พยาบาล โดยวิเคราะห์เป็ นรายข้อให้ครบทุกข้อ และวางแผนพัฒนาโดยให้วิเคราะห์จากรายงานการ
ประเมินในแต่ละข้อ สาหรับตัวอย่างนี้ เป็ นเพียงตัวอย่างหนึ่ งข้อของงานจิตเวชชุมชนตามตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 แสดงตัวอย่างการประเมินส่วนขาดและการวางแผนพัฒนาในข้อ 14 ของงานบริการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน
ข้อ / รายการ
14. การประเมินภาวะ
สุขภาพจิตชุมชนเพื่อ
ค้นหาผูม้ ีปัญหาสุขภาพจิต
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มผูป้ ่ วยจิต
เวชครอบคลุมข้อกาหนด
1) การคัดกรองภาวะ
สุขภาพจิตตามกลุ่มวัย
2) การประเมินภาวะ
สุขภาพสุขภาพจิตและวิธี
ปฏิบตั ิตนเมื่อเผชิญ
ความเครียดของประชาชน
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มี
สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์

ไม่มี




ประเด็นที่คน้ พบ

การพัฒนา

A มีแบบคัดกรอง2Q,9Q A การทาข้อตกลงว่าจะ
แต่ไม่แยกตามกลุ่มวัย
ใช้แบบประเมินคัดกรอง
ภาวะสุขภาพประเมินวิธี
ปฏิบตั ิตนเมื่อเผชิญ
ความเครียดของ
ประชาชน แยกตามกลุ่ม
วัยไว้ชดั เจน และจัดทา
เป็ นแนวปฏิบตั ิ
D มีการถ่ายทอดนาสู่
D ประชุมเพื่อถ่ายทอด
การปฏิบตั ิ
แนวปฏิบตั ิที่กาหนดขึ้ น
ใหม่
L ไม่มีการนาข้อมูลมา
L ควรนาข้อมูล
หารือกัน ทั้งข้อมูลตัวชี้ วัด การคัดกรองแต่ละปี มา
ความครอบคลุมการคัด
เปรียบเทียบดูแนวโน้ม
กรอง การจาแนกประเภท เพิ่มขึ้ นหรือลดลง แล้วมา
เปรียบเทียบแต่ละปี
ดูที่บริการว่าควร
ผลลัพธ์ของการบริการ
จัดบริการอย่างไรเพื่อ
เป็ นอย่างไรเพื่อนาสู่ การ สะท้อนลดเหตุของ
ปรับกระบวนการคัดกรอง การเกิดผูป้ ่ วยเพิ่มขึ้ น
I ไม่มีการประชุมหารือ
I ควรนัดทีมสหวิชาชีพ
กันระหว่างทีมงาน รพสต. ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกัน
กับ รพช. เรื่องการคัด
วิเคราะห์ขอ้ มูลนามา
กรองต่างคนต่างทา
วางแผนพัฒนาบริการ
เพื่อแก้ประเด็นปั ญหา
ที่พบจากการคัดกรอง
และวิธีปฏิบตั ิตนเมื่อ
เผชิญความเครียด
เพื่อนามาปรับปรุง
วิธีการคัดกรองให้ดีขึ้น

1.3 จัดทาแผนพัฒนาโดยนาผลการประเมินมาวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานพัฒนา
คุณภาพบริการของหน่ วยงาน หาจุดแข็ง และโอกาสพัฒนา โดยนาผลการประเมิ นมาเป็ นข้อเสนอแนะ
การพัฒนา ถ้าเป็ นจุดแข็งก็ส่งเสริมให้มีการดาเนิ นการต่อและพัฒนาให้มีการปฏิบตั ิให้เข้มแข็งมากขึ้ น
ถ้าเป็ นจุดอ่อนก็นามาเป็ นข้อเสนอแนะในการพัฒนาตามตัวอย่างในตารางที่ 4.3 และจัดทาแผนพัฒนา
คุ ณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ งหลัง จากมี ก ารน าข้อ เสนอแนะมาจัด กลุ่ ม เป็ นหมวดใหญ่ ๆ แล้ว น ามาจัด
เรียงลาดับความสาคัญ แล้วจึงเลือกเรื่องที่สาคัญมาเป็ นปั จจัยนาเข้า (Input) ของการจัดทาแผนพัฒนา
แผนงาน/โครงการพัฒนาคุ ณภาพบริการพยาบาล พร้อมทั้งกาหนดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล โดยจัดทาแผนแยกการพัฒนาเป็ น 2 ระดับ
1) แผนระดับ องค์ก รพยาบาล แผนที่ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานจัด ท าแผนพัฒ นาหลัง
การประเมินคุณภาพจะส่งมาที่กลุ่มการพยาบาล กลุ่มการพยาบาลจะนาแผนพัฒนาของทุกหน่ วยงานมา
วิเคราะห์ในภาพรวม และรวบรวมประเด็นพัฒนาจากแผนพัฒนาของทุกหน่ วยงาน นาเรื่องใกล้เคียงกัน
มามัดรวมขมวดเป็ นเรื่องใหญ่ ๆ เพื่อจัดทาเป็ นแผนรวมให้ทุกหน่ วยงานพัฒนาไปพร้อมกัน ตั้งเป็ น
คณะกรรมการกลางที่เป็ นตัวแทนจากทุกหน่ วยงาน มาร่วมคิด วิเคราะห์ และจัดทาแผน ดาเนิ นการ
พัฒนาไปพร้อม ๆ กัน
2) แผนระดับหน่ วยงาน แผนพัฒ นาของหน่ วยงานจะเลื อกเฉพาะปั ญหาที่ มี
สาเหตุที่แก้ไขได้ภายในหน่ วยงานให้แต่ละหน่ วยงานทาแผนพัฒนาเอง
3) การพั ฒ นาเพื่ อ ปรั บ แก้ร ะบบหรื อ ปั ญหาที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ หน่ วยงานอื่ น
การพัฒนาอาจเกินอานาจของผูบ้ ริหารในหน่ วยงาน กลุ่มการพยาบาลจะต้องรับมาดาเนิ นการปรับแก้
โดยทีมบริหารของกลุ่มการพยาบาล
การจัดทาแผนพัฒนาต้องกาหนดกรอบเวลาดาเนิ นการให้
สอดคล้องกับช่วงเวลาที่กาหนดไว้ และควรดาเนิ นการพัฒนาแผนให้แล้วเสร็จก่อนการประเมินครั้งใหม่
1.4 บรรจุ แ ผนงาน/โครงการพัฒ นาคุ ณภาพบริ การพยาบาลในแผนปฏิ บัติ การ
ประจาปี (ซึ่งอาจใช้เวลามากกว่า 1 ปี ) กาหนดเป้าหมายของการพัฒนาคุ ณภาพบริการพยาบาลให้
ผ่านการประเมินคุณภาพบริการพยาบาลที่ระดับ 3 คะแนนขึ้ นไป
1.5 มอบหมายให้หวั หน้างาน/หัวหน้าหน่ วยงานบริการพยาบาลเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
การพัฒนาตามแผนงาน/โครงการที่ กาหนด โดยมีผูบ้ ริหารการพยาบาล และคณะกรรมการบริหาร
องค์กรพยาบาลติดตาม กากับ และสนับสนุ นการพัฒนาให้มีความต่อเนื่ อง และมีประสิทธิผล
2. การวางแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพบริการพยาบาลให้กา้ วสูค่ วามเป็ นเลิศ
การวางแผนพัฒ นาเพื่ อ ยกระดับ คุ ณ ภาพบริ ก ารพยาบาลให้ก า้ วสู่ค วามเป็ นเลิ ศ
มีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อให้องค์กร/หน่ วยงานบริการพยาบาล ยกระดับการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็ น
เลิศ เป็ นองค์กร/หน่ วยงานชั้นนาที่สามารถเป็ นต้นแบบที่ดีให้แก่องค์กร/หน่ วยงานบริการพยาบาลอื่น
ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค รวมถึงระดับประเทศ สาหรับองค์กรพยาบาล/หน่ วยงาน
บริการพยาบาล ที่มีผลการประเมินคุณภาพบริหารและบริการพยาบาลในทุกข้อรายการประเมิน มีค่า
คะแนน > 3 คะแนน หรือผลคะแนนในภาพรวม มากกว่าร้อยละ 60 ควรพิจารณาให้ความสาคัญกับการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เพื่อยกระดับคุณภาพบริการพยาบาลสู่ความเป็ นเลิศต่อไปโดย
ดาเนิ นการ ดังนี้

95

2.1 องค์ก ร/หน่ ว ยงานบริ ก ารพยาบาลทุ ก งานพิ จ ารณารายละเอี ย ดของทุ ก ๆ
ประเด็นพิจารณา แล้ววางแผนกาหนดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลให้เหนื อกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน ทั้งหมวดกระบวนการและหมวดผลลัพธ์
2.2 ทุกๆ ข้อรายการประเมินในหมวดกระบวนการ ให้มุ่งเน้นการพัฒนาในเชิงลึกใน
ส่วนของ A (Approach) ให้เกิดกระบวนการทางานที่เป็ นระบบที่มีประสิทธิผล (Systematic Approach)
และนาสู่การปฏิบตั ิทุกหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ D (Deployment) ที่ครอบคลุมทั้งแนวกว้างและแนวลึก
2.3 ทุกๆ ข้อรายการประเมินในมิติกระบวนการ ให้เพิ่มกิจกรรมของ L (Learning)
โดยสร้างกลไกการเรียนรูป้ ั ญหาที่ เกิดจากการทางานของที มงาน และการพัฒนาเพื่อลดปั ญหาและ
กระบวนการพัฒนาที่ มุ่งเน้นให้เกิดนวัตกรรมในกระบวนการให้บริการพยาบาล และเชื่อมโยงให้เห็น
I (Integration) ที่มีความสอดคล้องและตอบสนองการดาเนิ นงานในทุกหมวด เกิดการบูรณาการ
มาตรฐานการพยาบาลทัว่ ทั้งองค์กร
2.4 ทุ ก ๆ ข้อ รายการประเมิ น ในมิ ติ ผ ลลัพ ธ์ ให้มุ่ ง เน้ น การติ ด ตามก ากับ ผลลัพ ธ์
การบริการพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการขององค์กร/หน่ วยงานบริการพยาบาล
สถานบริการสุขภาพนั้น ๆ (Li :Linkage) บรรลุเป้าหมายที่ทา้ ทายตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Le : Performance Level) มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ไม่มีแนวโน้มที่เป็ นเชิงนิ เสธ หรือไม่ชดั เจน
(T : Trend) และมีผลลัพธ์ที่ดีกว่า ค่าเปรียบเทียบที่เหมาะสม (C : Comparison)
การประเมิ น คุ ณ ภาพการพยาบาลจะเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ได้น้ั น ผู้ป ระเมิ น จะต้อ ง
ดาเนิ นการอย่างเป็ นกลางเปิ ดใจให้กว้าง ไม่อคติ ไม่ลาเอียง ไม่เข้าข้างตัวเอง ยอมรับฟั งความคิดเห็น
ของผูอ้ ื่น และยึดเป้าหมายเพื่อการพัฒนา เพราะผลการประเมินเป็ นตัวช่วยให้องค์กรและหน่ วยงาน
บริการพยาบาลมีการพัฒนา ยกระดับคุณภาพการพยาบาลสู่ความเป็ นเลิ ศได้อย่างต่อเนื่ อง อันจะส่งผล
ให้ประชาชนผูใ้ ช้บริการ/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความประทับใจในบริการพยาบาลที่ได้รบั สร้างความ
ภาคภู มิ ใ จแก่ บุ ค ลากรทางการพยาบาล อัน แสดงถึ ง คุ ณ ค่ า ของวิ ช าชี พ พยาบาลที่ มี ต่ อ สัง คมและ
ประเทศชาติในที่สุด

การรายงานผลการประเมินคุณภาพการพยาบาล
องค์กร/หน่ วยงานบริการพยาบาล ควรจัดทาแผนการประเมินคุณภาพการพยาบาลให้
ชัดเจนและควรดาเนิ นการประเมิน อย่างน้อยปี ละ 1-2 ครั้ง โดยคณะกรรมการพัฒนาคุ ณภาพการ
พยาบาลหรือคณะกรรมการประกันคุณภาพการพยาบาล และส่งรายงานสรุปผลการประเมิน ดังนี้
1. หน่ ว ยงานบริ ก ารพยาบาล ส่ ง ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการพยาบาลไปยัง องค์ก ร
พยาบาล โดยรายงานผลการประเมินทั้งรายข้อ และคะแนนภาพรวมของหน่ วยงาน พร้อมทั้งแผนงาน /
โครงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้องค์กรพยาบาล / คณะกรรมการบริหารองค์กรพยาบาล
รับทราบ ให้การสนั บสนุ นการดาเนิ นงาน และนาไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การบริการพยาบาลในภาพรวมของทั้งองค์กรต่อไป
2. องค์กรพยาบาล ส่งสรุปผลการประเมินคุณภาพการพยาบาลไปยังสานักการพยาบาล
โดยส่งเฉพาะผลการประเมินคุณภาพงานบริหารการพยาบาลระดับองค์กร และคิดคะแนนภาพรวมเป็ น
ร้อยละที่ ประเมินได้ เพื่อการสนั บสนุ นการพัฒนาที่ สอดคล้องกับความต้องการของแต่ ละพื้ นที่ และ
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ใช้เป็ นข้อมูลสถานการณ์การพัฒนาคุ ณภาพการพยาบาลของประเทศ รวมทั้งเพื่อการพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร์บริการพยาบาลในอนาคต ข้อมูลและความถี่ของการรายงาน ดังแสดงในตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 การรายงานผลการประเมินคุณภาพการพยาบาล
ระดับการรายงาน
ข้อมูลที่รายงาน
ภายในองค์กร
- ทุกหน่ วยงานบริการพยาบาล 1. คะแนนผลการประเมินรายข้อ
2. ร้อยละของภาพรวมหน่ วยงาน
รายงานผลการประเมินไปยัง
3. แผนพัฒนาคุณภาพหน่ วยงาน
องค์กรพยาบาล
ภายนอกองค์กร
1. ผลการประเมินคุณภาพภายใน
1. ส่วนกลาง :
ของงานบริหารการพยาบาล
สานักการพยาบาล
ระดับองค์กร
2. ความต้องการการสนับสนุ น
จากส่วนกลาง
2. ระดับเขต :
1. ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ประธานคณะกรรมการ
ของงานบริหารการพยาบาล
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
ระดับองค์กร
การพยาบาลระดับเขต
2. ความต้องการการสนับสนุ น
จากเครือข่ายระดับเขต

ระยะเวลา/ความถี่
ปี ละ 1-2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน
- ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม
ปี ละ 1 ครั้ง
- ช่วงเดือนพฤศจิกายน
(รายงานผลของการดาเนิ นงาน
ในปี งบประมาณที่ผ่านมา)
ปี ละ 1 ครั้ง
- ช่วงเดือนพฤศจิกายน
(รายงานผลการดาเนิ นงานใน
ปี งบประมาณที่ผ่านมา)
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ภาคผนวก ก
รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิและคณะทางานพัฒนาแบบประเมินคุณภาพ
การบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาลจิตเวช
รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิทดลองใช้แบบประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลป้องกันและควบคุม
การติดเชื้ อในโรงพยาบาลจิตเวช
1. นางนิ มน
เชื้ อทอง
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
2. นางอัจฉรีย ์
สุวรรณกุล
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
3. นางสาวเบญจวรรณ สามสาลี
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
4. นางสาวศศิธร
สายชาลี
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
5. นางสาวราณี
พรมานะจิรงั กุล โรงพยาบาลสวนปรุง
รายชื่อคณะทางานพัฒนาแบบประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อ
ในโรงพยาบาลจิตเวช
1. ดร.ธีรพร
สถิรอังกูร
สานักการพยาบาล
2. นางวิภา
วณิชกิจ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
3. นางประกายดาว
โฉมโสภา
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
4. นางวรรณภา
แห้วดี
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
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แบบฟอร์มการทดลองใช้แบบประเมินคุณภาพ: การบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาลจิตเวช
งานบริการพยาบาล................................................................โรงพยาบาล................................................จังหวัด...........................................
วิธีการใช้การประเมินชุดนี้ : ใช้ค่กู บั แบบประเมินคุณภาพ: การบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาลจิตเวช
1. ความเหมาะสมของรายการประเมิน หมายถึง
1.1 กรณีมิตกิ ระบวนการ ช่องรายการและข้อย่อยในช่องรายการสอดคล้องกับมาตรฐานในข้อนั้นๆ และการเรียงข้อตามลาดับความสาคัญมีความเหมาะสม
ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน เข้าใจตรงกัน
1.2 กรณีมิตผิ ลลัพธ์ ช่องรายการและตัวชี้ วัดในช่องรายการสอดคล้องกับมาตรฐานในข้อนั้นๆ ภาษาที่ใช้มีความชัดเจน เข้าใจตรงกัน
2. ความเหมาะสมของการให้คะแนน หมายถึง การประเมินในข้อนั้นๆสามารถให้คะแนนได้ ไม่ยุง่ ยาก เข้าใจตรงกันทั้งผูป้ ระเมิน และผูถ้ ูกประเมิน

ลาดับ

รายการประเมิน

ความเหมาะสม
ของรายการประเมิน
เหมาะสม

1
2

3

ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาลกาหนดทิศทางของ
หน่ วยงาน
ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาลกาหนดระบบ/แนวทาง
การกากับดูแลตนเองที่ดีท้งั ระดับบริหาร และระดับปฏิบตั ิการ
ในการตรวจสอบภายในหน่ วยงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาลกาหนดระบบ/แนวทาง
การดาเนิ นงานอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ไม่เหมาะสม(ระบุ)

ความเหมาะสม
ของการให้คะแนน
เหมาะสม

ไม่เหมาะสม(ระบุ)

ชื่อแนวทาง/
เอกสารที่
แสดงต่อ
ผูป้ ระเมิน

อื่น ๆ
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ลาดับ

รายการประเมิน

ความเหมาะสม
ของรายการประเมิน
เหมาะสม

4
5
6
7
8

9
10
11
12

ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาลจัดทาแผนปฏิบตั ิการและ
การถ่ายทอดแผนเพื่อนาไปปฏิบตั ิ
ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาลคาดการณ์ผล
การดาเนิ นงานอย่างเป็ นระบบ
ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาลกาหนดแนวทางการเรียนรู ้
เกี่ยวกับผูใ้ ช้บริการและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาลกาหนดแนวทางในการ
สร้างความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้บริการและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาลกาหนดระบบ/แนวทาง
การวัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาลกาหนดระบบ/แนวทาง
การวัดผลการดาเนิ นงาน
ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาลกาหนดระบบ/แนวทาง
การวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาลกาหนดระบบ/แนวทาง
การจัดสภาพแวดล้อมการทางานของหน่ วยงาน
ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาลกาหนดระบบ/แนวทาง
การสนับสนุ นและการสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากรทาง
การพยาบาล

ไม่เหมาะสม(ระบุ)

ความเหมาะสม
ของการให้คะแนน
เหมาะสม

ไม่เหมาะสม(ระบุ)

ชื่อแนวทาง/
เอกสารที่
แสดงต่อ
ผูป้ ระเมิน

อื่น ๆ

ลาดับ

รายการประเมิน

ความเหมาะสม
ของรายการประเมิน
เหมาะสม

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาลกาหนดระบบการจัด
กระบวนการสร้างคุณค่าทางการพยาบาล
การบริหารจัดการและติดตามกากับระบบงานป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาล
การดาเนิ นการและติดตามกากับระบบการเฝ้ าระวังการติด
เชื้ อในโรงพยาบาล
การสอบสวนและควบคุมการระบาดของการติดเชื้ อใน
โรงพยาบาล
การพัฒนาความรู ้ ทักษะ และให้คาแนะนา/ปรึกษาแก่
บุคลากรทางการพยาบาล
การดูแลผูป้ ่ วย/ครอบครัว/ชุมชนปลอดภัยจากการติดเชื้ อ
ต่อเนื่ อง
การคุม้ ครองภาวะสุขภาพเพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้ อ
ของผูป้ ่ วย
การให้ขอ้ มูลและความรูด้ า้ นสุขภาพเพื่อส่งเสริมการดูแล
สุขภาพตนเองของผูป้ ่ วย
การพิทกั ษ์สิทธิผปู้ ่ วยเพื่อปกป้องผูป้ ่ วยให้ได้รบั การบริการ
โดยไม่ถูกละเมิดสิทธิ
การบันทึกทางการพยาบาลเพื่อรายงานการเฝ้ าระวังการติด
เชื้ อ เพื่อสื่อสารกับทีมพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ

ไม่เหมาะสม(ระบุ)

ความเหมาะสม
ของการให้คะแนน
เหมาะสม

ไม่เหมาะสม(ระบุ)

ชื่อแนวทาง/
เอกสารที่
แสดงต่อ
ผูป้ ระเมิน

อื่น ๆ
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ลาดับ

รายการประเมิน

ความเหมาะสม
ของรายการประเมิน
เหมาะสม

23
24
25
26

ผลลัพธ์ดา้ นประสิทธิผลตามพันธกิจของการบริการพยาบาล
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาลจิตเวช
ผลลัพธ์ดา้ นคุณภาพของการบริการพยาบาลป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาลจิตเวช
ผลลัพธ์ดา้ นประสิทธิภาพของการบริการพยาบาลป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาลจิตเวช
ผลลัพธ์ดา้ นการพัฒนาองค์กร ของการบริการพยาบาล
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาลจิตเวช

ไม่เหมาะสม(ระบุ)

ความเหมาะสม
ของการให้คะแนน
เหมาะสม

ไม่เหมาะสม(ระบุ)

ชื่อแนวทาง/
เอกสารที่
แสดงต่อ
ผูป้ ระเมิน

อื่น ๆ

ภาคผนวก ค
ผลการทดลองใช้แบบประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาลจิตเวช
รายการ
ประเมินข้อที่

ความเหมาะสมของรายการ
โรงพยาบาล
ที่ประเมิน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
(แห่ง)

ความเหมาะสมของการให้คะแนน
ค่า
IOC

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ค่า IOC

1

4

4

0

1.00

4

0

1.00

2

4

4

0

1.00

4

0

1.00

3

4

4

0

1.00

4

0

1.00

4

4

4

0

1.00

4

0

1.00

5

4

4

0

1.00

4

0

1.00

6

4

4

0

1.00

4

0

1.00

7

4

4

0

1.00

4

0

1.00

8

4

4

0

1.00

4

0

1.00

9

4

4

0

1.00

4

0

1.00

10

4

4

0

1.00

4

0

1.00

11

4

4

0

1.00

4

0

1.00

12

4

4

0

1.00

4

0

1.00

13

4

4

0

1.00

4

0

1.00

14

4

4

0

1.00

4

0

1.00

15

4

4

0

1.00

4

0

1.00

16

4

4

0

1.00

4

0

1.00

17

4

4

0

1.00

4

0

1.00

18

4

4

0

1.00

4

0

1.00

19

4

4

0

1.00

4

0

1.00

20

4

4

0

1.00

4

0

1.00

21

4

3

1

0.75

4

0

1.00

22

4

4

0

1.00

4

0

1.00
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รายการ
ประเมินข้อที่

ความเหมาะสมของการให้คะแนน
ค่า
IOC

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ค่า IOC

23

4

4

0

1.00

4

0

1.00

24

4

4

0

1.00

4

0

1.00

25

4

4

0

1.00

4

0

1.00

26

4

4

0

1.00

4

0

1.00

หมายเหตุ
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ความเหมาะสมของรายการ
โรงพยาบาล
ที่ประเมิน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
(แห่ง)

รายการประเมินแต่ละข้อมีรายละเอียดในบทที่ 2

ภาคผนวก ง

องค์ประกอบการ
ประเมิน

แบบฟอร์มการให้คะแนนการประเมินคุณภาพ
การบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาลจิตเวช
โรงพยาบาล
จังหวัด
รอบ
/ พ.ศ.
ประเมินตนเอง

ทีมประเมินคุณภาพ

รวม
รวม
0 1 2 3 4 5 คะแนน 0 1 2 3 4 5 คะแนน
รายข้อ
รายข้อ
ส่วนที่ 1 แบบประเมินคุณภาพการบริหารการพยาบาลระดับหน่วยงาน : มิตกิ ระบวนการ
1. ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาล
A
กาหนดทิศทางของหน่ วยงาน
D
L
I
2. ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาล
A
กาหนดระบบ/แนวทางการกากับดูแล
D
ตนเองที่ดีท้งั ระดับบริหารและระดับ
L
ปฏิบตั ิการในการตรวจสอบภายใน
I
หน่ วยงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาล
A
กาหนดระบบ/แนวทางการดาเนิ นงาน D
อย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
L
วิชาชีพ
I
4. ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาล
A
จัดทาแผนปฏิบตั ิการและการถ่ายทอด
D
แผนเพื่อนาไปปฏิบตั ิ
L
I
5. ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาล
A
คาดการณ์ผลการดาเนิ นงานอย่างเป็ น
D
ระบบ
L
I
6. ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาล
A
กาหนดแนวทางการเรียนรูเ้ กี่ยวกับ
D
ผูใ้ ช้บริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
L
I
ข้อ

รายการ
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รายการ

7. ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาล
กาหนดแนวทางในการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้บริการและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
8. ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาล
กาหนดระบบ/แนวทางการวัดความพึง
พอใจและความไม่พึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
9. ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาล
กาหนดระบบ/แนวทางการวัดผล
การดาเนิ นงาน
10. ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาล
กาหนดระบบ/แนวทางการวิเคราะห์
ผลการดาเนิ นงาน
11. ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาล
กาหนดระบบ/แนวทางการจัด
สภาพแวดล้อมการทางานของ
หน่ วยงาน
12. ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาล
กาหนดระบบ/แนวทางการสนับสนุ น
และการสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากร
ทางการพยาบาล
13. ผูบ้ ริหารหน่ วยงานบริการพยาบาล
กาหนดระบบการจัดกระบวนการสร้าง
คุณค่าทางการพยาบาล

คะแนนรวมส่วนที่ 1
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องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

ประเมินตนเอง

ทีมประเมินคุณภาพ

รวม
รวม
0 1 2 3 4 5 คะแนน 0 1 2 3 4 5 คะแนน
รายข้อ
รายข้อ

A
D
L
I
A
D
L
I
A
D
L
I
A
D
L
I
A
D
L
I
A
D
L
I
A
D
L
I
จากการประเมิน
ตนเอง

จากทีมประเมิน
คุณภาพ

รายการ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

ประเมินตนเอง

ทีมประเมินคุณภาพ

รวม
รวม
0 1 2 3 4 5 คะแนน 0 1 2 3 4 5 คะแนน
รายข้อ
รายข้อ

ส่วนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาลจิตเวช
: มิตกิ ระบวนการ
14. การบริหารจัดการและติดตามกากับ A
ระบบงานป้องกันและควบคุม
D
การติดเชื้ อในโรงพยาบาล
L
I
15. การดาเนิ นการและติดตามกากับ
A
ระบบการเฝ้ าระวังการติดเชื้ อใน
D
โรงพยาบาล
L
I
16. การสอบสวนและควบคุมการระบาด A
ของการติดเชื้ อในโรงพยาบาล
D
L
I
17. การพัฒนาความรู ้ ทักษะ และให้
A
คาแนะนา/ปรึกษาแก่บุคลากร
D
ทางการพยาบาล
L
I
18. การดูแลผูป้ ่ วย/ครอบครัว/ชุมชน
A
ปลอดภัยจากการติดเชื้ อต่อเนื่ อง
D
L
I
19. การคุม้ ครองภาวะสุขภาพ
A
เพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้ อ
D
ของผูป้ ่ วย
L
I
20. การให้ขอ้ มูลและความรูด้ า้ นสุขภาพ A
เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง
D
ของผูป้ ่ วย
L
I
21. การพิทกั ษ์สิทธิผปู้ ่ วยเพื่อปกป้อง
A
ผูป้ ่ วยให้ได้รบั การบริการโดยไม่ถกู
D
ละเมิดสิทธิ
L
I
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22. การบันทึกทางการพยาบาล
เพื่อรายงานการเฝ้ าระวังการติดเชื้ อ
เพื่อสื่อสารกับทีมพยาบาลและ
ทีมสหวิชาชีพ
คะแนนรวมส่วนที่ 2
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องค์ประกอบการ
ประเมิน

ข้อ

ประเมินตนเอง

ทีมประเมินคุณภาพ

รวม
รวม
0 1 2 3 4 5 คะแนน 0 1 2 3 4 5 คะแนน
รายข้อ
รายข้อ

A
D
L
I
จากการประเมินตนเอง

จากทีมประเมิน
คุณภาพ

องค์ประกอบการ
ประเมิน

ประเมินตนเอง

ทีมประเมินคุณภาพ

รวม
รวม
0 1 2 3 4 5 คะแนน 0 1 2 3 4 5 คะแนน
รายข้อ
รายข้อ
ส่วนที่ 3 แบบประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาลจิตเวช
: มิตผิ ลลัพธ์
23. ผลลัพธ์ดา้ นประสิทธิผลตามพันธกิจ Le
ขององค์กรพยาบาล
T
C
LI
24. ผลลัพธ์ดา้ นคุณภาพการให้บริการ
Le
พยาบาล
T
C
LI
25. ผลลัพธ์ดา้ นประสิทธิภาพของ
Le
การปฏิบตั ิการพยาบาล
T
C
LI
26. ผลลัพธ์ดา้ นการพัฒนาองค์กร
Le
T
C
LI
จากทีมประเมิน
คะแนนรวมส่วนที่ 3
จากการประเมินตนเอง
คุณภาพ
จากทีมประเมิน
คะแนนรวมส่วนที่ 1, 2 และ 3
จากการประเมินตนเอง
คุณภาพ
ข้อ

รายการ

สรุปคะแนนรวม =
คะแนน
ร้อยละของผลการประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อ
ในโรงพยาบาลจิตเวช =
…
หมายเหตุ
ร้อยละของผลการประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาลจิตเวช
=

คะแนนทีไ่ ดิ
 100
คะแนนเต็มของแบบประเมินฯ

คะแนนเต็มของแบบประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาลจิตเวช = 130 คะแนน
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ภาคผนวก จ
ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผูใ้ ช้บริการผูป้ ่ วยใน
แบบสอบถำม
ควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำร สำหรับงำนผูป้ ่ วยใน (IP VOICE)
กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านต่อบริการ ที่ท่านได้รบั จากการมาโรงพยาบาล ในครั้งนี้ เท่านั้น
ทำเครื่องหมำย √ ลงในช่อง  หน้ำคำตอบที่ท่ำนเลือก และ/หรือกรอกข้อควำมลงในช่องว่ำง
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน
1. ที่อยูป่ ั จจุบนั : อาเภอ

จังหวัด

2. เพศ  1. ชำย  1. หญิง
3. อายุ

ปี

4. ท่านจบการศึกษาสูงสุด
 1. ประถมศึกษำหรือตำ่ กว่ำ  2. มัธยมศึกษำหรืออนุ ปริญญำ

 3. ปริญญำตรีหรือสูงกว่ำ

5. ผูร้ บั ผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือสิทธิคมุ ้ ครองค่ารักษาพยาบาลในครั้งนี้
 1. ชำระเงินเอง
 2. สวัสดิกำรข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ  3. ประกันสังคม
 4. กองทุนทดแทน
 5. บัตรประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ  6. อื่นๆ
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการนอนโรงพยาบาลของท่านในครั้งนี้
6. ทาไมท่านเลือกมารับการรักษาที่โรงพยาบาลนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
 1. เดินทำงสะดวก
 2. อยูใ่ นเขตพื้ นที่บริกำรของบัตรทอง  3. มีเครื่องมือทันสมัย
 4 มีแพทย์ผเู้ ชี่ยวชำญ
 5. ค่ำรักษำไม่แพง
 6. บริกำรรวดเร็วทันใจ
 7 สถำนที่สะดวกสบำย
 8. เคยเป็ นผูป้ ่ วยเก่ำ รพ.นี้
 9. ส่งต่อ (Refer) มำรักษำที่ รพ.นี้
7. ท่านได้รบั รายละเอียดเกี่ยวกับโรคที่ท่านเป็ นและวิธีการรักษาหรือไม่
 1. ไม่ได้รบั
 2. ได้รบั แต่ไม่คอ่ ยเข้ำใจ

 3. ได้รบั และเข้ำใจดี

8. ท่านได้รบั การแจ้งผลการตรวจเลือด ปั สสาวะ เอกซเรย์ หรือไม่
 1. ไม่ได้รบั
 2. ได้รบั แต่ไม่คอ่ ยเข้ำใจ  3. ได้รบั และเข้ำใจดี

 4. ไม่ได้ตรวจ

9. ท่านได้รบั การอธิบายเหตุผลที่ตอ้ งผ่าตัดและรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่าตัดหรือไม่
 1. ไม่ได้รบั
 2. ได้รบั แต่ไม่คอ่ ยเข้ำใจ  3. ได้รบั และเข้ำใจดี  4. ไม่ได้ตรวจ
10. ท่านทราบหรือไม่ว่าใครคือแพทย์ที่รบั ผิดชอบดูแลรักษาท่าน
 1. ไม่ทรำบ
 2. ทรำบ แต่ไม่รชู ้ ื่อแพทย์  3. ทรำบ และรูช้ ื่อแพทย์
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ตอนที่ 3 ความรูส้ ึกของท่านต่อบริการต่างๆ ในครั้งนี้
พอใจ พอใจ พอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ควำมสะอำดของห้องที่ท่ำนนอน
ควำมสะดวกสบำยภำยในห้องที่ท่ำนนอน
กำรประสำนงำนและควำมร่วมมือของเจ้ำหน้ำที่
ควำมสำมำรถของแพทย์ในกำรรักษำโรคที่ท่ำนเป็ น
กำรตรวจร่ำงกำยโดยแพทย์
ควำมรวดเร็วในกำรที่แพทย์มำดูเมื่อท่ำนมีปัญหำ
ควำมใส่ใจของแพทย์ในกำรดูแลท่ำน
กิริยำมำรยำทของแพทย์
ควำมสำมำรถของพยำบำลในกำรให้กำรพยำบำล
ควำมรวดเร็วในกำรที่พยำบำลมำให้ควำมช่วยเหลือ
เมื่อท่ำนมีปัญหำหรือต้องกำรควำมช่วยเหลือ
กำรดูแลเอำใจใส่ของพยำบำลอย่ำงมีน้ ำใจและให้กำลังใจ
กำรบอกกล่ำวและขอควำมร่วมมือก่อนให้กำรพยำบำล
กำรมีโอกำสพูดคุยแสดงควำมรูส้ ึกหรือควำมกังวลใจกับ
พยำบำล
กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรรักษำ
คุณภำพบริกำรพยำบำลที่ได้รบั ในภำพรวม

ไม่
พอใจ

ประเมิน
ไม่ได้



























































































ตอนที่ 4 ความคิดเห็นของท่านต่อบริการของโรงพยาบาล
26. ถ้ำญำติหรือเพื่อนของท่ำนต้องนอนรักษำตัวในโรงพยำบำล ท่ำนจะแนะนำให้มำโรงพยำบำลนี้ หรือไม่
 1. แนะนำ
 2. ไม่แนะนำ
 3. ไม่แน่ ใจ
27. ถ้ำท่ำนป่ วยจนต้องนอนรักษำตัวในโรงพยำบำลอีกและไม่สำมำรถเลือกโรงพยำบำลอื่นได้ ท่ำนจะกลับมำโรงพยำบำลนี้
อีกหรือไม่
 1. มัน่ ใจว่ำจะกลับมำอีก
 2. มัน่ ใจว่ำจะไม่มำ
 3. ไม่แน่ ใจ
28. ท่ำนเห็นว่ำโรงพยำบำลควรจะปรับปรุงคุณภำพบริกำรอะไรบ้ำง กรุณำให้ขอ้ เสนอแนะที่เห็นว่ำสำคัญที่สุด 3 ข้อ
1)
2)
3)
29. ท่ำนได้รบั คำแนะนำเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตวั ก่อนออกจำกโรงพยำบำล/ ก่อนย้ำยออกจำกหน่ วยงำนที่รกั ษำอยูห่ รือไม่
 1. ไม่ได้รบั
 2. ได้รบั แต่ไม่คอ่ ยเข้ำใจ
 3. ได้รบั และเข้ำใจดี
30. ท่ำนได้รบั คำแนะนำจำกแพทย์และพยำบำลในขณะที่นอนรักษำตัวในโรงพยำบำล และ/หรือก่อนกลับบ้ำนในเรื่องใดบ้ำง
(ตอบได้มำกกว่ำ 1 คำตอบ)
 1. กำรปฏิบตั ิตวั ขณะเจ็บป่ วย  2. กำรรับประทำนอำหำร
 3. กำรใช้ยำ
 4. กำรสังเกตอำกำร
 5. กำรออกกำลังกำย
 6. กำรพักผ่อน
 7. กำรจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสม
 8. กำรมำตรวจตำมนัด
ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ข้อคิดเห็นของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการปรับปรุงคุณภาพบริการของโรงพยาบาล
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