แนวทางการดําเนินงาน
ตามประเด็นหลักการพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาลภาพรวมประเทศ
ปีงบประมาณ2558

แนวทางดําเนินการตามประเด็นหลักการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ
จากประเด็นหลักการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 11 ประเด็น ได้แก่
1. การดําเนินงานตาม Service Plan ของ CNO
2. การพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
3. การพัฒนาองค์กรพยาบาลสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
4. การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรพยาบาล
5. การพัฒนา OPD คุณภาพ
6. การพัฒนางานบริการฝากครรภ์คุณภาพ
7. การพัฒนางานบริการผู้คลอดคุณภาพ
8. การพัฒนาต้นแบบงานบริการเยี่ยมบ้านคุณภาพ
9. การพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง
10. การพัฒนางานพยาบาลประจําครอบครัว
11. ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ2558
ภาพรวมแนวทางการดําเนินงานของ CNO แต่ละระดับ สามารถสรุปได้ดังนี้
CNO ในระดับเขต(CNO_R :Chief Nurse Officer_Regional)
1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพภายในเขต เพื่อทําความเข้าใจร่วมกัน และกําหนด
แผนการดําเนินงาน ตามจุดเน้น 11 ประเด็น รวมถึงประเด็นที่เป็นปัญหาเฉพาะของแต่ละพื้นที่ดังนี้
1.1. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของแต่ละประเด็น
1.2. กิจกรรม และกลวิธี การดําเนินงาน ตลอดจนแผนการดําเนินงานทั้งในระดับอําเภอ
จังหวัด และระดับเขต
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล และการรายงานผลในแต่ละระดับ
2. กําหนดเป้าหมาย และระยะเวลาการดําเนินการในแต่ละระยะ
3. กําหนดกลวิธีการสนับสนุนภายในเขต ในแต่ละประเด็น รวมถึงกําหนดแผนร่วมกัน
4. ติดตามการดําเนินงานตามแผน และข้อมูลแต่ละตัวชี้วัด
5. ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน และวางแผนการดําเนินงานต่อเนื่องในแต่ละประเด็น
6. สรุปผลตามแบบฟอร์ม และส่งไปยังสํานักการพยาบาล (คาดว่าจะเป็นการรายงานแบบ
online)
7. สรุปแผนการดําเนินงานต่อเนื่องแต่ละประเด็นส่งให้ผู้ประสานงานแต่ละประเด็น
CNO ในระดับจังหวัด (CNO_P:Chief Nurse Officer_province) และอําเภอ (CNO_D :Chief
Nurse Officer_District)
1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพภายในจังหวัด เพื่อทําความเข้าใจร่วมกัน และกําหนด
แผนการดําเนินงาน ตามจุดเน้น 11 ประเด็น รวมถึงประเด็นที่เป็นปัญหาเฉพาะของแต่ละพื้นที่ดังนี้
1.1. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของแต่ละประเด็น
1.2. กิจกรรม และกลวิธี การดําเนินงาน ตลอดจนแผนการดําเนินงานทั้งในระดับอําเภอ
จังหวัด
1.3. การเก็บรวบรวมข้อมูล และการรายงานผลในจังหวัด
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2.
3.
4.
5.
6.

มอบหมายผู้รบั ผิดชอบ และกําหนดเป้าหมาย แผนการดําเนินงาน ระยะเวลาการดําเนินการ
กําหนดกลวิธีการสนับสนุนภายในจังหวัด ในแต่ละประเด็น รวมถึงกําหนดแผนร่วมกัน
ติดตามการดําเนินงานตามแผน และข้อมูลแต่ละตัวชี้วัด
ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน และวางแผนการดําเนินงานต่อเนื่อง
สรุปผลตามแบบฟอร์ม และส่งไปยังประธานเขต (CNO_R)

3

ประเด็นที่ 1 การดําเนินงานตาม Service Plan ของ CNO
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางของ CNO ระดับอําเภอ จังหวัด และเขต ในการพัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาลตาม service plan

ตัวชีว้ ัด ไม่มี
เป้าหมาย มีแผนและผลการดําเนินงานตาม Service plan ของ CNO ทุกระดับ ตามแนวทางที่กําหนด
(แบบ Rp 01) (สามารถDownload เอกสารได้จาก www.nursing.go.th)

แนวทางดําเนินงาน
ในระดับอําเภอ และจังหวัด โดยคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับอําเภอ/จังหวัด
1. ชี้แจงและร่วมกําหนดแผนพัฒนาการพยาบาลร่วมกับรพศ./ รพท./ รพช.ในอําเภอ/จังหวัด ที่
รับผิดชอบ
2. สนับสนุนการดําเนินงานตาม Service Plan ของรพศ./ รพท./ รพช.ในอําเภอ/จังหวัด
3. ประชุมสรุปผลการดําเนินการเพื่อทําความเข้าใจร่วมกัน และวางแผนต่อเนื่อง ในระดับอําเภอ/ระดับ
จังหวัด แต่ละอําเภอรวบรวมผลการดําเนินงานตาม Service Plan โดย CNO_D โดยใช้แนวทางการสรุปตาม
แบบรายงานผลการดําเนินงานตาม Service Plan (แบบ Rp 01)
4. CNO_P แต่ละจังหวัดใช้ข้อมูลจาก CNO_D เพื่อสรุปภาพรวมระดับจังหวัด โดยใช้แนวทางการสรุป
ตามแบบรายงานผลการดําเนินงานตาม Service Plan (แบบ Rp 01)
ในระดับเขต โดยคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับเขต
1. ชี้แจงและร่วมกําหนดแผนพัฒนาการพยาบาลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพฯ ระดับเขต
2. สนับสนุนการดําเนินงานตาม Service Plan ภายในเขต
3. ประชุมสรุปผลการดําเนินการเพื่อทําความเข้าใจร่วมกัน
และวางแผนต่อเนื่อง
ในระดับเขต
แต่ละจังหวัดรวบรวมผลการดําเนินงานตาม Service Plan โดย CNO_P โดยใช้แนวทางการสรุปตาม แบบ
รายงานผลการดําเนินงานตาม Service Plan (แบบ Rp 01)
4. CNO_R ประชุมสรุปผลการดําเนินการเพื่อทําความเข้าใจร่วมกัน และวางแผนต่อเนื่อง ในระดับเขต
สรุปรวบรวมข้อมูลแต่ละจังหวัดจากแบบรายงานผลการดําเนินงานตาม Service Plan (แบบ Rp 01) ของ
CNO_P แต่ละจังหวัด โดยใช้แนวทางการสรุปตาม แบบรายงานผลการดําเนินงานตาม Service Plan (แบบ
Rp 01)
5. CNO_R ส่งผลการดําเนินงานตาม Service Plan ไปยังสํานักการพยาบาล CSO และCEO

การรายงานผล
1. CNO_D รวมรวมข้อมูล สรุปรายงานตามแบบฟอร์ม Rp 01 ส่งให้ CNO_P
2. CNO_P รวมรวมข้อมูลจาก CNO_D วิเคราะห์ และสรุปรายงานตามแบบ Rp 01 ส่งให้ CNO_R
3. CNO_R รวบรวมข้อมูลจาก CNO_P ทุกจังหวัด วิเคราะห์ และสรุปรายงานตามแบบ Rp 01 ส่งให้
สํานักการพยาบาล โดยตอบตามแบบฟอร์ม Rp sum
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ประเด็นที่ 1
แบบรายงานผลการดําเนินงานตาม Service Plan
ของ CNO ระดับ อําเภอ จังหวัด เขต

แบบ Rp 01

คําชี้แจง แบบรายงานนี้สําหรับ CNO ใช้รายงานผลการดําเนินงานตาม Service Plan โดยรายงานจากระดับ
อําเภอ มายังระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพ และระดับประเทศ (สํานักการพยาบาล) ตามลําดับ
ผู้รายงาน.......................................โรงพยาบาล....................................จังหวัด...................................................
เขตสุขภาพที่......................
1. ข้อมูลสถานการณ์การบริการพยาบาล ตามระดับที่รายงาน (อําเภอ จังหวัด หรือเขต)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. การพัฒนาบริการพยาบาลตาม Service Plan ในโรงพยาบาลที่รายงาน
2.1 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลตาม Service Plan ในโรงพยาบาลที่รายงาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 ผลการดําเนินการพัฒนาบริการพยาบาลตาม Service Plan ในโรงพยาบาลที่รายงาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. การสนับสนุนการพัฒนาบริการพยาบาลตาม Service Plan ในเครือข่ายบริการ (ด้านบุคลากร ระบบ
บริการพยาบาล และอุปกรณ์ต่างๆ)
3.1 โครงการ/กิจกรรมการสนับสนุนการพัฒนาบริการพยาบาลตาม Service Plan ในเครือข่าย
บริการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 ผลการดําเนินการสนับสนุนการพัฒนาบริการพยาบาลตาม Service Plan ในเครือข่ายบริการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4. การดําเนินการอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ปัญหาและข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รายงาน........................................................................
โรงพยาบาล.......................โทรศัพท์...............................
E-mail address: ............................................................
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ประเด็นที่ 2 การพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและประเมินคุณภาพของหน่วยบริการพยาบาลให้ได้คุณภาพตาม
เกณฑ์

เป้าหมาย องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพที่ระบบบริการพยาบาลมีคุณภาพตามเกณฑ์
ตัวชีว้ ัด ร้อยละของสถานบริการสุขภาพในจังหวัดที่ระบบบริการพยาบาลมีคุณภาพผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพระดับ 3

เกณฑ์
ร้อยละ 60
แนวทางดําเนินงาน
1. CNO_R ร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับเขต และจังหวัด
1.1 วิเคราะห์สถานการณ์ / ปัญหาการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในเขต/จังหวัด
1.2 กําหนดระบบ กลวิธีการพัฒนา การประเมินคุณภาพ และการนิเทศคุณภาพการพยาบาล
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด หรือคณะกรรมการตามระบบ และกลไกที่กําหนด
1.4 กําหนดแผนการพัฒนาร่วมกัน และการประเมินคุณภาพด้วยตนเอง และด้วยคณะกรรมการ/การ
นิเทศคุณภาพการพยาบาล
2. องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพนั้นๆ ดําเนินการประเมินคุณภาพบริการพยาบาลภายในตาม
เกณฑ์ (ประเมินตนเอง) โดยใช้ เครื่องมือประเมินแต่ละงานในหนังสือประเมินคุณภาพการพยาบาลเฉพาะงาน
3. คณะกรรมการฯ ดําเนินการประเมินคุณภาพบริการพยาบาลภายในตามเกณฑ์ หรือประเมิน/ นิเทศตาม
ระบบที่กําหนดในระดับจังหวัด/ เขต โดยใช้เครื่องมือเดียวกัน
4. เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง ผลคะแนนการประเมินในภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 0.00-20.00
ระดับ 2 หมายถึง ผลคะแนนการประเมินในภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 20.01-40.00
ระดับ 3 หมายถึง ผลคะแนนการประเมินในภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 40.01-60.00
ระดับ 4 หมายถึง ผลคะแนนการประเมินในภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 60.01-80.00
ระดับ 5 หมายถึง ผลคะแนนการประเมินในภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 80.01-100
5. นับจํานวนสถานบริการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ ระดับ 3 ขึน้ ไป แล้วเทียบกับจํานวนที่ผ่านเกณฑ์ในปีที่
ผ่านมา
6. นําผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาในภาพรวมของจังหวัดและเขต
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การรายงานผล
1.CNO_P รวบรวมข้อมูลภายในจังหวัด ส่งข้อมูลให้ CNO_R CNO_R วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล
รายงานจํานวนของสถานบริการสุขภาพที่ผา่ นเกณฑ์ ส่งสํานักการพยาบาล ตาม แบบ Rp sum ดังนี้
1.1 ผลการประเมิน สถานบริการที่ผ่านระดับ 1 จํานวน............แห่ง
1.2 ผลการประเมิน สถานบริการที่ผ่านระดับ 2 จํานวน............แห่ง
1.3 ผลการประเมิน สถานบริการที่ผ่านระดับ 3 จํานวน............แห่ง
1.4 ผลการประเมิน สถานบริการที่ผ่านระดับ 4 จํานวน............แห่ง
1.5 ผลการประเมิน สถานบริการที่ผ่านระดับ 5 จํานวน............แห่ง
พร้อมแผนพัฒนาในภาพรวมทั้งจังหวัด และเขต
2.สํานักการพยาบาล วิเคราะห์จํานวนของสถานบริการสุขภาพที่ระบบบริการพยาบาลมีคุณภาพผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับ 3 ขึ้นไปในภาพประเทศ เพื่อสรุปตามตัวชี้วัด
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ชื่อตัวชี้วัด

2. ร้อยละของสถานบริการสุขภาพในจังหวัดที่ระบบบริการพยาบาลมีคุณภาพผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับ 3

เกณฑ์

ร้อยละ 60

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินผลการพัฒนาและประเมินคุณภาพของสถานบริการสุขภาพให้มีการ
พัฒนาระบบบริการพยาบาลให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์
สถานบริการสุขภาพที่ระบบบริการพยาบาลมีคุณภาพตามเกณฑ์ หมายถึง สถาน
บริการสุขภาพที่มีการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของแต่ละงานบริการพยาบาลตาม
มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลของสํานักการพยาบาล โดยผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพระดับ 3 ขึน้ ไป (ผลคะแนนการประเมินในภาพรวม เท่ากับหรือ
มากกว่า ร้อยละ 40.01ขึ้นไป)
สถานบริการสุขภาพ หมายถึงสถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่
รพศ./ รพท./ รพช.(ไม่นับรวมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล)

นิยาม

กลุ่มเป้าหมายและ
แหล่งข้อมูล

องค์กรพยาบาล ของสถานบริการสุขภาพทุกระดับและทุกแห่งในจังหวัด สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล (รพ.สต.)

วิธีการรวบรวมข้อมูล

1. กรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลขององค์กรพยาบาลของแต่ละสถานบริการ
สุขภาพ วางแผนพัฒนาตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล และประเมินผล
2. รวบรวมผลการประเมินในภาพรวมส่งให้ CNO_ P
3. CNO_ P แจงนับองค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขของจังหวัด ที่มีผลของคะแนนการประเมินภายในภาพรวมผ่านเกณฑ์
แจงนับระดับ 3 จํานวน ............แห่ง ระดับ 4 จํานวน............แห่ง ระดับ 5 จํานวน
............แห่งและแจงนับจํานวนในส่วนที่ไม่ผา่ นเกณฑ์โดยแบ่งเป็น ระดับ 1 จํานวน
...........แห่ง ระดับ 2 จํานวน ............แห่ง
4. CNO_ P ส่งจํานวนองค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพตามข้อ 3 ให้กับ
CNO_R เพื่อวิเคราะห์ส่งรายงานพร้อมแผนพัฒนาในภาพรวมทั้งจังหวัดและเขต
ให้กับสํานักการพยาบาล
แบบประเมินคุณภาพการพยาบาลของแต่ละงานบริการพยาบาลของสํานักการ
พยาบาล

เครื่องมือประเมิน
วิธีการรายงาน

1. CNO_P รวบรวมข้อมูลภายในจังหวัด ส่งข้อมูลให้ CNO_R CNO_R วิเคราะห์
และรวบรวมข้อมูล ส่งสํานักการพยาบาล ตาม แบบ Rp sum ดังนี้
1.1 รายงานจํานวนของสถานบริการสุขภาพขึ้นไปที่ผ่านระดับ 3
1.2 ผลการประเมิน สถานบริการที่ผ่านระดับ 1 จํานวน............แห่ง
ระดับ 2 จํานวน ............แห่ง ระดับ 3 จํานวน ............แห่ง ระดับ 4 จํานวน...........
แห่ง ระดับ 5 จํานวน ............แห่ง พร้อมแผนพัฒนาในภาพรวมทั้งจังหวัด และเขต
2. สํานักการพยาบาล วิเคราะห์จํานวนของสถานบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิ ตติย
ภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงที่ระบบบริการพยาบาลมีคุณภาพผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพระดับ 3 ขึน้ ไป
9

เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง ผลคะแนนการประเมินในภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 0.00-20.00
ระดับ 2 หมายถึง ผลคะแนนการประเมินในภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 20.0140.00
ระดับ 3 หมายถึง ผลคะแนนการประเมินในภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 40.0160.00
ระดับ 4 หมายถึง ผลคะแนนการประเมินในภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 60.0180.00
ระดับ 5 หมายถึง ผลคะแนนการประเมินในภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 80.01100.00
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด ชื่อนางสาวโศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์
ตําแหน่งนักวิชาการพยาบาลชํานาญการ
หน่วยงาน: สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 02-5906291
โทรสาร 02-5906295
มือถือ 089-8326794
e-mail address : mssophis@gmail.com
เกณฑ์การให้คะแนน
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ประเด็นที่ 3 การพัฒนาองค์กรพยาบาลสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรพยาบาลให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ตัวชีว้ ัด ร้อยละขององค์กรพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสําเร็จของการพัมนาองค์กรพยาบาลสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับ 5

เกณฑ์ ร้อยละ70
แนวทางดําเนินงาน
1. CNO_R และ CNO_P ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับจังหวัด / เขต ทํา
ความเข้าใจร่วมกันในนิยามความสําเร็จการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แต่ละระดับ
รวมถึงร่วมกันกําหนด
เป้าหมาย แผนงานการพัฒนาร่วมกัน
2. ดําเนินงานตามแผน
3. ทุกองค์กรพยาบาลประเมินตนเอง วิเคราะห์ความสําเร็จ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง วางแผนการพัฒนา
ต่อเนื่อง
4. CNO_R และ CNO_P วิเคราะห์ความสําเร็จระดับจังหวัด/เขต รวมถึงร่วมกันวางแผนการพัฒนา
ต่อเนื่องในระดับจังหวัด/เขต

การรายงานผล ทีมแต่ละองค์กรพยาบาลประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่กําหนด (รายละเอียดตามตัวชี้วัด)
1. CNO_P รวบรวมข้อมูลภายในจังหวัดส่งให้ CNO_R
2. CNO_R ส่งผลการประเมินให้สํานักการพยาบาลโดยใช้แบบ Rp sum
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ชื่อตัวชี้วัด
เกณฑ์

3. ร้อยละขององค์กรพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสําเร็จของการพัฒนา
องค์กรพยาบาลสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับ 5
ร้อยละ 70

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ขององค์กรพยาบาล

นิยาม

การพัฒนาองค์กรพยาบาลสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์กร
พยาบาลที่มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถของตน มีการสร้างสรรค์ผลงานที่
เป็นความปรารถนามีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น และมีการขยายขอบเขตของแบบแผนของการ
คิดสามารถสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆได้อย่างอิสระ ซึ่งสมาชิกขององค์การมีการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องถึงวิธีที่จะเรียนรู้ร่วมกัน
ความสําเร็จของการพัฒนาองค์พยาบาลสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ประกอบด้วย 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการบริการ
พยาบาลและด้านการวิจัย
ระดับที่ 2 มีการกําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
บริการพยาบาลและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1
ระดับที่ 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นที่กําหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บคุ ลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด
ระดับที่ 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อกั ษร
ระดับที่ 5 มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีงบประมาณปัจจุบัน หรือ
ปีงบประมาณที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

กลุ่มเป้าหมายและ
แหล่งข้อมูล

องค์กรพยาบาล ของสถานบริการสุขภาพทุกระดับและทุกแห่งในจังหวัด (เฉพาะ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข )
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วิธีการรวบรวมข้อมูล แนวทางการจัดเก็บข้อมูล
และสูตรการคํานวณ 1.แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อรวบรวมผลการประเมินตนเองของทุกสถาน
บริการสุขภาพของจังหวัด
2. องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพนั้นๆ ดําเนินการประเมินระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรพยาบาลสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามเกณฑ์
การให้คะแนน 5 ระดับ ตามคํานิยาม
3. นับจํานวนองค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพ ที่ผา่ นเกณฑ์ระดับความสําเร็จ
ที่ระดับ 5
4. คํานวณตามสูตร
องค์กรพยาบาลที่ผ่านการประเมินระดับ 5 x 100
องค์กรพยาบาลทั้งหมดในเขต
เครื่องมือประเมิน

ประเมินจากการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาองค์กรพยาบาลให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (ตามนิยามระดับความสําเร็จ)

วิธีการรายงาน

คณะกรรมการระดับจังหวัดรวบรวมผลการดําเนินงานของจังหวัด และรายงานไปที่
CNO ระดับเขตสุขภาพ โดยส่งรายงานเดือนมิถุนายน ตามระบบของคณะกรรมการ
พัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพ CNO เขตสุขภาพเป็นศูนย์รวบรวม และรายงาน
ส่งให้สํานักการพยาบาล

เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามระดับความสําเร็จของการดําเนินการในภาพรวมทั้งหมดขององค์กร
พยาบาล โดยไม่ต้องคิดคํานวณคะแนนรายข้อ
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด

ชื่อนางสาวจุฑารัตน์ เพ็ญเขตต์วิทย์
ตําแหน่งนักวิชาการพยาบาลชํานาญการ
หน่วยงาน: สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 02-5906261
โทรสาร 02-5906295
มือถือ

081-7074457

e-mail address : chutharatt9@gmail.com
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ประเด็นที่ 4 การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรพยาบาล
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กรพยาบาลให้มีระบบการบริหาร และระบบบริการพยาบาลตาม
หลักธรรมาภิบาล

ตัวชีว้ ัด ร้อยละขององค์กรพยาบาลในจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลมากกว่าหรือเท่ากับร้อย
ละ 80

เกณฑ์ ร้อยละ 80
แนวทางดําเนินงานโดย CNO_P ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับจังหวัด
1. ร่วมกันกับ รพศ./ รพท./ รพช. ในจังหวัด ทําความเข้าใจกับหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาล ทบทวนปัญหา
ระบบและการบริหารการพยาบาลในองค์กร ร่วมกันกําหนดเป้าหมาย และวางแผน วิธีการพัฒนา ทั้งใน
โรงพยาบาลแต่ละแห่ง และการช่วยเหลือกันในจังหวัด
2. ดําเนินงานตามแผน ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรพยาบาลใน รพศ./ รพท./
รพช.ในจังหวัด
3. โรงพยาบาลแต่ละแห่งประเมินตนเอง โดยใช้แบบประเมินธรรมาภิบาล ( Rp 04 )
4. คณะกรรมการระดับจังหวัดประเมินซ้ํา โดยใช้แบบประเมินชุดเดียวกัน วิเคราะห์ตามสูตร
(รายละเอียดตามตัวชี้วัด) ส่งข้อมูลให้ CNO_P
5. CNO_P และคณะกรรมการระดับจังหวัดประชุมร่วมกับ รพศ./รพท./รพช.ในจังหวัด เพื่อประเมินผล
และวางแผนการดําเนินงานต่อเนื่อง

การรายงานผล
1. CNO_P และคณะกรรมการระดับจังหวัดส่งผลการประเมินไปยัง CNO_R
2. CNO_R ส่งผลการประเมินให้สํานักการพยาบาล โดยตอบตัวชี้วัดตามแบบฟอร์ม Rp sum
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ชื่อตัวชี้วัด

4. ร้อยละขององค์กรพยาบาลในจังหวัดที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาล
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80

เกณฑ์

ร้อยละ 80

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินการพัฒนาองค์กรพยาบาลให้มรี ะบบการบริหารและระบบบริการ
พยาบาลตามหลักธรรมาภิบาล

นิยาม

องค์กรพยาบาล หมายถึง กลุ่มการพยาบาล หรือชื่ออื่นที่เรียกคล้ายคลึง ที่เป็น
การรวมกลุ่มของพยาบาลระดับต่างๆ รวมทั้งการรวมของทรัพยากรอื่นๆที่จําเป็นทํา
หน้าที่ในการบริหารจัดการบริการพยาบาล ของโรงพยาบาล / สถานบันที่สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์ธรรมาภิบาล หมายถึง การประเมินองค์กรพยาบาลด้านความโปร่งใส
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ มีส่วนร่วม การ
กระจายอํานาจ นิติธรรม และความเสมอภาค

กลุ่มเป้าหมายและ
แหล่งข้อมูล
วิธีการรวบรวมข้อมูล
และสูตรการคํานวณ

องค์กรพยาบาล ของสถานบริการสุขภาพทุกระดับและทุกแห่งในจังหวัด
( เฉพาะสังกัดกระทรวงสาธารณสุข )
แนวทางการจัดเก็บข้อมูล
1. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด
2. องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพนั้นๆ ดําเนินการใช้แบบประเมิน
ธรรมาภิบาลที่กําหนด
3. คณะกรรมการฯ ดําเนินการใช้แบบประเมินธรรมาภิบาล ประเมินองค์กร
พยาบาล ของของสถานบริการสุขภาพทุกระดับและทุกแห่ง สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ในจังหวัด
4. นับจํานวนสถานบริการสุขภาพที่องค์กรพยาบาลมีคะแนนประเมินมากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 80
5. สูตรการคํานวณ
องค์กรพยาบาลที่มีผลการประเมิน > ร้อยละ80 x 100
องค์กรพยาบาลทั้งหมดในจังหวัด
6. นําผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด
7. กําหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรพยาบาล ของสถานบริการสุขภาพที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ในภาพรวมของทั้งจังหวัด

เครื่องมือประเมิน

แบบประเมินธรรมาภิบาลองค์กรพยาบาล ( แบบ Rp 04 )
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วิธีการรายงาน

คณะกรรมการระดับจังหวัดรวบรวมผลการดําเนินงานของจังหวัด และรายงานไปที่
CNO ระดับเขตสุขภาพ
โดยส่งรายงานเดือนมิถุนายน ตามระบบของ
คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพ CNO เขตสุขภาพเป็นศูนย์
รวบรวมและรายงานส่งให้สํานักการพยาบาล

เกณฑ์การให้คะแนน

การให้คะแนน ตามรายการประเมินในแบบประเมิน
มี / ใช่ เท่ากับ 1 คะแนน
ไม่มี / ไม่ใช่ เท่ากับ 0 คะแนน
คะแนนเต็มของแบบประเมิน เท่ากับ 45 คะแนน
คะแนนประเมินที่ผ่านเกณฑ์ คือ มากกว่า / เท่ากับร้อยละ 80

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ชื่อนางสาวขวัญนภา ขวัญสถาพรกุล
ตําแหน่งนักวิชาการพยาบาลชํานาญการ
หน่วยงาน: สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 02-5906261
โทรสาร 02-5906295
มือถือ

081-6931398

e-mail address : jimmyk2508@gmail.com
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แบบ Rp 04

ประเด็นที่ 4
แบบประเมินธรรมาภิบาลองค์กร
แบบประเมินธรรมาภิบาลองค์กร ประกอบด้วย ข้อคําถามตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลัก
ประสิทธิผล ( Effectiveness ) หลักประสิทธิภาพ ( Efficiency ) หลักการตอบสนอง( Responsiveness )
หลักภาระรับผิดชอบ ( Accountability ) หลักความโปร่งใส ( Transparency )
หลักการมีส่วนร่วม
( Participation ) หลักการกระจายอํานาจ ( Decentralization ) หลักนิติธรรม ( Rule of Law ) และหลัก
ความเสมอภาค ( Equity )
ผู้ตอบแบบประเมิน คือ บุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงานในองค์กร เก็บข้อมูลจากบุคลากรโดยใช้
หลักการสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของบุคลากรให้ครอบคลุมทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติ
การให้คะแนน
มี / ใช่ เท่ากับ 1 คะแนน
ไม่มี / ไม่ใช่ เท่ากับ 0 คะแนน
คะแนนเต็มของแบบประเมิน เท่ากับ 45 คะแนน
คะแนนประเมินที่ผ่านเกณฑ์ คือ มากกว่า / เท่ากับร้อยละ 80
คําถาม
1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
1.1 การบริหารงานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
และมีผลการดําเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงานหลัก
1.2 มีกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานที่เป็น
มาตรฐานรวมถึงการติดตามประเมินผลและพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
1.3 การบริหารจัดการด้วยความประหยัด มีประสิทธิภาพ
มีการจัดสรรทรัพยากรที่สอดคล้องกับแผนงาน สามารถ
บริหารงานที่มีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
1.4 การใช้วิธีการหรือกลไกในการติดตามความคืบหน้า
ของงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 การบริหารบุคคล รวมทัง้ การประเมินงานด้านอื่น ๆ
ในการดูแลและจัดการทรัพยากรบุคคล การกําหนดภาระ
งาน การสรรหา และการคัดเลือกบุคคล ที่มคี ุณภาพและ
หลากหลาย
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
2.1 มีการจัดลําดับความสําคัญและความเร่งด่วนของงาน
ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งานเสร็จได้ทันเวลาและ
สถานการณ์
2.2 มีการวางแผนอัตรากําลัง จัดสรร และกระจาย
กําลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ
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มี / ใช่

ไม่มี/ไม่ใช่ รายละเอียดเหตุการณ์

คําถาม
2.3 การจัดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ วาง
แผนการใช้ข้อมูลที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน และใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด แต่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
2.4 สามารถวางแผนงาน การบริหารกําลังคน การ
กระจายงานแก่บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม
ตามความรู้ ความสามารถ และ ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้
2.5 กลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ และ
แก้ปัญหา พร้อมทั้งระบุข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละแนว
ทางการแก้ไขปัญหา เพื่อพิจารณาตัดสินใจได้อย่าง
ละเอียดรอบคอบและสมเหตุสมผล
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
3.1 จัดช่องทางในการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เพียงพอและ
ครอบคลุมทุกกลุ่ม
3.2 การบริหารงานสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครอบคลุม
3.3 การให้ความสําคัญกับผูบ้ ริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
3.4 สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายและสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
3.5 นําข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้เสียไป
ใช้ในการปรับปรุงการทํางานอย่างสม่ําเสมอ
4.หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
4.1 ผู้บริหารได้สื่อสารและทําความเข้าใจในเรื่องของ
แผนรวมขององค์การแก่ทุกคนที่รับผิดชอบ
4.2 มีระบบให้บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบใน
หน้าที่ของตนและหน้าที่ต่อสังคม รวมทั้งพร้อมรับการ
ตรวจสอบ
4.3 มีความยืดหยุ่นในการทํางาน โดยเปิดรับข้อมูล
มุมมองความคิดเห็นใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อนํามา
ประยุกต์หรือปรับใช้กับงานในหน้าที่ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์
4.4. บุคลากรแต่ละคนจะได้รับการปฏิบัติต่อตนใน
ทางบวกเมื่อปฏิบัติงานได้สําเร็จ (ไม่มีการเลือกปฏิบัติ)
เช่น การพูดให้กําลังใจ ยกย่องชมเชย มิใช่มีแต่รางวัล
ตอบแทนในรูปของวัตถุหรือตัวเงินเท่านั้น
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ไม่มี/ไม่ใช่ รายละเอียดเหตุการณ์

คําถาม
4.5 วิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบคอบ และใช้ประสบการณ์
ความรู้ เทคนิควิธีที่ทันสมัยและข้อมูลต่าง ๆ ที่จําเป็นเพื่อ
หาทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.หลักความโปร่งใส (Transparency)
5.1 มีการเผยแพร่ สื่อสาร และทําความเข้าใจในวิสัยทัศน์
พันธกิจ และเป้าหมายของหน่วยงานให้แก่บุคลากรใน
หน่วยงานและสาธารณชนโดยทั่วไป
5.2 การสื่อสารวิธีการมอบอํานาจการตัดสินใจไปสู่
บุคลากรมีความชัดเจนและปฏิบัติได้
5.3 มีระบบการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเลื่อนระดับหรือ
แต่งตั้งด้วยความโปร่งใส
5.4 มีระบบการตรวจสอบการทํางานในหน่วยงานที่มี
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพสูง
5.5 มีรางวัลตอบแทนให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็น
ผู้สําเร็จ และมีประสิทธิภาพสูง
6.หลักการมีสว่ นร่วม (Participation)
6.1 การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ปรับปรุงการทํางานเมื่อได้รับข้อเสนอแนะ
6.2 มีการประสานสัมพันธ์ ทํางานเป็นทีม และสร้าง
เครือข่ายในการทํางาน
6.3 การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในระดับวางแผน
6.4 บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับนโยบาย
และแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างอิสระ
6.5 บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับกิจกรรม
และโครงการ
7.หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
7.1 ผู้บริหารได้สื่อสารและทําความเข้าใจในเรื่องของ
แผนรวมขององค์การแก่ทุกคนที่รับผิดชอบ
7.2 มีการถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและ
ภารกิจให้แก่ผรู้ ่วมงานอย่างเหมาะสมเป็นลายลักษณ์
อักษร
7.3 มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการ
วางแผนสํารองในกรณีเกิดปัญหาความขัดแย้ง
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คําถาม
7.4 มีการปรับปรุงกระบวนงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
เพื่อผลการดําเนินงานที่ดีขององค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสีย
7.5 มีระบบให้บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบใน
หน้าที่ของตนและหน้าที่ต่อสังคม รวมทั้งพร้อมรับการ
ประเมิน
8. หลักนิตธิ รรม (Rule of Law)
8.1 มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
8.2 มีการกําหนดภาระหน้าที่หรือขั้นตอนการดําเนินงาน
ของหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร
8.3 การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ใน
การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
8.4 มีการออกกฎ ระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่
สอดคล้องกับอํานาจตามกฎหมาย
8.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง
ทั้งตามหลักกฎหมายและระเบียบวินัย
9. หลักความเสมอภาค (Equity)
9.1 ยึดหลักความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการ
ปฏิบัติงาน และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
9.2 ทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มผี ลประโยชน์ด้าน
การเงินที่ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่
9.3 มีคุณธรรมในการบริหารจัดการ เช่น การเลื่อนขั้น
เงินเดือน และการมอบหมายงาน ฯลฯ
9.4 ทํางานด้วยความเสียสละ และอุทิศตนเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงานที่กําหนดไว้
9.5 ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนแก่สมาชิกในทีมงาน
ทุกอย่างเท่าเทียมกัน
คะแนนรวม (เต็ม 45 คะแนน)
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ประเด็นที่ 5 การพัฒนา OPD คุณภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางของในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ให้เกิด OPD คุณภาพในแต่ละ
จังหวัด

ตัวชีว้ ัด ร้อยละของสถานบริการสุขภาพในจังหวัดที่มีคะแนนการประเมินบริการพยาบาลผู้ป่วยนอกคุณภาพ
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60

เกณฑ์ ร้อยละ 70
แนวทางดําเนินงาน โดยCNO_P ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับจังหวัด
1.ร่วมกันกับ รพศ./ รพท./ รพช. ในจังหวัด ทําความเข้าใจกับหลักเกณฑ์ OPD คุณภาพ ทบทวน
ระบบการบริการพยาบาล OPD ร่วมกันกําหนดเป้าหมาย และวางแผน วิธีการพัฒนา ทั้งในโรงพยาบาลแต่
ละแห่ง และการช่วยเหลือกันในจังหวัด
2.ดําเนินงานตามแผน ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนา OPD คุณภาพของรพศ./ รพท./ รพช.ในจังหวัด
3.โรงพยาบาลแต่ละแห่งประเมินตนเอง โดยใช้แบบประเมิน OPD คุณภาพ ส่วนที่ 1 (Rp 05.1) และ
ส่วนที่ 2 ( แบบ Rp 05.2 )
4.QA โรงพยาบาลทุกแห่ง ประเมินซ้ํา หรือใช้ข้อมูลการนิเทศคุณภาพการพยาบาล จากแบบประเมิน
ชุดเดียวกัน วิเคราะห์ตามสูตร (รายละเอียดตามตัวชี้วัด) ส่งข้อมูลให้ CNO_P
5.CNO_P และคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับจังหวัดประชุมร่วมกับ
รพศ./รพท./รพช.ในจังหวัด เพื่อประเมินผล และวางแผนการดําเนินงานต่อเนื่อง
6.CNO_P รวบรวมผลงานของ OPD แต่ละแห่ง โดยจําแนกรพศ./ รพท./ รพช.ในจังหวัดที่มี OPD
ผ่านการประเมิน (ร้อยละ 70 ของผลรวมการประเมินส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ตามเกณฑ์ที่กําหนด)

การรายงานผล
1. CNO_P ส่งผลการประเมินไปยัง CNO_R
2. CNO_R ส่งผลการประเมินให้สํานักการพยาบาล โดยตอบตัวชี้วัดตามแบบ Rp sum
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ชื่อตัวชี้วัด

5. OPD คุณภาพ ของสถานบริการสุขภาพในจังหวัด

เกณฑ์

ร้อยละ 70 ของสถานบริการสุขภาพในจังหวัดที่มีคะแนนการประเมินคุณภาพ
บริการผู้ป่วยนอกมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินคุณภาพบริการพยาบาลผู้ป่วยนอกของสถานบริการสุขภาพ

นิยาม

OPD คุณภาพ หมายถึง การบริการพยาบาลผู้ป่วยนอกในภาพรวมของสถาน
บริการสุขภาพที่บริหารจัดการ และให้บริการพยาบาลให้เกิดบริการที่มีคณ
ุ ภาพแก่
ผู้ป่วย/ ผู้รับบริการ ตามประเด็นการประเมิน 2 ส่วน ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยนอก ระดับ 3 ขึ้นไป (หรือผลการ
ประเมินในภาพรวม อยู่ในช่วง ร้อยละ 40-60)
2. เกณฑ์การประเมินผลผ่านการปรับ/พัฒนาระบบบริการ 4 ระบบ ดังต่อไปนี้
2.1 การปรับระบบบริการที่สนับสนุนการเข้าถึงบริการและลดระยะเวลารอคอย
2.2 การปรับให้มีระบบนัด
2.3 ระบบบริการพยาบาลที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย/
ผู้รับบริการ
2.4 ระบบการส่งต่อ และการดูแลต่อเนื่อง
สถานบริการสุขภาพ หมายถึงสถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้แก่ รพศ./ รพท./ รพช.(ไม่นับรวมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล)

กลุ่มเป้าหมายและ
แหล่งข้อมูล

รพศ./ รพท./ รพช.(ไม่นับรวมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล) ของจังหวัด
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วิธีการรวบรวมข้อมูล
และสูตรการคํานวณ

CNO_P และคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับจังหวัดเป็นผู้
รวบรวมและรายงาน โดย
1.ชี้แจงกับ รพศ./รพท./รพช.ในจังหวัดถึงวิธีการพัฒนาและส่งผลงาน OPD
คุณภาพ
2.สนับสนุนการพัฒนา OPD คุณภาพของรพศ./ รพท./ รพช.ในจังหวัด
3.OPD แต่ละแห่งประเมินตนเองโดยใช้เครื่องมือ แบบ Rp 05.1- RP 05.2
4.คณะกรรมการ QA แต่ละโรงพยาบาลประเมินซ้ํา/ดําเนินการนิเทศตามระบบโดย
ใช้เครื่องมือ แบบ Rp 05.1- RP 05.2 (เครื่องมือชุดเดียวกัน)
5.เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การประเมินคุณภาพบริการผู้ป่วยนอกตามมาตรฐาน คิดเป็นน้ําหนัก
คะแนนร้อยละ 80 ( แบบ Rp 05.1 )
ส่วนที่ 2 การประเมินการจัดบริการ 4 ระบบ คิดเป็นน้ําหนักคะแนน ร้อยละ 20
เมื่อประเมินทั้ง 2 ส่วนแล้ว เทียบน้ําหนักคะแนนแล้วจึงนําค่าคะแนนที่ได้มารวมกัน
ดังนี้ (แบบ Rp 05.2)
คะแนนจากแบบ Rp 05.1 x 80 + คะแนนจากแบบ Rp 05.2 x 20
100

100

6.นับจํานวนสถานบริการสุขภาพที่มีคะแนนการประเมินบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก
คุณภาพ(ตามข้อ 5) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
7.รวบรวมผลการประเมิน OPD แต่ละแห่ง โดยจําแนกรพศ./ รพท./ รพช.ใน
จังหวัดที่มี OPD ผ่านการประเมินตามสูตร
จํานวนสถานบริการสุขภาพที่ผ่านการประเมิน OPD คุณภาพในจังหวัด x 100
จํานวนสถานบริการสุขภาพที่มีบริการผูป้ ่วยนอกทั้งหมดในจังหวัด

เครื่องมือการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
วิธีการรายงาน

8.ส่งผลการประเมินไปยังสํานักการพยาบาลและคณะกรรมการพัฒนาบริการ
พยาบาลเขตบริการสุขภาพระดับเขต
9.พัฒนา หรือส่งเสริมการพัฒนา รพศ./ รพท./ รพช.ในจังหวัดที่มีผลการประเมิน
ควรปรับปรุง และไม่ผ่านการประเมิน
1. แบบประเมินคุณภาพบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก (แบบ Rp 05.1)
2. แบบประเมิน OPD คุณภาพ (แบบ Rp 05.2)
รายงานเดือนมิถุนายน ตามระบบของคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขต
สุขภาพ

ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล นางสาวโศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์
ตําแหน่ง นักวิชาการพยาบาลชํานาญการ
หน่วยงาน: สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทร 02-5906291 โทรสาร 02-5918268 มือถือ 089-8326794
e-mail address : mssophis@gmail.com
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แบบ Rp 05.1

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

ส่วนที่ 1 แบบประเมินคุณภาพการบริหารการพยาบาลระดับหน่วยงาน : มิติกระบวนการ
1. ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
A
กําหนดทิศทางของหน่วยงาน
D
L
I
2. ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาลกําหนด
A
ระบบ/แนวทาง การกํากับดูแลตนเองที่ดี
D
ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัตกิ ารใน
L
การตรวจสอบภายในหน่วยงานโดยยึดหลัก
I
ธรรมาภิบาล
3. ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
A
กําหนดระบบ/แนวทางการดําเนินงาน D
อย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
L
วิชาชีพ
I
4. ผู้บริหารองค์กรพยาบาลจัดทํา
A
แผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดแผน D
เพื่อนําไปปฏิบัติ
L
I
5. ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
A
คาดการณ์ผลการดําเนินงานอย่างเป็น D
ระบบ
L
I
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รวมคะแนน
รายข้อ

ทีมประเมินคุณภาพ
ภายใน

ประเมินตนเอง
รวมคะแนน
รายข้อ

รายการ

องค์ประกอบการประเมิน

ข้อ

ประเด็นที่ 5 (ส่วนที่ 1)
แบบประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาล …………………………………………………จังหวัด ……………………………..พ.ศ. .................

6. ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
กําหนดแนวทางการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
กําหนดแนวทางในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
8. ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
กําหนดระบบ/แนวทางการวัดความ
พึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
9. ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
กําหนดระบบ/แนวทางการวัดผลการ
ดําเนินงาน
10. ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
กําหนดระบบ/แนวทางการวิเคราะห์
ผลการดําเนินงาน
11. ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
กําหนดระบบ/แนวทางการจัด
สภาพแวดล้อมการทํางานของ
หน่วยงาน

A
D
L
I
A
D
L
I
A
D
L
I
A
D
L
I
A
D
L
I
A
D
L
I
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รวมคะแนน
รายข้อ
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รวมคะแนน
รายข้อ

องค์ประกอบการประเมิน

ข้อ

รายการ

ทีมประเมินคุณภาพ
ภายใน

ประเมินตนเอง

12. ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
กําหนดระบบ/แนวทางการให้การ
สนับสนุนและการสร้างขวัญกําลังใจ
แก่บุคลากรทางการพยาบาล
13. ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
กําหนดระบบการจัดกระบวนการสร้าง
คุณค่าทางการพยาบาล

0 1 2 3 4 5

A
D
L
I
A
D
L
I

จากกรรมการประเมิน
คะแนนรวมส่วนที่ 1
จากประเมินตนเอง
ส่วนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก : มิติกระบวนการ
14. การพยาบาลในระยะก่อนการตรวจ
A
รักษาเพื่อประเมินปัญหาจัดการดูแล D
ช่วยเหลือผู้ใช้บริการก่อนพบแพทย์
L
I
15. การพยาบาลในระยะขณะตรวจรักษา A
เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพร้อมในการ D
ตรวจรักษา
L
I
16. การพยาบาลในระยะหลังการตรวจ
A
รักษาเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลที่ D
สําคัญต่อการดูแลสุขภาพ
L
I
A
17. การดูแลต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ
การรักษาพยาบาลที่ต่อเนื่อง
D
L
I
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รวมคะแนน
รายข้อ

0 1 2 3 4 5

รวมคะแนน
รายข้อ

องค์ประกอบการประเมิน

ข้อ

รายการ

ทีมประเมินคุณภาพ
ภายใน

ประเมินตนเอง

0 1 2 3 4 5

18. การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อส่งเสริมการ A
ดูแลสุขภาพตนเองของผู้ใช้บริการ
D
L
I
19. การคุ้มครองภาวะสุขภาพเพื่อ
A
ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
D
L
I
20. การให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ A
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับความ D
เจ็บป่วย และความสามารถดูแล
L
ตนเองของผู้ใช้บริการ
I
21. การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย เพื่อปกป้อง
A
ผู้ป่วยให้ได้รับการบริการโดยไม่ถูก
D
ละเมิดสิทธิ
L
I
22. การบันทึกทางการพยาบาลเพื่อ
A
สื่อสารกับทีมพยาบาลและทีมสห
D
สาขาวิชาชีพได้
L
I
คะแนนรวมส่วนที่ 2

จากประเมินตนเอง

จากประเมินภายใน

ส่วนที่ 3 แบบประเมินคุณภาพการพยาบาลการบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก : มิติผลลัพธ์
23. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ Le
ของงานบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก
T
C
Li
27

รวมคะแนน
รายข้อ

0 1 2 3 4 5

รวมคะแนน
รายข้อ

องค์ประกอบการประเมิน

ข้อ

รายการ

ทีมประเมินคุณภาพ
ภายใน

ประเมินตนเอง

24. ผลลัพธ์ด้านคุณภาพการให้บริการ
พยาบาลผู้ป่วยนอก

25. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยนอก

26. ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กรของ
งานบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก

0 1 2 3 4 5

Le
T
C
Li
Le
T
C
Li
Le
T
C
Li

คะแนนรวมส่วนที่ 3

จากประเมินตนเอง

จากกรรมการประเมิน

คะแนนรวมของส่วนที่ 1, 2 และ 3

จากประเมินตนเอง

จากกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน

สรุปคะแนนรวม = ……………………… คะแนน (คะแนนดิบ)
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รวมคะแนน
รายข้อ

0 1 2 3 4 5

รวมคะแนน
รายข้อ

องค์ประกอบการประเมิน

ข้อ

รายการ

ทีมประเมินคุณภาพ
ภายใน

ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ 5 (ส่วนที่2)

แบบ Rp 05.2

แบบประเมิน OPD คุณภาพ
คําชี้แจง แบบประเมินนี้ ใช้สาํ หรับ OPD ของสถานบริการสุขภาพ (รพศ./รพท./รพช.) ในการประเมินตนเอง
ในภาพรวม ตามระบบที่กําหนด 4 ระบบ กําหนดให้ 1 ข้อ = 1 คะแนน
ระบบบริการ
สําคัญ
1.มีการปรับ
ระบบบริการที่
สนับสนุนการ
เข้าถึงบริการ
และลด
ระยะเวลารอ
คอย
2. มีระบบนัด

ประเด็นการประเมิน
1.1 มีบริการงานผู้ป่วยนอก (คลินิกทั่วไป / คลินิกเฉพาะทาง) ตามเวลาที่
ประชาชนสามารถรับบริการได้สะดวก
1.2 มีการจัดบริการช่องทางด่วนตามนโยบาย 70 ปีไม่มีคิว
1.3 มีบริการงานผู้ป่วยนอกทั้งส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล
และฟื้นฟูสภาพ
1.4 มีบริการตามขีดความสามารถตามระดับบริการของ Service Plan
1.5 มีการปรับระบบ One Stop Service ในคลินิกบริการ
1.6 มีการพัฒนาระบบบริการ เพื่อลดระยะเวลารอคอยในแต่ละจุดบริการ
2.1 มีระบบติดตามผู้ป่วย/ ผู้รบั บริการครอบคลุมในทุกคลินิก โดยติดตาม
ก่อนถึงวันนัด และติดตามกรณีที่ไม่มาตามนัด
2.2 มีระบบนัดและขอเลื่อนนัดทั้งแบบ online และทางโทรศัพท์
2.3 มีระบบอํานวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย/ ผู้รับบริการทีม่ าตามนัด เพื่อ
ลดระยะเวลาการรับบริการ เช่น การเตรียมทะเบียนประวัติผู้ป่วยที่
ห้องตรวจ การระบุเวลานัด
2.4 มีระบบสารสนเทศและข้อมูลที่สามารถนํามาใช้ในระบบนัดได้อย่างเป็น
ปัจจุบัน
2.5 มีระบบการประเมินคุณภาพของระบบนัดในแต่ละคลินกิ บริการ และ
นําผลการประเมินมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
3.1 มีบริการให้ความรู้ด้านสุขภาพผู้ป่วย/ผู้รับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ

3. มีระบบ
บริการพยาบาล
3.2 มีการจัดบริการเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย/
ที่ส่งเสริมการ
ผูร้ ับบริการ เช่นการจัดกลุ่ม/ ชมรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ชมรมผู้สูงอายุเป็นต้น
ดูแลสุขภาพ
ตนเองของ
3.3 มีระบบการให้ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วย/ ผู้รับบริการในรูปแบบ
ผู้ป่วย/
ต่างๆ เช่นการจัดสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ การสอน/ สาธิตรายบุคคล
ผู้รับบริการ
และรายกลุม่ เป็นต้น
3.4 มีบริการให้การปรึกษาแก่ผู้ป่วย/ ผู้รับบริการที่มีภาวะสุขภาพซับซ้อน
หรือมีภาวะแทรกซ้อนของโรค
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ไม่มี

ระบบบริการ
สําคัญ
4. มีระบบการ
บริการส่งต่อ
และการดูแล
ต่อเนื่อง

ประเด็นการประเมิน
4.1 พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยไปยังเครือข่ายบริการระดับจังหวัด และระดับ
เขตสุขภาพ
4.2 พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อการดูแลต่อเนื่องในเขต
สุขภาพ
4.3 มีระบบการติดตามภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเรื้อรังที่ส่งต่อ เพื่อการดูแล
ต่อเนื่อง
4.4 มีระบบบริการช่องทางพิเศษกรณีมีการระบาดของโรค

รวมคะแนน

การคิดคะแนน
ข้อที่ประเมินว่า “มี” ได้คะแนน = 1 “ไม่มี” ได้คะแนน = 0
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ประเด็นที่ 6 การพัฒนางานบริการฝากครรภ์คุณภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลฝากครรภ์ให้มีคุณภาพในแต่ละ
จังหวัด
ตัวชี้วัด
ร้อยละของสถานบริการสุขภาพในจังหวัด (รพศ./ รพท./ รพช.) ที่มีงานบริการพยาบาล
ฝากครรภ์คุณภาพ
เกณฑ์
ร้อยละ 70
แนวทางดําเนินงาน โดย CNO_P ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลระดับจังหวัด
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณภาพงานบริการพยาบาลฝากครรภ์ (คณะกรรมการฯ
อาจเป็นชุดเดียวกับ MCH Board ของจังหวัดเดิม)
2. คณะกรรมการฯร่วมกับ รพศ./ รพท./ รพช. ในจังหวัด ทําความเข้าใจกับหลักเกณฑ์งานบริการพยาบาล
ฝากครรภ์คุณภาพ ทบทวนระบบการบริการพยาบาลฝากครรภ์คุณภาพ ร่วมกันกําหนดเป้าหมายและ
วางแผนวิธีการพัฒนาทั้งในโรงพยาบาลแต่ละแห่งและการช่วยเหลือกันในจังหวัด ตลอดจนประสานความ
ร่วมมือกับ MCH board
3. ดําเนินงานตามแผน ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนางานบริการพยาบาลฝากครรภ์คุณภาพของรพศ./
รพท./ รพช. ในจังหวัด
4. หน่วยงานแต่ละแห่งประเมินตนเอง โดยใช้ แบบประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลฝากครรภ์
ส่วนที่ 1 (Rp 06.1) และส่วนที่ 2 (แบบ Rp 06.2) สําหรับ ANC ส่งข้อมูลให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
องค์กรพยาบาล
5. คณะกรรมการฯดําเนินการประเมินคุณภาพ โดยใช้แบบประเมินเดียวกันตามเกณฑ์ที่กําหนด ส่ง
ข้อมูลให้ CNO_P
6. CNO_P และคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลระดับจังหวัดประชุมร่วมกับ รพศ./รพท./รพช.
ในจังหวัด เพื่อประเมินผลตามเกณฑ์ที่กําหนด (รายละเอียดตามตัวชี้วัด) และวางแผนการดําเนินงาน
ต่อเนื่อง
7. CNO_P รวบรวมผลการประเมินงานบริการพยาบาลฝากครรภ์แต่ละแห่ง โดยจําแนก รพศ./
รพท./ รพช. ในจังหวัดที่มีงานบริการพยาบาลฝากครรภ์ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนด คือ ผลรวม
ของคะแนนทั้งหมดมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 (คะแนนการประเมินคุณภาพบริการพยาบาลฝากครรภ์
คิดน้ําหนักคะแนนเป็นร้อยละ 80 และคะแนนการจัดบริการฝากครรภ์ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข
คิดน้ําหนักคะแนนเป็นร้อยละ 20) คํานวณเป็นร้อยละของสถานบริการในจังหวัดที่ผ่านการประเมิน
(รายละเอียดตามตัวชี้วัด)

การรายงานผล
1. CNO_P ส่งผลการประเมินไปยัง CNO_R
2. CNO_R ส่งผลการประเมินให้กับสํานักการพยาบาล โดยตอบตัวชี้วัดตามแบบฟอร์ม Rp sum
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ชื่อตัวชี้วัด
เกณฑ์
วัตถุประสงค์
นิยาม

6. ร้อยละของสถานบริการสุขภาพในจังหวัด (รพศ./ รพท./ รพช.) ที่มีงานบริการ
พยาบาลฝากครรภ์คุณภาพ
ร้อยละ 70
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลฝากครรภ์ของสถานบริการ
สุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพ
สถานบริการสุขภาพ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาล
ชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่จัดให้มีบริการพยาบาลฝากครรภ์
บริการพยาบาลฝากครรภ์คุณภาพ หมายถึง หน่วยงานบริการพยาบาลฝากครรภ์
(ANC) ที่มีการบริการพยาบาลผ่านเกณฑ์คุณภาพ 2 ส่วน คือ
1. เกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลฝากครรภ์ ระดับ 3 ขึ้นไป
(หรือผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในช่วง ร้อยละ 40-60)
2. เกณฑ์การจัดบริการ 7 ข้อ ของกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557) ดังนี้
2.1 ซักประวัติ การตั้งครรภ์ในอดีต การตั้งครรภ์ปัจจุบัน โรคทางอายุรกรรม
เช่น เบาหวาน โรคหัวใจฯ สารเสพติด สุรา การสูบบุหรี่ ความพร้อมการตั้งครรภ์
และการเลี้ยงดูบุตร
2.2 คัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์เพื่อแยกหญิงตั้งครรภ์ปกติ หรือมี
ภาวะเสี่ยง ถ้ามีความเสี่ยงให้ส่งต่อแพทย์เพื่อดูแลเฉพาะ (Case Management)
2.3
ตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันเมื่อมีข้อบ่งชี้โรคถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม ได้แก่ โรคธาลัสซีเมีย Down Syndrome ภาวะพร่องธัยรอยด์แต่
กําเนิด
2.4 ตรวจร่างกาย ตรวจครรภ์ ตรวจหาซิฟิลิส (ให้การรักษาหากผลเป็น
บวก) การติดเชื้อเอดส์ ตรวจหมู่เลือด (ABO and RH) ความเข้มขันของเลือด
(Hct/Hb) ตรวจอนามัยในช่องปาก ตรวจปัสสาวะด้วย Urine Dipstick ตรวจ
ภายในเพื่อตรวจความผิดปกติและการติดเชื้อในช่องคลอด (โดยใช้ Speculum
หากหญิงตั้งครรภ์สมัครใจและไม่มีข้อห้าม) และฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก
2.5 ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร แจ้งและอธิบายผลการ
ประเมิน ให้คําแนะนําการบริโภคอาหาร และจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก
และโฟเลทในหญิงตั้งครรภ์ตลอดการตั้งครรภ์
2.6 การให้ความรู้ตามมาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่รายกลุ่ม พร้อมข้อแนะนํา
ที่หญิงตั้งครรภ์จะนําไปเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนได้ด้วยตนเอง
2.7 จัดให้มีช่องทางติดต่อระหว่างผู้รับบริการกับเจ้าหน้าที่ฯได้ 24
ชั่วโมง เพื่อให้การช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
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กลุ่มเป้าหมายและ
แหล่งข้อมูล
วิธีการรวบรวม
ข้อมูลและสูตรการ
คํานวณ

รพศ./ รพท./ รพช. ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการจัดเก็บข้อมูล
1. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด (อาจเป็น MCH board ของจังหวัดที่มี
อยู่แล้ว)
2. องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพนั้นๆ ดําเนินการประเมินงาน
บริการพยาบาลฝากครรภ์ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลฝาก
ครรภ์ และเกณฑ์การจัดบริการ 7 ข้อของกระทรวงสาธารณสุข
3. คณะกรรมการระดับจังหวัด ดําเนินการประเมินงานบริการพยาบาลฝากครรภ์
ของสถานบริการสุขภาพ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลฝากครรภ์
และเกณฑ์การจัดบริการ 7 ข้อของกระทรวงสาธารณสุข
4. เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลฝากครรภ์ตามมาตรฐาน
คิดเป็นน้ําหนักคะแนนร้อยละ 80 (Rp 06.1)
ส่วนที่ 2 การประเมินการจัดบริการตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข
คะแนนเต็ม เท่ากับ 7 คะแนน คิดเป็นน้ําหนักคะแนน ร้อยละ 20 (Rp 06.2)
เมื่อประเมินทั้ง 2 ส่วนแล้ว นําคะแนนมาเทียบน้ําหนัก และคํานวรผลรวม ดังสูตร
(คะแนนจากแบบประเมิน Rp 06.1 x 80) + คะแนนจากแบบประเมิน Rp 06.2 x 20
100
100

5. นับจํานวนสถานบริการสุขภาพที่มีคะแนนผลรวม ตามข้อ 4 มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 60 นํามาคํานวนผลการประเมินระดับจังหวัด ดังสูตร
จํานวนสถานบริการสุขภาพที่มีบริการฝากครรภ์คุณภาพ X 100
จํานวนสถานบริการสุขภาพทั้งหมดในจังหวัดที่มีบริการพยาบาลฝากครรภ์
6. นําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อจัดทําแผนพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด
7. กําหนดแนวทางการพัฒนางานบริการพยาบาลฝากครรภ์ของสถานบริการ
สุขภาพที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในภาพรวมของทั้งจังหวัด
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เครื่องมือประเมิน

เอกสารที่ใช้
ประกอบการ
ดําเนินงาน

1. แบบประเมินคุณภาพบริการพยาบาลฝากครรภ์ ส่วนที่ 1 (Rp 06.1)
(ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลฝากครรภ์ : QA)
2. แบบประเมินการจัดบริการพยาบาลฝากครรภ์ ส่วนที่ 2 (Rp 06.2)
(ตามเกณฑ์การจัดบริการฝากครรภ์ 7 ข้อ ของกระทรวงสาธารณสุข)
1. หนังสือการประเมินคุณภาพบริการพยาบาลฝากครรภ์
2. หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล พ.ศ. 2550
3. แบบประเมินการจัดบริการฝากครรภ์ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

วิธีการรายงาน

คณะกรรมการระดับจังหวัดรวบรวมผลการดําเนินงานของจังหวัด และรายงานไปที่
CNO ระดับเขตสุขภาพ โดยส่งรายงานเดือนมิถุนายน ตามระบบของคณะกรรมการ
พัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพ CNO เขตสุขภาพเป็นศูนย์รวบรวมและรายงานส่ง
ให้สํานักการพยาบาล
เกณฑ์การให้คะแนน ส่วนที่1 ให้คะแนนตามระบบการประเมินในหนังสือการประเมินคุณภาพบริการ
พยาบาลฝากครรภ์ คิดน้ําหนักคะแนนเป็นร้อยละ 80
ส่วนที่ 2 ประเมินการจัดบริการพยาบาลฝากครรภ์ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข
(พ.ศ. 2557) ให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน จากนั้นรวมคะแนนที่ได้ คิดน้ําหนักคะแนน
เป็นร้อยละ 20
นําคะแนน ทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 มารวมกัน
คะแนนที่ผ่านเกณฑ์ คือ คะแนนที่มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60
ผู้ประสานงาน
ชื่อ นางอัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์
ตําแหน่ง นักวิชาการพยาบาลชํานาญการพิเศษ
สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์: 02-5906292
โทรสาร: 02-5918268
มือถือ: 094-6778587
e-mail address: armarapas@hotmail.com
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แบบ Rp 06.1

0 1 2 3 4 5

คณะกรรมการประเมิน
0 1 2 3 4 5

ส่วนที่ 1 แบบประเมินคุณภาพการบริหารการพยาบาลระดับหน่วยงาน: มิติกระบวนการ
1. ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
A
กําหนดทิศทางของหน่วยงาน
D
L
I
2. ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
A
กําหนดระบบ/ แนวทางการกํากับ
D
ดูแลตนเองที่ดี ทั้งระดับบริหารและ
L
ระดับปฏิบัติการ ในการตรวจสอบ
ภายในองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล I
3. ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
A
กําหนดระบบ/ แนวทางการ
D
ดําเนินงานอย่างมีจริยธรรมและ
L
จรรยาบรรณวิชาชีพ
I
4. ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
A
จัดทําแผนปฏิบัติการและการ
D
ถ่ายทอดแผนเพื่อนําไปปฏิบัติ
L
I
5. ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
A
คาดการณ์ผลการดําเนินงานอย่างเป็น D
ระบบ
L
I
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คะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง
คะแนน

รายการ

องค์ประกอบการประเมิน

ข้อ

ประเด็นที่ 6 (ส่วนที่ 1)
แบบประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลฝากครรภ์
โรงพยาบาล …………………………………………………จังหวัด ……………………………..พ.ศ. .................

6. ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
กําหนดแนวทางการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7.

8.

9.

10.

11.

A
D
L
I
ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
A
กําหนดแนวทางในการสร้าง
D
ความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการและผู้มี
L
ส่วนได้ส่วนเสีย
I
ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
A
กําหนดแนวทางการวัดความพึงพอใจ D
และความไม่พงึ พอใจของผู้ใช้บริการ L
และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
I
ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
A
กําหนดระบบ/ แนวทางการวัดผลการ D
ดําเนินงาน
L
I
ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
A
กําหนดระบบ/ แนวทางการวิเคราะห์ D
ผลการดําเนินงาน
L
I
ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
A
กําหนดระบบ/ แนวทางการจัด
D
สภาพแวดล้อมการทํางานของ
หน่วยงาน
L
I
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คณะกรรมการประเมิน
0 1 2 3 4 5

คะแนน

0 1 2 3 4 5

คะแนน

องค์ประกอบการประเมิน

ข้อ

รายการ

หน่วยงานประเมินตนเอง

0 1 2 3 4 5

คะแนนรวมส่วนที่ 1
จากการประเมินตนเอง
ส่วนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลฝากครรภ์: มิติกระบวนการ
14. การประเมินภาวะสุขภาพ
A
D
L
I
15. การวินิจฉัยการพยาบาล
A
D
L
I
16. การวางแผนการพยาบาล
A
D
L
I
17. การปฏิบัติการพยาบาล
A
D
L
I

จากกรรมการประเมิน

12. ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
กําหนดระบบ/ แนวทางการให้การ
สนับสนุนและการสร้างขวัญกําลังใจ
แก่บุคลากรทางการพยาบาล
13. ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
กําหนดระบบการจัดกระบวนการ
สร้างคุณค่าทางการพยาบาล

0 1 2 3 4 5

A
D
L
I
A
D
L
I
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คะแนน

คณะกรรมการประเมิน

คะแนน

องค์ประกอบการประเมิน

ข้อ

รายการ

หน่วยงานประเมินตนเอง

18. การประเมินผลการปฏิบัติการ
พยาบาล

A
D
L
I

19. การดูแลต่อเนื่อง

A
D
L
I

20. การสร้างเสริมสุขภาพ

A
D
L
I

21. การคุ้มครองภาวะสุขภาพ

A
D
L
I

22. การให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ

A
D
L
I

23. การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย

A
D
L
I
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คณะกรรมการประเมิน
0 1 2 3 4 5

คะแนน

0 1 2 3 4 5

คะแนน

องค์ประกอบการประเมิน

ข้อ

รายการ

หน่วยงานประเมินตนเอง

24. การบันทึกทางการพยาบาล

คณะกรรมการประเมิน
0 1 2 3 4 5

A
D
L
I

จากกรรมการประเมิน
จากการประเมินตนเอง
คะแนนรวมส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3 แบบประเมินคุณภาพการพยาบาลการบริการพยาบาลฝากครรภ์: มิติผลลัพธ์
25. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ Le
ของงานการบริการพยาบาลฝากครรภ์ T
C
Li
26. ผลลัพธ์ด้านคุณภาพการให้บริการ
Le
พยาบาลของงานการบริการพยาบาล T
ฝากครรภ์
C
Li
27. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพของการ
Le
ปฏิบัติการพยาบาลของงานการ
T
บริการพยาบาลฝากครรภ์
C
Li
28. ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กรของ
Le
งานการบริการพยาบาลฝากครรภ์
T
C
Li
จากกรรมการประเมิน
จากการประเมินตนเอง
คะแนนรวมส่วนที่ 3
จากกรรมการประเมิน
จากการประเมินตนเอง
คะแนนรวมของส่วนที่ 1, 2 และ 3

สรุปคะแนนรวม = ……………………… คะแนน (คะแนนดิบ)
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คะแนน

0 1 2 3 4 5

คะแนน

องค์ประกอบการประเมิน

ข้อ

รายการ

หน่วยงานประเมินตนเอง

แบบ Rp 06.2

ประเด็นที่ 6 (ส่วนที่ 2)
แบบประเมินการจัดบริการพยาบาลฝากครรภ์ ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557)
โรงพยาบาล............................................จังหวัด.....................................
คําชี้แจง
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความครบถ้วนของการจัดบริการฝากครรภ์ ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข
1. ผู้ประเมิน ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพระดับบริหาร หรือ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
2. โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด
3. การให้คะแนน ข้อรายการที่ตอบว่า “ใช่” เท่ากับ 1 คะแนน ข้อรายการที่ตอบว่า“ไม่ใช่”เท่ากับ ๐ คะแนน
ผลการประเมิน
ลําดับ
รายการประเมิน
หมายเหตุ
มี
ไม่มี
1 ซักประวัติการตั้งครรภ์ในอดีตการตั้งครรภ์ในปัจจุบันโรคทางอายุรกรรม
เช่น เบาหวาน โรคหัวใจฯ สารเสพติด สุรา การสูบบุหรี่ ความพร้อมการ
ตั้งครรภ์ และการเลี้ยงดูบุตร
2 คัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์เพื่อแยกหญิงตั้งครรภ์ปกติหรือมีภาวะเสี่ยง
ถ้ามีความเสี่ยงให้ส่งต่อแพทย์เพื่อดูแลเฉพาะ (Case management)
3 ตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันเมื่อมีข้อบ่งชี้โรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ได้แก่ โรคธาลัสซีเมีย down syndrome ภาวะพร่องธัยรอยด์แต่กําเนิด
4 ตรวจร่างกาย ตรวจครรภ์ ตรวจหาซิฟิลิส (ให้การรักษาหากผลเป็นบวก)
การติดเชื้อเอดส์ ตรวจหมู่เลือด(ABO and RH) ความเข้มขันของเลือด
(Hct/Hb) ตรวจอนามัยในช่องปาก ตรวจปัสสาวะด้วย urine dipstick
ตรวจภายในเพื่อตรวจความผิดปกติและการติดเชื้อในช่องคลอด (โดยใช้
Speculum หากหญิงตั้งครรภ์สมัครใจและไม่มีข้อห้าม) และฉีดวัคซีน
ป้องกันบาดทะยัก
5 ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารแจ้งและอธิบายผลการประเมินให้
คําแนะนําการบริโภคอาหารและจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีนธาตุเหล็กและโฟ
เลทในหญิงตั้งครรภ์ตลอดการตั้งครรภ์
6 การให้ความรูต้ ามมาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่รายกลุ่มพร้อมข้อแนะนําที่หญิง
ตั้งครรภ์จะนําไปเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนได้ด้วยตนเอง
7 จัดให้มีช่องทางติดต่อระหว่างผู้รับบริการกับเจ้าหน้าที่ฯ ได้ 24 ชั่วโมง
เพื่อให้การช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินอย่างทันท่วงที
คะแนนรวม
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ประเด็นที่ 7 การพัฒนางานบริการผู้คลอดคุณภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลผู้คลอดให้มีคุณภาพในแต่ละ
จังหวัด
ตัวชี้วัด
ร้อยละของสถานบริการสุขภาพในจังหวัด (รพศ./ รพท./ รพช.) ที่มีงานบริการพยาบาลผู้คลอด
คุณภาพ
เกณฑ์
ร้อยละ 70
แนวทางดําเนินงาน โดย CNO_P ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลระดับจังหวัด
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณภาพงานบริการพยาบาลผู้คลอด (คณะกรรมการฯ
อาจเป็นชุดเดียวกับ MCH Board ของจังหวัดเดิม)
2. คณะกรรมการฯร่วมกับ รพศ./ รพท./ รพช. ในจังหวัด ทําความเข้าใจกับหลักเกณฑ์งานบริการ
พยาบาลผู้คลอดคุณภาพ ทบทวนระบบการบริการพยาบาลผู้คลอด ร่วมกันกําหนดเป้าหมายและวางแผน
วิธีการพัฒนา ทั้งในโรงพยาบาลแต่ละแห่งและการช่วยเหลือกันในจังหวัด ตลอดจนประสานความร่วมมือ
กับ MCH Board
3. ดําเนินงานตามแผน ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนางานบริการพยาบาลผู้คลอดคุณภาพของรพศ./
รพท./ รพช. ในจังหวัด
4. หน่วยงานแต่ละแห่งประเมินตนเอง โดยใช้ แบบประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลผู้คลอด ส่วน
ที่ 1 (แบบ Rp 07.1) และส่วนที่ 2 (แบบ Rp 07.2) สําหรับห้องคลอด ส่งข้อมูลให้คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพองค์กรพยาบาล
5. คณะกรรมการฯดําเนินการประเมินคุณภาพ โดยใช้แบบประเมินเดียวกันตามเกณฑ์ที่กําหนด ส่ง
ข้อมูลให้ CNO_P
6. CNO_P และคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลระดับจังหวัดประชุมร่วมกับ รพศ./รพท./รพช.
ในจังหวัด เพื่อประเมินผลตามเกณฑ์ที่กําหนด (รายละเอียดตามตัวชี้วัด) และวางแผนการดําเนินงาน
ต่อเนื่อง
7. CNO_P รวบรวมผลงานของงานบริการพยาบาลผู้คลอดแต่ละแห่ง โดยจําแนกรพศ./ รพท./ รพช.
ในจังหวัดที่มีงานบริการพยาบาลผู้คลอด ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนด คือ ผลรวมของคะแนน
ทั้งหมดมากกว่าร้อยละ 60 (คะแนนการประเมินคุณภาพบริการพยาบาลผู้คลอด คิดน้ําหนักคะแนนเป็น
ร้อยละ 80 และคะแนนการจัดบริการผู้คลอดตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข คิดน้ําหนักคะแนนเป็น
ร้อยละ 20) คํานวนเป็นร้อยละของสถานบริการในจังหวัดที่ผ่านการประเมิน (รายละเอียดตามตัวชี้วัด)
การรายงานผล
1. CNO_P ส่งผลการประเมินไปยัง CNO_R
2. CNO_R ส่งผลการประเมินให้กับสํานักการพยาบาล โดยตอบตัวชี้วัดตามแบบฟอร์ม Rp sum
41

ชื่อตัวชี้วัด
เกณฑ์
วัตถุประสงค์
นิยาม

กลุ่มเป้าหมายและ
แหล่งข้อมูล

7. ร้อยละของสถานบริการสุขภาพในจังหวัด (รพศ./ รพท./ รพช.) ที่มีงานบริการพยาบาล
ผู้คลอดคุณภาพ
ร้อยละ 70
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลผู้คลอดของสถานบริการสุขภาพทุก
ระดับให้มีคุณภาพ
สถานบริการสุขภาพ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาล
ชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่จัดให้มบี ริการพยาบาลผู้คลอด
บริการพยาบาลผูค้ ลอดคุณภาพ หมายถึง หน่วยงานบริการพยาบาลผู้คลอด (LR) ที่
มีการบริการพยาบาลผ่านเกณฑ์คุณภาพ 2 ส่วน คือ
1. เกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลผู้คลอด ระดับ 3 ขึ้นไป (หรือ
ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในช่วง ร้อยละ 40-60)
2. เกณฑ์การจัดบริการ 7 ข้อ ตามของกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557) ดังนี้
2.1 มีกระบวนการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในสตรีตั้งครรภ์และทารก
แรกเกิด ทีส่ ามารถป้องกันอุบัติการณ์มารดาเสียชีวิตในห้องคลอดได้เป็นอย่างดี
(น้อยกว่า 18 ต่อการเกิดมีชีพแสนราย)
2.2 มีกระบวนการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในสตรีตั้งครรภ์และทารก
แรกเกิด ทีส่ ามารถป้องกันอุบตั ิการณ์มารดาตกเลือดหลังคลอด (ไม่เกินร้อยละ5)
2.3 มีกระบวนการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในสตรีตั้งครรภ์และทารก
แรกเกิด ทีส่ ามารถป้องกันอุบตั ิการณ์ทารกเสียชีวิต (ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพพันคน)
2.4 มีกระบวนการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในสตรีตั้งครรภ์และทารก
แรกเกิด ทีส่ ามารถป้องกันอุบัติการณ์ทารกขาดออกซิเจนระหว่างคลอด (ไม่เกิน 25
ต่อการเกิดมีชีพพันคน)
2.5 มีกระบวนการคัดกรองการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk
Pregnancy) ตั้งแต่จุดแรกรับและจัดส่งต่อโรงพยาบาลที่มีสูติแพทย์ประจําทันที
2.6 มีกระบวนการประเมินระยะรอคลอดโดยใช้กราฟดูแลการคลอด
(Partograph) และให้พิจารณาส่งต่อเมื่อกราฟผ่านเส้น Alert Line โดยต้อง
พิจารณาถึงความเร็วในการส่งต่อให้ถึงมือสูติแพทย์ก่อนเวลาที่กราฟจะถึง Action
Line (ภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากผ่านเส้น Alert Line)
2.7 มีกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพทั้งมารดาและทารกตามแนวทางของ
โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุข
รพศ./ รพท./ รพช.
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วิธีการรวบรวม
แนวทางการจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูล และสูตรการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด (อาจเป็น MCH Board ของจังหวัดที่มี
คํานวณ
อยู่แล้ว)
2. องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพนั้นๆ ดําเนินการประเมินงานบริการ
พยาบาลผู้คลอด ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลผู้คลอด และเกณฑ์
การจัดบริการ 7 ข้อของกระทรวงสาธารณสุข
3. คณะกรรมการระดับจังหวัด ดําเนินการประเมินงานบริการพยาบาลผู้คลอด
ของสถานบริการสุขภาพ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลผู้คลอด
และเกณฑ์การจัดบริการ 7 ข้อของกระทรวงสาธารณสุข
4. เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การประเมินคุณภาพบริการผู้คลอดตามมาตรฐาน คิดเป็น
น้ําหนักคะแนนร้อยละ 80 (Rp 07.1)
ส่วนที่ 2 การประเมินการจัดบริการตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข
คะแนนเต็ม เท่ากับ 7 คะแนน คิดเป็นน้ําหนักคะแนน ร้อยละ 20 (Rp 07.2)
เมื่อประเมินทั้ง 2 ส่วนแล้ว นําคะแนนมาเทียบน้ําหนัก และคํานวณผลรวม ดังสูตร
(คะแนนจากแบบประเมิน Rp 07.1 x 80) + คะแนนจากแบบประเมิน Rp 07.2 x 20
100
100

5. นับจํานวนสถานบริการสุขภาพที่มีคะแนนผลรวม ตามข้อ 4 มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 60 นํามาคํานวณผลการประเมินระดับจังหวัด ดังสูตร
จํานวนสถานบริการสุขภาพที่มีบริการผู้คลอดคุณภาพ X 100
จํานวนสถานบริการสุขภาพทั้งหมดในจังหวัดที่มีบริการพยาบาลผู้คลอด

เครื่องมือประเมิน

6. นําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อจัดทําแผนพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด
7. กําหนดแนวทางการพัฒนางานบริการพยาบาลผู้คลอดของสถานบริการ
สุขภาพที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในภาพรวมของทั้งจังหวัด
1. แบบประเมินคุณภาพบริการพยาบาลผู้คลอด ส่วนที่ 1 (Rp 07.1)
(ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลผู้คลอด : QA)
2. แบบประเมินการจัดบริการพยาบาลผู้คลอด ส่วนที่ 2 (Rp 07.2)
(ตามเกณฑ์การจัดบริการผู้คลอดตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557)
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เอกสารที่ใช้
ประกอบการ
ดําเนินงาน
วิธีการรายงาน

1. หนังสือการประเมินคุณภาพบริการพยาบาลผู้คลอด
2. หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล พ.ศ. 2550
3. แบบประเมินการจัดบริการผู้คลอดตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการระดับจังหวัดรวบรวมผลการดําเนินงานของจังหวัด และรายงานไปที่
CNO ระดับเขตสุขภาพ โดยส่งรายงานเดือนมิถุนายน ตามระบบของคณะกรรมการ
พัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพ CNO เขตสุขภาพเป็นศูนย์รวบรวมและรายงานส่งให้
สํานักการพยาบาล
เกณฑ์การให้คะแนน ส่วนที่1 ให้คะแนนตามระบบการประเมินในหนังสือการประเมินคุณภาพบริการพยาบาล
ผู้คลอด คิดน้ําหนักคะแนนเป็นร้อยละ 80
ส่วนที่ 2 ประเมินการจัดบริการผู้คลอดตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2557)
ให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน จากนั้นรวมคะแนนที่ได้ คิดน้ําหนักคะแนนเป็นร้อยละ 20
นําคะแนน ทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 มารวมกัน
คะแนนที่ผ่านเกณฑ์ มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ นางวารี วณิชปัญจพล
ตําแหน่ง นักวิชาการพยาบาลชํานาญการพิเศษ
สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์: 02-5906265
โทรสาร: 02-5918268
มือถือ: 094-6778587
e-mail address: wareewaom@hotmail.com
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แบบ Rp 07.1

0 1 2 3 4 5

คณะกรรมการประเมิน
0 1 2 3 4 5

ส่วนที่ 1 แบบประเมินคุณภาพการบริหารการพยาบาลระดับหน่วยงาน: มิติกระบวนการ
1. ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
A
กําหนดทิศทางของหน่วยงาน
D
L
I
2. ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
A
กําหนดระบบ/ แนวทางการกํากับดูแล D
ตนเองที่ดี ทั้งระดับบริหารและระดับ
L
ปฏิบัติการในการตรวจสอบภายใน
I
หน่วยงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
A
กําหนดระบบ/ แนวทางการ
D
ดําเนินงานอย่างมีจริยธรรมและ
L
จรรยาบรรณวิชาชีพ
I
4. ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
A
จัดทําแผนปฏิบัติการและการ
D
ถ่ายทอดแผนเพื่อนําไปปฏิบัติ
L
I
5. ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
A
คาดการณ์ผลการดําเนินงานอย่าง
D
เป็นระบบ
L
I
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คะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง
คะแนน

รายการ

องค์ประกอบการประเมิน

ข้อ

ประเด็นที่ 7 (ส่วนที่ 1)
แบบประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลผู้คลอด
โรงพยาบาล …………………………………………………จังหวัด ……………………………..พ.ศ. .................

6.

ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
กําหนดแนวทางการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

A
D
L
I

7.

ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
กําหนดแนวทางในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

A
D
L
I

8.

ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
กําหนดระบบ/ แนวทางการวัดความ
พึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

A
D
L
I

9.

ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
กําหนดระบบ/ แนวทางการวัดผล
การดําเนินงาน

A
D
L
I

10. ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
A
กําหนดระบบ/ แนวทางการวิเคราะห์ D
ผลการดําเนินงาน
L
I
11. ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
กําหนดระบบ/ แนวทางการจัด
สภาพแวดล้อมการทํางานของ
หน่วยงาน

A
D
L
I
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คณะกรรมการประเมิน
0 1 2 3 4 5

คะแนน

0 1 2 3 4 5

คะแนน

องค์ประกอบการประเมิน

ข้อ

รายการ

หน่วยงานประเมินตนเอง

12. ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
กําหนดระบบ/ แนวทางการให้การ
สนับสนุนและการสร้างขวัญกําลังใจ
แก่บุคลากรทางการพยาบาล
13. ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล
กําหนดระบบการจัดกระบวนการ
สร้างคุณค่าทางการพยาบาล

คณะกรรมการประเมิน
0 1 2 3 4 5

A
D
L
I
A
D
L
I

จากการประเมินตนเอง
คะแนนรวมส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลผู้คลอด: มิติกระบวนการ
14. การพยาบาลระยะก่อนคลอด
A
D
L
I
15. การพยาบาลระยะคลอด
A
D
L
I
16. การพยาบาลระยะหลังคลอด 2
A
ชั่วโมง
D
L
I
17. การสร้างเสริมสุขภาพ
A
D
L
I
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จากกรรมการประเมิน

คะแนน

0 1 2 3 4 5

คะแนน

องค์ประกอบการประเมิน

ข้อ

รายการ

หน่วยงานประเมินตนเอง

18. การคุ้มครองภาวะสุขภาพ

19. การให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ

20. การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย

21. การบันทึกทางการพยาบาล

คณะกรรมการประเมิน
0 1 2 3 4 5

A
D
L
I
A
D
L
I
A
D
L
I
A
D
L
I

จากการประเมินตนเอง
คะแนนรวมส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3 แบบประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลผู้คลอด: มิติผลลัพธ์
22. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ Le
ของงานการบริการพยาบาลผู้คลอด T
C
Li
23. ผลลัพธ์ด้านคุณภาพการให้บริการ
Le
พยาบาลผู้คลอด
T
C
Li
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จากกรรมการประเมิน

คะแนน

0 1 2 3 4 5

คะแนน

องค์ประกอบการประเมิน

ข้อ

รายการ

หน่วยงานประเมินตนเอง

24. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติการพยาบาลของงานการ
บริการพยาบาลผู้คลอด
25. ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กรของ
งานการบริการพยาบาลผู้คลอด

คะแนนรวมส่วนที่ 3
คะแนนรวมของส่วนที่ 1, 2 และ 3

คณะกรรมการประเมิน
0 1 2 3 4 5

Le
T
C
Li
Le
T
C
Li
จากการประเมินตนเอง
จากการประเมินตนเอง

สรุปคะแนนรวม = ……………………… คะแนน (คะแนนดิบ)
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จากกรรมการประเมิน
จากกรรมการประเมิน

คะแนน

0 1 2 3 4 5

คะแนน

องค์ประกอบการประเมิน

ข้อ

รายการ

หน่วยงานประเมินตนเอง

ประเด็นที่ 7 (ส่วนที่ 2)
แบบประเมินการจัดบริการพยาบาลผู้คลอด ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557)
โรงพยาบาล …………………………………………………จังหวัด ……………………………..
คําชี้แจง
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความครบถ้วนของการจัดบริการผู้คลอด ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข
1. ผู้ประเมิน ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพระดับบริหาร หรือ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
2. โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด
3. การให้คะแนน ข้อรายการที่ตอบว่า “ใช่” เท่ากับ 1 คะแนน ข้อรายการที่ตอบว่า “ไม่ใช่” เท่ากับ 0 คะแนน
ผลการประเมิน
ลําดับ
รายการประเมิน
หมายเหตุ
มี
ไม่มี
1 มีกระบวนการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในสตรีตั้งครรภ์และทารก
แรกเกิด ทีส่ ามารถป้องกันอุบัติการณ์มารดาเสียชีวิตในห้องคลอดได้เป็น
อย่างดี (น้อยกว่า 18 ต่อการเกิดมีชีพแสนราย)
2 มีกระบวนการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในสตรีตั้งครรภ์และทารก
แรกเกิด ทีส่ ามารถป้องกันอุบัติการณ์มารดาตกเลือดหลังคลอดได้เป็น
อย่างดี (ไม่เกินร้อยละ 5)
3 มีกระบวนการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในสตรีตั้งครรภ์และทารก
แรกเกิด ทีส่ ามารถป้องกันอุบัติการณ์ทารกเสียชีวิตได้เป็นอย่างดี (ไม่
เกิน15 ต่อการเกิดมีชีพพันคน)
4 มีกระบวนการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในสตรีตั้งครรภ์และทารก
แรกเกิด ทีส่ ามารถป้องกันอุบัติการณ์ทารกขาดออกซิเจนระหว่างคลอด
ได้เป็นอย่างดี (ไม่เกิน 25 ต่อการเกิดมีชีพพันคน)
5 มีกระบวนการคัดกรองการตั้งครรภ์ที่มคี วามเสีย่ งสูง (High Risk Pregnancy)
ตั้งแต่จุดแรกรับและจัดส่งต่อโรงพยาบาลที่มสี ตู ิแพทย์ประจําทันที
6 มีกระบวนการประเมินระยะรอคลอดโดยใช้กราฟดูแลการคลอด
(Partograph) และให้พิจารณาส่งต่อเมื่อกราฟผ่านเส้น Alert Line โดย
ต้องพิจารณาถึงความเร็วในการส่งต่อให้ถึงมือสูติแพทย์ก่อนเวลาที่กราฟ
จะถึง Action Line (ภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากผ่านเส้น Alert Line)
7 มีกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพทั้งมารดาและทารกตามแนวทางของ
โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุข
คะแนนรวม
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ประเด็นที่ 8 การพัฒนาต้นแบบงานบริการเยี่ยมบ้านคุณภาพ
วัตถุประสงค์ ติดตามสนับสนุนการพัฒนาการดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพงานบริการเยี่ยมบ้านของ
สถานบริการสุขภาพ
ตัวชีว้ ัด
จํานวนสถานบริการสุขภาพที่เป็นต้นแบบงานบริการเยี่ยมบ้านคุณภาพ
เกณฑ์
อย่างน้อยจังหวัดละ 2 แห่ง
แนวทางดําเนินงาน โดย CNO_P ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลระดับจังหวัด
1. ร่วมทําความเข้าใจ วิเคราะห์ปัญหา/ สถานการณ์ งานบริการเยี่ยมบ้านในจังหวัด
2. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด และร่วมกันวางแผนการพัฒนาต้นแบบเยี่ยมบ้านในสถาน
บริการสุขภาพทุกระดับ ตั้งแต่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลถึงโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ รวมถึงกําหนด
เป้าหมายที่ต้องการประเมินเพื่อพัฒนาในภาพรวมของทั้งจังหวัด
3. ดําเนินการตามแผน
4. คณะกรรมการฯดําเนินการประเมินงานบริการเยี่ยมบ้านของสถานบริการสุขภาพทุกระดับใน
จังหวัด โดยใช้เครื่องมือเกณฑ์คุณภาพงานบริการเยี่ยมบ้าน (แบบ Rp 08) จําแนกผลการประเมินเป็น 3
ระดับ ดังนี้
4.1 เกณฑ์คุณภาพงานบริการเยี่ยมบ้าน ระดับ 1 หมายถึง ประเมิน Input/ Process ได้คะแนน
1 - 30 คะแนน รวมทําตัวชี้วัด Out put สําเร็จ ไม่น้อยกว่า 4 ตัว
4.2 เกณฑ์คุณภาพงานบริการเยี่ยมบ้าน ระดับ 2 หมายถึง ประเมิน Input/ Process ได้คะแนน
31 - 36 คะแนน รวมทําตัวชี้วัด Out put สําเร็จ ไม่น้อยกว่า 6 ตัว
4.3 เกณฑ์คุณภาพงานบริการเยี่ยมบ้าน ระดับ 3 หมายถึง ประเมิน Input/ Process ได้คะแนน
37 - 39 คะแนน รวมทําตัวชี้วัด Out put สําเร็จ ครบ 8 ตัว
5. วิเคราะห์และจัดทําแผนพัฒนาในภาพรวมทั้งจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
การรายงานผล
1. CNO_P และคณะกรรมการระดับจังหวัดส่งผลการประเมินไปยัง CNO_R โดยรายงานผลการ
ประเมิน ระดับ 1............แห่ง ระดับ 2............แห่ง ระดับ 3............แห่ง พร้อมแผนพัฒนาในภาพรวมทั้ง
จังหวัด
2. CNO_R ส่งผลการวิเคราะห์การดําเนินงานตามข้อ 1 ในภาพรวมของเขต ไปยังสํานักการพยาบาล
โดยตอบตัวชี้วัดตามแบบฟอร์ม Rp sum
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ชื่อตัวชี้วัด
เกณฑ์
วัตถุประสงค์
นิยาม

กลุ่มเป้าหมายและ
แหล่งข้อมูล
วิธีการรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือประเมิน
เอกสารที่ใช้ในการ
ดําเนินงาน
วิธีการรายงาน

จํานวนสถานบริการสุขภาพที่เป็นต้นแบบงานบริการเยี่ยมบ้านคุณภาพ
อย่างน้อยจังหวัดละ 2 แห่ง
ติดตามประเมินผลของการดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพงานบริการเยี่ยมบ้านของ
สถานบริการสุขภาพ
ต้นแบบงานบริการเยี่ยมบ้านคุณภาพ หมายถึง งานบริการเยี่ยมบ้านที่ผ่านการ
ประเมินเกณฑ์คุณภาพงานบริการเยี่ยมบ้าน ระดับ 3
สถานบริการสุขภาพ หมายถึง รพศ./ รพท./ รพช./ รพสต. ที่มีงานบริการเยี่ยมบ้าน
เช่น เวชกรรมสังคม เวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ ฯลฯ
รพศ./ รพท./ รพช./ รพสต. ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการจัดเก็บข้อมูล
1. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด
2. คณะกรรมการร่วมกันวางแผนการพัฒนาต้นแบบเยี่ยมบ้านในสถานบริการ
สุขภาพทุกระดับ รวมถึงกําหนดเป้าหมายที่ต้องประเมินเพื่อพัฒนาในภาพรวมของ
ทั้งจังหวัด โดยใช้เกณฑ์คุณภาพงานบริการเยี่ยมบ้าน
3. จําแนกผลการประเมิน เป็น 3 ระดับ
4. นําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อจัดทําแผนพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด
5. กําหนดแนวทางการพัฒนาสถานบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ในภาพรวม
ของทั้งจังหวัด
เกณฑ์คุณภาพงานเยี่ยมบ้าน (แบบ Rp 08)
1. หนังสือเกณฑ์คุณภาพงานเยี่ยมบ้าน
2. หนังสือการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน
1. CNO_P และคณะกรรมการระดับจังหวัดส่งผลการประเมินไปยัง CNO_R โดย
รายงาน ผลการประเมิน
ระดับ 1............แห่ง
ระดับ 2............แห่ง
ระดับ 3............แห่ง
แต่ละระดับให้แนบแผนพัฒนาในภาพรวมทั้งจังหวัด
2. CNO_R ส่งผลการวิเคราะห์ดําเนินงานตามข้อ 1 ในภาพรวมของเขตไปยัง
สํานักการพยาบาล โดยตอบตัวชี้วัดตามแบบฟอร์ม Rp sum

52

เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

การเทียบค่าระดับคะแนนนําคะแนน Input/ Process มารวมกับคะแนนตัวชี้วัด
Out put ได้แก่
1. เกณฑ์คุณภาพงานบริการเยี่ยมบ้าน ระดับ 1 หมายถึง ประเมิน Input/
Process ได้คะแนน 1 - 30 คะแนน รวมทําตัวชี้วัด Out put สําเร็จ ไม่น้อยกว่า
4 ตัว
2. เกณฑ์คุณภาพงานบริการเยี่ยมบ้าน ระดับ 2 หมายถึง ประเมิน Input/
process ได้คะแนน 31 - 36 คะแนน รวมทําตัวชี้วัด Out put สําเร็จ ไม่น้อย
กว่า 6 ตัว
3. เกณฑ์คุณภาพงานบริการเยี่ยมบ้าน ระดับ 3 หมายถึง ประเมิน Input/
Process ได้คะแนน 37 - 39 คะแนน รวมทําตัวชี้วัด Out put สําเร็จ ครบ 8 ตัว
ชื่อ นางสาวอรรถยา อมรพรหมภักดี
ตําแหน่ง นักวิชาการพยาบาลชํานาญการ
สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์: 02-5906268
โทรสาร: 02-5918268
มือถือ: 086-8985696
e-mail address: attaya2@gmail.com
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แบบ Rp 08
ประเด็น 8
เกณฑ์คุณภาพงานเยี่ยมบ้าน
ชื่อสถานพยาบาลโรงพยาบาล......................................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตําบล………………………………………..… อําเภอ…………..………………………… จังหวัด..........................................
ชื่อผู้ประเมิน................................................... วันเดือนปีที่ประเมิน............................................
ส่วนที่ 2 เกณฑ์การเยี่ยมบ้าน
ผลการ
เกณฑ์
ประเมิน
องค์
ย่อย
ประเด็น
เกณฑ์ประเมินย่อย
ข้อมูลสนับสนุน
ประกอบ
แต่ละ
มี ไม่มี
ประเด็น
(1) (0)
Input ระบบที่
ระบบงาน 1. มีระบบการดูแลเชื่อมโยง
- คู่มือ/เอกสารที่แสดงระบบ
เกี่ยวข้องกับ
จากโรงพยาบาลมาถึงบ้านที่
การดูแลต่อเนื่องของ CUP
การเยี่ยม
สนับสนุนการดูแลตนเองของ
- Flow Chart การดูแล
บ้าน
ผู้ป่วย
ต่อเนื่อง
2. มีระบบฐานข้อมูลการเยี่ยม
- ทะเบียนข้อมูลผู้ป่วย
บ้านผู้ป่วยสะดวกในการใช้
จําแนกตามระดับความ
และเป็นปัจจุบัน
รุนแรงเป็นกลุม่ โรค
เป้าหมายสําคัญ
– แบบฟอร์มการส่งต่อ
3. มีระบบสร้างภาคีเครือข่าย
- รายงานการประชุมของ
สนับสนุนความร่วมมือจาก
ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ
ชุมชน
- รายชื่อภาคีเครือข่าย
ทีมเยี่ยม
ทีมเยี่ยม 4. เยี่ยมโดยพยาบาลวิชาชีพ
- ใบมอบหมายงานตามความ
ต้องการการดูแล
บ้าน
บ้านของ 5. เยี่ยมโดยบุคลากร
- เอกสารขอบเขตความ
สถาน
สาธารณสุขอื่นๆของหน่วย
รับผิดชอบตาม flow chart
บริการ
ปฐมภูมินั้นๆ
ในข้อ 1
ปฐมภูมิ
6. เยี่ยมโดยบุคลากรของ
- อธิบายคําสั่งแต่งตั้ง
หน่วยปฐมภูมริ ่วมกับทีมภาคี
คณะกรรมการ/คณะทํางาน
เครือข่ายจากหน่วยงานอื่นๆ
ระดับอําเภอ/ จังหวัด
ทั้งภาครัฐและเอกชน
- บันทึกการเยีย่ มบ้าน
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องค์
ประกอบ

ประเด็น

เกณฑ์
ย่อย
แต่ละ
ประเด็น
การ
ทํางาน
เป็นทีม
(ทั้งภายใน
และ
ภายนอก)

เกณฑ์ประเมินย่อย

7. ทีมสหสาขา รับผิดชอบ
เยี่ยมบ้านตามขอบเขตสาขา
วิชาชีพและทํางานร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ
8. มีพยาบาลวิชาชีพเป็น
ผู้จัดการ กําหนดเป้าหมาย
การเยี่ยมผู้ป่วย การวางแผน
จําหน่าย และจัดทีมเยี่ยมบ้าน
9. มีการวางแผนการ
จําหน่าย/ ปรับแผนตามสภาพ
ปัญหาผู้ป่วย และมีการ
ประเมินผลลัพธ์การดูแล
ร่วมกันของทีมเยี่ยมบ้าน
สมรรถนะ 10. มีความรู้เรือ่ งโรค ยา
ของทีม
อาการแทรกซ้อน/ ซับซ้อน
เยี่ยมบ้าน คัดกรองและส่งต่อได้ทันเวลา
11. เลือกใช้หรือสร้าง
เครื่องมือเฉพาะโรคตามสภาพ
ปัญหาผู้ป่วยได้เหมาะสม เช่น
ADL, PPS, 2Q, 9Q ฯลฯ
12. วิเคราะห์ต้นทุนทางสังคม
ข้อมูลความเจ็บป่วย และคืน
ข้อมูลเพื่อ Empowerment
ให้เกิดความร่วมมือ
การสร้าง 13. พัฒนาให้เกิดภาคี
การมีส่วน เครือข่ายภาครัฐและ
ร่วม
ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วม
ดําเนินการเยี่ยมบ้าน
55

ผลการ
ประเมิน
มี ไม่มี
(1) (0)

ข้อมูลสนับสนุน
- ใบมอบหมายงาน
- บันทึกการเยีย่ มบ้านของ
แต่ละสาขาวิชาชีพ
- คําสั่งแต่งตั้ง/ คําสั่ง
มอบหมายงาน

- แผนการจําหน่าย

- บันทึกการเยีย่ มบ้าน
- สัมภาษณ์ทีมเยี่ยมบ้าน
- เอกสารหลักฐานการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับ
ผู้ป่วยแต่ละโรค
- บันทึกการเยีย่ มบ้าน
- จากการสอบถามชุมชน/
ผู้ป่วย/ ญาติเกี่ยวกับการคืน
ข้อมูล
- เอกสาร/ ภาพถ่ายแสดง
ความร่วมมือของภาคี
เครือข่าย

องค์
ประกอบ

ประเด็น

เกณฑ์
ย่อย
แต่ละ
ประเด็น

เกณฑ์ประเมินย่อย
14. สร้างความเข้มแข็งและ
ขยายเครือข่ายภาคประชาชน
มีบทบาทร่วมทีมเยี่ยมบ้าน

ปัจจัย
สนับสนุน
การ
จัดบริการ

Process งานบริการ
เยี่ยมบ้าน

15. มีระบบสอนแนะนําที่ช่วย
ให้อสม./ จิตอาสารู้วิธีปฏิบัติ
ในบทบาททีมเยี่ยมบ้านภาค
ประชาชน
วัสดุ
16. มีอุปกรณ์เยี่ยมบ้าน
อุปกรณ์ ครบถ้วนสภาพพร้อมใช้
เครื่องใช้ 17. มีการบริหารจัดการวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องใช้ ให้มี
ประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการ
ใช้
18. มีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์
ที่มีในบ้าน/ ชุมชนเพื่อให้
เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย
กลุ่ม
19. มีเกณฑ์คดั กรอง กําหนด
เป้าหมาย ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายเยี่ยมบ้าน
เยี่ยมบ้าน เป็นรายโรค
20. มีระบบสารสนเทศผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายเยี่ยมบ้านเป็น
ปัจจุบัน
21. มีผังแสดงความชุกของ
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตาม
ระดับความรุนแรง

56

ผลการ
ประเมิน
มี ไม่มี
(1) (0)

ข้อมูลสนับสนุน
- เอกสาร/ ภาพถ่าย
กิจกรรมแสดงความร่วมมือ
ของประชาชน
- กองทุน
- กรรมการ
- เอกสาร/ ภาพถ่ายแสดง
การสอนแนะนําทีมเยี่ยม
บ้านภาคประชาชน
- กระเป๋าเยี่ยมบ้านครบถ้วน
สภาพพร้อมใช้
- หลักฐานการตรวจสอบ
อุปกรณ์เครื่องใช้รายวันเช่น
กระเป๋าเยี่ยมบ้านฯ
- เอกสาร/ ภาพถ่าย

- เกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมาย
- ข้อมูลระบบสารสนเทศที่
ใช้
- SPOT MAP

องค์
ประกอบ

ประเด็น

ผลการ
เกณฑ์
ประเมิน
ย่อย
เกณฑ์ประเมินย่อย
แต่ละ
มี ไม่มี
ประเด็น
(1) (0)
กระบวน 22. มีกระบวนการเยี่ยมบ้าน
การ
ตามแผนการรักษา และ
เยี่ยมบ้าน ความถีก่ ารเยี่ยมบ้านเป็นราย
กลุ่ม/ รายโรค ตามเกณฑ์ที่
กําหนด เพื่อมุ่งส่งเสริมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วย
หมายเหตุ ภายใน CUP
ร่วมกันหาแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยรายโรคและแผนการ
เยี่ยมบ้าน
23. มีการเยี่ยมบ้านในกรณี
เกิดภาวะเฉียบพลันได้
ทันเวลาตามสภาพความ
รุนแรง/ ซับซ้อนของแต่ละโรค
หมายเหตุ ภายใน CUP
ร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติการ
เยี่ยมบ้านกรณีเกิดภาวะ
เฉียบพลัน
24. มีการติดตามควบคุม
กํากับผลการดําเนินงาน
กิจกรรม
การ
พยาบาลที่
บ้าน

25. ติดตามผลการรักษา/ ทํา
หัตถการที่จําเป็น/ ฟื้นฟู
สภาพ ป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน
26. ให้การพยาบาลเพื่อลด
อาการไม่สุขสบาย/ อาการ
รบกวน
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ข้อมูลสนับสนุน
- แนวทางการดูแลผู้ป่วย
รายโรค
- แผนการเยี่ยมบ้าน
ประกอบกับบันทึกการเยี่ยม
บ้านและผลการเยี่ยมบ้าน

- แนวทางปฏิบัติการเยี่ยม
บ้านกรณีเกิดภาวะ
เฉียบพลัน

- สัมภาษณ์ผู้นเิ ทศและ
ผู้ปฏิบัติงานเยี่ยมบ้าน
- รายงานสรุปประเมินผล
- บันทึกการเยีย่ มบ้าน
- สุม่ เยี่ยมบ้าน

องค์
ประกอบ

ประเด็น

ระบบการ
ดูแล
ต่อเนื่อง

เกณฑ์
ย่อย
แต่ละ
ประเด็น

การ
ประสาน
การดูแล
ต่อเนื่อง

ศูนย์การ
ดูแล
ต่อเนื่อง

เกณฑ์ประเมินย่อย
27. การประสานเพื่อการ
รักษาเบื้องต้น/ ส่งต่อ/ ช่วย
ให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับ
การช่วยเหลือตามความ
เหมาะสม
28. มีช่องทางการสื่อสารเพื่อ
ประสานและปรับแผนการ
จําหน่ายตามภาวะของผู้ป่วย
ระหว่างเครือข่ายบริการที่มี
ประสิทธิภาพ
29. มีผู้รับผิดชอบหลักในการ
วางแผนจําหน่ายทุกหน่วย
บริการ
30. มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล
งานเยี่ยมบ้านระหว่างสถาน
บริการที่เหมาะสมกับบริบท
31. มีการดําเนินการวางแผน
จําหน่าย และการจัดการ
สารสนเทศข้อมูลการดูแล
ต่อเนื่อง การประสานส่งต่อ
หน่วยงานต่างๆ
32. มีทีมงานและมีการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่องที่บ้าน
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ผลการ
ประเมิน
มี ไม่มี
(1) (0)

ข้อมูลสนับสนุน

- หลักฐานช่องทางการ
สื่อสาร
- บันทึกการรับโทรศัพท์

- หลักฐานการมอบหมาย
งาน
- หลักฐานช่องทางการ
สื่อสาร
- แบบบันทึกการส่งต่อ line
หรือช่องทางอื่น
- ข้อมูลจาก 21 แฟ้ม
- หลักฐานการประสาน
ข้อมูลการดูแล
- หลักฐานการส่งต่อ

- หลักฐานการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายฯ

องค์
ประกอบ

ประเด็น

เกณฑ์
ย่อย
แต่ละ
ประเด็น

เกณฑ์ประเมินย่อย
33. มีศูนย์/ เครือข่ายแหล่ง
สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์
ทางการแพทย์ใช้ที่บ้านผู้ป่วย

การเยี่ยม
บ้าน
ร่วมกัน
ระหว่าง
หน่วย
บริการ

34. มีระบบการเยี่ยมบ้าน
ร่วมกันระหว่างหน่วยบริการ
กรณีผู้ป่วยส่งต่อมีปัญหา
ซับซ้อน
35. มีการใช้แผนการจําหน่าย
ร่วมกันระหว่างสถานบริการ
ต่างระดับ
36. มีกระบวนการให้
คําปรึกษา/ ระบบพี่เลี้ยงใน
ระดับตติยภูมิ/ ทุติยภูม/ิ
ปฐมภูมิ
การบันทึก 37. มีการบันทึกข้อมูลการ
ข้อมูลการ ให้บริการทุกครั้ง
เยี่ยมบ้าน 38. มีข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
ปัญหาสุขภาพและการดูแล
ช่วยเหลือที่ตรงความต้องการ
39. มีการบันทึกที่แสดงถึง
การใช้กระบวนการพยาบาล
กําหนดประเด็นปัญหาและ
แผนการดูแลครั้งต่อไป
สอดคล้องกับภาวะผู้ป่วย
รวม (คะแนนเต็ม39 คะแนน)
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ผลการ
ประเมิน
มี ไม่มี
(1) (0)

ข้อมูลสนับสนุน
- หลักฐานการสนับสนุน
เครื่องมืออุปกรณ์โดยศูนย์ฯ
ในกรณีไม่มีของหน่วยงาน
เองต้องบอกได้ว่าใช้ร่วมกับ
ใคร
- หลักฐานการเยี่ยมบ้าน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

- หลักฐานการจัดระบบพี่
เลี้ยงในเครือข่าย

- บันทึกการเยี่ยมบ้าน

เกณฑ์
องค์
ย่อย
ประเด็น
ประกอบ
แต่ละ
ประเด็น
Output ตัวชี้วัด
ผลการ
ผลลัพธ์การ ปฏิบัติงาน
เยี่ยมบ้าน การเยี่ยม
บ้าน

เกณฑ์ประเมินย่อย

1. จํานวนชั่วโมงการเยี่ยม
บ้านของเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า
6 ชั่วโมง/ สัปดาห์/ คน
2. อัตราความครอบคลุมการ
เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
คุณภาพ 3. อัตราการเกิด
การเยี่ยม ภาวะแทรกซ้อนที่บ้านไม่เกิน
ร้อยละ 5
บ้าน
4. อัตราผู้ป่วยได้รับการเยี่ยม
บ้านสามารถควบคุมภาวะ
โรค/ ดูแลตนเองได้ร้อยละ 80
ประสิทธิผ 5. ความพึงพอใจของทีมเยี่ยม
ลของผู้
บ้าน ไม่น้อยกว่า
ให้บริการ ร้อยละ 80
เยี่ยมบ้าน 6. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ประสิทธิภ 7. อัตราผู้ป่วยส่งกลับจากรพ
าพการ
ศ./ รพท./ รพช.ได้รับการ
ดูแลที่ไร้ เยี่ยมบ้านภายใน 14 วันร้อย
รอยต่อ
ละ 100
8. อัตราการส่งข้อมูลผู้ป่วย
ระดับ 3 ถึงหน่วยบริการ
ปลายทางภายใน 5 วัน
ร้อยละ 80

รวม (คะแนนเต็ม 8 คะแนน)
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ผลการ
ประเมิน
มี ไม่มี
(1) (0)

ข้อมูลสนับสนุน
- ข้อมูลตัวชี้วัดการเยี่ยม
บ้าน
หมายเหตุ
ภายใน CUP ร่วมกันกําหนด
ตัวชี้วัดการเยี่ยมบ้าน

องค์
ประกอบ

ประเด็น

เกณฑ์
ย่อย
แต่ละ
ประเด็น

เกณฑ์ประเมินย่อย

ผลการ
ประเมิน
มี ไม่มี
(1) (0)

ข้อมูลสนับสนุน

รวมคะแนนทัง้ หมด (คะแนนเต็ม 47 คะแนน)
ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…......................................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................
เกณฑ์การจัดระดับตามผลการประเมิน แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
เกณฑ์คุณภาพงานบริการเยี่ยมบ้าน ระดับ 1 หมายถึง ประเมิน Input/ Process ได้คะแนน 1 - 30
คะแนน รวมทําตัวชี้วัด Out put สําเร็จ ไม่น้อยกว่า 4 ตัว
เกณฑ์คุณภาพงานบริการเยี่ยมบ้าน ระดับ 2 หมายถึง ประเมิน Input/ Process ได้คะแนน 31 - 36
คะแนน รวมทําตัวชี้วัด Out put สําเร็จ ไม่น้อยกว่า 6 ตัว
เกณฑ์คุณภาพงานบริการเยี่ยมบ้าน ระดับ 3 หมายถึง ประเมิน Input/ Process ได้คะแนน 37 - 39
คะแนน รวมทําตัวชี้วัด Out put สําเร็จ ครบ 8 ตัว
สรุปการประเมินคุณภาพงานเยี่ยมบ้านอยู่ในระดับ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจ
ลงชื่อ..........................................ผู้รับการตรวจ
วันที่..................................................................
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ประเด็นที่ 9 การพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางให้สถานบริการสุขภาพมีการดําเนินงานการดูแลแบบประคับประคอง
ตัวชีว้ ัด
ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภายในจังหวัดที่มีระดับความสําเร็จของระบบการดูแล
แบบประคับประคอง > 3
เกณฑ์
ร้อยละ 60
แนวทางดําเนินงาน โดย
1. CNO_P ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลระดับจังหวัด ทําความเข้าใจร่วมกันในนิยาม
ความสํา เร็ จ การพั ฒนาระบบการดู แ ลแบบประคับประคองทุ กระดั บ รวมถึ งร่ วมกั นกํ าหนดเป้ า หมาย
แผนงานการพัฒนาร่วมกัน
2. ดําเนินงานตามแผน
3. ทุกองค์กรพยาบาลประเมินตนเอง วิเคราะห์ความสําเร็จ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง วางแผนการพัฒนา
ต่อเนื่อง
4. CNO_P ร่วมกับคณะกรรมการฯ วิเคราะห์ความสําเร็จระดับจังหวัด วางแผนการพัฒนาต่อเนื่อง
การรายงานผล องค์กรพยาบาลประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่กําหนด (รายละเอียดตามตัวชี้วัด)
1. CNO_P ส่งผลการประเมินไปยัง CNO_R
2. CNO_R ส่งผลการประเมินให้สํานักการพยาบาล โดยตอบตัวชี้วัดตามแบบฟอร์ม Rp sum
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ชื่อตัวชี้วัด
เกณฑ์
วัตถุประสงค์
นิยาม

9. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง
ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภายในจังหวัดที่มีระดับความสําเร็จของระบบการดูแล
แบบประคับประคอง > 3
เพื่อประเมินการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองทุกระดับของสถานบริการ
สุขภาพ
การดูแลแบบประคับประคอง* หมายถึง การดูแลเพื่อทําให้ผู้ป่วยและครอบครัวที่
กําลังเผชิญหน้ากับความเจ็บป่วยที่คุกคามชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านกระบวนการ
ป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานด้วยการค้นหา ประเมิน และให้การรักษาภาวะ
เจ็บปวดของผู้ป่วย รวมไปถึงปัญหาด้านอื่นๆ ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
ตั้งแต่เริ่มต้น
การพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง หมายถึง สถานบริการสุขภาพมีการ
พัฒนาหน่วยงานเพื่อให้มีการให้บริการแบบประคับประคองผู้ป่วยอย่างเป็นระบบที่เอื้อ
ต่อการจัดบริการที่มีคุณภาพ
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง ประกอบด้วย
5 ระดับดังนี้
ระดับที่ 1 มีหน่วยหรือทีมงานดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Unit)
หมายถึง ในสถานบริการแต่ละแห่งกําหนดให้มีหน่วยงานหรือทีมงานที่รับผิดชอบการ
ให้บริการการดูแลแบบประคับประคองอย่างน้อย 1 หน่วย/ 1ทีม
ระดับที่ 2 ดําเนินงานตามระดับที่ 1 และมีระบบวางแผนจําหน่าย (Discharge
Plan) หมายถึง มีระบบการวางแผนจําหน่ายผู้ป่วยตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ารับบริการเป็น
ผู้ป่วยในจนจําหน่าย และในแผนจําหน่ายต้องมีแนวทางการดูแลประคับประคองโดย
เชื่อมต่อกับหน่วย Palliative Unit
ระดับที่ 3 ดําเนินงานตามระดับที่ 1 และ 2 และมีระบบส่งต่อในชุมชน และการ
ดูแลต่อเนื่อง หมายถึง มีแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยกลับสู่ชุมชนเพื่อให้การดูแลต่อเนื่อง
และดํ า เนิ น การเยี่ ย มโดยที ม Palliative
care ตามแนวทางการดู แ ลแบบ
ประคับประคองของสถานบริการสุขภาพแต่ละระดับ
ระดับที่ 4 ดําเนินงานตามระดับที่ 1 และ 2 และ 3 และมีพยาบาลวิชาชีพที่อยู่ใน
ทีมงานดูแลแบบประคับประคองผ่านการอบรมการดูแลแบบประคับประคองไม่น้อย
กว่า 2 สัปดาห์
ระดับที่ 5 ดําเนินงานตามระดับที่ 1, 2, 3 และ 4 และมีการประเมินผลและ
รายงานผลลัพธ์ของการดําเนินงานของการดูแลแบบประคับประคอง
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กลุ่มเป้าหมายและ
แหล่งข้อมูล
วิธีการรวบรวมข้อมูล
และสูตร

รพศ./ รพท. ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการจัดเก็บข้อมูล
1.
องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพนั้นๆ ดําเนินการประเมินระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองตามเกณฑ์ฯ
2. คณะกรรมการระดับจังหวัดรวบรวมผลการประเมินระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองของทุกสถานบริการสุขภาพในจังหวัด
3.
นับจํานวนองค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพ ที่ผ่านเกณฑ์ระดับ
ความสําเร็จ ที่ระดับ >3
4. คํานวณตามสูตร
องค์กรพยาบาลที่ผา่ นการประเมินที่ระดับ > 3 ในเขต× 100
องค์กรพยาบาลทังหมดใน
้
เขต

เครื่องมือประเมิน
วิธีการรายงาน

เกณฑ์การประเมิน
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมินระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง
คณะกรรมการระดับจังหวัดรวบรวมผลการดําเนินงานของจังหวัด และรายงานไปที่ CNO
ระดับเขตสุขภาพ โดยส่งรายงานเดื อนมิถุนายน ตามระบบของคณะกรรมการพัฒนา
บริการพยาบาลเขตสุขภาพ CNO เขตสุขภาพเป็นศูนย์รวบรวมและรายงานส่งให้สํานักการ
พยาบาล
ประเมินตามระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองของ
สถานบริการสุขภาพ
ชื่อ นางอัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์
ตําแหน่ง นักวิชาการพยาบาลชํานาญการพิเศษ
สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์: 02-5906292
โทรสาร: 02-5906295
e-mail address: armarapas@hotmail.com

*WHO2005
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ประเด็นที่ 10 การพัฒนางานพยาบาลประจําครอบครัว
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานพยาบาลประจําครอบครัว
ตัวชี้วัด
ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนมีระดับความสําเร็จของการพัฒนางานพยาบาลประจํา
ครอบครัวตามเกณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับระดับ 3
ร้อยละ 60

เกณฑ์
แนวทางการดําเนินงาน

1. CNO_R ร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลระดับเขต และจังหวัด เพื่อชี้แจง
ตัวชี้วัด
2. CNO_P (ชุมชน) ร่วมประชุมกับ CNO_D (ชุมชน) ในจังหวัด
2.1 วิเคราะห์สถานการณ์/ ป้ญหาการพัฒนาบริการพยาบาลระดับปฐมภูมิ และการพัฒนางาน
พยาบาลประจําครอบครัวในจังหวัด
2.2 กําหนดระบบ กลวิธีการพัฒนา และการประเมินคุณภาพของงานพยาบาลประจําครอบครัว
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดหรือคณะกรรมการตามระบบ และกลไกที่กําหนด
2.4 กําหนดแผนการพัฒนา และการประเมินคุณภาพพยาบาลประจําครอบครัวร่วมกันกับ
คณะกรรมการนิเทศงานการพยาบาลในชุมชน
3. CNO_D (ชุมชน) ดําเนินการพัฒนางาน และประเมินงานพยาบาลประจําครอบครัวตามเกณฑ์ที่
กําหนด
4. นําผลการประเมินมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาในภาพรวมของอําเภอ จังหวัด และเขต
การรายงานผล
1. CNO_P (ชุมชน) รวบรวมข้อมูลจาก CNO_D (ชุมชน) ภายในจังหวัด ส่งข้อมูลให้ CNO_R จากนั้น
CNO_R วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลรายงานจํานวนของโรงพยาบาลชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ ส่งสํานักการ
พยาบาล ตามแบบฟอร์ม Rp sum ดังนี้
ผลการประเมิน โรงพยาบาลชุมชนที่ผ่านระดับ 1 จํานวน............แห่ง
ผลการประเมิน โรงพยาบาลชุมชนที่ผ่านระดับ 2 จํานวน............แห่ง
ผลการประเมิน โรงพยาบาลชุมชนที่ผ่านระดับ 3 จํานวน............แห่ง
ผลการประเมิน โรงพยาบาลชุมชนที่ผ่านระดับ 4 จํานวน............แห่ง
ผลการประเมิน โรงพยาบาลชุมชนที่ผ่านระดับ 5 จํานวน............แห่ง
พร้อมแผนพัฒนาในภาพรวมทั้งจังหวัด และเขต
2. สํานักการพยาบาล วิเคราะห์จํานวนของโรงพยาบาลชุมชนที่งานพยาบาลประจําครอบครัวมี
คุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 3 หรือมากกว่าในภาพประเทศเพื่อสรุปตามตัวชี้วัด
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ชื่อตัวชี้วัด
เกณฑ์
วัตถุประสงค์
นิยาม

10. ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนมีระดับความสําเร็จของการพัฒนางานพยาบาล
ประจําครอบครัวตามเกณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับระดับ 3
ร้อยละ 60
เพื่อประเมินการพัฒนางานบริการพยาบาลในชุมชนของโรงพยาบาลชุมชนให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์การพัฒนางานพยาบาลประจําครอบครัว
งานพยาบาลประจําครอบครัว หมายถึง งานพยาบาลที่ให้การดูแลประชาชนใน
ความรับผิดชอบ โดยใช้ครอบครัวเป็นหลัก มีการทํางานเป็นทีม และเป็นหนึ่งในทีม
หมอประจําครอบครัว (เช่น แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักจิตวิทยา
กายภาพบําบัด เป็นต้น) ระดับการดําเนินการตามเกณฑ์การพัฒนางานพยาบาล
ประจําครอบครัวสูงสุด คือ ระดับ 5
ระดับความสําเร็จของการพัฒนางานพยาบาลประจําครอบครัว ประกอบด้วย 5
ระดับดังนี้
ระดับที่1 มีพยาบาลประจําครอบครัว หมายถึง มีการจัดระบบให้พยาบาล
วิชาชีพทุกคนที่ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในความรับผิดชอบ
ของอําเภอ เป็นพยาบาลประจําครอบครัวในทีมหมอครอบครัว (Family Care
Team) และกําหนดครัวเรือนในความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
ระดั บ ที่ 2 มี ก ารดํา เนิ น งานตามระดับ ที่ 1 และมี ร ะบบข้ อ มู ล สุ ข ภาพของ
ครัวเรือน หมายถึง พยาบาลประจําครอบครัวต้องมีข้อมูลสุขภาพของทุกคนใน
ครอบครั ว ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น อย่ า งครอบคลุ ม ทุ ก ครั ว เรื อ นในความรั บ ผิ ด ชอบ และ
วางแผน/ แนวทางการให้การดูแลครอบครัวอย่างเหมาะสมกับสุขภาวะครอบครัว
ระดับที่3 มีการดําเนินงานตามระดับที่ 1 และ 2 และดําเนินงานตามแผน/
แนวทางในการดูแลครอบครัว หมายถึง พยาบาลประจําครอบครัวดําเนินงานตาม
แผน/ แนวทางในการดูแลสุขภาพของทุกคนในครอบครัวที่รับผิดชอบครอบคลุม
ภาวะสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง
ระดับที่4 มีการดําเนินงานตามระดับที่ 1, 2 และ 3 และพัฒนาระบบพี่เลี้ยง
พยาบาลประจําครอบครัว หมายถึง การมีพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลชุมชน
เช่น พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน พยาบาลครอบครัว พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาล
ขั้นสูง (APN) ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเป็นพี่เลี้ยงให้คําปรึกษากับพยาบาล
ประจําครอบครัวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในความรับผิดชอบ
ระดับที่5 มีการดําเนินงานตามระดับที่ 1, 2, 3 และ 4 และประเมินผลการ
ดําเนินงานพยาบาลประจําครอบครัว หมายถึง มีการประเมินผล และรายงาน
ผลลัพธ์การดําเนินงานของการพยาบาลประจําครอบครัว
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กลุ่มเป้าหมายและ
แหล่งข้อมูล
วิธีการรวบรวม
ข้อมูลและสูตร

งานบริ ก ารพยาบาลในกลุ่ ม งานเวชศาสตร์ ค รอบครั ว และบริ ก ารปฐมภู มิ ข อง
โรงพยาบาลชุมชน
1. CNO_ D (ชุมชน) ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในชุมชน
ของโรงพยาบาลชุมชน วางแผนพัฒนาตามงานการพยาบาลประจําครอบครัว และ
ประเมินผล โดยใช้เกณฑ์การพัฒนางานพยาบาลประจําครอบครัว
2. รวบรวมผลการประเมินในภาพรวมส่งให้ CNO_ P (ชุมชน)
3. CNO_ P (ชุมชน) แจงนับโรงพยาบาลชุมชนที่มีผลของคะแนนการประเมิน
ภายในภาพรวมผ่านเกณฑ์ แจงนับ ระดับ 5 จํานวน ............แห่ง ระดับ 4 จํานวน
............แห่ง ระดับ 3 จํานวน ............แห่ง และแจงนับจํานวนในส่วนที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์โดยแบ่งเป็น ระดับ 1 จํานวน...........แห่ง ระดับ 2 จํานวน ............แห่ง
4. CNO_ P (ชุมชน) ส่งจํานวนสถานบริการสุขภาพตามข้อ 3 ให้กับ CNO_R เพื่อ
วิเคราะห์ส่งรายงานพร้อมแผนพัฒนาในภาพรวมทั้งจังหวัด และเขตให้กับสํานัก
การพยาบาล
คํานวณตามสูตร
จํานวนโรงพยาบาลชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ขึ้นไปในจังหวัด × 100
จํานวนโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมดในจังหวัด

เครื่องมือประเมิน
วิธีรายงาน

ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด

ประเมินตามระดับการดําเนินงานของงานพยาบาลประจําครอบครัว (ตามนิยาม
ระดับความสําเร็จ)
คณะกรรมการระดับจังหวัดรวบรวมผลการดําเนินงานของจังหวัด และรายงานไปที่
CNO
ระดั บ เขตสุ ข ภาพ โดยส่ ง รายงานเดื อ นมิ ถุ น ายน ตามระบบของ
คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพ CNO เขตสุขภาพเป็นศูนย์
รวบรวม และรายงานส่งให้สํานักการพยาบาล
ชื่อ นางสาวโศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์
ตําแหน่ง นักวิชาการพยาบาลชํานาญการ
สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์: 02-590-6291
โทรสาร: 02-591-8268
มือถือ: 08-9832-6794
e-mail address: mssophis@gmail.com
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ประเด็นที่ ๑๑ ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ การบริการพยาบาล ระดับประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพระบบบริการพยาบาลสู่ ความเป็ นเลิศ
๑. ร้อยละความพึงพอใจในคุณภาพบริ การพยาบาลของประชาชน(งานผูป้ ่ วยใน) (รหัส : QAH_๐๑๑)
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การงานผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล (รหัสเครื่ องมือ : QAH_๐๑๑)
๒. ร้อยละความพึงพอใจในคุณภาพบริ การพยาบาลของประชาชน(งานผูป้ ่ วยนอก) (รหัส : QAH_๐๑๒)
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การพยาบาลผูป้ ่ วยนอกในโรงพยาบาล (รหัสเครื่ องมือ :
QAH_๐๑๒)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ พัฒนาระบบบริการพยาบาลปฐมภูมิให้ มีคุณภาพ
๓. ร้อยละความพึงพอใจในคุณภาพบริ การพยาบาลของประชาชน/ผูใ้ ช้บริ การในชุมชนอยูใ่ นระดับดีถึงดี
มาก(รหัส : NSN_๐๒๑)
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การในชุมชน (รหัสเครื่ องมือ : NSN_๐๒๑)
๔. ร้อยละของแผนงาน/โครงการที่ชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและภาคประชาชนมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมด้านสุ ขภาพ(รหัส : NSN_๐๒๒)
๕. ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตอยูใ่ นระดับดี(รหัส : NSN_๐๒๓)
 ใช้แบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก(WHOQOL – BREF) (รหัสเครื่ องมือ : NSN_๐๒๓)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ เสริมสร้ างเอกภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบุคลากรและองค์ กรพยาบาล
๖. ร้อยละของบุคลากรพยาบาลที่มีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูใ่ นระดับดี
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในตอนที่ ๒ คุณภาพชีวติ ในการทํางานของบุคลากรพยาบาล
(Rp_๑๑.๑)
๗. ร้อยละของบุคลากรพยาบาลที่มีความพึงพอใจในงานอยูร่ ะดับดี(รหัส : QA_๐๑๑)
 แบบสอบถามความพึ ง พอใจ ในตอนที่ ๓ ความพึ ง พอใจในงานของบุ ค ลากรพยาบาล (รหัส
เครื่ องมือ : QA_๐๑๑)
๘. ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลที่มีความผูกพันต่อองค์กรพยาบาลที่อยูร่ ะดับดี(รหัส : NSN_๐๕๒)
 แบบสอบถามความพึงพอใจ ในตอนที่ ๔ ความผูกพันต่อองค์กรพยาบาล (รหัสเครื่ องมือ : NSN_
๐๕๒)
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ประเด็นที่ ๑๑ ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ การบริการพยาบาล ระดับประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
ชื่อยุทธศาสตร์ ที่ ๑
ชื่อตัวชี้วดั
นิยาม
เกณฑ์ การประเมิน
เครื่องมือ

กลุ่มตัวอย่ าง
การรายงาน
สู ตรการคํานวณ

ผู้จัดเก็บ
การจัดส่ งรายงาน

หมายเหตุ

พัฒนาคุณภาพระบบบริ การพยาบาลสู่ความเป็ นเลิศ
๑. ร้อยละความพึงพอใจในคุณภาพบริ การพยาบาลของประชาชน(งานผูป้ ่ วยใน)
(รหัส : QAH_๐๑๑)
ความพึงพอใจในคุณภาพบริ การพยาบาลของประชาชน หมายถึง เป็ นการ
ประเมินผลลัพธ์ของการพยาบาลจากความคิดเห็นของผูร้ ับบริ การงานผูป้ ่ วยใน
ร้อยละ ๘๕ ของความพึงพอใจในคุณภาพบริ การพยาบาลของประชาชน/
ผูใ้ ช้บริ การในชุมชนอยูใ่ นระดับดีถึงดีมาก
๑. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของหน่วยงานที่ใช้สาํ รวจในปั จจุบนั หรื อ
๒. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การงานผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลของสํานัก
การพยาบาล(รหัสเครื่ องมือ : QAH_๐๑๑)
กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการร้อยละ ๕
ปี ละ ๑ ครั้ง สําหรับปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ให้ใช้ขอ้ มูลปี งบประมาณ ๒๕๕๗
ร้อยละของความพึงพอใจ
= ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของผูต้ อบแบบสอบถาม X ๑๐๐
ผลรวมของคะแนนเต็มของแบบสอบถาม
กลุ่มการพยาบาล
๑. กลุ่มการพยาบาล ของแต่ละสถานบริ การสุ ขภาพ ในการจัดเก็บส่ งให้กบั
CNO_Pของจังหวัด
๒. CNO_P ของแต่ละจังหวัดส่ งข้อมูลให้ CNO_R ของแต่ละเขต
๓. CNO_R ของแต่ละเขต ส่ งข้อมูลให้สาํ นักการพยาบาล
ให้บนั ทึกข้อมูลในโปรแกรมข้อมูลสําคัญด้านการพยาบาล ซึ่งในปี งบประมาณ
๒๕๕๘ ระบบจะเปิ ดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม หากมีการเปลี่ยนแปลง
จะแจ้งให้ทราบทาง Web Site ของสํานักการพยาบาล http://www.nursing.go.th
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แบบสอบถาม
ความพึงพอใจตอการบริการ สําหรับงานผูปวยใน (IP VOICE)
กรุณาแสดงความคิดเห็นของทานตอบริการ ที่ทานไดรับจากการนอนโรงพยาบาลในครั้งนี้
ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  หนาคําตอบที่ทานเลือก และ/หรือกรอกขอความลงในชองวาง
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับตัวทาน
1. ที่อยูปจจุบัน : อําเภอ....................................................................... จังหวัด..........................................................................
2. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
3. อายุ................ป
4. ทานจบการศึกษาสูงสุด
 1. ประถมศึกษาหรือต่ํากวา  2. มัธยมศึกษาหรืออนุปริญญา

 3. ปริญญาตรีหรือสูงกวา

5. ผูรับผิดชอบจายคารักษาพยาบาลหรือสิทธิคุมครองคารักษาพยาบาลในครั้งนี้
 1. ชําระเงินเอง
 4. กองทุนทดแทน

 2. สวัสดิการขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 5. บัตรประกันสุขภาพถวนหนา

 3. ประกันสังคม
 6. อื่น ๆ ..........................................

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการนอนโรงพยาบาลของทานในครั้งนี้
6. ทําไมทานเลือกมารับการรักษาที่โรงพยาบาลนี้ (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
1.เดินทางสะดวก
4.มีแพทยผูเชี่ยวชาญ
7.สถานที่สะดวกสบาย

2.อยูในเขตพื้นที่บริการของบัตรทอง
5.คารักษาไมแพง
8.เคยเปนผูปวยเกา รพ. นี้

3.มีเครื่องมือทันสมัย
6.บริการรวดเร็วทันใจ
9.สงตอ (Refer) มารักษาที่ รพ. นี้

7. ทานไดรับรายละเอียดเกี่ยวกับโรคที่ทานเปนและวิธีการรักษาหรือไม
 1. ไมไดรับ

 2. ไดรับ แตไมคอยเขาใจ

 3. ไดรับ และเขาใจดี

8. ทานไดรับการแจกผลการตรวจเลือด ปสสาวะ เอกซเรย หรือไม
 1. ไมไดรับ

 2. ไดรับ แตไมคอยเขาใจ

 3. ไดรับ และเขาใจดี

 4. ไมไดตรวจ

9. ทานไดรับการอธิบายเหตุผลที่ตองผาตัดและรายละเอียดเกี่ยวกับการผาตัดหรือไม
 1. ไมไดรับ

 2. ไดรับ แตไมคอยเขาใจ

 3. ไดรับ และเขาใจดี

10. ทานทราบหรือไมวาใครคือแพทยที่รับผิดชอบดูแลรักษาทาน
 1. ไมทราบ

 2. ทราบ แตไมรูชื่อแพทย

 3. ทราบ และรูชื่อแพทย
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 4. ไมไดตรวจ
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ตอนที่ 3 ความรูสึกของทานตอบริการตาง ๆ ในครั้งนี้
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ความสะอาดของหองทีท่ า นนอน
ความสะดวกสบายภายในหองที่ทานนอน
การประสานงานและความรวมมือของเจาหนาที่
ความสามารถของแพทยในการรักษาโรคทีท่ า นเปน
การตรวจรางกายโดยแพทย
ความรวดเร็วในการที่แพทยมาดูเมื่อทานมีปญหา
ความใสใจของแพทยในการดูแลทาน
กิรยิ ามารยาทของแพทย
ความสามารถของพยาบาลในการใหการพยาบาล
ความรวดเร็วในการที่พยาบาลมาใหความชวยเหลือ
เมื่อทานมีปญหาหรือตองการความชวยเหลือ
การดูแลเอาใจใสของพยาบาลอยางมีน้ําใจและใหกําลังใจ
การบอกกลาวและขอความรวมมือกอนใหการพยาบาล
การมีโอกาสพูดคุยแสดงความรูสึกหรือความกังวลใจกับพยาบาล
การมีสว นรวมในการตัดสินใจเกีย่ วกับการรักษา
คุณภาพบริการพยาบาลที่ไดรับในภาพรวม

พอใจ
มากที่สุด











พอใจ
มาก











พอใจ
ปานกลาง











ไม
พอใจ











ประเมิน
ไมได









































ตอนที่ 4 ความคิดเห็นของทานตอบริการของโรงพยาบาล
26. ถาญาติหรือเพื่อนของทานปวยตองนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ทานจะแนะนําใหมาโรงพยาบาลนี้ หรือไม
 1. แนะนํา
 2. ไมแนะนํา
 3. ไมแนใจ
27. ถาทานปวยจนตองเขานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกและสามารถเลือกโรงพยาบาลอื่นได ทานจะกลับมาโรงพยาบาลนี้หรืออีกไม
 1. มั่นใจวาจะกลับมาอีก
 2. มั่นใจวาจะไมมา
 3. ไมแนใจ
28. ทานเห็นวาโรงพยาบาลควรจะปรับปรุงคุณภาพบริการอะไรบาง กรุณาใหขอเสนอแนะที่เห็นวาสําคัญที่สุด 3 ขอ
1) .............................................................................................................................................................................................
2) .............................................................................................................................................................................................
3) .............................................................................................................................................................................................
29. ทานไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวกอนออกจากโรงพยาบาล/กอนยายออกจากหนวยงานที่รักษาอยูหรือไม
 1. ไมไดรับ
 2. ไดรับ แตไมคอยเขาใจ
 3. ไดรับ และเขาใจดี
30. ทานไดรับคําแนะนําจากแพทยและพยาบาลในขณะที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล และ/หรือกอนกลับบานในเรื่องใดบาง
(ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
 1. การปฏิบัติตัวขณะเจ็บปวย
 2. การรับประทานอาหาร
 3. การใชยา
 4. การสังเกตุอาการ
 5. การออกกําลังกาย
 6. การพักผอน
 7. การจัดสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
 8. การมาตรวจตามนัด

ขอขอบพระคุณทีท่ า นใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

ขอคิดเห็นของทานจะเปนประโยชนอยางยิง่ ในการปรับปรุงคุณภาพบริการของโรงพยาบาล
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ชื่อยุทธศาสตร์ ที่ ๑
ชื่อตัวชี้วดั
นิยาม
เกณฑ์ การประเมิน
เครื่องมือ

กลุ่มตัวอย่ าง
การรายงาน
สู ตรการคํานวณ

ผู้จัดเก็บ
การจัดส่ งรายงาน

หมายเหตุ

พัฒนาคุณภาพระบบบริ การพยาบาลสู่ ความเป็ นเลิศ
๒. ร้อยละความพึงพอใจในคุณภาพบริ การพยาบาลของประชาชน(งานผูป้ ่ วยนอก )
(รหัส : QAH_๐๑๒)
ความพึงพอใจในคุณภาพบริ การพยาบาลของประชาชน หมายถึง การประเมิน
ผลลัพธ์ของการพยาบาลจากความคิดเห็นของผูร้ ับบริ การงานผูป้ ่ วยนอก
ร้อยละ ๘๕ ของความพึงพอใจในคุณภาพบริ การพยาบาลของประชาชน/
ผูใ้ ช้บริ การในชุมชนอยูใ่ นระดับดีถึงดีมาก
๑. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของหน่วยงานที่ใช้สาํ รวจในปัจจุบนั หรื อ
๒. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การพยาบาลผูป้ ่ วยนอกในโรงพยาบาล
ของสํานักการพยาบาล (รหัสเครื่ องมือ : QAH_๐๑๒)
กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการร้อยละ ๕
ปี ละ ๑ ครั้ง สําหรับปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ให้ใช้ขอ้ มูลปี งบประมาณ ๒๕๕๗
ร้อยละของความพึงพอใจ
= ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของผูต้ อบแบบสอบถาม X ๑๐๐
ผลรวมของคะแนนเต็มของแบบสอบถาม
กลุ่มการพยาบาล
๑. กลุ่มการพยาบาล ของแต่ละสถานบริ การสุ ขภาพ ในการจัดเก็บส่ งให้กบั
CNO_Pของจังหวัด
๒. CNO_P ของแต่ละจังหวัดส่ งข้อมูลให้ CNO_R ของแต่ละเขต
๓. CNO_R ของแต่ละเขต ส่ งข้อมูลให้สาํ นักการพยาบาล
ให้บนั ทึกข้อมูลในโปรแกรมข้อมูลสําคัญด้านการพยาบาล ซึ่งในปี งบประมาณ
๒๕๕๘ ระบบจะเปิ ดระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม หากมีการเปลี่ยนแปลง
จะแจ้งให้ทราบทาง Web Site ของสํานักการพยาบาล
http://www.nursing.go.th
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แบบสอบถาม
ความพึงพอใจตอการบริการสําหรับผูปวยนอก (OP VOICE)
กรุณาแสดงความคิดเห็นของทานตอบริการที่ทานไดรับจากการมาโรงพยาบาล ในครั้งนี้เทานั้น
กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  หนาคําตอบทีท่ า นเลือก และ/หรือกรอกขอความลงในชองวาง
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับตัวทาน
1. ที่อยูปจจุบัน : อําเภอ/เขต.................................................................. จังหวัด..........................................................................
2. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
3. อายุ ................ป
4. ทานจบการศึกษาสูงสุด
 1. ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
 2. มัธยมศึกษาหรืออนุปริญญา
 3. ปริญญาตรีหรือสูงกวา
5. ผูรับผิดชอบจายคารักษาพยาบาลหรือสิทธิคุมครองคารักษาพยาบาลในครั้งนี้
 1. ชําระเงินเอง
 2. สวัสดิการขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  3. ประกันสังคม
 4. กองทุนทดแทน
 5. บัตรประกันสุขภาพถวนหนา
 6. อื่น ๆ .......................................
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการนอนโรงพยาบาลของทานในครั้งนี้
6. ทานเลือกรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลนี้ เพราะ........................... (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
 1. เดินทางสะดวก
 2. มีเครื่องมือทันสมัย
 3. มีแพทยผูเชี่ยวชาญ
 4. คารักษาไมแพง
 5. บริการรวดเร็วทันใจ
 6. สถานทีส่ ะดวกสบาย
 7. เคยเปนผูป ว ยเกา รพ. นี้
 8. สงตอมา
 9. อยูในพื้นที่บริการบัตรทอง
7. ทานไดรบั รายละเอียดเกีย่ วกับโรคทีท่ า นเปน และวิธกี ารรักษาหรือไม
 1. ไมไดรับ
 2. ไดรับ แตไมคอยเขาใจ
8. ทานไดรบั คําแนะนําเกีย่ วกับการใชยา
 1. ไมไดรับคําแนะนํา
 2. ไดรับ แตไมคอยเขาใจ
 3. ไดรับ และเขาใจดี
 4. ไมไดรับยา
9. ระยะเวลารอการตรวจเลือด ปสสาวะและอื่น ๆ
 1. นาน
 2. ปานกลาง
 3. รวดเร็ว
 4. ไมไดรับการตรวจ
10. ระยะเวลารอเอ็กซเรย
 1. นาน
 3. รวดเร็ว

 2. ปานกลาง
 4. ไมไดเอ็กซเรย
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 3. ไดรับ และเขาใจดี
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ตอนที่ 3 ความรูสึกของทานตอบริการตาง ๆ ในครั้งนี้
11. กิริยาของแพทย
12. แพทยสนใจฟงคําบอกเลาอาการเจ็บปวย
13. การตรวจรางกายของแพทย
14. การซักประวัติและการเจ็บปวยโดยพยาบาล
15. การดูแลใหความชวยเหลือจากพยาบาลดวยความมีน้ําใจ
16. การตอบสนองอยางรวดเร็วของพยาบาล เมื่อทานตองการความ
ชวยเหลือ
17. ทานมีโอกาสพูดคุยแสดงความรูสึกหรือความกังวลใจเกี่ยวกับ
อาการเจ็บปวย
18. การมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
19. การใหขอมูล/คําแนะนําโดยพยาบาล
20. กิริยามารยาทของเจาหนาที่อื่น ๆ
21. การแนะนําประชาสัมพันธในการใชบริการ
22. ความสะดวกในการติดตอหนวยงานตาง ๆ
23. ความสะดวกสบายโดยทัว่ ไป
24. ความสะอาดของหองสวม
25. คุณภาพบริการโดยรวมทุกดาน

พอใจ
มากที่สุด







พอใจ
มาก







พอใจ
ปานกลาง







ไม ประเมิน
พอใจ ไมได




































































ตอนที่ 4 ความคิดเห็นของทานตอบริการของโรงพยาบาล
26. ถาญาติหรือเพื่อนของทานปวยตองมารับการตรวจรักษาตัวในโรงพยาบาล ทานจะแนะนําใหมาโรงพยาบาลนี้ หรือไม
 1. แนะนํา
 2. ไมแนะนํา
 3. ไมแนใจ
27. ถาทานปวยตองเขารับการตรวจในโรงพยาบาลอีกและสามารถเลือกโรงพยาบาลอื่นได ทา นจะกลับมาโรงพยาบาลนีห้ รืออีกไม
 1. มา
 2. ไมมา
 3. ไมแนใจ
28. ทานเห็นวาโรงพยาบาลควรจะปรับปรุงคุณภาพบริการอะไรบาง เพือ่ ใหผมู าใชบริการไดรบั บริการทีด่ ี
1) .............................................................................................................................................................................................
2) .............................................................................................................................................................................................
3) .............................................................................................................................................................................................
29. เจาหนาที่ที่ใหบริการทานเปนอยางดีที่สุดในการมารับการตรวจที่โรงพยาบาลครั้งนี้ คือ
1) .............................................................................................................................................................................................
2) .............................................................................................................................................................................................
3) .............................................................................................................................................................................................
30. ระยะเวลาทีท่ า นมารับการตรวจตัง้ แตยน่ื บัตรจนถึงไดรบั ยาเปนเวลา.......................ชั่วโมง......................นาที
ขอขอบพระคุณที่ทานไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
ขอคิดเห็นของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการปรับปรุงบริการพยาบาล
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3 สํานักการพยาบาล

ขอมูลสําคัญดานการพยาบาล ประจําปงบประมาณ 2557

ชื่อยุทธศาสตร์ ที่ ๒
ชื่อตัวชี้วดั
นิยาม

เกณฑ์ การประเมิน
เครื่องมือ
กลุ่มตัวอย่ าง
การรายงาน
สู ตรการคํานวณ
ผู้จัดเก็บ
การจัดส่ งรายงาน

หมายเหตุ

พัฒนาระบบบริ การพยาบาลปฐมภูมิให้มีคุณภาพ
๓. ร้อยละความพึงพอใจในคุณภาพบริ การพยาบาลของประชาชน/ผูใ้ ช้บริ การในชุมชน
อยูใ่ นระดับดีถึงดีมาก(รหัส : NSN_๐๒๑)
ความพึงพอใจในคุณภาพบริ การพยาบาลของประชาชน/ผูใ้ ช้บริ การในชุมชน หมายถึง
ความคิดเห็นของผูป้ ่ วย/ผูใ้ ช้บริ การต่อบริ การพยาบาลที่ได้รับที่อยูใ่ นระดับดีถึงดีมาก(มี
คะแนนตั้งแต่ ๔๐ คะแนนขึ้นไป) ประเด็นการประเมินประกอบด้วย
๑. การพยาบาลที่ได้รับในภาพรวม
๒. การได้รับข้อมูลและการให้ความรู ้
๓. ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือของพยาบาล
๔. ความช่วยเหลือของพยาบาล
๕. ความช่วยเหลืออํานวยความสะดวก
๖. การได้รับโอกาสและการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการรักษาพยาบาล
๗. การได้รับความเคารพในสิ ทธิของผูใ้ ช้บริ การ
ร้อยละ ๘๕ ของความพึงพอใจในคุณภาพบริ การพยาบาลของประชาชน/ผูใ้ ช้บริ การใน
ชุมชนอยูใ่ นระดับดีถึงดีมาก
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การในชุมชน (รหัสเครื่ องมือ : NSN_๐๒๑)
กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการร้อยละ ๕
ปี ละ ๑ ครั้ง สําหรับปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ให้ใช้ขอ้ มูลของปี งบประมาณ ๒๕๕๗
= จํานวนผูใ้ ช้บริ การที่มีคะแนนความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีถึงดีมาก X ๑๐๐
จํานวนผูใ้ ช้บริ การทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม
หน่วยงานบริ การสุ ขภาพในชุมชน
๑. หน่วยงานบริ การสุ ขภาพในชุมชน ของแต่ละสถานบริ การสุ ขภาพ ในการจัดเก็บส่ ง
ให้กบั CNO_D ในชุมชนของอําเภอ
๒. CNO_D ของแต่ละอําเภอส่ งข้อมูลให้ CNO_P ของแต่ละจังหวัด
๓. CNO_P ของแต่ละจังหวัด ส่ งข้อมูลให้ CNO_R
๔. CNO_R ของแต่ละเขต ส่ งข้อมูลให้สาํ นักการพยาบาล
ให้บนั ทึกข้อมูลในโปรแกรมข้อมูลสําคัญด้านการพยาบาล ซึ่งในปี งบประมาณ ๒๕๕๘
ระบบจะเปิ ดระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ
ทาง Web Site ของสํานักการพยาบาล http://www.nursing.go.th

1
75
75

รหัสเครื่องมือ NSN_021

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจผูใชบริการในชุมชน
คําชี้แจง : กรุณาแสดงความคิดเห็นของทานตอบริการที่ทานไดรับจากพยาบาลที่ปฏิบัติงาน ณ สถานีอนามัย หรือศูนย
สุขภาพชุมชนที่ทานไปใชบริการหรืออยูใกลบานทาน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป

กรุณาทําเครื่องหมาย  หนาคําตอบที่ทานเลือก และ/หรือกรอกขอความลงในชองวาง ตามความคิดเห็นที่เปนจริงของ
ทานมากที่สุด
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. ปจจุบันทานอายุ………………..ป
3. สถานภาพสมรส
 โสด
 สมรส
 มาย
 หยา
 แยก
 อื่น ๆ ระบุ……………………………………..
4. ทานจบการศึกษาสูงสุด
 ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
 มัธยมศึกษาหรืออนุปริญญา
 ปริญญาตรีหรือสูงกวา
 อื่น ๆ ระบุ……………………………………………………………………………….
5. ปจจุบันทานประกอบอาชีพ
 รับราชการ

เกษตรกร
 รับจาง

นักเรียนหรือนักศึกษา
 ธุรกิจสวนตัว

อื่น ๆ ระบุ………………………
6. รายได…………………….บาท/เดือน
7. สถานีอนามัย/ศูนยสุขภาพชุมชนที่ทานใชบริการหรืออยูใกลบานทาน ……………….….
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รหัสเครื่องมือ NSN_021

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับ
คําชี้แจง โปรดตอบคําถามตอไปนี้ ตามความคิดเห็นของทาน ดวยการทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความเห็น
ของทานมากที่สุด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

พยาบาลมีการตรวจเยี่ยมประชาชนตามบานอยางสม่ําเสมอ
พยาบาลมีกริยามารยาทในการใหบริการดี
พยาบาลแสดงความสนใจและเอาใจใสตอทานเมื่อมาใชบริการ
พยาบาลใหการดูแลผูมารับบริการทุกคนอยางเทาเทียมกันและ
ตามลําดับกอนหลัง
สถานีอนามัย /ศูนยสุขภาพชุมชนมีการประชาสัมพันธบริการ
ตางๆ ที่จัดใหกับประชาชนในพื้นที่ทราบอยางทั่วถึง
ทานไดรับคําอธิบายเกี่ยวกับโรคและวิธีการรักษาจากพยาบาล
ทานไดรับคําแนะนําจากพยาบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อ
เจ็บปวยหรือเพื่อปองกันการเจ็บปวย
พยาบาลมีความสามารถหรือเชี่ยวชาญในการตรวจรักษาโรค
พยาบาลมีความรวดเร็วในการใหบริการ
พยาบาลเปดโอกาสใหทานสอบถามขอของใจเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลหรือใหทานไดตัดสินใจเลือกการรักษาที่
เหมาะสมกับตัวของทาน

ระดับความพึงพอใจ

มาก
ที่สุด

มาก













ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด



























































สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบพระคุณทีท่ า นใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ชื่อยุทธศาสตร์ ที่ ๒
ชื่อตัวชี้วดั
นิยาม

เครื่องมือ
กลุ่มเป้าหมาย
เกณฑ์ การประเมิน
การรายงาน
สู ตรการคํานวณ

การจัดเก็บ

ผู้จัดเก็บ
การจัดส่ งรายงาน

หมายเหตุ

พัฒนาระบบบริ การพยาบาลปฐมภูมิให้มีคุณภาพ
๔. ร้อยละของแผนงาน/โครงการที่ชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและภาค
ประชาชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมด้านสุ ขภาพ(รหัส : NSN_๐๒๒)
แผนงาน/โครงการที่ชุมชน องค์ปกครองส่ วนท้องถิ่นและภาคประชาชนมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมด้านสุ ขภาพ หมายถึง แผนงาน/โครงการที่หน่วยงานได้ร่วมวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหา วางแผน ดําเนินตามแผน และประเมินผล ร่ วมกับชุมชน องค์การปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นและภาคประชาชน
ไม่มี
หน่วยงานที่ปฏิบตั ิการพยาบาลในชุมชน ได้แก่ องค์ปกครองส่ วนท้องถิ่น และภาค
ประชาชน
ร้อยละ ๗๐ ของแผนงาน/โครงการที่ชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและภาค
ประชาชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมด้านสุ ขภาพ
ปี ละ ๑ ครั้ง สําหรับปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ให้ใช้ขอ้ มูลของปี งบประมาณ ๒๕๕๗
จํานวนแผนงาน/โครงการที่ชุมชน องค์ปกครองส่ วนท้องถิ่น
= และภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมด้านสุ ขภาพ
X ๑๐๐
จํานวนแผนงาน/โครงการทั้งหมดในปี เดียวกัน
ตัวตั้ง : ให้นบั จํานวนแผนงาน/โครงการ ที่ชุมชนฯดําเนินการร่ วมกันครบทั้ง ๔
ประเด็น ได้แก่ ๑) ร่ วมวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ๒) ร่ วมวางแผน ๓) ร่ วมดําเนินตาม
แผน และ ๔) ร่ วมประเมินผล
ตัวหาร : ให้นบั จํานวนแผนงาน/โครงการรวมทั้งหมดในปี เดียวกัน ที่ชุมชนฯดําเนินการ
ร่ วมกัน ทั้งที่ครบและไม่ครบทั้ง ๔ ประเด็น
หน่วยงานที่ปฏิบตั ิการพยาบาลในชุมชน
๑. หน่วยงานบริ การสุ ขภาพในชุมชน ของแต่ละสถานบริ การสุ ขภาพ ในการจัดเก็บส่ ง
ให้กบั CNO_D ในชุมชนของอําเภอ
๒. CNO_D ของแต่ละอําเภอส่ งข้อมูลให้ CNO_P ของแต่ละจังหวัด
๓. CNO_P ของแต่ละจังหวัด ส่ งข้อมูลให้ CNO_R
๔. CNO_R ของแต่ละเขต ส่ งข้อมูลให้สาํ นักการพยาบาล
ให้บนั ทึกข้อมูลในโปรแกรมข้อมูลสําคัญด้านการพยาบาล ซึ่งในปี งบประมาณ ๒๕๕๘
ระบบจะเปิ ดระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ
ทาง Web Site ของสํานักการพยาบาล http://www.nursing.go.th
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ชื่อยุทธศาสตร์ ที่ ๒
ชื่อตัวชี้วดั
นิยาม

เครื่องมือ

พัฒนาระบบบริ การพยาบาลปฐมภูมิให้มีคุณภาพ
๕. ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตอยูใ่ นระดับดี(รหัส : NSN_๐๒๓)
คุณภาพชีวติ หมายถึง การรับรู ้ของบุคคลถึงสภาวะของตนเองในด้านร่ างกาย จิตใจ ระดับ
ความเป็ นอิสระที่ไม่พ่ งึ พาอุปกรณ์และผูอ้ ื่น ความสัมพันธ์ทางสังคมสิ่ งแวดล้อมและความเชื่อ
ส่ วนบุคคลภายใต้วฒั นธรรม ค่านิยม และเป้ าหมายชีวิต
ประชาชน หมายถึง ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบในกลุ่มอายุวยั ทํางาน(๑๕ – ๖๐ ปี ) และกลุ่ม
อายุ สู งอายุ(๖๐ ปี ขึ้นไป)
แบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก(WHOQOL – BREF) (รหัสเครื่ องมือ : NSN_

๐๒๓)
การเก็บข้ อมูล

การรายงาน
สู ตรการคํานวณ
ผู้จัดเก็บ
การจัดส่ งรายงาน

หมายเหตุ

๑. ตรวจสอบจํานวนประชาชนแต่ละทั้ง ๒ กลุ่มอายุ
๒. กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มอายุใช้หลักการร้อยละ ๕ หรื อ ๓๐ ราย ถ้า
กลุ่มเป้ าหมายมีนอ้ ยกว่า ๓๐ รายให้เก็บทั้งหมด
๓. ทําการประเมินคุณภาพชีวิตด้วยแบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก(WHOQOL –
BREF)
๔. ตรวจสอบแบบประเมินที่ได้รับคืนและแจงนับคะแนนของแบบประเมินแต่ละฉบับ
๕. นับจํานวนประชาชนที่ผลการประเมินคุณภาพชีวิตอยูใ่ นระดับดี คือ มีคะแนนตั้งแต่ ๙๖
คะแนน ขึ้นไป โดยส่ งข้อมูลดิบจํานวนที่ผลการประเมินคุณภาพชีวิตอยูใ่ นระดับดี และ
จํานวนประชาชนที่สุ่มประเมิน ให้กบั CNO _ D ของแต่ละอําเภอ เพื่อส่ งต่อ CNO _ P
ระดับจังหวัด
๖. คํานวณร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตอยูใ่ นระดับดีโดย CNO_ R ของแต่ละเขต ตามสู ตร
ปี ละ ๑ ครั้ง สําหรับปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ให้ใช้ขอ้ มูลของปี งบประมาณ ๒๕๕๗
= จํานวนประชาชนที่ผลการประเมินคุณภาพชีวิตมีค่าคะแนนอยูใ่ นระดับดี X ๑๐๐
จํานวนประชาชนที่สุ่มประเมินในช่วงเวลาเดียว
หน่วยงานที่ปฏิบตั ิการพยาบาลในชุมชน
๑. หน่วยงานบริ การสุ ขภาพในชุมชน ของแต่ละสถานบริ การสุ ขภาพ ในการจัดเก็บส่ งให้กบั
CNO_D ในชุมชนของอําเภอ
๒. CNO_D ของแต่ละอําเภอส่ งข้อมูลให้ CNO_P ของแต่ละจังหวัด
๓. CNO_P ของแต่ละจังหวัด ส่ งข้อมูลให้ CNO_R
๔. CNO_R ของแต่ละเขต ส่ งข้อมูลให้สาํ นักการพยาบาล
ให้บนั ทึกข้อมูลในโปรแกรมข้อมูลสําคัญด้านการพยาบาล ซึ่งในปี งบประมาณ ๒๕๕๘
ระบบจะเปิ ดระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทาง
Web Site ของสํานักการพยาบาล http://www.nursing.go.th
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รหัสเครื่องมือ NSN_023
แบบประเมินคุณภาพชีวติ ขององคการอนามัยโลก [ชุดยอ ฉบับภาษาไทย]
(WHOQOL - BREF – THAI)
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
กรุณาทําเครื่องหมาย หนาคําตอบที่ทานเลือก และกรอกขอความลงในชองวางตามความคิดเห็นที่เปนจริงของทานมากที่สุด
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. ปจจุบันทานอายุ...................ป
3. สถานภาพสมรส
 โสด
 สมรส
 มาย
 หยา
 แยก
 อืน่ ๆ ระบุ........................ ...........................................
4. ทานจบการศึกษาสูงสุด
 ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
 มัธยมศึกษาหรืออนุปริญญา
 ปริญญาตรีหรือสูงกวา
 อืน่ ๆ ระบุ........................ ...........................................
5. ปจจุบนั ทานประกอบอาชีพ
 รับราชการ
 รับจาง
 เกษตรกร
 นักเรียนหรือนักศึกษา
 ธุรกิจสวนตัว
 อืน่ ๆ ระบุ.......................................... ..........................
6. ปญหาสุขภาพและการเจ็บปวยที่มีอยูในขณะนี้
(ระบุ)....................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
สวนที่ 2 คําชี้แจง ขอคําถามตอไปนี้จะถามถึงประสบการณอยางใดอยางหนึ่งของทาน ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมาใหทานสํารวจตัวทาน
เอง และประเมินเหตุการณหรือความรูสึกของทาน แลวทําเครื่องหมาย /ในชองคําตอบที่เหมาะสมและเปนจริงกับตัวทานมาก
ที่สุด โดยคําตอบมี 5 ตัวเลือก คือ
ไมเลย
หมายถึง
ทานไมมีความรูสึกเชนนั้นเลย รูสึกไมพอใจมาก หรือรูสึกแยมาก
เล็กนอย หมายถึง
ทานมีความรูสึกเชนนั้นนาน ๆ ครั้งรูสึกเชนนั้นเล็กนอยรูสึกไมพอใจ หรือ รูสึกแย
ปานกลาง หมายถึง
ทานมีความรูสึกเชนนั้นปานกลาง รูสึกพอใจระดับกลาง ๆ หรือรูสึกแยระดับกลาง ๆ
มาก
หมายถึง
ทานมีความรูสึกเชนนั้นบอย ๆ รูสึกพอใจหรือรูสึกดี
มากที่สุด หมายถึง
ทานมีความรูสึกเชนนั้นเสมอ รูสึกเชนนั้นมากที่สุด หรือรูสึกวาสมบูรณ รูสึกพอใจมาก รูสึกดีมาก
ขอที่

ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา

1
2

ทานพอใจกับสุขภาพของทานในตอนนีเ้ พียงใด
การเจ็บปวดตามรางกาย เชน ปวดหัว ปวดทอง ปวดตามตัว ทําใหทานไมสามารถ
ทําในสิ่งที่ตองการมากนอยเพียงใด
ทานมีกําลังเพียงพอที่จะทําสิ่งตาง ๆ ในแตละวันไหม (ทั้งเรื่องงาน หรือการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน)
ทานพอใจกับการนอนหลับของทานมากนอยเพียงใด
ทานรูสึกพึงพอใจในชีวิต(เชน มีความสุข ความสงบ มีความหวัง)มากนอยเพียงใด
ทานมีสมาธิในการทํางานตาง ๆ ดีเพียงใด
ทานรูสึกพอใจในตนเองมากนอยแคไหน
ทานยอมรับรูปรางหนาตาของตัวเองไดไหม

3
4
5
6
7
8

ไมเลย
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เล็ก
นอย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด
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ขอที่

ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา

9
10
11

ทานมีความรูสึกไมดี เชน รูสึกเหงา เศรา หดหู สิ้นหวัง วิตกกังวล บอยแคไหน
ทานรูสึกพอใจมากนอยแคไหนที่สามารถทําอะไร ๆ ผานไปไดในแตละวัน
ทานจําเปนตองไปรับการรักษาพยาบาลมากนอยเพียงใด เพื่อที่จะทํางานหรือมีชีวิต
อยูไปไดในแตละวัน
ทานพอใจกับความสามารถในการทํางานไดอยางที่เคยทํามามากนอยเพียงใด
ทานพอใจตอการผูกมิตรหรือเขากับคนอื่น อยางที่ผานมา แคไหน
ทานพอใจกับการชวยเหลือที่เคยไดรับจากเพื่อน ๆ แคไหน
ทานรูสึกวาชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยดีไหมในแตละวัน
ทานพอใจกับสภาพบานเรือนที่อยูตอนนี้มากนอยเพียงใด
ทานมีเงินพอใชจายตามความจําเปนมากนอยเพียงใด
ทานพอใจที่จะสามารถไปใชบริการสาธารณสุขไดตาม ความจําเปนเพียงใด
ทานไดรูเรื่องราวขาวสารที่จําเปนในชีวิตแตละวัน มากนอยเพียงใด
ทานมีโอกาสไดพักผอนคลายเครียดมากนอยเพียงใด
สภาพแวดลอมดีตอสุขภาพของทานมากนอยเพียงใด
ทานพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหนของทาน (หมายถึงการคมนาคม) มากนอย
เพียงใด
ทานรูสึกวาชีวิตทานมีความหมายมากนอยแคไหน
ทานสามารถไปไหนมาไหนดวยตนเองไดดีเพียงใด
ทานพอใจในชีวิตทางเพศของทานแคไหน?
(ชีวติ ทางเพศ หมายถึง เมื่อเกิดความรูสึกทางเพศขึ้นแลวทาน มีวิธีจัดการทําใหผอน
คลายลงได รวมถึง การชวยตัวเองหรือ การมีเพศสัมพันธ)
ทานคิดวาทานมีคุณภาพชีวิต (ชีวิตความเปนอยู) อยูในระดับใด

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ไมเลย

เล็ก
นอย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

ที่มา : ทีมพัฒนา นายสุวัฒน มหัตนิรันดรกุล นางวิระวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล และนางวนิดา พุมไพศาลชัย
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ยุทธศาสตร์ ที่ ๕
ชื่อตัวชี้วดั
นิยาม

เกณฑ์ การประเมิน
เครื่องมือ
กลุ่มเป้าหมาย
การรายงาน

สู ตรการคํานวณ

การเก็บข้ อมูล

ผู้จัดเก็บ
หมายเหตุ

เสริ มสร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการบุคลากรและองค์กรพยาบาล
๖. ร้อยละของบุคลากรพยาบาลที่มีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูใ่ นระดับดี
คุณภาพชีวติ หมายถึง ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางาน
บุคลากรพยาบาล หมายถึง พยาบาลที่ให้บริ การด้านสุ ขภาพโดยตรงแก่ผปู ้ ่ วยและ
ประชาชน ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค และเจ้าหน้าที่พยาบาล ทั้งที่เป็ น
ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้าง ที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริ การสุ ขภาพและใน
ชุมชน
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรพยาบาลที่มีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูใ่ นระดับดี
แบบสอบถามความพึงพอใจฯ ในตอนที่ ๒ คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร
พยาบาล (Rp_๑๑.๑)
พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค และเจ้าหน้าที่พยาบาล ทั้งที่เป็ นข้าราชการ พนักงาน
ของรัฐ และลูกจ้าง ที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริ การสุ ขภาพและในชุมชน
๑. ประเมินผลปี ละ ๑ ครั้งและรายงานผลส่ งกลับสํานักการพยาบาลภายในเดือน
มิถนุ ายน ของทุกปี
๒. สํานักการพยาบาลเป็ นผูด้ าํ เนินการประมวลผล และรายงานค่าร้อยละ
ระดับประเทศ
จํานวนแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรพยาบาล
= มีค่าคะแนนอยูใ่ นระดับดี(คะแนนตอนที่ ๒ ตั้งแต่ ๕๒ คะแนนขึ้นไป) X 100
จํานวนแบบสอบถามทั้งหมดที่สาํ รวจในช่วงเวลาเดียว
๑. ตรวจสอบจํานวนบุคลากรทางการพยาบาลที่อยูใ่ นสายการบังคับบัญชาของกลุ่มการ
พยาบาล และขอความร่ วมมือบุคลากรทางการพยาบาลในการตอบแบบสอบถาม
๒. ทําการประเมินคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการพยาบาลด้วยแบบสอบถามความพึง
พอใจฯ ในตอนที่ ๒ คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรพยาบาล (Rp_๑๑.๑)
๓. ตรวจสอบแบบประเมินที่ได้รับคืนและแจงนับคะแนนของแบบประเมินแต่ละฉบับ
๔. นับจํานวนแบบประเมินที่ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวติ ฯ(ตอนที่ ๒
มี ๑๓ ข้อ ) อยูใ่ นระดับดี คือ มีคะแนนตั้งแต่ ๕๒ คะแนนขึ้นไป
๕. คํานวณร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณภาพชีวิตอยูใ่ นระดับดีตามสู ตร
กลุ่มการพยาบาล
ให้บนั ทึกข้อมูลในโปรแกรมข้อมูลสําคัญด้านการพยาบาล ซึ่งในปี งบประมาณ ๒๕๕๘
ระบบจะเปิ ดระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทาง
Web Site ของสํานักการพยาบาล http://www.nursing.go.th
82
1

ชื่อยุทธศาสตร์ ที่ ๕
ชื่อตัวชี้วดั
นิยาม

เกณฑ์ การประเมิน
เครื่องมือ
กลุ่มเป้าหมาย
การรายงาน
สู ตรการคํานวณ

การเก็บข้ อมูล

ผู้จัดเก็บ
หมายเหตุ

เสริ มสร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการบุคลากรและองค์กรพยาบาล
๗. ร้อยละของบุคลากรพยาบาลที่มีความพึงพอใจในงานอยูร่ ะดับดี(รหัส : QA_๐๑๑)
ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความพึงพอใจในงานที่ได้รับมอบหมาย และงานที่
ปฏิบตั ิตามหน้าที่
บุคลากรพยาบาล หมายถึง พยาบาลที่ให้บริ การด้านสุ ขภาพโดยตรงแก่ผปู ้ ่ วยและ
ประชาชน ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค และเจ้าหน้าที่พยาบาล ทั้งที่เป็ น
ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้าง ที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริ การสุ ขภาพและใน
ชุมชน
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรพยาบาลที่มีความพึงพอใจในงานอยูร่ ะดับดี
แบบสอบถามความพึงพอใจฯ ในตอนที่ ๓ ความพึงพอใจในงานของบุคลากรพยาบาล
(รหัสเครื่ องมือ : QA_๐๑๑)
พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค และเจ้าหน้าที่พยาบาล ทั้งที่เป็ นข้าราชการ พนักงาน
ของรัฐ และลูกจ้าง ที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริ การสุ ขภาพและในชุมชน
ปี ละ ๑ ครั้ง สําหรับปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ให้ใช้ขอ้ มูลของปี งบประมาณ ๒๕๕๗

จํานวนแบบสอบถามความพึงพอใจในงานของบุคลากรพยาบาล
= มีค่าคะแนนอยูใ่ นระดับดี(คะแนนตอนที่ ๓ ตั้งแต่ ๖๔ คะแนนขึ้นไป) X ๑๐๐
จํานวนแบบสอบถามทั้งหมดที่สาํ รวจในช่วงเวลาเดียว
๑. ตรวจสอบจํานวนบุคลากรทางการพยาบาลที่อยูใ่ นสายการบังคับบัญชาของกลุ่ม
การพยาบาล และขอความร่ วมมือบุคลากรทางการพยาบาลในการตอบ
แบบสอบถาม
๒. ทําการประเมินคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการพยาบาลด้วยแบบสอบถามความ
พึงพอใจฯ ในตอนที่ ๓ ความพึงพอใจในงานของบุคลากรพยาบาล(รหัสเครื่ องมือ :
QA_๐๑๑)
๓. ตรวจสอบแบบประเมินที่ได้รับคืนและแจงนับคะแนนของแบบประเมินแต่ละฉบับ
๔. นับจํานวนแบบประเมินที่ผลการประเมินความพึงพอใจในงาน(ตอนที่ ๓ มี ๑๖ ข้อ)
อยูใ่ นระดับดี คือ มีคะแนนตั้งแต่ ๖๔ คะแนนขึ้นไป
๕. คํานวณร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลที่มีความพึงพอใจในงานอยูใ่ นระดับดี
ตามสู ตร
กลุ่มการพยาบาล
ให้บนั ทึกข้อมูลในโปรแกรมข้อมูลสําคัญด้านการพยาบาล ซึ่ งในปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ระบบจะ
เปิ ดระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทาง Web Site ของ
สํานักการพยาบาล http://www.nursing.go.th
2
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ชื่อยุทธศาสตร์ ที่ ๕
ชื่อตัวชี้วดั
นิยาม

เกณฑ์ การประเมิน
เครื่องมือ
กลุ่มเป้ าหมาย
การรายงาน
สู ตรการคํานวณ

การเก็บข้ อมูล

ผู้จัดเก็บ
การจัดส่ งรายงาน

เสริ มสร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการบุคลากรและองค์กรพยาบาล
๘. ร้อยละของบุคลากรพยาบาลมีความผูกพันต่อองค์กรพยาบาลที่อยูร่ ะดับดี(รหัส : NSN_
๐๕๒)
ความผูกพันต่ อองค์ กรพยาบาล หมายถึง ความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร การยอมรับ
เป้ าหมายนโยบายการบริ หารขององค์กร การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบตั ิงานเพื่อองค์กร
ความห่วงใยในอนาคตขององค์กร และความต้องการที่จะดํารงความเป็ นสมาชิกขององค์กร
บุคลากรพยาบาล หมายถึง พยาบาลที่ให้บริ การด้านสุ ขภาพโดยตรงแก่ผปู ้ ่ วยและประชาชน
ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค และเจ้าหน้าที่พยาบาล ทั้งที่เป็ นข้าราชการ พนักงาน
ของรัฐ และลูกจ้าง ที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริ การสุ ขภาพและในชุมชน
ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรพยาบาลมีความผูกพันต่อองค์กรพยาบาลอยูใ่ นระดับดี
แบบสอบถามความพึงพอใจฯ ในตอนที่ ๔ ความผูกพันต่อองค์กรพยาบาล (รหัสเครื่ องมือ :
NSN_๐๕๒)
พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค และเจ้าหน้าที่พยาบาล ทั้งที่เป็ นข้าราชการ พนักงานของรัฐ
และลูกจ้าง ที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริ การสุ ขภาพและในชุมชน
ปี ละ ๑ ครั้ง สําหรับปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ให้ใช้ขอ้ มูลของปี งบประมาณ ๒๕๕๗
จํานวนแบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กรฯของบุคลากรพยาบาล
= มีค่าคะแนนอยูใ่ นระดับดี (คะแนนตอนที่ ๔ ตั้งแต่ ๘๖ คะแนนขึ้นไป) X ๑๐๐
จํานวนแบบสอบถามทั้งหมดที่สาํ รวจในช่วงเวลาเดียว
๑. ตรวจสอบจํานวนบุคลากรทางการพยาบาลที่อยูใ่ นสายการบังคับบัญชาของกลุ่มการ
พยาบาล และขอความร่ วมมือบุคลากรทางการพยาบาลในการตอบแบบสอบถาม
๒. ทําการประเมินความผูกพันต่อองค์กรพยาบาลของบุคลากรทางการพยาบาล ด้วย
แบบสอบถามความพึงพอใจฯ ในตอนที่ ๔ ความผูกพันต่อองค์กรพยาบาล(รหัสเครื่ องมือ :
NSN_๐๕๒)
๓. ตรวจสอบแบบประเมินที่ได้รับคืนและแจงนับคะแนนของแบบประเมินแต่ละฉบับ
๔. นับจํานวนแบบประเมินที่ผลการประเมินความผูกพันต่อองค์กรพยาบาลอยูร่ ะดับดี(ตอนที่
๔ มี ๒๗ ข้อ) อยูใ่ นระดับดี คือ มีคะแนนตั้งแต่ ๘๖ คะแนนขึ้นไป
๕. คํานวณร้อยละของบุคลากรพยาบาลที่มีความผูกพันต่อองค์กรพยาบาลอยูร่ ะดับดีตามสู ตร
กลุ่มการพยาบาล
ให้บนั ทึกข้อมูลในโปรแกรมข้อมูลสําคัญด้านการพยาบาล ซึ่งในปี งบประมาณ ๒๕๕๘
ระบบจะเปิ ดระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทาง
Web Site ของสํานักการพยาบาล http://www.nursing.go.th
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ประเด็นที่ ๑๑
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจในงาน
และความผูกพันต่อองค์กรพยาบาลของบุคลากรพยาบาล
คําชี้แจง
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กรพยาบาลของ
บุคลากรทางการพยาบาลนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลลัพธ์ของกระบวนการบริหารจัดการด้านบุคลากรในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรทางการ
พยาบาล ซึ่งมีผลต่อกระบวนการทํางานหรือการให้บริการแก่ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการที่มีคุณภาพ รวมถึงอาจมีผลต่อการ
ลาออก โอนย้ายจากงาน โดยผู้ตอบแบบสอบถามชุดนี้ จะเป็นกลุ่มผู้ให้บริการโดยตรงแก่ผู้ป่วยและประชาชน ได้แก่
พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค เจ้าหน้าที่พยาบาล ทั้งที่เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรพยาบาล (Rp_๑๑.๑)
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในงานของบุคลากรพยาบาล (รหัสเครื่ องมือ : QA_๐๑๑)
ตอนที่ 4 ความผูกพันต่อองค์กรพยาบาล (รหัสเครื่ องมือ : NSN_๐๕๒)
ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยข้อมูลนี้จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์ใน
ภาพรวม ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน แต่จะนํามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้าน
บุคลากรของระบบบริการสุขภาพ เพื่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

อายุ................ปี

2. สถานที่ปฏิบัติงาน  โรงพยาบาลศูนย์
 โรงพยาบาลทั่วไป
 โรงพยาบาลชุมชน
 โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
 โรงพยาบาลสังกัดกรมอนามัย
 โรงพยาบาลสังกัดกรมควบคุมโรค
 โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต
 สถานีอนามัย
 ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
 พยาบาลวิชาชีพ

3. สายงาน
4. ประเภท

 ข้าราชการ

5. ปฏิบัติงานในตําแหน่ง
6. งานที่ปฏิบัติงาน

 พยาบาลเทคนิค

 เจ้าหน้าที่พยาบาล

 พนักงานของรัฐ

ลูกจ้างชั่วคราว

 ผู้บริหาร

 ผู้ปฏิบัติ

 งานบริหารกลุ่มการพยาบาล
 งานผู้ป่วยนอก
 งานผู้ป่วยหนัก
 งานอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน
 งานห้องคลอด
 งานฝากครรภ์
 งานบริการปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย
 งานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ  งานห้องผ่าตัด
 งานวิสัญญี  งานผู้ป่วยใน  งานบริการในชุมชน

7. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตําแหน่งปัจจุบัน..............ปี
(เศษของปี มากกว่า 6 เดือนคิดเป็น 1 ปี)
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 ลูกจ้างประจํา

ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรพยาบาล (Rp_๑๑.๑)
คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความและทําเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
ระดับความพึงพอใจ
น้อย น้อย ปาน มาก มาก
ที่สุด (2) กลาง (4) ที่สุด
(1)
(3)
(5)

ข้อคําถาม

1. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย/มาตรการสร้างขวัญและกําลังใจในการ
ทํางานให้กับบุคลากร
2. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมการทํางานของหน่วยงานที่เอื้อต่อการ
ทํางานการส่งเสริมอาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย
3. ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศการทํางานของหน่วยงานที่ส่งเสริมความผูกพัน
4. ความพึงพอใจที่มีต่อสัมพันธภาพกับบุคลากรในหน่วยงาน การได้รับการยอมรับจาก
ผู้ร่วมงาน
5. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา
6. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการในการทํางานและนอกเหนือจากการทํางาน
ของหน่วยงาน
7. ความพึงพอใจที่มีต่อการที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและ
ข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน
8. ความพึงพอใจที่มีต่อการที่หน่วยงานให้ความสําคัญในการสร้างแรงจูงใจและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในการทํางานและกิจกรรมของหน่วยงาน
9. ความพึงพอใจที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของหน่วยงาน
10. ความพึงพอใจที่ท่านได้ทํางานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ
11. ความพึงพอใจที่มีต่อมาตรการดําเนินงานของหน่วยงานที่มีต่อความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในการทํางานของบุคลากร
12. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาให้มคี วามก้าวหน้าในงาน
13. ความพึงพอใจที่ท่านได้ทํางานในหน่วยงานนี้
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในงานของบุคลากรพยาบาล (รหัสเครื่ องมือ : QA_๐๑๑)
คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความและทําเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
ระดับความพึงพอใจ
น้อย น้อย ปาน มาก มาก
ที่สุด (2) กลาง (4) ที่สุด
(1)
(3)
(5)

ข้อคําถาม

ความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในรอบ 1 ปีที่ผา่ นมา
1. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายและเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
2. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสรรอัตรากําลังในการทํางานของหน่วยงาน
3. ความพึงพอใจที่มีต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
4. ความพึงพอใจที่มีต่ออิสระในการตัดสินใจในงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ
5. ความพึงพอใจที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
6. ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการอบรมเพิ่มเติม
พัฒนาความรู้ ความชํานาญในการปฏิบัติงาน
7. ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการจัดเตรียมและพัฒนาแหล่งข้อมูลเพือ่ ส่งเสริม
เรียนรู้ หรือการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
8. ความพึงพอใจที่มีต่อการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
9. ความพึงพอใจที่มีต่อการบรรยากาศของหน่วยงานที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความ
กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง
10. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของหน่วยงานให้บุคลากรได้นําความรู้มาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพงานที่รับผิดชอบ
11. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
12. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการแก้ไขปัญหา และการยุติความขัดแย้งในหน่วยงาน
13. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้คําปรึกษา การช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
14. ความพึงพอใจที่มีต่อการตรวจติดตามการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
15. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน
16. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรของหน่วยงาน
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ตอนที่ 4 ความผูกพันต่อองค์กรพยาบาล (รหัสเครื่ องมือ : NSN_๐๕๒)
คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความและทําเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
ข้อคําถาม

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
1. ความสําเร็จขององค์การส่วนหนึง่ มีผลมาจากการปฏิบัติงานของท่าน
2. หากท่านลาออกจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ทัง้ สิ้นต่อองค์การนี้
3. หากมีใครพูดถึงองค์การของท่านในทางที่เสียหาย ท่านจะรู้สกึ ไม่สบายใจ
4. ท่านมีความสุขและสนุกกับงานที่ทํา
5. หากมีผู้เข้าใจองค์การของท่านผิด ท่านจะอธิบายสิ่งทีถ่ ูกต้องให้เขาเข้าใจ
การยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององค์การ
1. ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ
2. เป้าหมายของการปฏิบัติงานในองค์การสอดคล้องกับแนวคิดของท่าน
3. ท่านคิดว่าการบริหารงานขององค์การเป็นการบริหารงานทีเ่ หมาะสมแล้ว ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน
4. วัฒนธรรมขององค์การเป็นสิ่งที่ท่านเห็นด้วยและยอมรับ
5. นโยบายและเป้าหมายต่าง ๆ ขององค์การเป็นสิ่งที่เลื่อนลอย
การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน
1. ท่านเต็มใจทีจ่ ะทํางานล่วงเวลาให้กับองค์การ แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ไม่
คุ้มค่า
2. เมื่อได้รับมอบหมายงาน ท่านจะทุ่มเทให้กับงานนั้น เพื่อให้งานบรรลุผลสําเร็จ
3. ท่านพร้อมเสมอที่จะอุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานเพื่อความเจริญ
ก้าวหน้าขององค์การ
4. เมื่อพบอุปสรรคในการทํางานท่านก็จะยกเลิกการทํางานนั้น ๆ
5. งานที่คั่งค้างเป็นเรื่องธรรมดาที่ทกุ ๆ คนต้องมีกัน
6. การมาทํางานสาย กลับบ้านก่อนเวลาเป็นเรือ่ งปกติทใี่ ครๆ ก็ทาํ กัน
7. ท่านรู้สึกว่าท่านได้รับมอบหมายงานมากเกินไป
ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ
1. ในสถานการณ์ปัจจุบัน ท่านมีความรู้สึกห่วงใยต่อความอยูร่ อดและอนาคตของ
องค์การ
2. เมื่อท่านได้ทราบว่าการดําเนินงานขององค์การประสบกับปัญหาหรืออุปสรรค
ต่าง ๆ ท่านก็ไม่ได้ให้ความสนใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด
3. ท่านคิดว่าในการทํางานนั้นพนักงานควรคํานึงถึงผลประโยชน์ขององค์การเป็น
สําคัญก่อนนึกถึงประโยชน์ส่วนตน
4. ปัญหาต่าง ๆ ขององค์การ ฝ่ายบริหารต้องเป็นผู้แก้ไขเท่านั้น บุคลากรอื่นไม่
สามารถช่วยแก้ไขได้
5. เราจําเป็นต้องพัฒนางานที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ
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ระดับความคิดเห็น
เห็น ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
ด้วย ด้วย
อย่างยิ่ง

ข้อคําถาม

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น
เห็น ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
ด้วย ด้วย
อย่างยิ่ง

ความต้องการในการดํารงความเป็นสมาชิกขององค์การ
1. ท่านคิดว่าการตัดสินใจของท่านในการทํางานทีอ่ งค์การนี้ เป็นการตัดสินใจที่
ผิดพลาด
2. ท่านคิดว่าหากท่านได้โอกาสเปลี่ยนงานไปอยูอ่ งค์การอื่น ท่านจะประสบ
ความสําเร็จและก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าทีก่ ารงานมากกว่าทีเ่ ป็นอยู่ในปัจจุบนั
3. ท่านพร้อมที่จะเปลี่ยนงานทันทีหากมีโอกาส
4. แม้ว่าท่านจะมีโอกาสเปลี่ยนงานไปอยู่องค์การอื่น และได้รายได้ที่สูงกว่า แต่
ท่านก็สมัครใจทีจ่ ะยังคงทํางานอยู่ที่องค์การนีต้ ่อไป
5. ท่านเชื่อมั่นว่าการทํางานอยูท่ ี่องค์การนี้ จะทําให้ท่านมีความสุขในการทํางาน
และรักที่จะทํางานอยู่ที่องค์การนี้ตลอดไป

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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รายการข้อมูลสําคัญด้านการพยาบาล สํานักการพยาบาล
ประจําปีงบประมาณ 2558

รายการข้อมูลสําคัญด้านการพยาบาล
ปีงบประมาณ 2558

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศการพยาบาลและวิเทศสัมพันธ์

รายการข้อมูลสําคัญด้านการพยาบาล สํานักการพยาบาล
ประจําปีงบประมาณ 2558

รายการข้อมูลสําคัญด้านการพยาบาล
ปีงบประมาณ 2558
โครงสร้างข้อมูลสําคัญ ปีงบประมาณ 2558
ประกอบด้วย 5 ส่วน จํานวน 86 ข้อมูล
ส่วนที่ 1ข้อมูลบุคลากรพยาบาล จํานวน 27 ยกเลิก 2 ข้อมูล คงเหลือ 25 ข้อมูล ข้อมูลที่ยกเลิกคือ
จํานวนพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงที่ปฏิบัติงาน APN (เต็มเวลา)
จํานวนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน Part time ทั้งหมด (ยกเว้นOT)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลตามยุทธศาสตร์การบริการพยาบาล จํานวน 4 ข้อมูล
ส่วนที่ 3 ข้อมูลภาวะสุขภาพ จํานวน 12 ยกเลิก 1 ข้อมูล คงเหลือ 11 ข้อมูล ข้อมูลทีย่ กเลิกคือ
จํานวนครั้งของการลาป่วยขณะตั้งครรภ์ของบุคลากรพยาบาลต่อปีงบประมาณ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลภาระงานบริการพยาบาล จํานวน 16 ยกเลิก 1 ข้อมูล คงเหลือ 15 ข้อมูล ข้อมูลที่ยกเลิกคือ
อัตราค่าตอบแทนการทํางานล่วงเวลา (OT8ชม.)
ส่วนที่ 5 ข้อมูลคุณภาพการพยาบาล
5.1 ข้อมูลคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล จํานวน 23 ยกเลิก 1 ข้อมูล คงเหลือ 22 ข้อมูล ข้อมูลที่
ยกเลิกคือ
จํานวนอาการรบกวนที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ
5.2 ข้อมูลคุณภาพงานการพยาบาลในชุมชน จํานวน 9 ข้อมูล
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รายการข้อมูลสําคัญด้านการพยาบาล สํานักการพยาบาล
ประจําปีงบประมาณ 2558

รายการข้อมูลสําคัญด้านการพยาบาล ปีงบประมาณ 2558

ส่วนที่ 1ข้อมูลบุคลากรพยาบาล………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1 WF_011 จํานวนพยาบาลวิชาชีพ (RN) ……………………………………………………………………………………………………………………………
2 WF_012 จํานวนพยาบาลเทคนิค(TN) ………………………………………………………………………………………………………………………………
3 WF_013 จํานวนผู้ช่วยพยาบาล(PN) ……………………………………………………………………………………………………………………………
4 WF_015 จํานวนพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง(APN) ที่ได้รับวุฒิบัตรฯ……………………………………………………….…………………
5 WF_016 จํานวนพยาบาลเวชปฏิบัติ (NP) ที่ได้รับประกาศนียบัตร (4เดือน) ……………………………………………………………………..…
6 WF_017 จํานวนพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว………………………………………………………………………………………………………………
10 ED_014 จํานวนพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงที่ปฏิบตั ิงาน APN (เต็มเวลา) …………… ยกเลิก
11 WF_021 จํานวนพยาบาลวิชาชีพที่รับเข้าทํางานใหม่ในรอบปีงบประมาณ……………………………………………………………………
12 WF_022 จํานวนพยาบาลวิชาชีพที่รับโอน/ย้ายเข้าในรอบปีงบประมาณ…………………………………………………………………………….
13 WF_023 จํานวนพยาบาลวิชาชีพ(ขรก.)ที่รับช่วยราชการในรอบปีงบประมาณ……………………………………………………………..………
14 WF_024 จํานวนพยาบาลวิชาชีพ(ขรก.)เกษียณอายุราชการในรอบปีงบประมาณ…………………………………………………………………
15 WF_025 จํานวนพยาบาลวิชาชีพ(ขรก.)โอน/ย้ายออกในรอบปีงบประมาณ……………………………………………………………
16 WF_026 จํานวนพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวลาออกในรอบปีงบประมาณ………………………………………………………………………
17 WF_027 จํานวนพยาบาลวิชาชีพข้าราชการลาออกในรอบปีงบประมาณ……………………………………………………………………
18 WF_028 จํานวนพยาบาลวิชาชีพเสียชีวิตในรอบปีงบประมาณ(ทุกกรณี) …………………………………………………………………………………
19 WF_029 จํานวนพยาบาลวิชาชีพ(ขรก.)ไปช่วยราชการในรอบปีงบประมาณ…………………………………………………………..………………
20 WF_033 จํานวนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากบริการพยาบาล ………………………………………………………………………
21 WF_034 จํานวนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในกลุ่มการพยาบาล……………………………………..…………………………………………………
22 WF_035 จํานวนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานการพยาบาลชุมชน (เต็มเวลา) ………………………………………………………………………
23 WF_037 จํานวนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน Part time ทั้งหมด(ยกเว้นOT) ………………… ยกเลิก.
7 ED_011 จํานวนพยาบาลวิชาชีพที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก………………………………………………………………………………………
8 ED_012 จํานวนพยาบาลวิชาชีพที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการพยาบาล……………………………………………………………
9 ED_013 จํานวนพยาบาลวิชาชีพที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดทุกสาขา……………………………………………………………
24 OP_021 อายุเฉลี่ยของพยาบาลวิชาชีพ ……………………………………………………………………………………………………………………………
25 OP_022 อายุต่ําสุดของพยาบาลวิชาชีพ…………………………………………………………………………………………………………………………..
26 OP_023 อายุสูงสุดของพยาบาลวิชาชีพ…………………………………………………………………………………………………………………………
27 OP_024 อายุสูงสุดพยาบาลวิชาชีพที่ขึ้นเวรผลัดบ่าย ดึก……………………………………………………………………………………..…………
ส่วนที่ 2 ข้อมูลตามยุทธศาสตร์การบริการพยาบาล…………………………………………………………………………………………………………
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QA_013 จํานวนการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ………………………………………………………………………………………………………………
QA_014 จํานวนรักษาพยาบาลผิดคน/ผิดตําแหน่ง…………………………………………………………………………………………………………………………
QA_015 อัตราการติดเชื้อที่ปอดจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (VAP) ………………………………………………………………………………………………
QA_016 จํานวนอาการรบกวนที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ…………… ยกเลิก.
QA_017 ร้อยละของผู้ใช้บริการที่ได้รับการจัดการอาการปวดอย่างเป็นระบบ…………………………………………………………………………………
QA_019 ร้อยละของมารดาที่มี Hct น้อยกว่า 33 % เมื่อคลอด………………………………………………………………………………………………………
QA_020 ร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ําหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม…………………………………………………………………………………………………
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