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ค�าน�า

สืบเน่ืองจากนโยบาย และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสุขภาพ) พ.ศ.2560-2579 ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์

ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ ้มครองผู ้บริโภค เป็นเลิศ 2) บริการ 

เป็นเลิศ 3) บุคลากรเป็นเลิศ 4) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 15 แผนงาน 45 โครงการ ซึ่งส่งผลให้

ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยได้มีการพัฒนาและขยายการให้บริการในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง มีการขยาย

หน่วยบริการสุขภาพทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มีการเพิ่มจ�านวนเตียง

เพื่อรองรับการบริการผู ้ป ่วยในเพิ่มขึ้น และสามารถให้บริการแบบผู้ป่วยนอกได้มากข้ึน ในสถานการณ ์

ที่ขาดแคลนก�าลังคนด้านสุขภาพที่มีจ�านวนไม่เพียงพอและมีการกระจายที่ไม่เหมาะสม

กองการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานส่วนกลางของกระทรวง

สาธารณสุข มีหน้าที่ก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ตระหนักถึง 

ความส�าคัญของการพัฒนางานบริการพยาบาลของสถานบริการสุขภาพทุกระดับ จึงได้จัดท�า “แนวทางการจัดเก็บ

ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจ�าปีงบประมาณ 2563” ข้ึน เพื่อให้ผู้บริหารทางการพยาบาล 

พยาบาลผู้ปฏิบัติงาน และผู้นิเทศการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลประจ�าเขตสุขภาพฯ ใช้เป็นแนวทางการพัฒนา

คุณภาพบริการพยาบาลให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก�าหนด พร้อมทั้งน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผนพัฒนา

คุณภาพบริการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพให้ตอบสนองปัญหาของพื้นที่ต่อไป

กองการพยาบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร “แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการ

พยาบาล ประจ�าปีงบประมาณ 2563” นี้ จะน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ 

ทุกระดับน�าสู่การบรรลุเป้าหมายบริการพยาบาล คือ ประชาชนสุขภาพดี บุคลากรพยาบาลมีความสุข และระบบ

สุขภาพยั่งยืน
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ส่วนที่ 1
ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
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ตัวชี้วัดที่ 1.1
ร้อยละความสำาเร็จขององค์กรพยาบาลที่มีผลการประเมินคุณภาพ

การพยาบาลแบบไขว้ภายนอก คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป 

รายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

ยุทธศาสตร์บริการ
พยาบาลระดับประเทศ

พัฒนาความเป็นเลิศของระบบบริการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความส�าเร็จขององค์กรพยาบาลที่มีผลการประเมินคุณภาพการพยาบาลแบบ
ไขว้ภายนอก คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป 

คำานิยาม ความสำาเร็จขององค์กรพยาบาลที่มีผลการประเมินคุณภาพการพยาบาลแบบไขว้
ภายนอก คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ในที่นี้หมายถึง องค์กรพยาบาลของสถานบริการ
สุขภาพที่มีการประเมินคุณภาพการพยาบาลแบบไขว้ภายนอก ครบทั้ง 5 ระดับ และ
มีผลคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป 

การประเมินคุณภาพการพยาบาล หมายถึง การประเมินคุณภาพการพยาบาล 
จากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับประเทศ โดยใช้
เครื่องมือ การประกันคุณภาพการพยาบาล: การประเมินคุณภาพการบริการพยาบาล 
11 งาน (กองการพยาบาล, 2554)

การประเมินแบบไขว้ภายนอก หมายถึง การประเมินคุณภาพการพยาบาลจากคณะ
กรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับประเทศ/ จากองค์กร
พยาบาลต่างโรงพยาบาลอย่างน้อยในระดับเดียวกัน เช่น โรงพยาบาลศูนย์ประเมิน
ไขว้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปประเมินไขว้โรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลชุมชนประเมินไขว้โรงพยาบาลชุมชน เป็นต้น 

องค์กรพยาบาล หมายถึง กลุ่มการพยาบาล/ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลหรือ
องค์กรท่ีท�าหน้าที่คล้ายคลึงกันของสถานบริการสุขภาพ ระดับ A - F3 จ�านวน  
898 แห่ง

เกณฑ์การประเมิน ระดับท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับประเทศ/ 
คณะกรรมการฯ ระดับเขต ระดับจังหวัด ร่วมกันก�าหนดนโยบาย การประเมิน
คุณภาพการพยาบาลแบบไขว้ภายนอก
ระดับท่ี 2 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับประเทศ/ 
คณะกรรมการฯ ระดับเขต ระดับจังหวัด วิเคราะห์บริบทและสถานการณ์คุณภาพ
บริการพยาบาล และจัดท�าแผนการประเมินคุณภาพบริการพยาบาลแบบไขว้
ภายนอก 
ระดับที่ 3 ด�าเนินการประเมินคุณภาพบริการพยาบาลแบบไขว้ภายนอกตามแผน

Function base 2563_1.1
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ระดับที่ 4 CNO_R และ CNO _P นิเทศ ติดตาม และรายงานผลการประเมินและ
วิเคราะห์จุดแข็ง และโอกาสพัฒนา การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลแบบไขว้
ภายนอก และสรุปผลรายงานการประเมินคุณภาพบริการพยาบาลแบบไขว้ภายนอก 
รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563)
ระดับที่ 5 CNO_R และ CNO _P นิเทศ ติดตาม และรายงานผลการประเมินและ
วิเคราะห์จุดแข็ง และโอกาสพัฒนา การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลแบบไขว้
ภายนอก และสรุปผลรายงานการประเมินคุณภาพบริการพยาบาลแบบไขว้ภายนอก 
รอบ 12 เดือน (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563)

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 70 ของระดับ A-F3 (จ�านวน 898 แห่ง)

วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการพยาบาลขององค์กรพยาบาลให้สูงขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพ สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ระดับ A-F3 (จ�านวน 898 แห่ง)

ระดับการรายงาน สถานบริการสุขภาพ/จังหวัด/เขตสุขภาพ

วิธีการดำาเนินงานและ
จัดเก็บข้อมูล

1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของแต่ละสถานบริการสุขภาพ 
วางแผนพัฒนาตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลและการประเมินคุณภาพ
บริการพยาบาลแบบไขว้ภายนอก โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน พิจาณาจาก 
ผลการประเมิน ดังนี้ 
 ผ่านเกณฑ์ คือ ผลคะแนนการประเมินขององค์กรพยาบาล และหน่วยบริการ
พยาบาล เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป
 ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ ผลคะแนนการประเมินขององค์กรพยาบาล และหน่วยบริการ
พยาบาล ไม่ถึง ร้อยละ 60 
2. รวบรวมการด�าเนินงานประเมินคุณภาพบริการพยาบาลแบบไขว้ภายนอก  
ในภาพรวมส่งให้ CNO_ P
3. CNO_ P แจงนับองค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขของจังหวัดที่มีการประเมินคุณภาพบริการพยาบาลแบบไขว้ภายนอก  
ให้กับ CNO_R เพื่อวิเคราะห์ส่งรายงานพร้อมแผนพัฒนาการประเมินคุณภาพบริการ
พยาบาลแบบไขว้ภายนอก ในภาพรวมทั้งจังหวัดและเขตให้กับกองการพยาบาล

สูตรคำานวณ กรณีวิเคราะห์ด้วยตนเอง สามารถใช้สูตรค�านวณ ดังนี้
= A*100/B

ตัวตั้ง A จ�านวนสถานบริการสุขภาพในจังหวัดที่ผ่านการประเมินคุณภาพการบริการพยาบาล
แบบไขว้ภายนอก มีคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ตัวหาร B จ�านวนสถานบริการสุขภาพในจังหวัดทั้งหมด
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ระยะเวลาประเมินผล 3 เดือน
ต.ค.-ธ.ค. 2562

6 เดือน
ม.ค.- มี.ค. 2563

9 เดือน
เม.ย.-มิ.ย. 2563

12 เดือน
ก.ค.-ก.ย. 2563

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 1-2

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 3-4

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 5
และรายงาน

ในโปรแกรมจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพ

บริการพยาบาล
ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น

สรุปรายงานรูปเล่ม

วิธีการรายงานข้อมูล 1. CNO ของโรงพยาบาลทุกระดับส่งรายงานคะแนนดิบ จากการประเมินคุณภาพ
การบริการพยาบาลแบบไขว้ภายนอกขององค์กรพยาบาลและหน่วยบริการ ตามแบบ
รายงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ให ้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ 
การพยาบาลระดับจังหวัด
2. CNO_P ส่งแบบรายงานการประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลแบบไขว้
ภายนอก ของทุกโรงพยาบาลภายในจังหวัดสรุปผลการวิเคราะห์จ�านวนของสถาน
บริการสุขภาพท่ีผ่านเกณฑ์ ดังนี้ ผ่านเกณฑ์ จ�านวน .... แห่ง และไม่ผ่านเกณฑ์ 
จ�านวน ...... แห่ง และแผนพัฒนาการประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลแบบไขว้
ภายนอก ในภาพรวมทั้งจังหวัดให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
ระดับเขต
3. CNO_R รวบรวมส่งแบบรายงานการประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลแบบ
ไขว้ภายนอก ของทุกโรงพยาบาลภายในเขต และสรุปผลการวิเคราะห์และแผน
พัฒนาการประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลแบบไขว้ภายนอกในภาพรวมของทุก
จังหวัดในเขตให้กับกองการพยาบาล พร้อมแผนและผลการประเมินตามแผน
พัฒนาการประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลแบบไขว้ภายนอก

แหล่งข้อมูล รายงานการประเมินตนเองตามแบบฟอร์มเก็บข้อมูล

แบบฟอร์ม เก็บข้อมูล: แบบประเมินคุณภาพการพยาบาลแต่ละงานบริการพยาบาลของ 
กองการพยาบาล 
รายงานข้อมูล : บันทึกในโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล 
ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น ประจ�าปีงบประมาณ 2563

เอกสารสนับสนุน 1. หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล
2. หนังสือการประกันคุณภาพการพยาบาล: การประเมินคุณภาพ การบริหาร 
การพยาบาล และแต่ละหน่วยบริการพยาบาล

ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด

ระดับเขต : เลขาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับประเทศ 
ระดับกระทรวง : นักวิชาการพยาบาล ผู้นิเทศประจ�าเขตสุขภาพ
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 

ร้อยละความส�าเร็จของหน่วยบริการพยาบาลผู้คลอดที่มารดาคลอดปกติ
มีการฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์คุณภาพ และทารกแรกเกิดมีน�้าหนัก 2,500 กรัมขึ้นไป

รายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

ยุทธศาสตร์บริการ
พยาบาลระดับประเทศ

พัฒนาความเป็นเลิศของระบบบริการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความส�าเร็จของหน่วยบริการพยาบาลผู้คลอดที่มารดาคลอดปกติ มีการ 
ฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์คุณภาพ และทารกแรกเกิดมีน�้าหนัก 2,500 กรัมขึ้นไป

ค�านิยาม ความส�าเร็จฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์คุณภาพ หมายถึง หญิงต้ังครรภ์ได้รับบริการ
ฝากครรภ์จากงานการพยาบาลบริการฝากครรภ์ (ANC) ตามมาตรฐานการบริการ
พยาบาลทางสูติกรรม (ส�านักการพยาบาล, 2550) ท่ีก�าหนด และนัดหญิงต้ังครรภ ์
มารับการฝากครรภ์ ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
 ครั้งที่ 1 ก่อนอายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์)
 ครั้งที่ 2 เมื่ออายุครรภ์ 18 สัปดาห์ (บวก/ลบได้ 2 สัปดาห์)
 ครั้งที่ 3  เมื่ออายุครรภ์ 26 สัปดาห์ (บวก/ลบได้ 2 สัปดาห์)
 ครั้งที่ 4  เมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์ (บวก/ลบได้ 2 สัปดาห์)
 ครั้งที่ 5 เมื่ออายุครรภ์ 38 สัปดาห์ (บวก/ลบได้ 2 สัปดาห์)

ผู้คลอด หมายถึง หญิงต้ังครรภ์อายุครรภ์ 38 สัปดาห์ - 42 สัปดาห์ โดยไม่จ�ากัด
จ�านวนครั้งของการตั้งครรภ์มารับบริการคลอดบุตร

คลอดปกติ หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเพื่อขับทารก รก เยื่อหุ้ม
ทารกและน�้าคร�่า ออกจากโพรงมดลูกในครรภ์มารดามาสู่ภายนอกการคลอดได้เอง
ทางช่องคลอดตามแนวทางการคลอดปกติและมาตรฐานการบริการพยาบาลทาง
สูติกรรม (ส�านักการพยาบาล,2550) โดย พยาบาลวิชาชีพ ห้องคลอด หรือนักศึกษา
พยาบาล นักศึกษาแพทย์ ที่ได้รับการก�ากับ ควบคุม โดยพยาบาลวิชาชีพ ห้องคลอด 
และการท�าคลอดโดยแพทย์

ทารกน�้าหนักตัวเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 2,500 กรัม หมายถึง ทารกที่เกิดจาก
มารดาที่ได้ฝากครรภ์คุณภาพครบตามเกณฑ์คุณภาพกระทรวงสาธารณสุข และ
คลอดปกติ ส่งผลให้ทารกแรกเกิดมีน�้าหนักเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 2,500 กรัม
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เกณฑ์การประเมิน ระดับที่ 1 งานการพยาบาลบริการฝากครรภ์ (ANC) มีการวางแผนประชาสัมพันธ์ 
เช่น การติดโปสเตอร์ การให้ค�าปรึกษา เป็นต้น ในการชักชวนให้หญิงตั้งครรภ์มาฝาก
ครรภ์ตามนัดและเป็นไปตามเกณฑ์การฝากครรภ์คุณภาพของกระทรวงสาธารณสุข
ระดับที่ 2 งานการพยาบาลบริการฝากครรภ์ (ANC) น�าแผนประชาสัมพันธ์ในการ
ชักชวนให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ตามนัดและเป็นไปตามเกณฑ์การฝากครรภ์
คุณภาพของกระทรวงสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ
ระดับที่ 3 งานการพยาบาลบริการฝากครรภ์ (ANC)ปฏิบัติการตรวจครรภ์ตาม
มาตรฐานการบริการพยาบาลทางสูติกรรม (ส�านักการพยาบาล,2550) และนัดหญิง
ตั้งครรภ์ให้มารับการตรวจครรภ์ ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข 
ระดับที่ 4 งานการพยาบาลบริการฝากครรภ์ (ANC) จัดท�าทะเบียน/ท�าสัญญาลักษณ์
แฟ้มหญิงตั้งครรภ์ครบตามเกณฑ์การฝากครรภ์คุณภาพของกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับงานการพยาบาลผู้คลอด
ระดับที่ 5 งานการพยาบาลผู้คลอดท�าคลอดปกติให้กับหญิงต้ังครรภ์ ฝากครรภ์  
ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข ทารกแรกเกิดมีน�้าหนักตัวเฉลี่ยมากกว่า
หรือเท่ากับ 2,500 กรัม ร้อยละ 80

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 80

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อวัดประสิทธิผลของการพยาบาลฝากครรภ์
2. เพื่อวัดประสิทธิผลการบริการพยาบาลผู้คลอด
3. เพื่อเพิ่มอัตราการเกิดทารกแรกเกิดมากกว่าหรือเท่ากับ 2,500 กรัม 

กลุ่มเป้าหมาย สถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ A - F3 (จ�านวน 898 แห่ง)  
ที่มีการจัดบริการพยาบาลฝากครรภ์และ/หรือมีการท�า คลอดปกติ โดยพยาบาล
วิชาชีพ งานบริการพยาบาลผู้คลอดหรือนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาแพทย์ ที่ได้รับ

การก�ากับ ควบคุม โดยพยาบาลวิชาชีพ งานบริการพยาบาลผู้คลอด และการท�าคลอด
โดยแพทย์

ระดับการรายงาน สถานบริการสุขภาพ/จังหวัด/เขตสุขภาพ

วิธีการด�าเนินงานและ
จัดเก็บข้อมูล

วิธีการด�าเนินงาน โดย
1. งานบริการพยาบาลฝากครรภ์
 1.1 จัดบริการพยาบาลฝากครรภ์คุณภาพ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การฝากครรภ์ 
กระทรวงสาธารณสุข
 1.2 แจงนับจ�านวนหญิงตั้งครรภ์หญิงที่ได้ฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์กระทรวง
สาธารณสุข
 1.3 จัดท�าข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่ได้ฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข 
ส่งต่อให้งานบริการพยาบาลผู้คลอด เพื่อเตรียมการคลอด
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2. งานบริการพยาบาลผู้คลอด
 2.1 ตรวจสอบประวัติการฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์
 2.2 ปฏิบัติการท�าคลอดตามแนวทางการคลอดปกติและมาตรฐานการบริการ
พยาบาลทางสูติกรรม (ส�านักการพยาบาล,2550)
 2.3 ชั่งน�้าหนักทารก
 2.4 แจงนับจ�านวนทารกแรกเกิดที่เกิดจากการคลอดปกติจ�าแนกตามน�้าหนัก
และการฝากครรภ์ของมารดา เพื่อรายงาน ดังนี้

ทารกแรกเกิด น�้าหนัก
≥ 2,500 กรัม

ทารกแรกเกิด น�้าหนัก
 < 2,500 กรัม

มารดาที่ฝากครรภ์
ครบตามเกณฑ์

(จ�านวน)

มารดาที่ฝากครรภ์
ไม่ครบตามเกณฑ์

(จ�านวน)

มารดาที่ฝากครรภ์
ครบตามเกณฑ์

(จ�านวน)

มารดาที่ฝากครรภ์
ไม่ครบตามเกณฑ์

(จ�านวน)

หมายเหตุ 
1. ระยะเวลาการจัดเก็บปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. หากโรงพยาบาลใดไม่มีการเปิดบริการฝากครรภ์หรือการท�าคลอดปกติ ไม่ต้อง
รายงาน

สูตรค�านวณ กรณีวิเคราะห์ด้วยตนเอง สามารถใช้สูตรค�านวณ ดังนี้
= A*100/B

ตัวตั้ง A จ�านวนมารดาที่ฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ที่คลอดปกติทารกน�้าหนัก ≥ 2,500 

ตัวหาร B จ�านวนมารดาที่ฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ที่คลอดปกติในช่วงเวลาที่ก�าหนด

ระยะเวลาประเมินผล 3 เดือน
ต.ค.-ธ.ค. 2562

6 เดือน
ม.ค.- มี.ค. 2563

9 เดือน
เม.ย.-มิ.ย. 2563

12 เดือน
ก.ค.-ก.ย. 2563

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 1-2

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 3-4

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 5 
และรายงาน

ในโปรแกรมจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพ

บริการพยาบาล
ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น 

สรุปรายงานรูปเล่ม
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วิธีการรายงานข้อมูล รายงานเป็นข้อมูลดิบ
1. งานบริการพยาบาลผู้คลอดส่งรายงานให้องค์กรพยาบาล
2.  CNO องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพบันทึกคะแนนดิบลงในแบบฟอร์ม
รายงานข้อมูล ส่งรายงานให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับจังหวัด
รวบรวมข้อมูล
3. CNO_P รวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์มรายงานข้อมูล ของทุกโรงพยาบาลภายใน
จังหวัด ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และส่งให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ 
การพยาบาลระดับเขต
4. CNO_R คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับเขต รวบรวมข้อมูล 
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนซ�้า และส่งให้กองการพยาบาล
5. กองการพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลในภาพประเทศ สรุปและน�าเสนอข้อมูลต่อ 
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และคืนข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพบริการพยาบาลระดับประเทศ 

แหล่งข้อมูล งานบริการพยาบาลฝากครรภ์ และงานบริการพยาบาลผู้คลอด

แบบฟอร์ม รายงานข้อมูล : บันทึกในโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล 
ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น ประจ�าปีงบประมาณ 2563

เอกสารสนับสนุน เกณฑ์ ANC คุณภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด ระดับเขต : เลขาคณะกรรมการพฒันาคณุภาพบรกิารพยาบาลเขตสขุภาพระดับประเทศ
ระดับกระทรวง : นักวิชาการพยาบาล ผู้นิเทศประจ�าเขตสุขภาพ
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 

ร้อยละความส�าเร็จของสถานบริการสุขภาพในชุมชนที่มีการจัดระบบ
การประเมินและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองตามเกณฑ์ 

รายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

ยุทธศาสตร์บริการ
พยาบาลระดับประเทศ

พัฒนาความเป็นเลิศของระบบบริการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความส�าเร็จของสถานบริการสุขภาพในชุมชนที่มีการจัดระบบการประเมิน
และคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองตามเกณฑ์ 

คำานิยาม ความสำาเร็จการจัดระบบการประเมินและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
ตามเกณฑ์ ในทีน่ีห้มายถึง กลุ่มงานบรกิารด้านปฐมภูมิและองค์รวมของโรงพยาบาลชุมชน  
มีการพัฒนาการจัดระบบการประเมินและคัดกรองกลุ่มเส่ียงโรคหลอดเลือดสมอง 
ครบทั้ง 5 ระดับ 

กลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง กลุ่มเส่ียงโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ 
บุคคลทั้งเพศชายและหญิง อายุ 65 ปีขึ้นไป มีประวัติสูบบุหรี่ ประวัติในครอบครัวเป็น
โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหลอดเลือดหัวใจ เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดสมองตีบ
ชั่วคราว ภาวะหลอดเลือดคาโรติดตีบโดยไม่มีอาการ และผู้ป่วยกลุ่มโรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ ทั้งหัวใจเต้นผิดปกติจังหวะหรือ
โรคลิ้นหัวใจต่างๆ และโรคอ้วนหรือโรคเมตาโบลิก เป็นต้น

อาการเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง อาการส�าคัญที่เกิดขึ้นทันทีทันใด 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า 1 ใน 5 อย่าง เมื่อพบอาการเหล่านี้ จึงต้องรีบน�าผู้ป่วย
มาโรงพยาบาลทันที อาการเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง มีดังนี้
 1) อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ เช่น มีอาการชาหรืออ่อนแรงของแขนขาหรือ
ใบหน้า ส่วนใหญ่มักเป็นที่ ร่างกายเพียงซีกใดซีกหนึ่ง เป็นต้น
 2) การมองเห็นผิดปกติ เช่น ตามัว มองเห็นภาพซ้อน หรือตาข้างใดข้างหนึ่งมอง
ไม่เห็น เป็นต้น
 3) การพูดผิดปกติ เช่น พูดล�าบาก พูดตะกุกตะกักหรือพูดไม่ได้หรือไม่เข้าใจค�าพูด 
เป็นต้น
 4)  เวียนศีรษะ มีอาการมึนงง บ้านหมุน หรือเดินเซ เสียการทรงตัว 
 5) ปวดศีรษะรุนแรงโดยไม่มีสาเหตุชัดเจน และไม่เคยเป็นมาก่อน 
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งานบริการพยาบาลในชุมชนของสถานบริการสุขภาพในชุมชน หมายถึง กลุ่มงาน
บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ของสถานบริการสุขภาพสังกัดส�านักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน หรือ โรงพยาบาลระดับ M2-F3 
(จ�านวน 778 แห่ง) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จากกองยุทธศาสตร์และ 
แผนงาน ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข)

เกณฑ์การประเมิน ระดับที่ 1 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมของโรงพยาบาลชุมชน มีการ
ส�ารวจและค้นหากลุ่มเสี่ยง 
ระดับที่ 2  มีการจัดระบบ/แนวทางการประเมินและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือด
สมอง 
ระดับที่ 3 ส่งเสริมศักยภาพให้อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้และเข้าใจการประเมิน
และคัดกรองกลุ่มเส่ียงโรคหลอดเลือดสมอง ตามแนวทางการประเมินและคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองท่ีก�าหนด เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในชุมชนและแต่ละ
ครัวเรือนที่ได้รับมอบหมาย ในกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง และมีการก�าหนด 
ช่องทางการสื่อสารระหว่างพยาบาลและอาสาสมัครสาธารณสุข และระหว่าง
พยาบาลและอาสาสมัครสาธารณสุขกับกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง 
ระดับที่ 4 ด�าเนินงานตามแผนการรณรงค์การประชาสัมพันธ์การประเมินและ 
คัดกรองด้วยตนเองของกลุ่มเส่ียงโรคหลอดเลือดสมองให้ประชาชนรับทราบอาการ
เสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อมีอาการดังกล่าวเบื้องต้น ให้รีบแจ้งทีมสุขภาพ 
รับทราบ หรือโทรด่วน 1669 และสรุปผลที่เกิดขึ้นจากการรณณรงค์
ระดับที่ 5 มีการจัดระบบส่งต่อกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองไปยังสถานบริการ 
ที่มีศักยภาพสูงกว่าได้อย่างทันถ่วงทีภายใน 4.5 ชั่วโมง อย่างปลอดภัย และสรุป 
ผลงานที่ด�าเนินงาน

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 80 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยและได้รับการประเมิน/คัดกรองกลุ่มเส่ียงโรคหลอดเลือดสมอง
อย่างทันท่วงที

กลุ่มเป้าหมาย สถานบริการสุขภาพในชุมชน (กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมของโรง
พยาบาลชุมชน) สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับ M2-F3 
(จ�านวน 778 แห่ง)

ระดับการรายงาน สถานบริการสุขภาพ/จังหวัด/เขตสุขภาพ 
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วิธีการดำาเนินงานและ
จัดเก็บข้อมูล

วิธีการด�าเนินงาน โดย
1. CNO_P ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับจังหวัด 
ท�าความเข้าใจร่วมกันในนิยามความส�าเร็จการจัดระบบการประเมินและคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองของสถานบริการสุขภาพในชุมชนทุกระดับ รวมถึง 
ร่วมกันก�าหนดเป้าหมาย แผนงานการพัฒนาร่วมกัน
2.  ด�าเนินงานตามแผน
3. ทุกองค์กรพยาบาลประเมินตนเอง วิเคราะห์ความส�าเร็จ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
วางแผนการพัฒนาต่อเนื่อง
4. CNO_P ร่วมกับคณะกรรมการฯ วิเคราะห์ความส�าเร็จระดับจังหวัด วางแผนการ
พัฒนาต่อเนื่อง

สูตรคำานวณ กรณีวิเคราะห์ด้วยตนเอง สามารถใช้สูตรค�านวณ ดังนี้
= A*100/B 

ตัวตั้ง A จ�านวนสถานบริการสุขภาพมีระดับความส�าเร็จของสถานบริการสุขภาพในชุมชนที่มี
การจัดระบบการประเมินและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองตามเกณฑ์ 

ตัวหาร B จ�านวนสถานบริการสุขภาพทั้งหมด

ระยะเวลาประเมินผล 3 เดือน
ต.ค.-ธ.ค. 2562

6 เดือน
ม.ค.- มี.ค. 2563

9 เดือน
เม.ย.-มิ.ย. 2563

12 เดือน
ก.ค.-ก.ย. 2563

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 1-2

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 3-4

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 5
และรายงาน

ในโปรแกรมจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพ

บริการพยาบาล
ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น

สรุปรายงานรูปเล่ม

วิธีการรายงานข้อมูล โดยองค์กรพยาบาลประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่ก�าหนด (รายละเอียดตามตัวชี้วัด)
1. CNO องค์กรพยาบาลของโรงพยาบาลทุกระดับ ประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
ที่ก�าหนด (รายละเอียดตามตัวชี้วัด) บนัทกึข้อมลูส่งรายงานให้คณะกรรมการพฒันา
คณุภาพการพยาบาลระดับจังหวดัรวบรวมข้อมลู
2. CNO_P รวบรวมข้อมูลของทุกโรงพยาบาลภายในจังหวัด วิเคราะห์ข้อมูล และ 
ส่งให้ CNO_R พร้อมแผนพัฒนาการจัดระบบการประเมินและคัดกรองกลุ่มเส่ียง 
โรคหลอดเลือดสมองของสถานบริการสุขภาพในชุมชนระดับจังหวัด
3. CNO_R รวบรวมข้อมลูทั้งหมด วิเคราะห์ข้อมูล และส่งให้กองการพยาบาลพร้อม
แผนพัฒนาการจัดระบบการประเมินและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง 
ของสถานบริการสุขภาพในชุมชนระดับเขต 
4. กองการพยาบาล วิเคราะห์ร้อยละของโรงพยาบาลภายในจังหวัดที่มีระดับความส�าเร็จ
ของการจัดระบบการประเมินและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองตามเกณฑ์
ของสถานบริการสุขภาพในชุมชน ภาพรวมของประเทศ เพื่อสรุปตามตัวชี้วัด
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แหล่งข้อมูล การประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินระดับความส�าเร็จของการพัฒนาการจัด
ระบบการประเมินและคัดกรองกลุ ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองตามเกณฑ์ของ 
สถานบริการสุขภาพในชุมชน 

แบบฟอร์ม รายงานข้อมูล : บันทึกในโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล 
ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น ประจ�าปีงบประมาณ 2563

เอกสารสนับสนุน 1. หนังสือแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองส�าหรับพยาบาลทั่วไป 
(สถาบันปราสาทวิทยา กรมการแพทย์)
2. แนวทางการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยเครือข่ายบริการโรคหลอดเลือดสมอง (ส�านักงาน 
หลักประกันสุขภาพประชาชน)

ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด

ระดับเขต : เลขาคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพบรกิารพยาบาลเขตสุขภาพระดับประเทศ
ระดับกระทรวง : นักวิชาการพยาบาล ผู้นิเทศประจ�าเขตสุขภาพ
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ตัวชี้วัดที่ 1.4
ร้อยละความสำาเร็จของสถานบริการสุขภาพที่ดำาเนินงาน

ตามระบบการดูแลแบบประคับประคองตามเกณฑ ์

รายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

ยุทธศาสตร์บริการ
พยาบาลระดับประเทศ

พัฒนาความเป็นเลิศของระบบบริการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความส�าเร็จของสถานบริการสุขภาพที่ด�าเนินงานตามระบบการดูแลแบบ 
ประคับประคองตามเกณฑ์

คำานิยาม ความสำาเร็จของสถานบริการสุขภาพที่ดำาเนินงานตามระบบการดูแลแบบประคับ
ประคองตามเกณฑ์ ในท่ีนี้หมายถึง สถานบริการสุขภาพมีการด�าเนินงานตามระบบ
การดูแลแบบประคับประคอง เพ่ือให้มีการให้บริการแบบประคับประคองผู้ป่วย 
อย่างเป็นระบบที่เอื้อต่อการจัดบริการท่ีมีคุณภาพ ครบท้ัง 5 ระดับและมีผล 
การประเมนิความพงึพอใจของครอบครัวผู้ป่วยประคับประคอง 

ระบบการดูแลแบบประคับประคอง (กองการพยาบาล, 2559) หมายถึง การดูแล
เพื่อท�าให้ผู ้ป่วยและครอบครัวที่ก�าลังเผชิญหน้ากับความเจ็บป่วยท่ีคุกคามชีวิต 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ผ่านกระบวนการป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานด้วย 

การค้นหา ประเมินและให้การรักษาภาวะเจ็บปวดของผู้ป่วยรวมไปถึงปัญหาด้านอื่นๆ 
ทั้งร ่างกายจิตใจ สังคมและจิตวิญญาณตั้งแต ่เริ่มต ้น (WHO,2002) โดยม ี
การด�าเนินงานใน 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การคัดกรองผู้ป่วย 2) การวินิจฉัย 
และให้ข้อมูล 3) การตัดสินใจเข้าสู ่ระบบบริการพยาบาลแบบประคับประคอง  
4) การประเมินระดับความสามารถการปฏิบัติกิจกรรมของผู้ป่วย 5) การให้การพยาบาล
แบบประคับประคอง 6) การวางแผนจ�าหน่ายส่งต่อข้อมูล และ 7) การติดตามเยี่ยม
และประเมินผล (กองการพยาบาล, 2559)

ทีมพยาบาลประคับประคอง (กองการพยาบาล, 2559) หมายถึง ทีมบุคลากร
พยาบาลในการให้บริการดูแลผู้ป่วยเป็นทีม โดยประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
 พยาบาลประคับประคอง (Palliative Care Nurse: PCN) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ทีมการดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาล 
 พยาบาลประคับประคองของหน่วยงาน (Palliative Care Ward Nurse: PCWN) ให้
บริการพยาบาลผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยในที่เข้าระบบการพยาบาลแบบประคับประคอง และ
ประสานการท�างานกับพยาบาลประคับประคอง (PCN) 
 พยาบาลประคับประคองของชุมชน (Palliative Care Community Nurse: 
PCCN) เป็นพยาบาลที่ปฏิบัติงานในชุมชน ให้บริการพยาบาลประคับประคองอย่างต่อ
เนื่องที่บ้านและประสานการท�างานกับพยาบาลประคับประคอง (PCN) 
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การประเมินความพึงพอใจของครอบครัวผู้ป่วยประคับประคอง ในที่นี้หมายถึง 
การประเมินผลลัพธ ์ของการพยาบาลจากความคิดเห็นของครอบครัวผู ้ป ่วย 
ประคับประคอง โดยคะแนนความพึงพอใจของครอบครัวผู ้ป่วยประคับประคอง 
คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 ในที่นี้หมายถึง คะแนนความพึงพอใจของ
ครอบครัวผู้ปว่ยประคับประคอง มากกว่าหรือเท่ากบั ร้อยละ 80 (มากกว่าหรือเท่ากับ 
40 คะแนนขึน้ไป)

เกณฑ์การประเมิน ระดับที่ 1 มีพยาบาลที่ผ่านการอบรมการดูแลแบบประคับประคอง เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง ร่วมกับ สหวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง และ 
มีการก�าหนดแนวปฏิบัติการดูแลแบบประคับประคอง
ระดับที่ 2 มีการด�าเนินงานให้บริการพยาบาลตามระบบการดูแลแบบประคับประคอง 
7 ขั้นตอน (กองการพยาบาล, 2559) ตามล�าดับ ประกอบด้วย 1) การคัดกรองผู้ป่วย 
2) การวินิจฉัยและให้ข้อมูล 3) การตัดสินใจเข้าสู่ระบบบริการพยาบาลแบบประคับ
ประคอง 4) การประเมินระดับความสามารถการปฏิบัติกิจกรรมของผู้ป่วย 5) การ
ให้การพยาบาลแบบประคับประคอง 6) การวางแผนจ�าหน่าย/ส่งต่อข้อมูล และ  
7) การติดตามเยี่ยมและประเมินผล ตามหนังสือระบบบริการพยาบาลแบบประคับ
ประคอง (กองการพยาบาล, 2559)
ระดับที่ 3 พยาบาลประคับประคอง (Palliative Care Nurse: PCN) นเิทศ ติดตาม 
ก�ากบั และให้ค�าปรกึษา ตามแผนทีก่�าหนดตาม 7 ขัน้ตอน 
ระดับที่ 4 สรปุผลการด�าเนนิงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563) รายงานต่อ 
CNO_D, CNO_P, CNO_R 
ระดับที่ 5 สรปุผลการด�าเนนิงาน รอบ 12 เดือน (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563) รายงานต่อ 
CNO_D, CNO_P, CNO_R และรายงานต่อกองการพยาบาล และมกีารประเมนิความพงึพอใจ
ของครอบครวัผูป่้วยประคบัประคองต่อบรกิารพยาบาลแบบประคบัประคองในภาพรวม 
มากกว่าหรอืเท่ากบั ร้อยละ 80 (มากกว่าหรือเท่ากบั 40 คะแนนข้ึนไป)

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 70

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานบริการสุขภาพมีการด�าเนินงานตามระบบการดูแลแบบประคับประคอง
อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย สถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ A-F3 (จ�านวน 898 แห่ง)

ระดับการรายงาน สถานบริการสุขภาพ/ จังหวัด/ เขตสุขภาพ

วิธีการดำาเนินงานและ
จัดเก็บข้อมูล

1. องค์กรพยาบาลร่วมกับหน่วยงานดูแลแบบประคบัประคองท�าความเข้าใจกบัระดับ
ความส�าเรจ็ของการด�าเนินงานตามระบบการดูแลแบบประคับประคอง
2. หน่วยงานดูแลแบบประคับประคองทบทวนระบบการดูแลแบบประคับประคอง
ของสถานบริการสุขภาพร่วมกันก�าหนดแผนพัฒนาและเป้าหมาย
3. หน่วยงานดูแลแบบประคับประคองด�าเนินงานตามแผน โดยมีคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลขององค์กรพยาบาล และระดับจังหวัด ติดตาม 
สนับสนุน ให้ค�าปรึกษา
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4. หน่วยงานดูแลแบบประคับประคองประเมินระดับความส�าเร็จของการด�าเนินงาน
ตามระบบการดูแลแบบประคับประคอง และประเมินความพึงพอใจของครอบครัว 
ผู้ป่วยประคับประคอง ตามแบบประเมิน PC Sat_ ND2563 และบันทึกข้อมูล 
ในโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาลผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น  
ส่งรายงานให้องค์กรพยาบาล พร้อมทัง้จดัเกบ็ส�าเนาเพือ่ใช้ประกอบการจดัท�าแผนงาน/
โครงการ ในปีต่อไป 
5. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลขององค์กรพยาบาลประเมินซ�้าหรือ
ใช้ข้อมูลการนิเทศคุณภาพการพยาบาลจากแบบประเมินชุดเดียวกัน สรุปข้อมูล 
ส่งรายงานให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับจังหวัด

สูตรคำานวณ กรณีวิเคราะห์ด้วยตนเอง สามารถใช้สูตรค�านวณ ดังนี้
= A*100/B

ตัวตั้ง A จ�านวนสถานบริการสุขภาพมีระดับความส�าเร็จของสถานบริการสุขภาพท่ีด�าเนินงาน
ตามระบบการดูแลแบบประคับประคองตามเกณฑ์

ตัวหาร B จ�านวนสถานบริการสุขภาพทั้งหมด 

ระยะเวลาประเมินผล 3 เดือน
ต.ค. - ธ.ค. 2562

6 เดือน
ม.ค.- มี.ค. 2563

9 เดือน
เม.ย.-มิ.ย. 2563

12 เดือน
ก.ค.-ก.ย. 2563

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 1-2

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 3-4

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 5 
และรายงานใน
โปรแกรมจัดเก็บ

ข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพ
บริการพยาบาล

ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น

สรุปรายงานรูปเล่ม

วิธีการรายงานข้อมูล รายงานเป็นข้อมูลดิบ
1. ผู้รับผิดชอบดูแลแบบประคับประคองส่งรายงานความส�าเร็จของสถานบริการ
สุขภาพที่ด�าเนินงานตามระบบการดูแลแบบประคับประคองตามเกณฑ์ ให้กับ 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลขององค์กรพยาบาล 
2. CNO องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพส่งรายงานความส�าเร็จของ 
สถานบริการสุขภาพที่ด�าเนินงานตามระบบการดูแลแบบประคับประคองตามเกณฑ์ 
และบันทึกในโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาลผ่านเว็บ 
แอพพลิเคชั่น ให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับจังหวัดรวบรวม
ข้อมูล
3. CNO_P รวบรวมรายงานข้อมูล ของทุกโรงพยาบาลภายในจังหวัดตรวจสอบ 
ความถูกต้อง ครบถ้วน และส่งให้คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพการพยาบาลระดับเขต
4. CNO_R คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับเขต รวบรวมข้อมูล 
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนซ�้า และส่งให้กองการพยาบาล
5. กองการพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์ตัวชี้วัด สรุปและน�าเสนอข้อมูล 
ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับประเทศ 
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แหล่งข้อมูล 1. รายงานสรุปผลการด�าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินระดับความส�าเร็จของการ
ด�าเนินงานตามระบบการดูแลแบบประคับประคองตามเกณฑ์ ของแต่ละสถาน
บริการสุขภาพและมีการประเมินความพึงพอใจของครอบครัวผู้ป่วยประคับประคอง

แบบฟอร์ม 1. PC Sat_ ND2563
2. รายงานข้อมูล : บันทึกในโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล
ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น ประจ�าปีงบประมาณ 2563

เอกสารสนับสนุน 1.  หนงัสอืระบบบรกิารพยาบาลแบบประคับประคอง ส�านกัการพยาบาล
2.  หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล ส�านักการพยาบาล
3.  หนังสือแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะเรื้อรัง ส�านักการพยาบาล
4. หนังสือการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน ส�านักการพยาบาล

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด ระดับเขต : เลขาคณะกรรมการพฒันาคณุภาพบรกิารพยาบาลเขตสขุภาพระดับประเทศ
ระดับกระทรวง : นักวิชาการพยาบาล ผู้นิเทศประจ�าเขตสุขภาพ
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แบบประเมินความพึงพอใจของครอบครัวผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

คำาชี้แจง กรุณาท�าเครื่องหมาย ü ลงในช่องที่ท่านมีการประเมินตามความเป็นจริง มีทั้งหมด 10 ข้อ

ข้อ รายการ

พอใจ
มาก
ที่สุด
(5)

พอใจ
มาก

(4)

พอใจ
ปาน
กลาง
(3)

พอใจ
น้อย

(2)

พอใจ
น้อย
ที่สุด
(1)

ไม่
พอใจ

(0)

1 ท่านได้รับทราบข้อมูลและอาการเปลี่ยนแปลงของผู้
ป่วยอย่างต่อเนื่อง

2 ท่านได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจในการ
ดูแลผู้ป่วย

3 ท่านได้รับความสะดวกและอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย

4 พยาบาลมีการพูดคุย ซักถามอาการ/ การเปลี่ยนแปลง
ของผู้ป่วยอย่างสม่�าเสมอ

5 พยาบาลเปิดโอกาสให้ท่านได้ระบายความรู้สึกทั้งทาง
บวกและทางลบ ท�าให้ท่านรู้สึกอบอุ่นใจและไว้วางใจ

6 พยาบาลให้การช่วยเหลือผู้ป่วยในเรื่องการบรรเทา
อาการปวด

7 ท่านได้รับการตอบสนองตามประเพณี ความเชื่อและ
ศาสนาอย่างเหมาะสม ในระหว่างอยู่โรงพยาบาล

8 พยาบาลได้มีการเตรียมให้ท่านพร้อมที่จะเผชิญกับ
สิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

9 ท่านได้รับความรู้ และเตรียมความพร้อมในการดูแล
ผู้ป่วยเมื่อต้องกลับไปอยู่ที่บ้าน

10 ท่านได้รับการช่วยเหลือ/ แนะน�า/ อ�านวยความ
สะดวกเมื่อท่านมีปัญหา

ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราประมาณรวมค่า 6 ระดับ ดังนี้

การประเมินพึงพอใจมากที่สุด  ระดับคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน

การประเมินพึงพอใจมาก    ระดับคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน

การประเมินพึงพอใจปานกลาง  ระดับคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน

การประเมินพึงพอใจน้อย   ระดับคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน

การประเมินพึงพอใจน้อยที่สุด  ระดับคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน

การประเมินไม่พึงพอใจ   ระดับคะแนนเท่ากับ 0 คะแนน

PC Sat_ND2563
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ตัวชี้วัดที่ 1.5
ร้อยละความสำาเร็จของสถานบริการสุขภาพที่มีการจัด

บริการพยาบาลการดูแลต่อเนื่องได้ตามเกณฑ์

รายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

ยุทธศาสตร์บริการ
พยาบาลระดับประเทศ

พัฒนาความเป็นเลิศของระบบบริการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความส�าเร็จของสถานบริการสุขภาพท่ีมีการจัดบริการพยาบาลการดูแล 
ต่อเนื่องได้ตามเกณฑ์

คำานิยาม ความสำาเร็จของสถานบริการสุขภาพที่มีการจัดบริการพยาบาลการดูแลต่อเนื่อง
ตามเกณฑ์ ในที่นี้หมายถึง สถานบริการสุขภาพที่มีการด�าเนินงานการจัดบริการ
พยาบาลการดูแลต่อเนื่องครบทั้ง 5 ระดับ 

การจัดบริการพยาบาลการดูแลต่อเน่ือง (Continuing care) หมายถึง การจัด
ระบบบริการพยาบาลที่เชื่อมโยงจากโรงพยาบาลจนถึงชุมชนเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการ
ดูแลต่อเนื่องจนสามารถดูแลตนเองได้ตามภาวะโรค/การเจ็บป่วยของแต่ละบุคคล 
โดยบูรณาการ การดูแลแบบองค์รวม ครอบคลุม 4 มิติ ประกอบด้วย การวางแผน
จ�าหน่าย การส่งต่อ และการบริการสุขภาพที่บ้าน

การวางแผนจำาหน่าย (Discharge planning) (ส�านักการพยาบาล, 2556) หมายถึง 
กระบวนการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่อง โดยความร่วมมือ
ระหว่างบุคลากรใน ทีมสุขภาพ ตัวผู้ป่วยและครอบครัว ประกอบด้วย การประเมิน
ปัญหา วินิจฉัย วางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือ  
(D METHOD) เป็นพื้นฐาน 

การส่งต่อ (ส�านักการพยาบาล, 2556) หมายถึง กระบวนการส่งต่อผู้ป่วยจากโรง
พยาบาลมาดูแลต่อเนื่องที่บ้านหรืออาจส่งผู ้ป่วยจากบ้านเข้ารับการรักษาในโรง
พยาบาลเมื่อมีปัญหาเจ็บป่วยเฉียบพลัน

การบริการสุขภาพที่บ้าน (ส�านักการพยาบาล, 2556) หมายถึง กระบวนการที่ผู้ป่วย
ได้รับการดูแล จากพยาบาลเยี่ยมบ้าน เชื่อมโยงการดูแลจากโรงพยาบาลทุกระดับ 
มาถึงบ้านของผู้ป่วย

Function base 2563_1.5
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เกณฑ์การประเมิน ระดับที่ 1 มีพยาบาลผู้รับผิดชอบหลักและมีการวางแผนจ�าหน่ายโดยการมีส่วนร่วม
ของสหวิชาชีพ ผู้ป่วย/ครอบครัวในการก�าหนดแผนจ�าหน่ายตั้งแต่แรกรับ
ระดับที่ 2 มีการส่งต่อแผนการดูแลต่อเนื่องให้กับพยาบาลรับผิดชอบงานการดูแล
ต่อเนื่อง
ระดับที่ 3 มีการติดตามผู้ป่วยตามแผนการดูแลต่อเนื่องของพยาบาลที่ได้รับผิดชอบ
ร่วมกับทีมสุขภาพตามสภาพปัญหาของผู้ป่วยแต่ละบุคคล 
ระดับที่ 4 มีการประเมินผลการดูแลต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการดูแล 
ผู้ป่วยตามสภาพปัญหาใหม่ของผู้ป่วยแต่ละบุคคล เพื่อน�าไปสู่ภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น 
ระดับที่ 5 มีการสรุปรายงานผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยต่อเน่ือง เพื่อน�าข้อมูลป้อนกลับ
ของผู้ป่วยจากหน่วยรับการส่งต่อ และใช้ข้อมูลป้อนกลับของผู้ป่วยในการปรับปรุง
ระบบการวางแผนจ�าหน่ายและการส่งต่อ 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 60 

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดบริการพยาบาลการดูแลต่อเนื่องของสถาน
บริการสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย สถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ A-F3 (จ�านวน 898 แห่ง) 

ระดับการรายงาน สถานบริการสุขภาพ/จังหวัด/เขตสุขภาพ

วิธีการดำาเนินงานและ
จัดเก็บข้อมูล

วิธีการด�าเนินงาน โดย
1. คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลระดับจังหวัด ท�าความเข้าใจร่วมกันในนิยาม
ความส�าเร็จของการจัดบริการพยาบาลการวางแผนจ�าหน่าย และการดูแลต่อเนื่อง
ตามเกณฑ์ของสถานบริการสุขภาพทุกระดับ รวมถึงร่วมกันก�าหนดเป้าหมาย  
แผนงานการพัฒนาร่วมกัน
2. สถานบริการสุขภาพด�าเนินงานตามแผน
3. ทุกองค์กรพยาบาลประเมินตนเอง วิเคราะห์ความส�าเร็จ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
วางแผนการพัฒนาต่อเนื่อง
4. คณะกรรมการฯ วิเคราะห์ความส�าเร็จระดับจังหวัด วางแผนการพัฒนาต่อเนื่อง

สูตรคำานวณ กรณีวิเคราะห์ด้วยตนเอง สามารถใช้สูตรค�านวณ ดังนี้
= A*100/B

ตัวตั้ง A จ�านวนสถานบริการสุขภาพท่ีมีระดับความส�าเร็จของการจัดบริการพยาบาลการดูแล
ต่อเนื่องตามเกณฑ์ 

ตัวหาร B จ�านวนสถานบริการสุขภาพทั้งหมด



กองการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

21แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563

ระยะเวลาประเมินผล 3 เดือน
ต.ค. - ธ.ค. 2562

6 เดือน
ม.ค.- มี.ค. 2563

9 เดือน
เม.ย.-มิ.ย. 2563

12 เดือน
ก.ค.-ก.ย. 2563

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 1-2

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 3-4

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 5 
และรายงาน

ในโปรแกรมจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพ

บริการพยาบาล
ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น

สรุปรายงานรูปเล่ม

วิธีการรายงานข้อมูล โดยองค์กรพยาบาลประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่ก�าหนด (รายละเอียดตามตัวชี้วัด)
1. องค์กรพยาบาลของโรงพยาบาลทุกระดับ ประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 
(รายละเอียดตามตัวชี้วัด) บันทึกในโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการ
พยาบาลผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น ส่งรายงานให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
ระดับจังหวัดรวบรวมข้อมูล
2. CNO_P รวบรวมข้อมูลจากแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ของทุก
โรงพยาบาลภายในจังหวัด วิเคราะห์ข้อมูล และส่งให้ CNO_R พร้อมแผนพัฒนาการ
จัดบริการพยาบาลการดูแลต่อเนื่องของสถานบริการสุขภาพระดับจังหวัด
3. CNO_R รวบรวมข้อมูลจากแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลทั้งหมด 
วิเคราะห์ข้อมูล และส่งให้กองการพยาบาลพร้อมแผนพัฒนาการจัดบริการพยาบาล
การดูแลต่อเนื่องของสถานบริการสุขภาพระดับเขต
4. กองการพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลความส�าเร็จของการพัฒนาการจัดบริการพยาบาล
การดูแลต่อเนื่องตามเกณฑ์ของสถานบริการสุขภาพ ภาพรวมของประเทศ เพ่ือสรุป
ตามตัวชี้วัด 

แหล่งข้อมูล การประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินระดับความส�าเร็จของการจัดบริการพยาบาล
การดูแลต่อเนื่องตามเกณฑ์ของสถานบริการสุขภาพ 

แบบฟอร์ม รายงานข้อมูล : บันทึกในโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาลผ่าน
เว็บแอพพลิเคชั่น ประจ�าปีงบประมาณ 2563

เอกสารสนับสนุน 1. หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล ส�านักการพยาบาล
2. หนังสือมาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด ระดับเขต : เลขาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับประเทศ
ระดับกระทรวง : นักวิชาการพยาบาล ผู้นิเทศประจ�าเขตสุขภาพ



กองการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

22 แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัดที่ 1.6 
ร้อยละความสำาเร็จขององค์กรพยาบาลที่มีการบริหารจัดการชั่วโมงการทำางาน

ของพยาบาลตามเกณฑ์เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย 

รายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

ยุทธศาสตร์บริการ
พยาบาลระดับประเทศ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรทางการพยาบาล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อให้บุคลากรมีความสุข

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความส�าเร็จขององค์กรพยาบาลที่มีการบริหารจัดการชั่วโมงการท�างาน 
ของพยาบาลตามเกณฑ์เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย 

คำานิยาม ความสำาเร็จขององค์กรพยาบาลท่ีมีการบริหารจัดการชั่วโมงการทำางานของพยาบาล
ตามเกณฑ์เพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย หมายถึง องค์กรพยาบาล / กลุ่มการ
พยาบาล มีการด�าเนินงานบริหารจัดการชั่วโมงการท�างานของพยาบาลตามเกณฑ์ 
ครบทั้ง 5 ระดับ ตามเกณฑ์ประเมิน

บริหารจัดการอัตรากำาลังพยาบาลตามเกณฑ์ หมายถึง การบริหารจัดการอัตรา
ก�าลัง ตามการประกาศสภาการพยาบาลเร่ืองนโยบายชั่วโมงการท�างานของพยาบาล
เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยให้พยาบาลปฏิบัติงานไม่เกิน 48 ช่ัวโมง/สัปดาห ์
การท�างานนอกเหนือจากที่ก�าหนดเป็นการท�าด้วยความสมัครใจ ชั่วโมงการท�างาน 
ไม่ควรเกิน 12 ชั่วโมง/วัน หรือถ้าจ�าเป็น ให้ท�าได้ไม่เกิน 3 วันติดกัน ซึ่งจะช่วย
ประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากรพยาบาล และเพ่ิมความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย
จากการรับบริการพยาบาลได้ (สภาการพยาบาล, 2560) 

เกณฑ์การประเมิน ระดับที่ 1  กลุ่มการพยาบาลมีนโยบายตาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างปลัด
กระทรวงสาธารณสุข กองการพยาบาล และผู้บริหารการพยาบาลเขตสุขภาพ  
ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 เร่ือง “การบริหารจัดการอัตราก�าลังให้กับพยาบาล 
มีเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย” 
ระดับที่ 2  วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา และโอกาสพัฒนาของการบริหารจัดการชั่วโมง 
การท�างานของพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
ระดับที่ 3  วางแผนตามประเด็นปัญหาที่ค้นพบ และน�าสู่การปฏิบัติพัฒนาการบริหาร
จัดการชั่วโมงการท�างานของพยาบาลตามเกณฑ์เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
ระดับที่ 4 นิเทศ ก�ากับ ติดตามและรายงานผลการด�าเนินงานการบริหารจัดการ
ชั่วโมงการท�างานของพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู ้ป ่วย รอบ 6 เดือน  
(ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563) และด�าเนินการตามการปรับปรุงแก้ไขตามผลการประเมิน
ที่ค้นพบ
ระดับที่ 5 ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการด�าเนินงาน การบริหารจัดการ
ชั่วโมงการท�างานของพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยรอบ 12 เดือน (ต.ค. 
2562 - ก.ย. 2563)
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23แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 80 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการชั่วโมงการท�างานของพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยจากการรับบริการพยาบาล 

กลุ่มเป้าหมาย สถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ A - M1 (โรงพยาบาลศูนย์/ 
โรงพยาบาลทั่วไป จ�านวน 119 แห่ง)

ระดับการรายงาน สถานบริการสุขภาพ/จังหวัด/เขตสุขภาพ 

วิธีการดำาเนินงานและ
จัดเก็บข้อมูล

วิธีการด�าเนินงาน โดย
1. CNO_P ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับจังหวัด 
ท�าความเข้าใจร่วมกันในนิยามความส�าเร็จขององค์กรพยาบาลที่มีการบริหารจัดการ
ชั่วโมงการท�างานของพยาบาลตามเกณฑ์เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย รวมถึงร่วม
กันก�าหนดเป้าหมาย แผนงานการพัฒนาร่วมกัน
2. ด�าเนินงานตามแผน
3. ทุกองค์กรพยาบาลประเมินตนเอง วิเคราะห์ความส�าเร็จ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
วางแผนการพัฒนาต่อเนื่อง
4. CNO_P ร่วมกับคณะกรรมการฯ วิเคราะห์ความส�าเร็จระดับจังหวัด วางแผนการ
พัฒนาต่อเนื่อง

สูตรคำานวณ กรณีวิเคราะห์ด้วยตนเอง สามารถใช้สูตรค�านวณ ดังนี้
= A*100/B 

ตัวตั้ง A จ�านวนสถานบริการสุขภาพมีระดับความส�าเร็จขององค์กรพยาบาลที่มีการบริหาร
จัดการชั่วโมงการท�างานของพยาบาลตามเกณฑ์ 

ตัวหาร B จ�านวนสถานบริการสุขภาพทั้งหมด

ระยะเวลาประเมินผล 3 เดือน
ต.ค. - ธ.ค. 2562

6 เดือน
ม.ค.- มี.ค. 2563

9 เดือน
เม.ย.-มิ.ย. 2563

12 เดือน
ก.ค.-ก.ย. 2563

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 1-2

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 3-4

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 5 
และรายงาน

ในโปรแกรมจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพ

บริการพยาบาล
ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น

สรุปรายงานรูปเล่ม
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24 แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563

วิธีการรายงานข้อมูล โดยองค์กรพยาบาลประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่ก�าหนด (รายละเอียดตามตัวชี้วัด)
1. CNO องค์กรพยาบาลของโรงพยาบาลทุกระดับ ประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
ที่ก�าหนด (รายละเอียดตามตัวชี้วัด) บันทึกข้อมูลในโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
คุณภาพบริการพยาบาลผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น ส่งรายงานให้คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพบริการพยาบาลระดับจังหวัดรวบรวมข้อมูล
2. CNO_P รวบรวมข้อมูลของทุกโรงพยาบาลภายในจังหวัด วิเคราะห์ข้อมูล และ 
ส่งให้ CNO_R พร้อมแผนพัฒนาการบริหารจัดการชั่วโมงการท�างานของพยาบาล
ตามเกณฑ์เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ระดับจังหวัด
3. CNO_R รวบรวมข้อมูลทั้งหมด วิเคราะห์ข้อมูล และส่งให้กองการพยาบาลพร้อม
แผนพัฒนาการบริหารจัดการชั่วโมงการท�างานของพยาบาลตามเกณฑ์ เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยระดับเขต 
4. กองการพยาบาล วิเคราะห์ความส�าเร็จขององค์กรพยาบาลท่ีมีการบริหารจัดการ
ช่ัวโมงการท�างานของพยาบาลตามเกณฑ์เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ภาพรวม 
ของประเทศ เพื่อสรุปตามตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล การประเมินตนเองขององค์กรพยาบาลตามเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการ
ชั่วโมงการท�างานของพยาบาลตามเกณฑ์เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย 

แบบฟอร์ม รายงานข้อมูล : บันทึกในโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล 
ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น ประจ�าปีงบประมาณ 2563

เอกสารสนับสนุน ประกาศสภาการพยาบาลเรื่องนโยบายชั่วโมงการท�างานของพยาบาลเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย (สภาการพยาบาล, 2560) 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด ระดับเขต : เลขาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับประเทศ
ระดับกระทรวง : นักวิชาการพยาบาล ผู้นิเทศประจ�าเขตสุขภาพ



กองการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

25แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563

ส่วนที่ 2
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์บริการพยาบาล

ระดับประเทศ (Agenda based)

และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

(5 ตัวชี้วัด)

25แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563





กองการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

27แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัดที่ 2.1
จำานวนคลินิกหมอครอบครัวที่มีผลการประเมินความสามารถของครอบครัว

ต่อการจัดการดูแลสุขภาพตนเองที่บ้าน มากกว่าหรือเท่ากับ 21 คะแนนขึ้นไป

รายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์บริการพยาบาลระดับประเทศ

ยุทธศาสตร์บริการ
พยาบาลระดับประเทศ

พัฒนาความเป็นเลิศของระบบบริการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน

ชื่อตัวชี้วัด จ�านวนคลินิกหมอครอบครัวที่มีผลการประเมินความสามารถของครอบครัวต่อการ
จัดการดูแลสุขภาพตนเองที่บ้าน มากกว่าหรือเท่ากับ 21 คะแนนขึ้นไป

คำานิยาม คลินิกหมอครอบครัว หมายถึง ทีมหมอครอบครัวที่มีการจัดบริการที่เปิดด�าเนินการ
และผ่านเกณฑ์การจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุข (3S)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

การประเมินความสามารถของครอบครัวต่อการจัดการดูแลสุขภาพตนเองที่บ้าน 
มากกว่าหรือเท่ากับ 21 คะแนนขึ้นไป  ในที่นี้หมายถึง การประเมินความสามารถ
ของครอบครัวต่อการจัดการดูแลสุขภาพตนเองที่บ้าน โดยใช้แบบประเมิน Self_
ND2563  

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 60

ระดับการรายงาน คลินิกหมอครอบครัว/จังหวัด/เขตสุขภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความสามารถของครอบครัวต่อการจัดการดูแลสุขภาพตนเองท่ีบ้านตาม
เกณฑ์ที่ก�าหนด

กลุ่มเป้าหมาย คลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด�าเนินการและผ่านเกณฑ์การจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว
ของกระทรวงสาธารณสุข (3S) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (จากผลการด�าเนินงาน
ระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562) 

วิธีการดำาเนินงานและ
จัดเก็บข้อมูล

1. ผู้รับผิดชอบงานการพยาบาลในคลินิกหมอครอบครัวร่วมกันทบทวนการด�าเนินงาน
ที่ผ่านมาเทียบกับเกณฑ์ท่ีก�าหนด ค้นหาส่วนขาด ประเด็นโอกาสพัฒนา และปัจจัย
สาเหตุ
2. ผู้รับผิดชอบงานการพยาบาลในคลินิกหมอครอบครัวร่วมกันก�าหนดเป้าหมาย
และจัดท�าแผนพัฒนาในประเด็นส่วนขาดตามเกณฑ์ที่ก�าหนด โดยมีนักวิชาการพยาบาล 
กองการพยาบาล ผู้นิเทศการพัฒนาบริการพยาบาล ประจ�าเขตสุขภาพ และผู้บริหาร
การพยาบาล เป็นที่ปรึกษา ติดตามก�ากับ ความก้าวหน้าของการด�าเนินงาน
3. ด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมการพัฒนาที่ก�าหนด
4. นักวิชาการพยาบาล ผู้นิเทศการพัฒนาบริการพยาบาลประจ�าเขตสุขภาพ และผู้บริหาร
การพยาบาล ร่วมให้ค�าปรึกษา ติดตามก�ากับ ความก้าวหน้าของการด�าเนินงาน
5. ผู้รับผิดชอบงานการพยาบาลในคลินิกหมอครอบครัว ประเมินความสามารถ 
ของครอบครัวต่อการจัดการดูแลสุขภาพตนเองที่บ้านตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ตามแบบประเมิน 
Self_ND2563  และจัดเก็บส�าเนาเพื่อใช้ประกอบการจัดท�าแผนพัฒนาในปีต่อไป



กองการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

28 แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563

สูตรคำานวณ กรณีวิเคราะห์ด้วยตนเอง สามารถใช้สูตรค�านวณ ดังนี้
= A*100/B

ตัวตั้ง A จ�านวนคลินิกหมอครอบครัวในจังหวัดหรือเขตที่มีการประเมินความสามารถของ
ครอบครัวต่อการจัดการดูแลสุขภาพตนเองท่ีบ้านตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด ตามแบบ
ประเมิน Self_ND2563  มากกว่าหรือเท่ากับ 21 คะแนนขึ้นไป

ตัวหาร B คลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด�าเนินการและผ่านเกณฑ์การจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว
ของกระทรวงสาธารณสุข (3S) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

ระยะเวลาประเมินผล 3 เดือน
ต.ค. – ธ.ค. 2562

6 เดือน
ม.ค.- มี.ค. 2563

9 เดือน
เม.ย.-มิ.ย. 2563

12 เดือน
ก.ค.-ก.ย. 2563

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 1-2

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 3-4

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 5 
และรายงาน

ในโปรแกรมจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพ

บริการพยาบาล
ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น

สรุปรายงานรูปเล่ม

วิธีการรายงานข้อมูล รายงานเป็นข้อมูลดิบ
1. ผู้รับผิดชอบงานการพยาบาลในคลินิกหมอครอบครัว ส่งผลการประเมินความสามารถ
ของครอบครัวต่อการจัดการดูแลสุขภาพตนเองที่บ้านตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ตามแบบ
ประเมิน Self_ND2563 เป็นคะแนนดิบให้กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
องค์กรพยาบาล ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลทุกรายตัวชี้วัด
2. CNO องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพ บันทึกข้อมูลในแบบรายงานข้อมูล 
โดยบันทึกคะแนนรวมจากแบบฟอร์ม ส่งรายงานให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาลระดับจังหวัดรวบรวมข้อมูล
3. CNO_P รวบรวมแบบรายงานข้อมูล ของทุกโรงพยาบาลภายในจังหวัด ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วน และส่งให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับเขต
4. CNO_R คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับเขต รวบรวมข้อมูล 
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนซ�้า และส่งให้กองการพยาบาล 
5. กองการพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์ตัวชี้วัด สรุปและน�าเสนอข้อมูล 
ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับประเทศ 

แหล่งข้อมูล 1. แผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมการพัฒนาการจัดบริการพยาบาลในคลินิก 
หมอครอบครัวตามเกณฑ์ที่กองการพยาบาลก�าหนด และรายงานสรุปผล ของแต่ละ
คลินิกหมอครอบครัว
2. ผลการประเมินตามแบบประเมินความสามารถของครอบครัวต่อการจัดการดูแล
สุขภาพตนเองที่บ ้านตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ตามแบบประเมิน Self_ND2563  
ของแต่ละคลินิกหมอครอบครัว



กองการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

29แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์ม 1. Self_ND2563  
2. รายงานข้อมูล : บันทึกในโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดคุณภาพบริการพยาบาล
ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น ประจ�าปีงบประมาณ 2563

เอกสารสนับสนุน แนวทางการจัดบริการพยาบาลในคลินิกหมอครอบครัว กองการพยาบาล

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด ระดับเขต : เลขาคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับประเทศ
ระดับกระทรวง : นักวิชาการพยาบาล ผู้นิเทศประจ�าเขตสุขภาพ



กองการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

30 แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563

Self_ND2563

แบบประเมินความสามารถของครอบครัวต่อการจัดการ
ดูแลสุขภาพตนเองที่บ้านตามเกณฑ์ที่กำาหนด

คำาชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ü ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

รายการ
ระดับ

5
ระดับ

4
ระดับ

3
ระดับ

2
ระดับ

1
ระดับ

0

1. การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เหมาะสม ตามภาวะสุขภาพและ
การเจ็บป่วย การเฝ้าระวังและสังเกตอาการ/อาการแทรกซ้อน
ที่บ้าน

2.  การใช้ยา ที่ถูกต้อง เหมาะสมต่อการดูแลตนเอง รวมทั้ง
อาการข้างเคียง และข้อควรระวัง

3.  การจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับภาวะการเจ็บป่วย
และการดูแลตนเองที่บ้าน

4. การเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับวัย หรือ
เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่

5. การปฏิบัติตัวที่ ถูกต ้อง ในการฟื ้นฟูสุขภาพที่บ ้าน  
การออกก�าลังกายที่เหมาะสมกับวัย/โรคอย่างสม�่าเสมอ

6.  การปฏิบัติตัวท่ีถูกต้อง เหมาะสม ในกรณีการเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน การขอความช่วยเหลือ และการไปตรวจตามนัด

7. การปฏิบัติตัวท่ีถูกต้อง เหมาะสมในการจัดการหรือ 
ลดความเครียดที่เกิดขึ้นของตนเอง

รวม

ความสามารถในการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง มี 6 ระดับ ดังนี้  
ระดับ 5 หมายถึง ครอบครัวสามารถจัดการดูแลสุขภาพตนเองได้ถูกต้องสม�่าเสมอ
ระดับ 4 หมายถึง ครอบครัวสามารถจัดการดูแลสุขภาพตนเองได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
ระดับ 3 หมายถึง ครอบครัวสามารถจัดการดูแลสุขภาพตนเองได้ถูกต้องปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ครอบครัวสามารถจัดการดูแลสุขภาพตนเองได้ถูกต้องเป็นส่วนน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ครอบครัวสามารถจัดการดูแลสุขภาพตนเองได้ถูกต้องน้อยมาก
ระดับ 0 หมายถึง ครอบครัวไม่สามารถจัดการดูแลสุขภาพตนเองได้



กองการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

31แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัดที่ 2.2
ร้อยละความสำาเร็จของสถานบริการสุขภาพที่มีการจัดบริการพยาบาล

แผลกดทับของผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้านได้ตามเกณฑ์

รายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

ยุทธศาสตร์บริการ
พยาบาลระดับประเทศ

พัฒนาความเป็นเลิศของระบบบริการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความส�าเร็จของสถานบริการสุขภาพที่มีการจัดบริการพยาบาลแผลกดทับ
ของผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้านได้ตามเกณฑ์

คำานิยาม การจัดบริการพยาบาลแผลกดทับผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้านได้ตามเกณฑ์ หมายถึง 
สถานบริการสุขภาพมีการจัดบริการพยาบาลเพื่อการดูแลแผลกดทับในผู้สูงอาย ุ
ติดเตียงท่ีบ้านตามเกณฑ์การเยี่ยมบ้านระดับที่ 1 - 5 และมีอัตราการหายของ 
แผลกดทับเพิ่มข้ึนอย่างน้อย 1 ระดับของแผลต�าแหน่งใดต�าแหน่งหนึ่ง บางส่วน  
หรือทั้งหมดของผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชน มากกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับจ�านวน
ประชากรผู้สูงอายุติดเตียงทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ

ผู้สูงอายุติดเตียง หมายถึง ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการท�ากิจวัตร
ประจ�าวันได้ ต้องการความช่วยเหลือจากผู้แลท้ังหมด และท�ากิจวัตรประจ�าวัน 
ทุกอย่างอยู่ที่เตียงนอน หรือมี Activity Daily Living Index (ADL index) น้อยกว่า 4

แผลกดทับ หมายถึง แผลที่เกิดจากการถูกท�าลายเฉพาะที่ของผิวหนังและ/หรือ
เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณปุ่มกระดูก หรือบริเวณที่สัมพันธ์กับแรงกดของ
ปมผ้า อุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ลักษณะของแผล เป็นรอยแดงช�้า อาจ
มีหรือไม่มีการฉีกขาดของผิวหนัง และอาจมีอาการเจ็บปวดร่วมด้วย การบาดเจ็บที่
เกิดขึ้นเป็นผลมาจากความรุนแรงของแรงกดและ/หรือระยะเวลานานของการถูกกดทับ 
หรือเกิดจากแรงกดร่วมกับแรงไถล

ระดับการหายของแผลกดทับ หมายถึง ลักษณะและขนาดแผลกดทับที่แสดง 
การหายของแผล โดยใช้เครื่องมือ Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH Tool 
Version 3) ในการประเมิน 

สถานบริการสุขภาพ ในที่นี้ หมายถึง กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน หรือกลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิและองค์รวม ของสถานบริการสุขภาพสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน  
หรือโรงพยาบาลระดับ A - F3 จ�านวน 898 แห่งข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข) 
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เกณฑ์ประเมิน ระดับที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลผู้สูงอายุติดเตียงและมีแผลกดทับในชุมชน ประสาน
ครอบครัวเพื่อนัดการให้บริการพยาบาลที่บ้าน
ระดับที่ 2 จัดท�าแผนการพยาบาลท่ีบ้านสอดคล้องกับข้อมูลผู ้สูงอายุ รวมถึง 
การดูแลแผลกดทับ
ระดับที่ 3 ให ้บริการพยาบาลผู ้สูงอายุติดเตียงที่มีแผลกดทับที่บ ้านตามแผน 
การพยาบาล ตามเกณฑ์การเยี่ยมบ้าน ระดับ 1-5
ระดับที่ 4 มีรายงานสรุปผลการประเมินรอบ 6 เดือน ของการบริการพยาบาลที่บ้าน 
การดูแลแผลกดทับ และการหายของแผล และให้คะแนนแผลกดทับตามแนวทางที่
ก�าหนด
ระดับที่ 5 มีรายงานผลการประเมินรอบ 12 เดือน และการหายของแผลกดทับ 
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับของแผลที่มีระดับรุนแรงสูงสุดของผู้สุงอายุติดเตียงในชุมชน 
มากกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับจ�านวนประชากรผู้สูงอายุติดเตียงทั้งหมดในเขต 
รับผิดชอบ 

เกณฑ์เป้าหมาย 1. ระดับสถานบริการสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 (ผู้สูงอายุมีการหายของแผลเพิ่มขึ้น
มากกว่าร้อยละ 50)
2. ระดับจังหวัด/เขต มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 ของสถานบริการสุขภาพ 
ในจังหวัดหรือเขตสุขภาพ

วัตถุประสงค์ เพ่ือลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุติดเตียง 
ในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย งานการพยาบาลในชุมชนของสถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 
A - F3 จ�านวน 898 แห่ง

ระดับการรายงาน งานการพยาบาลชุมชนของสถานบริการสุขภาพ/จังหวัด/เขตสุขภาพ

วิธีการดำาเนินงานและ
จัดเก็บข้อมูล

1. นักวิชาการพยาบาล กองการพยาบาล ผู้นิเทศการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 
ประจ�าเขตสุขภาพ และผู้บริหารการพยาบาล (CNO_R, CNO_P และ CNO_D) และ
คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับเขต ร่วมกันก�าหนดแผน
งานการดูแลผู้ป่วยติดเตียงท่ีมีแผลกดทับ แผนการนิเทศ ก�ากับ ติดตาม และมอบ
หมายผู้รับผิดชอบประจ�าจังหวัด
2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับจังหวัด จัดท�าแผนงานการ
ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่มีแผลกดทับในชุมชน มอบหมายผู้รับผิดชอบงานการพยาบาล
ในชุมชนรายโรงพยาบาล (สถานบริการสุขภาพ) 
3. งานการพยาบาลในชุมชนของสถานบริการสุขภาพ ด�าเนินการเยี่ยมบ้านตามแผน 
และรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการรายงานผลการด�าเนินงาน ดังนี้
  3.1 จ�านวนผู้ป่วยติดเตียงที่มีแผลกดทับทั้งหมดในชุมชนที่รับผิดชอบ
  3.2  จ�านวนผู้ป่วยที่การหายของแผลเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 ระดับ
  3.3  อัตราการหายของแผลกดทับในผ้สูงอายุติดเตียงในชุมชนที่รับผิดชอบ 
  3.4 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดบริการพยาบาลที่บ้านเพ่ือการดูแลแผลกดทับ
ในผู้สูงอายุติดเตียง
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4. ผู้รับผิดชอบประจ�าจังหวัด ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานของแต่ละสถาน
บริการสุขภาพ และรายงานข้อมูลรอบ 6 เดือนไปยัง CNO_R และเลขาฯคณะ
กรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับเขต
5. CNO_R, CNO_P จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานรอบ 12 เดือน และสรุปผลร่วม
กับผู้นิเทศด้านการพยาบาลประจ�าเขตสุขภาพ และจัดเก็บรายงานเพื่อใช้ประกอบ
การจัดท�าแผนพัฒนาในปีต่อไป

 สูตรคำานวณ 1. การวิเคราะห์ระดับสถานบริการสุขภาพ (เป้าหมาย>ร้อยละ 50)
= (จ�านวนผู้สูงอายุติดเตียงที่มีการหายของแผลกดทับเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับตาม
เกณฑ์ที่ก�าหนด * 100) /จ�านวนผู้สูงอายุติดเตียงที่มีแผลกดทับทั้งหมดในชุมขน ตาม
พื้นที่รับผิดชอบปี พ.ศ. 2563
2. การวิเคราะห์ระดับจังหวัดหรือเขต (เป้าหมาย>ร้อยละ 70)
สามารถใช้สูตรค�านวณ ดังนี้
= A * 100/B

ตัวตั้ง A จ�านวนสถานบริการสุขภาพที่มีอัตราการหายของแผลกดทับตามเกณฑ์ที่ก�าหนดของ
ผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชน มากกว่าร้อยละ 50

ตัวหาร B จ�านวนสถานบริการสุขภาพทั้งหมดในจังหวัดหรือเขต

ระยะเวลาประเมินผล 3 เดือน
ต.ค. - ธ.ค. 2562

6 เดือน
ม.ค.- มี.ค. 2563

9 เดือน
เม.ย.-มิ.ย. 2563

12 เดือน
ก.ค.-ก.ย. 2563

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 1-2

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 3-4

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 5 
และรายงาน

ในโปรแกรมจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพ

บริการพยาบาล
ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น

สรุปรายงานรูปเล่ม

วิธีการรายงานข้อมูล รายงานเป็นข้อมูลดิบ
1. งานการพยาบาลในชุมชนของสถานบริการสุขภาพ ส่งรายงานข้อมูลผลการพยาบาล
ผู้สูงอายุติดเตียงที่มีแผลกดทับที่บ้านกับองค์กรพยาบาล ผ่าน CNO_D, CNO_P, 
CNO_R ตามล�าดับ หรือส่งให้ เลขาฯคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
ระดับจังหวัด แล้วส่งต่อให้ พยาบาลสารสนเทศท�าการลงรายงานข้อมูลผ่านโปรแกรม 
ทางเว็บไซด์กองการพยาบาล 
2. พยาบาลสารสนเทศของแต่ละสถานบริการสุขภาพตรวจสอบข้อมูล ร่วมกับ 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาล แล้วบันทึกข้อมูลจ�านวนผู้สูงอายุติดเตียง 
ที่มีแผลกดทับในชุมชนทั้งหมด และจ�านวนผู้สูงอายุติดเตียงที่มีการหายของแผลกดทับ
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ในโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาลผ่าน
เว็บแอพพลิเคชั่น ประจ�าปีงบประมาณ 2563
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3. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับจังหวัด วิเคราะห์รายงานข้อมูล
การจัดบริการพยาบาลที่บ้านและการหายของแผลกดทับของผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชน 
ของทุกสถานบริการสุขภาพในจังหวัด สรุปรายงานส่งให้คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการพยาบาลระดับเขต
4. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับเขต วิเคราะห์รายงานสรุปข้อมูล
การจัดบริการพยาบาลที่บ้านและการหายของแผลกดทับของผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชน 
ของทุกจังหวัด สรุปรายงานส่งให้นักวิชาการพยาบาลผู้นิเทศคุณภาพการพยาบาล
ประจ�าเขต
5. กองการพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์ตัวชี้วัด สรุปและน�าเสนอข้อมูลในการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับประเทศ

แหล่งข้อมูล รายงานการให้การพยาบาลที่บ้านผู ้สูงอายุกลุ ่มติดเตียงที่มีแผลกดทับในชุมชน 
ของงานการพยาบาลในชุมชนแต่ละสถานบริการสุขภาพ

แบบฟอร์ม รายงานข้อมูล : บันทึกในโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล 
ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น ประจ�าปีงบประมาณ 2563

เอกสารสนับสนุน มาตรฐานการพยาบาลในชุมชน ส�านักการพยาบาล

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด ระดับเขต : เลขาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับประเทศ
ระดับกระทรวง : นักวิชาการพยาบาล ผู้นิเทศประจ�าเขตสุขภาพ

เครื่องมือการประเมินการหายของแผลกดทับ
Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH Tool Version 3) ท่ีออกแบบโดย National Pressure Ulcer  
Advisory Panel (1998) องค์ประกอบของเครื่องมือ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
 1. ขนาดของแผล (กว้าง x ยาว) หมายถึง การวัดส่วนที่กว้างที่สุดโดยใช้หน่วยเป็นเซนติเมตร (จากด้านถึง
อีกด้านหน่ึงหรือเป็นการวัดแนวขวาง) และการวัดส่วนที่ยาวที่สุดโดยใช้หน่วยเป็นเซนติเมตร (จากด้านหนึ่งถึงอีก
ด้านหนึ่งโดยเป็นการวัดแนวตั้ง หรือแนวยาว) น�าผลลัพธ์ของการวัดมาคูณกัน และคิดค่าเป็นตารางเซนติเมตร  
แบ่งเป็น 10 Sub-score 
 2. ปริมาณสิ่งคัดหลั่ง (Exudates amount) ที่ออกมาหลังจากเอาผ้าปิดแผลออกและก่อนที่จะใช้ tropical 
agent ปิดแผล โดยการกะประมาณสิ่งคัดหลั่ง แบ่งเป็น 4 sub-score ได้แก่ ไม่มีสิ่งคัดหลั่งเลย มีสิ่งคัดหลั่งเล็กน้อย 
มีสิ่งคัดหลั่งปานกลาง และ มีสิ่งคัดหลั่งมาก 
 3.  ลักษณะพื้นแผล (Tissue type) แบ่งเป็น 5 sub-scores ได้แก่ 
  3.1  Necrotic tissue (Escher) หมายถึง พื้นแผล ที่เป็นเนื้อตายแข็ง สีด�า สีน�้าตาล 
  3.2  Slough หมายถึง เนื้อตายสีเหลืองหรือสีขาว 
  3.3  Granulation tissue หมายถึง เนื้อเยื่อสีชมพู หรือสีแดงเนื้อวัว ชุ่มชื้น มันวาว 
  3.4  Epithelial tissue หมายถึง เนื้อเยื่อสีชมพู ที่งอกจากขอบของแผล 
  3.5  Closed หมายถึง แผลหายแล้วด้วยการมี epithelium ปกคลุม 
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เกณฑ์การให้คะแนนของ PUSH Tool 3.0

ขนาดแผล
กว้าง x ยาว

*โปรดใช้ไม้บรรทัด
อันเดิมในการวัด 
และอย่าเดาด้วย

สายตา 

0
0 cm2

1
<0.3 cm2

2
0.3-0.6 cm2

3
0.7-1.0 cm2

4
1.1-2.0 cm2

5
2.1-3.0 cm2

6
3.1-4.0 cm2

7
4.1-8.0cm2

8
8.1-12.0 cm2

9
12.1-24.0 cm2

10
>24.0 cm2

ปริมาณสิ่งคัดหลั่ง 0
ไม่มีเลย

1
เล็กน้อย

2
ปานกลาง

3
มาก

ลักษณะของพื้นแผล 0
แผลหายมี 

epithelium 
ปกคลุม

1
เนื้อเยื่อสีชมพู 
จากขอบของ

แผล

2
เนื้อเยื่อสีชมพู/

แดง

3
เนื้อตาย

สีเหลือง/ขาว

4
เนื้อตายแข็ง
สีด�า/น�้าตาล

การแปลผล
เกณฑ์การประเมินการหายของแผล PUSH Tool โดยรวมคะแนนท้ัง 3 องค์ประกอบ มีคะแนนสูงสุด  

17 คะแนน หมายถึง แผลไม่ดี ถ้าแผลที่ดีขึ้นคะแนน PUSH จะลดลงเรื่อยๆ จน คะแนนต�่าสุด 0 คะแนน หมายถึง 
แผลหายแล้ว
แผล                   แผลหาย
ไม่ดี 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 แล้ว
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ตัวชี้วัดที่ 2.3
ร้อยละของสถานบริการสุขภาพที่มีการจัดบริการพยาบาล
อาชีวอนามัยในเขต Hot Zone ตามแนวทางที่กำาหนด

รายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

ยุทธศาสตร์บริการ
พยาบาลระดับประเทศ

พัฒนาความเป็นเลิศของระบบบริการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของสถานบริการสุขภาพที่มีการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในเขต Hot 
Zone ตามแนวทางที่ก�าหนด

คำานิยาม การจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในเขต Hot Zone ตามแนวทางท่ีกำาหนด 
หมายถึง การจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในงานมลพิษสิ่งแวดล้อมเพื่อให้
ประชากรในพื้นที่เสี่ยงและผู้ได้รับผลกระทบมลพิษสิ่งแวดล้อมได้รับบริการอย่าง
ปลอดภัย ต่อเนื่อง และครอบคลุม โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 1. การประเมินความเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
 2. การเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
 3. การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
 4. การบริหารจัดการและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
 5. มีผลลัพธ์ของการเข้าถึงประชาชน
  ตามเกณฑ์ทั้งหมด 17 ข้อ

การพยาบาลอาชีวอนามัย หมายถึง การปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางท่ีมุ่งเน้น 
การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยให้กับคนท�างาน ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ 
การรักษา การฟื้นฟูสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย บาดเจ็บและอันตรายจาก
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่สัมพันธ์กับงาน

สถานบริการสุขภาพ หมายถึง โรงพยาบาลในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข ระดับ A - M1 ในเขต Hot zone จ�านวน 76 แห่ง ใน 46 จังหวัด
ที่มีงานการพยาบาลอาชีวอนามัย 

เขต Hot Zone หมายถึง จังหวัดที่ถูกก�าหนดให้เป็นพ้ืนที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด ในปี 2562 จ�านวน 46 จังหวัด (จ�านวน 76 แห่ง) 
ตามประกาศของส�านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 70

วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัย ของสถานบริการ
สุขภาพในเขตจังหวัด Hot Zone 

กลุ่มเป้าหมาย สถานบริการสุขภาพระดับ A - M1 ที่มีการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยจ�านวน  
76 แห่ง จังหวัดในเขต Hot Zone จ�านวน 46 จังหวัด 

ระดับการรายงาน 1. ระดับสถานบริการสุขภาพ 
2. ระดับจังหวัด 
3. ระดับเขตสุขภาพ
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วิธีการดำาเนินงานและ
จัดเก็บข้อมูล

1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ประเมินการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัย
ในเขต Hot Zone ระดับจังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย โดยใช้แบบประเมินการจัดบริการ
พยาบาลอาชีวอนามัยในเขต Hot Zone (แบบฟอร์ม Hot Zone_ND2563) และ
วิเคราะห์ข้อมูลหาส่วนขาด 
2. น�าผลการวิเคราะห์ข้อมูล มาจัดท�าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
อาชีวอนามัยในเขต Hot Zone และด�าเนินงานตามแผนฯ
3.  คณะกรรมการฯ ก�ากับ ติดตาม นิเทศ แผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในเขต 
Hot Zone และสนับสนุนการพัฒนาการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในสถาน
บริการสุขภาพในเขต Hot Zone
4. พยาบาลอาชีวอนามัยในกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม แต่ละสถานบริการสุขภาพ
ประเมินการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในสถานบริการสุขภาพในเขต Hot 
Zone ตามแบบฟอร์ม Hot Zone_ND2563 ประเมินผลรอบ 6 เดือน
5. พยาบาลอาชีวอนามัยในกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม แต่ละสถานบริการสุขภาพ
ประเมินการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในสถานบริการสุขภาพในเขต Hot 
Zone ตามแบบฟอร์ม Hot Zone _ND2563 ประเมินผลรอบ 12 เดือน

สูตรคำานวณ กรณีวิเคราะห์ด้วยตนเอง สามารถใช้สูตรค�านวณ ดังนี้
= A*100/B

ตัวตั้ง A จ�านวนสถานบริการสุขภาพที่มีผลการประเมินการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัย 
ในเขต Hot Zone ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 17 ข้อ

ตัวหาร B จ�านวนสถานบริการสุขภาพในเขต Hot Zone (76 แห่ง)

ระยะเวลาประเมินผล 3 เดือน
ต.ค. - ธ.ค. 2562

6 เดือน
ม.ค.- มี.ค. 2563

9 เดือน
เม.ย.-มิ.ย. 2563

12 เดือน
ก.ค.-ก.ย. 2563

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 1-2

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 3-4

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 5

และรายงานในระบบ
บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด

คุณภาพบริการ
พยาบาลผ่านเว็บ

แอพพลิเคชั่น

สรุปรายงานรูปเล่ม

วิธีการรายงานข้อมูล พยาบาลอาชีวอนามัย ประเมินการจัดบริการด้วยเครื่องมือประเมิน Hot Zone _ND2563 
แล้วส่งผลให้ CNO_D, CNO_P หรือ คณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด ตามล�าดับ
คณะกรรมการระดับจังหวัดรวบรวมผลการประเมินการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัย
ในเขต Hot Zone และรายงานไปที่ CNO_R ระดับเขตสุขภาพ โดยส่งรายงาน 
ตามระบบของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพ CNO_R  
เขตสุขภาพเป็นศูนย์รวบรวมและส่งรายงานให้กองการพยาบาล
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แหล่งข้อมูล การประเมินตามเกณฑ์ระดับความส�าเร็จของการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัย 
ในเขต Hot Zone 

แบบฟอร์ม รายงานข้อมูล : บันทึกในโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาลผ่าน
เว็บแอพพลิเคชั่น ประจ�าปีงบประมาณ 2563

เอกสารสนับสนุน แนวทางการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด ระดับเขต : เลขาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับประเทศ
ระดับกระทรวง : นักวิชาการพยาบาล ผู้นิเทศประจ�าเขตสุขภาพ
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แบบประเมินการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในเขต Hot Zone

การจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัย
การประเมิน

มี (1) ไม่มี (0)

1.  รวบรวมข้อมูลพื้นที่เสี่ยงและประเภทมลพิษ

2.  รวบรวมข้อมูลประชากรในพื้นที่เสี่ยง

3.  ประเมินและคัดกรองตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม

4.  คืนข้อมูลสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม

5.  จ�าแนกประเภทกลุ่มประชาชนตามผลการคัดกรองสุขภาพเป็น กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และ
กลุ่มป่วย

6.  กลุ่มปกติ มีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เช่น 3อ 2ส เป็นต้น

7.  กลุ่มเสี่ยง มีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย เช่น สอนการใช้อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคลถูกประเภทและถูกวิธี ลดการสัมผัสมลพิษ เป็นต้น

8.  กลุ่มป่วย มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างภาวะสุขภาพที่ผิดปกติกับมลพิษสิ่งแวดล้อม 
และส่งต่อเพื่อวินิจฉัยและรักษา

9.  ให้ความรู้ชุมชนเรื่องอันตรายจากการสัมผัสมลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง

10. ให้ความรู้ชุมชนเรื่องการปฏิบัติเพื่อป้องกันหรือลดการสัมผัสความเสี่ยง และการใช้
อุปกรณ์ป้องกัน

11. เผยแพร่สื่อความรู้วิธีการป้องกันการสัมผัสมลพิษด้วยช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ 
หอกระจายข่าว สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

12. ให้ความรู้บุคลากร/ทีมงานเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ และการป้องกันการสัมผัส

13. ประเมินความพร้อมรับภาวะฉุกเฉินด้านบุคลากร ด้านทีมงาน และด้านเครื่องมืออุปกรณ์

14. จัดท�าแผนการพยาบาลอาชีวอนามัยในภาวะฉุกเฉินในชุมชนครอบคลุมประเด็น การสื่อสาร
ความเสี่ยง การส่งต่อ การติดตาม สอบสวน เฝ้าระวังสุขภาพผู้ประสบเหตุและผู้ปฏิบัติงาน

15. ซ้อมแผนการพยาบาลอาชีวอนามัยในภาวะฉุกเฉินในชุมชน

16. ร่วมซ้อมแผน ถอดบทเรียน และประเมินผลแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง

17. จัดเก็บและวิเคราะห์ตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางการพยาบาลด้านพิษวิทยาและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รวม

Hot Zone_ND2563
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โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีพยาบาลอาชีวอนามัยและ 
เป็นเขต Hot Zone
(ที่มา: ส�านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค หมายเหตุ: พื้นที่ 46 จังหวัด Hot Zone)

เขตสุขภาพ
โรงพยาบาล

โรงพยาบาลศูนย์ (A) โรงพยาบาลทั่วไป (S) โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1)

1 โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลล�าพูน โรงพยาบาลจอมทอง จ.เชียงใหม่

โรงพยาบาลล�าปาง โรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาลฝาง จ.เชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์

โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลเชียงค�า จ.พะเยา

โรงพยาบาลพะเยา

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 
จ.แม่ฮ่องสอน

2
โรงพยาบาลพุทธชินราช
พิษณุโลก

โรงพยาบาลสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก

โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

3 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
จ.นครสวรรค์

โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลพิจิตร

4 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี

โรงพยาบาลสระบุรี

5
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
จ.สุพรรณบุรี

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
จ.กาญจนบุรี

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
องค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี

โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
จ.เพชรบุรี

โรงพยาบาลมะการักษ์
จ.กาญจนบุรี

6 โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี โรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ

โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลตราด โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จ.ระยอง

โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สระแก้ว

โรงพยาบาลแกลง จ.จันทบุรี

โรงพยาบาลพุทธโสธร
จ.ฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาลอรัญประเทศ
จ.สระแก้ว

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

Name Hot Zone_ND2563
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เขตสุขภาพ
โรงพยาบาล

โรงพยาบาลศูนย์ (A) โรงพยาบาลทั่วไป (S) โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1)

7 โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น

8
โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

โรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลวานรนิวาส จ.สกลนคร

โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี

9 โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา

โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลปากช่องนานา
จ.นครราชสีมา

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลนางรอง
จ.บุรีรัมย์

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา

โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท จ.สุรินทร์

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
จ.ชัยภูมิ

10 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
จ.อุบลราชธานี

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหา
วชิราลงกรณ์ จ.อุบลราชธานี

โรงพยาบาลวารินช�าราบ
จ.อุบลราชธานี

โรงพยาบาลมุกดาหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

11 โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลกระบี่ โรงพยาบาลทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสิชล จ.นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลเกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี

12 โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา โรงพยาบาลสงขลา

โรงพยาบาลนราธิวาสราช
นครินทร์ จ.นราธิวาส

รวม 24 โรงพยาบาล รวม 28 โรงพยาบาล รวม 24 โรงพยาบาล
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ตัวชี้วัดที่ 2.4
ร้อยละของสถานบริการสุขภาพที่พยาบาลวิชาชีพมีความผูกพัน

ต่อองค์กรพยาบาลในระดับมาก

รายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

ยุทธศาสตร์บริการ
พยาบาลระดับประเทศ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรทางการพยาบาล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อให้บุคลากรมีความสุข

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของสถานบริการสุขภาพที่พยาบาลวิชาชีพมีความผูกพันต่อองค์กรพยาบาล
ในระดับมาก

คำานิยาม ความผูกพันต่อองค์กรพยาบาล หมายถึง ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรการ
ยอมรับเป้าหมายนโยบายการบริหารขององค์กรการทุ่มเทความพยายามในการ
ปฏิบัติงานเพื่อองค์กรความห่วงใยในอนาคตขององค์กรและความต้องการที่จะด�ารง
ความเป็นสมาชิกขององค์กร
องค์กรพยาบาล หมายถึง กลุ ่มภารกิจด้านการพยาบาล ในโรงพยาบาลศูนย์/ 
โรงพยาบาลทั่วไป หรือกลุ่มงานการพยาบาล ในโรงพยาบาลชุมชน (ตามโครงสร้าง
หน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงสาธารณสุข)
บุคลากรพยาบาล หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการด้านสุขภาพโดยตรงแก่ผู้ป่วย
และประชาชน ทั้งผู้ที่ให้บริการพยาบาลในสถานบริการและในชุมชน 
ความผูกพันต่อองค์กรพยาบาลระดับมาก หมายถึง คะแนนความคิดเห็นต่อข้อค�าถาม
เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรพยาบาล ตอนที่ 2 ของแบบสอบถามความผูกพัน 
ต่อองค์กรพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ จ�านวน 27 ข้อ ได้คะแนนรวมมากกว่า 
หรือเท่ากับ 81 คะแนนขึ้นไป อยู่ในระดับมาก (เกณฑ์การให้คะแนนระบุในค�าชี้แจง
ของแบบประเมิน)

เกณฑ์เป้าหมาย 1. เกณฑ์ระดับ สถานบริการสุขภาพ ร้อยละ 60 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
2. เกณฑ์ระดับจังหวัด ร้อยละ 60 ของจ�านวนโรงพยาบาลในจังหวัด
3. เกณฑ์ระดับเขต ร้อยละ 60 ของจ�านวนโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ

วัตถุประสงค์ เพ่ือน�าผลการประเมินความผูกพันต่อองค์กรพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ มาใช้ใน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรพยาบาล เพื่อเสริมสร้าง
ความผูกพันอย่างตรงประเด็น ส่งผลให้บุคลากรรักในองค์กร และตั้งใจปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณภาพมากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลวิชาชีพของสถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ A - F3 
จ�านวน 898 แห่ง

ระดับการรายงาน สถานบริการสุขภาพ/จังหวัด/เขตสุขภาพ
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วิธีการดำาเนินงานและ
จัดเก็บข้อมูล

1. องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพด�าเนินการโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
ความผูกพันองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ โดยมีนักวิชาการพยาบาล กองการพยาบาล 
ผู้นิเทศการพัฒนาบริการพยาบาล ประจ�าเขตสุขภาพ และผู้บริหารการพยาบาล เป็น
ที่ปรึกษา ติดตามก�ากับ ความก้าวหน้าของการด�าเนินงาน
2. องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพประเมินผลหลังส้ินสุดโครงการ โดย
ตรวจสอบจ�านวนพยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการด้านสุขภาพโดยตรงแก่ผู ้ป่วยและ
ประชาชน ท้ังผู้ที่ให้บริการพยาบาลในสถานบริการและในชุมชนทั้งหมด และขอ
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
3. องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพท�าการประเมินความผูกพันต่อองค์กร
พยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ ด้วยแบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กรพยาบาล (En-
gagement_ND2563)
4. องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพตรวจสอบแบบประเมินท่ีได้รับคืนและ
บันทึกคะแนนของแบบสอบถามทุกชุดที่ได้รับและทุกข้อ วิเคราะห์ค่าคะแนนของ
แบบสอบถามแต่ละชุด และนับจ�านวนชุดแบบสอบถาม ดังนี้
 4.1 จ�านวนแบบสอบถามทั้งหมดจ�าแนกตามกลุ่มข้าราชการ พนักงานของรัฐ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว
 4.2 จ�านวนแบบสอบถามที่มีคะแนนความผูกพันต่อองค์กรพยาบาล ส่วนที่ 2 
จ�านวน 27 ข้อ รวมได้ 27 - 53 คะแนน จ�าแนกตามกลุ่มข้าราชการ พนักงานของรัฐ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว
 4.3 จ�านวนแบบสอบถามที่มีคะแนนความผูกพันต่อองค์กรพยาบาล ส่วนที่ 2 
จ�านวน 27 ข้อ รวมได้ 54 - 80 คะแนน จ�าแนกตามกลุ่มข้าราชการ พนักงานของรัฐ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว
 4.4 จ�านวนแบบสอบถามที่มีคะแนนความผูกพันต่อองค์กรพยาบาล ส่วนที่ 2 
จ�านวน 27 ข้อ รวมได้ 81 - 108 คะแนน จ�าแนกตามกลุ่มข้าราชการ พนักงานของรัฐ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว
5. องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพบริการพยาบาลระดับจังหวัดพร้อมทั้งจัดเก็บส�าเนาเพื่อใช้ประกอบการจัด
ท�าแผนพัฒนาในปีต่อไป

สูตรคำานวณ กรณีวิเคราะห์ด้วยตนเอง สามารถใช้สูตรค�านวณ ดังนี้
= A*100/B

ตัวตั้ง A จ�านวนสถานบริการสุขภาพในจังหวัดหรือเขตที่พยาบาลวิชาชีพมีความผูกพันต่อ
องค์กรพยาบาลในระดับปานกลางถึงมาก

ตัวหาร B จ�านวนสถานบริการสุขภาพในจังหวัดหรือเขตทั้งหมด
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ระยะเวลาประเมินผล 3 เดือน
ต.ค. - ธ.ค. 2562

6 เดือน
ม.ค.- มี.ค. 2563

9 เดือน
เม.ย.-มิ.ย. 2563

12 เดือน
ก.ค.-ก.ย. 2563

ด�าเนนิการครบถ้วน
ตามระดบัที ่1-2

ด�าเนนิการครบถ้วน
ตามระดับที่ 3-4

ด�าเนนิการครบถ้วน
ตามระดับที่ 5 

และรายงานในระบบ
บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด

คุณภาพบริการ
พยาบาลผ่านเว็บ

แอพพลิเคชั่น

สรุปรายงานรูปเล่ม

วิธีการรายงานข้อมูล รายงานเป็นข้อมูลดิบ
1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลองค์กรพยาบาล โดยผู้รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูล ทุกรายตัวชี้วัด บันทึกข้อมูลจ�านวนแบบสอบถามความผูกพันต่อ
องค์กรพยาบาลตามผลการวิเคราะห์เป็นคะแนนดิบ ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับจังหวัดรวบรวมข้อมูล
2. CNO_P รวบรวมแบบรายงานข้อมูล ของทุกโรงพยาบาลภายในจังหวัด ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วน และส่งให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับ
เขต
3. CNO_R คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับเขต รวบรวมข้อมูล 
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนซ�้า และส่งให้กองการพยาบาล 
4. กองการพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์ตัวชี้วัด สรุปและน�าเสนอข้อมูลในการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับประเทศ 

แหล่งข้อมูล รายงานการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กร
พยาบาล (Engagement_ND2563) ของแต่ละสถานบริการสุขภาพ

แบบฟอร์ม 1.  Engagement_ND2563
2. รายงานข้อมูล : บันทึกในโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล
ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น ประจ�าปีงบประมาณ 2563

หมายเหตุ กรณีต้องการวิเคราะห์ในระดับสถานบริการสุขภาพ ให้นับจ�านวนหน่วยงานภายใน
สถานบริการสุขภาพที่รับผิดชอบตัวชี้วัดเป็นตัวต้ังและตัวหารแทนจ�านวนสถาน
บริการสุขภาพ

เอกสารสนับสนุน ไม่มี

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด ระดับเขต : เลขาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับ
ประเทศ
ระดับกระทรวง : นักวิชาการพยาบาล ผู้นิเทศประจ�าเขตสุขภาพ
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แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กรพยาบาลของบุคลากรพยาบาล

 แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กรพยาบาลของบุคลากรทางการพยาบาลนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมิน
ผลลัพธ์ของกระบวนการบริหารจัดการด้านบุคลากรในประเด็นที่เก่ียวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากร
ทางการพยาบาล ซึ่งมีผลต่อกระบวนการท�างานหรือการให้บริการแก่ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการที่มีคุณภาพ รวมถึงอาจมี
ผลต่อการลาออก โอนย้ายจากงาน โดยผู้ตอบแบบสอบถามชุดนี้ เป็นพยาบาลวิชาชีพกลุ่มผู้ให้บริการโดยตรงแก ่
ผู้ป่วยและประชาชน ทั้งที่เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว  
ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

คำาชี้แจง
 เป็นแบบสอบถามที่มีข้อค�าถามทั้งหมดมี 33 ข้อ 3 ตอน ส�าหรับตอนที่ 2 แบ่งข้อค�าถามที่มีความหมายทาง
ลบและข้อค�าถามที่มีความหมายทางบวก โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ
 1. ข้อค�าถามที่มีความหมายทางลบ มีทั้งหมด 11 ข้อ ได้แก่
  1)  ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ข้อ 8
  2)  การยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององค์การ ข้อ 16
  3)  การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน ข้อ 20, 21, 22, 23
  4)  ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ ข้อ 25, 27
  5) ความต้องการในการด�ารงความเป็นสมาชิกองค์การ ข้อ 29, 30, 31
แต่ละข้อมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
    ตอบ ไม่เห็นด้วยเลย ให้คะแนน 4
    ตอบ เห็นด้วยน้อย ให้คะแนน 3
    ตอบ เห็นด้วย ให้คะแนน 2
    ตอบ เห็นด้วยมาก ให้คะแนน 1
 2. ข้อค�าถามที่มีความหมายทางบวก มีทั้งหมด 16 ข้อ ได้แก่
  1)  ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ข้อ 7, 9, 10, 11
  2)  การยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององค์การ ข้อ 12, 13, 14, 15 
  3)  การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน ข้อ 17, 18, 19 
  4)  ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ ข้อ 24, 26, 28
  5)  ความต้องการในการด�ารงความเป็นสมาชิกองค์การ ข้อ 32, 33
 แต่ละข้อมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
    ตอบ ไม่เห็นด้วยเลย ให้คะแนน 1
    ตอบ เห็นด้วยน้อย ให้คะแนน 2
    ตอบ เห็นด้วย ให้คะแนน 3
    ตอบ เห็นด้วยมาก ให้คะแนน 4
 ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยข้อมูลนี้จะน�ามาใช้ในการวิเคราะห์ 
ในภาพรวม ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน แต่จะน�ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ

ด้านบุคลากรของระบบบริการสุขภาพ เพื่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน

Engagement_ND2563
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ¨ ชาย ¨ หญิง อายุ................ปี

2. ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับ 

 ¨ A ¨ S ¨ M1         ¨ M2 ¨ F1 - F3

 ¨ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ¨ โรงพยาบาลสังกัดกรมอนามัย

 ¨ โรงพยาบาลสังกัดกรมควบคุมโรค ¨ โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต

 ¨ อื่นๆ ระบุ..................................................................

3. ประเภท ¨ ข้าราชการ  ¨ พนักงานของรัฐ 

  ¨ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ¨ ลูกจ้างชั่วคราว

4. ปฏิบัติงานในต�าแหน่ง ¨ ผู้บริหาร ¨ ผู้ปฏิบัติ

5. งานที่ปฏิบัติงาน
 ¨ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ¨ ผู้ป่วยนอก ¨ ผู้ป่วยหนัก   
 ¨ ผู้คลอด  ¨ ห้องผ่าตัด ¨ วิสัญญี
 ¨ ผู้ป่วยใน ¨ จิตเวช ¨ ตรวจรักษาพิเศษ
 ¨ ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ¨ วิจัยและพัฒนาการพยาบาล
 ¨ การพยาบาลในชุมชน  ¨ อาชีวอนามัย

6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในต�าแหน่งปัจจุบัน..............ปี (เศษของปี มากกว่า 6 เดือนคิดเป็น 1 ปี)
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ตอนที่ 2 ความผูกพันต่อองค์กรพยาบาล 

โปรดอ่านข้อความและท�าเครือ่งหมาย ü ลงในช่องว่างท่ีตรงกับความคิดเหน็ของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว

ข้อคำาถาม

ระดับความคิดเห็น

เห็นด้วย
มาก

เห็นด้วย เห็นด้วย
น้อย

ไม่เห็น
ด้วยเลย

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
7. ความส�าเร็จขององค์การส่วนหนึ่งมีผลมาจากการปฏิบัติงาน
ของท่าน

8. หากท่านลาออกจะไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อองค์การนี้

9. หากมีใครพูดถึงองค์การของท่านในทางที่เสียหาย ท่านจะรู้สึก
ไม่สบายใจ

10. ท่านมีความสุขและสนุกกับงานที่ท�า

11. หากมีผู้เข้าใจองค์การของท่านผิด ท่านจะอธิบายสิ่งที่ถูกต้อง
ให้เขาเข้าใจ

การยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององค์การ
12. ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ

13. เป้าหมายของการปฏิบัติงานในองค์การสอดคล้องกับ
แนวคิดของท่าน

14. ท่านคิดว่าการบริหารงานขององค์การเป็นการบริหารงานที่
เหมาะสมแล้ว ในสถานการณ์ปัจจุบัน

15. วัฒนธรรมขององค์การเป็นสิ่งที่ท่านเห็นด้วยและยอมรับ

16. นโยบายและเป้าหมายต่าง ๆ ขององค์การเป็นสิ่งที่เลื่อนลอย

การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน
17. ท่านเต็มใจที่จะท�างานล่วงเวลาให้กับองค์การ แม้ว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า

18. เมื่อได้รับมอบหมายงาน ท่านจะทุ่มเทให้กับงานนั้น เพื่อให้
งานบรรลุผลส�าเร็จ

19. ท่านพร้อมเสมอที่จะอุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงาน
เพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์การ

20. เมื่อพบอุปสรรคในการท�างานท่านก็จะยกเลิกการท�างานนั้น ๆ

21. งานที่คั่งค้างเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุก ๆ คนต้องมีกัน

22. การมาท�างานสาย กลับบ้านก่อนเวลาเป็นเรื่องปกติที่ใครๆ  
ก็ท�ากัน

23. ท่านรู้สึกว่าท่านได้รับมอบหมายงานมากเกินไป
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ข้อคำาถาม

ระดับความคิดเห็น

เห็นด้วย
มาก

เห็นด้วย เห็นด้วย
น้อย

ไม่เห็น
ด้วยเลย

ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ
24. ในสถานการณ์ปัจจุบัน ท่านมีความรู้สึกห่วงใยต่อความอยู่
รอดและอนาคตขององค์การ

25. เมื่อท่านได้ทราบว่าการด�าเนินงานขององค์การประสบ
กับปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ท่านก็ไม่ได้ให้ความสนใจต่อ
เหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด

26. ท่านคิดว่าในการท�างานนั้นพนักงานควรค�านึงถึงผล
ประโยชน์ขององค์การเป็นส�าคัญก่อนนึกถึงประโยชน์ส่วนตน

27. ปัญหาต่าง ๆ ขององค์การ ฝ่ายบริหารต้องเป็นผู้แก้ไข
เท่านั้น บุคลากรอื่นไม่สามารถช่วยแก้ไขได้

28. เราจ�าเป็นต้องพัฒนางานที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ความต้องการในการดำารงความเป็นสมาชิกขององค์การ
29. ท่านคิดว่าการตัดสินใจของท่านในการท�างานที่องค์การนี้ 
เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด

30. ท่านคิดว่าหากท่านได้โอกาสเปลี่ยนงานไปอยู่องค์การอื่น 
ท่านจะประสบความส�าเร็จและก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่การ
งานมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

31. ท่านพร้อมที่จะเปลี่ยนงานทันทีหากมีโอกาส

32. แม้ว่าท่านจะมีโอกาสเปลี่ยนงานไปอยู่องค์การอื่น และได้
รายได้ที่สูงกว่า แต่ท่านก็สมัครใจที่จะยังคงท�างานอยู่ที่องค์การนี้
ต่อไป

33. ท่านเชื่อมั่นว่าการท�างานอยู่ที่องค์การนี้ จะท�าให้ท่านมี
ความสุขในการท�างานและรักที่จะท�างานอยู่ที่องค์การนี้ตลอดไป

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ตัวชี้วัดที่ 2.5
ร้อยละความสำาเร็จของสถานบริการสุขภาพที่พัฒนาระบบการรับส่งต่อผู้ป่วยตามเกณฑ์

รายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

ยุทธศาสตร์บริการ
พยาบาลระดับประเทศ

พัฒนาความเป็นเลิศของระบบบริการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความส�าเร็จของสถานบริการสุขภาพที่พัฒนาระบบการรับส่งต่อผู้ป่วยตามเกณฑ์

คำานิยาม ความสำาเร็จของสถานบริการสุขภาพที่พัฒนาระบบการรับส่งต่อผู้ป่วยตามเกณฑ์ 
ในที่นี้หมายถึง สถานบริการสุขภาพที่มีการพัฒนาระบบการรับส่งต่อผู้ป่วย (referral 
system) ครบตามเกณฑ์ประเมินท้ัง 5 ระดับ และมีคะแนนการประเมินการพัฒนา
ระบบการรับส่งต่อตามแนวทางปฏิบัติการพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยเพ่ือความปลอดภัย
ของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ 16 คะแนนขึ้นไป

ระบบการรับส่งต่อ (referral system) หมายถึง ระบบบริการที่จัดขึ้นเพื่อให้บริการ
รับส่งต่อผู ้ป่วยระหว่างสถานบริการสุขภาพ ต้ังแต่ก่อนการส่งต่อ ขณะส่งต่อ  
หลังการส่งต่อ ทั้งไปและกลับอย่างมีคุณภาพ เชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ  

ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง ประกอบด้วย การส่งต่อ (refer out) 
การรับส่งต่อ (refer in) การส่งกลับ (refer back) การรับกลับ (refer receive)  
และการขอรับค�าปรึกษาในการดูแลรักษาผู้ป่วย (consultation)

การส่งต่อ (Refer out) หมายถึง การส่งผู้ป่วยไปยังสถานบริการสุขภาพปลายทาง 
(เน่ืองจากเกินศักยภาพหรือความจ�าเป็นอื่นๆ) ซ่ึงสามารถให้บริการที่เหมาะสมกว่า 
เพื่อปรึกษา ชันสูตร วินิจฉัย หรือรักษาต่อ

การรับส่งต่อ (Refer in) หมายถึง การรับผู้ป่วยที่ส่งจากสถานบริการสุขภาพต้นทาง 
เพื่อมารับการรักษาต่อ

การส่งกลับ (Refer back) หมายถึง การส่งผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อยังสถานบริการ
สุขภาพต้นทาง สถานบริการสุขภาพใกล้บ้าน หรือสถานบริการสุขภาพตามสิทธิ

การรับกลับ (Refer receive) หมายถึง การจัดระบบเพื่อไปรับผู้ป่วยที่ส่งไปรับ 
การรักษาหรือตรวจวินิจฉัยท่ีสถานบริการสุขภาพปลายทาง กลับมารักษาต่อที ่
สถานบริการสุขภาพต้นทาง เมื่อมีอาการพ้นวิกฤตหรือมีอาการที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของสถานพยาบาลของตน รวมถึงการไปรับกลับมารักษาต่อตามสิทธิ

การขอรับคำาปรึกษาในการดูแลรักษาผู้ป่วย (consultation) หมายถึง การจัด
ระบบให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ
ของโรงพยาบาลแม่ข่ายก่อนการส่งต่อ หรือให้ค�าปรึกษาโดยไม่ส่งต่อตัวผู้ป่วย
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เกณฑ์การประเมิน ระดับที่ 1 มีคณะกรรมการพัฒนาระบบการรับส่งต่อผู้ป่วยระดับโรงพยาบาล โดยมี
พยาบาลเป็นกรรมการและเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับที่ 2 วิเคราะห์ส่วนขาด และจัดท�าแผนพัฒนาระบบการรับส่งต่อ โดยใช้
แนวทางปฏิบัติการพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลเพ่ือความปลอดภัย
ของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ของกองการพยาบาล (2562) และแบบประเมินการพัฒนา
ระบบการรับส่งต่อตามแนวทางปฏิบัติการพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยเพ่ือความปลอดภัย
ของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ (Refer_ND2563)
ระดับที่ 3 ด�าเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพระบบการรับส่งต่อฯ
ระดับที่ 4 มีรายงานผลลัพธ์การด�าเนินงานรอบ 6 เดือน และมีการปรับปรุงอย่างต่อ
เนื่อง
ระดับที่ 5 มีรายงานผลลัพธ์การด�าเนินงานรอบ 12 เดือน และมีผลการประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินการพัฒนาระบบการรับส่งต่อตามแนวทางปฏิบัติการพยาบาลส่งต่อ
ผู้ป่วยเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ (Referal_ND2563) โดยต้องได้
คะแนนการประเมิน > 16 คะแนนขึ้นไป

เกณฑ์เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 ของสถานบริการสุขภาพในระดับจังหวัดหรือระดับ
เขตสุขภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อ (referral system) ของสถานบริการสุขภาพให้มีการ
ด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ A–F3 
(จ�านวน 898 แห่ง)

ระดับการรายงาน โรงพยาบาล/จังหวัด/เขตสุขภาพ

วิธีการดำาเนินงานและ
จัดเก็บข้อมูล

1. ผู้นิเทศการพยาบาลประจ�าเขตสุขภาพ (นักวิชาการพยาบาลจากกองการพยาบาล) 
และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับเขตสุขภาพ ร่วมกันวางแผน
พัฒนาคุณภาพระบบการรับส่งต่อระดับเขตสุขภาพ มอบหมายผู้รับผิดชอบระดับ 
เขตสุขภาพและระดับจังหวัด 
2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับเขตสุขภาพ ด�าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาคุณภาพระบบการรับส่งต่อระดับเขตสุขภาพ และมอบหมาย 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับจังหวัด (ทุกจังหวัดภายในเขต
สุขภาพ) ด�าเนินการในจังหวัดของตน
3. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับจังหวัด จัดท�าแผนพัฒนา

คุณภาพระบบการรับส่งต่อระดับจังหวัด และมอบหมายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
บริการพยาบาลระดับโรงพยาบาล (ทุกโรงพยาบาลภายในจังหวัด) ด�าเนินการ 
ในโรงพยาบาลของตน
4. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับโรงพยาบาลด�าเนินการ 
ตามระดับความส�าเร็จของตัวชี้วัด (ระดับที่ 1-5)
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5. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับโรงพยาบาล รายงานผล 
การด�าเนินงานในโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาลผ่านเว็บ 
แอพพลิเคชั่นของกองการพยาบาล และท�าส�าเนาส่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
บริการพยาบาลระดับจังหวัด เพื่อวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยและวางแผนพัฒนาคุณภาพ
ระบบการรับส่งต่อในภาพรวมของจังหวัดต่อไป
6. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับจังหวัด รายงานผลการด�าเนินงาน
ต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับเขตสุขภาพและนักวิชาการ
พยาบาลผู้นิเทศ เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุปัจจัยและร่วมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพระบบ
การรับส่งต่อในภาพรวมของเขตสุขภาพในปีถัดไป

สูตรคำานวณ กรณีต้องการวิเคราะห์ระดับองค์กรพยาบาล ให้วิเคราะห์จากผลการด�าเนินงาน 
ตามเกณฑ์การประเมิน (ผ่านเกณฑ์ คือ ผ่านระดับ 5) และผลการประเมินตนเอง 
ตามแบบประเมินการพัฒนาระบบการรับส่งต่อตามแนวทางปฏิบัติการพยาบาลส่งต่อ 
ผู้ป่วยเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ (Referal_ND2563) (ผ่านเกณฑ ์
คือ > 16 คะแนน)

กรณีต้องการวิเคราะห์ระดับจังหวัดหรือเขต (เป้าหมาย>ร้อยละ 70)
สามารถใช้สูตรค�านวณ ดังนี้ 
= A * 100/B

ตัวตั้ง A จ�านวนสถานบริการสุขภาพที่มีความส�าเร็จในด�าเนินงานระบบการรับส่งต่อคุณภาพ
ระดับ 5 และมีคะแนนแบบประเมินการพัฒนาระบบการรับส่งต่อตามแนวทางปฏิบัติ
การพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ (Referal_
ND2563) > 16 คะแนน

ตัวหาร B จ�านวนสถานบริการสุขภาพทั้งหมด

ระยะเวลาประเมินผล 3 เดือน
ต.ค. – ธ.ค. 2562

6 เดือน
ม.ค.- มี.ค. 2563

9 เดือน
เม.ย.-มิ.ย. 2563

12 เดือน
ก.ค.-ก.ย. 2563

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 1-2

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 3-4

ด�าเนินการครบถ้วน
ตามระดับที่ 5 
และรายงาน

ในโปรแกรมจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพ

บริการพยาบาล
ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น

สรุปรายงานรูปเล่ม
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วิธีการรายงานข้อมูล รายงานเป็นข้อมูลดิบ
1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับโรงพยาบาล ส่งผลผลการ
ประเมินตนเองตามแบบประเมินการพัฒนาระบบการรับส่งต่อตามแนวทางปฏิบัติ
การพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ (Referal_
ND2563) เป็นคะแนนดิบให้กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลองค์กร
พยาบาล ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลทุกรายตัวชี้วัด
2. CNO องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพ บันทึกข้อมูลในแบบรายงานข้อมูล 
โดยบันทึกคะแนนรวมจากแบบฟอร์ม ส่งรายงานให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาลระดับจังหวัดรวบรวมข้อมูล
3. CNO_P รวบรวมแบบรายงานข้อมูล ของทุกโรงพยาบาลภายในจังหวัด ตรวจสอบ

ความถูกต้อง ครบถ้วน และส่งให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับเขต
4. CNO_R คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับเขต รวบรวมข้อมูล 
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนซ�้า และส่งให้กองการพยาบาล
5.  กองการพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์ตัวชี้วัด สรุปและน�าเสนอข้อมูล 
ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับประเทศ

แหล่งข้อมูล 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการรับส่งต่อฯ
2. รายงานผลการด�าเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบการรับส่งต่อฯ
3. การประเมินตนเองตามแบบประเมินการพัฒนาระบบการรับส่งต่อตามแนวทาง
ปฏิบัติการพยาบาลส่งต่อผู ้ป ่วยเพื่อความปลอดภัยของผู ้ป ่วยและเจ้าหน้าที่  
(Referal_ND 2563)

แบบฟอร์ม 1. แบบประเมิน Referal_ND 2563
2. รายงานข้อมูล : บันทึกในโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล
ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น ประจ�าปีงบประมาณ 2563 

เอกสารสนับสนุน กองการพยาบาลส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2562). แนวทางปฏิบัติการ
พยาบาลส่งต่อผู ้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู ้ป่วยและ 
เจ้าหน้าที่.

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด นางสาวอรรถยา อมรพรหมภักดี นักวิชาการพยาช�านาญการพิเศษ 
กองการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มือถือ 086-8985696 e-mail attaya2@gmail.com
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แบบประเมินการพัฒนาระบบการรับส่งต่อตามแนวทางปฏิบัติการพยาบาลส่งต่อผู้ป่วย
เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่

คำาชี้แจง โปรดตอบค�าถามต่อไปนี้ด้วยการท�าเครื่องหมาย ü ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

ลำาดับ การจัดบริการพยาบาล
การประเมิน

มี (1) ไม่มี (0)

1 มีพยาบาลรับผิดชอบศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย และก�าหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน

2 มีแนวทางปฏิบัติ “ไม่ปลอดภัย... ไม่ออกรถ” โดยหากพยาบาลส่งต่อตรวจสอบ
พบว่าพนักงานขับรถหรือยานพาหนะไม่พร้อม พยาบาลสามารถรายงานหัวหน้า
ห้องฉุกเฉินเพื่อเปลี่ยนพนักงานขับรถหรือเปลี่ยนยานพาหนะได้   

3 มีแนวทางปฏิบัติ “ไม่ลืม...คาดเข็มขัดนิรภัย” โดยพยาบาลส่งต่อตรวจสอบให้ทุก
คนบนรถพยาบาลต้องคาดเข็มขัดนิรภัย และจะถอดเข็มขัดนิรภัยเมื่อรถพยาบาล
จอดสนิทเท่านั้น 

4 มีแนวทางปฏิบัติ “ไม่ทำาหัตถการ...ขณะรถเคลื่อนที่” โดยหากจ�าเป็นต้องท�า
หัตถการ (ที่ต้องถอดเข็มขัดนิรภัย) หรือช่วยฟื้นคืนชีพ ต้องหยุดรถในที่ปลอดภัย 

5 ก�าหนดให้พยาบาลหัวหน้าทีมส่งต่อ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้มีอ�านาจส่ังการบนรถ
ส่งต่อทั้งขาไปและขากลับ

6 จัดเวรพยาบาลส่งต่อฯปฏิบัติงานไม่เกิน 12 ชั่วโมง (รวมระยะเวลาในการส่งต่อ) 
และจัดระบบการเรียกทีมเสริม

7 มีแนวทางปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของพยาบาล เช่น  
จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเป็นเพ่ือนพยาบาลกรณีขากลับเป็นยามวิกาล หรือให้พักค้างก่อน
กลับในตอนเช้าหากการเดินทางกลับมีความเสี่ยง

8 มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งใน/นอกเขตพื้นที่ ดังนี้
·	 การรับส่งต่อผู้ป่วย (refer in)

9 ·	 การส่งต่อผู้ป่วย (refer out) 

10 ·	 การส่งผู้ป่วยกลับ (refer back)

11 ·	 การรับผู้ป่วยกลับ (refer receive)

12 ·	 การให้ค�าปรึกษาในการดูแลรักษาผู้ป่วย (consultation)

13 ·	 การรับส่งต่อในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ

14 มีแนวทางปฏิบัติการพยาบาลส่งต่อผู้ป่วย ครอบคลุมการเตรียมความพร้อมก่อน
การรับส่งต่อผู้ป่วย การให้การดูแลขณะรับส่งต่อ และการปฏิบัติการพยาบาลหลัง
การรับส่งต่อผู้ป่วย

Referal_ND2563
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ลำาดับ การจัดบริการพยาบาล
การประเมิน

มี (1) ไม่มี (0)

15 มีฐานข้อมูลทรัพยากรที่จ�าเป็นในการรักษาพยาบาล และมีข้อตกลงในการใช้
ทรัพยากร (แพทย์ เครื่องช่วยหายใจ incubator รถพยาบาล) ร่วมกันระหว่าง
สถานพยาบาล (resource sharing) ภายในจังหวัดและภายในเขตสุขภาพ

16 มีการจัดท�าฐานข้อมูลการส่งต่อในระบบสารสนเทศ เพื่อการพัฒนางานการพยาบาล
ส่งต่อผู้ป่วย

17 พนักงานขับรถส่งต่อฯทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุข

18 มีแนวทางปฏิบัติให้พนักงานขับรถตรวจสอบความพร้อมของรถพยาบาลและ
อุปกรณ์บนรถ รวมถึงดูแลปริมาณของ O2 ในถังให้เพียงพอต่อการส่งต่อผู้ป่วย 
ทุกเวร และลงลายมือชื่อวันเวลาที่ชัดเจน (หากไม่มีหลักฐานการตรวจสอบ พยาบาล
มีสิทธิปฏิเสธการขึ้นรถพยาบาล)

19 มีและใช้แบบประเมินคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยขณะส่งต่อ อย่างน้อย 4 ด้าน 
ได้แก่ การดาม การห้ามเลือด การดูแลสารน�้า และการดูแลทางเดินหายใจ

20 มีการฝึกอบรมพยาบาลส่งต่อทุกคนให้มีความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยขณะส่งต่อ 
(หลักสูตรภายในหรือภายนอกหน่วยงาน)

รวมคะแนน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

*** หมายเหตุ สถานบริการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ คือ ต้องได้คะแนนจากการประเมินไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80 ของ

คะแนนเต็ม หรือ > 16 คะแนน
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บรรณานุกรม

กระทรวงสาธารณสุข. 2559. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข). นนทบุรี : ส�านักนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

กระทรวงสาธารณสุข. 2555. แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) พ.ศ. 2555-2559. นนทบุรี: 

ส�านักบริหารการสาธารณสุขส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.
กองการพยาบาลส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2562. แนวทางปฏิบัติการพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง

สถานพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่.

กองการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2561. แนวทางการจัดบริการพยาบาลในคลินิกหมอ

ครอบครัว (Primary Care Cluster). ปทุมธานี: บริษัทส�านักพิมพ์สื่อตะวัน จ�ากัด. 
กองบริหารการสาธารณสุข ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2562. คู่มือแนวทางการพัฒนาระบบรับส่งต่อ 

ผู้ป่วย.นนทบุรี: ส�านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ.
วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. 2544. การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร: เอ็กซ์เปอร์เน็ต.
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์. 2558. แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองส�าหรับพยาบาล

ทั่วไป.กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส จ�ากัด.
สภาการพยาบาล. 2560. ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง นโยบายชั่วโมงการท�างานของพยาบาลเพ่ือความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย. นนทบุรี: สภาการพยาบาล. 
สภาการพยาบาล. 2548. ประกาศสภาการพยาบาล เร่ือง มาตรฐานการบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ . 

นนทบุรี: สภาการพยาบาล. 

ส�านักการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2551. มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล (ปรับปรุง

ครั้งที่ 2) พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

ส�านักการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2554. การประกันคุณภาพการพยาบาล: การประเมิน

คุณภาพการบริหารการพยาบาล. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จ�ากัด.

ส�านักการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2554. การประกันคุณภาพการพยาบาล: การประเมิน

คุณภาพการบริการพยาบาลฝากครรภ์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จ�ากัด.

ส�านักการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2554. การประกันคุณภาพการพยาบาล: การประเมิน

คุณภาพการบริการพยาบาลผู้คลอด. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จ�ากัด.

ส�านักการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2555. แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพในส่วน

ภูมิภาค : งานบริการพยาบาล. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
ส�านักการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2556. การพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน. นนทบุรี: โรงพิมพ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
ส�านักการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2557. เกณฑ์คุณภาพงานเยี่ยมบ้าน. นนทบุรี: โรงพิมพ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
ส�านักการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2559. มาตรฐานการพยาบาลในชุมชน. ปทุมธานี:  

บริษัท ส�านักพิมพ์สื่อตะวัน จ�ากัด. 
ส�านักการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2559. ระบบบริการพยาบาลแบบประคับประคอง. 



กองการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

56 แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563

ปทุมธานี: บริษัท ส�านักพิมพ์สื่อตะวัน จ�ากัด. 
ส�านักการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2559. แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะเรื้อรัง. 

ปทุมธานี: บริษัท ส�านักพิมพ์สื่อตะวัน จ�ากัด.
ส�านักการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2557. มาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย. 

กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดเทพเพ็ญวานิสย์. 
ส�านักการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2560. ยุทธศาสตร์บริการพยาบาลระดับประเทศ  

พ.ศ. 2560-2564. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดเทพเพ็ญวานิสย์. 
ส�านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. รู้จักธรรมาภิบาล. [อินเตอร์เน็ต]; 2560 [สืบค้นข้อมูลวันที่ 9 ตุลาคม 2560]. 

แหล่งข้อมูล: www.socgg.soc.go.th
ส�านักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. 2559. แนวทางการด�าเนินงานคลินิกหมอครอบครัวส�าหรับ

หน่วยบริการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
ส�านักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. 2556. แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service plan. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.



กองการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

57แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563

ภาคผนวก

57แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563





กองการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

59แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563

ภาคผนวกที่ 1

คณะกรรมการพัฒนาแนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

ประจำาปีงบประมาณ 2563

โดยกองการพยาบาล สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 1. นางศิริมา ลีละวงศ์ 

 2. นางอัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์

 3. ดร.กนกพร แจ่มสมบูรณ์

 4. นางสาวสมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ 

 5. นางสาวอุไรพร จันทะอุ่มเม้า

 6. นางสาวโศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์

 7. นางสาวอรรถยา อมรพรหมภักดี

 8. ดร.พัชรี เนียมศรี

 9. ดร.ศศมน ศรีสุทธิศักดิ์

 10. นางสาวพัชรีย์ กลัดจอมพงษ์

 11. ร.ต.อ.(หญิง)  ยุรีพรรณ วณิชโยบล

 12. นางสาวจุฬามณี คุณวุฒิ

 13. นางสาวหทัยรัตน์ บุญแก้ว 

 14. นายนครินทร์ สุวรรณแสง

 15. นางสาวสุพัสตรา เสนสาย

 16. นายชัชนน เทพวงค์

 

 



กองการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

60 แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563

ภาคผนวกที่ 2 QR CODE

เอกสารที่เกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปีแห่งพยาบาลและผดุงครรภ์: การน�านโยบายสู่การปฏิบัติกับผลลัพธ์

ทางการพยาบาล “Year of The Nurse and Midwife: Policy Deployment and Nursing Outcome”
ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

QR CODE ชื่อรายการ

เอกสารประกอบการบรรยายและ
รายละเอียดการจัดประชุม

แบบสำารวจความพึงพอใจในการจัดประชุม

แบบประเมินการจัดประชุมวิชาการ

โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

เครือข่ายเขตสุขภาพ

หรือท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์
https://nursing.moph.go.th/Quality/



กองการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

61แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563

ภาคผนวกที่ 3

โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาลผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น 
ประจำาปีงบประมาณ 2563

แนวทางการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
การพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลประจำาปี 2563

ในระบบบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลประจำาปี 2563
สำาหรับ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ ทั่วไป และชุมชน 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ชื่อ นามสกุล Tel E-mail

นายนฤพงศ์  ศักดิ์ท อง กลุ่มงานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ 0 2590 6292 narupong_25@hotmail.com

นายชัชนน  เทพวงค์ กลุ่มงานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ 0 2590 6292 mo_eng@live.com

นางสาวอรรถยา  อมรพรหมภักดี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ 0 2590 6268 attaya2@gmail.com

และนักวิชาการผู้นิเทศประจ�าเขต ทุกเขตสุขภาพ 0 2590 6292

รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมและติดตามการประชาสัมพันธ์ได้จาก Line

[กองการพยาบาล สป.สธ] ได้ส่งคำาเชิญสู่ห้องแชท “QA_Nures_สธ.”
https://line.me/ti/g2/rEiPJX7XylqDDw-WPCI2CyiB1f-nRxvJUiVAaQfZPYEXEbWRwVRC4hW-NWRPG-2R

หรือ 

Website: www.nursing.go.th



กองการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

62 แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563

Timeline
การบันทึกและส่งข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล ปีงบประมาณ 2563

แผนผังการดำาเนินงาน

คำาอธิบายขั้นตอนการดำาเนินงาน

ก่อนการด�าเนินงาน กองการพยาบาล หรือ ผู ้ที่ รับผิดชอบ 
ด�าเนินการจัดท�าเอกสารและแบบฟอร์ม
การบันทึกข้อมูล

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานรับผิดชอบ 
ด�าเนินการจัดเตรียมข้อมูล ตามแบบฟอร์ม  
ชื่อ  Qa_DataList_2563.xlsx

ระหว่างการด�าเนินการ ผู้ท่ีรับผิดชอบ จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือบันทึก        
1 ต.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานรับผิดชอบ 
-  จัดเตรียมข้อมูลเพื่อบันทึก 1 ต.ค. 62 -  
30 มิ.ย. 63 หัวหน้าพยาบาล และ QA NURES 
หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ตามแบบฟอร์ม Qa_DataList_2563.xlsx

กองฯส่งข้อมูลผล

การวิเคราะห์คืนเขต

สุขภาพและจังหวัด
ลงทะเบียนกลุ่ม

LINE

จัดเตรียมข้อมูล

เพื่อบันทึก 1 ต.ค. 62 - 

30 มิ.ย. 63

เขตเข้าระบบตรวจสอบ

ความเรียบร้อย

และแก้ไข

เข้าบันทึกและ

ส่งข้อมูลแบบแบ่งเขต

สุขภาพ



กองการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

63แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563

ขณะการด�าเนินการ กองการพยาบาล หรือ ผู้ที่รับผิดชอบ เปิด
ให้เข้าใช้งาน ระบบบันทึกและจัดเก็บข้อมูล 
แบบแบ่งเขตสุขภาพ และตามช่วงเวลาที่
ก�าหนด
- เป ิดระบบบันทึกข ้อมูลผ ่ านระบบ
อินเตอร์เน็ต

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานรับผิดชอบ 
- เข้าใช้งาน ระบบบันทึกและจัดเก็บข้อมูล 
แบบแบ่งเขตสุขภาพ และตามช่วงเวลาที่
ก�าหนด  ตามก�าหนดการ 
ดูได้จากเว็บไซต์ 
https://nursing.moph.go.th/Quality/

กองการพยาบาล หรือ ผู้ที่รับผิดชอบ
-  ติดตามการบันทึกข้อมูลและจัดเก็บ
ข้อมูล รายเขตสุขภาพ รายโรงพยาบาล
และตามช่วงเวลาที่ก�าหนด
-  ตรวจสอบข้อมูลทุกเขตสุขภาพ รวมทั้ง
การติดต่อเพื่อขอแก้ไขข้อมูล รายเขต
สุขภาพ รายโรงพยาบาลและตามช่วงเวลา
ที่ก�าหนด

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานรับผิดชอบ 
- ขอแก้ไขข้อมูลหรือขอขยายเวลาเพื่อส่งข้อมูล 
รายโรงพยาบาลและตามช่วงเวลาที่ก�าหนด
ดูได้จากเว็บไซต์ 
https://nursing.moph.go.th/Quality/

ภายหลังการด�าเนินการ กองการพยาบาล หรือ ผู้ที่รับผิดชอบ
- ด�าเนินการ ประมวลผล สรุปผลและ
วิเคราะห์ผล ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากปิด
ระบบ
- ส่งคืนสรุปผลการบันทึกข้อมูล ตัวชี้วัด
คุณภาพบริการพยาบาล ปีงบประมาณ 
2563 ดังนี้
- รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 
- ผลการเปรียบเทียบค่ากลางของประเทศ

โรงพยาบาลหรือหน่วยงานรับผิดชอบ 
-  รอรับภายใน 1 สัปดาห์ นับต้ังแต่วันที่
ประมวลผลแล้วเสร็จ ข้อมูลจะถูกจัดส่งทาง 
อีเมล ของบุคคลที่ส่งข้อมูลเป็นผู้บันทึก ตาม
โรงพยาบาลทุกคน
***หมายเหตุ เขต และ จังหวัด จะได้ข้อมูล
ภายในขอบเขตที่ตนเองดูแล เท่านั้น

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 
อาจารย์ชัชนน  เทพวงค์ โทร. 063-186-1518  IDline. mo_eng



กองการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

64 แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563

กำาหนดการเข้าบันทึกข้อมูล
ข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล ปีงบประมาณ 2563

เขตสุขภาพ วัน เดือน ปี ที่เปิดและปิด หมายเหตุ

1 1  กรกฎาคม 63 ถึง 7  กรกฎาคม 63 แจ้งข่าวสารและปัญหา

การใช้งานผ่านทาง 

กลุ่ม LINE และอีเมล 

ตลอด 24 ชั่วโมง

*** กรณีที่ท่านไม่ได้เข้าส่ง

ข้อมูลตามวันเดือนปีที่ระบุ

แบบแบ่งเขต สามารถเข้า

บันทึกได้ตลอด จนถึง 21 

กรกฎาคม 2563

*** กองฯแบ่งตามเขตไว้

เพื่อลดปริมาณความแออัด

ของการเข้าใช้งานเท่านั้น

2 1  กรกฎาคม 63 ถึง  7  กรกฎาคม 63

3 1  กรกฎาคม 63 ถึง  7  กรกฎาคม 63

4 1  กรกฎาคม 63 ถึง  7  กรกฎาคม 63

5 8  กรกฎาคม 63 ถึง  14  กรกฎาคม 63

6 8  กรกฎาคม 63 ถึง  14  กรกฎาคม 63

7 8  กรกฎาคม 63 ถึง  14  กรกฎาคม 63

8 8  กรกฎาคม 63 ถึง  14  กรกฎาคม 63

9 15  กรกฎาคม 63 ถึง  21  กรกฎาคม 63

10 15  กรกฎาคม 63 ถึง  21  กรกฎาคม 63

11 15  กรกฎาคม 63 ถึง  21  กรกฎาคม 63

12 15  กรกฎาคม 63 ถึง  21  กรกฎาคม 63

กรุงเทพฯ 15  กรกฎาคม 63 ถึง  21  กรกฎาคม 63

แก้ไขข้อมูล 22  กรกฎาคม 63 ถึง  30  กรกฎาคม 63

หมายเหตุ ทุกตัวชี้วัดจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิ้นเดือนมิถุนายน 2563

ผู้จัดท�า อาจารย์ชัชนน  เทพวงค์
กองการพยาบาลส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



กองการพยาบาล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

65แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 
ประจ�าปีงบประมาณ 2563

ข้อมูล ตามแบบฟอร์ม Qa_DataList_2563.xlsx
ท่านไม่จำาเป็นต้องทำา Excel Form ทางกองการพยาบาลจะปิดให้ท่าน ดาวน์โหลดจากทางหน้าเว็บภายในเดือน มกราคม 2563

กรณีที่ รพ. ไม่ได้เป็น 

กลุ ่ม เป ้ าหมายที่ต ้อง

ด�าเนินการตามตัวชี้วัดให ้

(ว่างไว้) เท่านั้น ระบบจะ 

ไม่นับรวมผลการวิเคราะห์




