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การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล
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ประจำปี พ.ศ. 2565
…………………………………………………………………..
ประเภทของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
1. การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมในการบริการพยาบาล
2. การพั ฒ นาระบบและกลไกจริ ย ธรรมโดยการบู ร ณาการหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพียง
สู่การบริการพยาบาล
องค์กร/หน่วยงานที่มีสิทธิ์เสนอผลงาน
1. องค์กรพยาบาล
2. กลุ่มงาน/สาขา/แผนกด้านบริการพยาบาล
ลักษณะของผลงานแต่ละระดับ
1. ผลงานระดับองค์กรพยาบาล
เป็นผลงานที่สะท้อนให้เห็นแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม
ขององค์กรพยาบาล หรือระบบและกลไกจริยธรรมโดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
บริการพยาบาล เพื่อส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลทุกระดับ รวมทั้งพัฒนาองค์กร
พยาบาลด้านจริยธรรมโดยครอบคลุม กระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมทางการ
พยาบาลระดับองค์กรพยาบาล และระดับหอผู้ป่วย การสร้าง/ทบทวนนโยบายจริยธรรม การจัดทำแผน
ยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บ ั ต ิก ารด้า นจริ ยธรรม การออกแบบกิ จ กรรมด้ า นจริ ย ธรรมทางการพยาบาล
การติดตามประเมินผล โดยมีเครื่องมือวัด ผลลัพธ์โดยตรง และมีวิธีการติดตาม ประเมินทั้งกระบวนการและ
ผลลัพธ์ที่ ช ัดเจน รวมทั้งการนำเสนอข้อมูล เชิงประจักษ์ที่แสดงผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นต่อ ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
และผู้ป ระกอบวิช าชีพการพยาบาล ทั้งนี้ ระบบและกลไกดังกล่าวได้มีการปฏิบัติจริงจนนำไปสู่ผ ลลัพธ์
ที่ตอบสนองตัวชี้วัดหลักส่วนใหญ่ของระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กรพยาบาล
การออกแบบกิจกรรมในระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล จะต้องมีความเฉพาะกับจริยธรรม
เชิงวิชาชีพ/วิชาการทางการพยาบาล ซึ่งกิจกรรมที่ออกแบบเหล่านั้นสามารถส่งผลต่อตัวชี้วัดหลักของระบบ
และกลไกจริยธรรมโดยตรง ทั้งนี้หากนำกิจกรรมตามประเพณีที่ดำเนินการเป็นประจำในองค์กรมาเป็นกิจกรรม
ในระบบและกลไกจริย ธรรมทางการพยาบาล จะต้องแสดงให้เห็น ว่ากิจกรรมเหล่านั้นได้มีการประเมิน
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อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงทั้งต่อผู้ป่วย/ผู้รับบริการ และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
รวมทั้งสอดคล้องกับตัวชี้วัดหลักของระบบและกลไกจริยธรรมดังกล่าว
2. ผลงานระดับกลุ่มงาน/สาขา/แผนกด้านบริการพยาบาล
เป็นการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมในระดับกลุ่มงาน/สาขา/แผนก และนำระบบที่พัฒนานั้น
ไปสู่การปฏิบัติในหอผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 3 หอผู้ป่วยที่อยู่ภายใต้กลุ่มงาน/สาขา/แผนกนั้น ๆ ทั้งนี้การพัฒนา
ระบบและกลไกจริ ย ธรรม จะต้ อ งแสดงให้ เ ห็ น กระบวนการที่ เ ฉพาะเจาะจงเพื ่ อ ตอบตั ว ชี ้ ว ั ด เฉพาะ
ของหน่วยงานซึ่งแตกต่างจากตัวชี้วัดรวมขององค์กรพยาบาล ในกรณีที่องค์กรพยาบาลมีระบบและกลไก
จริ ย ธรรมทางการพยาบาล ต้ อ งแสดงให้ เ ห็ น ความเชื ่ อ มโยงกั บ องค์ ก รพยาบาล ทั ้ ง นี้ จ ะต้ อ งนำเสนอ
กระบวนการพัฒ นาระบบและกลไกจริย ธรรมระดับ กลุ่มงาน/สาขา/แผนก ที่ช ัดเจน ได้แก่ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาลระดับหอผู้ป่วย การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านจริยธรรมของกลุ่มงาน/
สาขา/แผนกที ่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละตอบสนองนโยบายจริ ย ธรรมขององค์ ก รพยาบาล
การออกแบบกิจ กรรมด้านจริยธรรมทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป ่ว ย
ซึง่ มีความเฉพาะกับจริยธรรมเชิงวิชาชีพ/วิชาการทางการพยาบาล การติดตามประเมินผลโดยมีเครื่องมือวัดผล
ลัพธ์โดยตรง และมีวิธีการติดตาม ประเมินทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ที่ ชัดเจน รวมทั้งการนำเสนอข้อมูล
เชิงประจักษ์ที่แสดงผลลัพธ์ต่อผู้ป่วย/ผู้รับบริการ และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลในกลุ่มงาน/สาขา/แผนก
ทั้งนี้ระบบและกลไกดังกล่าวได้มีการปฏิบัติจริงจนนำไปสู่ผลลัพธ์ ที่ตอบสนองตัวชี้วัดหลักส่วนใหญ่ของระบบ
และกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลระดับกลุ่มงาน/สาขา/แผนก
สำหรับผลงานขององค์กรพยาบาล หรือกลุ่มงาน/สาขา/แผนกที่เคยได้รับรางวัลจากสภาการ
พยาบาลแล้ว จะต้องมีการดำเนินงานในบางกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่หรือมีกิจกรรมที่มีการพัฒนาจากการ
ประเมินผลของปีที่ผ่านมาและเห็นความก้าวหน้า อย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพ
ที่สูงขึ้นของระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล โดยแสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลลัพธ์กับปีที่ผ่านๆ มา
การส่งผลงานและการพิจารณาผลงาน
1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่มีการดำเนินการในระหว่างเดือนกันยายน 2564
– สิงหาคม 2565 กรณีที่เป็นผลงานต่อเนื่อง ขอให้แสดงผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
2. องค์กร/หน่วยงานที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งรายละเอียดตามแบบเสนอผลงาน
(เอกสารแนบท้าย) มายังศูน ย์จ ริย ธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล ได้ ภ ายใน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ที่อีเมล: tcne57@gmail.com รวมทั้งส่งเอกสารต้นฉบับมายังศูนย์จริยธรรมทางการ
พยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 สำหรับผลงานที่ส่งตามกำหนดเวลาข้างต้น อาจมี
ผลลัพธ์บางส่วนที่ยังประเมินไม่เสร็จสิ้น
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3. คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมฯ พิจารณาผลงานเบื้องต้น เพื่อคัดเลือกโครงการที่ผ่านเกณฑ์การ
ประกวด Best Practice การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล และแจ้งผลการพิจารณา
ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565
4. คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมฯ สัมภาษณ์ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบและกลไก
จริย ธรรมที่มีป ระสิทธิภาพแก่ ตัวแทนขององค์กรพยาบาล หรือกลุ่มงาน/สาขา/แผนก ที่ผ ่านเกณฑ์การ
พิจารณาเบื้องต้น ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 (ตัวแทนองค์กร ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด /
ผู้บริหารระดับรองที่รับผิดชอบงานด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ตัวแทนคณะกรรมการจริยธรรมทางการ
พยาบาลระดับองค์กร ตัวแทนคณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาลระดับ หอผู้ป่วย หัวหน้าหอผู้ป่วย หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ)
5. คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมฯ แจ้งผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงโครงการ
ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565
6. เจ้าของผลงานส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ที่มีผลลัพธ์ครบถ้วนตามตัวชี้วัดหลักของระบบและกลไก
จริ ย ธรรม และการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ ศู น ย์ จ ริ ย ธรรมฯ ที ่ อ ี เ มล:
tcne57@gmail.com รวมทั้งส่งเอกสารต้ นฉบับ มายัง ศู นย์จ ริยธรรมทางการพยาบาลแห่ง ประเทศไทย
สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565
7. คณะกรรมการศูนย์จริยธรรมฯ พิจารณาผลงานรอบสุดท้าย และประกาศผลการพิจารณา ภายใน
วันที่ 22 สิงหาคม 2565
ประเภทของรางวัล
1. รางวัลระดับองค์กรพยาบาล แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1.1 โรงพยาบาลชุมชน
1.2 โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลเฉพาะทาง
1.3 โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
(สำหรับโรงพยาบาลเอกชน จะพิจารณาจัดเข้ากลุ่มตามขนาดของโรงพยาบาล ในข้อ 1.1-1.3)
2. รางวัลระดับกลุ่มงาน/สาขา/แผนก
ทั้งนี้แต่ละประเภทของรางวัลอาจเป็นโครงการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม หรือโครงการพัฒนา
ระบบและกลไกจริยธรรมโดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการพยาบาล
รูปแบบการเผยแพร่ผลงานภายหลังผ่านการคัดเลือก
1. ผลงานแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลชนะเลิศ ไม่เกิน 3 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัล
ชมเชย
2. การประชุมวิชาการประจำปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 8 วันที่ 7 – 9 กันยายน 2565
ณ สภาการพยาบาล
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3. องค์กร/หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะต้องส่งผู้แทนนำเสนอด้วยวาจา (oral presentation) ในการ
ประชุมวิชาการประจำปีด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 8 เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี สภาการ
พยาบาล ในวันที่ 7 กันยายน 2565 โดยใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 10 นาที
พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร
พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสำหรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือกแต่ละประเภท จะจัดขึ้น ในวันที่
7 กันยายน 2565
1. ผลงานแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัลจากนายกสภาการพยาบาล
2. ผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จะได้รับเกียรติบัตรจากนายกสภาการพยาบาล
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แบบเสนอผลงาน “การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล”
ระดับองค์กรพยาบาล และ กลุ่มงาน/สาขา/แผนกด้านบริการพยาบาล
รายละเอียดของผลงานที่จะส่งเข้าประกวด ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ (กระดาษ A4 ไม่เกิน 10 หน้า
พร้อม electronic file)
1. ชื่อระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล
ชื่อระบบและกลไกจริยธรรมระดับองค์กรพยาบาล สามารถระบุ อัตลักษณ์ด้านจริยธรรมของ
พยาบาลที่องค์กรกำหนด/เอกลักษณ์ด้านจริยธรรมขององค์กรพยาบาล เพื่อบอกทิศทางของระบบและกลไก
จริยธรรมที่ออกแบบเพื่อตอบสนองอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ด้านจริยธรรมดังกล่าว
ชื่อระบบและกลไกจริยธรรมระดับกลุ่มงาน/สาขา/แผนก ควรเฉพาะเจาะจงกับบริบทของกลุ่ม
งาน/สาขา/แผนก โดยแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงกับระบบและกลไกจริยธรรมระดับองค์กรพยาบาล
2. ผู้รับผิดชอบ (คณะกรรมการระดับ องค์กรพยาบาล หรือระดับกลุ่มงาน/สาขา/แผนก) พร้อมชื่อ
ผู้นำเสนอผลงาน ตำแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่ในการติดต่อ
3. กระบวนการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม
3.1 กำหนดเป้าประสงค์ของการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม ให้สอดคล้อง และครอบคลุม
กับชื่อของระบบและกลไกจริยธรรม
3.2 ระบุตัวชี้วัดหลักของความสำเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมที่สอดคล้อง และ
ครอบคลุมเป้าประสงค์ และระบบและกลไกจริยธรรมที่ต้องการพัฒ นา โดยอย่างน้อยต้องมีตัวชี้วัดหลั ก
ด้านผู้ป่วย/ผู้รับบริการ และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
3.3 ขั้นตอนการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม
3.3.1 ความเป็นมา และความสำคัญของการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม
3.3.2 กระบวนการวางแผนการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม ประกอบด้วย กระบวนการ
คัดเลือก/สรรหา และการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาลระดับองค์กรพยาบาล/ระดับ
หอผู้ป่วยกระบวนการจัดทำนโยบายจริยธรรม กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านจริยธรรม (เฉพาะระดับ
องค์กรพยาบาล) และแผนปฏิบัติการประจำปีด้านจริยธรรม โดยกิจกรรมที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปี
ด้านจริยธรรมจะต้องออกแบบกิจกรรมให้เฉพาะสำหรับจริยธรรมเชิงวิช าชีพ/วิชาการทางการพยาบาล
(แนบเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาลระดับองค์กรพยาบาล/หอผู้ป่วย ประกาศ
นโยบายจริ ย ธรรม แผนยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นจริ ย ธรรมขององค์ ก รพยาบาล และแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารประจำปี
ด้านจริยธรรม ทั้งนี้การจัดทำแผนฯ ดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลสำคัญครบถ้วน)
3.3.3 กระบวนการดำเนิ น การตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารประจำปี แสดงให้ เ ห็ น กระบวนการ
ดำเนินการที่เป็นรูปธรรม ว่าใคร ทำอะไร อย่างไร ที่ไหน โดยครอบคลุมการเตรียมการ การจัดกิจกรรม และ
การประเมิ น ผลแต่ ล ะกิ จ กรรม ทั ้ ง นี ้ ก ารดำเนิ น การด้ า นจริ ย ธรรม จะต้ อ งมี ก ิ จ กรรมที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ
การปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยโดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย กิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรม
หรือการป้องกันความเสี่ยงทางจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล และการพัฒนาสมรรถนะทางจริยธร รม
5

ของคณะกรรมการจริ ย ธรรมทางการพยาบาล และผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาล และแสดงข้ อ มู ล
เชิงประจักษ์ของการจัดกิจกรรมด้านจริยธรรมที่ชัดเจน
3.3.4 กระบวนการการติดตามประเมินผลการนำระบบและกลไกจริยธรรมสู่การปฏิบัติ และ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง แสดงให้เห็นถึงกระบวนการติดตามประเมินผลว่า ใช้วิธีการอะไร มี เครื่องมืออะไรบ้าง
ประเมินเมื่อใด โดยใครบ้าง ผลลัพธ์เป็นอย่างไร โดยผลลัพธ์จะต้องสอดคล้องและครอบคลุมตัวชี้วัดหลัก และ
มีหลักฐานเชิงประจักษ์ (แนบเอกสารเครื่องมือประเมินผลลัพธ์ และข้อมูลเชิงประจักษ์ของผลลัพธ์)
3.3.5 การนำผลการประเมิน ทั้งกระบวนการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม และผลลัพธ์
ของการดำเนิน งานมาปรับปรุง/พัฒ นา ผลลัพธ์ที่บรรลุ/ไม่บรรลุตามตัว ชี้ว ัด อาจเกิดจากกระบวนการ
ดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของระบบและกลไกจริยธรรม ดังนั้นจึงต้องพิ จารณาทบทวนเพื่อปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการเพื ่ อ ให้ ผ ลลั พ ธ์ บ รรลุ เ ป้ า ประสงค์ กรณี ท ี ่ ผ ลลั พ ธ์ ไ ม่ บ รรลุ เ ป้ า ประสงค์ แ ละตั ว ชี ้ ว ั ด หลั ก
ควรวิเคราะห์หาสาเหตุ และนำมาปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา หรือเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา
รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงภายหลังการติดตามประเมินผล เช่น การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นต้น
3.3.6 แผนการขยายผล หรือดำเนินการให้เกิดความยั่งยืน องค์กรพยาบาล กลุ่มงาน/
สาขา/แผนก ควรจัดทำแผนการขยายผลให้ครอบคลุมหน่วยงานย่อยมากขึ้น ครอบคลุมผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลมากขึ้น และจัดกิจกรรมด้านจริยธรรมที่สำคัญให้ครอบคลุมหน่วยงานย่อย
เหล่านั้น รวมทั้งการวางแผนการขยายผลไปสู่หน่วยงานภายนอก
3.3.7 การเป็นแบบอย่างที่ดีต่อองค์กร/หน่วยงานอื่น นำเสนอจุดเด่นของกระบวนการพัฒนา
ระบบ และกลไกจริย ธรรม และกระบวนการดำเนินงานตามระบบและกลไกจริยธรรมที่นำไปสู่ผ ลลั พ ธ์
ตามเป้าประสงค์ซึ่งองค์กร/หน่วยงานอื่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
หมายเหตุ
1. กรณีที่เคยได้รับรางวัลในปีที่ผ่าน ๆ มา ขอให้แสดงข้อมูลที่ได้ปรับปรุงพัฒนาที่ดีขึ้นและแตกต่าง
2. กรณีส่งข้อมูลไม่ครบถ้วนตามหัวข้อข้างต้น ผลงานจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
3. แนบเอกสาร/หลักฐานอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมทางการ
พยาบาล นโยบายจริยธรรม แผนยุทธศาสตร์ด้านจริยธรรม แผนปฏิบัติการประจำปี ด้านจริยธรรม การจัดกิจกรรม
ด้านจริยธรรม เครื่องมือวัดผลลัพธ์ หรือหลักฐานอื่น ๆ รวมทั้งภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบและกลไกจริยธรรม
การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (poster presentation)
1. เนื้อหาของโปสเตอร์ ให้จัดทำตัวหนังสือที่สามารถมองเห็นได้ในระยะ 1 เมตร
2. ขนาดของโปสเตอร์ 80 เซนติเมตร x 180 เซนติเมตร หรือ 80 เซนติเมตร x 200 เซนติเมตร
พร้อมขาตั้งสำเร็จรูป
3. จัดแสดงโปสเตอร์ ณ ห้องประชุมสภาการพยาบาล วันที่ 7 – 9 กันยายน 2565
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เกณฑ์การตัดสินผลงาน
“Best Practice การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล” ระดับองค์กรพยาบาล
หัวข้อในการพิจารณา
คะแนน
1. วิธีการในกระบวนการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม มีความชัดเจนทุก ขั้นตอน โดยจะต้องครอบคลุมการ
20
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาลระดับองค์กรพยาบาล และระดับหอผู้ป่วย การจัดทำนโยบาย
จริยธรรม แผนยุทธศาสตร์ด้านจริยธรรม แผนปฏิบัติการประจำปีด้านจริยธรรม กิจกรรมด้านจริยธรรม วิชาชีพ
การพยาบาล เครื่องมือและวิธีการวัดผลการดำเนินงาน และผลลัพธ์ ต่อผู้ป่วย/ผู้รับบริการ และต่อผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล
2. เอกสารหลักฐานการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมที่เป็นทางการ มีความครบถ้วน สมบูรณ์
5
3. การออกแบบกิจกรรมที่เฉพาะกับจริยธรรมเชิงวิชาชีพ/วิชาการทางการพยาบาล ซึง่ เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในการ
10
ดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการโดยตรง และจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
4. การดำเนินการตามแผนปฏิบ ัติการประจำปี ด้านจริยธรรมครอบคลุมหน่ว ยงานย่อย มีความต่อเนื่อง และ
10
ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ด้านจริยธรรม
5. การจัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรม หรือการป้องกันความเสี่ยงทางจริยธรรมในการปฏิบัติการ
10
พยาบาล และการพัฒนาสมรรถนะทางจริยธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล และผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล
6. ผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมบรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัด หลัก และมีหลักฐานเชิงประจักษ์
15
ที่แสดงผลลัพธ์
7. ผลลัพธ์ของการดำเนิน งานแสดงให้เห็น ประโยชน์โ ดยตรงต่อ ผู้ป่ว ย/ผู้ รับบริการ และพยาบาล/ผู้บริห าร
10
ทางการพยาบาล รวมทั้งต่อองค์กร/หน่วยงาน
8. ข้อมูลเชิงประจักษ์ของสมรรถนะทางจริยธรรมระดับสูงของคณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาลระดับ
10
องค์กรพยาบาล
9. ผลงานเป็นแบบอย่างทีอ่ งค์กรพยาบาลอื่น ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
10
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เกณฑ์การตัดสินผลงาน
“Best Practice การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล”
ระดับกลุ่มงาน/สาขา/แผนกด้านบริการพยาบาล
หัวข้อในการพิจารณา
คะแนน
1. วิธีการในกระบวนการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรม มีความชัดเจนทุก ขั้นตอน โดยจะต้องครอบคลุม การ
20
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาลระดับหอผู้ป่วย การจัดทำนโยบายจริยธรรม แผนปฏิบัติการ
ประจำปีด้านจริยธรรม กิจกรรมด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล เครื่องมือและวิธีการวัดผลการดำเนินงาน
และผลลัพธ์ต่อผู้ป่วย/ผู้รับบริการ และต่อผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งแสดงความเชื่อมโยงกับระบบ
และกลไกจริยธรรมขององค์กรพยาบล
2. เอกสารหลักฐานการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมที่เป็นทางการ มีความครบถ้วน สมบูรณ์
10
3. การออกแบบกิจกรรมที่เฉพาะกับจริยธรรมเชิงวิชาชีพ/วิชาการทางการพยาบาล ซึง่ เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในการ
15
ดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการโดยตรงและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
4. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีด้านจริยธรรม ครอบคลุมหอผู้ป่วย และมีความต่อเนื่อง
15
5. ผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมบรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดหลัก และมีหลักฐานเชิงประจักษ์
15
ที่แสดงผลลัพธ์
6. ผลลัพธ์ของการดำเนินงานแสดงให้เห็นประโยชน์โดยตรงต่อ ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ และต่อพยาบาล/ผู้บริหาร
15
ทางการพยาบาล หรือต่อองค์กร/หน่วยงาน
7. ผลงานเป็นแบบอย่างที่หน่วยงานอื่น ๆ ด้านการพยาบาล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
10
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