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SPA (Part III) in Action 
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i 

 

คาํนํา 
 

 มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ ฉบบัเฉลมิพระเกยีรตฉิลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี หรอืที่
เรยีกวา่มาตรฐาน HA/HPH 2006 จดัทาํเสรจ็สิน้เมือ่ปี พ.ศ. 2549  มเีน้ือหาหลกัในดา้นคุณภาพและความ
ปลอดภยัในการดแูลผูป้ว่ยและระบบงานสาํคญัของโรงพยาบาล การสรา้งเสรมิสขุภาพ และคุณภาพการบรหิาร
จดัการองคก์รโดยรวม 

 เพือ่ใหโ้รงพยาบาลสามารถทาํความเขา้ใจเน้ือหาของมาตรฐาน สามารถนํามาตรฐานไปสูก่ารปฏบิตัไิด้
เหมาะสมกบับรบิทของแต่ละโรงพยาบาล สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (สรพ.) จงึไดจ้ดัทาํคูม่อื SPA
ขึน้ เป็นการขยายความกจิกรรมทีค่วรดาํเนินการสาํหรบัมาตรฐานแต่ละขอ้ โดยอธบิายใหเ้หน็รปูธรรมของการ
ปฏบิตัอิยา่งเป็นขัน้ตอน  และใหแ้นวทางการประเมนิตนเองอยา่งกระชบัซึง่มุง่ใหต้อบเน้ือหาทีไ่ดจ้ากผลของการ
ปฏบิตัติามมาตรฐาน 

 SPA in Action Part III น้ีเป็นการนําคูม่อื SPA สาํหรบัมาตรฐานตอนที ่III กระบวนการดแูลผูป้ว่ย มา
จดัทาํเป็นคาํถามเริม่ตน้เพือ่ใหโ้รงพยาบาลเขา้ใจบรบิทของตนเอง และนําไปสูก่ารดาํเนินการปรบัปรุงทีม่คีวาม
เฉพาะเจาะจงสาํหรบัโรงพยาบาล  ทัง้น้ีผูนํ้าไปปฏบิตัคิวรนึกถงึวงลอ้ของระบบงานทีม่กีารพฒันาอยา่งต่อเน่ือง
อนัไดแ้ก ่PDCA หรอื DALI (Design-Action-Learning-Improvement) อนัไดแ้ก่การออกแบบระบบ การปฏบิตัิ
ตามระบบทีอ่อกแบบไว ้การกาํกบัตดิตาม/ทบทวน/เรยีนรู ้และการปรบัปรุง  การถามหาระบบการกาํกบัตดิตาม
ในเรือ่งต่างๆ นบัวา่เป็นสว่นสาํคญัทีจ่ะทาํใหว้งลอ้น้ีหมนุไปอยา่งต่อเน่ือง 

 สรพ.หวงัวา่ความเขา้ใจและการนํามาตรฐานไปสูก่ารปฏบิตั ิจะสง่ผลใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการดแูลทีม่คีุณภาพ
และความปลอดภยัยิง่ขึน้ รวมทัง้จะมขีอ้มลูเชงิปฏบิตัต่ิางๆ เกดิขึน้มากมาย  
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III-1 การเขา้ถงึและเขา้รบับรกิาร 

III-1 การเข้าถึงและเข้ารบับริการ (ACN) 

ทมีผูใ้หบ้รกิารสรา้งความมัน่ใจวา่ผูร้บับรกิารสามารถเขา้ถงึบรกิารทีจ่าํเป็นไดง้า่ย, กระบวนการ
รบัผูป้ว่ยเหมาะกบัปญัหาสขุภาพ / ความตอ้งการของผูป้ว่ย ทนัเวลา มกีารประสานงานทีด่ ี
ภายใตร้ะบบและสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล. 
 
(1) ชุมชนสามารถเขา้ถึงบริการต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของตน.  ทีมผูใ้หบ้ริการพยายามลดอุปสรรค

ต่อการเขา้ถึงบริการ ในดา้นกายภาพ ภาษา วฒันธรรม และอุปสรรคอ่ืนๆ. ทีมผูใ้หบ้ริการตอบสนองต่อ
ผูรั้บบริการอยา่งรวดเร็ว.  ระยะเวลารอคอยเพ่ือเขา้รับบริการเป็นท่ียอมรับของชุมชนท่ีใชบ้ริการ.  

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
บรกิารใดทีเ่ป็นความตอ้งการสาํคญัของชุมชน แต่
โรงพยาบาลยงัไมส่ามารถจดัใหบ้รกิารได ้

ทมีนําและผูเ้กีย่วขอ้งรว่มกนัพจิารณาวา่ รพ.ควร
จดับรกิารดงักลา่วหรอืไม ่ถา้ไมจ่ะมวีธิกีารใหผู้ป้ว่ย
เขา้ถงึบรกิารไดอ้ยา่งไร 

โรคใดบา้งทีก่ารสือ่สารและใหข้อ้มลูผา่นเทคโนโลย ี
สามารถชว่ยดแูลผูป้ว่ยไดโ้ดยไมต่อ้งมา รพ. 

จดัใหม้รีะบบใหค้าํปรกึษาผา่นเทคโนโลยี
สารสนเทศตามความเหมาะสม 

โรคใดบา้งทีต่อ้งการการดแูลอยา่งเรง่ดว่น แต่
ผูป้ว่ยในบา้งพืน้ทีม่ปีญัหาในการเดนิทาง 

ประสานกบัแหลง่ทรพัยากรต่างๆ ในเรือ่งการ
สือ่สารและการเดนิทาง/ขนยา้ย 

ผูป้ว่ยกลุม่ใดบา้งทีโ่ดดเดีย่วตนเอง ไมย่อมมารบั
บรกิาร ถูกหน่วงเหน่ียวหรอืไมถู่กพามารบับรกิาร   

จดัใหม้บีรกิารเชงิรุกหรอืรว่มมอืกบัชุมชนในการ
คน้หาผูป้ว่ย เพือ่ใหไ้ดร้บัการดแูลอยา่งเหมาะสม 

อุปสรรคต่อการเขา้ถงึบรกิารในดา้นกายภาพมี
อะไรบา้ง 

ปรบัปรุงแกไ้ขโครงสรา้งกายภาพ 

อุปสรรคต่อการเขา้ถงึในดา้นภาษามอีะไรบา้ง จดัหาอุปกรณ์ชว่ยสือ่สารหรอืลา่ม 
อุปสรรคต่อการเขา้ถงึในดา้นวฒันธรรมมอีะไรบา้ง ทาํความเขา้ใจ บง่ชี ้ตอบสนเอง 
อุปสรรคต่อการเขา้ถงึดา้นอื่นๆ มอีะไรบา้ง ปรบัปรุงแกไ้ขตามความเหมาะสม 
ระยะเวลารอคอยก่อนทีจ่ะไดร้บัการตรวจจาก
แพทยท์ี ่OPD ของแผนกต่างๆ เป็นเทา่ไร 

กาํหนดเป้าหมายทีเ่หมาะสม ปรบัปรุงระบบเพือ่
บรรลุเป้าหมาย เชน่ เพิม่จุดบรกิาร กระจายผูป้ว่ย 
ลดขัน้ตอน 

ระยะเวลารอคอยก่อนทีจ่ะไดร้บัการตรวจจาก
แพทยท์ี ่ER ในผูป้ว่ยทีม่คีวามเรง่ดว่นต่างๆ เป็น
เทา่ไร (การตรวจขัน้ตน้, การตดัสนิสัง่การรกัษา) 

กาํหนดเป้าหมายทีเ่หมาะสม ปรบัปรุงระบบเพือ่
บรรลุเป้าหมาย  

มผีูป้ว่ยทีต่อ้งนดัควิมาเขา้รบับรกิารตรวจวนิิจฉยั ปรบัปรุงเพือ่ใหร้ะยะเวลารอคอยในควิสัน้ลง อาจ
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
หรอืรกัษาอะไรบา้ง ตอ้งรอควินานเทา่ไร พจิารณาการสง่ต่อหรอืการสรา้งความรว่มมอื 
มขีัน้ตอนทีไ่มเ่กดิประโยชน์ในการเขา้รบับรกิาร
ของผูป้ว่ยอะไรบา้ง 

ใชแ้นวคดิ Lean เพือ่ขจดัขัน้ตอนทีไ่มก่่อใหเ้กดิ
คุณคา่ออกไป 

 
(2) ผูป่้วยท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลฉุกเฉินหรือเร่งด่วนไดรั้บการประเมินและดูแลรักษาเป็นอนัดบัแรก. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
กลุม่ผูป้ว่ยทีต่อ้งไดร้บัการดแูลฉุกเฉนิหรอืเรง่ดว่น
ที ่ER มอีะไรบา้ง 

วเิคราะหข์อ้มลูหรอืตามรอยการดแูลผูป้ว่ยกลุม่
ดงักลา่ว ปรบัปรุงใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการดแูลในเวลาที่
เหมาะสม อาจพจิารณานําแนวคดิ Lean มาใช ้

กลุม่ผูป้ว่ยทีต่อ้งไดร้บัการดแูลฉุกเฉนิหรอืเรง่ดว่น
ที ่OPD มอีะไรบา้ง 
กลุม่ผูป้ว่ยทีต่อ้งไดร้บัการดแูลฉุกเฉนิหรอืเรง่ดว่น
ที ่ward หรอืหน่วยดแูลผูป้ว่ยในมอีะไรบา้ง 
กลุม่ผูป้ว่ยทีต่อ้งไดร้บัการผา่ตดัฉุกเฉินหรอื
เรง่ดว่นมอีะไรบา้ง 
มผีูป้ว่ยอะไรบา้งทีค่วรไดร้บัการดแูลจากแพทยท์ีม่ ึ
ความสามารถทีเ่หมาะสมโดยไมต่อ้งผา่นการ
ปรกึษาหลายขัน้ตอน 

กาํหนดขัน้ตอนการขอคาํปรกึษาทีเ่หมาะสม จดัให้
มชีอ่งทางการสือ่สารทีส่ะดวกในการเขา้ถงึ 

มรีะบบในการตดิตามและวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบั
ความรวดเรว็และผลทีไ่มพ่งึประสงคเ์น่ืองจากความ
ลา่ชา้ในผูป้ว่ยแต่ละกลุม่ขา้งตน้อยา่งไร  

จดัใหม้รีะบบการตดิตามและทบทวน (ถา้ยงัไมม่)ี 
และกาํหนดความถีท่ีเ่หมาะสมเพือ่ใหม้ัน่ใจ รพ.
ใหบ้รกิารเป็นทีน่่าไวว้างใจ 

 
(3) มีการประเมินความสามารถในการรับผูป่้วยไวดู้แลตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว.้  ถา้ไม่สามารถใหบ้ริการแก่ผูป่้วย

ได ้ทีมผูใ้หบ้ริการจะใหค้วามช่วยเหลือเบ้ืองตน้อยา่งเหมาะสม อธิบายเหตุผลท่ีไม่สามารถรับไว ้และ
ช่วยเหลือผูป่้วยในการหาสถานบริการสุขภาพท่ีเหมาะสมกวา่. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ผูป้ว่ยทีโ่รงพยาบาลไมส่ามารถรบัไวด้แูลไดแ้ละมี
โอกาสทีผู่ป้ว่ยกลุม่น้ีจะมาขอรบับรกิารมอีะไรบา้ง 

จดัระบบทีจ่ะใหก้ารดแูลเบือ้งตน้และการประสาน
เพือ่การสง่ต่ออยา่งเหมาะสม  

มกีารกาํหนดเกณฑส์าํหรบัตดัสนิใจอยา่งไรวา่จะรบั
หรอืไมร่บัผูป้ว่ยไวด้แูล 

ทบทวนเพือ่กาํหนดเกณฑท์ีช่ดัเจน สือ่สารกบัผู้
ปฏบิตั ิประเมนิการปฏบิตัทิีเ่กดิขึน้จรงิ 

มกีารกาํหนดแนวทางปฏบิตัเิมือ่ไมส่ามารถรบั
ผูป้ว่ยไวด้แูลไดอ้ยา่งไรในเรือ่งการใหค้วาม
ชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ การใหค้าํอธบิายแก่ผูป้ว่ยและ
ครอบครวั การชว่ยเหลอืในการหา รพ.ทีจ่ะสง่ต่อ 
การประสานงานกบั รพ.ทีจ่ะรบัผูป้ว่ย 

ทบทวนและกาํหนดแนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจน ตาม
รอยการปฏบิตัจิรงิเพือ่คน้หาโอกาสปรบัปรุง และ
ดาํเนินการปรบัปรุง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การ
ประสานงานกบั รพ.ทีส่ง่ต่อ 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
สถติผิูป้ว่ยจาก OPD และ ER ทีโ่รงพยาบาลไม่
สามารถรบัไวด้แูลเป็นอยา่งไร ผลการประเมนิใน
ประเดน็ความเหมาะสมต่างๆ เป็นอยา่งไร 

มองภาพรวมแลว้กาํหนดลาํดบัความสาํคญัของ
ประเดน็ทีต่อ้งปรบัปรุง ทัง้ในเรือ่งโรคและขัน้ตอน
ต่างๆ  

มรีะบบในการตดิตามผลการดแูลในผูป้ว่ยทีไ่ม่
สามารถรบัไวด้แูลหรอืไม ่ 

จดัใหม้รีะบบการตดิตามผลจาก รพ.ทีร่บัสง่ต่อ และ
นําขอ้มลูมาวเิคราะห ์

 
(4) การรับยา้ยหรือรับเขา้หน่วยบริการวิกฤตหรือหน่วยบริการพิเศษเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว.้ 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
อะไรคอืเกณฑก์ารรบัยา้ยหรอืรบัผูป้ว่ยเขา้ไวด้แูล
ในหน่วยบรกิารวกิฤตหรอืหน่วยบรกิารพเิศษ 

ทบทวนใหเ้กณฑม์คีวามเหมาะสมและเป็นที่
ยอมรบั 

มรีะบบการประเมนิการปฏบิตัติามเกณฑห์รอืไม ่
ผลเป็นอยา่งไร  

จดัใหม้รีะบบตดิตามประเมนิการปฏบิตัติามเกณฑ์
อยา่งสมํ่าเสมอ  

มรีะบบการทบทวนผลไมพ่งึประสงคท์ีเ่กดิขึน้กบั
ผูป้ว่ยทีไ่มส่ามารถเขา้รบับรกิารในหน่วยบรกิาร
วกิฤตใินเวลาทีเ่หมาะสมอยา่งไร 

จดัใหม้รีะบบการทบทวน นําขอ้มลูเขา้รวมกบัระบบ
รายงานอุบตักิารณ์ และทาํ RCA เพือ่นําไปใช้
ปรบัปรุงระบบ 

 
(5) ในการรับผูป่้วยไวดู้แล, มีการใหข้อ้มูลท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัสภาพการเจบ็ป่วย การดูแลท่ีจะไดรั้บ ผลลพัธ์

และค่าใชจ่้ายท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน แก่ผูป่้วย / ครอบครัว อยา่งชดัเจนและเขา้ใจง่าย.  มีกระบวนการขอความ
ยนิยอมจากผูป่้วย / ครอบครัวก่อนท่ีจะใหบ้ริการหรือกระทาํหตัถการสาํคญั และสร้างความมัน่ใจวา่ผูป่้วย / 
ครอบครัว ไดรั้บขอ้มูลท่ีจาํเป็นอยา่งเพียงพอดว้ยความเขา้ใจ มีเวลาท่ีจะพิจารณาก่อนตดัสินใจ และมีการ
บนัทึกท่ีเหมาะสม. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
มแีนวทางการใหข้อ้มลูแกผู่ป้ว่ยเมือ่แรกรบัไวด้แูล
หรอืไม ่อยา่งไร (ครอบคลุมขอ้มลูอะไรบา้ง ใคร
เป็นผูใ้หข้อ้มลูแต่ละประเภท) 

จดัทาํแนวทางถา้ยงัไมม่ ีหรอืปรบัปรุงถา้แนวทาง
ยงัไมค่รอบคลมุตามมาตรฐาน (สภาพการเจบ็ปว่ย 
การดแูลทีจ่ะไดร้บั ผลลพัธแ์ละคา่ใชจ้า่ย) 

กลุม่ผูป้ว่ยทีม่ปีญัหาในการรบัรูแ้ละเขา้ใจขอ้มลูมี
กลุม่ใดบา้ง มแีนวทางปฏบิตัอิยา่งไร 

ปรบัปรุงใหม้ัน่ใจวา่กลุม่ผูป้ว่ยทีม่ปีญัหาในการรบัรู ้
สามารถเขา้ใจขอ้มลูทีจ่าํเป็น 

มรีะบบการสาํรวจความครอบคลุมในการใหข้อ้มลู 
ความเขา้ใจของผูป้ว่ยและครอบครวัอยา่งไร 

จดัใหม้รีะบบการสาํรวจความครอบคลุมและ
ประสทิธผิลของการใหข้อ้มลูถา้ยงัไมม่ ี

ขอ้มลูสาํคญัทีผู่ป้ว่ยจาํเป็นตอ้งไดร้บัทราบก่อนที่
จะลงนามใน informed consent ทัว่ไปมอีะไรบา้ง 
ผูป้ว่ยไดร้บัและเขา้ใจขอ้มลูดงักลา่วดเีพยีงใด 

รว่มกนัทบทวนขอ้มลูทีผู่ป้ว่ยตอ้งรบัทราบ 
ปรบัปรุงวธิกีารใหข้อ้มลูถา้ผูป้ว่ยไมไ่ดร้บัขอ้มลู
หรอืไมเ่ขา้ใจขอ้มลูดงักลา่ว 

ขอ้มลูสาํคญัทีผู่ป้ว่ยจาํเป็นตอ้งไดร้บัก่อนทีจ่ะลง
นามใน informed consent ก่อนทีจ่ะทาํ invasive 

รว่มกนัทบทวนขอ้มลูทีผู่ป้ว่ยตอ้งรบัทราบ 
ปรบัปรุงวธิกีารใหข้อ้มลูถา้ผูป้ว่ยไมไ่ดร้บัขอ้มลู
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
proceure มอีะไรบา้ง ผูป้ว่ยไดร้บัและเขา้ใจขอ้มลู
ดงักลา่วดเีพยีงใด 

หรอืไมเ่ขา้ใจขอ้มลูดงักลา่ว 

ขอ้มลูอะไรทีแ่พทยจ์ะตอ้งเป็นผูใ้หแ้กผู่ป้ว่ยเอง 
ขอ้มลูอะไรทีพ่ยาบาลสามารถใหข้อ้มลูแทนแพทย์
ได ้ แนวทางทีจ่ะใหผู้ป้ว่ยไดร้บัขอ้มลูจากแพทย์
โดยตรงเมือ่จาํเป็นคอือะไร 

รว่มกนักาํหนดขอ้มลูทีแ่พทยต์อ้งเป็นผูใ้หแ้ก่ผูป้ว่ย
ใหช้ดัเจน ปรบัปรุงชอ่งทางและวธิกีารใหข้อ้มลูถา้
ผูป้ว่ยไมไ่ดร้บั 

การทาํหตัถการใดบา้ง ทีค่วรมกีารจดัทาํสือ่เพือ่ให้
ขอ้มลูแก่ผูป้ว่ยและครอบครวัเป็นพเิศษ 

จดัทาํสือ่เพือ่ใหข้อ้มลูสาํหรบัการทาํหตัถการเฉพาะ
เรือ่งทีจ่าํเป็น (ถา้ยงัไมม่)ี 

ขอ้มลูอะไรทีใ่หแ้ก่ผูป้ว่ยแลว้ควรมกีารบนัทกึไวใ้น 
informed consent ดว้ยเพือ่เป็นทีอ่า้งองิในอนาคต
เมือ่จาํเป็น 

รวมตกลงแนวทาง ออกแบบฟอรม์ใหเ้อือ้ต่อการ
บนัทกึขอ้มลูทีจ่าํเป็นซึง่มคีวามยดืหยุน่ กระตุน้
เตอืน ตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่ใหม้กีารบนัทกึ
ขอ้มลูดงักลา่ว 

ทมีงานพอใจกบัผลการแจง้ขา่วรา้ย (โรคทีไ่มม่ทีาง
รกัษา, เหตุการณ์ไมพ่งึประสงค)์ แก่ผูป้ว่ยและ
ครอบครวัเพยีงใด 

ปรบัปรุงแนวทางการแจง้ขา่วรา้ยและฝึกอบรม
ทกัษะทีจ่าํเป็นใหแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้ง 
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III-2 การประเมินผูป่้วย 

III-2 การประเมินผูป่้วย (ASM) 

ผูป้ว่ยทุกรายไดร้บัการประเมนิความตอ้งการและปญัหาสขุภาพอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เหมาะสม. 

ก. การประเมินผูป่้วย 

(1) มีการประเมินผูป่้วยครอบคลุมรอบดา้นและประสานงานกนัเพื่อลดความซํ้ าซอ้น, ผูป้ระกอบวิชาชีพท่ี
รับผดิชอบดูแลผูป่้วยร่วมมือกนัวิเคราะห์และเช่ือมโยงผลการประเมิน.  มีการระบุปัญหาและความตอ้งการท่ี
เร่งด่วนและสาํคญั. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ผูป้ว่ยกลุม่ใดบา้งทีม่คีวามซบัซอ้นและตอ้งอาศยั
การประสานงานระหวา่งวชิาชพีหรอืระหวา่ง
หน่วยงานเพือ่การประเมนิทีค่รอบคลุม 

ผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูป้ว่ยแต่ละกลุ่ม/โรค รว่มกนัจดัทาํ
แนวทางประเมนิทีส่ง่เสรมิและเอือ้ต่อกนั และลด
ความซํ้าซอ้น ซึง่อาจจะเป็นการออกแบบบนัทกึ 
การกาํหนดบทบาททีช่ดัเจน การมขีอ้บง่ชีใ้นการ
ขอคาํปรกึษาและระยะเวลาทีต่อ้งตอบสนองที่
ชดัเจน ขอ้บง่ชีท้ีต่อ้งมกีารตรวจเยีย่มผูป้ว่ยรว่มกนั
หรอืประชุมรว่มกนั 

กจิกรรมการประสานและเชือ่มโยงผลการประเมนิ
ผูป้ว่ยทีใ่ชม้ากทีส่ดุคอือะไร 

พจิารณากจิกรรมการประสานและเชือ่มโยงผลการ
ประเมนิผูป้ว่ยอื่นๆ ทีย่งัใชน้้อยหรอืไมไ่ดใ้ช ้วา่จะ
นํามาใชใ้หม้ากขึน้ไดอ้ยา่งไร จะมขีอ้บง่ชีใ้นการใช้
อยา่งไร เชน่ การตรวจเยีย่มรว่มกนั กรใชบ้นัทกึ
รว่มกนั การสรปุขอ้มลูจาก รพ.ทีส่ง่ผูป้ว่ย ฯลฯ 

ตวัอยา่งปญัหาและความตอ้งการทีแ่รง่ดว่นและ
สาํคญัมอีะไรบา้ง มกีารนําขอ้มลูน้ีไปใชป้ระโยชน์
ในการตอบสนองปญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเวลา
หรอืไม ่

ทบทวนวา่มกีารบนัทกึปญัหาและความตอ้งการ
ดงักลา่วอยา่งไร มกีารนําไปใชป้ระโยชน์อยา่งไร 
ปรบัปรุงเพือ่ใหง้า่ยต่อการบนัทกึและใชป้ระโยชน์ 
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(2) การประเมินแรกรับของผูป่้วยแต่ละรายประกอบดว้ย ประวติัสุขภาพ, การตรวจร่างกาย, การรับรู้ความ
ตอ้งการของตนโดยผูป่้วย, การประเมินปัจจยัดา้นจิตใจ สงัคม เศรษฐกิจ.  

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
การประเมนิผูป้ว่ยแรกรบัตามมาตรฐานขา้งตน้ มี
รายการใดทีย่งัมปีญัหาในการประเมนิ หรอืประเมนิ
ไดไ้มส่มบรูณ์ 

ทมีงานทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัหาแนวทางทีจ่ะทาํใหก้าร
ประเมนิในรายการดงักลา่วมคีวามสมบรูณ์ขึน้ 

แผนกทีม่กีารซกัประวตัแิละตรวจรา่งกายโดย
แพทยท์ีส่มบรูณ์ทีส่ดุคอืแผนกใด 

วเิคราะหค์วามสาํเรจ็ของแผนกดงักลา่ว และนํา
บทเรยีนไปปรบัปรุงในแผนกอื่นๆ 

หน่วยทีม่กีารประเมนิการรบัรูค้วามตอ้งการโดย
ผูป้ว่ย การประเมนิปจัจยัดา้นจติใจ สงัคม 
เศรษฐกจิ ทีส่มบรูณ์ทีส่ดุคอืหน่วยงานใด 

วเิคราะหค์วามสาํเรจ็ของหน่วยดงักลา่ว และนํา
บทเรยีนไปปรบัปรุงในหน่วยอื่นๆ 

ปญัหาและความตอ้งการประเภทใดทีค่วรไดร้บัการ
ใสใ่จเป็นพเิศษ เชน่ การกนิ การนอน การขบัถ่าย 
ความกงัวล 

รว่มกนัหาวธิคีดักรองปญัหาดงักลา่ว และทาํใหเ้ป็น
ระบบทีม่กีารปฏบิตัอิยา่งทัว่ถงึ 

มรีะบบการประเมนิความถูกตอ้ง ครบถว้น 
เหมาะสมของการประเมนิผูป้ว่ยอยา่งไร 

ทดลองตามรอยผูป้ว่ยทีก่าํลงันอนอยู ่รพ. นําขอ้มลู
ทีไ่ดจ้ากการตามรอยมาเทยีบกบัขอ้มลูในเวช
ระเบยีน รว่มกนัพจิารณาวา่จะปรบัปรุงอยา่งไร 

 
(3) วิธีการประเมินท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละราย ภายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและทรัพยากรท่ีเพียงพอ.  มีการ

ใชแ้นวทางปฏิบติัทางคลินิกท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยและทรัพยากรเพื่อช้ีนาํการประเมินผูป่้วย ถา้มีแนวทาง
ดงักล่าว.   

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
กลุม่โรคทีม่กัจะมปีญัหาการประเมนิทีไ่มเ่หมาะสม 
ไมถู่กตอ้ง หรอืมคีวามลา่ชา้ มอีะไรบา้ง 

ทมีงานทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัวางแนวทางการประเมนิ
ทีเ่หมาะสมสาํหรบัผูป้ว่ยแต่ละกลุม่โรค โดย
เลอืกสรร CPG ทีเ่หมาะสมมาใช ้

กลุม่ผูป้ว่ยทีจ่าํเป็นตอ้งมแีนวทางในการประเมนิ
เฉพาะตามเอกลกัษณ์ของปญัหาที ่รพ.ตอ้งใหก้าร
ดแูลมอีะไรบา้ง เชน่ ผูป้ว่ยทีม่อีายนุ้อยมาก, ผูป้ว่ย
สงูอายทุีอ่่อนแอ,  ผูป้ว่ยระยะสดุทา้ยหรอืผูป้ว่ย
อื่นๆ ทีม่อีาการเจบ็ปวด, หญงิมคีรรภท์ีอ่ยูร่ะหวา่ง
การคลอด, ผูป้ว่ยทีม่ปีญัหาความผดิปกตทิาง
อารมณ์หรอืจติใจ, ผูป้ว่ยทีส่งสยัวา่จะตดิยา และ/
หรอืสรุา, เหยือ่ทีถู่กกระทาํทารุณหรอืถูกทอดทิง้ 

ทมีงานทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัวางแนวทางการประเมนิ
ทีเ่หมาะสมสาํหรบัผูป้ว่ยแต่ละกลุม่ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่
สามารถระบุความตอ้งการของผูป้ว่ยไดอ้ยา่งตรง
ประเดน็และครอบคลุม  

การประเมนิดว้ย investigation หรอื invasive 
procedure ใดบา้งทีอ่าจก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อผูป้ว่ย 

ออกแบบระบบทีป่ลอดภยัโดยคาํนึงถงึสิง่แวดลอ้ม 
เครือ่งมอือุปกรณ์ บุคลากร วธิกีาร และมาตรการ
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
รองรบัเมือ่เกดิปญัหา 

การประเมนิใดบา้งทีอ่าจมคีวามจาํเป็น แต่ไมม่ี
ใหบ้รกิารใน รพ. 

จดัระบบประสานงานหรอืสง่ต่อเพือ่ใหผู้ป้ว่ยไดร้บั
การประเมนินัน้ในเวลาทีเ่หมาะสม 

การประเมนิในโรคใดบา้งทีต่อ้งการความเรง่ดว่น
เป็นพเิศษเน่ืองจากมผีลต่อการตดัสนิใจและผลลพัธ์
ทางคลนิิก 

จดัระบบเพือ่ใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการประเมนิในเวลาทีม่ ี
จาํกดั เชน่ fast track 

การประเมนิในโรคใดบา้งทีต่อ้งมกีารแบง่ระดบั
ความรุนแรงหรอืระบุ staging ของโรค 

จดัระบบเพือ่ใหส้ามารถแบง่ระดบัความรุนแรงหรอื
ระบุ staging ของโรคได ้โดยพจิารณา เครือ่งมอื
อุปกรณ์ บุคลากร วธิกีาร การสือ่สารและ
ประสานงาน การนําผลไปใชว้างแผน การตดิตาม
ผูป้ว่ยมารบัการดแูลรกัษา 

การประเมนิภาวะใดบา้งทีม่ผีลต่อการเลอืกใชย้า
หรอืเทคโนโลยทีีม่รีาคาแพง  

จดัระบบเพือ่ใหส้ามารถประเมนิภาวะดงักล่าวได้
อยา่งถูกตอ้งและรวดเรว็ เพือ่ใหก้ารตดัสนิใจ
เป็นไปอยา่งเหมาะสม 

การประเมนิภาวะใดบา้งทีม่ผีลต่อการป้องกนั
อุบตักิารณ์ซีง่สามารถป้องกนัได ้เชน่ falling, 
pressure sore, suicide 

จดัระบบเพือ่ใหส้ามารถตรวจพบภาวะเสีย่ง
ดงักลา่วและนําไปใชใ้นการวางแผนป้องกนั 

การคดักรองภาวะใดบา้งทีค่วรทาํเพือ่สง่ต่อไปรบั
การประเมนิอยา่งละเอยีดต่อไป เชน่ ภาวะ
โภชนาการ, ทนัตกรรม, การไดย้นิ, การเจบ็ปวด 

จดัระบบใหม้กีารคดักรองอยา่งทัว่ถงึดว้ยวธิทีีเ่รยีบ
งา่ย และมรีะบบสง่ต่อเพือ่รบัการประเมนิอยา่ง
ละเอยีด 

 
(4) ผูป่้วยไดรั้บการประเมินภายในเวลาท่ีกาํหนดโดยองคก์ร.  มีการบนัทึกผลการประเมินในเวชระเบียนผูป่้วย

และพร้อมท่ีจะใหผู้เ้ก่ียวขอ้งในการดูแลไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากการประเมินนั้น. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

มกีารกาํหนดเวลาทีต่อ้งประเมนิและบนัทกึผลการ
ประเมนิใหแ้ลว้เสรจ็หรอืไม ่

ทบทวนกาํหนดเวลาใหเ้หมาะสมสาํหรบัผูป้ว่ยแต่
ละกลุม่ เชน่ ผูป้ว่ยสงัเกตอาการ, ผูป้ว่ยในทัว่ไป, 
ผูป้ว่ยในวกิฤต,ิ ผูป้ว่ยผา่ตดัฉุกเฉินทีร่บัไวน้อน  
ในกรณผีูป้ว่ยฉุกเฉินซึง่ระบกุาํหนดเวลาทีส่ ัน้ อาจ
ระบุขอ้มลูทีจ่าํเป็นตอ้งบนัทกึตามความเหมาะสม 

ขอ้มลูการซกัประวตัผิูป้ว่ยนอกทีแ่พทยไ์ดใ้ช้
ประโยชน์จากบนัทกึของพยาบาลมอีะไรบา้ง 
(เฉพาะกรณทีีม่กีารซกัประวตัผิูป้ว่ยนอกโดย
พยาบาล) 

ออกแบบระบบทีจ่ะทาํใหม้กีารบนัทกึขอ้มลูทีไ่ดใ้ช้
ประโยชน์เพือ่ลดภาระงานทีไ่มจ่าํเป็นของพยาบาล 

ขอ้มลูสาํคญัทีแ่พทยเ์วรซึง่ไมใ่ชเ่จา้ของไขใ้ช้ รว่มกนัออกแบบวา่จะทาํใหข้อ้มลูสว่นนัน้สามารถ
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ประโยชน์มากทีส่ดุคอือะไร บนัทกึไดโ้ดยงา่ย ดแูลว้เขา้ใจปญัหาโดยรวมของ

ผูป้ว่ยไดอ้ยา่งรวดรเว สามารถตดัสนิใจไดโ้ดยงา่ย 
ขอ้มลูสาํคญัทีจ่ะตอ้งใชใ้นการจาํหน่ายผูป้ว่ยคอื
อะไร เพือ่ใหก้ารดแูลทีบ่า้นครอบคลุมปญัหาของ
ผูป้ว่ยทัง้หมด 

รว่มกนัออกแบบวา่จะทาํใหม้ขีอ้มลูดงักลา่วอยูใ่นที่
เดยีวและใชง้านไดง้า่ยอยา่งไร 

การบนัทกึขอ้มลูทีอ่าจจะก่อใหเ้กดิปญัหาเมือ่ตอ้ง
เปิดเผยเวชระเบยีนแก่บุคคลภายนอกมอีะไรบา้ง 

รว่มกนักาํหนดแนวทางการบนัทกึขอ้มลูทีค่วรและ
ไมค่วรกระทาํ โดยคาํนึงถงึความเป็นจรงิ ความ
สมบรูณ์ และการแปลความหมายโดย
บุคคลภายนอก 

แผนกใดทีม่กีารใชข้อ้มลูขา้มสาขาวชิาชพีมากทีส่ดุ 
ขอ้มลูของวชิาชพีใดถูกใชโ้ดยวชิาชพีอื่น 

วเิคราะหค์วามสาํเรจ็ของแผนกดงักลา่ว และนํา
บทเรยีนไปปรบัปรุงในแผนกอื่นๆ 

 
(5) ผูป่้วยทุกรายไดรั้บการประเมินซํ้ าตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อประเมินการตอบสนองต่อการดูแลรักษา.  

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
การเปลีย่นแปลงหรอืปญัหาอะไรบา้งทีส่ามารถ
ตรวจพบไดจ้ากการมรีะบบประเมนิซํ้าทีด่ ี

รว่มกนัวางระบบเพือ่ใหส้ามารถตรวจพบปญัหา
ดงักลา่วไดอ้ยา่งทนัการณ์ เชน่ การออกแบบบนัทกึ 
vital sign ใหมท่ีค่วบ early warning sign ไวด้ว้ย  

ผูป้ว่ยกลุม่โรคใดหรอืสภาวะใดบา้ง ทีก่ารประเมนิ
ซํ้าอยา่งเป็นระบบมคีวามสาํคญัสงู เชน่ ผูป้ว่ยที่
นอน ICU, ผูป้ว่ยระดบั 3-4, DHF, traumatic brain 
injury, sepsis 

รว่มกนัออกแบบระบบการประเมนิซํ้าสาํหรบัผูป้ว่ย
แต่ละกลุม่โรค โดยพจิารณาถงึสภาวะผูป้ว่ย 
แผนการรกัษา ความถี ่วธิกีารประเมนิ การบนัทกึ 
การปรบัแผน 

ผูป้ว่ยกลุม่ใดบา้ง ทีก่ารประเมนิซํ้าไมจ่าํเป็นตอ้ง
บอ่ยขนาดประเมนิทุกวนั 

รว่มกนักาํหนดระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการประเมนิ
ผูป้ว่ยกลุม่น้ี รวมถงึแนวทางการเฝ้าระวงัเพือ่ตรวจ
พบปญัหาผดิปกตทิีเ่กดิขึน้ก่อนถงึกาํหนดเวลาที่
ตอ้งประเมนิซํ้า 

ปญัหาอะไรบา้งทีก่ารตดิตามการเปลีย่นแปลงดว้ย
ความถีท่ีเ่หมาะสมเป็นสิง่จาํเป็น เชน่ ผูป้ว่ยทีม่า
ดว้ย progressive symptom และยงัไมส่ามารถให ้
definite diagnosis ได ้(ทัง้ผูป้ว่ยนอกและผูป้ว่ยใน) 

รว่มกนักาํหนดแนวทางและระยะเวลาทีเ่หมาะสม
ในการประเมนิ รวมทัง้การขอคาํปรกึษาจากผูท้ี่
เชีย่วชาญกวา่  นําเวชระเบยีนของผูป้ว่ยกลุม่น้ีมา
ทบทวนเพือ่ใหเ้หน็ปญัหาในเชงิปฏบิตั ิ 

 
 (6) ทีมผูใ้หบ้ริการอธิบายผลการประเมินใหแ้ก่ผูป่้วยและครอบครัวดว้ยภาษาท่ีชดัเจนและเขา้ใจง่าย. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ผูป้ว่ยกลุม่ใดทีอ่าจจะมปีญัหาในเรือ่งการสือ่สารผล
การประเมนิผูป้ว่ย 

รว่มกนักาํหนดแนวทางสือ่สารสาํหรบัผูป้ว่ยแต่ละ
กลุม่ 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
โรคทีจ่าํเป็นตอ้งมวีธิกีารสือ่สารเป็นพเิศษเพือ่ให้
ผูป้ว่ยและครอบครวัเขา้ใจผลการประเมนิไดง้า่ยมี
อะไรบา้ง 

ทมีทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนักาํหนดประเดน็สาํคญัและ
แนวทางการสือ่สารสาํหรบัแต่ละกลุม่โรค 

โรคใดบา้งทีค่วร empower ใหผู้ป้ว่ยเขา้ใจปญัหา
และทางเลอืกสาํหรบัแกป้ญัหาของตนเอง 

ทมีงานทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนักาํหนดแนวทางทีเ่ป็นไป
ได ้เชน่ counseling, การใชเ้รือ่งเลา่ 

 

ข. การส่งตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉยัโรค 

(1) ผูป่้วยไดรั้บการตรวจเพือ่ประกอบการวินิจฉยัโรคท่ีจาํเป็นครบถว้น หรือไดรั้บการส่งต่อไปตรวจท่ีอ่ืนใน
เวลาท่ีเหมาะสม. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
มกีารตรวจ investigate อะไรทีจ่าํเป็นตอ้งสง่ไป
ตรวจทีอ่ื่น หรอืมคีวามไมค่ลอ่งตวัในการไดร้บั
บรกิาร 

รว่มกนัวางระบบการสง่ตรวจทีค่ลอ่งตวั รวมทัง้มี
ระบบกาํกบัตดิตามคุณภาพ ความรวดเรว็ และการ
ไดร้บัการตรวจทีจ่าํเป็น 

มโีรคอะไรทีก่ารตรวจ investigate ที ่รพ.มอียู ่ยงั
ไมเ่พยีงพอทีจ่ะเอือ้ต่อการวนิิจฉยัโรคอยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

ผูเ้กีย่วขอ้งรว่มกนัทมีนําพจิารณาวา่สมควรมกีาร
ขยายบรกิารดงักลา่วหรอืไม ่อยา่งไร 

 
(2) มีการประเมินความน่าเช่ือถือของผลการตรวจประกอบการวินิจฉยัโรค โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัสภาวะ

ของผูป่้วย. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

มกีารตรวจ investigate ใดบา้งทีแ่พทยผ์ูส้ง่ตรวจ
มกัจะมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัผลการตรวจ 

ทมีทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัพจิารณาหาขอ้มลูเพือ่นํามา
ปรบัปรุง 

มกีารตรวจ investigate อะไรทีห่ากเกดิความ
คลาดเคลือ่นแลว้จะมผีลกระทบต่อ clinical 
outcome อยา่งรุนแรง 

สรา้งความมัน่ใจวา่ผลการตรวจ investigate 
ดงักลา่วมคีวามน่าเชือ่ถอื 

มกีารตรวจ investigate อะไรบา้ง ทีอ่าจจะไมไ่ดท้าํ
โดยผูท้ีม่คีวามชาํนาญหรอืไดร้บัการฝึกฝนในเรือ่ง
นัน้ เชน่ lab, x-ray, GI series 

ทบทวนการตรวจ investigate ในกรณดีงักลา่วและ
วางมาตรการวา่จะสรา้งความมัน่ใจในคุณภาพการ
ตรวจอยา่งไร 

 
(3) มีระบบส่ือสารและบนัทึกผลการตรวจท่ีมีประสิทธิผล ทาํใหม้ัน่ใจวา่แพทยไ์ดรั้บผลการตรวจในเวลาท่ี

เหมาะสม สามารถสืบคน้ผลการตรวจไดง่้าย ไม่สูญหาย และมีการรักษาความลบัอยา่งเหมาะสม. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ชอ่งทางการสือ่สารผลการตรวจในกรณทีีต่อ้งการ ทบทวนความทนัเวลาของการไดร้บัผลการตรวจ
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ผลเรง่ดว่นเป็นอยา่งไร เรง่ดว่น และผลต่อการดแูลผูป้ว่ย 
ชอ่งทางการสือ่สารผลการตรวจทีม่คีา่วกิฤตเิป็น
อยา่งไร 

ทบทวนความทนัเวลาของการไดร้บัผลการตรวจที่
มคีา่วกิฤต และผลต่อการดแูลผูป้ว่ย 

ผลการตรวจอะไรทีไ่ดร้บัการบนัทกึในเวชระเบยีน 
อะไรทีม่ไิดบ้นัทกึ มคีวามสะดวกในการใชผ้ลการ
ตรวจในการตดิตามการเปลีย่นแปลงของผูป้ว่ย
อยา่งไร 

รว่มกนัปรบัปรงุเพือ่ใหส้ะดวกในการใชผ้ลการ
ตรวจเพือ่ตดิตามการเปลีย่นแปลงของผูป้ว่ย 

ขอ้มลูผลการตรวจอะไรบา้งทีต่อ้งเกบ็รกัษาเป็น
ความลบั 

ทบทวนและทาํใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มลูดงักลา่วถูกเกบ็
รกัษาเป็นความลบั 

มโีอกาสทีข่อ้มลูผลการตรวจ investigate จะสญู
หายในขัน้ตอนใดบา้ง เพราะเหตุใด 

ทบทวนและทาํใหม้ัน่ใจวา่จะป้องกนัการสญูหาย
ของขอ้มลูได ้

 
(4) มีการอธิบายหรือส่งตรวจเพ่ิมเติม เม่ือพบวา่ผลการตรวจมีความผดิปกติ. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
สถานการณ์ทีก่ารอธบิายผลการตรวจทีม่คีวาม
ผดิปกตเิป็นเรือ่งยากทีจ่ะทาํความเขา้ใจมอีะไรบา้ง 

วางแนวทางการอธบิายในลกัษณะทีค่นทัว่ไป
สามารถเขา้ใจความหมายไดง้า่ย เชน่ การใช้
ถอ้ยคาํ การใชส้ือ่ประกอบ รวมทัง้พจิารณา
ความรูส้กึของผูร้บัฟงั  

ผลการตรวจผดิปกตซิึง่ยากต่อการอธบิายหรอืตอ้ง
ใชค้วามละเอยีดอ่อนหรอืระมดัระวงัในการใหข้อ้มลู
มอีะไรบา้ง 

วางแนวทางการอธบิายทีช่ดัเจนทัง้ในเรือ่งผูใ้ห้
ขอ้มลู สิง่แวดลอ้มของการใหข้อ้มลู การนํา
ครอบครวัมารว่มรบัรู ้การดแูลทางดา้นจติใจของ
ผูป้ว่ยและครอบครวั  

มแีนวทางทีช่ดัเจนในการสง่ตรวจเพิม่เตมิเมือ่
พบวา่ผลการตรวจมคีวามผดิปกตใินเรือ่งอะไรบา้ง 

ทบทวนการปฏบิตัติามแนวทางดงักลา่ว ทบทวน
ความหลากหลายของการปฏบิตัใินกรณทีีย่งัไมม่ี
แนวทางเพือ่พจิารณาจดัทาํแนวทางเพิม่เตมิ 
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ค. การวินิจฉยัโรค 

(1) ผูป่้วยไดรั้บการวินิจฉยัโรคท่ีถูกตอ้ง โดยมีขอ้มูลเพียงพอเพื่ออธิบายเหตุผลของการวินิจฉยัโรค.  มีการลง
บนัทึกการวินิจฉยัโรคภายในเวลาท่ีกาํหนดไว ้และบนัทึกการเปล่ียนแปลงการวินิจฉยัโรคเม่ือมีขอ้มูล
เพิ่มเติม.  มีการทบทวนความเหมาะสมของการวินิจฉยัโรค และความสอดคลอ้งของการวนิิจฉยัโรคของแต่
ละวิชาชีพในทีมผูใ้หบ้ริการอยา่งสมํ่าเสมอ .   

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
การวนิิจฉยัโรคทีไ่มเ่ฉพาะเจาะจงหรอืการ
วนิิจฉยัโรคตามอาการทีพ่บบอ่ยมอีะไรบา้ง 

รว่มกนัวางแนวทางเพือ่ใหม้กีารวนิิจฉยัโรคที่
เฉพาะเจาะจงมากขึน้ 

โรคทีม่กัจะเป็นปญัหาในการวนิิจฉยัโรค เชน่ 
วนิิจฉยัผดิ วนิิจฉยัคลาดเคลือ่น วนิิจฉยัลา่ชา้ 

 

มรีะบบในการทบทวนความเหมาะสมของการ
วนิิจฉยัโรคและขอ้มลูสนบัสนุนการวนิิจฉยัโรค
อยา่งไร 

รว่มกนัจดัระบบทบทวน เชน่ เปรยีบเทยีบการ
วนิิจฉยัโรคเมือ่แรกรบัและการวนิิจฉยัโรคเมือ่
จาํหน่าย, เปรยีบเทยีบการวนิิจฉยัโรคของ
โรงพยาบาลกบัโรงพยาบาลทีร่บัสง่ต่อ, ทบทวน
ผูป้ว่ยทีม่าตรวจซํ้าหลายๆ ครัง้ดว้ยโรคเดมิ, 
ทบทวนผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัการวนิิจฉยัวา่เป็นโรคมะเรง็ 

มรีะบบในการทบทวนความสอดคลอ้งของการ
วนิิจฉยัโรคระหวา่งวชิาชพีอยา่งไร 

รว่มกนัจดัระบบทบทวนและใชป้ระโยชน์จากการ
ทบทวน 
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III – 3. การวางแผน 

III-3.1 การวางแผนการดแูลผูป่้วย (PLN.1)  

ทีมผูใ้ห้บริการจดัทาํแผนการดแูลผูป่้วยท่ีมีการประสานกนัอย่างดีและมีเป้าหมายท่ีชดัเจน 
สอดคล้องกบัปัญหา / ความต้องการด้านสขุภาพของผูป่้วย. 
(1) การวางแผนดูแลผูป่้วยเป็นไปอยา่งเช่ือมโยงและประสานกนัระหวา่งวชิาชีพ แผนก และหน่วยบริการต่างๆ. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
โรคอะไรบา้งทีจ่าํเป็นตอ้งวางแผนดแูลผูป้ว่ยอยา่ง
เชือ่มโยงและประสานกนัระหวา่งวชิาชพีและ
หน่วยงานต่างๆ 

กาํหนดขอ้บง่ชี ้แนวทางการวางแผนรว่มกนั 
รวมทัง้รปูแบบการสือ่สารและการบนัทกึ 

 
(2) แผนการดูแลผูป่้วยตอบสนองต่อปัญหา / ความตอ้งการของผูป่้วยท่ีไดจ้ากการประเมินอยา่งเป็นองคร์วม. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
แผนการดแูลทีใ่ชอ้ยูม่กีีร่ปูแบบ แต่ละรปูแบบ
สามารถตอบสนองปญัหาของผูป้ว่ยไดอ้ยา่ง
ครอบคลุมเป็นองคร์วมไดด้เีพยีงใด 

ทบทวนและเลอืกสรรรปูแบบของแผนการดแูล
ผูป้ว่ยทีเ่หมาะสมกบัผูป้ว่ยแต่ละกลุม่ สามารถ
ตรวจสอบความครบถว้นของแผนในการตอบสนอง
ปญัหา/ความตอ้งการของผูป้ว่ย 

แผนการดแูลผูป้ว่ยทีส่อดแทรกอยูใ่นคาํสัง่การ
รกัษาหรอืบนัทกึต่างๆ เป็นสิง่ทีง่า่ยต่อการใช้
ประโยชน์ในการดแูลและประเมนิผลเพยีงใด 

พจิารณาปรบัปรุงใหแ้ผนการดแูลมคีวามชดัเจน
และงา่ยต่อการใช ้โดยไมเ่ป็นภาระมากเกนิไป 

 
(3) มีการนาํหลกัฐานวิชาการหรือแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมมาใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการดูแลผูป่้วย.   

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
มโีรคอะไรบา้งทีแ่ผนการดแูลผูป้ว่ยเป็นไปตาม
หลกัฐานวชิาการ (scientific evidence) หรอื CPG, 
มโีรคอะไรบา้งทีค่วรนําหลกัฐานวชิาการหรอื CPG 
มาใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนดแูลผูป้ว่ยใหม้าก
ยิง่ขึน้ 

ทมีทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัหาทางนํา CPG มาเป็น
แนวทางในการวางแผนดแูล ใชเ้ครือ่งมอืทีง่า่ยต่อ
การปฏบิตั ิเชน่ flow chart ชว่ยตดัสนิใจ, แบบ
บนัทกึ, CareMap 

 
(4) ผูป่้วย / ครอบครัวมีโอกาสตดัสินใจเลือกวิธีการรักษาหลงัจากไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอ และร่วมในการวาง

แผนการดูแล.   
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
มโีรคอะไรบา้งทีม่ทีางเลอืกในวธิกีารรกัษาทีค่วรให้
ผูป้ว่ย / ครอบครวัมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ, 
แนวทางทีท่มีงานใหข้อ้มลูและเปิดโอกาสใหผู้ป้ว่ย / 
ครอบครวัมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจนัน้ไดผ้ลดี
เพยีงใด 

วางแนวทางใหข้อ้มลูทีจ่าํเป็นแก่ผูป้ว่ย/ครอบครวั 
ทาํใหม้ัน่ใจวา่เป็นการเลอืกดว้ยความเขา้ใจ 

 
(5) แผนการดูแลผูป่้วยครอบคลุมเป้าหมายท่ีตอ้งการบรรลุและบริการท่ีจะใหเ้พื่อบรรลุเป้าหมาย.   

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
รปูแบบของแผนการดแูลผูป้ว่ยในแผนกใดหรอื
ผูป้ว่ยกลุม่ใด ทีม่กีารระบุเป้าหมายการดแูลและ
กจิกรรมบรกิารเพือ่บรรลุเป้าหมายไวอ้ยา่งชดัเจน 

ศกึษารปูแบบทีด่ ีและรว่มกนัหาแนวทางขยายผล 

 
(6) มีการส่ือสาร / ประสานงานระหวา่งสมาชิกของทีมผูใ้หบ้ริการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหมี้การนาํ

แผนการดูแลผูป่้วยไปสู่การปฏิบติัท่ีไดผ้ลในเวลาท่ีเหมาะสม โดยสมาชิกของทีมผูใ้หบ้ริการมีความเขา้ใจ
บทบาทของผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ.   

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
รปูแบบของการสือ่สารและประสานงานทีด่เีพือ่ใหม้ี
การปฏบิตัติามแผนการดแูลผูป้ว่ยมอียูใ่นการดแูล
ผูป้ว่ยกลุม่ใดบา้ง 

ศกึษารปูแบบทีด่ ีและรว่มกนัหาแนวทางขยายผล 

 
(7) มีการทบทวนและปรับแผนการดูแลผูป่้วยเม่ือมีขอ้บ่งช้ีจากสภาวะหรืออาการของผูป่้วยท่ีเปล่ียนไป.   

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
โรคหรอืสภาวะอะไรบา้งทีม่กัจะตอ้งมกีารทบทวน
และปรบัแผนการดแูลผูป้ว่ย (เชน่ การตดิเชือ้) 

กาํหนดขอ้บง่ชี ้รวมถงึแนวทางการทบทวนและ
ปรบัแผนการดแูลผูป้ว่ยใหม้คีวามชดัเจน 
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III-3.2 การวางแผนจาํหน่าย (PLN.2) 

มกีารวางแผนจาํหน่ายผูป้ว่ยเพือ่ใหผู้ป้ว่ยสามารถดแูลตนเอง และไดร้บัการดแูลอยา่งเหมาะสม
กบัสภาพปญัหาและความตอ้งการ หลงัจากจาํหน่ายจากโรงพยาบาล.  

(1) มีการกาํหนดแนวทาง ขอ้บ่งช้ี และโรคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายสาํคญัสาํหรับการวางแผนจาํหน่าย. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

โรคอะไรบา้งทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายสาํคญัสาํหรบัการ
วางแผนจาํหน่าย 

กาํหนดแนวทางการวางแผนจาํหน่ายสาํหรบัโรค
ดงักลา่ว 

 
(2) มีการพิจารณาความจาํเป็นในการวางแผนจาํหน่ายสาํหรับผูป่้วยแต่ละราย ตั้งแต่เร่ิมแรกท่ีเป็นไปได.้   

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ผูป้ว่ยกลุม่ใดบา้งทีท่มีสามารถรบัรูป้ญัหาทีจ่ะ
เกดิขึน้หลงัจาํหน่ายไดต้ัง้แต่แรกรบั ปญัหา
เหลา่นัน้คอือะไร  

รว่มกนักาํหนดแนวทางการรบัรูค้วามจาํเป็นในการ
วางแผนจาํหน่ายตัง้แต่แรกรบั ออกแบบระบบ
บนัทกึหรอืแบบตรวจสอบเพือ่ใหป้ญัหาดงักลา่วไม่
ถูกละเลยเมือ่จะจาํหน่ายผูป้ว่ย  

 
(3) แพทย ์พยาบาล และวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งผูป่้วยและครอบครัว มีส่วนร่วมในการวางแผนจาํหน่าย. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
หน่วยงานใด แผนกใด ทีนํ่าแพทย ์ พยาบาล 
วชิาชพีอื่น ผูป้ว่ย/ครอบครวั มามสีว่นรว่มในการ
วางแผนจาํหน่าย 

ศกึษาปจัจยัแหง่ความสาํเรจ็และรว่มกนัขยายผล 

 
(4) มีการประเมินและระบุปัญหา / ความตอ้งการของผูป่้วยท่ีจะเกิดข้ึนหลงัจาํหน่าย และประเมินซํ้ าเป็นระยะ

ในช่วงท่ีผูป่้วยไดรั้บการดูแลอยูใ่นโรงพยาบาล. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

มหีน่วยงานใดทีม่รีปูแบบในการระบุปญัหา/ความ
ตอ้งการของผูป้ว่ยทีจ่ะเกดิขึน้หลงัจาํหน่าย ที่
เอือ้อาํนวยต่อการวางแผนจาํหน่าย 

ศกึษารปูแบบทีด่แีละรว่มกนัขยายผล 

 
(5) มีการปฏิบติัตามแผนจาํหน่ายในลกัษณะท่ีเช่ือมโยงกบัแผนการดูแลระหวา่งอยูใ่นโรงพยาบาล ตามหลกัการ

เสริมพลงั เพ่ือใหผู้ป่้วยและครอบครัวมีศกัยภาพและความมัน่ใจในการจดัการดูแลสุขภาพของตนเอง. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ทกัษะอะไรทีต่อ้งใชค้วามพยายามของทัง้สองฝา่ย
(ผูใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิาร) ในการเสรมิพลงัให้

ประเมนิสมัฤทธผิลของการเสรมิสรา้งทกัษะเหลา่น้ี
แก่ผูป้ว่ย/ครอบครวั ปรบัปรงุวธิกีารเตรยีมความ
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ผูป้ว่ยและครอบครวัสามารถจดัการดแูลสขุภาพ
ของตนเอง 

พรอ้มผูป้ว่ย/ครอบครวั 

ขอใหนึ้กถงึสิง่ทีส่ามารถทาํรว่มกนัหรอืเชือ่มโยงกนั
ระหวา่งการดแูลผูป้ว่ยในโรงพยาบาลและการ
เตรยีมความพรอ้มเพือ่ใหผู้ป้ว่ยดแูลตนเองทีบ่า้น 

ออกแบบกจิกรรมการดแูลทีส่ามารถทาํไดอ้ยา่ง
เชือ่มโยงกนั 

 
(6) มีการประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการวางแผนจาํหน่าย โดยใชข้อ้มูลจากการติดตามผูป่้วยและขอ้มูล

สะทอ้นกลบัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

มรีะบบตดิตามผลการดแูลผูป้ว่ยหลงัจากออกจาก
โรงพยาบาลอยา่งไร (ทัง้จากผูป้ว่ยโดยตรงและจาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง)  

จดัใหม้รีะบบตดิตามผล นําขอ้มลูจากการตดิตาม
ผลมาปรบัปรุงกระบวนการเตรยีมความพรอ้ม
ผูป้ว่ยและพฒันาบุคลากร 

ผูป้ว่ยกลุม่ใดบา้งทีม่กัจะมปีญัหาการดแูลตนเองที่
บา้นหรอืตอ้งกลบัมา admit ซํ้า 

พจิารณาวา่จะเตรยีมตวัผูป้ว่ยและครอบครวัใหม้ี
ความพรอ้มในการดแูลตนเองมากขึน้อยา่งไร 
รวมทัง้จดัระบบสือ่สารและสนบัสนุนทีเ่หมาะสม 
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III – 4. การดูแลผู้ป่วย 

III-4.1 การดแูลทัว่ไป (PCD.1) 

ทมีผูใ้หบ้รกิารสรา้งความมัน่ใจวา่จะใหก้ารดแูลอยา่งทนัท่วงท ีปลอดภยั เหมาะสม ตาม
มาตรฐานวชิาชพี. 
(1) มีการดูแลผูป่้วยอยา่งเหมาะสม ปลอดภยั ทนัเวลา โดยมอบหมายความรับผดิชอบในการดูแลผูป่้วยใหแ้ก่ผูท่ี้

มีคุณสมบติัเหมาะสม. การดูแลในทุกจุดบริการเป็นไปตามหลกัปฏิบติัซ่ึงเป็นท่ียอมรับในปัจจุบนั. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ความลา่ชา้ในการดแูลผูป้ว่ยทีม่โีอกาสเกดิขึน้มี
อะไรบา้ง 

วเิคราะหผ์ลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้และวางแนวทาง
ป้องกนั 

กจิกรรมการดแูลผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงู และทีเ่ป็น
ขอ้กาํหนดวา่ตอ้งปฏบิตัโิดยผูท้ีม่คีุณวฒุเิหมาะสมมี
อะไรบา้ง 

สรา้งความมัน่ใจอยา่งไรวา่กจิกรรมดงักลา่วไดร้บั
การปฏบิตัโิดยผูม้คีุณวฒุทิีก่าํหนดไว ้

แนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐานในเรือ่งใดบา้งทีอ่าจ
ถูกละเลยไมไ่ดร้บัการปฏบิตัติาม  

จดัระบบตดิตามกาํกบัการปฏบิตัใินเรือ่งดงักลา่ว 

 
(2) มีส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการดูแลท่ีมีคุณภาพ โดยคาํนึงถึงศกัด์ิศรีและความเป็นส่วนตวัของผูป่้วย ความ

สะดวกสบายและความสะอาด การป้องกนัอนัตราย / ความเครียด / เสียง / ส่ิงรบกวนต่างๆ.   
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

อนัตราย ความเครยีด เสยีง สิง่รบกวนต่างๆ ต่อ
ผูป้ว่ยมอีะไรบา้ง 

สาํรวจเพิม่เตมิและปรบัปรุงสิง่แวดลอ้มเพือ่ลด
อนัตรายและสิง่รบกวนดงักลา่ว  

สิง่ทีไ่มเ่อือ้ต่อความเป็นสว่นตวัของผูป้ว่ยมี
อะไรบา้ง 

ปรบัปรุงสิง่แวดลอ้ม 

โอกาสพฒันาเพือ่ใหเ้กดิสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการ
เยยีวยา เชน่ การมองเหน็ แสง เสยีง ความ
ปลอดภยั สิง่เรา้ ความสะอาด ความสะดวกสบายมี
อะไรบา้ง 

สาํรวจเพิม่เตมิและปรบัปรุงสิง่แวดลอ้ม 

 
(3) ทีมผูใ้หบ้ริการดาํเนินการทุกวิถีทางเพื่อใหผู้ป่้วยปลอดภยัจากอุบติัเหตุ การบาดเจบ็ หรือการติดเช้ือ.   

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
โอกาสเกดิอุบตัเิหตุหรอืการบาดเจบ็ต่อผูป้ว่ยมี
อะไรบา้ง 

วางแนวทางป้องกนัและตดิตามกาํกบั 
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(4) ทีมผูใ้หบ้ริการจดัการกบัภาวะแทรกซอ้น ภาวะวิกฤติ หรือภาวะฉุกเฉิน อยา่งเหมาะสมและปลอดภยั. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ภาวะแทรกซอ้น ภาวะวกิฤต ิภาวะฉุกเฉิน ทีม่ี
โอกาสพบมอีะไรบา้ง 

วางระบบเพือ่ใหต้รวจพบและจดัการภาวะดงักลา่ว
อยา่งรวดเรว็ 

 
(5) ทีมผูใ้หบ้ริการตอบสนองต่อความตอ้งการหรือปัญหาของผูป่้วยในลกัษณะองคร์วม โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ปัญหาทางดา้นอารมณ์และจิตสงัคม. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ปญัหาดา้นอารมณ์ จติสงัคมทีพ่บบอ่ยมอีะไร วางแนวทางประเมนิทีม่คีวามไว และตอบสนอง
อยา่งเหมาะสม 

 
(6) มีการส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลและประสานการดูแลผูป่้วยภายในทีม เพื่อความต่อเน่ืองในการดูแล. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ทมีงานทีม่กีารสือ่สารแลกเปลีย่นขอ้มลูและ
ประสานการดแูลผูป้ว่ยทีด่คีอืทมีใดบา้ง 

ศกึษาปจัจยัแหง่ความสาํเรจ็และนําไปขยายผล 
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III-4.2 การดแูลผูป่้วยและการให้บริการท่ีมีความเส่ียงสงู (PCD.2)  

ทมีผูใ้หบ้รกิารสรา้งความมัน่ใจวา่จะใหก้ารดแูลผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงูและใหบ้รกิารทีม่คีวาม
เสีย่งสงูอยา่งทนัท่วงท ีปลอดภยั เหมาะสม ตามมาตรฐานวชิาชพี. 
(1) ทีมผูใ้หบ้ริการวิเคราะห์ผูป่้วยและบริการท่ีมีความเส่ียงสูง และร่วมกนัจดัทาํแนวทางการดูแลผูป่้วยใน

สถานการณ์ท่ีมีความเส่ียงสูงดงักล่าว.   
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

กลุม่ผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงูในความรบัผดิชอบมี
อะไรบา้ง เชน่ ผูป้ว่ยโรคตดิต่อ ผูป้ว่ยทีม่ภีมูิ
ตา้นทานตํ่า ผูป้ว่ยทีถู่กผกูยดึ ผูส้งูอาย ุผูท้พุพล
ภาพ 

รว่มกนัจดัทาํแนวทางการดแูลผูป้ว่ยในสถานการณ์
ดงักลา่ว โดยใชข้อ้มลูวชิาการทีเ่หมาะสม ระบุการ
ดแูลทีต่อ้งใสใ่จเป็นการเฉพาะ สิง่ทีต่อ้งบนัทกึเพือ่
สือ่สารกนัในทมี การตดิตามประเมนิผูป้ว่ย 
คุณสมบตัหิรอืทกัษะพเิศษของบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง
ในกระบวนการดแูล ความพรอ้มและการใช้
เครือ่งมอือุปกรณ์พเิศษ 

บรกิารทีม่คีวามเสีย่งสงูในความรบัผดิชอบมี
อะไรบา้ง เชน่ การใหเ้ลอืด การฟอกไต การใหย้า
เคมบีาํบดั 

 
(2) บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรม เพ่ือนาํแนวทางการดูแลผูป่้วยในสถานการณ์ท่ีมีความเส่ียงสูงมาสู่การปฏิบติัดว้ย

ความเขา้ใจ. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

อุบตักิารณ์ในการดแูลผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงูทีเ่คย
พบหรอืมโีอกาสพบมอีะไรบา้ง 

วเิคราะห ์training need สาํหรบัทมีผูใ้หก้ารดแูล
กลุม่ต่างๆ และดาํเนินการฝึกอบรม 

 
(3) การทาํหตัถการท่ีมีความเส่ียง จะตอ้งทาํในสถานท่ีท่ีเหมาะสม มีความพร้อมทั้งดา้นเคร่ืองมือและผูช่้วยท่ี

จาํเป็น. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

การทาํหตัถการทีม่คีวามเสีย่งสงูในความ
รบัผดิชอบมอีะไรบา้ง 

รว่มกนัจดัทาํแนวทางการทาํหตัถการดงักลา่ว โดย
ใชข้อ้มลูวชิาการทีเ่หมาะสม ระบุผูม้คีุณสมบตัทิีจ่ะ
ทาํหตัถการดงักลา่วได ้ระบุการจดัเตรยีมสถานที ่
เครือ่งมอื และผูช้ว่ยทีเ่หมาะสม 

 
(4) มีการเฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลงอยา่งเหมาะสมกบัความรุนแรงของการเจบ็ป่วย และดาํเนินการแกไ้ขหรือ

ปรับเปล่ียนแผนการรักษาไดท้นัท่วงที.  
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

โรคหรอืสภาวะทีอ่าการของผูป้ว่ยมโีอกาส
เปลีย่นแปลงและจาํเป็นตอ้งไดร้บัการเฝ้าระวงัการ

ระบุสิง่ทีต่อ้งเฝ้าระวงัและวธิกีารเฝ้าระวงัที่
เหมาะสม  
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
เปลีย่นแปลงอยา่งเหมาะสมมอีะไรบา้ง ทบทวนผูป้ว่ยทีเ่กดิเหตุการณ์ทีไ่มพ่งึประสงคว์า่มี

การเฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลงและปรบัเปลีย่น
แผนการรกัษาในเวลาทีเ่หมาะสมหรอืไม ่

การชว่ยฟ้ืนคนืชพีนอก ICU เกดิขึน้ในผูป้ว่ยหรอื
สภาวะการณ์ใด มกีารกาํหนด early warning sign 
ทีจ่ะเป็นสญัญาณเตอืนวา่ผูป้ว่ยอาจมกีาร
เปลีย่นแปลงเขา้สูภ่าวะวกิฤตอิยา่งไร 

ปรบัปรุงใหม้ ีearly warning sign เขา้ไปอยูใ่น
บนัทกึสญัญาณชพี และชีนํ้าการปฏบิตัทิีค่วร
เกดิขึน้ 

 
(5) เม่ือผูป่้วยมีอาการทรุดลงหรือเปล่ียนแปลงเขา้สู่ภาวะวิกฤติ, มีความช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญกวา่มาช่วยทีมผู ้

ใหบ้ริการอยา่งทนัท่วงทีในการประเมินผูป่้วย การช่วย stabilize ผูป่้วย การส่ือสาร การใหค้วามรู้ และการ
ยา้ยผูป่้วยถา้จาํเป็น.   

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
มกีารจดัทมี Rapid Response Team (RRT) 
อยา่งไร  

วเิคราะหแ์รงหนุนแรงตา้นในการจดัใหม้ ีRRT จดั
ใหม้รีะบบตอบสนองผูป้ว่ยทีเ่หมาะสมกบับรบิท
ของ รพ. 

 
(6) ทีมผูใ้หบ้ริการติดตามและวิเคราะห์แนวโนม้ของภาวะแทรกซอ้นหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงคใ์นผูป่้วย

เหล่าน้ี เพ่ือนาํมาปรับปรุงกระบวนการดูแลผูป่้วย. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ภาวะแทรกซอ้นหรอืเหตุการณ์ไมพ่งึประสงคใ์น
ผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงูมแีนวโน้มเป็นอยา่งไร 

ทบทวนความไวในการตรวจจบัหรอืบง่ชีเ้หตุการณ์
ไมพ่งึประสงค ์และการนําผลการวเิคราะหแ์นวโน้ม
ของภาวะแทรกซอ้นมาปรบัปรุงระบบ 
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III – 5 การให้ข้อมูลและเสริมพลงัแก่ผู้ป่วย / ครอบครัว 

III-5 การให้ข้อมลูและเสริมพลงัแก่ผูป่้วย / ครอบครวั (IMP) 

ทมีผูใ้หบ้รกิารใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสภาวะสขุภาพแก่ผูป้ว่ย / ครอบครวั และกจิกรรมทีว่างแผนไว้
เพือ่เสรมิพลงัผูป้ว่ย / ครอบครวัใหม้คีวามสามารถและรบัผดิชอบในการดแูลสขุภาพของตนเอง 
รวมทัง้เชือ่มโยงการสรา้งเสรมิสขุภาพเขา้ในทุกขัน้ตอนของการดแูล. 
 
(1) ทีมผูใ้หบ้ริการประเมินผูป่้วยเพื่อวางแผนและกาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้. การประเมินครอบคลุม ปัญหา / 

ความตอ้งการของผูป่้วย, ขีดความสามารถ, ภาวะทางดา้นอารมณ์ จิตใจ, ความพร้อมในการเรียนรู้และดูแล
ตนเอง. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
กลุม่ผูป้ว่ยควรไดร้บัความใสใ่จเป็นพเิศษในการให้
ขอ้มลูและเสรมิพลงัมอีะไรบา้ง เชน่ ผูป้ว่ยทีช่ว่ย
ตวัเองไมไ่ด ้การใชเ้ทคโนโลยหีรอืวธิกีารรกัษาที่
ผูใ้ชต้อ้งมคีวามเขา้ใจเป็นอยา่งด ีผูป้ว่ยทีค่าดหวงั
ใหม้กีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 

 

 
(2) ทีมผูใ้หบ้ริการใหข้อ้มูลท่ีจาํเป็นและช่วยเหลือใหเ้กิดการเรียนรู้ สาํหรับการดูแลตนเองและการมีพฤติกรรม

สุขภาพท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี แก่ผูป่้วยและครอบครัว, อยา่งเหมาะสมกบัปัญหา เวลา มีความชดัเจนและเป็น
ท่ีเขา้ใจง่าย.  มีการประเมินการรับรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถในการนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บไปปฏิบติั. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
  

 
(3) ทีมผูใ้หบ้ริการใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นอารมณ์จิตใจและคาํปรึกษาท่ีเหมาะสมแก่ผูป่้วยและครอบครัว.  

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
ความตอ้งการความชว่ยเหลอืดา้นอารมณ์ จติใจ 
คาํปรกึษา ทีม่กัเป็นปญัหามอีะไรบา้ง 

 

 
(4) ทีมผูใ้หบ้ริการและผูป่้วย / ครอบครัว ร่วมกนักาํหนดกลยทุธ์การดูแลตนเองท่ีเหมาะสมสาํหรับผูป่้วย, 

รวมทั้งติดตามปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองอยา่งต่อเน่ือง. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
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คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
กลุม่ผูป้ว่ยทีก่ารวางแผนดแูลตนเองของผูป้ว่ยและ
ครอบครวัมคีวามสาํคญัมอีะไรบา้ง เชน่ ผูป้ว่ยที่
ชว่ยเหลอืตนเองไมไ่ด ้ผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั ผูป้ว่ยทีต่อ้ง
มกีารฟ้ืนฟูสภาพ ผูป้ว่ยทีอ่าศยัวธิกีารรกัษาหลาย
อยา่งประกอบกนั 

 

มผีูป้ว่ยกลุม่ใดบา้งทีม่กีารจดัทาํกลยทุธห์รอื
แผนการดแูลตนเองโดยผูป้ว่ย / ครอบครวัอยา่ง
ชดัเจน 

 

 
(5) ทีมผูใ้หบ้ริการจดักิจกรรมเสริมทกัษะท่ีจาํเป็นใหแ้ก่ผูป่้วย/ครอบครัว และสร้างความมัน่ใจวา่ผูป่้วย / 

ครอบครัวสามารถปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

กจิกรรมเสรมิทกัษะทีโ่รงพยาบาลจดัใหแ้ก่ผูป้ว่ย
และครอบครวัมอีะไรบา้ง เชน่ การทาํแผล ฉีดยา 
พน่ยา ประกอบอาหาร กายภาพบาํบดั ดแูลสาย
สวน ดดูเสมหะ เปลีย่นถุงอุจจาระ ฯลฯ   

 

 
(6) ทีมผูใ้หบ้ริการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนรู้และการเสริมพลงัผูป่้วย / ครอบครัว. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
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III -6 การดูแลต่อเน่ือง 

III-6 การดแูลต่อเน่ือง (COC) 

ทมีผูใ้หบ้รกิารสรา้งความรว่มมอืและประสานงานเพือ่ใหม้กีารตดิตามและดแูลผูป้ว่ยต่อเน่ืองที่
ใหผ้ลด.ี 
 
(1) มีระบบนดัหมายผูป่้วยกลบัมารับการรักษาต่อเน่ืองเม่ือมีขอ้บ่งช้ี.  มีระบบช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษาแก่

ผูป่้วยท่ีออกจากโรงพยาบาลตามความเหมาะสม. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

กลุม่ผูป้ว่ยทีม่ปีญัหาในการกลบัมาตดิตามรกัษา
ต่อเน่ืองมอีะไรบา้ง  

เรยีนรูเ้หตุผลความจาํเป็นหรอืขอ้จาํกดัในผูป้ว่ยแต่
ละราย เพือ่นํามาปรบัปรุงระบบงานของ
โรงพยาบาล และแกไ้ขปญัหาเฉพาะราย 

กลุม่ผูป้ว่ยทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืและคาํปรกึษา
อยา่งต่อเน่ืองหลงัจากทีผู่ป้ว่ยออกจากโรงพยาบาล
มอีะไรบา้ง  

รบัรูป้ญัหาอุปสรรคและความยากลาํบากของผูป้ว่ย
แต่ละรายในการเขา้ถงึระบบชว่ยเหลอืและให้
คาํปรกึษาของโรงพยาบาล เพือ่นํามาปรบัปรุง
ระบบงานของโรงพยาบาล และแกไ้ขปญัหาเฉพาะ
ราย 

 
(2) องคก์รสร้างความร่วมมือและประสานงานกบัหน่วยบริการสุขภาพ ชุมชน และองคก์รอ่ืนๆ เพื่อใหเ้กิดความ

ต่อเน่ืองในการติดตามดูแลผูป่้วยและบูรณาการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเขา้ในกระบวนการดูแลผูป่้วย. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

ความรูส้กึ ปญัหาอุปสรรคทีผู่ป้ว่ยและครอบครวั
ตอ้งเผชญิ เมือ่ไดร้บัการสง่ต่อไปรบับรกิารในระดบั
ทีส่งูขึน้มอีะไรบา้ง 
 

สมัภาษณ์เจาะลกึผูป้ว่ยและครอบครวัเพิม่เตมิ  นํา
ขอ้มลูทีไ่ดม้าวางแผนปรบัปรงุระบบงานของ
โรงพยาบาล รวมทัง้ปรบัปรุงระบบประสานงานกบั
โรงพยาบาลทีร่บัการสง่ต่อเพือ่สรา้งความมัน่ใจและ
ความอบอุ่นใจแก่ผูป้ว่ยและครอบครวั 

ความรูส้กึ ความมัน่ใจของผูป้ว่ยและครอบครวัต่อ
สถานพยาบาลใกลบ้า้น เป็นอยา่งไร 
 

สมัภาษณ์เจาะลกึผูป้ว่ยและครอบครวัเพิม่เตมิ 
ตดิตามคุณภาพของการดแูลทีเ่กดิขึน้  วางแผน
รว่มกนัสถานพยาบาลใกลบ้า้นเพือ่ใหผู้ป้ว่ยและ
ครอบครวัมัน่ใจวา่จะไดร้บับรกิารทีม่คีุณภาพ เชน่ 
การพฒันาศกัยภาพ ทรพัยากร การสือ่สารขอ้มลู 
การใหค้าํปรกึษาแก่สถานพยาบาล 
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(3) มีการส่ือสารขอ้มูลของผูป่้วยใหแ้ก่หน่วยบริการท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแลต่อเน่ือง ทั้งภายในองคก์รและกบั

องคก์รภายนอก โดยคาํนึงถึงการรักษาความลบัของขอ้มูลผูป่้วย. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

รปูแบบและชอ่งทางการสือ่สารขอ้มลูผูป้ว่ยให้
สถานพยาบาลอื่นเพือ่การดแูลต่อเน่ืองมอีะไรบา้ง 

ทบทวนวา่จะปรบัปรุงรปูแบบและชอ่งทางการ
สือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพดขีึน้ไดอ้ยา่งไร โดย
พจิารณาเทคโนโลยกีารสือ่สารทีท่นัสมยั การรกัษา
ความลบั รวมทัง้โอกาสทาํความเขา้ใจและตดิตาม
ผล 

 
(4) มีการทบทวนเวชระเบียนเพื่อประเมินความเพียงพอของขอ้มูลสาํหรับการดูแลต่อเน่ือง. 

คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 
  

 
(5) มีการติดตามผลการดูแลต่อเน่ือง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ความตอ้งการของผูป่้วยไดรั้บการตอบสนอง และนาํผลการ

ติดตามมาใชป้รับปรุง/วางแผนบริการในอนาคต. 
คาํถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ดาํเนินการปรบัปรงุ 

  
 


