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คานา
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี หรือที่
เรียกว่ามาตรฐาน HA/HPH 2006 จัดทาเสร็จสิน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2549 มีเนื้อหาหลักในด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยในการดูแลผูป้ ว่ ยและระบบงานสาคัญของโรงพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ และคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กรโดยรวม
เพือ่ ให้โรงพยาบาลสามารถทาความเข้าใจเนื้อหาของมาตรฐาน สามารถนามาตรฐานไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) จึงได้จดั ทาคูม่ อื SPA
ขึน้ เป็ นการขยายความกิจกรรมทีค่ วรดาเนินการสาหรับมาตรฐานแต่ละข้อ โดยอธิบายให้เห็นรูปธรรมของการ
ปฏิบตั อิ ย่างเป็ นขัน้ ตอน และให้แนวทางการประเมินตนเองอย่างกระชับซึง่ มุง่ ให้ตอบเนื้อหาทีไ่ ด้จากผลของการ
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
SPA in Action Part III นี้เป็ นการนาคูม่ อื SPA สาหรับมาตรฐานตอนที่ III กระบวนการดูแลผูป้ ว่ ย มา
จัดทาเป็ นคาถามเริม่ ต้นเพือ่ ให้โรงพยาบาลเข้าใจบริบทของตนเอง และนาไปสูก่ ารดาเนินการปรับปรุงทีม่ คี วาม
เฉพาะเจาะจงสาหรับโรงพยาบาล ทัง้ นี้ผนู้ าไปปฏิบตั คิ วรนึกถึงวงล้อของระบบงานทีม่ กี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
อันได้แก่ PDCA หรือ DALI (Design-Action-Learning-Improvement) อันได้แก่การออกแบบระบบ การปฏิบตั ิ
ตามระบบทีอ่ อกแบบไว้ การกากับติดตาม/ทบทวน/เรียนรู้ และการปรับปรุง การถามหาระบบการกากับติดตาม
ในเรือ่ งต่างๆ นับว่าเป็ นส่วนสาคัญทีจ่ ะทาให้วงล้อนี้หมุนไปอย่างต่อเนื่อง
สรพ.หวังว่าความเข้าใจและการนามาตรฐานไปสูก่ ารปฏิบตั ิ จะส่งผลให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การดูแลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และความปลอดภัยยิง่ ขึน้ รวมทัง้ จะมีขอ้ มูลเชิงปฏิบตั ติ ่างๆ เกิดขึน้ มากมาย
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
มิถุนายน 2556
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III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ
III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริ การ (ACN)

ทีมผูใ้ ห้บริการสร้างความมันใจว่
่ าผูร้ บั บริการสามารถเข้าถึงบริการทีจ่ าเป็นได้งา่ ย, กระบวนการ
รับผูป้ ว่ ยเหมาะกับปญั หาสุขภาพ / ความต้องการของผูป้ ว่ ย ทันเวลา มีการประสานงานทีด่ ี
ภายใต้ระบบและสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล.
(1) ชุมชนสามารถเข้าถึงบริ การต่างๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการของตน. ทีมผูใ้ ห้บริ การพยายามลดอุปสรรค
ต่อการเข้าถึงบริ การ ในด้านกายภาพ ภาษา วัฒนธรรม และอุปสรรคอื่นๆ. ทีมผูใ้ ห้บริ การตอบสนองต่อ
ผูร้ ับบริ การอย่างรวดเร็ ว. ระยะเวลารอคอยเพื่อเข้ารับบริ การเป็ นที่ยอมรับของชุมชนที่ใช้บริ การ.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
บริการใดทีเ่ ป็ นความต้องการสาคัญของชุมชน แต่ ทีมนาและผูเ้ กีย่ วข้องร่วมกันพิจารณาว่า รพ.ควร
โรงพยาบาลยังไม่สามารถจัดให้บริการได้
จัดบริการดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่จะมีวธิ กี ารให้ผปู้ ว่ ย
เข้าถึงบริการได้อย่างไร
โรคใดบ้างทีก่ ารสือ่ สารและให้ขอ้ มูลผ่านเทคโนโลยี จัดให้มรี ะบบให้คาปรึกษาผ่านเทคโนโลยี
สามารถช่วยดูแลผูป้ ว่ ยได้โดยไม่ตอ้ งมา รพ.
สารสนเทศตามความเหมาะสม
โรคใดบ้างทีต่ อ้ งการการดูแลอย่างเร่งด่วน แต่
ประสานกับแหล่งทรัพยากรต่างๆ ในเรือ่ งการ
ผูป้ ว่ ยในบ้างพืน้ ทีม่ ปี ญั หาในการเดินทาง
สือ่ สารและการเดินทาง/ขนย้าย
ผูป้ ว่ ยกลุ่มใดบ้างทีโ่ ดดเดีย่ วตนเอง ไม่ยอมมารับ จัดให้มบี ริการเชิงรุกหรือร่วมมือกับชุมชนในการ
บริการ ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือไม่ถกู พามารับบริการ ค้นหาผูป้ ว่ ย เพือ่ ให้ได้รบั การดูแลอย่างเหมาะสม
อุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการในด้านกายภาพมี
ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างกายภาพ
อะไรบ้าง
อุปสรรคต่อการเข้าถึงในด้านภาษามีอะไรบ้าง
จัดหาอุปกรณ์ชว่ ยสือ่ สารหรือล่าม
อุปสรรคต่อการเข้าถึงในด้านวัฒนธรรมมีอะไรบ้าง ทาความเข้าใจ บ่งชี้ ตอบสนเอง
อุปสรรคต่อการเข้าถึงด้านอืน่ ๆ มีอะไรบ้าง
ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
ระยะเวลารอคอยก่อนทีจ่ ะได้รบั การตรวจจาก
กาหนดเป้าหมายทีเ่ หมาะสม ปรับปรุงระบบเพือ่
แพทย์ท่ี OPD ของแผนกต่างๆ เป็ นเท่าไร
บรรลุเป้าหมาย เช่น เพิม่ จุดบริการ กระจายผูป้ ว่ ย
ลดขัน้ ตอน
ระยะเวลารอคอยก่อนทีจ่ ะได้รบั การตรวจจาก
กาหนดเป้าหมายทีเ่ หมาะสม ปรับปรุงระบบเพือ่
แพทย์ท่ี ER ในผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเร่งด่วนต่างๆ เป็ น บรรลุเป้าหมาย
เท่าไร (การตรวจขัน้ ต้น, การตัดสินสังการรั
่
กษา)
มีผปู้ ว่ ยทีต่ อ้ งนัดคิวมาเข้ารับบริการตรวจวินจิ ฉัย ปรับปรุงเพือ่ ให้ระยะเวลารอคอยในคิวสัน้ ลง อาจ
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คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
หรือรักษาอะไรบ้าง ต้องรอคิวนานเท่าไร
มีขนั ้ ตอนทีไ่ ม่เกิดประโยชน์ในการเข้ารับบริการ
ของผูป้ ว่ ยอะไรบ้าง

ดาเนิ นการปรับปรุง
พิจารณาการส่งต่อหรือการสร้างความร่วมมือ
ใช้แนวคิด Lean เพือ่ ขจัดขัน้ ตอนทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิด
คุณค่าออกไป

(2) ผูป้ ่ วยที่จาเป็ นต้องได้รับการดูแลฉุกเฉิ นหรื อเร่ งด่วนได้รับการประเมินและดูแลรักษาเป็ นอันดับแรก.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
กลุ่มผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลฉุกเฉินหรือเร่งด่วน
ที่ ER มีอะไรบ้าง
กลุ่มผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลฉุกเฉินหรือเร่งด่วน
วิเคราะห์ขอ้ มูลหรือตามรอยการดูแลผูป้ ว่ ยกลุ่ม
ที่ OPD มีอะไรบ้าง
ดังกล่าว ปรับปรุงให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การดูแลในเวลาที่
กลุ่มผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลฉุกเฉินหรือเร่งด่วน
เหมาะสม อาจพิจารณานาแนวคิด Lean มาใช้
ที่ ward หรือหน่วยดูแลผูป้ ว่ ยในมีอะไรบ้าง
กลุ่มผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งได้รบั การผ่าตัดฉุกเฉินหรือ
เร่งด่วนมีอะไรบ้าง
มีผปู้ ว่ ยอะไรบ้างทีค่ วรได้รบั การดูแลจากแพทย์ทม่ี ึ กาหนดขัน้ ตอนการขอคาปรึกษาทีเ่ หมาะสม จัดให้
ความสามารถทีเ่ หมาะสมโดยไม่ตอ้ งผ่านการ
มีชอ่ งทางการสือ่ สารทีส่ ะดวกในการเข้าถึง
ปรึกษาหลายขัน้ ตอน
มีระบบในการติดตามและวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับ จัดให้มรี ะบบการติดตามและทบทวน (ถ้ายังไม่ม)ี
ความรวดเร็วและผลทีไ่ ม่พงึ ประสงค์เนื่องจากความ และกาหนดความถีท่ เ่ี หมาะสมเพือ่ ให้มนใจ
ั ่ รพ.
ล่าช้าในผูป้ ว่ ยแต่ละกลุ่มข้างต้นอย่างไร
ให้บริการเป็ นทีน่ ่าไว้วางใจ
(3) มีการประเมินความสามารถในการรับผูป้ ่ วยไว้ดูแลตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้. ถ้าไม่สามารถให้บริ การแก่ผปู ้ ่ วย
ได้ ทีมผูใ้ ห้บริ การจะให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเหมาะสม อธิ บายเหตุผลที่ไม่สามารถรับไว้ และ
ช่วยเหลือผูป้ ่ วยในการหาสถานบริ การสุ ขภาพที่เหมาะสมกว่า.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
ผูป้ ว่ ยทีโ่ รงพยาบาลไม่สามารถรับไว้ดแู ลได้และมี จัดระบบทีจ่ ะให้การดูแลเบือ้ งต้นและการประสาน
โอกาสทีผ่ ปู้ ว่ ยกลุ่มนี้จะมาขอรับบริการมีอะไรบ้าง เพือ่ การส่งต่ออย่างเหมาะสม
มีการกาหนดเกณฑ์สาหรับตัดสินใจอย่างไรว่าจะรับ ทบทวนเพือ่ กาหนดเกณฑ์ทช่ี ดั เจน สือ่ สารกับผู้
หรือไม่รบั ผูป้ ว่ ยไว้ดแู ล
ปฏิบตั ิ ประเมินการปฏิบตั ทิ เ่ี กิดขึน้ จริง
มีการกาหนดแนวทางปฏิบตั เิ มือ่ ไม่สามารถรับ
ทบทวนและกาหนดแนวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน ตาม
ผูป้ ว่ ยไว้ดแู ลได้อย่างไรในเรือ่ งการให้ความ
รอยการปฏิบตั จิ ริงเพือ่ ค้นหาโอกาสปรับปรุง และ
ช่วยเหลือเบือ้ งต้น การให้คาอธิบายแก่ผปู้ ว่ ยและ ดาเนินการปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
ครอบครัว การช่วยเหลือในการหา รพ.ทีจ่ ะส่งต่อ
ประสานงานกับ รพ.ทีส่ ง่ ต่อ
การประสานงานกับ รพ.ทีจ่ ะรับผูป้ ว่ ย
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คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
สถิตผิ ปู้ ว่ ยจาก OPD และ ER ทีโ่ รงพยาบาลไม่
สามารถรับไว้ดแู ลเป็ นอย่างไร ผลการประเมินใน
ประเด็นความเหมาะสมต่างๆ เป็ นอย่างไร
มีระบบในการติดตามผลการดูแลในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่
สามารถรับไว้ดแู ลหรือไม่

ดาเนิ นการปรับปรุง
มองภาพรวมแล้วกาหนดลาดับความสาคัญของ
ประเด็นทีต่ อ้ งปรับปรุง ทัง้ ในเรือ่ งโรคและขัน้ ตอน
ต่างๆ
จัดให้มรี ะบบการติดตามผลจาก รพ.ทีร่ บั ส่งต่อ และ
นาข้อมูลมาวิเคราะห์

(4) การรับย้ายหรื อรับเข้าหน่วยบริ การวิกฤตหรื อหน่วยบริ การพิเศษเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
อะไรคือเกณฑ์การรับย้ายหรือรับผูป้ ว่ ยเข้าไว้ดแู ล ทบทวนให้เกณฑ์มคี วามเหมาะสมและเป็ นที่
ในหน่วยบริการวิกฤตหรือหน่วยบริการพิเศษ
ยอมรับ
มีระบบการประเมินการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์หรือไม่
จัดให้มรี ะบบติดตามประเมินการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์
ผลเป็ นอย่างไร
อย่างสม่าเสมอ
มีระบบการทบทวนผลไม่พงึ ประสงค์ทเ่ี กิดขึน้ กับ
จัดให้มรี ะบบการทบทวน นาข้อมูลเข้ารวมกับระบบ
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถเข้ารับบริการในหน่วยบริการ
รายงานอุบตั กิ ารณ์ และทา RCA เพือ่ นาไปใช้
วิกฤติในเวลาทีเ่ หมาะสมอย่างไร
ปรับปรุงระบบ
(5) ในการรับผูป้ ่ วยไว้ดูแล, มีการให้ขอ้ มูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับสภาพการเจ็บป่ วย การดูแลที่จะได้รับ ผลลัพธ์
และค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แก่ผปู ้ ่ วย / ครอบครัว อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย. มีกระบวนการขอความ
ยินยอมจากผูป้ ่ วย / ครอบครัวก่อนที่จะให้บริ การหรื อกระทาหัตถการสาคัญ และสร้างความมัน่ ใจว่าผูป้ ่ วย /
ครอบครัว ได้รับข้อมูลที่จาเป็ นอย่างเพียงพอด้วยความเข้าใจ มีเวลาที่จะพิจารณาก่อนตัดสิ นใจ และมีการ
บันทึกที่เหมาะสม.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
มีแนวทางการให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ว่ ยเมือ่ แรกรับไว้ดแู ล จัดทาแนวทางถ้ายังไม่ม ี หรือปรับปรุงถ้าแนวทาง
หรือไม่ อย่างไร (ครอบคลุมข้อมูลอะไรบ้าง ใคร
ยังไม่ครอบคลุมตามมาตรฐาน (สภาพการเจ็บปว่ ย
เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ละประเภท)
การดูแลทีจ่ ะได้รบั ผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย)
กลุ่มผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญั หาในการรับรูแ้ ละเข้าใจข้อมูลมี ปรับปรุงให้มนใจว่
ั ่ ากลุ่มผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญั หาในการรับรู้
กลุ่มใดบ้าง มีแนวทางปฏิบตั อิ ย่างไร
สามารถเข้าใจข้อมูลทีจ่ าเป็ น
มีระบบการสารวจความครอบคลุมในการให้ขอ้ มูล จัดให้มรี ะบบการสารวจความครอบคลุมและ
ความเข้าใจของผูป้ ว่ ยและครอบครัวอย่างไร
ประสิทธิผลของการให้ขอ้ มูลถ้ายังไม่ม ี
ข้อมูลสาคัญทีผ่ ปู้ ว่ ยจาเป็ นต้องได้รบั ทราบก่อนที่ ร่วมกันทบทวนข้อมูลทีผ่ ปู้ ว่ ยต้องรับทราบ
จะลงนามใน informed consent ทัวไปมี
่ อะไรบ้าง ปรับปรุงวิธกี ารให้ขอ้ มูลถ้าผูป้ ว่ ยไม่ได้รบั ข้อมูล
ผูป้ ว่ ยได้รบั และเข้าใจข้อมูลดังกล่าวดีเพียงใด
หรือไม่เข้าใจข้อมูลดังกล่าว
ข้อมูลสาคัญทีผ่ ปู้ ว่ ยจาเป็ นต้องได้รบั ก่อนทีจ่ ะลง
ร่วมกันทบทวนข้อมูลทีผ่ ปู้ ว่ ยต้องรับทราบ
นามใน informed consent ก่อนทีจ่ ะทา invasive ปรับปรุงวิธกี ารให้ขอ้ มูลถ้าผูป้ ว่ ยไม่ได้รบั ข้อมูล
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คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
proceure มีอะไรบ้าง ผูป้ ว่ ยได้รบั และเข้าใจข้อมูล
ดังกล่าวดีเพียงใด
ข้อมูลอะไรทีแ่ พทย์จะต้องเป็ นผูใ้ ห้แก่ผปู้ ว่ ยเอง
ข้อมูลอะไรทีพ่ ยาบาลสามารถให้ขอ้ มูลแทนแพทย์
ได้ แนวทางทีจ่ ะให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ข้อมูลจากแพทย์
โดยตรงเมือ่ จาเป็ นคืออะไร
การทาหัตถการใดบ้าง ทีค่ วรมีการจัดทาสือ่ เพือ่ ให้
ข้อมูลแก่ผปู้ ว่ ยและครอบครัวเป็ นพิเศษ
ข้อมูลอะไรทีใ่ ห้แก่ผปู้ ว่ ยแล้วควรมีการบันทึกไว้ใน
informed consent ด้วยเพือ่ เป็ นทีอ่ า้ งอิงในอนาคต
เมือ่ จาเป็ น

ดาเนิ นการปรับปรุง
หรือไม่เข้าใจข้อมูลดังกล่าว
ร่วมกันกาหนดข้อมูลทีแ่ พทย์ตอ้ งเป็ นผูใ้ ห้แก่ผปู้ ว่ ย
ให้ชดั เจน ปรับปรุงช่องทางและวิธกี ารให้ขอ้ มูลถ้า
ผูป้ ว่ ยไม่ได้รบั

จัดทาสือ่ เพือ่ ให้ขอ้ มูลสาหรับการทาหัตถการเฉพาะ
เรือ่ งทีจ่ าเป็ น (ถ้ายังไม่ม)ี
รวมตกลงแนวทาง ออกแบบฟอร์มให้เอือ้ ต่อการ
บันทึกข้อมูลทีจ่ าเป็ นซึง่ มีความยืดหยุน่ กระตุน้
เตือน ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ เพือ่ ให้มกี ารบันทึก
ข้อมูลดังกล่าว
ทีมงานพอใจกับผลการแจ้งข่าวร้าย (โรคทีไ่ ม่มที าง ปรับปรุงแนวทางการแจ้งข่าวร้ายและฝึกอบรม
รักษา, เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์) แก่ผปู้ ว่ ยและ
ทักษะทีจ่ าเป็ นให้แก่ผเู้ กีย่ วข้อง
ครอบครัวเพียงใด
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III-2 การประเมินผูป้ ่ วย
III-2 การประเมิ นผู้ป่วย (ASM)

ผูป้ ว่ ยทุกรายได้รบั การประเมินความต้องการและปญั หาสุขภาพอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
เหมาะสม.
ก. การประเมินผูป้ ่ วย
(1) มีการประเมินผูป้ ่ วยครอบคลุมรอบด้านและประสานงานกันเพื่อลดความซ้ าซ้อน, ผูป้ ระกอบวิชาชีพที่
รับผิดชอบดูแลผูป้ ่ วยร่ วมมือกันวิเคราะห์และเชื่อมโยงผลการประเมิน. มีการระบุปัญหาและความต้องการที่
เร่ งด่วนและสาคัญ.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
ผูป้ ว่ ยกลุ่มใดบ้างทีม่ คี วามซับซ้อนและต้องอาศัย
ผูเ้ กีย่ วข้องกับผูป้ ว่ ยแต่ละกลุม่ /โรค ร่วมกันจัดทา
การประสานงานระหว่างวิชาชีพหรือระหว่าง
แนวทางประเมินทีส่ ง่ เสริมและเอือ้ ต่อกัน และลด
หน่วยงานเพือ่ การประเมินทีค่ รอบคลุม
ความซ้าซ้อน ซึง่ อาจจะเป็ นการออกแบบบันทึก
การกาหนดบทบาททีช่ ดั เจน การมีขอ้ บ่งชีใ้ นการ
ขอคาปรึกษาและระยะเวลาทีต่ อ้ งตอบสนองที่
ชัดเจน ข้อบ่งชีท้ ต่ี อ้ งมีการตรวจเยีย่ มผูป้ ว่ ยร่วมกัน
หรือประชุมร่วมกัน
กิจกรรมการประสานและเชือ่ มโยงผลการประเมิน พิจารณากิจกรรมการประสานและเชือ่ มโยงผลการ
ผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ คืออะไร
ประเมินผูป้ ว่ ยอืน่ ๆ ทีย่ งั ใช้น้อยหรือไม่ได้ใช้ ว่าจะ
นามาใช้ให้มากขึน้ ได้อย่างไร จะมีขอ้ บ่งชีใ้ นการใช้
อย่างไร เช่น การตรวจเยีย่ มร่วมกัน กรใช้บนั ทึก
ร่วมกัน การสรุปข้อมูลจาก รพ.ทีส่ ง่ ผูป้ ว่ ย ฯลฯ
ตัวอย่างปญั หาและความต้องการทีแ่ ร่งด่วนและ
ทบทวนว่ามีการบันทึกปญั หาและความต้องการ
สาคัญมีอะไรบ้าง มีการนาข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ ดังกล่าวอย่างไร มีการนาไปใช้ประโยชน์อย่างไร
ในการตอบสนองปญั หาได้อย่างเหมาะสมกับเวลา ปรับปรุงเพือ่ ให้งา่ ยต่อการบันทึกและใช้ประโยชน์
หรือไม่
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(2) การประเมินแรกรับของผูป้ ่ วยแต่ละรายประกอบด้วย ประวัติสุขภาพ, การตรวจร่ างกาย, การรับรู ้ความ
ต้องการของตนโดยผูป้ ่ วย, การประเมินปัจจัยด้านจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
การประเมินผูป้ ว่ ยแรกรับตามมาตรฐานข้างต้น มี ทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันหาแนวทางทีจ่ ะทาให้การ
รายการใดทีย่ งั มีปญั หาในการประเมิน หรือประเมิน ประเมินในรายการดังกล่าวมีความสมบูรณ์ขน้ึ
ได้ไม่สมบูรณ์
แผนกทีม่ กี ารซักประวัตแิ ละตรวจร่างกายโดย
วิเคราะห์ความสาเร็จของแผนกดังกล่าว และนา
แพทย์ทส่ี มบูรณ์ทส่ี ุดคือแผนกใด
บทเรียนไปปรับปรุงในแผนกอืน่ ๆ
หน่วยทีม่ กี ารประเมินการรับรูค้ วามต้องการโดย
วิเคราะห์ความสาเร็จของหน่วยดังกล่าว และนา
ผูป้ ว่ ย การประเมินปจั จัยด้านจิตใจ สังคม
บทเรียนไปปรับปรุงในหน่วยอืน่ ๆ
เศรษฐกิจ ทีส่ มบูรณ์ทส่ี ดุ คือหน่วยงานใด
ปญั หาและความต้องการประเภทใดทีค่ วรได้รบั การ ร่วมกันหาวิธคี ดั กรองปญั หาดังกล่าว และทาให้เป็ น
ใส่ใจเป็ นพิเศษ เช่น การกิน การนอน การขับถ่าย ระบบทีม่ กี ารปฏิบตั อิ ย่างทัวถึ
่ ง
ความกังวล
มีระบบการประเมินความถูกต้อง ครบถ้วน
ทดลองตามรอยผูป้ ว่ ยทีก่ าลังนอนอยู่ รพ. นาข้อมูล
เหมาะสมของการประเมินผูป้ ว่ ยอย่างไร
ทีไ่ ด้จากการตามรอยมาเทียบกับข้อมูลในเวช
ระเบียน ร่วมกันพิจารณาว่าจะปรับปรุงอย่างไร
(3) วิธีการประเมินที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละราย ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและทรัพยากรที่เพียงพอ. มีการ
ใช้แนวทางปฏิบตั ิทางคลินิกที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยและทรัพยากรเพื่อชี้นาการประเมินผูป้ ่ วย ถ้ามีแนวทาง
ดังกล่าว.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
กลุ่มโรคทีม่ กั จะมีปญั หาการประเมินทีไ่ ม่เหมาะสม ทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันวางแนวทางการประเมิน
ไม่ถกู ต้อง หรือมีความล่าช้า มีอะไรบ้าง
ทีเ่ หมาะสมสาหรับผูป้ ว่ ยแต่ละกลุ่มโรค โดย
เลือกสรร CPG ทีเ่ หมาะสมมาใช้
กลุ่มผูป้ ว่ ยทีจ่ าเป็ นต้องมีแนวทางในการประเมิน
ทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันวางแนวทางการประเมิน
เฉพาะตามเอกลักษณ์ของปญั หาที่ รพ.ต้องให้การ ทีเ่ หมาะสมสาหรับผูป้ ว่ ยแต่ละกลุ่ม เพือ่ ให้มนใจว่
ั่ า
ดูแลมีอะไรบ้าง เช่น ผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุน้อยมาก, ผูป้ ว่ ย สามารถระบุความต้องการของผูป้ ว่ ยได้อย่างตรง
สูงอายุทอ่ี อ่ นแอ, ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายหรือผูป้ ว่ ย
ประเด็นและครอบคลุม
อืน่ ๆ ทีม่ อี าการเจ็บปวด, หญิงมีครรภ์ทอ่ี ยูร่ ะหว่าง
การคลอด, ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญั หาความผิดปกติทาง
อารมณ์หรือจิตใจ, ผูป้ ว่ ยทีส่ งสัยว่าจะติดยา และ/
หรือสุรา, เหยือ่ ทีถ่ กู กระทาทารุณหรือถูกทอดทิง้
การประเมินด้วย investigation หรือ invasive
ออกแบบระบบทีป่ ลอดภัยโดยคานึงถึงสิง่ แวดล้อม
procedure ใดบ้างทีอ่ าจก่อให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ว่ ย เครือ่ งมืออุปกรณ์ บุคลากร วิธกี าร และมาตรการ
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คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง

ดาเนิ นการปรับปรุง
รองรับเมือ่ เกิดปญั หา
การประเมินใดบ้างทีอ่ าจมีความจาเป็ น แต่ไม่ม ี
จัดระบบประสานงานหรือส่งต่อเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั
ให้บริการใน รพ.
การประเมินนัน้ ในเวลาทีเ่ หมาะสม
การประเมินในโรคใดบ้างทีต่ อ้ งการความเร่งด่วน
จัดระบบเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การประเมินในเวลาทีม่ ี
เป็ นพิเศษเนื่องจากมีผลต่อการตัดสินใจและผลลัพธ์ จากัด เช่น fast track
ทางคลินิก
การประเมินในโรคใดบ้างทีต่ อ้ งมีการแบ่งระดับ
จัดระบบเพือ่ ให้สามารถแบ่งระดับความรุนแรงหรือ
ความรุนแรงหรือระบุ staging ของโรค
ระบุ staging ของโรคได้ โดยพิจารณา เครือ่ งมือ
อุปกรณ์ บุคลากร วิธกี าร การสือ่ สารและ
ประสานงาน การนาผลไปใช้วางแผน การติดตาม
ผูป้ ว่ ยมารับการดูแลรักษา
การประเมินภาวะใดบ้างทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้ยา
จัดระบบเพือ่ ให้สามารถประเมินภาวะดังกล่าวได้
หรือเทคโนโลยีทม่ี รี าคาแพง
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพือ่ ให้การตัดสินใจ
เป็ นไปอย่างเหมาะสม
การประเมินภาวะใดบ้างทีม่ ผี ลต่อการป้องกัน
จัดระบบเพือ่ ให้สามารถตรวจพบภาวะเสีย่ ง
อุบตั กิ ารณ์ซง่ี สามารถป้องกันได้ เช่น falling,
ดังกล่าวและนาไปใช้ในการวางแผนป้องกัน
pressure sore, suicide
การคัดกรองภาวะใดบ้างทีค่ วรทาเพือ่ ส่งต่อไปรับ จัดระบบให้มกี ารคัดกรองอย่างทัวถึ
่ งด้วยวิธที เ่ี รียบ
การประเมินอย่างละเอียดต่อไป เช่น ภาวะ
ง่าย และมีระบบส่งต่อเพือ่ รับการประเมินอย่าง
โภชนาการ, ทันตกรรม, การได้ยนิ , การเจ็บปวด
ละเอียด
(4) ผูป้ ่ วยได้รับการประเมินภายในเวลาที่กาหนดโดยองค์กร. มีการบันทึกผลการประเมินในเวชระเบียนผูป้ ่ วย
และพร้อมที่จะให้ผเู ้ กี่ยวข้องในการดูแลได้ใช้ประโยชน์จากการประเมินนั้น.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
มีการกาหนดเวลาทีต่ อ้ งประเมินและบันทึกผลการ ทบทวนกาหนดเวลาให้เหมาะสมสาหรับผูป้ ว่ ยแต่
ประเมินให้แล้วเสร็จหรือไม่
ละกลุ่ม เช่น ผูป้ ว่ ยสังเกตอาการ, ผูป้ ว่ ยในทัวไป,
่
ผูป้ ว่ ยในวิกฤติ, ผูป้ ว่ ยผ่าตัดฉุกเฉินทีร่ บั ไว้นอน
ในกรณีผปู้ ว่ ยฉุกเฉินซึง่ ระบุกาหนดเวลาทีส่ นั ้ อาจ
ระบุขอ้ มูลทีจ่ าเป็ นต้องบันทึกตามความเหมาะสม
ข้อมูลการซักประวัตผิ ปู้ ว่ ยนอกทีแ่ พทย์ได้ใช้
ออกแบบระบบทีจ่ ะทาให้มกี ารบันทึกข้อมูลทีไ่ ด้ใช้
ประโยชน์จากบันทึกของพยาบาลมีอะไรบ้าง
ประโยชน์เพือ่ ลดภาระงานทีไ่ ม่จาเป็ นของพยาบาล
(เฉพาะกรณีทม่ี กี ารซักประวัตผิ ปู้ ว่ ยนอกโดย
พยาบาล)
ข้อมูลสาคัญทีแ่ พทย์เวรซึง่ ไม่ใช่เจ้าของไข้ใช้
ร่วมกันออกแบบว่าจะทาให้ขอ้ มูลส่วนนัน้ สามารถ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ประโยชน์มากทีส่ ดุ คืออะไร
ข้อมูลสาคัญทีจ่ ะต้องใช้ในการจาหน่ายผูป้ ว่ ยคือ
อะไร เพือ่ ให้การดูแลทีบ่ า้ นครอบคลุมปญั หาของ
ผูป้ ว่ ยทัง้ หมด
การบันทึกข้อมูลทีอ่ าจจะก่อให้เกิดปญั หาเมือ่ ต้อง
เปิ ดเผยเวชระเบียนแก่บุคคลภายนอกมีอะไรบ้าง

ดาเนิ นการปรับปรุง
บันทึกได้โดยง่าย ดูแล้วเข้าใจปญั หาโดยรวมของ
ผูป้ ว่ ยได้อย่างรวดรเว สามารถตัดสินใจได้โดยง่าย
ร่วมกันออกแบบว่าจะทาให้มขี อ้ มูลดังกล่าวอยูใ่ นที่
เดียวและใช้งานได้งา่ ยอย่างไร

ร่วมกันกาหนดแนวทางการบันทึกข้อมูลทีค่ วรและ
ไม่ควรกระทา โดยคานึงถึงความเป็ นจริง ความ
สมบูรณ์ และการแปลความหมายโดย
บุคคลภายนอก
แผนกใดทีม่ กี ารใช้ขอ้ มูลข้ามสาขาวิชาชีพมากทีส่ ดุ วิเคราะห์ความสาเร็จของแผนกดังกล่าว และนา
ข้อมูลของวิชาชีพใดถูกใช้โดยวิชาชีพอืน่
บทเรียนไปปรับปรุงในแผนกอืน่ ๆ
(5) ผูป้ ่ วยทุกรายได้รับการประเมินซ้ าตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อประเมินการตอบสนองต่อการดูแลรักษา.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
การเปลีย่ นแปลงหรือปญั หาอะไรบ้างทีส่ ามารถ
ร่วมกันวางระบบเพือ่ ให้สามารถตรวจพบปญั หา
ตรวจพบได้จากการมีระบบประเมินซ้าทีด่ ี
ดังกล่าวได้อย่างทันการณ์ เช่น การออกแบบบันทึก
vital sign ใหม่ทค่ี วบ early warning sign ไว้ดว้ ย
ผูป้ ว่ ยกลุ่มโรคใดหรือสภาวะใดบ้าง ทีก่ ารประเมิน ร่วมกันออกแบบระบบการประเมินซ้าสาหรับผูป้ ว่ ย
ซ้าอย่างเป็ นระบบมีความสาคัญสูง เช่น ผูป้ ว่ ยที่
แต่ละกลุ่มโรค โดยพิจารณาถึงสภาวะผูป้ ว่ ย
นอน ICU, ผูป้ ว่ ยระดับ 3-4, DHF, traumatic brain แผนการรักษา ความถี่ วิธกี ารประเมิน การบันทึก
injury, sepsis
การปรับแผน
ผูป้ ว่ ยกลุ่มใดบ้าง ทีก่ ารประเมินซ้าไม่จาเป็ นต้อง
ร่วมกันกาหนดระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการประเมิน
บ่อยขนาดประเมินทุกวัน
ผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้ รวมถึงแนวทางการเฝ้าระวังเพือ่ ตรวจ
พบปญั หาผิดปกติทเ่ี กิดขึน้ ก่อนถึงกาหนดเวลาที่
ต้องประเมินซ้า
ปญั หาอะไรบ้างทีก่ ารติดตามการเปลีย่ นแปลงด้วย ร่วมกันกาหนดแนวทางและระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
ความถีท่ เ่ี หมาะสมเป็ นสิง่ จาเป็ น เช่น ผูป้ ว่ ยทีม่ า
ในการประเมิน รวมทัง้ การขอคาปรึกษาจากผูท้ ่ี
ด้วย progressive symptom และยังไม่สามารถให้ เชีย่ วชาญกว่า นาเวชระเบียนของผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้มา
definite diagnosis ได้ (ทัง้ ผูป้ ่วยนอกและผูป้ ว่ ยใน) ทบทวนเพือ่ ให้เห็นปญั หาในเชิงปฏิบตั ิ
(6) ทีมผูใ้ ห้บริ การอธิ บายผลการประเมินให้แก่ผปู ้ ่ วยและครอบครัวด้วยภาษาที่ชดั เจนและเข้าใจง่าย.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
ผูป้ ว่ ยกลุ่มใดทีอ่ าจจะมีปญั หาในเรือ่ งการสือ่ สารผล ร่วมกันกาหนดแนวทางสือ่ สารสาหรับผูป้ ว่ ยแต่ละ
การประเมินผูป้ ว่ ย
กลุ่ม
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
โรคทีจ่ าเป็ นต้องมีวธิ กี ารสือ่ สารเป็ นพิเศษเพือ่ ให้
ผูป้ ว่ ยและครอบครัวเข้าใจผลการประเมินได้งา่ ยมี
อะไรบ้าง
โรคใดบ้างทีค่ วร empower ให้ผปู้ ว่ ยเข้าใจปญั หา
และทางเลือกสาหรับแก้ปญั หาของตนเอง

ดาเนิ นการปรับปรุง
ทีมทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันกาหนดประเด็นสาคัญและ
แนวทางการสือ่ สารสาหรับแต่ละกลุ่มโรค
ทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันกาหนดแนวทางทีเ่ ป็ นไป
ได้ เช่น counseling, การใช้เรือ่ งเล่า

ข. การส่ งตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค
(1) ผูป้ ่ วยได้รับการตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคที่จาเป็ นครบถ้วน หรื อได้รับการส่ งต่อไปตรวจที่อื่นใน
เวลาที่เหมาะสม.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
มีการตรวจ investigate อะไรทีจ่ าเป็ นต้องส่งไป
ร่วมกันวางระบบการส่งตรวจทีค่ ล่องตัว รวมทัง้ มี
ตรวจทีอ่ น่ื หรือมีความไม่คล่องตัวในการได้รบั
ระบบกากับติดตามคุณภาพ ความรวดเร็ว และการ
บริการ
ได้รบั การตรวจทีจ่ าเป็ น
มีโรคอะไรทีก่ ารตรวจ investigate ที่ รพ.มีอยู่ ยัง ผูเ้ กีย่ วข้องร่วมกันทีมนาพิจารณาว่าสมควรมีการ
ไม่เพียงพอทีจ่ ะเอือ้ ต่อการวินิจฉัยโรคอย่างมี
ขยายบริการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
ประสิทธิภาพ
(2) มีการประเมินความน่าเชื่อถือของผลการตรวจประกอบการวินิจฉัยโรค โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบกับสภาวะ
ของผูป้ ่ วย.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
มีการตรวจ investigate ใดบ้างทีแ่ พทย์ผสู้ ง่ ตรวจ ทีมทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันพิจารณาหาข้อมูลเพือ่ นามา
มักจะมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับผลการตรวจ
ปรับปรุง
มีการตรวจ investigate อะไรทีห่ ากเกิดความ
สร้างความมันใจว่
่ าผลการตรวจ investigate
คลาดเคลื่อนแล้วจะมีผลกระทบต่อ clinical
ดังกล่าวมีความน่าเชือ่ ถือ
outcome อย่างรุนแรง
มีการตรวจ investigate อะไรบ้าง ทีอ่ าจจะไม่ได้ทา ทบทวนการตรวจ investigate ในกรณีดงั กล่าวและ
โดยผูท้ ม่ี คี วามชานาญหรือได้รบั การฝึกฝนในเรือ่ ง วางมาตรการว่าจะสร้างความมันใจในคุ
่
ณภาพการ
นัน้ เช่น lab, x-ray, GI series
ตรวจอย่างไร
(3) มีระบบสื่ อสารและบันทึกผลการตรวจที่มีประสิ ทธิ ผล ทาให้มนั่ ใจว่าแพทย์ได้รับผลการตรวจในเวลาที่
เหมาะสม สามารถสื บค้นผลการตรวจได้ง่าย ไม่สูญหาย และมีการรักษาความลับอย่างเหมาะสม.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
ช่องทางการสือ่ สารผลการตรวจในกรณีทต่ี อ้ งการ ทบทวนความทันเวลาของการได้รบั ผลการตรวจ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ผลเร่งด่วนเป็ นอย่างไร
ช่องทางการสือ่ สารผลการตรวจทีม่ คี า่ วิกฤติเป็ น
อย่างไร
ผลการตรวจอะไรทีไ่ ด้รบั การบันทึกในเวชระเบียน
อะไรทีม่ ไิ ด้บนั ทึก มีความสะดวกในการใช้ผลการ
ตรวจในการติดตามการเปลีย่ นแปลงของผูป้ ว่ ย
อย่างไร
ข้อมูลผลการตรวจอะไรบ้างทีต่ อ้ งเก็บรักษาเป็ น
ความลับ
มีโอกาสทีข่ อ้ มูลผลการตรวจ investigate จะสูญ
หายในขัน้ ตอนใดบ้าง เพราะเหตุใด

ดาเนิ นการปรับปรุง
เร่งด่วน และผลต่อการดูแลผูป้ ว่ ย
ทบทวนความทันเวลาของการได้รบั ผลการตรวจที่
มีคา่ วิกฤต และผลต่อการดูแลผูป้ ว่ ย
ร่วมกันปรับปรุงเพือ่ ให้สะดวกในการใช้ผลการ
ตรวจเพือ่ ติดตามการเปลีย่ นแปลงของผูป้ ว่ ย

ทบทวนและทาให้มนใจว่
ั ่ าข้อมูลดังกล่าวถูกเก็บ
รักษาเป็ นความลับ
ทบทวนและทาให้มนใจว่
ั ่ าจะป้องกันการสูญหาย
ของข้อมูลได้

(4) มีการอธิ บายหรื อส่ งตรวจเพิ่มเติม เมื่อพบว่าผลการตรวจมีความผิดปกติ.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
สถานการณ์ทก่ี ารอธิบายผลการตรวจทีม่ คี วาม
วางแนวทางการอธิบายในลักษณะทีค่ นทัวไป
่
ผิดปกติเป็ นเรือ่ งยากทีจ่ ะทาความเข้าใจมีอะไรบ้าง สามารถเข้าใจความหมายได้งา่ ย เช่น การใช้
ถ้อยคา การใช้สอ่ื ประกอบ รวมทัง้ พิจารณา
ความรูส้ กึ ของผูร้ บั ฟงั
ผลการตรวจผิดปกติซง่ึ ยากต่อการอธิบายหรือต้อง วางแนวทางการอธิบายทีช่ ดั เจนทัง้ ในเรือ่ งผูใ้ ห้
ใช้ความละเอียดอ่อนหรือระมัดระวังในการให้ขอ้ มูล ข้อมูล สิง่ แวดล้อมของการให้ขอ้ มูล การนา
มีอะไรบ้าง
ครอบครัวมาร่วมรับรู้ การดูแลทางด้านจิตใจของ
ผูป้ ว่ ยและครอบครัว
มีแนวทางทีช่ ดั เจนในการส่งตรวจเพิม่ เติมเมือ่
ทบทวนการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าว ทบทวน
พบว่าผลการตรวจมีความผิดปกติในเรือ่ งอะไรบ้าง ความหลากหลายของการปฏิบตั ใิ นกรณีทย่ี งั ไม่ม ี
แนวทางเพือ่ พิจารณาจัดทาแนวทางเพิม่ เติม
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ค. การวินิจฉัยโรค
(1) ผูป้ ่ วยได้รับการวินิจฉัยโรคที่ถกู ต้อง โดยมีขอ้ มูลเพียงพอเพื่ออธิ บายเหตุผลของการวินิจฉัยโรค. มีการลง
บันทึกการวินิจฉัยโรคภายในเวลาที่กาหนดไว้ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยโรคเมื่อมีขอ้ มูล
เพิ่มเติม. มีการทบทวนความเหมาะสมของการวินิจฉัยโรค และความสอดคล้องของการวินิจฉัยโรคของแต่
ละวิชาชีพในทีมผูใ้ ห้บริ การอย่างสม่าเสมอ .
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
การวินิจฉัยโรคทีไ่ ม่เฉพาะเจาะจงหรือการ
ร่วมกันวางแนวทางเพือ่ ให้มกี ารวินจิ ฉัยโรคที่
วินิจฉัยโรคตามอาการทีพ่ บบ่อยมีอะไรบ้าง
เฉพาะเจาะจงมากขึน้
โรคทีม่ กั จะเป็ นปญั หาในการวินิจฉัยโรค เช่น
วินิจฉัยผิด วินจิ ฉัยคลาดเคลื่อน วินิจฉัยล่าช้า
มีระบบในการทบทวนความเหมาะสมของการ
ร่วมกันจัดระบบทบทวน เช่น เปรียบเทียบการ
วินิจฉัยโรคและข้อมูลสนับสนุนการวินิจฉัยโรค
วินิจฉัยโรคเมือ่ แรกรับและการวินิจฉัยโรคเมือ่
อย่างไร
จาหน่าย, เปรียบเทียบการวินจิ ฉัยโรคของ
โรงพยาบาลกับโรงพยาบาลทีร่ บั ส่งต่อ, ทบทวน
ผูป้ ว่ ยทีม่ าตรวจซ้าหลายๆ ครัง้ ด้วยโรคเดิม,
ทบทวนผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคมะเร็ง
มีระบบในการทบทวนความสอดคล้องของการ
ร่วมกันจัดระบบทบทวนและใช้ประโยชน์จากการ
วินิจฉัยโรคระหว่างวิชาชีพอย่างไร
ทบทวน
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III – 3. การวางแผน
III-3.1 การวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย (PLN.1)
ที มผู้ให้บริ การจัดทาแผนการดูแลผู้ป่วยที่ มีการประสานกันอย่างดีและมีเป้ าหมายที่ ชดั เจน
สอดคล้องกับปัญหา / ความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วย.
(1) การวางแผนดูแลผูป้ ่ วยเป็ นไปอย่างเชื่อมโยงและประสานกันระหว่างวิชาชีพ แผนก และหน่วยบริ การต่างๆ.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
โรคอะไรบ้างทีจ่ าเป็ นต้องวางแผนดูแลผูป้ ว่ ยอย่าง กาหนดข้อบ่งชี้ แนวทางการวางแผนร่วมกัน
เชือ่ มโยงและประสานกันระหว่างวิชาชีพและ
รวมทัง้ รูปแบบการสือ่ สารและการบันทึก
หน่วยงานต่างๆ
(2) แผนการดูแลผูป้ ่ วยตอบสนองต่อปั ญหา / ความต้องการของผูป้ ่ วยที่ได้จากการประเมินอย่างเป็ นองค์รวม.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
แผนการดูแลทีใ่ ช้อยูม่ กี ร่ี ปู แบบ แต่ละรูปแบบ
ทบทวนและเลือกสรรรูปแบบของแผนการดูแล
สามารถตอบสนองปญั หาของผูป้ ว่ ยได้อย่าง
ผูป้ ว่ ยทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ว่ ยแต่ละกลุ่ม สามารถ
ครอบคลุมเป็ นองค์รวมได้ดเี พียงใด
ตรวจสอบความครบถ้วนของแผนในการตอบสนอง
ปญั หา/ความต้องการของผูป้ ว่ ย
แผนการดูแลผูป้ ว่ ยทีส่ อดแทรกอยูใ่ นคาสังการ
่
พิจารณาปรับปรุงให้แผนการดูแลมีความชัดเจน
รักษาหรือบันทึกต่างๆ เป็ นสิง่ ทีง่ า่ ยต่อการใช้
และง่ายต่อการใช้ โดยไม่เป็ นภาระมากเกินไป
ประโยชน์ในการดูแลและประเมินผลเพียงใด
(3) มีการนาหลักฐานวิชาการหรื อแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมมาใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
มีโรคอะไรบ้างทีแ่ ผนการดูแลผูป้ ว่ ยเป็ นไปตาม
ทีมทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันหาทางนา CPG มาเป็ น
หลักฐานวิชาการ (scientific evidence) หรือ CPG, แนวทางในการวางแผนดูแล ใช้เครือ่ งมือทีง่ า่ ยต่อ
มีโรคอะไรบ้างทีค่ วรนาหลักฐานวิชาการหรือ CPG การปฏิบตั ิ เช่น flow chart ช่วยตัดสินใจ, แบบ
มาใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนดูแลผูป้ ว่ ยให้มาก บันทึก, CareMap
ยิง่ ขึน้
(4) ผูป้ ่ วย / ครอบครัวมีโอกาสตัดสิ นใจเลือกวิธีการรักษาหลังจากได้รับข้อมูลที่เพียงพอ และร่ วมในการวาง
แผนการดูแล.
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คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
มีโรคอะไรบ้างทีม่ ที างเลือกในวิธกี ารรักษาทีค่ วรให้ วางแนวทางให้ขอ้ มูลทีจ่ าเป็ นแก่ผปู้ ว่ ย/ครอบครัว
ผูป้ ว่ ย / ครอบครัวมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ,
ทาให้มนใจว่
ั ่ าเป็ นการเลือกด้วยความเข้าใจ
แนวทางทีท่ มี งานให้ขอ้ มูลและเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ว่ ย /
ครอบครัวมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจนัน้ ได้ผลดี
เพียงใด
(5) แผนการดูแลผูป้ ่ วยครอบคลุมเป้ าหมายที่ตอ้ งการบรรลุและบริ การที่จะให้เพื่อบรรลุเป้ าหมาย.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
รูปแบบของแผนการดูแลผูป้ ว่ ยในแผนกใดหรือ
ศึกษารูปแบบทีด่ ี และร่วมกันหาแนวทางขยายผล
ผูป้ ว่ ยกลุ่มใด ทีม่ กี ารระบุเป้าหมายการดูแลและ
กิจกรรมบริการเพือ่ บรรลุเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน
(6) มีการสื่ อสาร / ประสานงานระหว่างสมาชิกของทีมผูใ้ ห้บริ การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการนา
แผนการดูแลผูป้ ่ วยไปสู่ การปฏิบตั ิที่ได้ผลในเวลาที่เหมาะสม โดยสมาชิกของทีมผูใ้ ห้บริ การมีความเข้าใจ
บทบาทของผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
รูปแบบของการสือ่ สารและประสานงานทีด่ เี พือ่ ให้ม ี ศึกษารูปแบบทีด่ ี และร่วมกันหาแนวทางขยายผล
การปฏิบตั ติ ามแผนการดูแลผูป้ ว่ ยมีอยูใ่ นการดูแล
ผูป้ ว่ ยกลุ่มใดบ้าง
(7) มีการทบทวนและปรับแผนการดูแลผูป้ ่ วยเมื่อมีขอ้ บ่งชี้จากสภาวะหรื ออาการของผูป้ ่ วยที่เปลี่ยนไป.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
โรคหรือสภาวะอะไรบ้างทีม่ กั จะต้องมีการทบทวน กาหนดข้อบ่งชี้ รวมถึงแนวทางการทบทวนและ
และปรับแผนการดูแลผูป้ ว่ ย (เช่น การติดเชือ้ )
ปรับแผนการดูแลผูป้ ว่ ยให้มคี วามชัดเจน
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III-3.2 การวางแผนจาหน่ าย (PLN.2)

มีการวางแผนจาหน่ายผูป้ ว่ ยเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถดูแลตนเอง และได้รบั การดูแลอย่างเหมาะสม
กับสภาพปญั หาและความต้องการ หลังจากจาหน่ายจากโรงพยาบาล.
(1) มีการกาหนดแนวทาง ข้อบ่งชี้ และโรคที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายสาคัญสาหรับการวางแผนจาหน่าย.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
โรคอะไรบ้างทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้าหมายสาคัญสาหรับการ กาหนดแนวทางการวางแผนจาหน่ายสาหรับโรค
วางแผนจาหน่าย
ดังกล่าว
(2) มีการพิจารณาความจาเป็ นในการวางแผนจาหน่ายสาหรับผูป้ ่ วยแต่ละราย ตั้งแต่เริ่ มแรกที่เป็ นไปได้.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
ผูป้ ว่ ยกลุ่มใดบ้างทีท่ มี สามารถรับรูป้ ญั หาทีจ่ ะ
ร่วมกันกาหนดแนวทางการรับรูค้ วามจาเป็ นในการ
เกิดขึน้ หลังจาหน่ายได้ตงั ้ แต่แรกรับ ปญั หา
วางแผนจาหน่ายตัง้ แต่แรกรับ ออกแบบระบบ
เหล่านัน้ คืออะไร
บันทึกหรือแบบตรวจสอบเพือ่ ให้ปญั หาดังกล่าวไม่
ถูกละเลยเมือ่ จะจาหน่ายผูป้ ว่ ย
(3) แพทย์ พยาบาล และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผูป้ ่ วยและครอบครัว มีส่วนร่ วมในการวางแผนจาหน่าย.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
หน่วยงานใด แผนกใด ทีน่ าแพทย์ พยาบาล
ศึกษาปจั จัยแห่งความสาเร็จและร่วมกันขยายผล
วิชาชีพอืน่ ผูป้ ว่ ย/ครอบครัว มามีสว่ นร่วมในการ
วางแผนจาหน่าย
(4) มีการประเมินและระบุปัญหา / ความต้องการของผูป้ ่ วยที่จะเกิดขึ้นหลังจาหน่าย และประเมินซ้ าเป็ นระยะ
ในช่วงที่ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแลอยูใ่ นโรงพยาบาล.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
มีหน่วยงานใดทีม่ รี ปู แบบในการระบุปญั หา/ความ ศึกษารูปแบบทีด่ แี ละร่วมกันขยายผล
ต้องการของผูป้ ว่ ยทีจ่ ะเกิดขึน้ หลังจาหน่าย ที่
เอือ้ อานวยต่อการวางแผนจาหน่าย
(5) มีการปฏิบตั ิตามแผนจาหน่ายในลักษณะที่เชื่อมโยงกับแผนการดูแลระหว่างอยูใ่ นโรงพยาบาล ตามหลักการ
เสริ มพลัง เพื่อให้ผปู ้ ่ วยและครอบครัวมีศกั ยภาพและความมัน่ ใจในการจัดการดูแลสุ ขภาพของตนเอง.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
ทักษะอะไรทีต่ อ้ งใช้ความพยายามของทัง้ สองฝา่ ย ประเมินสัมฤทธิผลของการเสริมสร้างทักษะเหล่านี้
(ผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั บริการ) ในการเสริมพลังให้
แก่ผปู้ ว่ ย/ครอบครัว ปรับปรุงวิธกี ารเตรียมความ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
ผูป้ ว่ ยและครอบครัวสามารถจัดการดูแลสุขภาพ
พร้อมผูป้ ว่ ย/ครอบครัว
ของตนเอง
ขอให้นึกถึงสิง่ ทีส่ ามารถทาร่วมกันหรือเชือ่ มโยงกัน ออกแบบกิจกรรมการดูแลทีส่ ามารถทาได้อย่าง
ระหว่างการดูแลผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลและการ
เชือ่ มโยงกัน
เตรียมความพร้อมเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยดูแลตนเองทีบ่ า้ น
(6) มีการประเมินผลและปรับปรุ งกระบวนการวางแผนจาหน่าย โดยใช้ขอ้ มูลจากการติดตามผูป้ ่ วยและข้อมูล
สะท้อนกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
มีระบบติดตามผลการดูแลผูป้ ว่ ยหลังจากออกจาก จัดให้มรี ะบบติดตามผล นาข้อมูลจากการติดตาม
โรงพยาบาลอย่างไร (ทัง้ จากผูป้ ว่ ยโดยตรงและจาก ผลมาปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อม
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง)
ผูป้ ว่ ยและพัฒนาบุคลากร
ผูป้ ว่ ยกลุ่มใดบ้างทีม่ กั จะมีปญั หาการดูแลตนเองที่ พิจารณาว่าจะเตรียมตัวผูป้ ว่ ยและครอบครัวให้ม ี
บ้านหรือต้องกลับมา admit ซ้า
ความพร้อมในการดูแลตนเองมากขึน้ อย่างไร
รวมทัง้ จัดระบบสือ่ สารและสนับสนุนทีเ่ หมาะสม
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III – 4. การดูแลผู้ป่วย
III-4.1 การดูแลทัวไป
่ (PCD.1)

ทีมผูใ้ ห้บริการสร้างความมันใจว่
่ าจะให้การดูแลอย่างทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสม ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ.
(1) มีการดูแลผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม ปลอดภัย ทันเวลา โดยมอบหมายความรับผิดชอบในการดูแลผูป้ ่ วยให้แก่ผทู ้ ี่
มีคุณสมบัติเหมาะสม. การดูแลในทุกจุดบริ การเป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิซ่ ึ งเป็ นที่ยอมรับในปั จจุบนั .
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
ความล่าช้าในการดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ โี อกาสเกิดขึน้ มี
วิเคราะห์ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ และวางแนวทาง
อะไรบ้าง
ป้องกัน
กิจกรรมการดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง และทีเ่ ป็ น สร้างความมันใจอย่
่
างไรว่ากิจกรรมดังกล่าวได้รบั
ข้อกาหนดว่าต้องปฏิบตั โิ ดยผูท้ ม่ี คี ณ
ุ วุฒเิ หมาะสมมี การปฏิบตั โิ ดยผูม้ คี ุณวุฒทิ ก่ี าหนดไว้
อะไรบ้าง
แนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นมาตรฐานในเรือ่ งใดบ้างทีอ่ าจ จัดระบบติดตามกากับการปฏิบตั ใิ นเรือ่ งดังกล่าว
ถูกละเลยไม่ได้รบั การปฏิบตั ติ าม
(2) มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลที่มีคุณภาพ โดยคานึงถึงศักดิ์ศรี และความเป็ นส่ วนตัวของผูป้ ่ วย ความ
สะดวกสบายและความสะอาด การป้ องกันอันตราย / ความเครี ยด / เสี ยง / สิ่ งรบกวนต่างๆ.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
อันตราย ความเครียด เสียง สิง่ รบกวนต่างๆ ต่อ
สารวจเพิม่ เติมและปรับปรุงสิง่ แวดล้อมเพือ่ ลด
ผูป้ ว่ ยมีอะไรบ้าง
อันตรายและสิง่ รบกวนดังกล่าว
สิง่ ทีไ่ ม่เอือ้ ต่อความเป็ นส่วนตัวของผูป้ ว่ ยมี
ปรับปรุงสิง่ แวดล้อม
อะไรบ้าง
โอกาสพัฒนาเพือ่ ให้เกิดสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการ
สารวจเพิม่ เติมและปรับปรุงสิง่ แวดล้อม
เยียวยา เช่น การมองเห็น แสง เสียง ความ
ปลอดภัย สิง่ เร้า ความสะอาด ความสะดวกสบายมี
อะไรบ้าง
(3) ทีมผูใ้ ห้บริ การดาเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้ผปู ้ ่ วยปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บ หรื อการติดเชื้อ.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
โอกาสเกิดอุบตั เิ หตุหรือการบาดเจ็บต่อผูป้ ว่ ยมี
วางแนวทางป้องกันและติดตามกากับ
อะไรบ้าง
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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(4) ทีมผูใ้ ห้บริ การจัดการกับภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิกฤติ หรื อภาวะฉุกเฉิ น อย่างเหมาะสมและปลอดภัย.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
ภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิกฤติ ภาวะฉุกเฉิน ทีม่ ี
วางระบบเพือ่ ให้ตรวจพบและจัดการภาวะดังกล่าว
โอกาสพบมีอะไรบ้าง
อย่างรวดเร็ว
(5) ทีมผูใ้ ห้บริ การตอบสนองต่อความต้องการหรื อปัญหาของผูป้ ่ วยในลักษณะองค์รวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตสังคม.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
ปญั หาด้านอารมณ์ จิตสังคมทีพ่ บบ่อยมีอะไร
วางแนวทางประเมินทีม่ คี วามไว และตอบสนอง
อย่างเหมาะสม
(6) มีการสื่ อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการดูแลผูป้ ่ วยภายในทีม เพื่อความต่อเนื่องในการดูแล.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
ทีมงานทีม่ กี ารสือ่ สารแลกเปลีย่ นข้อมูลและ
ศึกษาปจั จัยแห่งความสาเร็จและนาไปขยายผล
ประสานการดูแลผูป้ ว่ ยทีด่ คี อื ทีมใดบ้าง
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III-4.2 การดูแลผู้ป่วยและการให้ บริ การที่มีความเสี่ยงสูง (PCD.2)

ทีมผูใ้ ห้บริการสร้างความมันใจว่
่ าจะให้การดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงและให้บริการทีม่ คี วาม
เสีย่ งสูงอย่างทันท่วงที ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.
(1) ทีมผูใ้ ห้บริ การวิเคราะห์ผปู ้ ่ วยและบริ การที่มีความเสี่ ยงสู ง และร่ วมกันจัดทาแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยใน
สถานการณ์ที่มีความเสี่ ยงสู งดังกล่าว.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
กลุ่มผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงในความรับผิดชอบมี
ร่วมกันจัดทาแนวทางการดูแลผูป้ ว่ ยในสถานการณ์
อะไรบ้าง เช่น ผูป้ ว่ ยโรคติดต่อ ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี มู ิ
ดังกล่าว โดยใช้ขอ้ มูลวิชาการทีเ่ หมาะสม ระบุการ
ต้านทานต่า ผูป้ ว่ ยทีถ่ กู ผูกยึด ผูส้ งู อายุ ผูท้ พุ พล
ดูแลทีต่ อ้ งใส่ใจเป็ นการเฉพาะ สิง่ ทีต่ อ้ งบันทึกเพือ่
ภาพ
สือ่ สารกันในทีม การติดตามประเมินผูป้ ว่ ย
คุณสมบัตหิ รือทักษะพิเศษของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
บริการทีม่ คี วามเสีย่ งสูงในความรับผิดชอบมี
อะไรบ้าง เช่น การให้เลือด การฟอกไต การให้ยา ในกระบวนการดูแล ความพร้อมและการใช้
เครือ่ งมืออุปกรณ์พเิ ศษ
เคมีบาบัด
(2) บุคลากรได้รับการฝึ กอบรม เพื่อนาแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยในสถานการณ์ที่มีความเสี่ ยงสูงมาสู่การปฏิบตั ิดว้ ย
ความเข้าใจ.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
อุบตั กิ ารณ์ในการดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงทีเ่ คย วิเคราะห์ training need สาหรับทีมผูใ้ ห้การดูแล
พบหรือมีโอกาสพบมีอะไรบ้าง
กลุ่มต่างๆ และดาเนินการฝึกอบรม
(3) การทาหัตถการที่มีความเสี่ ยง จะต้องทาในสถานที่ที่เหมาะสม มีความพร้อมทั้งด้านเครื่ องมือและผูช้ ่วยที่
จาเป็ น.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
การทาหัตถการทีม่ คี วามเสีย่ งสูงในความ
ร่วมกันจัดทาแนวทางการทาหัตถการดังกล่าว โดย
รับผิดชอบมีอะไรบ้าง
ใช้ขอ้ มูลวิชาการทีเ่ หมาะสม ระบุผมู้ คี ณ
ุ สมบัตทิ จ่ี ะ
ทาหัตถการดังกล่าวได้ ระบุการจัดเตรียมสถานที่
เครือ่ งมือ และผูช้ ว่ ยทีเ่ หมาะสม
(4) มีการเฝ้ าระวังการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมกับความรุ นแรงของการเจ็บป่ วย และดาเนินการแก้ไขหรื อ
ปรับเปลี่ยนแผนการรักษาได้ทนั ท่วงที.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
โรคหรือสภาวะทีอ่ าการของผูป้ ว่ ยมีโอกาส
ระบุสงิ่ ทีต่ อ้ งเฝ้าระวังและวิธกี ารเฝ้าระวังที่
เปลีย่ นแปลงและจาเป็ นต้องได้รบั การเฝ้าระวังการ เหมาะสม
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คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
เปลีย่ นแปลงอย่างเหมาะสมมีอะไรบ้าง
การช่วยฟื้นคืนชีพนอก ICU เกิดขึน้ ในผูป้ ว่ ยหรือ
สภาวะการณ์ใด มีการกาหนด early warning sign
ทีจ่ ะเป็ นสัญญาณเตือนว่าผูป้ ว่ ยอาจมีการ
เปลีย่ นแปลงเข้าสูภ่ าวะวิกฤติอย่างไร

ดาเนิ นการปรับปรุง
ทบทวนผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดเหตุการณ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์ว่ามี
การเฝ้าระวังการเปลีย่ นแปลงและปรับเปลีย่ น
แผนการรักษาในเวลาทีเ่ หมาะสมหรือไม่
ปรับปรุงให้ม ี early warning sign เข้าไปอยูใ่ น
บันทึกสัญญาณชีพ และชีน้ าการปฏิบตั ทิ ค่ี วร
เกิดขึน้

(5) เมื่อผูป้ ่ วยมีอาการทรุ ดลงหรื อเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ภาวะวิกฤติ, มีความช่วยเหลือจากผูเ้ ชี่ยวชาญกว่ามาช่วยทีมผู ้
ให้บริ การอย่างทันท่วงทีในการประเมินผูป้ ่ วย การช่วย stabilize ผูป้ ่ วย การสื่ อสาร การให้ความรู ้ และการ
ย้ายผูป้ ่ วยถ้าจาเป็ น.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
มีการจัดทีม Rapid Response Team (RRT)
วิเคราะห์แรงหนุนแรงต้านในการจัดให้ม ี RRT จัด
อย่างไร
ให้มรี ะบบตอบสนองผูป้ ว่ ยทีเ่ หมาะสมกับบริบท
ของ รพ.
(6) ทีมผูใ้ ห้บริ การติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มของภาวะแทรกซ้อนหรื อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในผูป้ ่ วย
เหล่านี้ เพื่อนามาปรับปรุ งกระบวนการดูแลผูป้ ่ วย.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
ภาวะแทรกซ้อนหรือเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ใน
ทบทวนความไวในการตรวจจับหรือบ่งชีเ้ หตุการณ์
ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงมีแนวโน้มเป็ นอย่างไร
ไม่พงึ ประสงค์ และการนาผลการวิเคราะห์แนวโน้ม
ของภาวะแทรกซ้อนมาปรับปรุงระบบ
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III – 5 การให้ ข้อมูลและเสริ มพลังแก่ผ้ ปู ่ วย / ครอบครั ว
III-5 การให้ข้อมูลและเสริ มพลังแก่ผป้ ู ่ วย / ครอบครัว (IMP)

ทีมผูใ้ ห้บริการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสภาวะสุขภาพแก่ผปู้ ว่ ย / ครอบครัว และกิจกรรมทีว่ างแผนไว้
เพือ่ เสริมพลังผูป้ ว่ ย / ครอบครัวให้มคี วามสามารถและรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของตนเอง
รวมทัง้ เชือ่ มโยงการสร้างเสริมสุขภาพเข้าในทุกขัน้ ตอนของการดูแล.
(1) ทีมผูใ้ ห้บริ การประเมินผูป้ ่ วยเพื่อวางแผนและกาหนดกิจกรรมการเรี ยนรู ้. การประเมินครอบคลุม ปัญหา /
ความต้องการของผูป้ ่ วย, ขีดความสามารถ, ภาวะทางด้านอารมณ์ จิตใจ, ความพร้อมในการเรี ยนรู ้และดูแล
ตนเอง.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
กลุ่มผูป้ ว่ ยควรได้รบั ความใส่ใจเป็ นพิเศษในการให้
ข้อมูลและเสริมพลังมีอะไรบ้าง เช่น ผูป้ ว่ ยทีช่ ว่ ย
ตัวเองไม่ได้ การใช้เทคโนโลยีหรือวิธกี ารรักษาที่
ผูใ้ ช้ตอ้ งมีความเข้าใจเป็ นอย่างดี ผูป้ ว่ ยทีค่ าดหวัง
ให้มกี ารเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
(2) ทีมผูใ้ ห้บริ การให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นและช่วยเหลือให้เกิดการเรี ยนรู ้ สาหรับการดูแลตนเองและการมีพฤติกรรม
สุ ขภาพที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี แก่ผปู ้ ่ วยและครอบครัว, อย่างเหมาะสมกับปัญหา เวลา มีความชัดเจนและเป็ น
ที่เข้าใจง่าย. มีการประเมินการรับรู ้ ความเข้าใจ และความสามารถในการนาข้อมูลที่ได้รับไปปฏิบตั ิ.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง

(3) ทีมผูใ้ ห้บริ การให้ความช่วยเหลือทางด้านอารมณ์จิตใจและคาปรึ กษาที่เหมาะสมแก่ผปู ้ ่ วยและครอบครัว.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
ความต้องการความช่วยเหลือด้านอารมณ์ จิตใจ
คาปรึกษา ทีม่ กั เป็ นปญั หามีอะไรบ้าง
(4) ทีมผูใ้ ห้บริ การและผูป้ ่ วย / ครอบครัว ร่ วมกันกาหนดกลยุทธ์การดูแลตนเองที่เหมาะสมสาหรับผูป้ ่ วย,
รวมทั้งติดตามปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
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คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
กลุ่มผูป้ ว่ ยทีก่ ารวางแผนดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยและ
ครอบครัวมีความสาคัญมีอะไรบ้าง เช่น ผูป้ ว่ ยที่
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง ผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ ง
มีการฟื้นฟูสภาพ ผูป้ ว่ ยทีอ่ าศัยวิธกี ารรักษาหลาย
อย่างประกอบกัน
มีผปู้ ว่ ยกลุ่มใดบ้างทีม่ กี ารจัดทากลยุทธ์หรือ
แผนการดูแลตนเองโดยผูป้ ว่ ย / ครอบครัวอย่าง
ชัดเจน

ดาเนิ นการปรับปรุง

(5) ทีมผูใ้ ห้บริ การจัดกิจกรรมเสริ มทักษะที่จาเป็ นให้แก่ผปู ้ ่ วย/ครอบครัว และสร้างความมัน่ ใจว่าผูป้ ่ วย /
ครอบครัวสามารถปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเอง.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
กิจกรรมเสริมทักษะทีโ่ รงพยาบาลจัดให้แก่ผปู้ ว่ ย
และครอบครัวมีอะไรบ้าง เช่น การทาแผล ฉีดยา
พ่นยา ประกอบอาหาร กายภาพบาบัด ดูแลสาย
สวน ดูดเสมหะ เปลีย่ นถุงอุจจาระ ฯลฯ
(6) ทีมผูใ้ ห้บริ การประเมินและปรับปรุ งกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้และการเสริ มพลังผูป้ ่ วย / ครอบครัว.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
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III -6 การดูแลต่ อเนื่อง
III-6 การดูแลต่ อเนื่ อง (COC)

ทีมผูใ้ ห้บริการสร้างความร่วมมือและประสานงานเพื่อให้มกี ารติดตามและดูแลผูป้ ว่ ยต่อเนื่องที่
ให้ผลดี.
(1) มีระบบนัดหมายผูป้ ่ วยกลับมารับการรักษาต่อเนื่องเมื่อมีขอ้ บ่งชี้. มีระบบช่วยเหลือและให้คาปรึ กษาแก่
ผูป้ ่ วยที่ออกจากโรงพยาบาลตามความเหมาะสม.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
กลุ่มผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญั หาในการกลับมาติดตามรักษา
เรียนรูเ้ หตุผลความจาเป็ นหรือข้อจากัดในผูป้ ว่ ยแต่
ต่อเนื่องมีอะไรบ้าง
ละราย เพือ่ นามาปรับปรุงระบบงานของ
โรงพยาบาล และแก้ไขปญั หาเฉพาะราย
กลุ่มผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือและคาปรึกษา รับรูป้ ญั หาอุปสรรคและความยากลาบากของผูป้ ว่ ย
อย่างต่อเนื่องหลังจากทีผ่ ปู้ ว่ ยออกจากโรงพยาบาล แต่ละรายในการเข้าถึงระบบช่วยเหลือและให้
มีอะไรบ้าง
คาปรึกษาของโรงพยาบาล เพือ่ นามาปรับปรุง
ระบบงานของโรงพยาบาล และแก้ไขปญั หาเฉพาะ
ราย
(2) องค์กรสร้างความร่ วมมือและประสานงานกับหน่วยบริ การสุ ขภาพ ชุมชน และองค์กรอื่นๆ เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการติดตามดูแลผูป้ ่ วยและบูรณาการกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพเข้าในกระบวนการดูแลผูป้ ่ วย.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
ความรูส้ กึ ปญั หาอุปสรรคทีผ่ ปู้ ว่ ยและครอบครัว
สัมภาษณ์เจาะลึกผูป้ ว่ ยและครอบครัวเพิม่ เติม นา
ต้องเผชิญ เมือ่ ได้รบั การส่งต่อไปรับบริการในระดับ ข้อมูลทีไ่ ด้มาวางแผนปรับปรุงระบบงานของ
ทีส่ งู ขึน้ มีอะไรบ้าง
โรงพยาบาล รวมทัง้ ปรับปรุงระบบประสานงานกับ
โรงพยาบาลทีร่ บั การส่งต่อเพือ่ สร้างความมันใจและ
่
ความอบอุน่ ใจแก่ผปู้ ว่ ยและครอบครัว
ความรูส้ กึ ความมันใจของผู
่
ป้ ว่ ยและครอบครัวต่อ สัมภาษณ์เจาะลึกผูป้ ว่ ยและครอบครัวเพิม่ เติม
สถานพยาบาลใกล้บา้ น เป็ นอย่างไร
ติดตามคุณภาพของการดูแลทีเ่ กิดขึน้ วางแผน
ร่วมกันสถานพยาบาลใกล้บา้ นเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยและ
ครอบครัวมันใจว่
่ าจะได้รบั บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เช่น
การพัฒนาศักยภาพ ทรัพยากร การสือ่ สารข้อมูล
การให้คาปรึกษาแก่สถานพยาบาล
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(3) มีการสื่ อสารข้อมูลของผูป้ ่ วยให้แก่หน่วยบริ การที่เกี่ยวข้องในการดูแลต่อเนื่ อง ทั้งภายในองค์กรและกับ
องค์กรภายนอก โดยคานึงถึงการรักษาความลับของข้อมูลผูป้ ่ วย.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
รูปแบบและช่องทางการสือ่ สารข้อมูลผูป้ ว่ ยให้
ทบทวนว่าจะปรับปรุงรูปแบบและช่องทางการ
สถานพยาบาลอืน่ เพือ่ การดูแลต่อเนื่องมีอะไรบ้าง สือ่ สารให้มปี ระสิทธิภาพดีขน้ึ ได้อย่างไร โดย
พิจารณาเทคโนโลยีการสือ่ สารทีท่ นั สมัย การรักษา
ความลับ รวมทัง้ โอกาสทาความเข้าใจและติดตาม
ผล
(4) มีการทบทวนเวชระเบียนเพื่อประเมินความเพียงพอของข้อมูลสาหรับการดูแลต่อเนื่ อง.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง

(5) มีการติดตามผลการดูแลต่อเนื่อง เพื่อให้มนั่ ใจว่าความต้องการของผูป้ ่ วยได้รับการตอบสนอง และนาผลการ
ติดตามมาใช้ปรับปรุ ง/วางแผนบริ การในอนาคต.
คาถามเพื่อตรวจสอบตนเอง
ดาเนิ นการปรับปรุง
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