
คณุภาพการดแูลผูป่้วย & ตามมาตรฐานตอนท่ี III
กระบวนการดแูลผูป่้วย







II-10







Value   =   Quality
Cost



Value   =   Quality
Cost



Quality = Clinical outcome x Patient experience



Quality = Clinical outcome x Patient experience

Clinical outcome = Result + Safety



Quality = Clinical outcome x Patient experience

Patient experience = Need + Expectation



Value   =   Quality
Cost

Cost = Efficiency



Value = Clinical outcome x Patient experience

Cost

Clinical outcome = Results + Safety

Patient experience = Need + Expectation

Cost = Efficiency
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2. เห็นของจริง HOW

เราท างานกนัอย่างไร ไปเย่ียมชมกนัอย่างสนุกๆ
เล่าให้ฟัง ท าให้ด ูสิว่าเราท ากนัอย่างไร เราเข้าใจกนัอย่างไร
ความล่อแหลมหรือความเส่ียงอยู่ตรงไหน เราป้องกนัอย่างไร
ถ้าเป็นอย่างนัน้จะท าอย่างไร เป็นอย่างน้ีจะท าอย่างไร
มีการท าจริงหรือไม ่ดไูด้จากตรงไหน ถามได้จากใคร
จะท าอย่างไรให้ท าได้ง่ายขึ้น (ใช้หลกั Human Factors)3. อิงการวิจยั HOW MUCH

ช่วยกนัเป็นคนช่างสงสยั ตัง้ประเดน็ข้อสงสยัไว้มากๆ
เลือกประเดน็ส าคญั ตัง้ค าถามการวิจยั
ท า mini-research เกบ็ข้อมูลแต่น้อย ใช้ค าถามน้อย จ านวนตวัอย่างน้อย 
เกบ็น้อยแต่ให้ได้ข้อมูลและความรู้ท่ีตรงประเดน็ เป็นประโยชน์ต่อการพฒันา

1. คุยกนัเล่น
WHY (in general) มาตรฐานน้ีมีเป้าหมายอะไร
WHY (for us) มาตรฐานน้ีจะช่วยให้ระบบของเราดีขึ้นได้อย่างไร

WHAT อะไรท่ีเราท าได้ดี อะไรท่ียงัเป็นจดุอ่อน
จดุอ่อนนัน้อยู่ตรงไหน กบัใคร เมื่อไร ท่ีใด

อิงบรบิท

Management by Fact

Management by Fact
Genba Genbutsu



ตอนท่ี III กระบวนการดแูลผูป่้วย

III - 1 
การเข้าถึงและเข้ารบับริการ

III - 2
การประเมินผู้ป่วย

III - 3
การวางแผน

ก.การประเมินผู้ป่วย
ข.การส่งตรวจประกอบการวินิจฉัย
ค.การวินิจฉัย

ก.วางแผนดแูลผูป่้วย
ข.วางแผนจ าหน่าย

III - 4
การดแูลผู้ป่วย

III - 6
การดแูลต่อเน่ือง

ก. การดแูลทัว่ไป
ข.การดแูลผูป่้วยและการให้บริการ
ท่ีมีความเส่ียงสงู

ค. การดแูลเฉพาะ

ก.การระงบัความรูส้กึ
ข การผ่าตดั
ค อาหารและโภชนาการ
ง การดแูลผูป่้วยระยะสดุทา้ย
จ การจดัการความปวด
ฉ การฟ้ืนฟูสภาพ
ช การดแูลผูป่้วยโรคไตเรือ้รงั



ตอนท่ี III กระบวนการดแูลผูป่้วย

III - 1 
การเข้าถึงและเข้ารบับริการ

III - 2
การประเมินผู้ป่วย

III - 3
การวางแผน

ก.การประเมินผู้ป่วย
ข.การส่งตรวจประกอบการวินิจฉัย
ค.การวินิจฉัย

ก.วางแผนดแูลผูป่้วย
ข.วางแผนจ าหน่าย

III - 4
การดแูลผู้ป่วย

III - 6
การดแูลต่อเน่ือง

ก. การดแูลทัว่ไป
ข.การดแูลผูป่้วยและการให้บริการ
ท่ีมีความเส่ียงสงู

ค. การดแูลเฉพาะ

ก.การระงบัความรูส้กึ
ข การผ่าตดั
ค อาหารและโภชนาการ
ง การดแูลผูป่้วยระยะสดุทา้ย
จ การจดัการความปวด
ฉ การฟ้ืนฟูสภาพ
ช การดแูลผูป่้วยโรคไตเรือ้รงั

III - 5
การให้ข้อมูลและเสริมพลงั



ตอนท่ี III กระบวนการดแูลผูป่้วย

III - 1 
การเข้าถึงและเข้ารบับริการ

III - 2
การประเมินผู้ป่วย

III - 3
การวางแผน

ก.การประเมินผู้ป่วย
ข.การส่งตรวจประกอบการวินิจฉัย
ค.การวินิจฉัย

ก.วางแผนดแูลผูป่้วย
ข.วางแผนจ าหน่าย

III - 4
การดแูลผู้ป่วย

III - 6
การดแูลต่อเน่ือง

ก. การดแูลทัว่ไป
ข.การดแูลผูป่้วยและการให้บริการ
ท่ีมีความเส่ียงสงู

ค. การดแูลเฉพาะ

ก.การระงบัความรูส้กึ
ข การผ่าตดั
ค อาหารและโภชนาการ
ง การดแูลผูป่้วยระยะสดุทา้ย
จ การจดัการความปวด
ฉ การฟ้ืนฟูสภาพ
ช การดแูลผูป่้วยโรคไตเรือ้รงั

III - 5
การให้ข้อมูลและเสริมพลงั



18

ระดบัของขอ้ก าหนด

1. Basic Requirement

2. Overall Requirement

3. Multiple Requirement



1. Basic Requirement



2. Overall Requirement



3. Multiple Requirement



Purpose



Process



Outcome



1

ดแูลฉุกเฉิน 
เร่งด่วน

เจา้หน้าที ่เครือ่งมอื

ส่งต่อ
ช่วยเหลอืเบือ้งตน้ อธบิาย

เหตุผล หาทีส่่งต่อ

ให้ข้อมลูเพียงพอ
สภาพความเจบ็ป่วย การดแูลทีจ่ะไดล้พัธ ์
ผลลพัธแ์ละค่าใชจ้า่ยทีค่าดว่าจะเกดิขึน้

ผูป่้วยให้การยินยอม
การผ่าตดั หตัถการรกุล ้า ระงบัความรูส้กึ 
บรกิารทีเ่สีย่งสงู การวจิยั ประชาสมัพนัธ์

ประเมิน
ความสามารถ
ในการรบัผูป่้วย

การเข้าถึง 
การลดอปุสรรค
ดา้นกายภาพ ภาษา 
วฒันธรรม จติวญิญาณ คดัแยก (triage)

รวดเรว็
ตอบสนองรวดเรว็

3
4

รบัไว้ในหน่วยบริการ 5

7
ผูป่้วยเข้ารบับริการ
ทนัเวลา เหมาะสม มี

ประสิทธิผล

2

การประสานงานกบัหน่วยงาน
ท่ีส่งผูป่้วยมา

ส่งต่อในเวลาทีเ่หมาะสมและปลอดภยั

8การบง่ช้ีผูป่้วยอย่าง
ถกูต้อง

6

ทีมผูใ้ห้บริการสร้างความมัน่ใจว่าผูร้บับริการสามารถเข้าถึงบริการท่ีจ าเป็น ได้โดยสะดวก 
มีกระบวนการรบัผูป่้วยท่ีเหมาะกบัปัญหาสขุภาพ/ความต้องการของผูป่้วย อย่างทนัเวลา 
มีการประสานงานท่ีดี ภายใต้ระบบงานและส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผล.

III – 1 การเข้าถึงและเข้ารบับริการ (Access & Entry)

ไมไ่ด้

การรบัไว้ในหน่วย
บริการวิกฤติ/พิเศษ

เป็นไปตามเกณฑ์

ได้
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สิ่งที่ซ่อนอยูใ่นมาตรฐานแต่

ละขอ้

ความมุ่งหมาย: Intent (รูว่้าท าไปเพื่ออะไร)
เจา้ของกระบวนการ: Process Owner (รูว่้าใครตอ้งท า)
ผูร้บัผลของกระบวนการ: Process Customer (รูว่้าคนท าตอ้งคิดถึงใคร)
ขั้นตอนส าคญัท่ีตอ้งท า       Process 
ผลการด าเนินงาน Performance

Processes Intent / Outcome

CustomerOwner

Criteria

ContextCore Values
Overall Requirement
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III-1 การเข้าถึงและเข้ารบับริการ
ทีมผูใ้ห้บริการสร้างความมัน่ใจว่าผูร้บับริการสามารถเข้าถึงบริการท่ี
จ าเป็นได้ง่าย, กระบวนการรบัผูป่้วยเหมาะกบัปัญหาสขุภาพ / ความ
ต้องการของผูป่้วย ทนัเวลา มีการประสานงานท่ีดี ภายใต้ระบบและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล. 

Purpose: เป้าหมายของมาตรฐานคืออะไร [ผูป่้วยเข้ารบับริการ ทนัเวลา เหมาะสม        
มีประสิทธิผล]

Process Owner: ใครเป็นคนท า [PCT,CLT] [1.1 ER-OPD-คลินิกเฉพาะโรค]
Process Customer: ผูร้บัผลของกระบวนการน้ี ผูป่้วยกลุม่ไหน ใครท่ีตอ้งถึง [ทบทวนขอ้มูลกลุม่

ผูป่้วย วิเคราะหด์วู่ากลุม่ไหนบา้ง แตล่ะกลุม่ตอ้งการอะไร]
Process: กระบวนการ/ขั้นตอนส าคญัท่ีตอ้งท า [แนะน าใหเ้ปิดมาตรฐาน]
Performance: ผลการด าเนินงาน [ระยะเวลารอคอยแสดงขอ้มูลตอ่เน่ือง,………..]
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กิจกรรมท่ี 1: ท าความเข้าใจกบัมาตรฐาน (Standard)

1. ขอใหศึ้กษามาตรฐานท่ีไดร้บัมอบหมาย(15 นาที)

2. พิจารณาประเด็นตอ่ไปน้ี

Purpose: เป้าหมายของมาตรฐานคืออะไร 
Process Owner: ใครเป็นคนท า
Process Customer: ผูร้บัผลของกระบวนการน้ี ผูป่้วยกลุ่มไหน 
ใครท่ีตอ้งคิดถึง

Process: กระบวนการ/ขั้นตอนส าคญัท่ีตอ้งท า
Performance: ผลการด าเนินงาน

3. น าเสนอกลุ่มละ 2 นาที 



หวัข้อมาตรฐาน กลุ่มทีรั่บผิดชอบ

III-1

III-2

III-3.1

III-3.2

III-4.1

III-4.2

III-5

III-6

กิจกรรมการถอดรหสัมาตรฐานตอน III
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III-1 การเข้าถึงและเข้ารบับริการ
ทีมผูใ้ห้บริการสร้างความมัน่ใจว่าผูร้บับริการ
สามารถเข้าถึงบริการท่ีจ าเป็นได้ง่าย, กระบวนการ
รบัผูป่้วยเหมาะกบัปัญหาสขุภาพ / ความต้องการ
ของผูป่้วย ทนัเวลา มีการประสานงานท่ีดี ภายใต้
ระบบและส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล. 

1. ขอใหศึ้กษามาตรฐานท่ีไดร้บัมอบหมาย(15 นาที)

2. พิจารณาประเด็นตอ่ไปน้ี

Purpose: เป้าหมายของมาตรฐานคืออะไร 
Process Owner: ใครเป็นคนท า
Process Customer: ผูร้บัผลของกระบวนการน้ี ผูป่้วยกลุ่มไหน ใครท่ีตอ้งคิดถึง
Process: กระบวนการ/ขั้นตอนส าคญัท่ีตอ้งท า
Performance: ผลการด าเนินงาน

3. น าเสนอกลุ่มละ 2 นาที 



1

ผูป่้วยทกุรายได้รบัการประเมินความต้องการและปัญหาสขุภาพอย่างถกูต้อง ครบถ้วน
และเหมาะสม.

III – 2 การประเมินผูป่้วย (Patient Assessment)

วางแผน (III-3)

การวินิจฉัยโรค
& บนัทึก ถูกตอ้ง
มขีอ้มลูเพยีงพอ

บนัทึก

อธิบายผล
ทบทวน

ถูกตอ้ง สอดคลอ้ง

ประเมินซ า้
ดแูลตามแผน

(III-4)

ประเมินแรกรบั
ประวตัิ ตรวจร่างกาย การ
รบัรูค้วามตอ้งการ ปัจจยั
ดา้นจติใจ สงัคม เศรษฐกจิ

เหมาะสมกบัผูป่้วย
อาย ุปัญหาสุขภาพ 

ความเรง่ด่วน การศกึษา 
บรกิารทีจ่ะให้

ทรพัยากร
เทคโนโลย ีบุคลากร 
เครือ่งมอื อุปกรณ์

ส่ิงแวดล้อมปลอดภยั

แนวปฏิบติัทางคลินิก

2
3

4ข. การตรวจประกอบ
การวินิจฉัยโรค

การส่งตรวจ/ส่งต่อ1

ความน่าเช่ือถือ2

การส่ือสาร3

4

6

5

ค. การวินิจฉัยโรค
หาสาเหตขุอง
ความผิดปกติ

ก. การประเมินผู้ป่วย ความร่วมมือและการ
ประสานในทีมงาน

วเิคราะห์
เชื่อมโยง ปัญหา/ความต้องการ

เร่งด่วน/ส าคญั

1

ผูป้ระเมินเหมาะสม

1/2

3

ก าหนดเร่ืองการลด
ข้อผิดพลาดในการ
วินิจฉัยโรคเป็น PSG

4
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III-2 ก.(2) การประเมินผูป่้วย

(2) การประเมนิแรกรบัของผูป่้วยแต่ละรายประกอบดว้ย:
- ประวตัสิขุภาพ;
- การตรวจรา่งกาย;
- การรบัรูค้วามตอ้งการของตนโดยตวัผูป่้วยเอง;
- ความชอบสว่นบุคคลของผูป่้วย  ;
- การประเมนิปัจจยัดา้นจติใจ สงัคม วฒันธรรม จติวญิญาณ และเศรษฐกจิ.
ความชอบส่วนบคุคลของผูป่้วย (patient preference)

• จะเรียกขานตวับคุคลว่าอย่างไร ผลกระทบจากการเรียกขาน 
• เส้ือผา้และการดแูลตนเองท่ีผูป่้วยใช้เป็นประจ า 
• อาหาร/เคร่ืองด่ืม และมือ้อาหาร 
• กิจกรรม/ความสนใจ/ความเป็นส่วนตวั/ผูม้าเย่ียมเยียน
• การรกัษา (แนวทาง รปูแบบ วิธีการ) ท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิต

ผูป่้วยมากจะประเมินอย่างไร
• อาจจะใช้แบบสอบถามในประเดน็ท่ี รพ.ตอบสนองได้ ให้ผูป่้วยตอบเอง 



การเช่ือมโยงและ
ประสานงาน

ในการวางแผน

ทบทวน ปรบัแผน

ทีมผูใ้ห้บริการจดัท าแผนการดแูลผูป่้วยท่ีมีการประสานกนัอย่างดีและมีเป้าหมายท่ีชดัเจน
สอดคล้องกบัปัญหา/ความต้องการด้านสขุภาพของผูป่้วย.

III – 3.1 การวางแผนการดแูลผูป่้วย (Planning of Care)

3

1

4

5

6

ใช้หลกัฐานวิชาการ

ผู้ป่วย/ครอบครวั
มีส่วนร่วม

เป้าหมาย
การดแูล

ส่ือสาร/
ประสานงาน

7

ปฏิบติั (III-4)

ผู้ป่วย/ครอบครวัได้รบัข้อมลู
III-1(6), III-5

การประเมิน (III-2)

แผนการดแูลผู้ป่วย
องคร์วม เหมาะสม

2

เฝ้าระวงั
(III-4.2(4)



ก าหนดแนวทาง
ข้อบ่งช้ี

โรคกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ป่วย/ครอบครวั
มีศกัยภาพและ
มัน่ใจในการ
ดแูลตนเอง

ประเมินความจ าเป็น
แต่ละราย ตัง้แต่ช่วงแรก

ปฏิบติัตามแผน
เชือ่มโยงกบัแผนการดแูล
ใชห้ลกัการเสรมิพลงั

ประเมินผลปรบัปรงุ

มีการวางแผนจ าหน่ายผูป่้วยเพ่ือให้ผูป่้วยสามารถดแูลตนเอง และได้รบัการดแูลอย่างเหมาะสม
กบัสภาพปัญหาและความต้องการ หลงัจากจ าหน่ายจากโรงพยาบาล.

III – 3.2 การวางแผนจ าหน่าย (Discharge Planning)

3

1

5

2

6

การมีส่วนร่วม
แพทย์ พยาบาล
วชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง
ผูป่้วยและครอบครวั

แผนจ าหน่ายประเมินปัญหา/ความต้องการ
ท่ีจะเกิดหลงัจากจ าหน่าย

4 ประเมินซ า้



ทีมผูใ้ห้บริการสร้างความมัน่ใจว่าจะให้การดแูลผูป่้วยอย่างทนัท่วงที ปลอดภยั เหมาะสม
และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ.

ดแูลอย่างเหมาะสม 
ปลอดภยั ทนัเวลา
มอบความรบัผดิชอบให้
ผูม้คีุณสมบตัเิหมาะสม 

ใชห้ลกัปฏบิตัซิึง่เป็นทีย่อมรบั
ผู้ป่วยได้รบัการดแูล

อย่างทนัท่วงที 
ปลอดภยั เหมาะสม 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ติดตามก ากบั
ประเมินผล

3
1

4

5

ส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือ
ต่อการดแูลท่ีมีคณุภาพ

ศกัดิศ์ร ีความเป็นสว่นตวั ความ
สะดวกสบาย ความสะอาด ป้องกนั
อนัตราย/ความเครยีด/สิง่รบกวน

2 ส่ือสาร/ประสาน ภายในทีม
เพ่ือการดแูลท่ีต่อเน่ือง

จดัการกบัภาวะแทรกซ้อน
วิกฤติ ฉุกเฉิน

อยา่งเหมาะสม ปลอดภยั

ดแูลแบบองคร์วม
ครอบครวัมสีว่นรว่ม ดแูลทัง้ร่างกาย 

จติใจ สงัคม จติวญิญาณ

III - 4.1 การดแูลทัว่ไป (General Care Delivery)



ทีมผูใ้ห้บริการสร้างความมัน่ใจว่าจะให้การดแูลผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงสงูและให้บริการท่ีมีความ
เส่ียงสงูอย่างทนัท่วงที ปลอดภยั เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.

บ่งช้ีผูป่้วย
และบริการ
ท่ีเส่ียงสงู

จดัท า
แนวทาง
การดแูล

ผูป่้วยท่ีมีความ
เส่ียงสงู

ได้รบัการดแูล
อย่างปลอดภยั

ติดตาม/วิเคราะห์
ภาวะแทรกซ้อน/

เหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์
ปรบัปรงุ

3

1

4

5

เฝ้าระวงัการ
เปล่ียนแปลง

แก้ไข

ตอบสนองต่อผู้ปวย
ท่ีมีอาการทรดุลงหรือเข้าสู่ภาวะวิกฤติ
(clinical instability or deterioration)

ประเมนิ stabilize สือ่สาร ใหค้วามรู ้เคลื่อนยา้ย

6

ปรบัแผน
การดแูล

ท าหตัถการเส่ียง
ในสถานที ่เครื่องมอื

ผูช้ว่ย ทีพ่รอ้ม

III - 4.2 การดแูลผูป่้วยและการให้บริการท่ีมีความเส่ียงสงู
(Care of High-Risk Patients and Provision of High-Risk Services)

ฝึกอบรม ปฏิบติั
2



ทีมผูใ้ห้บริการสร้างความมัน่ใจว่าจะให้การดแูลในบริการเฉพาะท่ีส าคญั อย่างทนัท่วงที 
ปลอดภยั และเหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.

III - 4.3 การดแูลเฉพาะ (Specific Care )

การประเมินผูป่้วย
คน้หาความเสีย่ง วางแผน ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ

การเตรียมผูป่้วย/ญาติ
ไดร้บัขอ้มลู มสี่วนรว่มในการเลอืกวธิกีาร 
เตรยีมความพรอ้มดา้นร่างกายและจติใจ 

1

2

ก. การระงบัความรู้สึก

กระบวนการระงบัความรู้สึก
ราบรืน่ ปลอดภยั ตามมาตรฐานวชิาชพี

โดยบุคลากรทีม่คีุณวุฒิ

กระบวนการเสริม
ตดิตามและบนัทกึระหว่างระงบัความรูส้กึและรอฟ้ืน

เตรยีมพรอ้มแกไ้ขภาวะฉุกเฉิน
จ าหน่ายจากบรเิวณรอฟ้ืนตามเกณฑ์

3

4

แผนการผา่ตดั
บนัทกึแผนและการวนิิจฉยัโรคก่อนผ่าตดั
ประเมนิความเสีย่ง & ประสานผูเ้กีย่วขอ้ง

การป้องกนัการผา่ตดัผิด
ผดิคน ผดิขา้ง ผดิต าแหน่ง ผดิหตัถการ

1

4

ข. การผ่าตดั

ส่ิงแวดล้อมในการดแูลและผา่ตดั
มคีวามพรอ้ม มปีระสทิธภิาพ ปลอดภยั

การดแูลหลงัการผา่ตดั
เหมาะสมกบัผูป่้วยและการผ่าตดั

5

7

เคร่ืองมือ วสัด ุยา
ตามทีอ่งคก์รวชิาชพีแนะน า

5

ให้ข้อมลูผูป่้วย/ครอบครวั/ผูต้ดัสินใจแทน
ความจ าเป็น ทางเลอืก ความเสีย่ง

2

การเตรียมผูป่้วย
ความพรอ้มดา้นรา่งกายและจติใจ

ลดความเสีย่งจากการผ่าตดัและการตดิเชือ้
3

การบนัทึกรายละเอียดการผา่ตดั
ในเวลาทีเ่หมาะสม เพื่อการสื่อสาร/ดแูลต่อเน่ือง6



ทีมผูใ้ห้บริการสร้างความมัน่ใจว่าจะให้การดแูลในบริการเฉพาะท่ีส าคญั อย่างทนัท่วงที 
ปลอดภยั และเหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.

III - 4.3 การดแูลเฉพาะ (Specific Care )

ผูป่้วยทัว่ไปได้รบัอาหารท่ีมีเหมาะสม
คุณค่าทางโภชนาการเพยีงพอ ป้องกนัความเสีย่ง

ผูป่้วยท่ีมีปัญหาด้านโภชนาการ
ประเมนิ วางแผน ใหโ้ภชนบ าบดั

1

2

การให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
มุ่งใหผู้ป่้วย/ครอบครวัปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
เตรยีมและบรโิภคอาหารใหเ้หมาะสมกบัโรค

การผลิต จดัเกบ็ ส่งมอบอาหาร 
การจดัการกบัภาชนะ ของเสีย เศษอาหาร

เป็นไปตามหลกัปฏบิตัทิีย่อมรบัทัว่ไป
ป้องกนัการปนเป้ือน การเน่าเสยี การแพร่เชือ้โรค

3

4

ตระหนักในความต้องการของผูป่้วย1
ประเมิน/ประเมินซ า้

อาการ การตอบสนองต่อการบ าบดั
ความตอ้งการดา้นจติใจ สงัคม จติวญิญาณ

2

การดแูลผูท่ี้ก าลงัจะเสียชีวิต
บรรเทาอาการ ตอบสนองความตอ้งการดา้นจติใจ/สงัคม/จติ

วญิญาณ ผูป่้วย/ครอบครวัร่วมตดัสนิใจ
3

ค. อาหารและโภชนบ าบดั ง. การดแูลผู้ป่วยระยะสดุท้าย

การคดักรองความปวด
ความรุนแรง ลกัษณะของความปวด

หตัถการหรือการตรวจท่ีอาจเกิดความปวด
แจง้โอกาส ผูป่้วยร่วมเลอืกวธิจีดัการ

1

2

การดแูลผูป่้วยท่ีมีความปวด
เหมาะสมกบัผูป่้วย เป็นไปตามแนวทาง 

เฝ้าระวงัผลขา้งเคยีง3

ประเมิน -> วางแผน
ประเมนิดา้นร่างกาย จติใจ สงัคม จติวญิญาณ1

การฟ้ืนฟสูภาพ
ยกหรอืธ ารงระดบัการใชง้านของอวยัวะต่างๆ
การดแูลตนเอง ความรบัผดิชอบต่อตนเอง 

การพึง่ตนเอง คุณภาพชวีติ
2

มาตรฐาน กฎระเบียบ ข้อบงัคบั3

จ. การจดัการความปวด

ฉ. การฟ้ืนฟสูภาพ

เป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีได้มาตรฐาน
บริการฟอกเลือดด้วยไตเทียมได้รบัการรบัรอง1

ช. การดแูลผู้ป่วยโรคไตเรือ้รงั



ทีมผูใ้ห้บริการให้ข้อมลูเก่ียวกบัสภาวะสขุภาพแก่ผูป่้วย/ครอบครวั และจดักิจกรรมท่ีวางแผนไว้
เพ่ือเสริมพลงัผูป่้วย/ครอบครวัให้มีความสามารถและรบัผิดชอบในการดแูลสขุภาพของตนเอง 
รวมทัง้เช่ือมโยงการสร้างเสริมสขุภาพเข้าในทกุขัน้ตอนของการดแูล.

ประเมิน
วางแผน
กิจกรรม
การเรียนรู้

ให้ข้อมลู
ช่วยเหลือการเรียนรู้

การดแูลตนเอง 
พฤตกิรรมสุขภาพ

ผู้ป่วย/ครอบครวั
สามารถดแูล

สขุภาพ
ของตนเองได้

ประเมินปรบัปรงุ

3

1 2

4

5

ประเมิน
การรบัรู ้ความเขา้ใจ 
ความสามารถปฏบิตัิ

ให้ความช่วยเหลือ
ด้านอารมณ์ จิตใจ

ให้ค าปรึกษา

ก าหนดกลยทุธ์
การดแูลตนเอง

ติดตามปัญหา
อปุสรรค

เสริมทกัษะ

ปัญหา
ความตอ้งการ

อารมณ์ จติใจ

ศกัยภาพ
ความพรอ้ม

6

III - 5 การให้ข้อมลูและเสริมพลงัแก่ผูป่้วย/ครอบครวั
(Information and Empowerment for Patients / Families)



ทีมผูใ้ห้บริการสร้างความร่วมมือและประสานงานเพ่ือให้มีการติดตาม และดแูลผูป่้วย
ต่อเน่ืองท่ีให้ผลดี.

ระบบนัดหมาย

ระบบช่วยเหลือ/
ให้ค าปรึกษา

สร้างความร่วมมือ

ส่ือสารข้อมลู

ทบทวนเวชระเบยีน
ขอ้มลูในการดแูลต่อเนื่อง

ติดตาม
การดแูลผูป่้วย

ผูป่้วยได้รบั
การดแูลต่อเน่ือง
และตอบสนอง
ความต้องการ

บรูณาการกิจกรรม
สร้างเสริมสขุภาพ

ติดตามผลปรบัปรงุ
วางแผน

6
4

5

7

8

III - 6 การดแูลต่อเน่ือง (Continuity of Care)

ขัน้ตอนการจ าหน่าย
และส่งต่อ

กลุ่มผูป่้วยส าคญั
เวลาเหมาะสม ปลอดภยั

1

การดแูลขณะส่งต่อ
บุคลากร การสื่อสาร

2

ยานพาหนะท่ีใช้ใน
การส่งต่อ

มาตรฐานความปลอดภยั 
อุปกรณ์/เวชภณัฑพ์รอ้ม

3



Entry

Assessment

Diagnosis

Investigation

Care Plan

Re-assessment/Evaluation

Discharge

Follow up

Discharge Plan

Care Delivery

Nursing Nutrition
Anes/

Procedure
Rehab EducationMedication

Patient Care 
Process
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Entry

Assessment

Diagnosis

Investigation

Care Plan

Re-assessment/Evaluation

Discharge

Follow up

Discharge Plan

Care Delivery

Nursing Nutrition
Anes/

Procedure
Rehab EducationMedication

Need & 
Experience of 

Patients

Evidence &
Professional 
Standards

Safety

Waste

Opportunity for Quality

Improvement



การประเมินคณุภาพการดแูลผูป่้วย

1. ทบทวน compliance จากเวชระเบียน 
2. Bedside Review 
3. จาก AE สูร่ะบบที่ดี
4. ตามรอย SIMPLE
5. ตามรอยทางคลินิก (Clinical Tracer)
6. ใชโ้รคเฉพาะ (Proxy Disease) สะทอ้นคุณภาพในแต่

ละขั้นตอนของการดแูล

7. ประมวลผลขอ้มูลทั้งหมดตามมาตรฐาน



44

• รพ.ไดป้รบัปรุงการดแูลผูป่้วยจติเวชที่เส่ียง

ตอ่การฆ่าตวัตายใน รพ. ดว้ยการเฝ้าระวงั

ผูป่้วยที่มีอาการทางจติ เช่น ประสาทหลอน 

เพิ่มจากที่เคยมุ่งเนน้เฉพาะผูป่้วยที่มีอาการ

ซึมเศรา้ ท าใหจ้  านวนผูป่้วยที่ลงมือฆ่าตวั

ตายลดลงจากปีละ 10 รายเหลือ 0-1 ราย

ประเมินตนเอง 3 ประเด็น 3 
บรรทดั

ท าอะไร

ท าอยา่งไร

ผลเป็นอยา่งไร



การใช้ประโยชน์จากแบบประเมินตนเอง



การใช้ประโยชน์จากแบบประเมินตนเอง

• 1. เพ่ือให้ทราบถึงบทบาท หน้าที ่และความส าคญัของตนเอง/หน่วยงาน/ทีม อนัมีผล
ต่อความส าเร็จขององค์กร 

• 2. เพ่ือใช้ในการระบุ ประเมิน และติดตามความก้าวหน้าของความส าเร็จของตนเอง/
หน่วยงาน/ทีม (ทั้งในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล)

• 3. เพ่ือใช้ในการระบุโอกาสในการพฒันา และสร้างการเรียนรู้ ทั้งในระดับบุคคลและ
ระดับองค์กร 



องคป์ระกอบ การใชโ้ดยสถานพยาบาล การใชโ้ดย HA

Hospital Profile • ผูบ้รหิารใชก้ าหนดจดุเนน้
ของการพฒันา ใชส้ ือ่สาร
ในองคก์ร ทบทวนความ
สอดคลอ้งของจดุเนน้กบั
สถานการณ์ขององคก์ร

• ผูเ้ย ีย่มส ารวจใชท้ าความ
เขา้ใจกบับรบิทขององคก์ร
และประเมนิความสอดคลอ้ง
ของการปฏบิตักิบั
สถานการณ์ขององคก์ร

รายงาน SA ตอนที ่I-III • ทมีงานตา่งๆ ทบทวน
บทเรยีนจากการพฒันาและ
วางแผนการพฒันาส าหรบั
อนาคต

• ผูเ้ย ีย่มส ารวจก าหนด
แผนการเยีย่มทีส่อดคลอ้ง
กบัความพยายามในการ
พฒันาของ รพ.

รายงานของทมีดแูลผูป่้วย • ทมีงานตา่งๆ ทบทวน
บทเรยีนจากการพฒันาและ
วางแผนการพฒันาส าหรบั
อนาคต

• ผูเ้ย ีย่มส ารวจก าหนด
แผนการเยีย่มทีส่อดคลอ้ง
กบัความพยายามในการ
พฒันาของ รพ.

รายงาน SA ตอนที ่IV • ใชเ้ชือ่มโยงขอ้มลูจาก
สว่นยอ่ยตา่งๆ ฝึกฝนการ
วเิคราะหข์อ้มลู 

• ผูบ้รหิารใชป้ระโยชนใ์นการ
ตดัสนิใจเชงิกลยทุธ์

• คณะกรรมการรบัรอง
พจิารณา maturity ของ
การพฒันา

• ผูเ้ย ีย่มส ารวจใชส้รา้งการ
เรยีนรูก้บัสถานพยาบาล



แบบประเมินของทีมดแูลผูป่้วย (Patient Care Team)

• PCT profile ความยาวไมเ่กนิ 5 หน้าของแต่ละทมี
• Clinical Tracer Highlight 

– ส าหรบัโรคส าคญัโรคละ 1-2 หน้า 

– ควรครอบคลุมโรคส าคญัอยา่งเหมาะสม โรคส าคญัในทีน้ี่ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็น
โรคทีพ่บบ่อยเสมอไป จะส าคญัดว้ยเหตุผลใดกไ็ด้



Question & Answer


