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คํานํา
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป หรือที่
เรียกวามาตรฐาน HA/HPH 2006 จัดทําเสร็จสิ้นเมื่อป พ.ศ. 2549 มีเนื้อหาหลักในดานคุณภาพและความ
ปลอดภัยในการดูแลผูปวยและระบบงานสําคัญของโรงพยาบาล การสรางเสริมสุขภาพ และคุณภาพการบริหาร
จัดการองคกรโดยรวม
เพื่อใหโรงพยาบาลสามารถทําความเขาใจเนื้อหาของมาตรฐาน สามารถนํามาตรฐานไปสูการปฏิบัติได
เหมาะสมกับบริบทของแตละโรงพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) จึงไดจัดทําคูมือฉบับนี้
ขึ้น เปนการขยายความกิจกรรมที่ควรดําเนินการสําหรับมาตรฐานแตละขอ โดยอธิบายใหเห็นรูปธรรมของการ
ปฏิบัติอยางเปนขั้นตอน และใหแนวทางการประเมินตนเองอยางกระชับซึ่งมุงใหตอบเนื้อหาที่ไดจากผลของการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ในมาตรฐานตอนที่ III ซึ่งเปนเรื่องของกระบวนการดูแลผูปวย คูมือฉบับนี้จะเนนไปในเรื่องของการ
เรียนรูดวยการทํา mini-research และการดูแลดวยหัวใจของความเปนมนุษย ซึ่งจะขยายมุมมองของการปฏิบัติ
ที่ไปไกลเกินกวาการตีความหมายของมาตรฐานตามตัวอักษรเพียงอยางเดียว รวมทั้งนําเอาขอกําหนดของ
มาตรฐาน JCI มาเทียบเคียงใหเห็นเพื่อเปนการเชื่อมโยงหรือขยายความรายละเอียดในการปฏิบัติสําหรับผูสนใจ
จากการทดลองใชคูมือฉบับนี้ พบวาเปนแหลงขอมูลสําคัญที่โรงพยาบาลใชประโยชนในการพูดคุยทํา
ความเขาใจ ใชเปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติซึ่งมีการขยายขอบเขตไปเกินกวาที่อธิบายไว และยังใชเปนแนวทาง
พิจารณาในการใหคะแนนการปฏิบัติตามมาตรฐานอีกดวย
สรพ.หวังวาความเขาใจและการนํามาตรฐานไปสูการปฏิบัติ จะสงผลใหผูปวยไดรับการดูแลที่มีคุณภาพ
และความปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมทั้งจะมีขอมูลเชิงปฏิบัติตางๆ เกิดขึ้นมากมาย และปอนกลับมาที่ สรพ.เพื่อใหคูมือ
ฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
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แนวคิด
SPA (Standards – Practice – Assessment)
จาก SA (self assessment) สู SPA มีอักขระที่เพิ่มขึ้นคือ “P” “P” คือ practice คือการเนน
ความสําคัญของการนํามาตรฐานไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน มาตรฐานนั้นจึงจะเปนประโยชนตอองคกร
การนํามาตรฐานไปสูการปฏิบัติสามารถทําไดงายๆ โดยใชวิธีการ “คุยกันเลน – เห็นของจริง – อิง
การวิจัย”
มาตรฐาน HA ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปนี้มีกรอบขอกําหนดและคานิยม
หลักที่ประยุกตมาจากเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA/MBNQA) เปนมาตรฐานที่เนนกระบวนการและ
ผลลัพธ รวมทัง้ เนนการนํามาตรฐานไปใชอยางเชื่อมโยงกันดวยมุมมองเชิงระบบ
ในสวน P – Practice ของ SPA สรพ.ไดจัดทําเปนแนวทางสําหรับโรงพยาบาลในการนํามาตรฐาน
ไปสูการปฏิบัติ ระบุถึงแนวคิดสําคัญที่ทีมงานควรศึกษาใหเขาใจ ขั้นตอนในการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ
การประเมินผลหรือเรียนรูที่ควรจะเกิดขึ้น ลงทายดวยประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
การจะตอบแบบประเมินตนเองไดจึงตองนํามาตรฐานไปปฏิบัติแลวระยะหนึ่ง
•
•
•

•

•

เพื่อใหงายขึ้นในการปฏิบัติสําหรับโรงพยาบาล พรพ.ไดจัดทํา SPA โดยมีแนวคิดดังนี้
เนนการมีกิจกรรมหรือกระบวนการพื้นฐานและการใชประโยชนในขั้นตน
เรียนรูจากการใชประโยชนกิจกรรมหรือกระบวนการเหลานั้น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงกิจกรรมหรือ
กระบวนการใหเปนระบบยิ่งขึ้น
กระบวนการที่เปนระบบ (systematic approach) คือกระบวนการที่กําหนดขั้นตอน ผูรับผิดชอบ
และรอบเวลาดําเนินการที่ชัดเจน ทําใหสามารถทําซ้ําไดเหมือนเดิม มีการวัดและประเมินผลอยาง
เหมาะสมเพื่อปรับปรุงกระบวนการนั้นใหไดผลดียิ่งขึ้น (ควรแยกแยะใหชัดระหวางการปรับปรุง
กระบวนการดานการจัดการภายในองคกร กับกระบวนการดานการใหบริการ)
สิ่งที่ระบุวาเปนแนวทางในการดําเนินการในเอกสารชุดนี้เปนขอเสนอใหผูนําและทีมงานของ
โรงพยาบาลพิจารณาเทานั้น ควรเลือกดําเนินการเฉพาะเทาที่จะเปนประโยชนและเหมาะสมกับ
บริบทของโรงพยาบาล แตอยางนอยควรนํามาสูขอมูลที่จะตอบในประเด็นสําคัญที่ระบุไวได
จุดเนนในการตอบแบบประเมินตนเอง คือบทเรียนและผลลัพธของการนํามาตรฐานไปปฏิบัติ ซึ่ง
บทเรียนนั้นควรผานการวิเคราะหประเด็นสําคัญรวมกันในทีมงานที่เกี่ยวของ นั่นคือการเนนใน
สวนของ context และ study หรือ learning ในวงลอ PDSA โดยไมตองบรรยายวิธีการหรือหลัก
คิด เพื่อจะไดไมเปนภาระในการจัดทําเอกสาร
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Mini-research
เปนการประยุกตแนวคิดของการวิจัยมาใชในการประเมินสถานการณหรือผลลัพธของการพัฒนา
โดยสามารถสรุปขอมูลหรือความรูที่ตองการไดในเวลาอันสั้น สามารถนําขอมูลหรือความรูนั้นไปใชประโยชน
ไดอยางรวดเร็วทันการณ

ภาพที่ 1 แนวคิดและแนวทางการทํา Mini-research
1)
2)

3)

4)
5)

แนวคิดสําคัญในการนํา mini-research มาใชไดแก
การฝกใหมีความชางสงสัยอยูเปนนิจ ซึ่งจะนํามาสูการตั้งคําถามการวิจัยที่มีความหมาย
การลดอคติในการเก็บขอมูลและแปลความหมายขอมูล โดยเนนที่ใจของผูทํา เพื่อใหขอมูลที่แมเก็บ
ในจํานวนนอยก็สามารถนําไปใชประโยชนได เนนการเก็บขอมูลใหนอยที่สุด เพื่อเปนภาระนอย
ที่สุด เชน ใชจาํ นวนตัวอยาง 10-30 ตัวอยาง
พยายามเชื่อมโยงกับมาตรฐานโรงพยาบาล เนนการนําไปใชตัดสินใจมากกวาการตีพิมพใน
วารสารวิชาการ มีเปาหมายที่ชัดเจนวาจะนําผลลัพธไปใชประโยชนในการตัดสินใจหรือการพัฒนา
อะไร ซึ่งจะทําใหสามารถกําหนดวิธีการเก็บขอมูลที่เรียบงายและตรงประเด็นที่สุด
สงเสริมใหมีการทําในหลายๆ เรื่อง หลายๆ จุด พรอมๆ กัน
ผลลัพธของการศึกษาสามารถนํามาใชหาโอกาสพัฒนาหรือนํามาตอบในแบบประเมินตนเองได
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Clinical Self Enquiry
เปนการเรียนรูคุณภาพการดูแลผูปวยโดยทีมงานของโรงพยาบาล ดวยการใชเครื่องมือทางคลินิกที่
หลากหลาย นําผลทั้งดานที่เปนจุดดีและโอกาสพัฒนามารอยเรียงกันดวยกระบวนการดูแลผูปวย ใช
กระบวนการดูแลผูปวยเปนแนวทางหรือแผนแมบทในการกําหนดความรับผิดชอบในการจัดทําแบบประเมิน
ตนเองที่สะทอนคุณภาพเชิงลึกดวยการใชโรคที่สะทอนประเด็นคุณภาพในแตละขั้นตอนของการดูแล
เครื่องมือคุณภาพตางๆ ที่นํามาใชใน clinical self enquiry ไดแก
1) การทบทวนขางเตียงผูปวย
2) clinical tracer
3) การทบทวน adverse event ซึ่งอาจไดมาจากรายงานอุบัติการณ หรือจากการทบทวนเวช
ระเบียนซึ่งคัดกรองดวย trigger ที่สําคัญ
4) การตามรอย patient safety goals/guides: SIMPLE วามีการปฏิบัติตามแนวทางไดครบถวน
เพียงใด
5) การทบทวนเวชระเบียนวามีการปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานไดสมบูรณเพียงใด
6) กิจกรรมทบทวนคุณภาพที่เริ่มตนในบันไดขั้นที่ 1 สู HA ซึ่งยังไมถูกครอบคลุมใน 5 ขอที่กลาว
มา รวมทั้งการใชเรื่องเลาที่ประทับใจ
7) การใช proxy disease หรือโรคที่เปนตัวแทนคุณภาพในขั้นตอนที่ทีมงานสนใจ
แทจริงแลวทั้งหมดนี้ก็คือการประมวลกิจกรรมทบทวนคุณภาพที่ควรเริ่มตนในบันไดขั้นที่ 1 สู HA
มาสูการปฏิบัติใหเรียบงายขึ้น และมีผลลัพธที่นําไปใชประโยชนไดชัดเจนยิ่งขึ้น
กระบวนการดูแลผูปวยที่นํามาใชรอยเรียงผลการทบทวนอาจมีลักษณะดังภาพขางลาง หรืออาจ
ขยายใหมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นในสวนของ care of patient care

ภาพที่ 2 กระบวนการดูแลผูปวยที่ใชรอยเรียงขอมูลจากการทบทวนดวยเครื่องมือคุณภาพตางๆ
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การประเมินตนเองสําหรับมาตรฐานตอนที่ III
การตอบแบบประเมินตนเองตอนที่ III จะมีสองสวนคือ
1) การตอบตามมาตรฐานตัวอยางอยางในตาราง
• การสรุปความการปฏิบัติในขั้นตอนนั้นโดยทั่วไปอยางกระชับ
• การยกตัวอยางการปฏิบัติในขั้นตอนนั้นสําหรับโรคบางโรค ซึ่งอาจจะมีความซ้ําซอนกับ
เนื้อความบางสวนใน clinical tracer highlight
2) การตอบในลักษณะ clinical tracer highlight หรือสรุปยอเนื้อความสําคัญในการดูแลโรคใดโรคหนึ่ง
ตั้งแตตนจนจบ ความยาวไมเกินหนึ่งหนา เปนภาคผนวก

ภาพที่ 3 ตัวอยางแบบประเมินตนเองเรื่องการวางแผนการดูแลผูปวยและที่มาของขอมูล
ที่มาของขอมูลที่จะใชในการตอบแบบประเมินตนเองในเรื่องกระบวนการดูแลผูปวยมีสองแหลงคือ
1) แนวทางที่ระบุไวใน SPA ซึ่งมักจะเปนผลลัพธของการทํา mini-research เปนสวนใหญ
2) การปรับปรุงที่เปนผลมาจากการคนพบโอกาสพัฒนาจากการทบทวนเหตุการณตางๆ
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III-1 การเขาถึงและเขารับบริการ
SPA III-1 การเขาถึงและเขารับบริการ (ACN)

ทีมผูใหบริการสรางความมั่นใจวาผูรับบริการสามารถเขาถึงบริการที่จําเปนไดงาย, กระบวนการ
รับผูปวยเหมาะกับปญหาสุขภาพ / ความตองการของผูปวย ทันเวลา มีการประสานงานที่ดี
ภายใตระบบและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล.
(1) ชุมชนสามารถเขาถึงบริการตางๆ ที่เหมาะสมกับความตองการของตน. ทีมผูใหบริการพยายามลด
อุปสรรคตอการเขาถึงบริการ ในดานกายภาพ ภาษา วัฒนธรรม และอุปสรรคอื่นๆ. ทีมผูใหบริการ
ตอบสนองตอผูรับบริการอยางรวดเร็ว. ระยะเวลารอคอยเพื่อเขารับบริการเปนที่ยอมรับของชุมชนที่ใช
บริการ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูรับผิดชอบบริการ OPD, ER, รวมกับ PCT/CLT ตางๆ รวมกันพิจารณาประเด็นตอไปนี้
o บริการของโรงพยาบาลสามารถตอบสนองความตองการสุขภาพของผูรับบริการและชุมชน
ที่โรงพยาบาลรับผิดชอบไดเพียงใด มีความตองการใดที่โรงพยาบาลยังไมสามารถ
จัดบริการได หรือแมมีบริการก็ยังมีปญหาในการเขาถึง นําบริการที่เปนปญหาในการ
เขาถึงมารวมกันพิจารณาปรับปรุง
o อุปสรรคตอการเขาถึงบริการในดานภายภาพ ภาษา วัฒนธรรม และอุปสรรคอื่นๆ มี
อะไรบาง ที่ผานมามีความพยายามในการลดอุปสรรคตอการเขาถึงอยางไร มีโอกาส
พัฒนาอะไรเพิ่มเติมอีก
o ระยะเวลารอคอยกอนที่จะไดรับการตรวจจากแพทยที่ OPD และ ER เปนเทาไร สามารถ
ลดขั้นตอน จัดเวลานัดเพื่อกระจายภาระงาน หรือเพิ่มจํานวนหนวยบริการไดบางหรือไม
o ความรวดเร็วในการตอบสนองผูรับบริการในผูปวยกลุมตางๆ
• พิจารณาประเด็น Humanized Healthcare
o ทบทวนวามีผูปวยกลุมใดที่ไมสามารถเขาถึงบริการที่จําเปนได ทั้งกลุมที่มาถึงโรงพยาบาล
แลวประสบปญหาในการเขาถึง, กลุมที่ตองการมาโรงพยาบาล แตมีปญหาในการเดินทาง
หรือความทันเวลาในการมารับบริการ, และกลุมที่โดดเดี่ยวตนเองหรือไมตองการเขารับ
บริการดวยเหตุผลตางๆ เชน ผูปวย HIV ระยะสุดทาย ผูปวยจิตเวชที่ถกู ลามขัง ผูพิการ
หรือทุพพภาพ บุคคลชายขอบ ฯลฯ
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o วางระบบเชิงรุกหรือรวมมือกับชุมชนในการคนพบกลุมผูปวยดังกลาวไดอยางครอบคลุม
สรางความรวมมือหรือมอบหมายความรับผิดชอบ รวมถึงวางระบบเพื่อใหกลุมเปาหมาย
ดังกลาวสามารถเขาถึงบริการได ทั้งในสถานพยาบาลหรือในชุมชน ตามความเหมาะสม
• พิจารณาใชประโยชนจากแนวคิด Lean
o ความสูญเปลาเนื่องจากการรอคอยใน waiting list หรือการรอคิวขณะมารับบริการที่
สามารถขจัดออกไปไดมีในขั้นตอนใดบาง
• ผูเกี่ยวของนําโอกาสพัฒนาตางๆ ที่ไดจากการทบทวนไปดําเนินการพัฒนา
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• การปรับปรุงที่เกิดขึ้นในชวง 1-2 ปที่ผานมา
(2) ผูปวยที่จําเปนตองไดรับการดูแลฉุกเฉินหรือเรงดวนไดรับการประเมินและดูแลรักษาเปนอันดับแรก.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูรับผิดชอบบริการ OPD, ER, รวมกับ PCT/CLT ตางๆ รวมกันวิเคราะหกลุมผูปวยที่ตองไดรับการ
ดูแลฉุกเฉินหรือเรงดวนที่จุดตางๆ ทั้ง ER, OPD, ward เชน stroke, multiple injuries, acute MI,
febrile convulsion, poisoning, acute appendicitis, ภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม ฯลฯ
• ผูเกี่ยวของรวมกันทบทวน ติดตาม และปรับปรุง
o ทบทวนแนวทางปฏิบัติ และติดตามดูการปฏิบัติจริง วาผูปวยกลุมดังกลาวไดรับการ
ประเมินและดูแลรักษาอยางรวดเร็วเหมาะสมกับสภาวะของผูปวยเพียงใด
o กําหนดแนวทางในการ monitor ความรวดเร็วในการดูแลผูปวยกลุมดังกลาว และผลที่ไม
พึงประสงคที่เกิดจากความลาชาในการดูแลผูปวยกลุมดังกลาว
• พิจารณาใชประโยชนจากแนวคิด Lean
o ความสูญเปลาจากขั้นตอนที่ไมจําเปนในการดูแลผูปวยฉุกเฉินและเรงดวนที่สามารถขจัด
ออกไดมีอะไรบาง
• พิจารณาประเด็น Humanized Healthcare
o พิจารณาวาผูปวยเหลานี้มีความตองการอะไรเปนพิเศษ ในดานครอบครัว เศรษฐกิจ
ตลอดจนความวิตกกังวลเกี่ยวกับการดูแลรักษา (เนนมิติดานจิตใจ)
o ตามรอยกระบวนการดูแลผูปวยกลุมดังกลาวที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งระบบงานที่เกี่ยวของ และ
ผลลัพธที่เกิดขึ้น เพื่อนําไปปรับปรุงโดยมีเปาหมายใหผูปวยไดรับการดูแลเสมือนบุคคลผู
เปนที่รักของเรา (ผูรับบริการมีความอุนใจ มีความปลอดภัย สะดวก ไมซับซอน ใสใจใน
ความรูสึก และรับรูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาการรักษาอยางมั่นใจ คลายความกังวล
ใจ)
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
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• ผลการ monitor ความรวดเร็วในการดูแล และผลที่ไมพึงประสงคที่เกิดจากความลาชาในการดูแล
ผูปวยที่ตองไดรับการดูแลเรงดวนหรือฉุกเฉิน
(3) มีการประเมินความสามารถในการรับผูปวยไวดแู ลตามเกณฑที่กําหนดไว. ถาไมสามารถใหบริการแก
ผูปวยได ทีมผูใ หบริการจะใหความชวยเหลือเบื้องตนอยางเหมาะสม อธิบายเหตุผลที่ไมสามารถรับไว
และชวยเหลือผูปวยในการหาสถานบริการสุขภาพที่เหมาะสมกวา.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูรับผิดชอบบริการ OPD, ER, PCT/CLT ตางๆ วิเคราะหประเภทหรือลักษณะของผูปวยที่
โรงพยาบาลไมสามารถรับไวดูแลได และกําหนดเกณฑสําหรับการตัดสินใจที่จะรับหรือไมรับผูปวย
ไวดูแล โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูปวยที่อาจจะมี controversy ในการตัดสินใจ
• ผูเกี่ยวของรวมกันกําหนดแนวทางในการปฏิบัติเมื่อไมสามารถรับผูปวยไวดูแลได
o การใหความชวยเหลือเบื้องตนอยางเหมาะสม
o การใหคําอธิบายแกผูปวยและครอบครัว
o การชวยเหลือผูปวยในการหาสถานบริการสุขภาพที่เหมาะสม
• ผูรับผิดชอบบริการ OPD, ER, PCT/CLT ตางๆ ประเมินการรับ / ไมรับผูปวยไวดแู ลในประเด็น
ตอไปนี้
o ความเหมาะสมในการตัดสินใจที่จะรับหรือไมรับผูปวย
o ความเหมาะสมในการใหความชวยเหลือเบื้องตน
o การชวยเหลือผูปวยในการหาสถานบริการสุขภาพที่เหมาะสม
• พิจารณาประเด็น Humanized Healthcare
o ทบทวนสถานการณที่การพิจารณารับไวหรือสงตอผูปวย กลายเปนการซ้ําเติมความทุกข
แกผูปวยและครอบครัว เชน รับผูปวยที่ซับซอนเกินกวาที่จะดูแลไดอยางมีคุณภาพ สงตอ
ผูปวยโดยไมจาํ เปน การสงผูปวยไปแสวงหาบริการที่อื่นโดยไมมีการประสานงาน หรือการ
ประสานงานที่ไมไดคํานึงถึงปญหาที่ผูปวยและครอบครัวตองเผชิญอยางรอบดาน
o ตามรอย ทบทวน ประเมินผล ปรับปรุง เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูปวยและญาติวา
 การดูแลรักษาที่จัดใหนี้เปนที่มีคุณคาและมีความหมายตอชีวิตคนไขมากที่สุด ไม
วาผลลัพธจะเปนอยางไร
 ระบบการสงตอนั้นมีการบูรณาการ ทั้งดานรางกาย ความตองการและความรูสึก
ของผูปวย ความตอเนื่องในการรักษา และการประสานงานระหวางหนวยบริการ
เพื่อใหผูปวยรูสึกปลอดภัย อบอุนใจ ในระบบที่วางไว
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• สถิติผูปวยจาก OPD และ ER ที่โรงพยาบาลไมสามารถรับไวดูแล และผลการประเมินในประเด็น
ความเหมาะสมตางๆ
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(4) การรับยายหรือรับเขาหนวยบริการวิกฤตหรือหนวยบริการพิเศษเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูรับผิดชอบหนวยบริการวิกฤตหรือหนวยบริการพิเศษ รวมกับ PCT/CLT ที่เกี่ยวของ กําหนด
เกณฑการรับยายหรือรับผูปวยเขาไวดูแลในหนวย
• ผูเกี่ยวของรวมกันประเมินผลในประเด็นตอไปนี้
o การปฏิบัติตามเกณฑที่กําหนดไว
o ความสามารถของโรงพยาบาลในการรับผูปวยที่มีความจําเปนตองไดรับการดูแลในหนวย
บริการวิกฤตหรือหนวยบริการพิเศษในเวลาที่เหมาะสม
• พิจารณาประเด็น Humanized Healthcare
o ทบทวนสถานการณที่ไมอาจรับผูปวยซึ่งมีขอบงชี้ไวในหนวยบริการวิกฤติได รวมทั้ง
ความถี่ที่เกิดขึน้ วิเคราะหปจจัยที่เปนสาเหตุ เชน ทรัพยากร ระบบงาน
o ทบทวนการจัดการที่เกิดขึ้นวามีแนวทางการดูแลผูปวยที่ไมอาจรับไวอยางไร ที่จะทําให
ผูปวยไดรับการดูแลที่มีความพรอมที่สุด ระบบที่วางไวมีความออนโยนตอผูปวยมากนอย
แคไหน ดําเนินการปรับปรุงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยประสานกับแหลงทรัพยากร
ตางๆ ที่มีโอกาส
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการประเมินการปฏิบัติตามเกณฑการรับยายหรือรับเขา และความสามารถในการรับผูปวยที่
จําเปน
(5) ในการรับผูปวยไวดแู ล, มีการใหขอมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับสภาพการเจ็บปวย การดูแลที่จะไดรับ ผลลัพธ
และคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้น แกผูปวย / ครอบครัว อยางชัดเจนและเขาใจงาย. มีกระบวนการขอ
ความยินยอมจากผูปวย / ครอบครัวกอนที่จะใหบริการหรือกระทําหัตถการสําคัญ และสรางความมั่นใจวา
ผูปวย / ครอบครัว ไดรับขอมูลที่จําเปนอยางเพียงพอดวยความเขาใจ มีเวลาที่จะพิจารณากอนตัดสินใจ
และมีการบันทึกที่เหมาะสม.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• ผูเกี่ยวของกับกระบวนการรับผูปวยไวดแู ลในโรงพยาบาล รวมกันทบทวนหรือสงเสริมใหมีการทํา
mini-research ในประเด็นตอไปนี้
o ความเหมาะสม ชัดเจน เพียงพอของขอมูลที่ผูปวยและครอบครัวไดรับกอนที่จะนอน
โรงพยาบาล
 สภาพการเจ็บปวย
 การดูแลที่ผูปวยจะไดรับ
 ผลลัพธและคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้น
o ผูปวยและครอบครัว เขาใจขอมูลที่ไดรับไดดีเพียงใด
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o ผูปวยและครอบครัว มีโอกาสพิจารณาและตัดสินใจดวยตนเองกอนที่จะลงนามยินยอมรับ
การรักษาเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อจะไดรับการทําหัตถการสําคัญ
o การทําหัตถการใดบาง ที่ควรมีการจัดทําสื่อเพื่อใหขอมูลแกผูปวยและครอบครัวเปนพิเศษ
o ระบบบันทึกขอมูลยินยอมรับการรักษา/ทําหัตถการที่ใชอยู มีการบันทึกขอมูลที่มีความ
เฉพาะเจาะจงเฉพาะรายที่จะเปนประโยชนสําหรับการเตือนใจผูใหขอ มูล หรือใชเปนแหลง
อางอิงขอมูลในอนาคตเมื่อจําเปนไดอยางไร
o ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจและมีเจตคติตอการลงนามยินยอมรับการรักษาอยางไร
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันการฟองรอง
• ผูเกี่ยวของกับกระบวนการรับผูปวย นําผลที่ไดมาดําเนินการปรับปรุงตามความเหมาะสม
• พิจารณาประเด็น Humanized Healthcare
o ทํา mini-research เกี่ยวกับการใหขอมูลผูปวย เชน ความตองการของผูปวยและครอบครัว
กลุมที่มีความตองการวิธีการไดรับขอมูลพิเศษ ลักษณะขอมูลที่มีความออนไหวเปนพิเศษ
การไดรับขอมูลที่มีความสําคัญตอกระบวนการดูแล การแจงขาวราย ฯลฯ รวมทั้งผลที่
เกิดขึ้น เพื่อใหคนไขและญาติบรรเทาความทุกข และความสูญเสีย และมีคุณภาพชีวิตใหดี
ที่สุดเทาที่จะทําได
o ดําเนินการปรับปรุงตามผลการทํา mini-research ที่ไดรับ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหขอมูล
ซึ่งเปนไปดวยหัวใจและความรัก คํานึงถึงความรูสึกที่จะเกิดขึ้นกับผูไดรับขอมูล
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ผลการประเมินเกี่ยวกับการใหขอมูล / การลงนามยินยอมรับการรักษา และการปรับปรุงที่เกิดขึ้น
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III-2 การประเมินผูปวย
SPA III-2 การประเมินผูปว ย (ASM)

ผูปวยทุกรายไดรับการประเมินความตองการและปญหาสุขภาพอยางถูกตอง ครบถวน และ
เหมาะสม.
ก. การประเมินผูปวย
(1) มีการประเมินผูปวยครอบคลุมรอบดานและประสานงานกันเพื่อลดความซ้ําซอน, ผูประกอบวิชาชีพที่
รับผิดชอบดูแลผูปวยรวมมือกันวิเคราะหและเชื่อมโยงผลการประเมิน. มีการระบุปญหาและความ
ตองการที่เรงดวนและสําคัญ.
(2) การประเมินแรกรับของผูปวยแตละรายประกอบดวย ประวัติสุขภาพ, การตรวจรางกาย, การรับรูความ
ตองการของตนโดยผูปวย, การประเมินปจจัยดานจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• PCT/CLT ตางๆ วิเคราะหลักษณะของผูปวยที่มีความซับซอน สุมเลือกเวชระเบียนในกลุมดังกลาว
ขึ้นมาทบทวนหรือทํา mini-research ในประเด็นตอไปนี้
o การประเมินผูปวยสามารถประเมินไดครอบคลุมรอบดานเพียงใด
 ครอบคลุมองคประกอบตอไปนี้ครบถวนหรือไม ประวัติสุขภาพ การตรวจรางกาย
การรับรูความตองการของตนเอง การประเมินปจจัยดานจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ
 ในแตละองคประกอบมีขอมูลที่เพียงพอเพื่อการวางแผนหรือไม
o มีการประสานงานเพื่อลดความซ้ําซอนในการประเมินผูปวยอยางไร เชน การตรวจเยี่ยม
รวมกัน การใชแบบบันทึกรวมกัน
o มีการวิเคราะหและเชื่อมโยงผลการประเมินอยางไร เชน การอภิปรายรวมกัน การวางแผน
ดูแลรวมกัน การบันทึกแผนรวมกัน การวิเคราะหขอมูลจากโรงพยาบาลที่สงตอกับขอมูลที่
ทีมงานประเมินได
o มีการระบุปญหาและความตองการของผูปวยที่สําคัญไวชัดเจนหรือไม มีการระบุปญหาและ
ความตองการที่เรงดวนชัดเจนหรือไม
• PCT/CLT ตางๆ มอบหมายใหมีการตามรอยการประเมินผูปวยที่กําลังนอนอยูในโรงพยาบาล
สัมภาษณผูปฏิบัติงานที่รับผิดชอบผูปวย รวมกันการสัมภาษณผูปวยและทบทวนขอมูลที่บันทึกไว
ในเวชระเบียน เพื่อพิจารณาวาผูปวยไดรับการประเมินปญหาสุขภาพอยางถูกตอง ครบถวน และ
เหมาะสมหรือไม
• เชื่อมโยงกับมาตรฐาน JCI
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o ผูดูแลจากวิชาชีพตางๆ รวมกันวิเคราะหและรวมผลการประเมินผูปวยเขาดวยกัน ประมวล
เปนภาพของสภาวะผูปวยที่สมบูรณ (JCI-AOP.4)
 ใชวิธงี ายๆ และไมเปนทางการสําหรับกรณีที่ความตองการของผูปวยไมซบั ซอน
 ใชการประชุมทีมอยางเปนทางการ การประชุมปรึกษากับผูปวย และการตรวจ
เยี่ยมทางคลินิก สําหรับกรณีที่ความตองการของผูปวยมีความซับซอนหรือไม
ชัดเจน
o มีการระบุการดูแลที่จําเปนซึ่งเรงดวนหรือสําคัญที่สุด ผูปวยและครอบครัวไดรับขอมูล
แผนการดูแลและมีสวนรวมในการตัดกสินใจ (JCI-AOP.4.1)
• พิจารณาประเด็น Humanized Healthcare
o การประเมินที่ขยายไปครอบคลุมปญหาและความตองการของครอบครัวดวย จะมีวธิ ีคดั
กรองเบื้องตนอยางไร ปญหาและความตองการประเภทใดที่ควรไดรับการใสใจเปนพิเศษ
เชน การรับรูหรือประเมินความตองการพื้นฐานอันสําคัญของมนุษย เชน การกิน การนอน
การเคลื่อนไหว การขับถาย ความวิตก ความหวาดกลัว จะทําใหเปนระบบที่มีการปฏิบัติ
อยางทั่วถึงไดอยางไร
o การประเมินที่เนนมิติดานจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ โดยใชวธิ กี ารที่ไมซ้ําเติมความรูสึกผูที่
กําลังประสบปญหา ไมเปนการประเมินเฉพาะตามรูปแบบที่มีอยู แตเปนการรับรูที่ควบคู
กับการใหความรูสึกที่อบอุน เขาใจ พรอมที่จะรวมแกปญหา มีการรับฟงปญหาหรือความ
ทุกขของคนไขโดยใชทักษะการฟงแบบลึกซึ้ง มีความเขาใจในวิ่งที่เปนเรื่องราวของคนไข
ไมรีบรอน ไมตัดสินอยางเรงดวน
• PCT/CLT ตางๆ นําโอกาสพัฒนาที่พบมาดําเนินการพัฒนา
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• Approach, learning (evaluation) & improvement
(3) วิธีการประเมินที่เหมาะสมกับผูปวยแตละราย ภายใตสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและทรัพยากรที่เพียงพอ. มี
การใชแนวทางปฏิบัติทางคลินิกที่เหมาะสมกับผูปวยและทรัพยากรเพื่อชี้นําการประเมินผูปวย ถามี
แนวทางดังกลาว.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• PCT/CLT ตางๆ วิเคราะหประเภทหรือลักษณะหรือกลุมโรคซึ่งตองมีการตรวจประเมินผูปวยเปน
พิเศษ ซึ่งอาจจะเปนการใชเครื่องมือ การทํา invasive procedure การตรวจที่ตองใชทักษะหรือ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ หรือการประเมินระดับความรุนแรงของการเจ็บปวย เชน การตรวจ
gastrocope ในผูปวย upper GI hemorrhage, การประเมินผูปวย asthma, การทํา diagnostic
aspiration และพิจารณาในประเด็นตอไปนี้
o การตรวจประเมินดังกลาวกระทําในสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยหรือไม อยางไร
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o การตรวจประเมินดังกลาวกระทําโดยมีเทคโนโลยี บุคลากร เครื่องมืออุปกรณพรอม และมี
การบันทึกขอมูลที่จําเปนหรือไม อยางไร
o การตรวจประเมินดังกลาวอยูบนพื้นฐานของแนวทางปฏิบัติทางคลินิก (CPG) ที่เหมาะสม
หรือไม อยางไร
o ในกรณีที่ไมมีแนวทางปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการตรวจประเมินดังกลาว สมควรมีการ
จัดทําขึ้นหรือไม
• PCT/CLT ตางๆ สุมเลือกเวชระเบียนของผูปวยขางตนมาทบทวนวา การตรวจประเมินดังกลาว
เหมาะสมกับผูปวยแตละรายในดาน อายุ ปญหาสุขภาพ ความเรงดวน ระดับการศึกษา / ภาษา /
วัฒนธรรมของผูปวย การตรวจประกอบการวินิจฉัยโรคที่เคยทํา บริการหรือการรักษาที่จะใหแก
ผูปวย หรือไม อยางไร
• เชื่อมโยงกับมาตรฐาน JCI
o ผูปวยไดรับการคัดกรองและไดรับการสงตอเพื่อประเมินและรักษาตอเมื่อจําเปน (JCIAOP.1.6)
 การใชเกณฑคัดกรองความเสี่ยงดานโภชนาการ
 การคัดกรองปญหาการทําหนาที่ของรางกาย (functional needs)
 การประเมินความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลม
o มีการประเมินแรกรับดวยกระบวนการที่ปรับใหเหมาะสมสําหรับผูปวยกลุมเฉพาะตอไปนี้
เพื่อใหสามารถรับรูและตอบสนองความตองการของผูปวยไดครบถวน (JCI- AOP.1.7):
 ผูปวยที่มีอายุนอยมาก
 ผูปวยสูงอายุที่ออนแอ
 ผูปวยระยะสุดทายหรือผูปวยอื่นๆ ที่มีอาการเจ็บปวด
 หญิงมีครรภที่อยูระหวางการคลอด
 ผูปว ยที่มีปญหาความผิดปกติทางอารมณหรือจิตใจ
 ผูปวยที่สงสัยวาจะติดยา และ/หรือสุรา
 เหยื่อที่ถูกกระทําทารุณหรือถูกทอดทิ้ง
o การประเมินแรกรับ พิจารณาความจําเปนที่จะตองมีการประเมินเฉพาะเพิ่มเติม เชน
ทันตกรรม การไดยิน และสงผูปวยไปรับการประเมินดังกลาว (JCI- AOP.1.8)
o ผูปวยทุกรายไดรับการคัดกรองวามีอาการเจ็บปวดหรือไม มีการสงตอหรือประเมินผูปวย
ที่มีอาการเจ็บปวดอยางเหมาะสมกับอายุ มีการวัดระดับความเจ็บปวด มีรายละเอียด
เกี่ยวกับความเจ็บปวด (เชน ลักษณะความเจ็บปวด ความถี่ ตําแหนง ระยะเวลา) มีการ
บันทึกและประเมินซ้ําอยางเหมาะสม (JCI- AOP.1.8.2)
o มีการกําหนดบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะประเมินผูปวยฉุกเฉินหรือประเมินความ
ตองการทางการพยาบาลไวอยางชัดเจน (JCI- AOP.3)
• พิจารณาประเด็น Humanized Healthcare
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o การจัดสิ่งแวดลอมในการประเมินปญหาและความตองการในลักษณะที่เอื้อตอการเยียวยา
(healing environment)1 ผูประเมินไดรับการอบรมเทคนิคการประเมินที่เหมาะสม รวมถึง
การกระตุนใหบอกเลาเรื่องราวเพื่อทําความเขาใจปญหาของตนเอง
• PCT/CLT ตางๆ นําโอกาสพัฒนาที่พบมาดําเนินการพัฒนา
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• Approach, learning (evaluation) & improvement ในผูปวยแตละกลุม
(4) ผูปวยไดรับการประเมินภายในเวลาที่กําหนดโดยองคกร. มีการบันทึกผลการประเมินในเวชระเบียน
ผูปวยและพรอมที่จะใหผูเกี่ยวของในการดูแลไดใชประโยชนจากการประเมินนั้น.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• องคกรแพทยหรือทีมงานที่เกี่ยวของกําหนดระยะเวลาที่ตองประเมินผูปวยและบันทึกขอมูลผลการ
ประเมิน เชน
o ประเมินผูปวยทั่วไปภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากรับไวนอนโรงพยาบาล
o ประเมินและบันทึกผลการประเมินผูปวยที่จะตองไดรับการผาตัดฉุกเฉินกอนที่จะผาตัด
ผูปวย
• PCT/CLT ตางๆ สุมเวชระเบียนเพื่อประเมินในประเด็นตอไปนี้
o ผูปวยไดรับการประเมินภายในเวลาที่กาํ หนดหรือไม
o บันทึกผลการประเมินในเวชระเบียนอยูในลักษณะที่พรอมใหผูเกี่ยวของในการดูแลไดใช
ประโยชนหรือไม
• PCT/CLT ตางๆ สงเสริมใหมีการทํา mini-research เพื่อศึกษา
o คุณภาพของการบันทึกเวชระเบียนโดยแพทย พยาบาล และวิชาชีพอื่น
o การใชประโยชนจากบันทึกเวชระเบียนที่บันทึกดวยตนเอง, ที่บันทึกโดยเพื่อนรวมวิชาชีพ,
ที่บันทึกโดยผูประกอบวิชาชีพอื่น
• เชื่อมโยงกับมาตรฐาน JCI
o การประเมินทางการแพทยและการพยาบาลเมื่อแรกรับ ดําเนินการเสร็จสมบูรณภายใน 24
ชั่วโมงหลังจากรับไวเปนผูปวยใน หรือเร็วกวานั้นตามสภาพอาการของผูปวย หรือนโยบาย
ของโรงพยาบาล (JCI-AOP.1.4.1)
o การประเมินทางการแพทยที่กระทําจากนอกโรงพยาบาลหรือที่แผนกผูปวยนอก จะตองมี
การประเมินและบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นขณะเมื่อรับเปนผูปวยใน หากการ

1

มีสิ่งแวดลอมที่คุนชินไมแปลกแยกจากวัฒนธรรมดั้งเดิม หรือวิถีชีวิต อบอุน สบาย สะดวก และปลอดภัย
สิ่งแวดลอมที่เชื่อมโยงคนปวยไปสูสิ่งภายนอกที่คุนชิน มีระบบทางสังคมในการชวยเยียวยา เชนการเยี่ยมของ
ครอบครัว การตบแตง สี เสียงที่อบอุน การไดรับแสงหรือความสวยงามจากธรรมชาติ ภาพศิลปะที่งดงาม
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ประเมินดังกลาวกระทํานานเกินกวา 30 วันกอนที่จะรับไวเปนผูปวยใน จะตองซักประวัติ
ทางการแพทยใหม และการตรวจรางกายซ้ํา (JCI-AOP.1.4.1)
o ผูที่ใหการดูแลผูปวยสามารถคนหาหรือเรียกดูผลการประเมินที่ตองการจากเวชระเบียน
ผูปวยหรือแหลงเก็บอื่นๆ ที่เปนมาตรฐานและสามารถเขาถึงได (JCI-AOP.1.5)
o ผลการประเมินผูปวยศัลยกรรมไดรับการบันทึกกอนที่จะทําการผาตัด (JCI-AOP.1.5)
• พิจารณาประเด็น Humanized Healthcare
o ทบทวนสถานการณที่ปญหาและความตองการดานจิตใจ สังคม ไดรับการประเมินลาชา
กวาที่ควร เรียนรูและวางระบบเพื่อใหสามารถตรวจพบปญหาดังกลาวไดเร็วขึ้น
• PCT/CLT ตางๆ นําโอกาสพัฒนาที่พบมาดําเนินการพัฒนา
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• Approach, learning (evaluation) & improvement ในการบันทึกโดยแตละวิชาชีพ และการใช
ประโยชน
(5) ผูปวยทุกรายไดรับการประเมินซ้ําตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อประเมินการตอบสนองตอการดูแลรักษา.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• PCT/CLT ตางๆ วิเคราะหวาโรคในความรับผิดชอบของทีมที่การประเมินซ้ํามีความสําคัญมี
อะไรบาง และสุมเลือกเวชระเบียนของผูปวยดังกลาวมาทบทวนเพื่อดูวาผูปวยไดรับการประเมินซ้ํา
ตามชวงเวลาที่เหมาะสมหรือไม อยางไร
o ผูปวยที่นอน ICU
o ผูปวยระดับ 3-4
o โรคตางๆ เชน DHF, traumatic brain injury, sepsis, abdominal pain R/O appendicitis
• ตัวอยางการกําหนดชวงเวลาสําหรับการประเมินซ้ําตามมาตรฐาน JCI (JCI- AOP.2)
o แพทยประเมินซ้ําทุกวันสําหรับผูปว ย acute
o แพทยอาจประเมินซ้ําหางกวาวันละครั้งสําหรับผูปวยเวชศาสตรฟนฟู จิตเวช หลังคลอด
ปกติ)
o ประเมินซ้ําเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยโรค หรือเมื่อตองมีการปรับเปลี่ยนแผนการ
ดูแล
• พิจารณาประเด็น Humanized Healthcare
o ทบทวน ปญหาและความตองการดานจิตใจ สังคม ที่ตองไดรับการประเมินซ้ํา วางระบบ
เพื่อใหสามารถตรวจพบปญหาและมีการประเมินซ้ําอยางเหมาะสม
• PCT/CLT ตางๆ นําโอกาสพัฒนาที่พบมาดําเนินการพัฒนา
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• Approach, learning (evaluation) & improvement ในผูปวยแตละกลุม
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
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(6) ทีมผูใหบริการอธิบายผลการประเมินใหแกผูปวยและครอบครัวดวยภาษาที่ชัดเจนและเขาใจงาย.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• PCT/CLT ตางๆ สงเสริมใหมีการทํา mini-research เพื่อศึกษาวาผูปวยไดรับขอมูลผลการประเมิน
ดวยภาษาที่ชัดเจนและเขาใจงายเพียงใด โดยอาจจําแนกตามกลุมผูปวยตางๆ เชน
o ผูปวยทั่วไป
o ผูสูงอายุ
o ผูที่มีปญหาในการรับรู
o ผูปวยระยะสุดทาย
• พิจารณาประเด็น Humanized Healthcare
o ทบทวนวิธีการที่จะใชเพื่อใหผูปวยและครอบครัวเกิดความเขาใจในปญหาและทางเลือกที่
เปนไปไดในการแกปญหาของตนเอง เชน การใช counseling, narrative medicine2 นํามา
วางระบบเพื่อใหเกิดความมั่นใจวามีการใชวิธีการดังกลาวอยางสอดคลองกันทั้งองคกร
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• Approach, learning (evaluation) & improvement ในผูปวยแตละกลุม

ข. การสงตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค
(1) ผูปวยไดรับการตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคที่จําเปนครบถวน หรือไดรับการสงตอไปตรวจที่อื่นใน
เวลาที่เหมาะสม.
(2) มีการประเมินความนาเชื่อถือของผลการตรวจประกอบการวินิจฉัยโรค โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ
สภาวะของผูปวย.
(3) มีระบบสื่อสารและบันทึกผลการตรวจที่มีประสิทธิผล ทําใหมั่นใจวาแพทยไดรับผลการตรวจในเวลาที่
เหมาะสม สามารถสืบคนผลการตรวจไดงาย ไมสูญหาย และมีการรักษาความลับอยางเหมาะสม.
(4) มีการอธิบายหรือสงตรวจเพิ่มเติม เมื่อพบวาผลการตรวจมีความผิดปกติ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• PCT/CLT ตางๆ สงเสริมใหมีการทํา mini-research ในผูปวยที่จําเปนตองมีการตรวจ investigate
(เชน การตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจทางรังสีวิทยา การตรวจคลื่นหัวใจ การสองกลองตรวจ
ฯลฯ) เพื่อศึกษาในประเด็นตอไปนี้
o ผูปวยไดรับการตรวจ investigate ที่จําเปนครบถวนหรือไม

2

เปนการใช sense ของการฟงเรื่องราวตางๆของคนไข การตั้งใจฟงเหมือนเปนการใหความหมายและใหเกียรติตอ
ชีวิตเขา เปนการเยียวยา ที่อาจจะไมใชการรักษา
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o ในกรณีที่โรงพยาบาลไมสามารถทําการตรวจเองได ผูปวยไดรับการสงตอไปตรวจที่อื่นใน
เวลาที่เหมาะสมหรือไม
o ผลการตรวจ investigate มีความสอดคลองกับสภาวะทางคลินิกหรือไม มีการตรวจใดบาง
ที่แพทยผูสงตรวจมักจะมีขอสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ
o Turn around time ในการสงตรวจ investigate แตละประเภทเปนเทาไร
o ความสามารถในการสืบคนผลการตรวจและการเปรียบเทียบผลในแตละชวงเวลา
o การรักษาความลับของผลการตรวจ
o การสงตรวจเพิ่มเติมเมื่อพบวาผลการตรวจมีความผิดปกติ
 มีแนวทางที่เปน routine ในการตรวจเพิ่มเติมอะไรบาง
 มีบทเรียนอะไรบางเกี่ยวกับผลการตรวจที่มีความผิดปกติและตองมีการสงตรวจ
เพิ่มเติม
o การอธิบายใหผูปวยและครอบครัวทราบเมื่อผลการตรวจมีความผิดปกติ
• พิจารณาประเด็น Humanized Healthcare
o ทบทวนสถานการณวามีการตรวจอะไรบางที่อาจจะตองสงผูปวยไปตรวจนอกโรงพยาบาล
มีความจําเปนอยางไรในการที่จะสงไปตรวจตอ มีผลกระทบกับตัวคนไข ในเรื่องคาใชจาย
ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเครียด หรือไม สรางหลักประกันวาผูปวยและครอบครัวไดรับการ
อํานวยความสะดวกในการไปตรวจดังกลาว ไมมีความลาชาหรือการเสียโอกาสเนื่องจาก
ไมไดรับการตรวจ
o ทบทวนสถานการณที่การอธิบายผลการตรวจที่มีความผิดปกติจะตองใชความละเอียดออน
หรือระมัดระวังในการใหขอมูล เชน เมื่อสงสัยวาจะเปนโรครายแรง โรคที่รักษาไมหาย วาง
แนวทางการอธิบายที่ชัดเจนทั้งในเรื่องผูใหขอมูล สิ่งแวดลอมของการใหขอมูล การนํา
ครอบครัวมารวมรับรู การดูแลทางดานจิตใจของผูปวยและครอบครัว ประคับประคองการ
เผชิญความเสียใจ สรางความหวัง กําลังใจในการดํารงชีวิตตอไปอยางไร
o ทบทวนสถานการณที่การอธิบายผลการตรวจที่มีความผิดปกติเปนเรื่องยากที่จะทําความ
เขาใจ วางแนวทางการอธิบายในลักษณะที่คนทั่วไปสามารถเขาใจความหมายไดงาย เชน
การใชถอยคํา การใชสื่อประกอบ หรือการสื่อสารแบบเห็นอกเห็นใจ มุมมองของคนไข หรือ
ญาติ เขาใจในความเชื่อ ความศรัทธา อะไรคือความตองการของเขา สุขหรือทุกข เกิดจาก
อะไร อะไรคือความหวังของเขา
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• Approach, learning (evaluation) & improvement

ค. การวินิจฉัยโรค
(1) ผูปวยไดรับการวินิจฉัยโรคที่ถูกตอง โดยมีขอมูลเพียงพอเพื่ออธิบายเหตุผลของการวินิจฉัยโรค. มีการ
ลงบันทึกการวินิจฉัยโรคภายในเวลาที่กําหนดไว และบันทึกการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยโรคเมื่อมีขอมูล
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
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เพิ่มเติม. มีการทบทวนความเหมาะสมของการวินิจฉัยโรค และความสอดคลองของการวินิจฉัยโรคของ
แตละวิชาชีพในทีมผูใหบริการอยางสม่ําเสมอ .
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• PCT/CLT ตางๆ สงเสริมใหมีการทํา mini-research โดยการสุมเวชระเบียนมาทบทวนในประเด็น
ตอไปนี้
o มีการวินิจฉัยโรคในลักษณะที่ไมเฉพาะเจาะจง เชน วินิจฉัยตามอาการ มากเพียงใด อะไรที่
พบบอย
o มีขอมูลที่จะอธิบายเหตุผลของการวินิจฉัยโรคอยางเพียงพอ มากนอยเพียงใด
 ประวัติการเจ็บปวยเพียงพอหรือไมที่จะใหการวินิจฉัยโรคดังกลาวเพียงใด
 การตรวจรางกายมีรายละเอียดเหมาะสมกับการวินิจฉัยโรคดังกลาวเพียงใด
 การตรวจ investigate เหมาะสมกับการวินิจฉัยโรคดังกลาวเพียงใด
o โอกาสพัฒนาความเหมาะสมของการวินิจฉัยโรคมีอะไรบาง
 จากการเปรียบเทียบการวินิจฉัยโรคเมื่อแรกรับและการวินิจฉัยโรคเมื่อจําหนาย
 จากการเปรียบเทียบการวินิจฉัยโรคของโรงพยาบาล กับโรงพยาบาลที่รับสงตอ
 จากการทบทวนผูปวยที่มาตรวจซ้ําหลายๆ ครั้งดวยโรคเดิม
 จากการทบทวนผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็ง
o ความสอดคลองระหวางการวินจิ ฉัยโรคของแพทยกับพยาบาล
 มีความไมสอดคลองกันบอยเพียงใด อะไรคือลักษณะของความไมสอดคลอง อะไร
คือปจจัยที่กอใหเกิดความไมสอดคลอง
• พิจารณาประเด็น Humanized Healthcare
o ทบทวนการวินิจฉัยโรคที่ควรเปนจุดเนนของการดูแลแบบองครวมและการสรางเสริม
สุขภาพ เชน ความเครียด, nicotine dependent ทํา mini-research วามีการวินิจฉัย
สภาวะดังกลาวอยางเหมาะสมหรือไม รวมทั้งการรับฟงเรื่องราวเพื่อเขาใจ และใหคนไขให
ความหมายกับการเจ็บปวยของเขาได เปนการเยียวยาใหหายเร็วขึ้น
o ทบทวนการวินิจฉัยโรคที่อาจจะทําใหหรือเปนผลมาจากการดูแลรักษาที่ลาชา เชน การซัก
ประวัติที่ไมครอบคลุม หรือขอมูลดานอื่นๆ ไมเพียงพอ หรือใชขอมูลเดิม เรียนรูผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นตอจิตใจของผูปวยและครอบครัว เพื่อเตือนใจใหตระหนักในการไมละเลยที่จะ
สืบคนหรือสื่อสารอยางเหมาะสม
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• Approach, learning (evaluation) & improvement
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III – 3. การวางแผน
SPA III-3.1 การวางแผนการดูแลผูปวย (PLN.1)
ทีมผูใหบริการจัดทําแผนการดูแลผูปวยที่มีการประสานกันอยางดีและมีเปาหมายที่ชัดเจน
สอดคลองกับปญหา / ความตองการดานสุขภาพของผูปวย.
(1) การวางแผนดูแลผูปวยเปนไปอยางเชื่อมโยงและประสานกันระหวางวิชาชีพ แผนก และหนวยบริการ
ตางๆ.
(2) แผนการดูแลผูปวยตอบสนองตอปญหา / ความตองการของผูปวยที่ไดจากการประเมินอยางเปนองค
รวม.
(3) มีการนําหลักฐานวิชาการหรือแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมมาใชเปนแนวทางในการวางแผนการดูแลผูปวย.
(4) ผูปวย / ครอบครัวมีโอกาสตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาหลังจากไดรับขอมูลที่เพียงพอ และรวมในการวาง
แผนการดูแล.
(5) แผนการดูแลผูปวยครอบคลุมเปาหมายที่ตองการบรรลุและบริการที่จะใหเพื่อบรรลุเปาหมาย.
(6) มีการสื่อสาร / ประสานงานระหวางสมาชิกของทีมผูใหบริการและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีการนํา
แผนการดูแลผูปวยไปสูการปฏิบัติที่ไดผลในเวลาที่เหมาะสม โดยสมาชิกของทีมผูใหบริการมีความเขาใจ
บทบาทของผูเกี่ยวของอื่นๆ.
(7) มีการทบทวนและปรับแผนการดูแลผูปวยเมื่อมีขอบงชีจ้ ากสภาวะหรืออาการของผูปวยที่เปลี่ยนไป.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• PCT/CLT ตางๆ สงเสริมใหมีการทํา mini-research เกี่ยวกับการจัดทําแผนการดูแลผูปวยใน
ประเด็นตอไปนี้
o แผนการดูแลผูปวยที่มีการบันทึกในเวชระเบียนมีรูปแบบอะไรบาง แตละรูปแบบมีขอดี
ขอดอยอะไรบาง
o แผนการดูแลผูปวยรูปแบบใดที่สงเสริมใหมีการเชื่อมโยงและประสานกันระหวางวิชาชีพ
แผนก และหนวยบริการตางๆ
o แผนการดูแลผูปวยของผูปว ยแตละรายสอดคลองหรือตอบสนองตอปญหา / ความตองการ
ของผูปวย (ที่ระบุไวในบันทึกการประเมินผูปวย) อยางครบถวนครอบคลุมเพียงใด
(ครอบคลุมความตองการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ คํานึงถึงวิถีชวี ิต
ขอจํากัด ความคาดหวัง)
o มีโรคอะไรบางที่แผนการดูแลผูปวยเปนไปตามหลักฐานวิชาการ (scientific evidence)
หรือ CPG, มีโรคอะไรบางที่ควรนําหลักฐานวิชาการหรือ CPG มาใชเปนแนวทางในการ
วางแผนดูแลผูป วยใหมากยิ่งขึ้น
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o มีโรคอะไรบางที่มีทางเลือกในวิธีการรักษาที่ควรใหผูปวย / ครอบครัวมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ, แนวทางที่ทีมงานใหขอมูลและเปดโอกาสใหผูปวย / ครอบครัวมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจนั้นไดผลดีเพียงใด
o ทีมงานเปดโอกาสใหผูปวย / ครอบครัว มีสว นรวมในการวางแผนการดูแลประจําวัน
อยางไร (ตัวอยางการใช white board เพื่อบันทึกแผนการดูแลประจําวันโดยผูประกอบ
วิชาชีพใหผูปวยไดรับทราบ และเปดโอกาสใหผูปวย / ครอบครัว เพิ่มเติมในสวนของตน)
o แผนการดูแลผูปวย ระบุเปาหมายที่ตองการบรรลุสําหรับแตละปญหาไวชัดเจนเพียงใด
o แผนการดูแลผูปวย ระบุบริการที่ทีมงานจะใหแกผูปวยเพื่อบรรลุเปาหมายที่ระบุไวหรือไม
อยางไร
o มีการสื่อสาร / ประสานงานระหวางสมาชิกของทีมผูใหบริการอยางไรเพื่อนําแผนไปสูการ
ปฏิบัติ, วิธีการสื่อสารดังกลาวไดผลดีเพียงใด, แผนที่วางไวไดรับการนําไปปฏิบัติอยาง
ครบถวนหรือไม เพียงใด
o สมาชิกของทีมมีความเขาใจในบทบาทของผูใหบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยางไร
o โรคหรือสภาวะอะไรบางที่มักจะตองมีการทบทวนและปรับแผนการดูแลผูปวย (เชน การ
ติดเชื้อ), อะไรคือขอบงชี้ที่จะตองมีการทบทวนและปรับแผนการดูแลผูปวย, มีการทบทวน
และปรับแผนการดูแลผูปวยตามขอบงชี้ในเวลาที่เหมาะสมเพียงใด
• เชื่อมโยงกับมาตรฐาน JCI
o มีการบูรณาการและประสานการดูแลที่จัดใหแกผปู วยแตละราย (JCI-COP.2)
 การดูแลโดยทีมงาน
 การตรวจเยี่ยมผูปวยรวมกันระหวางแผนกตางๆ
 การมีแบบบันทึกการวางแผนการดูแลรวมกัน
 เวชระเบียนที่ใชบันทึกรวมกัน
 ผูจัดการประจําตัวผูปวย [case manager]
o มีการวางแผนการดูแลสําหรับผูปวยแตละราย และบันทึกไวในเวชระเบียนผูปวย (JCICOP.2.1)
 แผนการดูแลที่พึงประสงคคือแผนหนึ่งเดียวที่มีลักษณะบูรณาการ มากกวาจะเปน
แผนการดูแลที่แยกจัดทําโดยผูใหบริการแตละคน
 แผนการดูแลสําหรับผูปวยแตละรายควรสะทอนเปาหมายการดูแลที่เปนไปได วัด
ได และมีลักษณะเฉพาะราย เพื่อชวยในการประเมินซ้ําและปรับปรุงแผนการดูแล.
 การปรับแผนการดูแลอาจจะเปนการเขียนบันทึกขอสังเกตตอแผนการดูแลที่จัดทํา
ไวในครั้งแรก เปนการปรับเปาหมายหรือตั้งเปาหมายใหม หรือเปนการจัดทํา
แผนการดูแลใหมทั้งหมด
o มีการเขียนคําสั่งการรักษาผูปวย ณ ตําแหนงที่กําหนดไวเปนมาตรฐานในเวชระเบียน โดย
ผูมีสิทธิ (JCI-COP.2.2) และมีการกําหนดนโยบายตอไปนี้
 คําสั่งประเภทใดที่ตองเขียนเปนลายลักษณอักษร ไมใชคําสั่งดวยวาจา
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 คําสั่งการตรวจทางหองปฏิบัติการหรือภาพวินิจฉัยที่จะตองระบุเหตุผลหรือขอ
บงชี้ทางคลินิก
 ขอยกเวนในการเขียนคําสั่งการรักษาในสถานการณพิเศษ เชน ที่แผนกฉุกเฉิน
หรือหนวยดูแลผูปวยวิกฤติ
 ผูที่มีสิทธิในการเขียนคําสั่ง
 ตําแหนงที่จะเขียนบันทึกคําสั่งในเวชระเบียน
• พิจารณาประเด็น Humanized Healthcare
o เลือกผูปวยที่มปี ญ
 หาทางดานอารมณ จิตใจ สังคม มาทบทวนวาการวางแผนการดูแล
ผูปวยรายนั้นครอบคลุมทุกมิติของการดูแลเพียงใด ทีมผูใหการดูแลสามารถเห็น “สวน
รวม” ของตนไดเพียงใด มีความเชื่อมโยงกันอยางไรรอยตะเข็บหรือไม จะทําใหแผนการ
ดูแลตอบสนองตอเปาหมายการดูแลอยางเปนองครวม ดวยความรัก โดยผูใหการดูแลเปน
ทั้งผูเยียวยาและเปนพี่เลี้ยงไดอยางไร
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• Approach, learning (evaluation) & improvement
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SPA III-3.2 การวางแผนจําหนาย (PLN.2)

มีการวางแผนจําหนายผูปวยเพื่อใหผูปวยสามารถดูแลตนเอง และไดรับการดูแลอยางเหมาะสม
กับสภาพปญหาและความตองการ หลังจากจําหนายจากโรงพยาบาล.
(1) มีการกําหนดแนวทาง ขอบงชี้ และโรคที่เปนกลุมเปาหมายสําคัญสําหรับการวางแผนจําหนาย.
(2) มีการพิจารณาความจําเปนในการวางแผนจําหนายสําหรับผูปวยแตละราย ตั้งแตเริ่มแรกที่เปนไปได.
(3) แพทย พยาบาล และวิชาชีพที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูปวยและครอบครัว มีสวนรวมในการวางแผนจําหนาย.
(4) มีการประเมินและระบุปญหา / ความตองการของผูปวยที่จะเกิดขึ้นหลังจําหนาย และประเมินซ้ําเปนระยะ
ในชวงที่ผูปวยไดรับการดูแลอยูในโรงพยาบาล.
(5) มีการปฏิบัติตามแผนจําหนายในลักษณะที่เชื่อมโยงกับแผนการดูแลระหวางอยูในโรงพยาบาล ตาม
หลักการเสริมพลัง เพื่อใหผูปวยและครอบครัวมีศักยภาพและความมั่นใจในการจัดการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง.
(6) มีการประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการวางแผนจําหนาย โดยใชขอมูลจากการติดตามผูปวยและขอมูล
สะทอนกลับจากหนวยงานที่เกี่ยวของ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• PCT/CLT ตางๆ สงเสริมใหมีการทํา mini-research เกี่ยวกับการวางแผนจําหนายในประเด็น
ตอไปนี้
o แนวทางและขอบงชี้ในการวางแผนจําหนาย ไดคํานึงถึงสมดุลระหวางความตองการของ
ผูปวยแตละราย และความสะดวกในการวางแผนลวงหนาหรือไม อยางไร
o โรคอะไรบางที่เปนกลุมเปาหมายสําคัญสําหรับการวางแผนจําหนาย มีเหตุผลหรือความมุง
หมายอยางไรในการเลือกโรคดังกลาว ในการปฏิบัติจริงสามารถตอบสนองตอเหตุผลหรือ
ความมุงหมายดังกลาวไดเพียงใด
o จากการสุมทบทวนเวชระเบียนและการตรวจเยี่ยมผูปวย พบวาผูปวยแตละรายไดรับการ
ประเมินความจําเปนในการวางแผนจําหนายตั้งแตเริ่มแรกหรือไม อยางไร มีการบันทึก
ปญหาหรือความตองการของผูปวยที่อาจเกิดขึ้นหลังจําหนายในเวชระเบียนอยางไร อะไร
คือปญหาหรือความตองการของผูปวยที่อาจเกิดขึ้นหลังจําหนายที่พบบอย
o จากการสุมตรวจเยี่ยมผูปวยที่กําลังนอนอยู พบวาปญหาหรือความตองการของผูปวยที่
อาจเกิดขึ้นหลังจําหนาย ไดรับการระบุและบันทึกไวในเวชระเบียนครบถวนหรือไม
o จากการสุมทบทวนเวชระเบียนและการตรวจเยี่ยมที่หอผูปวย สามารถบอกไดหรือไมวา
ผูเกี่ยวของมีสว นรวมอยางไร บอยเพียงใด ในการวางแผนจําหนาย
 แพทย
 พยาบาล
 วิชาชีพอื่น
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 ผูปวยและครอบครัว
o จากการสุมทบทวนเวชระเบียน แผนจําหนายผูปวยมีความชัดเจนหรือไมวาจะเตรียมความ
พรอมของผูปวยและครอบครัวอยางไรสําหรับปญหาแตละประเด็นที่ประเมินได
o จากการสุมตรวจเยี่ยมผูปวย พบวาผูปวยและครอบครัวไดรับการเตรียมความพรอมในการ
จัดการดูแลสุขภาพและแกปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดดีเพียงใด
o จากการสัมภาษณทีมผูปฏิบัติงาน มีการใชหลักการเสริมพลังในการเตรียมความพรอม
ผูปวยและครอบครัวอยางไร มีการเชื่อมโยงการปฏิบัติตามแผนจําหนายผูปวย (discharge
plan) กับแผนการดูแลระหวางอยูในโรงพยาบาล (patient care plan) อยางไร
o มีระบบติดตามผลการดูแลผูปวยหลังจากออกจากโรงพยาบาลอยางไร (ทั้งจากผูปวย
โดยตรงและจากหนวยงานที่เกี่ยวของ) ขอมูลดังกลาวสามารถสะทอนใหเห็นคุณภาพการ
วางแผนจําหนายผูปวยอยางไร มีการนําขอมูลดังกลาวมาปรับปรุงระบบงานและพัฒนา
บุคลากรอยางไร
• ขยายความดวยมาตรฐาน JCI
o การประเมินแรกรับ พิจารณาความจําเปนในการวางแผนการจําหนาย มีการทําเกณฑ
ผูปวยซึ่งการวางแผนจําหนายเปนสิ่งสําคัญ เชน การที่ไมสามารถเคลื่อนไหวได ความ
ตองการความชวยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวัน (JCI- AOP.1.8.1)
• พิจารณาประเด็น Humanized Healthcare
o ทบทวนกลุมผูปวยที่มีปญหาการดูแลตนเองที่บานวามีสาเหตุจากอะไร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สาเหตุทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มเติมจากประเด็นเชิงเทคนิควิธีการดูแลสุขภาพ เชน
ผูปวยที่มีปญหาดานจิตเวช ผูพิการ ผูสูงอายุที่ดูแลตนเองไมได คนหาแหลงทรัพยากรใน
ชุมชนที่จะมารวมดูแลและวางแผนรวมกัน
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• Approach, learning (evaluation) & improvement
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III – 4. การดูแลผูปวย
SPA III-4.1 การดูแลทัว่ ไป (PCD.1)

ทีมผูใหบริการสรางความมั่นใจวาจะใหการดูแลอยางทันทวงที ปลอดภัย เหมาะสม ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ.
(1) มีการดูแลผูปวยอยางเหมาะสม ปลอดภัย ทันเวลา โดยมอบหมายความรับผิดชอบในการดูแลผูปวย
ใหแกผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม. การดูแลในทุกจุดบริการเปนไปตามหลักปฏิบัติซึ่งเปนที่ยอมรับใน
ปจจุบัน.
(2) มีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการดูแลที่มีคุณภาพ โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีและความเปนสวนตัวของผูปว ย ความ
สะดวกสบายและความสะอาด การปองกันอันตราย / ความเครียด / เสียง / สิ่งรบกวนตางๆ.
(3) ทีมผูใหบริการดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อใหผูปวยปลอดภัยจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือการติดเชื้อ.
(4) ทีมผูใหบริการจัดการกับภาวะแทรกซอน ภาวะวิกฤติ หรือภาวะฉุกเฉิน อยางเหมาะสมและปลอดภัย.
(5) ทีมผูใหบริการตอบสนองตอความตองการหรือปญหาของผูปวยในลักษณะองครวม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปญหาทางดานอารมณและจิตสังคม.
(6) มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและประสานการดูแลผูปวยภายในทีม เพื่อความตอเนื่องในการดูแล.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• PCT/CLT ตางๆ สงเสริมใหมีการทํา mini-research เกี่ยวกับการดูแลทั่วไปในประเด็นตอไปนี้
o กิจกรรมการดูแลผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง และที่เปนขอกําหนดวาตองปฏิบัติโดยผูที่มีคุณวุฒิ
เหมาะสมมีอะไรบาง มีการสรางความมั่นใจอยางไรวากิจกรรมดังกลาวไดรับการปฏิบัติโดย
ผูมีคุณวุฒิที่กําหนดไว
o แนวทางปฏิบัติที่เปนมาตรฐานในเรื่องใดบางที่อาจถูกละเลยไมไดรับการปฏิบัติตาม มีการ
ติดตามกํากับการปฏิบัติในเรื่องดังกลาวอยางไร
o (จากการสํารวจสิ่งแวดลอม) พบโอกาสพัฒนาเพื่อใหเกิดสิ่งแวดลอมที่เอือ้ ตอการเยียวยา
(healing environment) เชน ความเปนสวนตัว การมองเห็น แสง เสียง ความปลอดภัย สิ่ง
เรา ความสะอาด ความสะดวกสบาย รวมทั้งการปองกันอันตราย / ความเครียด / เสียง /
สิ่งรบกวนตางๆ อยางไร
o โอกาสเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บตอผูปวยมีอะไรบาง มีมาตรการปองกันอยางไร
มาตรการดังกลาวไดรับการนําไปปฏิบัติอยางไร
o ภาวะแทรกซอน ภาวะวิกฤติ ภาวะฉุกเฉิน ที่มีโอกาสพบมีอะไรบาง ทีมงานสามารถตรวจ
พบภาวะดังกลาวไดรวดเร็วเพียงใด ผลลัพธของผูปวยในกลุมนี้เปนอยางไร
o ปญหาดานอารมณ จิตสังคมที่พบบอยมีอะไร ผูปวยไดรับการตอบสนองความตองการไดดี
เพียงใด
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o ประสิทธิภาพของการสื่อสารภายในทีมเพื่อการดูแลตอเนื่องเปนอยางไร
• พิจารณาประเด็น Humanized Healthcare
o รับฟงความรูสึก ความตองการของคนไขในทุกขั้นตอน ของการดูแล ดวยความเขาใจใน
แงมุมของคนไข เปดใจกวาง ไมดวนตัดสิน หรือใชระบบที่วางไวเปนคําตอบ
o เขาใจในตัวตนของคนไข ความหวัง และความตองการของคนไข
o เปดโอกาสใหญาติไดมีสวนรวมในการเยียวยา
o สรางสิ่งแวดลอมที่ออนโยน ไมตัดขาดคนไขจากโลกภายนอกและไมบั่นทอนความเปน
มนุษย

SPA III-4.2 การดูแลผูปวยและการใหบริการที่มีความเสี่ยงสูง (PCD.2)

ทีมผูใหบริการสรางความมั่นใจวาจะใหการดูแลผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงและใหบริการที่มีความ
เสี่ยงสูงอยางทันทวงที ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.
(1) ทีมผูใหบริการวิเคราะหผูปวยและบริการที่มีความเสี่ยงสูง และรวมกันจัดทําแนวทางการดูแลผูปวยใน
สถานการณที่มีความเสี่ยงสูงดังกลาว.
(2) บุคลากรไดรับการฝกอบรม เพื่อนําแนวทางการดูแลผูปวยในสถานการณที่มีความเสี่ยงสูงมาสูการปฏิบัติ
ดวยความเขาใจ.
(3) การทําหัตถการที่มีความเสี่ยง จะตองทําในสถานที่ที่เหมาะสม มีความพรอมทั้งดานเครื่องมือและผูชวยที่
จําเปน.
(4) มีการเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสมกับความรุนแรงของการเจ็บปวย และดําเนินการแกไขหรือ
ปรับเปลี่ยนแผนการรักษาไดทันทวงที.
(5) เมื่อผูปวยมีอาการทรุดลงหรือเปลี่ยนแปลงเขาสูภาวะวิกฤติ, มีความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญกวามา
ชวยทีมผูใหบริการอยางทันทวงทีในการประเมินผูปวย การชวย stabilize ผูปวย การสื่อสาร การให
ความรู และการยายผูปวยถาจําเปน.
(6) ทีมผูใหบริการติดตามและวิเคราะหแนวโนมของภาวะแทรกซอนหรือเหตุการณไมพึงประสงคในผูปว ย
เหลานี้ เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการดูแลผูปวย.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• PCT/CLT ตางๆ สงเสริมใหมีการทํา mini-research เกี่ยวกับการดูแลผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงใน
ประเด็นตอไปนี้
o กลุมผูปวยที่มคี วามเสี่ยงสูงในความรับผิดชอบมีอะไรบาง มีการจัดทําแนวทางการดูแล
ผูปวยดังกลาวไวชัดเจนเพียงใด แนวทางการดูแลดังกลาวใช scientific evidence ที่
เหมาะสมหรือไม เพียงใด มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่จะนําแนวทางดงกลาวไปปฏิบัติ
เพียงใด บุคลากรไดรับการฝกอบรมอยางไร การปฏิบตั ิเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวได
เพียงใด ผลลัพธในการดูแลผูปวยกลุมนี้เปนอยางไร
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o บริการหรือการทําหัตถการที่มีความเสี่ยงสูงในความรับผิดชอบมีอะไรบาง มีการจัดทําแนว
ทางการดูแลผูปวยดังกลาวไวชัดเจนเพียงใด แนวทางการดูแลดังกลาวใช scientific
evidence ที่เหมาะสมหรือไม เพียงใด มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่จะนําแนวทางดงกลาวไป
ปฏิบัติเพียงใด บุคคลากรไดรับการฝกอบรมอยางไร สถานที่ เครื่องมือ และผูชวยในการทํา
หัตถการมีความพรอมเพียงใด การปฏิบัติเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวไดเพียงใด
ผลลัพธในการดูแลผูปวยกลุมนี้เปนอยางไร
o โรคหรือสภาวะที่อาการของผูปวยมีโอกาสเปลี่ยนแปลงและจําเปนตองไดรับการเฝาระวัง
การเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสมมีอะไรบาง ผลการเฝาระวังในผูปวยกลุม ดังกลาวเปน
อยางไร สามารถดําเนินการแกไขหรือปรับเปลี่ยนแผนการรักษาไดทันทวงทีหรือไม
เพียงใด
o มีการกําหนด early warning sign ที่จะเปนสัญญาณเตือนวาผูปวยอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เขาสูภาวะวิกฤติอยางไร มีการติดตามและใชสัญญาณเตือนดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ
เพียงใด ครอบคลุมหนวยบริการผูปวยทุกหนวยหรือไม ระบบที่จัดไวเพื่อตอบสนองตอ
สัญญาณเตือนดังกลาวเปนอยางไร เพียงพอที่จะแกปญหาใหผูปวยไดอยางทันทวงที
หรือไม ผลกระทบที่เกิดจากการมีระบบดังกลาวทําใหจํานวนผูปวยที่ตองทํา CPR ลดลง
เพียงใด
o ภาวะแทรกซอนหรือเหตุการณไมพึงประสงคในผูปวยที่ระบุไวใน 2 bullet แรกมีแนวโนม
เปนอยางไร วิธีการที่ใชในการตรวจจับหรือบงชี้การเกิดเหตุการณไมพึงประสงคมีความไว
เพียงใด จากการติดตามแนวโนมดังกลาว นํามาสูการปรับปรุงระบบการดูแลผูปวยอยางไร
บาง
• เชื่อมโยงกับมาตรฐาน JCI
o มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติตอไปนี้ (JCI-COP.3)
 การดูแลผูปวยฉุกเฉิน.
 การใชบริการชวยฟนคืนชีพทั่วทั้งองคกร
 การจัดเก็บ การใช การใหเลือดและสวนประกอบของเลือด
 การดูแลผูปวยที่ไดรับการรักษาพยุงชีวิต หรือผูปว ยที่ไมรูสึกตัว
 การดูแลผูปวยดวยโรคติดตอ และผูปวยที่มภี ูมิตานทานต่ํา
 การดูแลผูปวยฟอกไต (dialysis)
 การผูกยึดและการดูแลผูปวยที่ถูกผูกยึด
 การดูแลผูปวยสูงอายุ ผูทุพพลภาพ เด็กและผูที่เสี่ยงตอการถูกกระทําทารุณ
 การดูแลผูปวยที่ไดรับเคมีบําบัดหรือยาที่มีความเสี่ยงสูงอืน่ ๆ
o นโยบายและวิธีปฏิบัติสาํ หรับการดูแลระบุสิ่งตอไปนี้
 วิธีการวางแผน รวมถึงการบงชี้ความแตกตางระหวางกลุมผูปวยผูใหญกับเด็ก
หรือขอพิจารณาพิเศษอื่นๆ
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 สิ่งที่ตองบันทึกเพื่อใหทีมดูแลผูปวยสามารถทํางานและสื่อสารกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
 ขอพิจารณาในการขอความยินยอมเปนการเฉพาะ ตามความเหมาะสม
 ขอกําหนดในการติดตามประเมินผูปวย
 คุณสมบัติหรือทักษะพิเศษของบุคลากรที่เกี่ยวของในกระบวนการดูแล
 ความพรอมและการใชเครื่องมืออุปกรณพิเศษ
• พิจารณาประเด็น Humanized Healthcare
o ตามรอยผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงหรือไดรับบริการที่มีความเสี่ยงสูง (อาจใชการติดตามผูปวย
จริงๆ การสัมภาษณประสบการณของผูปวย/ญาติ และการสนทนากลุมรวมกัน) วามี
ความรูสึกอยางไรในขั้นตอนตางๆ
o ทบทวนวาทีมงานสามารถจัดระบบงานหรือสรางสิ่งแวดลอมอยางไรเพื่อใหลดความรูสึก
กังวล ไมมั่นใจ หรือความทุกขทรมานตางๆ ของผูปว ย และนําไปดําเนินการ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• Approach, learning (evaluation) & improvement
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SPA III-4.3 การดูแลเฉพาะ (PCD.3)

ทีมผูใหบริการสรางความมั่นใจวาจะใหการดูแลในบริการเฉพาะที่สําคัญ อยางทันทวงที
ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.
ก. การระงับความรูสึก
(1) มีการประเมินผูปวยเพื่อคนหาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางการระงับความรูสึก, นําขอมูลจากการ
ประเมินมาวางแผนการระงับความรูสึกที่เหมาะสม รวมทั้งปรึกษาผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ.
(2) ผูปวย/ครอบครัวไดรับขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับการระงับความรูสึก และมีสวนรวมในการเลือกวิธกี ารระงับ
ความรูสึกถาเปนไปได. ผูปวยไดรับการเตรียมความพรอมทางดานรางกายและจิตใจกอนการระงับ
ความรูสึก.
(3) กระบวนการระงับความรูสึกเปนไปอยางราบรื่นและปลอดภัยตามมาตรฐานแหงวิชาชีพซึ่งเปนที่ยอมรับ
วาดีที่สุดภายใตสถานการณของโรงพยาบาล โดยบุคคลที่เหมาะสม.
(4) มีการติดตามและบันทึกขอมูลผูปวยระหวางระงับความรูสึกและในชวงรอฟนอยางครบถวน. มีการ
เตรียมความพรอมเพื่อแกไขภาวะฉุกเฉินระหวางการระงับความรูสึกและระหวางรอฟน. ผูปว ยไดรับการ
จําหนายจากบริเวณรอพักฟนโดยผูมีคุณวุฒิ ตามเกณฑที่กําหนดไว
(5) มีการใชเครื่องมือ วัสดุ และยาตามที่องคกรวิชาชีพดานวิสัญญีแนะนํา
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• PCT/CLT ตางๆ สงเสริมใหมีการทํา mini-research เกี่ยวกับการระงับความรูสึก ในประเด็นตอไปนี้
o ประสิทธิภาพในการคนหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหวางการระงับความรูสึกเปนอยางไร
มีการคนพบปจจัยเสี่ยงในขณะที่กําลังจะใหการระงับความรูสึกโดยที่ไมพบมากอนบอย
เพียงใด (สําหรับผูปวย elective)
o ประสิทธิภาพในการเตรียมความพรอมในผูปวยที่จําเปนตองปรึกษาผูเชี่ยวชาญในสาขาที่
เกี่ยวของเปนอยางไร สามารถแกปญหาใหผูปวยไดอยางเหมาะสมและผูปวยไดรับการ
ผาตัดตามเวลาที่กําหนดไวไดดีเพียงใด
o มีการนําขอมูลจากการประเมินผูปวยลวงหนามาใชในการวางแผนการระงับความรูสึก
อยางไร
o ผูปวยไดรบขอมูล มีสวนรวมในการเลือกวิธี และไดรับการเตรียมความพรอมทางดาน
รางกายและจิตใจเหมาะสมเพียงใด ผูปวยมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในประเด็นใดบาง
o มีการนํามาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งการใชเครื่องมือ วัสดุ และยาที่องคกรวิชาชีพแนะนํา มาสู
การปฏิบัติอยางไร สามารถปฏิบัติไดครบถวนเพียงใด สวนที่ไมสามารถปฏิบัติไดมีอะไร มี
วิธีการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอยางไร
o บุคลากรที่ทําหนาที่ระงับความรูสีกเปนใครบาง ใหการระงับความรูสึกดวยวิธีตางๆ แก
ผูปวยปละกี่ราย
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o มีการติดตามเหตุการณไมพึงประสงคระหวางการระงับความรูสึกอยางไร ผลลัพธเปน
อยางไร มีการปรับปรุงระบบงานเพื่อปองกันเหตุการณดังกลาวอยางไร
• เชื่อมโยงกับมาตรฐาน JCI
o มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติชี้นําแนวทางการดูแลผูปวยที่ไดรับการทําใหสงบระดับกลาง
และระดับลึก-moderate & deep sedation ระบุ วิธีการวางแผน การบันทึกขอมูล การขอ
ความยินยอม การติดตามเฝาระวัง คุณสมบัติพิเศษหรือทักษะของบุคลากร (ความชํานาญ
ในเทคนิคของวิธีการทําใหสงบ การติดตาม การแกปญหา) ความพรอมของอุปกรณพิเศษ
และการใช (JCI-ASC.3)
o มีการประเมินสภาพผูปวยกอนใหการระงับความรูสึกเพื่อการวางแผน และประเมินซ้ํากอน
นําสลบโดยผูมีคุณสมบัติเหมาะสม (JCI-ASC.4)
o การระงับความรูสึก
 มีการวางแผนการใหการระงับความรูสึกของผูปวยแตละรายและบันทึกเปนลาย
ลักษณอักษร (JCI-ASC.5)
 มีการอธิบายเรื่องความเสี่ยง ประโยชน และทางเลือกในการระงับความรูสึกใหแก
ผูปวย ครอบครัว หรือผูที่ตัดสินใจแทนผูปวย (JCI-ASC.5.1)
 มีการบันทึกการใชการระงับความรูสึกและเทคนิคที่ใช ในเวชระเบียนผูปวย (JCIASC.5.2)
 มีการติดตามเฝาสังเกตสภาวะทางสรีรวิทยาของผูปวยแตละรายตลอดเวลาที่ให
การระงับความรูสึก และบันทึกไวในเวชระเบียนผูปวย (JCI-ASC.5.3)
o มีการติดตามเฝาสังเกตและบันทึกสภาวะของผูปวยหลังไดรับการระงับความรูสึกแตละราย
ผูปวยไดรับการจําหนายจากหนวยพักฟนไปยังหนวยดูแลที่ไดรับการกําหนดวาเหมาะสม
โดยผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือโดยใชเกณฑที่กําหนดไว (JCI-ASC.6)
• พิจารณาประเด็น Humanized Healthcare
o ตามรอยผูปวยที่ไดรับการระงับความรูสึก (อาจใชการติดตามผูปวยจริงๆ การสัมภาษณ
ประสบการณของผูปวย และการสนทนากลุมรวมกัน) ตั้งแตผูปวยไดรับทราบวาจะตอง
ไดรับการระงับความรูสึก วามีความรูสึกอยางไรในขั้นตอนตางๆ
o ทบทวนวาทีมงานสามารถจัดระบบงานหรือสรางสิ่งแวดลอมอยางไรเพื่อใหลดความรูสึก
กังวล ไมมั่นใจ หรือความทุกขทรมานตางๆ ของผูปว ย และนําไปดําเนินการ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• Approach, learning (evaluation) & improvement

ข. การผาตัด
(1) มีการวางแผนการดูแลสําหรับผูปวยที่จะรับการผาตัดแตละรายโดยนําขอมูลจากการประเมินผูปวยมา
พิจารณา. มีการบันทึกแผนการผาตัดและการวินิจฉัยโรคกอนการผาตัดไวในเวชระเบียน. มีการประเมิน
ความเสี่ยงและประสานกับผูประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของเพื่อการดูแลที่ปลอดภัย.
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

28

(2) มีการอธิบายความจําเปน ทางเลือกของวิธีการผาตัด โอกาสที่จะตองใชเลือด ความเสี่ยง ภาวะแทรกซอน
ที่อาจเกิดขึ้น ใหแกผูปวย ครอบครัว หรือผูท ี่ตัดสินใจแทนผูปวย.
(3) มีการเตรียมความพรอมทางดานรางกายและจิตใจของผูปวยกอนการผาตัด เพื่อใหผูปวยมีความพรอม
ลดความเสี่ยงจากการผาตัดและการติดเชื้อ ทั้งในกรณีผาตัดฉุกเฉินและกรณีผาตัดที่มีกําหนดนัด
ลวงหนา. มีกระบวนการที่เหมาะสมในการปองกันการผาตัดผิดคน ผิดขาง ผิดตําแหนง.
(4) ผูปวยไดรับการดูแลและผาตัดภายใตสภาวะที่มีความพรอม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
(5) มีการบันทึกรายละเอียดการผาตัดในเวชระเบียนผูปวยในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดการสื่อสารที่ดี
ระหวางทีมงานผูใหบริการและเกิดความตอเนื่องในการดูแลรักษา.
(6) มีการติดตามดูแลหลังผาตัดเหมาะสมกับสภาวะของผูปวยและลักษณะการผาตัด.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• PCT/CLT ตางๆ สงเสริมใหมีการทํา mini-research เกี่ยวกับการดูแลผูปวยผาตัด ในประเด็น
ตอไปนี้
o (จากการสุมเวชระเบียนผูปวยผาตัด) มีการวางแผนการผาตัดกอนการผาตัดชัดเจนเพียงใด
มีการประเมินความเสี่ยงและประสานกับผูประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของไดเหมาะสม
เพียงใด
o (จากการสุมสัมภาษณผูปวย) ผูปวยไดรับการอธิบายความจําเปน ทางเลือกของวิธีการ
ผาตัด โอกาสที่จะตองใชเลือด ความเสี่ยง ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น จนเปนที่เขาใจ
เพียงใด
o ผูปวยไดรับการเตรียมความพรอมกอนการผาตัด (ทั้งดานรางกายและจิตใจ) ไดดีเพียงใด
o มาตรการเพื่อปองกันการผาตัดผิดคน ผิดขาง ผิดตําแหนง เปนไปตามที่องคกรอนามัยโลก
แนะนําหรือไม มาตรการดังกลาวไดรับการนําไปปฏิบัติไดครบถวนเพียงใด
o สิ่งแวดลอมและระบบงานของหองผาตัด มีความพรอม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
สําหรับการผาตัดเพียงใด
 การจัดแบงพื้นที่ การกําหนดการไหลเวียน และการปองกันการปนเปอนในหอง
ผาตัด
 การทําความสะอาดบริเวณหองผาตัดและเตียงผาตัด
 การทําความสะอาดเครื่องมือ / อุปกรณผาตัดและทําใหปราศจากเชื้อ
 การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ และเจาหนาที่ชวยผาตัด สําหรับผูปวยแตละราย
 การดูแลระหวางรอผาตัด
 การตรวจนับเครื่องมือและอุปกรณ
 การจัดการกับชิ้นเนื้อที่ตัดออกมาจากผูปวย
 การเตรียมความพรอมและการปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะวิกฤติกับผูปวย
o บันทึกการผาตัดมีความสมบูรณ เพียงพอสําหรับการสื่อสารและการดูแลตอเนื่องเพียงใด
มีการบันทึกประเด็นพิเศษที่ตองใสใจหรือดําเนินการตอเนื่องในผูปวยแตละรายชัดเจน
หรือไม
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o การผาตัดที่มีลักษณะการดูแลหลังการผาตัดที่แตกตางจากการผาตัดทั่วไปมีอะไรบาง มี
แนวทางการดูแลอยางไร มีการปฏิบัติตามไดดีเพียงใด
o สภาวะของผูปวยที่ตองใหการดูแลหลังผาตัดเปนพิเศษมีอะไรบาง มีแนวทางการดูแล
อยางไร มีการปฏิบัติตามไดดีเพียงใด
• เชื่อมโยงกับมาตรฐาน JCI
o มีการวางแผนการดูแลทางศัลยกรรมสําหรับผูปวยแตละรายตามผลการประเมินผูปวย
เลือกหัตถการและเวลาผาตัดที่เหมาะสม มีการบันทึกการวินิจฉัยโรคและแผนการดูแลทาง
ศัลยกรรมกอนที่จะทําการผาตัด (JCI-ASC.7)
o ศัลยแพทยที่จะผาตัดผูปวยหรือบุคคลอื่นที่เหมาะสมอธิบายเรื่องความเสี่ยง ประโยชน และ
ทางเลือกของการรักษาที่เปนไปได (วิธีการผาตัดและวิธีไมผาตัด รวมทั้งการใชเลือดและ
สวนประกอบของเลือด) ใหแกผูปวย ครอบครัว หรือผูที่ตัดสินใจแทนผูปวย (JCI-ASC.7.1)
o มีการบันทึกการผาตัดที่กระทําไวในเวชระเบียนผูปวย ประกอบดวย การวินิจฉัยโรคหลัง
ผาตัด รายละเอียดของการทําหัตถการการผาตัดและสิ่งที่พบ (รวมถึงสิ่งสงตรวจ) ชื่อ
ศัลยแพทยและผูชวยผาตัด จัดทําใหเสร็จกอนที่ผูปวยจะออกจากหองพักฟนหลังการระงับ
ความรูสึก เพื่อชวยในการดูแลตอเนื่องหลังผาตัด. (JCI-ASC.7.2)
o มีการติดตามเฝาสังเกตสภาวะทางสรีรวิทยาของผูปวยแตละรายอยางตอเนื่องในระหวาง
การผาตัด และหลังการผาตัดชวงแรก พรอมทั้งบันทึกไวในเวชระเบียนผูปวย (JCIASC.7.3)
o มีการวางแผนและบันทึกแผนการดูแลผูปวยหลังผาตัด ประกอบดวยระดับของการดูแล
สิ่งแวดลอมของการดูแล (care setting) การติดตามเฝาสังเกตหรือการรักษา และความ
ตองการในการใชยา ซึ่งอาจเริ่มไดตั้งแตกอนผาตัด (JCI-ASC.7.4)
• พิจารณาประเด็น Humanized Healthcare
o ตามรอยผูปวยที่ไดรับการผาตัด (อาจใชการติดตามผูปวยจริงๆ การสัมภาษณ
ประสบการณของผูปวย และการสนทนากลุมรวมกัน) ตั้งแตผูปวยไดรับทราบวาจะตอง
ไดรับการผาตัด วามีความรูสึกอยางไรในขั้นตอนตางๆ
o ทบทวนวาทีมงานสามารถจัดระบบงานหรือสรางสิ่งแวดลอมอยางไรเพื่อใหลดความรูสึก
กังวล ไมมั่นใจ หรือความทุกขทรมานตางๆ ของผูปว ย และนําไปดําเนินการ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• Approach, learning (evaluation) & improvement

ค. อาหารและโภชนบําบัด
(1) ผูปวยไดรับอาหารที่เหมาะสม มีคุณคาทางโภชนาการเพียงพอกับความตองการพื้นฐานของผูปวย โดยมี
ระบบบริการอาหารที่ดี.
(2) ผูปวยที่มีปญหาดานโภชนาการไดรับการประเมินภาวะโภชนาการ วางแผนโภชนบําบัด, ไดรับอาหารที่มี
คุณคาทางโภชนาการเพียงพอ.
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(3) มีการใหความรูทางดานวิชาการอาหาร โภชนาการและโภชนบําบัดแกผูปวยและครอบครัว เพื่อใหผูปวย
และครอบครัวสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเตรียมและบริโภคอาหารใหเหมาะสมกับโรคที่เปนอยู.
(4) การผลิตอาหาร การจัดเก็บ การสงมอบ และการจัดการกับภาชนะ / อุปกรณ / ของเสีย / เศษอาหาร
เปนไปอยางปลอดภัยตามหลักปฏิบัติที่ยอมรับทั่วไป เพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปอน การเนาเสีย การ
เกิดแหลงพาหะนําโรค และการแพรกระจายของเชื้อโรค.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• PCT/CLT ตางๆ รวมกับหนวยโภชนาการ สงเสริมใหมีการทํา mini-research เกี่ยวกับอาหารและ
โภชนบําบัด ในประเด็นตอไปนี้
o อาหารแตละมื้อที่ผูปวยไดรับมีคุณคาทางโภชนการเพียงพอกับความตองการพื้นฐานของ
ผูปวยหรือไม อยางไร
o ระบบบริการอาหารมีคาวมเหมาะสมเพียงใด: การจัดทําเมนูอาหาร การกําหนดเวลา
ใหบริการ ระบบการสั่งอาหาร ระบบการตรวจสอบ การประเมินติดตามการบริโภคและ
แกไขปรับปรุง
o ผูปวยทุกรายไดรับการประเมินเบื้องตนเกี่ยวกับภาวะโภชนาการอยางไร มีขอบงชี้ที่จะตอง
ประเมินโดยละเอียดอยางไร มีการวางแผนโภชนบําบัดในผูปวยที่มีปญหาโภชนาการ
อยางไร
o การเจ็บปวยที่การดูแลทางโภชนาการมีความสําคัญที่จะชวยใหผูปวยฟนตัวไดเร็วมี
อะไรบาง มีแนวทางอยางไรในการใหผูปวยไดรับอาหารอยางเพียงพอ
 ผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ
 ผูปวยที่ไมรูสึกตัวหรือเปนอัมพาต
 ผูปวยมะเร็ง
o กลุมเปาหมายในการใหความรูดานอาหาร โภชนาการ โภชนบําบัดไดแกผูปวย (และ
ครอบครัว) ที่เจ็บปวยดวยโรคอะไร มีเปาหมายในการใหความรูอะไรบาง มีวธิ ีการเพื่อ
บรรลุเปาหมายอยางไร ผลลัพธเปนอยางไร
o ผลการประเมินดานสุขาภิบาลอาหาร (ของกองโภชนาการ) เปนอยางไร มีการปรับปรุง
อะไร
o จากการตามรอยที่โรงครัวของโรงพยาบาล พบโอกาสเกิดการปนเปอน การเกิดแหลงพาหะ
นําโรค และการแพรกระจายของเชื้อโรค ทีจ่ ุดใดบาง
• เชื่อมโยงกับมาตรฐาน JCI
o มีอาหารที่เหมาะสมกับภาวะโภชนาการของผูปวย สอดคลองกับการดูแลทางคลินิก และมี
ความหลากหลายใหเลือกไดตลอดเวลา (JCI-COP.4)
o การเตรียม การจัดการ การจัดเก็บ และการสงมอบอาหาร มีความปลอดภัย เปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และการปฏิบัติซึ่งเปนที่ยอมรับในปจจุบัน (JCI-COP.4.1)
o ผูปวยที่มีความเสี่ยงดานโภชนาการไดรับโภชนบําบัด (JCI-COP.5)
• พิจารณาประเด็น Humanized Healthcare
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o
o
o
o

รสชาติอาหาร ความคุนเคยกับวิถีชวี ิต ความเชื่อ ศาสนา
สภาพแวดลอมในการรับอาหาร กลิ่น แสง สี ของสิ่งแวดลอม
โอกาสในการรับประทานอาหาร กับญาติ หรือคนที่ผูปวยมีความคุนเคย
เวลาที่เหมาะสม ใกลเคียงกับวิถีชวี ิตจริง

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• Approach, learning (evaluation) & improvement

ง. การดูแลผูปวยระยะสุดทาย
(1) บุคลากรมีความตระหนักในความตองการของผูปวยระยะสุดทาย.
(2) ผูปวย / ครอบครัว ไดรับการประเมิน / ประเมินซ้ํา เกี่ยวกับอาการ การตอบสนองตอการบําบัดอาการ
ความตองการดานจิตสังคมและจิตวิญญาณ.
(3) ทีมผูใหบริการใหการดูแลผูที่กําลังจะเสียชีวิตอยางเหมาะสมทั้งในดานการบรรเทาอาการ, ความตองการ
ดานจิตสังคม อารมณ และจิตวิญญาณ3, การใหผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในการตัดสินใจ.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• PCT/CLT ตางๆ สงเสริมใหมีการทํา mini-research เกี่ยวกับการดูแลผูปวยระยะสุดทาย ในประเด็น
ตอไปนี้
o ผูปวยระยะสุดทายและครอบครัวไดรับการตอบสนองความตองการตางๆ อยางรอบดาน
หรือไม
 การบรรเทาอาการ
 ความตองการทางดานจิตสังคม อารมณ จิตวิญญาณ
o ระบบที่เปนอยู ชวยใหผูปวยระยะสุดทายไดรับการดูแลอยางสมศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษยหรือไม
o มีระบบที่เอื้อตอการที่ผูปวยระยะสุดทายจะกลับไปอยูกับครอบครัวอยางอบอุนเพียงใด
o ผูปวยและครอบครัวมีโอกาสรวมตัดสินใจในการดูแลอยางไร
o ทีมงานผูใหบริการไดเรียนรูและพัฒนาตนเองในแงมุมใดบางจากการดูแลผูปวยกลุมนี้
• เชื่อมโยงกับมาตรฐาน JCI
o องคกรจัดใหมีการดูแลผูปวยระยะสุดทาย โดยบุคลากรตระหนักในความตองการที่เปน
เอกลักษณของผูปวยระยะสุดทาย (JCI-COP.7) และมีองคประกอบตอไปนี้
 การรักษาอาการตางๆ อยางเหมาะสมตามความตองการของผูปวยและครอบครัว
 การปรึกษาในประเด็นที่มีความออนไหวดวยความระมัดระวัง เชน การผาพิสูจน
ศพ การบริจาคอวัยวะ
 การเคารพตอคานิยม ศาสนา และวัฒนธรรมที่เปนหลักยึดของผูปวย
3

ความตองการดานจิตวิญญาณ เชน การเคารพในศาสนาและวัฒนธรรมของผูปวย
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 การใหผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลทุกดาน
 การตอบสนองตอความหวงกังวลดานจิตใจ อารมณ จิตวิญญาณ และวัฒนธรรม
ของผูปวยและครอบครัว
o การประเมินผูปวยระยะสุดทายมีความเฉพาะเจาะจง และนํามาใชในการดูแลเพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูปวยและครอบครัว (JCI-COP.7.1) โดยพิจารณาประเด็นตอไปนี้
 อาการตางๆ เชน คลื่นไสอาเจียน และภาวะหายใจลําบาก
 ปจจัยที่ทําใหอาการทางรางกายทุเลาหรือกําเริบ
 การบําบัดอาการและการตอบสนองของผูปวยในแตละขณะ
 ความเชื่อทางดานจิตวิญญาณของผูปวยและครอบครัว และการมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางศาสนา
 ความสนใจหรือความตองการดานจิตวิญญาณของผูปวยและครอบครัว เชน ความ
สิ้นหวัง ความทุกขทรมาน ความรูสึกผิด หรือการใหอภัย
 สภาวะทางจิตสังคมของผูปวยและครอบครัว เชน ความสัมพันธในครอบครัว
ความพรอมของสิ่งแวดลอมในบานในกรณีที่ดูแลที่บาน กลไกการแกปญหา และ
การตอบสนองตอความเจ็บปวยของผูปว ยและครอบครัว
 ความตองการความชวยเหลือหรือบริการเพื่อใหไดพัก สําหรับผูปวย ครอบครัว
หรือผูใหการดูแลอื่นๆ
 ความตองการทางเลือกในการรักษาหรือระดับของการดูแล
 ปจจัยเสี่ยงอื่นๆ สําหรับผูที่อยูขางหลัง เชน กลไกการแกปญหาของครอบครัว
และโอกาสที่จะเกิดปฏิกิริยาตอความเศราโศกขั้นรุนแรง
o การดูแลผูปวยที่กําลังจะเสียชีวิต ใหความสุขสบายและธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีของผูปวย (JCICOP.7.2)
 ใหการดูแลเพื่อจัดการความเจ็บปวด และอาการหลักหรืออาการที่ตามมา
 การปองกันอาการเทาที่จะสามารถทําได
 การดําเนินการเกี่ยวกับความตองการดานจิตสังคม อารมณ และจิตวิญญาณของ
ผูปวยและครอบครัวเนื่องจากเสียชีวิตและความเศราโศก
 มีการดําเนินการเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาหรือวัฒนธรรมของผูปวยและ
ครอบครัว
 ผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแล
• พิจารณาประเด็น Humanized Healthcare
o รับฟงเรื่องราวจากคนไขหรือญาติ ดวยสติ สมาธิ เขาใจในความตองการอยางแทจริง สราง
สัมพันธภาพระหวางครอบครัวใหใกลชิด คํานึงถึง สิทธิ ความเชื่อ และศาสนา ของแตละ
ครอบครัว
o จัดสิ่งแวดลอมสําหรับดูแลผูปวยระยะสุดทายในโรงพยาบาลใหมีบรรยากาศผอนคลาย
ออนโยน ไมวาเหว มีความละเอียดออน ในดานกลิ่น รูป สัมผัส อุณหภูมิ
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o ทบทวนบทเรียนการดูแลผูปวยระยะสุดทายถึงคุณคาหรือประโยชนที่ไดรับจาก health
intervention ตางๆ และหาทางยกเลิก intervention ที่ไมเปนประโยชนหรือลดทอนคุณคา
ของความเปนมนุษยลง
o สงเสริมและสนับสนุนใหครอบครัวของผูปว ย มีความมั่นใจที่จะดูแลผูปวยระยะสุดทายใน
สิ่งแวดลอมที่ผปู วยคุนชิน ในทามกลางความอบอุนของหมูญาติ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• Approach, learning (evaluation) & improvement

จ. การบําบัดอาการเจ็บปวด
(1) ผูปวยไดรับการประเมินอาการเจ็บปวดอยางเหมาะสมกับระดับความรุนแรงและลักษณะของอาการ
เจ็บปวด.
(2) ทีมผูใหบริการใหการบําบัดรักษาอาการเจ็บปวดอยางเหมาะสม.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• PCT/CLT ตางๆ สงเสริมใหมีการทํา mini-research เกี่ยวกับการบําบัดอาการเจ็บปวด ในประเด็น
ตอไปนี้
o ผูปวยที่มีอาการเจ็บปวดไดรับการประเมินและบําบัดรักษาอาการเจ็บปวดเหมาะสมกับ
ความรุนแรงหรือไม เพียงใด
o ผูปวยที่มีอาการเจ็บปวดซึ่งรักษาตัวที่บาน (เชน ผูปวยมะเร็ง) ไดรับการบําบัดรักษาอาการ
เจ็บปวดอยางเหมาะสมหรือไม
• เชื่อมโยงกับมาตรฐาน JCI
o กระบวนการประเมินและจัดการเพื่อใหผูปวยไดรับการบําบัดความเจ็บปวดอยางมี
ประสิทธิผล (JCI-COP.6)
 การบงชี้ผูปวยที่มีอาการเจ็บปวดจากการประเมิน
 การบําบัดความเจ็บปวดตามแนวทางหรือ protocol ที่กําหนดไว
 การสื่อสารและใหความรูแกผูปวยและครอบครัว เกี่ยวกับการจัดการความ
เจ็บปวดและอาการ ตามความเชื่อสวนบุคคล วัฒนธรรม และศาสนา
 การใหความรูแกบุคลากรผูใหการรักษาเกี่ยวกับการประเมินและการจัดการความ
เจ็บปวด
• พิจารณาประเด็น Humanized Healthcare
o รับฟงปญหาของผูปวยที่มีอาการเจ็บปวดเรื้อรัง แสวงหาทางเลือกในการบําบัดความ
เจ็บปวดที่หลากหลายและนํามาใชกับผูปวย
o ปรับทาทีในการรับรูและตอบสนองตอความเจ็บปวดของผูป วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาล ให
มีพื้นฐานของความรัก เพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติตามหนาที่
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o ทบทวนหรือคนหาผูปวยระยะสุดทายที่มีอาการเจ็บปวดซึ่งรักษาตัวที่บาน (เชน ผูปวย
มะเร็ง) จัดระบบใหผูปวยสามารถไดรับการบําบัดอาการเจ็บปวดอยางไดผลในทามกลาง
การดูแลอยางมีศักดิ์ศรีในหมูญาติ
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• Approach, learning (evaluation) & improvement

ฉ. การฟนฟูสภาพ
(1) มีการวางแผนฟนฟูสภาพใหแกผูปวยตามผลการประเมินดานรางกาย อารมณ สังคม เพื่อชี้นําการดูแล
ดานฟนฟูสภาพตามสภาวะของผูปวยแตละราย
(2) การฟนฟูสภาพชวยฟน ยกระดับหรือธํารงไวซึ่งระดับที่เหมาะสมในการใชงานอวัยวะ การดูแลตนเอง
ความรับผิดชอบตอตนเอง การพึ่งตนเอง และคุณภาพชีวิต ของผูปวย
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• PCT/CLT ตางๆ สงเสริมใหมีการทํา mini-research เกี่ยวกับการฟนฟูสภาพ ในประเด็นตอไปนี้
o ผูปวยที่มีโอกาสไดรับประโยชนจากการฟนฟูสภาพไดแกผูปวยในกลุมใดบาง ผูปวย
ดังกลาวสามารถเขาถึงบริการฟนฟูสภาพไดดีเพียงใด (ทั้งผูปวยในและผูปวยนอก)
o มีความรวมมือระหวางวิชาชีพที่เกี่ยวของในการฟนฟูสภาพผูปวยเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกผูปวยอยางไร
o ผูปวยที่จําเปนตองรับการฟนฟูสภาพ ไดรับการประเมินและวางแผนเหมาะสมเพียงใด
o ในผูปวยที่มีปญหาเรื่องการใชงานของอวัยวะหรือไมสามารถพึ่งตนเองไดในชวงเริ่มตน
การฟนฟูสภาพสงผลตอระดับการใชงานของอวัยวะ การดูแลตนเอง ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง การพึ่งตนเอง และคุณภาพชีวิตของผูปวยอยางไร
o ครอบครัวและชุมชนไดรับการเสริมพลังใหมีบทบาทในการฟนฟูสภาพผูปวยในชุมชน
อยางไร
• พิจารณาประเด็น Humanized Healthcare
o ทบทวนกลุมผูปวยที่ทุพพลภาพ ตองพึ่งพิง หรือตองรับการฟนฟูสภาพเปนเวลานาน นํา
แนวความคิดกายพิการ ใจไมปวย มาสรางความหวังใหผูปวยและครอบครัว ใหกําลังใจ
และฟนฟูสภาพจิตใจควบคูกับการฟนฟูสภาพรางกาย สรางสัมพันธภาพในครอบครัวของ
ผูปวยและเสริมพลังใหครอบครัวมีความมั่นใจในการดูแลผูปวย
o คนหาผูพิการในชุมชน เรียนรูวิถีชวี ิตของผูพ ิการเหลานั้น ประสานความชวยเหลือใหผู
พิการสามารถอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี และติดตามอยางตอเนื่อง
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• Approach, learning (evaluation) & improvement
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III – 5 การใหขอมูลและเสริมพลังแกผูปว ย / ครอบครัว
SPA III-5 การใหขอมูลและเสริมพลังแกผูปวย / ครอบครัว (IMP)

ทีมผูใหบริการใหขอมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพแกผูปวย / ครอบครัว และกิจกรรมที่วางแผนไว
เพื่อเสริมพลังผูปวย / ครอบครัวใหมีความสามารถและรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของตนเอง
รวมทั้งเชื่อมโยงการสรางเสริมสุขภาพเขาในทุกขั้นตอนของการดูแล.
(1) ทีมผูใหบริการประเมินผูปวยเพื่อวางแผนและกําหนดกิจกรรมการเรียนรู. การประเมินครอบคลุม ปญหา
/ ความตองการของผูปวย, ขีดความสามารถ, ภาวะทางดานอารมณ จิตใจ, ความพรอมในการเรียนรูและ
ดูแลตนเอง.
(2) ทีมผูใหบริการใหขอมูลที่จําเปนและชวยเหลือใหเกิดการเรียนรู สําหรับการดูแลตนเองและการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี แกผูปวยและครอบครัว, อยางเหมาะสมกับปญหา เวลา มี
ความชัดเจนและเปนที่เขาใจงาย. มีการประเมินการรับรู ความเขาใจ และความสามารถในการนําขอมูลที่
ไดรับไปปฏิบัติ.
(3) ทีมผูใหบริการใหความชวยเหลือทางดานอารมณจิตใจและคําปรึกษาที่เหมาะสมแกผูปวยและครอบครัว.
(4) ทีมผูใหบริการและผูปวย / ครอบครัว รวมกันกําหนดกลยุทธการดูแลตนเองที่เหมาะสมสําหรับผูปวย,
รวมทั้งติดตามปญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองอยางตอเนื่อง.
(5) ทีมผูใหบริการจัดกิจกรรมเสริมทักษะที่จําเปนใหแกผูปวย/ครอบครัว และสรางความมั่นใจวาผูปวย /
ครอบครัวสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง.
(6) ทีมผูใหบริการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูและการเสริมพลังผูปวย / ครอบครัว.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• การใหความรู
o ทบทวนกลุมผูปวยที่มีปญหาในการรับรูขอมูลหรือความจําเปนที่จะตองไดรับขอมูลและ
เสริมพลังเพื่อใหเกิดผลดีตอการดูแลรักษา เชน ผูปวยที่มีปญหาในการรับฟงหรือแปล
ความหมายขอมูล ผูปวยที่ชว ยตัวเองไมได การใชเทคโนโลยีหรือวิธีการรักษาที่ผูใชตองมี
ความเขาใจเปนอยางดี ผูปวยที่คาดหวังใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
o รับรูความเขาใจ การปฏิบัติ ขัอจํากัดตางๆ จากผูปวยในกลุมดังกลาวเพื่อนํามาปรับปรุง
ระบบงานของโรงพยาบาล และแกไขปญหาเฉพาะราย
o ทบทวนและปรับปรุงวิธีการใหความรูแกผูปวย ใหมีการใชหลักการเรียนรูแบบผูใหญ ใช
ประสบการณและปญหาของผูฟงมาสรางกระบวนการเรียนรู ประเมินประโยชนและความ
เปนไปไดในการนําความรูไปปฏิบัติ สรางความมั่นใจวาเวลาที่ทั้งสองฝายใชไปเปนเวลาที่
กอใหเกิดคุณคาอยางแทจริง
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• การกําหนดกลยุทธหรือแผนการดูแลตนเองของผูปวยและครอบครัว
o ทบทวนและคัดเลือกกลุมผูปวยที่การวางแผนดูแลตนเองของผูปวยและครอบครัวมี
ความสําคัญ เชน ผูปวยที่ชว ยเหลือตนเองไมได ผูปวยโรคเรื้อรัง ผูปวยที่ตองมีการฟนฟู
สภาพ ผูปวยที่อาศัยวิธีการรักษาหลายอยางประกอบกัน
o จัดใหมีผูรับผิดชอบในการรับรูปญหาและติดตามใหความชวยเหลืออยางตอเนื่อง
o รวมเรียนรูกบั ผูปวยในการที่วางแผนการดูแลตนเองของผูปวยและครอบครัว ซึ่งมีการ
กําหนดทั้งเปาหมายและกลยุทธ
o ติดตามการนําแผนการดูแลตนเองไปปฏิบัติ รับรูปญหาและใหความชวยเหลือ
o นําโอกาสพัฒนาในเชิงระบบงานมาดําเนินการ
• การจัดกิจกรรมเสริมทักษะใหแกผูปวยและครอบครัว
o ทบทวนกิจกรรมเสริมทักษะที่โรงพยาบาลจัดใหแกผูปวยและครอบครัว เชน การทําแผล
ฉีดยา พนยา ประกอบอาหาร กายภาพบําบัด ดูแลสายสวน ดูดเสมหะ เปลี่ยนถุงอุจจาระ
ฯลฯ
o สังเกตลักษณะการจัดกิจกรรมเสริมทักษะวากอใหเกิดสัมฤทธิผลที่พึงประสงคทั้งในดาน
เทคนิค ความสัมพันธ การเคารพศักดิ์ศรี และเกิดความมั่นใจที่จะนําไปปฏิบัติ
o ติดตามปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเมื่อผูปวยหรือครอบครัวนําไปปฏิบัติในชีวิตจริง
• PCT/CLT ตางๆ สงเสริมใหมีการทํา mini-research เกี่ยวกับการใหขอมูลและเสริมพลังแกผูปว ย /
ครอบครัว ในประเด็นตอไปนี้
o การประเมินผูปวยครอบคลุม ปญหา / ความตองการของผูปวย, ขีดความสามารถ, ภาวะ
ทางดานอารมณ จิตใจ, ความพรอมในการเรียนรูและดูแลตนเอง ครบถวนหรือไม มี
ประเด็นใดที่มักจะเปนจุดออนในการประเมิน
o (จากการสุมทบทวนเวชระเบียน) มีแผนและกิจกรรมการเรียนรูที่ชัดเจนในผูปวยกลุม
ใดบาง แผนดังกลาวสอดคลองกับผลการประเมินผูปวยอยางไร มีบทเรียนในการนําขอมูล
เกี่ยวกับภาวะทางดานอารมณ จิตใจ ความพรอมในการเรียนรูและดูแลตนเองมาใชในการ
วางแผนการเรียนรูอยางไร
o (จากการสุมสัมภาษณผูปวยและติดตามผลหลังจําหนาย) ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ทําใหผูปวยและครอบครัวมีความรูเกี่ยวกับโรค วิถชี ีวิต และวิธีการยกระดับสุขภาพใน
ขณะที่ยังมีโรคและในสภาพแวดลอมที่บานเพิ่มขึ้นเพียงใด
o การใหขอมูลมีความเหมาะสมกับปญหา เวลา ชัดเจน เปนที่เขาใจงาย เหมาะสมกับ
ความสามารถในการรับรูและนําไปปฏิบัติของผูปวย / ครอบครัว เพียงใด
o (จากการสุมเยี่ยมผูปวยและทบทวนเวชระเบียน) มีการประเมินปญหาดานอารมณ จิตใจ
และความเครียดจากการเจ็บปวยไดดีเพียงใด มีการจัดการกับปญหาที่พบไดดีเพียงใด
o มีผูปวยกลุมใดบางที่มีการจัดทํากลยุทธหรือแผนการดูแลตนเองโดยผูปวย / ครอบครัว
อยางชัดเจน แผนดังกลาวเกิดจากความรวมมือระหวางผูใหบริการและผูรับบริการเพียงใด
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แผนระบุแนวทางในการติดตามปญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองของผูปวย / ครอบครัว
หรือไม อยางไร
o กระบวนการกระตุนใหผูปวยมีความรับผิดชอบตอสุขภาพของตนไดผลดีเพียงใด กลุมที่
ยากในการกระตุนคือกลุมใด มีบทเรียนอะไรในการกระตุนผูปวยกลุมดังกลาว
o ผูปวยไดรับการจัดกิจกรรมเสริมทักษะที่จําเปนเพียงพอหรือไม มีวิธีการประเมินอยางไรวา
ผูปวยมั่นใจและสามารถปฏิบัติได มีการติดตามการปฏิบัติของผูปว ย / ครอบครัว ปญหา
และผลลัพธที่เกิดขึ้นอยางไร
o มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูและเสริมพลังผูปวย / ครอบครัวอะไรบางในชวง
1-2 ปที่ผานมาอะไรบาง
• เชื่อมโยงกับมาตรฐาน JCI
o องคกรจัดการใหความรูที่ชวยใหผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ดูแล และมีสวนรวมในกระบวนการดูแล (JCI-PFE.1)
 โครงสรางและกลไกอาจจะเปนผูประสานงาน/คณะกรรมการรับผิดชอบการให
ความรู, ตั้งหนวยสุขศึกษา, หรือทํางานรวมกับบุคลากรทุกคนเพื่อจัดการให
ความรูในลักษณะที่ประสานงานกัน
o มีการประเมินความรูที่ผูปวยแตละรายจําเปนตองไดรับ (สําหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษา การมีสวนรวมในการดูแลตนเอง การดูแลตอเนื่องที่บาน) และบันทึกไวในเวช
ระเบียน (JCI-PFE.2)
o มีการประเมินความสามารถในการเรียนรูและความเต็มใจที่จะเรียนรูของผูปวยและ
ครอบครัว (ความเชื่อ คานิยม การรูหนังสือ อุปสรรคดานอารมรณ แรงจูงใจ รางกาย และ
การรับรู) และนํามาใชวางแผนใหความรู (JCI-PFE.2.1)
o การใหความรูและการฝกอบรมตอบสนองความตองการดานสุขภาพของผูปวยในแตละขณะ
อยางตอเนื่อง (JCI-PFE.3)
o การใหความรูแกผูปวยและครอบครัวครอบคลุมประเด็นที่เหมาะสมกับการดูแลผูปวยราย
นั้นๆ ตอไปนี้: การใชยาอยางปลอดภัย, การใชเครื่องมือทางการแพทยอยางปลอดภัย,
โอกาสเกิดปฏิกิริยาระหวางยาและอาหาร, ขอแนะนําทางโภชนาการ, การบําบัดความ
เจ็บปวด, และเทคนิคการทํากายภาพบําบัด (JCI-PFE.4)
o วิธีการใหความรูคํานึงถึงคานิยมและความพึงใจของผูปวยและครอบครัว รวมทั้งเปดโอกาส
ใหมีปฏิสัมพันธระหวางผูปวย ครอบครัว และบุคลากร เพื่อใหเกิดการเรียนรู (JCI-PFE.5)
o ผูประกอบวิชาชีพที่ใหการดูแลผูปวยรวมมือกันจัดการใหความรู (JCI-PFE.6)
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• Approach, learning (evaluation) & improvement
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III -6 การดูแลตอเนื่อง
SPA III-6 การดูแลตอเนือ่ ง (COC)

ทีมผูใหบริการสรางความรวมมือและประสานงานเพื่อใหมีการติดตามและดูแลผูปวยตอเนื่องที่
ใหผลดี.
(1) มีระบบนัดหมายผูปวยกลับมารับการรักษาตอเนื่องเมื่อมีขอบงชี้. มีระบบชวยเหลือและใหคําปรึกษาแก
ผูปวยที่ออกจากโรงพยาบาลตามความเหมาะสม.
(2) องคกรสรางความรวมมือและประสานงานกับหนวยบริการสุขภาพ ชุมชน และองคกรอื่นๆ เพื่อใหเกิด
ความตอเนื่องในการติดตามดูแลผูปวยและบูรณาการกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพเขาในกระบวนการดูแล
ผูปวย.
(3) มีการสื่อสารขอมูลของผูปวยใหแกหนวยบริการที่เกี่ยวของในการดูแลตอเนื่อง ทั้งภายในองคกรและกับ
องคกรภายนอก โดยคํานึงถึงการรักษาความลับของขอมูลผูปวย.
(4) มีการทบทวนเวชระเบียนเพื่อประเมินความเพียงพอของขอมูลสําหรับการดูแลตอเนื่อง.
(5) มีการติดตามผลการดูแลตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจวาความตองการของผูปวยไดรับการตอบสนอง และนําผล
การติดตามมาใชปรับปรุง/วางแผนบริการในอนาคต.
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
• การรักษาตอเนื่องกับโรงพยาบาล
o ทบทวนกลุมผูปวยที่มีปญหาในการกลับมาติดตามรักษาตอเนื่องที่จําเปน เรียนรูเหตุผล
ความจําเปนหรือขอจํากัดในผูปวยแตละราย เพื่อนํามาปรับปรุงระบบงานของโรงพยาบาล
และแกไขปญหาเฉพาะราย
o ทบทวนกลุมผูปวยที่ตองการความชวยเหลือและคําปรึกษาอยางตอเนื่องหลังจากที่ผูปวย
ออกจากโรงพยาบาล พิจารณาถึงความสามารถ ปญหาอุปสรรค ความยากลําบากของ
ผูปวยแตละรายในการเขาถึงระบบชวยเหลือและใหคําปรึกษาของโรงพยาบาล เพื่อนํามา
ปรับปรุงระบบงานของโรงพยาบาล และแกไขปญหาเฉพาะราย
• การสงตอไปรับบริการในระดับที่สูงขึ้น
o รับรูความรูสึก ปญหาอุปสรรคที่ผูปวยและครอบครัวตองเผชิญ เมื่อไดรับการสงตอไปรับ
บริการในระดับที่สูงขึ้น โดยการสัมภาษณเจาะลึกผูปวยและครอบครัวจํานวนหนึ่ง นํา
ขอมูลที่ไดมาวางแผนปรับปรุงระบบงานของโรงพยาบาล รวมทั้งปรับปรุงระบบ
ประสานงานกับโรงพยาบาลที่รับการสงตอ หรือทรัพยากรอื่นๆ ที่สรางความมั่นใจและ
ความอบอุนใจแกผูปวยและครอบครัว
• การสงตอไปรับบริการที่สถานพยาบาลใกลบาน
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

39

o รับรูความรูสึก ความมั่นใจของผูปวยและครอบครัวตอสถานพยาบาลใกลบาน ตลอดจน
ติดตามคุณภาพของการดูแลที่เกิดขึ้น วางแผนรวมกันสถานพยาบาลใกลบานเพื่อให
ผูปวยและครอบครัวมั่นใจวาจะไดรับบริการที่มีคุณภาพ เชน การพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากร การสื่อสารขอมูล การใหคําปรึกษาแกสถานพยาบาล
• PCT/CLT ตางๆ สงเสริมใหมีการทํา mini-research เกี่ยวกับการดูแลตอเนื่องในประเด็นตอไปนี้
o ผูปวยกลุมใดบางที่จําเปนตองไดรับการดูแลตอเนื่อง ผูปวยกลุมดังกลาวกลับมารับการดูแล
ตอเนื่องตามกําหนดนัดหมายเพียงใด มีการปรับปรุงระบบนัดหมายและการติดตามอยางไร
o ผูปวยกลุมใดบางที่มีระบบชวยเหลือและใหคําปรึกษาอยางตอเนื่องหลังจากที่ผูปวยออก
จากโรงพยาบาล (ซึ่งดําเนินงานโดยโรงพยาบาลเอง) กลุมใดบางที่สามารถเขาถึงระบบ
ชวยเหลือดังกลาวได กลุมใดบางที่ยากลําบากในการเขาถึงระบบชวยเหลือ
o หนวยบริการสุขภาพที่ใหการดูแลตอเนื่องไดแกอะไรบาง มีบทบาทในการดูแลผูปวยกลุม
ใด มีการสรางความรวมมือและประสานงานกันอยางไร
o การสื่อสารขอมูลของผูปวยใหแกหนวยบริการที่เกี่ยวของในการดูแลตอเนื่องมี
ประสิทธิภาพดีเพียงใด ทั้งการใหขอมูลแกหนวยบริการที่รับดูแลตอเนื่อง และการรับขอมูล
จากหนวยบริการที่รับดูแลตอเนื่อง
o มีการบูรณาการกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพเขาในกระบวนการดูแลตอเนื่องหลังจําหนาย
อยางไร
o มีการพัฒนาศักยภาพใหแกหนวยบริการสุขภาพที่ใหการดูแลตอเนื่องอยางไร การพัฒนา
ดังกลาวสอดคลองกับลักษณะผูปวยที่ตองรับดูแลอยางไร
o (จากการสุมทบทวนเวชระเบียน) ขอมูลที่บันทึกไวมีความเพียงพอสําหรับการดูแลตอเนื่อง
เมื่อผูปวยกลับมาติดตามรับการดูแลที่โรงพยาบาลเพียงใด
o (จากการติดตามผลจากผูปวยโดยตรงและหนวยบริการสุขภาพที่รับดูแลตอเนื่อง) ผูปวย
ไดรับการดูแลตอเนื่องที่ตอบสนองตอปญหาไดดีเพียงใด
• เชื่อมโยงกับมาตรฐาน JCI
o มีนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการสงตอหรือจําหนายผูปวยอยางเหมาะสม (JCI-ACC.3)
o องคกรประสานความรวมมือกับผูประกอบวิชาชีพสุขภาพและหนวยงานภายนอกเพื่อให
มั่นใจวามีการสงตอทันเวลาและเหมาะสม (JCI-ACC.3.1)
o มีตนฉบับหรือสําเนาสรุปขอมูลการดูแลเมื่อจําหนาย (discharge summary) เก็บในเวช
ระเบียนผูปวย (JCI-ACC.3.2)
o ผูปวย และอาจรวมถึงครอบครัวเมื่อมีขอบงชี้ ไดรับคําแนะนําในการมาตรวจตามนัดที่
เขาใจไดงายเมื่อมีการสงตอหรือจําหนาย (JCI-ACC.3.3)
o มีนโยบายเปนแนวทางในการโอนยายผูปวยไปยังองคกรอื่นอยางเหมาะสม เพื่อตอบสนอง
ความตองการการดูแลตอเนื่องของผูปว ย (JCI-ACC.4)
o องคกรที่สงตอผูปวย พิจารณาวาองคกรที่จะรับยายผูปวยสามารถตอบสนองความตองการ
การดูแลตอเนื่องของผูปว ย (JCI-ACC.4.1)
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o องคกรที่รับยายผูปวย ไดรับสรุปสภาวะทางคลินิกของผูปวยและปฏิบัติการดูแลที่ใหแก
ผูปวยโดยองคกรที่สงตอเปนลายลักษณอักษร (JCI-ACC.4.2)
o มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมติดตามเฝาสังเกตสภาวะของผูปวยระหวางการโอนยาย
(JCI-ACC.4.3)
o มีการบันทึกกระบวนการโอนยายผูปวยในเวชระเบียนผูปวย (JCI-ACC.4.4)
o กระบวนการสงตอ โอนยาย หรือจําหนายผูปวย พิจารณาความตองการดานการ
เคลื่อนยาย (JCI-ACC.5)
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• Approach, learning (evaluation) & improvement
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