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SPA & Self Enquiry Part III 

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” 

 SPA เปนแนวทางสําหรับโรงพยาบาลในการนํามาตรฐานไปสูการปฏิบัติ  ซึ่งมีการขยายความ
มาตรฐานครอบคลุมแนวคิดที่ทีมงานควรศึกษาใหเขาใจ ขั้นตอนในการดําเนินงาน ผูรบัผิดชอบ การ
ประเมินผลหรอืเรียนรูที่ควรจะเกิดขึ้น  ลงทายดวยประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป 

 การจะตอบแบบประเมินตนเองไดจึงตองนํามาตรฐานไปปฏิบัติแลวระยะหนึ่ง 

 มาตรฐาน HA ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิรริาชสมบัติครบ 60 ปนี้มีกรอบขอกําหนดและคานิยม
หลักที่ประยุกตมาจากเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA/MBNQA)  เพื่อใหงายขึ้นในการปฏิบัติสําหรับ
โรงพยาบาล พรพ.ไดจัดทํา SPA โดยมีแนวคิดดังนี้ 

• เนนการมีกิจกรรมหรือกระบวนการพื้นฐานและการใชประโยชนในขัน้ตน 
• เรียนรูจากการใชประโยชนกจิกรรมหรือกระบวนการเหลานั้น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงกิจกรรมหรือ

กระบวนการใหเปนระบบยิ่งขึ้น 
• กระบวนการที่เปนระบบ (systematic approach) คือกระบวนการที่กําหนดขั้นตอน ผูรบัผิดชอบ 

และรอบเวลาดําเนินการที่ชัดเจน  ทําใหสามารถทําซ้ําไดเหมือนเดิม มีการวัดและประเมินผลอยาง
เหมาะสมเพื่อปรับปรุงกระบวนการนั้นใหไดผลดียิ่งขึ้น (ควรแยกแยะใหชัดระหวางการปรับปรุง
กระบวนการดานการจัดการภายในองคกร กับกระบวนการดานการใหบริการ) 

• สิ่งที่ระบุวาเปนแนวทางในการดําเนินการในเอกสารชุดนี้เปนขอเสนอใหผูนําและทีมงานของ รพ.
พิจารณาเทานั้น ควรเลือกดําเนินการเฉพาะเทาที่จะเปนประโยชนและเหมาะสมกับบริบทของ รพ.  
แตอยางนอยควรนํามาสูขอมูลที่จะตอบในประเด็นสําคัญที่ระบุไวได 

• จุดเนนในการตอบแบบประเมินตนเอง คือบทเรียนและผลลัพธของการนํามาตรฐานไปปฏิบัติ ซึ่ง
บทเรียนนัน้ควรผานการวิเคราะหประเด็นสําคัญรวมกันในทีมงานที่เกี่ยวของ  นั่นคือการเนนใน
สวนของ context และ study หรอื learning ในวงลอ PDSA  โดยไมตองบรรยายวิธีการหรือหลัก
คิด เพื่อจะไดไมเปนภาระในการจัดทําเอกสาร 
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Self Enquiry 

 Enquiry มีความหมายในเชิงของการคนหาความจริง การเจาะลึก การทําความเขาใจกับสถานการณ 
อาจจะมีความใกลเคียงไปทางการวิจัย 

 พรพ.เหน็วาการใชแนวคิดเรือ่ง enquiry นาจะชวยการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลไดใกลเคียง
กับการทํา internal survey หรืออาจจะทดแทนกันได จงึไดจัดทําแนวทางสําหรับการสืบคนตนเองขึน้ 

 คําถามที่อยูในแนวทางฉบับนี้มีเปาหมายเพื่อตองการกระตุนใหเกิดการถอดบทเรียนจากงานที่
ทีมงานของโรงพยาบาลไดทําลงไป  การรวมกันตอบคําถามควรมีลักษณะของการสนทนามากกวามุงทํา
เอกสาร  การตอบควรนึกถึงรปูธรรมที่ทําจริงๆ เพื่อจะไดสามารถเจาะลึกตอจากเรื่องดังกลาวได ไมควรตอบ
ตามหลักการซึ่งไมเกิดประโยชน 

 บทเรียนที่เกิดขึ้นอาจมีไดหลายลักษณะ เชน 
• ความเขาใจ 

o ไมเขาใจความหมายของมาตรฐานหรือเรื่องราวนั้นๆ 
o ไมเขาใจเปาหมาย คุณคา หรือประโยชนของส่ิงที่ทําอยู 

• ความกาวหนาของการดําเนินการ 
o ไมสามารถนําแนวคิดและเครื่องมือมาสูการปฏิบัติได 
o มีการนําแนวคดิและเครื่องมือมาปฏิบัติ แตยังไมครอบคลุม ไมครบถวน ไมตรง

ประเด็น ติดรูปแบบ 
o มีการปฏิบัติแลวแตยังไมไดมีการประเมินผลวาสิ่งที่ทํานั้นเกิดประโยชนเพียงใด 

บรรลุเปาหมายหรือไม 
• บทเรียนเกี่ยวกับเนื้องาน 

o ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทํางาน และการใชความคิดสรางสรรคเพือ่แกปญหา
ดังกลาว 

o สิ่งที่เปนความสําเร็จ และสิ่งที่ยังตองดําเนินการตอ 
• บทเรียนและคณุคาทั่วไป 

o หลักคิดสําคัญที่จะทําใหประสบความสําเร็จ 
o ความรูสึกของผูเกี่ยวของ 

คําถามที่จัดทําขึ้นใน self enquiry guide เปนเพียงจุดเริม่ตนของการสนทนา เมื่อนําเรื่องเลามาเลา
สูกันฟง จะเหน็ประเด็นที่อยากพูดคุยกันตอเนื่อง  ถาเปนไปได ควรเชือ่มโยงเรื่องเลาเขากับ core values 
ของกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 

พรพ.หวังวาแนวทางฉบับนี้จะชวยให รพ.ตางๆ ไดเขาถึงหัวใจของมาตรฐาน HA ใชประโยชนจาก
มาตรฐาน HA ไดอยางเต็มศักยภาพ บรรลุเปาหมายที่ รพ.กําหนดไวในรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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III-1 การเขาถึงและเขารับบริการ 

SPA III – 1 การเขาถึงและเขารับบริการ (ACN) 

ทีมผูใหบริการสรางความมั่นใจวาผูรับบริการสามารถเขาถึงบริการที่จําเปนไดงาย, กระบวนการ
รับผูปวยเหมาะกับปญหาสุขภาพ / ความตองการของผูปวย ทันเวลา มีการประสานงานที่ดี 
ภายใตระบบและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล. 
 
(1) ชุมชนสามารถเขาถึงบริการตางๆ ที่เหมาะสมกับความตองการของตน.  ทีมผูใหบรกิารพยายามลด

อุปสรรคตอการเขาถึงบริการ ในดานกายภาพ ภาษา วัฒนธรรม และอุปสรรคอืน่ๆ. ทีมผูใหบริการ
ตอบสนองตอผูรับบริการอยางรวดเร็ว.  ระยะเวลารอคอยเพื่อเขารับบริการเปนที่ยอมรบัของชุมชนที่ใช
บริการ.  

กิจกรรมที่ควรดําเนินการ 
• ผูรับผิดชอบบริการ OPD, ER, รวมกับ PCT/CLT ตางๆ รวมกันพิจารณาประเด็นตอไปนี้ 

o บริการของ รพ.สามารถตอบสนองความตองการสุขภาพของผูรับบรกิารและชุมชนที่ รพ.
รับผิดชอบไดเพียงใด มีความตองการใดที่ รพ.ยังไมสามารถจัดบริการได หรือแมมีบรกิารก็
ยังมีปญหาในการเขาถึง  นําบริการที่เปนปญหาในการเขาถึงมารวมกันพิจารณาปรับปรุง 

o อุปสรรคตอการเขาถึงบริการในดานภายภาพ ภาษา วัฒนธรรม และอุปสรรคอืน่ๆ มี
อะไรบาง  ที่ผานมามีความพยายามในการลดอุปสรรคตอการเขาถึงอยางไร มโีอกาส
พัฒนาอะไรเพิม่เติมอีก 

o ระยะเวลารอคอยกอนที่จะไดรับการตรวจจากแพทยที่ OPD และ ER เปนเทาไร สามารถ
ลดขั้นตอน จัดเวลานัดเพื่อกระจายภาระงาน หรอืเพิ่มจํานวนหนวยบริการไดบางหรือไม 

o ความรวดเร็วในการตอบสนองผูรับบริการในผูปวยกลุมตางๆ 
• ผูเกี่ยวของนําโอกาสพัฒนาตางๆ ที่ไดจากการทบทวนไปดําเนินการพัฒนา 

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• การปรับปรุงทีเ่กิดขึ้นในชวง 1-2 ปที่ผานมา 

 
(2) ผูปวยที่จําเปนตองไดรับการดูแลฉุกเฉนิหรือเรงดวนไดรับการประเมินและดูแลรักษาเปนอันดับแรก. 

กิจกรรมที่ควรดําเนินการ 
• ผูรับผิดชอบบริการ OPD, ER, รวมกับ PCT/CLT ตางๆ รวมกันวิเคราะหกลุมผูปวยที่ตองไดรับการ

ดูแลฉุกเฉนิหรอืเรงดวนที่จุดตางๆ ทั้ง ER, OPD, ward เชน stroke, multiple injuries, acute MI, 
febrile convulsion, poisoning ฯลฯ  
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• ผูเกี่ยวของทบทวนแนวทางปฏิบัติ และติดตามดูการปฏิบัติจริง วาผูปวยกลุมดังกลาวไดรับการ
ประเมินและดูแลรักษาอยางรวดเร็วเหมาะสมกับสภาวะของผูปวยเพียงใด  

• ผูเกี่ยวของรวมกันกําหนดแนวทางในการ monitor ความรวดเร็วในการดูแลผูปวยกลุมดังกลาว และ
ผลที่ไมพึงประสงคที่เกิดจากความลาชาในการดูแลผูปวยกลุมดังกลาว 

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• ผลการ monitor ความรวดเร็วในการดูแล และผลที่ไมพึงประสงคที่เกิดจากความลาชาในการดูแล

ผูปวยที่ตองไดรับการดูแลเรงดวนหรือฉุกเฉนิ 
 
(3) มีการประเมินความสามารถในการรับผูปวยไวดูแลตามเกณฑที่กําหนดไว.  ถาไมสามารถใหบริการแก

ผูปวยได ทีมผูใหบริการจะใหความชวยเหลือเบื้องตนอยางเหมาะสม อธิบายเหตุผลที่ไมสามารถรับไว 
และชวยเหลือผูปวยในการหาสถานบริการสุขภาพที่เหมาะสมกวา. 

กิจกรรมที่ควรดําเนินการ 
• ผูรับผิดชอบบริการ OPD, ER, PCT/CLT ตางๆ วิเคราะหประเภทหรือลักษณะของผูปวยที่ รพ.ไม

สามารถรับไวดูแลได และกําหนดเกณฑสําหรับการตัดสินใจที่จะรับหรือไมรับผูปวยไวดูแล 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูปวยที่อาจจะมี controversy ในการตัดสินใจ 

• ผูเกี่ยวของรวมกันกําหนดแนวทางในการปฏิบัติเมื่อไมสามารถรับผูปวยไวดูแลได 
o การใหความชวยเหลือเบื้องตนอยางเหมาะสม 
o การใหคําอธิบายแกผูปวยและครอบครัว 
o การชวยเหลือผูปวยในการหาสถานบริการสุขภาพที่เหมาะสม 

• ผูรับผิดชอบบริการ OPD, ER, PCT/CLT ตางๆ ประเมินการรับ / ไมรับผูปวยไวดูแลในประเด็น
ตอไปนี้ 

o ความเหมาะสมในการตัดสินใจที่จะรับหรือไมรับผูปวย 
o ความเหมาะสมในการใหความชวยเหลือเบื้องตน 
o การชวยเหลือผูปวยในการหาสถานบริการสุขภาพที่เหมาะสม 

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• สถิติผูปวยจาก OPD และ ER ที่ รพ.ไมสามารถรับไวดูแล และผลการประเมินในประเด็นความ

เหมาะสมตางๆ 
 
(4) การรับยายหรือรับเขาหนวยบริการวิกฤตหรือหนวยบรกิารพิเศษเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว. 

กิจกรรมที่ควรดําเนินการ 
• ผูรับผิดชอบหนวยบริการวิกฤตหรือหนวยบริการพิเศษ รวมกับ PCT/CLT ที่เกี่ยวของ กําหนด

เกณฑการรับยายหรือรับผูปวยเขาไวดูแลในหนวย 
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• ผูเกี่ยวของรวมกันประเมินผลในประเด็นตอไปนี้ 
o การปฏิบัติตามเกณฑที่กําหนดไว 
o ความสามารถของ รพ.ในการรับผูปวยที่มีความจําเปนตองไดรับการดูแลในหนวยบริการ

วิกฤตหรือหนวยบริการพิเศษในเวลาที่เหมาะสม 

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• ผลการประเมินการปฏิบัติตามเกณฑการรับยายหรือรับเขา และความสามารถในการรับผูปวยที่

จําเปน 
 
(5) ในการรับผูปวยไวดูแล, มีการใหขอมูลทีเ่หมาะสมเกี่ยวกับสภาพการเจ็บปวย การดูแลที่จะไดรับ ผลลัพธ

และคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้น แกผูปวย / ครอบครัว อยางชัดเจนและเขาใจงาย.  มีกระบวนการขอ
ความยินยอมจากผูปวย / ครอบครัวกอนที่จะใหบริการหรอืกระทําหัตถการสําคัญ และสรางความมั่นใจวา
ผูปวย / ครอบครัว ไดรับขอมลูที่จําเปนอยางเพียงพอดวยความเขาใจ มีเวลาที่จะพิจารณากอนตัดสินใจ 
และมีการบันทกึที่เหมาะสม.  

กิจกรรมที่ควรดําเนินการ 
• ผูเกี่ยวของกับกระบวนการรบัผูปวยไวดูแลในโรงพยาบาล รวมกันทบทวนหรอืสงเสริมใหมีการทํา 

mini-research ในประเด็นตอไปนี้ 
o ความเหมาะสม ชัดเจน เพียงพอของขอมูลที่ผูปวยและครอบครัวไดรับกอนที่จะนอน

โรงพยาบาล 
 สภาพการเจ็บปวย 
 การดูแลที่ผูปวยจะไดรับ 
 ผลลัพธและคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

o ผูปวยและครอบครัว เขาใจขอมูลที่ไดรับไดดีเพยีงใด 
o ผูปวยและครอบครัว มีโอกาสพิจารณาและตัดสินใจดวยตนเองกอนที่จะลงนามยินยอมรับ

การรักษาเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อจะไดรับการทําหัตถการสําคัญ 
o การทําหัตถการใดบาง ที่ควรมีการจัดทําสื่อเพื่อใหขอมูลแกผูปวยและครอบครัวเปนพิเศษ 
o ระบบันทึกขอมูลยินยอมรับการรักษา/ทําหัตถการที่ใชอยู มีการบันทึกขอมูลที่มีความ

เฉพาะเจาะจงเฉพาะรายที่จะเปนประโยชนสาํหรับการเตือนใจผูใหขอมูล หรือใชเปนแหลง
อางอิงขอมูลในอนาคตเมื่อจาํเปนไดอยางไร 

o ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจและมีเจตคติตอการลงนามยินยอมรับการรักษาอยางไร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกนัการฟองรอง 

• ผูเกี่ยวของกับกระบวนการรบัผูปวย นําผลที่ไดมาดําเนินการปรับปรุงตามความเหมาะสม 

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• ผลการประเมินเกี่ยวกับการใหขอมูล / การลงนามยินยอมรับการรักษา และการปรับปรุงที่เกิดขึ้น 
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III-2 การประเมินผูปวย 

SPA III - 2 การประเมินผูปวย (ASM) 

ผูปวยทุกรายไดรับการประเมินความตองการและปญหาสุขภาพอยางถูกตอง ครบถวน และ
เหมาะสม. 

ก. การประเมนิผูปวย 
(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 การตรวจเยีย่ม

รวมกัน การใชแบบบันทึกรวมกัน 
o มีการวิเคราะหและเชื่อมโยงผลการประเมินอยางไร เชน การอภิปรายรวมกัน การวางแผน

ดูแลรวมกัน การบันทึกแผนรวมกัน การวิเคราะหขอมูลจาก รพ.ที่สงตอกบัขอมูลที่ทีมงาน
ประเมินได 

o มีการระบุปญหาและความตองการของผูปวยที่สําคัญไวชัดเจนหรอืไม มีการระบุปญหาและ
ความตองการที่เรงดวนชัดเจนหรอืไม 

• PCT/CLT ตางๆ มอบหมายใหมีการตามรอยการประเมินผูปวยที่กําลังนอนอยูในโรงพยาบาล 
สัมภาษณผูปฏิบัติงานที่รับผิดชอบผูปวย รวมกันการสัมภาษณผูปวยและทบทวนขอมูลที่บันทึกไว
ในเวชระเบียน เพื่อพิจารณาวาผูปวยไดรับการประเมินปญหาสุขภาพอยางถูกตอง ครบถวน และ
เหมาะสมหรือไม 

• PCT/CLT ตางๆ นําโอกาสพฒันาที่พบมาดําเนินการพัฒนา  

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
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• Approach, learning (evaluation) & improvement  
 
(3) วิธีการประเมินที่เหมาะสมกับผูปวยแตละราย ภายใตสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและทรัพยากรที่เพียงพอ.  มี

การใชแนวทางปฏิบัติทางคลินิกที่เหมาะสมกับผูปวยและทรัพยากรเพื่อชีน้ําการประเมินผูปวย ถามี
แนวทางดังกลาว.   

กิจกรรมที่ควรดําเนินการ 
• PCT/CLT ตางๆ วิเคราะหประเภทหรือลักษณะหรือกลุมโรคซึ่งตองมีการตรวจประเมินผูปวยเปน

พิเศษ ซึ่งอาจจะเปนการใชเครื่องมือ การทํา invasive procedure การตรวจที่ตองใชทักษะหรือ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ หรอืการประเมินระดับความรุนแรงของการเจ็บปวย เชน การตรวจ 
gastrocope ในผูปวย upper GI hemorrhage, การประเมินผูปวย asthma, การทํา diagnostic 
aspiration และพิจารณาในประเด็นตอไปนี ้ 

o การตรวจประเมินดังกลาวกระทําในส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยหรือไม อยางไร 
o การตรวจประเมินดงักลาวกระทําโดยมีเทคโนโลยี บุคลากร เครื่องมืออุปกรณพรอม และมี

การบันทึกขอมลูที่จําเปนหรือไม 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 

• PCT/CLT ตางๆ นําโอกาสพฒันาที่พบมาดําเนินการพัฒนา  

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• Approach, learning (evaluation) & improvement ในผูปวยแตละกลุม 

 
(4) ผูปวยไดรับการประเมินภายในเวลาที่กําหนดโดยองคกร.  มีการบนัทึกผลการประเมินในเวชระเบียน

ผูปวยและพรอมที่จะใหผูเกี่ยวของในการดูแลไดใชประโยชนจากการประเมินนั้น. 

กิจกรรมที่ควรดําเนินการ 
• องคกรแพทยหรือทีมงานที่เกี่ยวของกําหนดระยะเวลาที่ตองประเมินผูปวยและบันทึกขอมูลผลการ

ประเมิน เชน 
o ประเมินผูปวยทั่วไปภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากรับไวนอนโรงพยาบาล 
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o ประเมินและบันทึกผลการประเมินผูปวยที่จะตองไดรับการผาตัดฉุกเฉินกอนที่จะผาตัด
ผูปวย 

• PCT/CLT ตางๆ สุมเวชระเบียนเพื่อประเมนิในประเด็นตอไปนี ้
o ผูปวยไดรับการประเมินภายในเวลาที่กําหนดหรือไม 
o บันทึกผลการประเมินในเวชระเบียนอยูในลกัษณะที่พรอมใหผูเกี่ยวของในการดูแลไดใช

ประโยชนหรือไม 
• PCT/CLT ตางๆ สงเสริมใหมกีารทํา mini-research เพื่อศึกษา 

o คุณภาพของการบันทึกเวชระเบียนโดยแพทย พยาบาล และวิชาชีพอื่น 
o การใชประโยชนจากบันทึกเวชระเบียนที่บันทึกดวยตนเอง, ที่บันทึกโดยเพื่อนรวมวิชาชพี, 

ที่บันทึกโดยผูประกอบวิชาชีพอื่น 
• PCT/CLT ตางๆ นําโอกาสพฒันาที่พบมาดําเนินการพัฒนา  

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• Approach, learning (evaluation) & improvement ในการบันทึกโดยแตละวิชาชีพ และการใช

ประโยชน 
 
(5) ผูปวยทุกรายไดรับการประเมินซ้ําตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อประเมินการตอบสนองตอการดูแลรักษา.  

กิจกรรมที่ควรดําเนินการ 
• PCT/CLT ตางๆ วิเคราะหวาโรคในความรับผิดชอบของทมีที่การประเมินซ้ํามีความสําคัญมี

อะไรบาง และสุมเลือกเวชระเบียนของผูปวยดังกลาวมาทบทวนเพื่อดูวาผูปวยไดรับการประเมินซ้ํา
ตามชวงเวลาที่เหมาะสมหรือไม อยางไร 

o ผูปวยที่นอน ICU 
o ผูปวยระดับ 3-4 
o โรคตางๆ เชน DHF, traumatic brain injury, sepsis, abdominal pain R/O appendicitis 

• PCT/CLT ตางๆ นําโอกาสพฒันาที่พบมาดําเนินการพัฒนา  

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• Approach, learning (evaluation) & improvement ในผูปวยแตละกลุม 

 
(6) ทีมผูใหบรกิารอธิบายผลการประเมินใหแกผูปวยและครอบครัวดวยภาษาที่ชัดเจนและเขาใจงาย. 

กิจกรรมที่ควรดําเนินการ 
• PCT/CLT ตางๆ สงเสริมใหมีการทํา mini-research เพื่อศึกษาวาผูปวยไดรับขอมูลผลการประเมิน

ดวยภาษาที่ชัดเจนและเขาใจงายเพียงใด โดยอาจจําแนกตามกลุมผูปวยตางๆ เชน 
o ผูปวยทั่วไป 
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o ผูสูงอายุ 
o ผูที่มีปญหาในการรับรู 
o ผูปวยระยะสุดทาย 

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• Approach, learning (evaluation) & improvement ในผูปวยแตละกลุม 

 

ข. การสงตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค 
(1) ผูปวยไดรับการตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคที่จาํเปนครบถวน หรอืไดรับการสงตอไปตรวจที่อื่นใน

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 
o ในกรณีที่ รพ.ไมสามารถทําการตรวจเองได ผูปวยไดรับการสงตอไปตรวจที่อื่นในเวลาที่

เหมาะสมหรือไม 
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 การอธิบายใหผูปวยและครอบครัวทราบเมื่อผลการตรวจมีความผดิปกติ 

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• Approach, learning (evaluation) & improvement 



สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล   10 
 

 

ค. การวินิจฉัยโรค 
(1) ผูปวยไดรับการวินิจฉัยโรคที่ถูกตอง โดยมีขอมูลเพียงพอเพื่ออธิบายเหตุผลของการวินิจฉัยโรค.  มีการ

ลงบันทึกการวินิจฉัยโรคภายในเวลาที่กําหนดไว และบันทึกการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยโรคเมื่อมีขอมูล
เพิ่มเติม.  มีการทบทวนความเหมาะสมของการวินิจฉัยโรค และความสอดคลองของการวินิจฉัยโรคของ
แตละวิชาชีพในทีมผูใหบริการอยางสม่ําเสมอ .   

กิจกรรมที่ควรดําเนินการ 
• PCT/CLT ตางๆ สงเสริมใหมีการทํา mini-research โดยการสุมเวชระเบียนมาทบทวนในประเด็น

ตอไปนี้ 
o มีการวินิจฉัยโรคในลักษณะที่ไมเฉพาะเจาะจง เชน วินิจฉัยตามอาการ มากเพียงใด อะไรที่

พบบอย 
o มีขอมูลที่จะอธิบายเหตุผลของการวินิจฉัยโรคอยางเพียงพอ มากนอยเพยีงใด 

 ประวัติการเจ็บปวยเพียงพอหรือไมที่จะใหการวินิจฉัยโรคดงักลาวเพียงใด 
 การตรวจรางกายมีรายละเอียดเหมาะสมกับการวินิจฉัยโรคดังกลาวเพียงใด 
 การตรวจ investigate เหมาะสมกับการวินิจฉัยโรคดังกลาวเพียงใด 

o โอกาสพัฒนาความเหมาะสมของการวินิจฉยัโรคมีอะไรบาง 
 จากการเปรียบเทียบการวินิจฉัยโรคเมื่อแรกรับและการวินจิฉัยโรคเมื่อจําหนาย 
 จากการเปรียบเทียบการวินิจฉัยโรคของ รพ. กับ รพ.ที่รับสงตอ 
 จากการทบทวนผูปวยที่มาตรวจซ้ําหลายๆ ครั้งดวยโรคเดมิ 
 จากการทบทวนผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเรง็ 

o ความสอดคลองระหวางการวินิจฉัยโรคของแพทยกับพยาบาล 
 มีความไมสอดคลองกันบอยเพียงใด อะไรคอืลักษณะของความไมสอดคลอง อะไร
คือปจจัยที่กอใหเกิดความไมสอดคลอง 

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• Approach, learning (evaluation) & improvement 
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III – 3. การวางแผน 

SPA 3.1 การวางแผนการดูแลผูปวย (PLN.1)  

ทีมผูใหบรกิารจัดทําแผนการดูแลผูปวยที่มีการประสานกันอยางดแีละมีเปาหมายที่ชัดเจน 
สอดคลองกับปญหา / ความตองการดานสุขภาพของผูปวย. 
(1) การวางแผนดูแลผูปวยเปนไปอยางเชื่อมโยงและประสานกันระหวางวิชาชีพ แผนก และหนวยบรกิาร

ตางๆ. 
(2) แผนการดแูลผูปวยตอบสนองตอปญหา / ความตองการของผูปวยที่ไดจากการประเมินอยางเปนองค

รวม. 
(3) มีการนําหลักฐานวิชาการหรอืแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมมาใชเปนแนวทางในการวางแผนการดูแลผูปวย.   
(4) ผูปวย / ครอบครัวมีโอกาสตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาหลังจากไดรับขอมูลที่เพียงพอ และรวมในการวาง

แผนการดูแล.   
(5) แผนการดแูลผูปวยครอบคลุมเปาหมายที่ตองการบรรลุและบริการทีจ่ะใหเพื่อบรรลุเปาหมาย.   
(6) มีการสื่อสาร / ประสานงานระหวางสมาชิกของทีมผูใหบริการและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพือ่ใหมีการนํา

แผนการดูแลผูปวยไปสูการปฏิบัติที่ไดผลในเวลาที่เหมาะสม โดยสมาชิกของทีมผูใหบรกิารมีความเขาใจ
บทบาทของผูเกี่ยวของอื่นๆ.   

(7) มีการทบทวนและปรับแผนการดูแลผูปวยเมื่อมีขอบงชีจ้ากสภาวะหรืออาการของผูปวยที่เปลี่ยนไป.   

กิจกรรมที่ควรดําเนินการ 
• PCT/CLT ตางๆ สงเสริมใหมีการทํา mini-research เกี่ยวกับการจัดทําแผนการดูแลผูปวยใน

ประเด็นตอไปนี้ 
o แผนการดูแลผูปวยที่มีการบันทึกในเวชระเบียนมีรูปแบบอะไรบาง แตละรูปแบบมีขอดี 

ขอดอยอะไรบาง 
o แผนการดูแลผูปวยรูปแบบใดที่สงเสริมใหมีการเชื่อมโยงและประสานกันระหวางวิชาชีพ 

แผนก และหนวยบริการตางๆ 
o แผนการดูแลผูปวยของผูปวยแตละรายสอดคลองหรือตอบสนองตอปญหา / ความตองการ

ของผูปวย (ที่ระบุไวในบันทึกการประเมินผูปวย) อยางครบถวนครอบคลมุเพียงใด 
(ครอบคลุมความตองการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ คาํนึงถึงวิถีชีวิต 
ขอจํากัด ความคาดหวัง) 

o มีโรคอะไรบางที่แผนการดูแลผูปวยเปนไปตามหลักฐานวิชาการ (scientific evidence) 
หรือ CPG, มีโรคอะไรบางที่ควรนําหลักฐานวิชาการหรือ CPG มาใชเปนแนวทางในการ
วางแผนดูแลผูปวยใหมากยิ่งขึ้น 
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o มีโรคอะไรบางที่มีทางเลือกในวิธีการรักษาที่ควรใหผูปวย / ครอบครัวมสีวนรวมในการ
ตัดสินใจ, แนวทางที่ทีมงานใหขอมูลและเปดโอกาสใหผูปวย / ครอบครวัมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจนั้นไดผลดีเพียงใด 

o ทีมงานเปดโอกาสใหผูปวย / ครอบครัว มีสวนรวมในการวางแผนการดูแลประจําวัน
อยางไร (ตัวอยางการใช white board เพื่อบันทึกแผนการดูแลประจําวันโดยผูประกอบ
วิชาชีพใหผูปวยไดรับทราบ และเปดโอกาสใหผูปวย / ครอบครัว เพิ่มเติมในสวนของตน) 

o แผนการดูแลผูปวย ระบุเปาหมายที่ตองการบรรลุสําหรับแตละปญหาไวชัดเจนเพียงใด 
o แผนการดูแลผูปวย ระบุบริการที่ทีมงานจะใหแกผูปวยเพื่อบรรลุเปาหมายที่ระบุไวหรือไม 

อยางไร 
o มีการสื่อสาร / ประสานงานระหวางสมาชิกของทีมผูใหบริการอยางไรเพื่อนําแผนไปสูการ

ปฏิบัติ, วิธีการสื่อสารดังกลาวไดผลดีเพียงใด, แผนที่วางไวไดรับการนําไปปฏิบติัอยาง
ครบถวนหรือไม เพียงใด 

o สมาชิกของทีมมีความเขาใจในบทบาทของผูใหบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยางไร 
o โรคหรือสภาวะอะไรบางที่มักจะตองมีการทบทวนและปรับแผนการดูแลผูปวย (เชน การ

ติดเชื้อ), อะไรคือขอบงชี้ที่จะตองมีการทบทวนและปรับแผนการดูแลผูปวย, มีการทบทวน
และปรับแผนการดูแลผูปวยตามขอบงชี้ในเวลาที่เหมาะสมเพียงใด 

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• Approach, learning (evaluation) & improvement  
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SPA 3.2 การวางแผนจําหนาย (PLN.2) 

มีการวางแผนจําหนายผูปวยเพื่อใหผูปวยสามารถดูแลตนเอง และไดรับการดูแลอยางเหมาะสม
กับสภาพปญหาและความตองการ หลังจากจําหนายจากโรงพยาบาล.  
 
(1) มีการกําหนดแนวทาง ขอบงชี้ และโรคที่เปนกลุมเปาหมายสําคัญสําหรับการวางแผนจําหนาย. 
(2) มีการพิจารณาความจําเปนในการวางแผนจําหนายสําหรับผูปวยแตละราย ต้ังแตเริ่มแรกที่เปนไปได.   
(3) แพทย พยาบาล และวิชาชีพที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูปวยและครอบครัว มีสวนรวมในการวางแผนจําหนาย. 
(4) มีการประเมินและระบุปญหา / ความตองการของผูปวยที่จะเกิดขึ้นหลังจําหนาย และประเมินซ้ําเปนระยะ

ในชวงที่ผูปวยไดรับการดูแลอยูในโรงพยาบาล. 
(5) มีการปฏิบัติตามแผนจําหนายในลักษณะที่เชื่อมโยงกบัแผนการดูแลระหวางอยูในโรงพยาบาล 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 มีเหตุผลหรอืความมุง

หมายอยางไรในการเลือกโรคดังกลาว ในการปฏิบัติจริงสามารถตอบสนองตอเหตุผลหรอื
ความมุงหมายดังกลาวไดเพียงใด 

o จากการสุมทบทวนเวชระเบียนและการตรวจเยี่ยมผูปวย พบวาผูปวยแตละรายไดรับการ
ประเมินความจําเปนในการวางแผนจําหนายตั้งแตเริ่มแรกหรือไม อยางไร มีการบันทึก
ปญหาหรือความตองการของผูปวยที่อาจเกิดขึ้นหลังจําหนายในเวชระเบียนอยางไร  อะไร
คือปญหาหรือความตองการของผูปวยที่อาจเกิดขึ้นหลังจาํหนายที่พบบอย 

o จากการสุมตรวจเยี่ยมผูปวยที่กําลังนอนอยู พบวาปญหาหรือความตองการของผูปวยที่
อาจเกิดขึ้นหลงัจําหนาย ไดรบัการระบุและบันทึกไวในเวชระเบียนครบถวนหรือไม 

o จากการสุมทบทวนเวชระเบียนและการตรวจเยี่ยมที่หอผูปวย สามารถบอกไดหรือไมวา
ผูเกี่ยวของมีสวนรวมอยางไร บอยเพียงใด ในการวางแผนจําหนาย 

 แพทย 
 พยาบาล 
 วิชาชีพอื่น 
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 ผูปวยและครอบครัว 
o จากการสุมทบทวนเวชระเบียน แผนจําหนายผูปวยมีความชัดเจนหรอืไมวาจะเตรียมความ

พรอมของผูปวยและครอบครวัอยางไรสําหรบัปญหาแตละประเด็นที่ประเมินได 
o จากการสุมตรวจเยี่ยมผูปวย พบวาผูปวยและครอบครัวไดรบัการเตรียมความพรอมในการ

จัดการดูแลสุขภาพและแกปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดดีเพียงใด  
o จากการสัมภาษณทีมผูปฏิบัติงาน มีการใชหลักการเสริมพลังในการเตรยีมความพรอม

ผูปวยและครอบครัวอยางไร มีการเชื่อมโยงการปฏิบัติตามแผนจําหนายผูปวย (discharge 
plan) กับแผนการดูแลระหวางอยูในโรงพยาบาล (patient care plan) อยางไร 

o มีระบบติดตามผลการดูแลผูปวยหลังจากออกจาก รพ.อยางไร (ทั้งจากผูปวยโดยตรงและ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ) ขอมูลดังกลาวสามารถสะทอนใหเห็นคุณภาพการวางแผน
จําหนายผูปวยอยางไร  มีการนําขอมูลดังกลาวมาปรับปรุงระบบงานและพัฒนาบุคลากร
อยางไร 

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• Approach, learning (evaluation) & improvement  
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III – 4. การดูแลผูปวย 

SPA III - 4.1 การดูแลทัว่ไป (PCD.1) 

ทีมผูใหบริการสรางความมั่นใจวาจะใหการดูแลอยางทันทวงที ปลอดภัย เหมาะสม ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ. 
(1) มีการดูแลผูปวยอยางเหมาะสม ปลอดภัย ทันเวลา โดยมอบหมายความรับผิดชอบในการดูแลผูปวย

ใหแกผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม. การดูแลในทุกจุดบริการเปนไปตามหลักปฏิบัติซึ่งเปนที่ยอมรับใน
ปจจุบัน. 

(2) มีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการดูแลที่มีคุณภาพ โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีและความเปนสวนตัวของผูปวย ความ
สะดวกสบายและความสะอาด การปองกันอันตราย / ความเครียด / เสียง / สิ่งรบกวนตางๆ.   

(3) ทีมผูใหบรกิารดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อใหผูปวยปลอดภัยจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรอืการติดเชื้อ.   
(4) ทีมผูใหบรกิารจัดการกับภาวะแทรกซอน ภาวะวิกฤติ หรือภาวะฉุกเฉิน อยางเหมาะสมและปลอดภัย. 
(5) ทีมผูใหบรกิารตอบสนองตอความตองการหรือปญหาของผูปวยในลักษณะองครวม โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ปญหาทางดานอารมณและจิตสังคม. 
(6) มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและประสานการดูแลผูปวยภายในทีม เพื่อความตอเนื่องในการดูแล. 

กิจกรรมที่ควรดําเนินการ 
• PCT/CLT ตางๆ สงเสริมใหมีการทํา mini-research เกี่ยวกับการดูแลทั่วไปในประเด็นตอไปนี ้

o กิจกรรมการดแูลผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง และที่เปนขอกําหนดวาตองปฏิบัติโดยผูที่มีคุณวุฒิ
เหมาะสมมีอะไรบาง มีการสรางความมั่นใจอยางไรวากิจกรรมดังกลาวไดรับการปฏิบัติโดย
ผูมีคุณวุฒิที่กําหนดไว 

o แนวทางปฏิบัติที่เปนมาตรฐานในเรื่องใดบางที่อาจถูกละเลยไมไดรับการปฏิบัติตาม มีการ
ติดตามกํากับการปฏิบัติในเรื่องดังกลาวอยางไร 

o (จากการสํารวจสิ่งแวดลอม) พบโอกาสพัฒนาเพื่อใหเกิดสิ่งแวดลอมที่เอือ้ตอการเยียวยา 
(healing environment) เชน ความเปนสวนตัว การมองเหน็ แสง เสียง ความปลอดภัย สิ่ง
เรา ความสะอาด ความสะดวกสบาย รวมทั้งการปองกันอนัตราย / ความเครียด / เสียง / 
สิ่งรบกวนตางๆ อยางไร 

o โอกาสเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บตอผูปวยมีอะไรบาง มีมาตรการปองกันอยางไร 
มาตรการดังกลาวไดรับการนําไปปฏิบัติอยางไร 

o ภาวะแทรกซอน ภาวะวิกฤติ ภาวะฉุกเฉิน ที่มีโอกาสพบมีอะไรบาง  ทมีงานสามารถตรวจ
พบภาวะดังกลาวไดรวดเร็วเพียงใด  ผลลัพธของผูปวยในกลุมนี้เปนอยางไร 

o ปญหาดานอารมณ จิตสังคมที่พบบอยมีอะไร ผูปวยไดรับการตอบสนองความตองการไดดี
เพียงใด 
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o ประสิทธิภาพของการสื่อสารภายในทีมเพื่อการดูแลตอเนือ่งเปนอยางไร 

SPA 4.2 การดูแลผูปวยและการใหบรกิารที่มีความเสี่ยงสงู (PCD.2)  

ทีมผูใหบริการสรางความมั่นใจวาจะใหการดูแลผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงและใหบริการที่มีความ
เส่ียงสูงอยางทันทวงที ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ. 
(1) ทีมผูใหบรกิารวิเคราะหผูปวยและบริการที่มีความเสี่ยงสูง และรวมกนัจัดทําแนวทางการดูแลผูปวยใน

สถานการณที่มีความเสี่ยงสูงดังกลาว.   
(2) บุคลากรไดรับการฝกอบรม เพื่อนําแนวทางการดูแลผูปวยในสถานการณที่มีความเส่ียงสูงมาสูการปฏิบัติ

ดวยความเขาใจ. 
(3) การทําหัตถการที่มีความเสี่ยง จะตองทําในสถานที่ที่เหมาะสม มีความพรอมทั้งดานเครื่องมือและผูชวยที่

จําเปน. 
(4) มีการเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสมกับความรุนแรงของการเจ็บปวย และดําเนินการแกไขหรอื

ปรับเปลี่ยนแผนการรักษาไดทันทวงที.  
(5) เมื่อผูปวยมีอาการทรุดลงหรือเปลี่ยนแปลงเขาสูภาวะวิกฤติ, มีความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญกวามา

ชวยทีมผูใหบรกิารอยางทันทวงทีในการประเมินผูปวย การชวย stabilize ผูปวย การสื่อสาร การให
ความรู และการยายผูปวยถาจําเปน.   

(6) ทีมผูใหบรกิารติดตามและวิเคราะหแนวโนมของภาวะแทรกซอนหรือเหตุการณไมพึงประสงคในผูปวย
เหลานี้ เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการดูแลผูปวย. 

กิจกรรมที่ควรดําเนินการ 
• PCT/CLT ตางๆ สงเสริมใหมีการทํา mini-research เกี่ยวกับการดูแลผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงใน

ประเด็นตอไปนี้ 
o กลุมผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงในความรับผิดชอบมีอะไรบาง มีการจัดทําแนวทางการดูแล

ผูปวยดังกลาวไวชัดเจนเพียงใด แนวทางการดูแลดังกลาวใช scientific evidence ที่
เหมาะสมหรือไม เพียงใด  มีสิง่อํานวยความสะดวกที่จะนําแนวทางดงกลาวไปปฏิบัติ
เพียงใด บุคลากรไดรับการฝกอบรมอยางไร การปฏิบัติเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวได
เพียงใด ผลลัพธในการดูแลผูปวยกลุมนี้เปนอยางไร 

o บริการหรอืการทําหัตถการทีม่ีความเสี่ยงสูงในความรับผิดชอบมีอะไรบาง มีการจัดทําแนว
ทางการดูแลผูปวยดังกลาวไวชัดเจนเพียงใด แนวทางการดูแลดังกลาวใช scientific 
evidence ที่เหมาะสมหรือไม เพียงใด  มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่จะนําแนวทางดงกลาวไป
ปฏิบัติเพียงใด บุคคลากรไดรบัการฝกอบรมอยางไร สถานที่ เครื่องมือ และผูชวยในการทํา
หัตถการมีความพรอมเพียงใด การปฏิบัติเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวไดเพียงใด 
ผลลัพธในการดูแลผูปวยกลุมนี้เปนอยางไร 

o โรคหรือสภาวะที่อาการของผูปวยมีโอกาสเปลี่ยนแปลงและจําเปนตองไดรับการเฝาระวัง
การเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสมมีอะไรบาง  ผลการเฝาระวังในผูปวยกลุมดังกลาวเปน
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อยางไร สามารถดําเนินการแกไขหรือปรับเปล่ียนแผนการรักษาไดทันทวงทีหรือไม 
เพียงใด  

o มีการกําหนด early warning sign ที่จะเปนสัญญาณเตือนวาผูปวยอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เขาสูภาวะวิกฤติอยางไร  มีการติดตามและใชสัญญาณเตือนดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ
เพียงใด ครอบคลุมหนวยบรกิารผูปวยทุกหนวยหรือไม  ระบบที่จัดไวเพื่อตอบสนองตอ
สัญญาณเตือนดังกลาวเปนอยางไร เพียงพอที่จะแกปญหาใหผูปวยไดอยางทันทวงที
หรือไม  ผลกระทบที่เกิดจากการมีระบบดังกลาวทําใหจํานวนผูปวยที่ตองทํา CPR ลดลง
เพียงใด 

o ภาวะแทรกซอนหรอืเหตุการณไมพึงประสงคในผูปวยที่ระบุไวใน 2 bullet แรกมแีนวโนม
เปนอยางไร วิธีการที่ใชในการตรวจจับหรือบงชี้การเกิดเหตุการณไมพึงประสงคมีความไว
เพียงใด จากการติดตามแนวโนมดังกลาว นาํมาสูการปรับปรุงระบบการดูแลผูปวยอยางไร
บาง   

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• Approach, learning (evaluation) & improvement  
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SPA 4.3 การดูแลเฉพาะ (PCD.3) 

ทีมผูใหบริการสรางความมั่นใจวาจะใหการดูแลในบริการเฉพาะที่สําคัญ อยางทันทวงที 
ปลอดภัย เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ. 

ก. การระงับความรูสึก 

(1) มีการประเมินผูปวยเพื่อคนหาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางการระงับความรูสึก, นําขอมูลจากการ
ประเมินมาวางแผนการระงับความรูสึกที่เหมาะสม รวมทั้งปรึกษาผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ.   

(2) ผูปวย/ครอบครัวไดรับขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับการระงับความรูสึก และมีสวนรวมในการเลือกวิธีการระงับ
ความรูสึกถาเปนไปได. ผูปวยไดรับการเตรียมความพรอมทางดานรางกายและจิตใจกอนการระงับ
ความรูสึก. 

(3) กระบวนการระงับความรูสึกเปนไปอยางราบรื่นและปลอดภัยตามมาตรฐานแหงวิชาชพีซึ่งเปนที่ยอมรับ
วาดีที่สุดภายใตสถานการณของโรงพยาบาล โดยบุคคลที่เหมาะสม.   

(4) มีการติดตามและบันทึกขอมูลผูปวยระหวางระงับความรูสึกและในชวงรอฟนอยางครบถวน.  มีการ
เตรียมความพรอมเพื่อแกไขภาวะฉุกเฉินระหวางการระงับความรูสึกและระหวางรอฟน.  ผูปวยไดรบัการ
จําหนายจากบริเวณรอพักฟนโดยผูมีคุณวุฒิ ตามเกณฑที่กําหนดไว 

(5) มีการใชเครื่องมือ วัสดุ และยาตามที่องคกรวิชาชีพดานวิสัญญีแนะนาํ 

กิจกรรมที่ควรดําเนินการ 
• PCT/CLT ตางๆ สงเสริมใหมีการทํา mini-research เกี่ยวกับการระงับความรูสึก ในประเด็นตอไปนี ้

o ประสิทธิภาพในการคนหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหวางการระงับความรูสึกเปนอยางไร 
มีการคนพบปจจัยเสี่ยงในขณะที่กําลังจะใหการระงับความรูสึกโดยที่ไมพบมากอนบอย
เพียงใด (สําหรับผูปวย elective) 

o ประสิทธิภาพในการเตรียมความพรอมในผูปวยที่จําเปนตองปรึกษาผูเชี่ยวชาญในสาขาที่
เกี่ยวของเปนอยางไร สามารถแกปญหาใหผูปวยไดอยางเหมาะสมและผูปวยไดรับการ
ผาตัดตามเวลาที่กําหนดไวไดดีเพียงใด 

o มีการนําขอมูลจากการประเมินผูปวยลวงหนามาใชในการวางแผนการระงบัความรูสึก
อยางไร 

o ผูปวยไดรบขอมูล มีสวนรวมในการเลือกวิธี และไดรับการเตรียมความพรอมทางดาน
รางกายและจิตใจเหมาะสมเพียงใด  ผูปวยมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรงุในประเด็นใดบาง 

o มีการนํามาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งการใชเครือ่งมือ วัสดุ และยาที่องคกรวิชาชีพแนะนํา มาสู
การปฏิบัติอยางไร สามารถปฏิบัติไดครบถวนเพียงใด สวนที่ไมสามารถปฏิบัติไดมีอะไร มี
วิธีการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอยางไร 

o บุคลากรที่ทําหนาที่ระงับความรูสีกเปนใครบาง ใหการระงับความรูสึกดวยวิธีตางๆ แก
ผูปวยปละกี่ราย  
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o มีการติดตามเหตุการณไมพึงประสงคระหวางการระงับความรูสึกอยางไร ผลลัพธเปน
อยางไร มีการปรับปรุงระบบงานเพื่อปองกนัเหตุการณดังกลาวอยางไร 

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• Approach, learning (evaluation) & improvement  

ข. การผาตัด 

(1) มีการวางแผนการดูแลสําหรับผูปวยที่จะรับการผาตัดแตละรายโดยนําขอมูลจากการประเมินผูปวยมา
พิจารณา.  มีการบันทึกแผนการผาตัดและการวินิจฉัยโรคกอนการผาตัดไวในเวชระเบียน.  มีการประเมิน
ความเสี่ยงและประสานกับผูประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของเพื่อการดแูลที่ปลอดภัย. 

(2) มีการอธิบายความจําเปน ทางเลือกของวิธีการผาตัด โอกาสที่จะตองใชเลือด ความเสี่ยง ภาวะแทรกซอน
ที่อาจเกิดขึ้น ใหแกผูปวย ครอบครัว หรือผูที่ตัดสินใจแทนผูปวย. 

(3) มีการเตรียมความพรอมทางดานรางกายและจิตใจของผูปวยกอนการผาตัด เพื่อใหผูปวยมีความพรอม 
ลดความเสี่ยงจากการผาตัดและการติดเชื้อ  ทั้งในกรณีผาตัดฉุกเฉินและกรณีผาตัดที่มีกําหนดนัด
ลวงหนา.  มีกระบวนการที่เหมาะสมในการปองกันการผาตัดผิดคน ผิดขาง ผิดตําแหนง.   

(4) ผูปวยไดรับการดูแลและผาตัดภายใตสภาวะที่มีความพรอม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  
(5) มีการบันทึกรายละเอียดการผาตัดในเวชระเบียนผูปวยในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดการสื่อสารที่ดี

ระหวางทีมงานผูใหบริการและเกิดความตอเนื่องในการดแูลรักษา. 
(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 มคีวามพรอม มปีระสทิธิภาพ และปลอดภัย 

สําหรับการผาตัดเพียงใด 
 การจัดแบงพื้นที่ การกําหนดการไหลเวียน และการปองกันการปนเปอนในหอง
ผาตัด,  
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 การทําความสะอาดบริเวณหองผาตัดและเตียงผาตัด,  
 การทําความสะอาดเครื่องมือ / อุปกรณผาตัดและทําใหปราศจากเชื้อ,  
 การเตรียมเครือ่งมือ อุปกรณ และเจาหนาทีช่วยผาตัด สําหรับผูปวยแตละราย,  
 การดูแลระหวางรอผาตัด,  
 การตรวจนับเครื่องมือและอปุกรณ,  
 การจัดการกับชิ้นเนื้อทีอ่อกมาจากผูปวย,  
 การเตรียมความพรอมและการปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะวิกฤติกับผูปวย 

o บันทึกการผาตัดมีความสมบูรณ เพียงพอสําหรับการสื่อสารและการดูแลตอเนื่องเพียงใด  
มีการบันทึกประเด็นพิเศษที่ตองใสใจหรือดําเนินการตอเนื่องในผูปวยแตละรายชัดเจน
หรือไม 

o การผาตัดที่มีลักษณะการดูแลหลังการผาตัดที่แตกตางจากการผาตัดทั่วไปมีอะไรบาง มี
แนวทางการดูแลอยางไร มีการปฏิบัติตามไดดีเพียงใด 

o สภาวะของผูปวยที่ตองใหการดูแลหลังผาตัดเปนพิเศษมีอะไรบาง มีแนวทางการดูแล
อยางไร มีการปฏิบัติตามไดดีเพียงใด 

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• Approach, learning (evaluation) & improvement  

ค. อาหารและโภชนบําบัด 
(1) ผูปวยไดรับอาหารที่เหมาะสม มีคุณคาทางโภชนาการเพียงพอกับความตองการพื้นฐานของผูปวย โดยมี

ระบบบริการอาหารที่ดี. 
(2) ผูปวยที่มีปญหาดานโภชนาการไดรับการประเมินภาวะโภชนาการ วางแผนโภชนบาํบัด, ไดรับอาหารที่มี

คุณคาทางโภชนาการเพียงพอ. 
(3) มีการใหความรูทางดานวิชาการอาหาร โภชนาการและโภชนบําบัดแกผูปวยและครอบครัว เพือ่ใหผูปวย

และครอบครัวสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเตรียมและบริโภคอาหารใหเหมาะสมกับโรคที่เปนอยู. 
(4) การผลิตอาหาร การจัดเกบ็ การสงมอบ และการจัดการกับภาชนะ / อุปกรณ / ของเสีย / เศษอาหาร 

เปนไปอยางปลอดภัยตามหลักปฏิบัติที่ยอมรับทั่วไป เพือ่ลดความเสี่ยงจากการปนเปอน การเนาเสีย การ
เกิดแหลงพาหะนําโรค และการแพรกระจายของเชื้อโรค.  

กิจกรรมที่ควรดําเนินการ 
• PCT/CLT ตางๆ รวมกับหนวยโภชนาการ สงเสริมใหมีการทํา mini-research เกี่ยวกับอาหารและ

โภชนบําบัด ในประเด็นตอไปนี้ 
o อาหารแตละมื้อที่ผูปวยไดรับมีคุณคาทางโภชนการเพียงพอกับความตองการพื้นฐานของ

ผูปวยหรือไม อยางไร 
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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  มีวิธีการเพื่อ
บรรลุเปาหมายอยางไร  ผลลัพธเปนอยางไร 

o ผลการประเมินดานสุขาภิบาลอาหาร (ของกองโภชนาการ) เปนอยางไร มีการปรับปรุง
อะไร 

o จากการตามรอยที่โรงครัวของโรงพยาบาล พบโอกาสเกิดการปนเปอน การเกิดแหลงพาหะ
นําโรค และการแพรกระจายของเชื้อโรค ทีจุ่ดใดบาง 

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• Approach, learning (evaluation) & improvement  

ง. การดูแลผูปวยระยะสุดทาย 
(1) บุคลากรมีความตระหนักในความตองการของผูปวยระยะสุดทาย. 
(2) ผูปวย / ครอบครัว ไดรับการประเมิน / ประเมินซ้ํา เกีย่วกับอาการ การตอบสนองตอการบําบัดอาการ 

ความตองการดานจิตสังคมและจิตวิญญาณ.  
(3) ทีมผูใหบรกิารใหการดูแลผูที่กําลังจะเสียชีวิตอยางเหมาะสมทั้งในดานการบรรเทาอาการ, ความตองการ

ดานจิตสังคม อารมณ และจิตวิญญาณ1, การใหผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในการตัดสินใจ. 

กิจกรรมที่ควรดําเนินการ 
• PCT/CLT ตางๆ สงเสริมใหมีการทํา mini-research เกี่ยวกับการดูแลผูปวยระยะสุดทาย ในประเด็น

ตอไปนี้ 
o ผูปวยระยะสุดทายและครอบครัวไดรับการตอบสนองความตองการตางๆ อยางรอบดาน

หรือไม 

                                            
1 ความตองการดานจิตวิญญาณ เชน การเคารพในศาสนาและวัฒนธรรมของผูปวย 
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 การบรรเทาอาการ 
 ความตองการทางดานจิตสังคม อารมณ จติวิญญาณ 

o ระบบที่เปนอยู ชวยใหผูปวยระยะสุดทายไดรับการดูแลอยางสมศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษยหรือไม 

o มีระบบที่เอื้อตอการที่ผูปวยระยะสุดทายจะกลับไปอยูกับครอบครัวอยางอบอุนเพียงใด 
o ผูปวยและครอบครัวมีโอกาสรวมตัดสินใจในการดูแลอยางไร 
o ทีมงานผูใหบรกิารไดเรียนรูและพัฒนาตนเองในแงมุมใดบางจากการดูแลผูปวยกลุมนี้ 

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• Approach, learning (evaluation) & improvement  

จ. การบําบัดอาการเจ็บปวด 
(1) ผูปวยไดรับการประเมินอาการเจ็บปวดอยางเหมาะสมกับระดับความรุนแรงและลกัษณะของอาการ

เจ็บปวด. 
(2) ทีมผูใหบรกิารใหการบําบัดรักษาอาการเจ็บปวดอยางเหมาะสม. 

กิจกรรมที่ควรดําเนินการ 
• PCT/CLT ตางๆ สงเสริมใหมีการทํา mini-research เกี่ยวกับการบําบัดอาการเจ็บปวด ในประเด็น

ตอไปนี้ 
o ผูปวยที่มีอาการเจ็บปวดไดรับการประเมินและบําบัดรักษาอาการเจ็บปวดเหมาะสมกับ

ความรุนแรงหรือไม เพียงใด 
o ผูปวยที่มีอาการเจ็บปวดซึ่งรกัษาตัวที่บาน (เชน ผูปวยมะเร็ง) ไดรับการบําบัดรักษาอาการ

เจ็บปวดอยางเหมาะสมหรือไม 

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• Approach, learning (evaluation) & improvement  

ฉ. การฟนฟูสภาพ 
(1) มีการวางแผนฟนฟูสภาพใหแกผูปวยตามผลการประเมินดานรางกาย อารมณ สังคม เพื่อชีน้ําการดูแล

ดานฟนฟูสภาพตามสภาวะของผูปวยแตละราย  
(2) การฟนฟูสภาพชวยฟน ยกระดับหรือธํารงไวซึ่งระดับที่เหมาะสมในการใชงานอวัยวะ การดูแลตนเอง 

ความรับผิดชอบตอตนเอง การพึ่งตนเอง และคุณภาพชีวิต ของผูปวย 

กิจกรรมที่ควรดําเนินการ 
• PCT/CLT ตางๆ สงเสริมใหมีการทํา mini-research เกี่ยวกับการฟนฟูสภาพ ในประเด็นตอไปนี้ 

o ผูปวยที่มีโอกาสไดรับประโยชนจากการฟนฟูสภาพไดแกผูปวยในกลุมใดบาง ผูปวย
ดังกลาวสามารถเขาถึงบริการฟนฟูสภาพไดดีเพียงใด (ทั้งผูปวยในและผูปวยนอก) 
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o มีความรวมมือระหวางวิชาชีพที่เกี่ยวของในการฟนฟูสภาพผูปวยเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกผูปวยอยางไร 

o ผูปวยที่จําเปนตองรับการฟนฟูสภาพ ไดรับการประเมินและวางแผนเหมาะสมเพียงใด 
o ในผูปวยที่มีปญหาเรื่องการใชงานของอวัยวะหรือไมสามารถพึ่งตนเองไดในชวงเริ่มตน 

การฟนฟูสภาพสงผลตอระดับการใชงานของอวัยวะ การดูแลตนเอง ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง การพึ่งตนเอง และคณุภาพชีวิตของผูปวยอยางไร 

o ครอบครัวและชุมชนไดรับการเสริมพลังใหมบีทบาทในการฟนฟูสภาพผูปวยในชุมชน
อยางไร 

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• Approach, learning (evaluation) & improvement  
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III – 5 การใหขอมูลและเสริมพลงัแกผูปวย / ครอบครัว 

SPA III-5 การใหขอมูลและเสริมพลงัแกผูปวย / ครอบครัว (IMP) 

ทีมผูใหบริการใหขอมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพแกผูปวย / ครอบครัว และกิจกรรมที่วางแผนไว
เพ่ือเสริมพลังผูปวย / ครอบครัวใหมีความสามารถและรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
รวมท้ังเช่ือมโยงการสรางเสริมสุขภาพเขาในทุกขั้นตอนของการดูแล. 
 
(1) ทีมผูใหบรกิารประเมินผูปวยเพื่อวางแผนและกําหนดกิจกรรมการเรยีนรู. การประเมินครอบคลุม ปญหา 

/ ความตองการของผูปวย, ขดีความสามารถ, ภาวะทางดานอารมณ จิตใจ, ความพรอมในการเรียนรูและ
ดูแลตนเอง. 

(2) ทีมผูใหบรกิารใหขอมูลทีจ่ําเปนและชวยเหลือใหเกิดการเรียนรู สําหรับการดูแลตนเองและการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี แกผูปวยและครอบครัว, อยางเหมาะสมกับปญหา เวลา มี
ความชัดเจนและเปนที่เขาใจงาย.  มีการประเมินการรับรู ความเขาใจ และความสามารถในการนําขอมูลที่
ไดรับไปปฏิบัติ. 

(3) ทีมผูใหบรกิารใหความชวยเหลือทางดานอารมณจิตใจและคําปรึกษาที่เหมาะสมแกผูปวยและครอบครัว.  
(4) ทีมผูใหบรกิารและผูปวย / ครอบครัว รวมกันกําหนดกลยุทธการดูแลตนเองที่เหมาะสมสําหรับผูปวย, 

รวมทั้งติดตามปญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองอยางตอเนื่อง. 
(5) ทีมผูใหบรกิารจัดกิจกรรมเสริมทักษะที่จําเปนใหแกผูปวย/ครอบครวั และสรางความมั่นใจวาผูปวย / 

ครอบครัวสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง. 
(6) ทีมผูใหบรกิารประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูและการเสริมพลังผูปวย / ครอบครวั. 

กิจกรรมที่ควรดําเนินการ 
• PCT/CLT ตางๆ สงเสริมใหมีการทํา mini-research เกี่ยวกับการใหขอมูลและเสริมพลังแกผูปวย / 

ครอบครัว ในประเด็นตอไปนี ้
o การประเมินผูปวยครอบคลุม ปญหา / ความตองการของผูปวย, ขีดความสามารถ, ภาวะ

ทางดานอารมณ จิตใจ, ความพรอมในการเรียนรูและดูแลตนเอง ครบถวนหรอืไม  มี
ประเด็นใดที่มักจะเปนจุดออนในการประเมิน 

o (จากการสุมทบทวนเวชระเบียน) มีแผนและกิจกรรมการเรยีนรูที่ชัดเจนในผูปวยกลุม
ใดบาง แผนดังกลาวสอดคลองกับผลการประเมินผูปวยอยางไร มีบทเรียนในการนําขอมูล
เกี่ยวกับภาวะทางดานอารมณ จิตใจ ความพรอมในการเรยีนรูและดูแลตนเองมาใชในการ
วางแผนการเรยีนรูอยางไร 
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o (จากการสุมสัมภาษณผูปวยและติดตามผลหลังจําหนาย) ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ทําใหผูปวยและครอบครัวมีความรูเกี่ยวกับโรค วิถชีีวิต และวิธีการยกระดับสุขภาพใน
ขณะที่ยังมีโรคและในสภาพแวดลอมที่บานเพิ่มขึ้นเพียงใด 

o การใหขอมูลมคีวามเหมาะสมกับปญหา เวลา ชัดเจน เปนที่เขาใจงาย เหมาะสมกับ
ความสามารถในการรับรูและนําไปปฏิบัติของผูปวย / ครอบครัว เพียงใด 

o (จากการสุมเยี่ยมผูปวยและทบทวนเวชระเบียน) มีการประเมินปญหาดานอารมณ จิตใจ 
และความเครียดจากการเจ็บปวยไดดีเพียงใด มีการจัดการกับปญหาที่พบไดดีเพียงใด 

o มีผูปวยกลุมใดบางที่มีการจัดทําแผน (กลยทุธ) การดูแลตนเองโดยผูปวย / ครอบครัวอยาง
ชัดเจน แผนดังกลาวเกิดจากความรวมมือระหวางผูใหบริการและผูรับบริการเพียงใด แผน
ระบุแนวทางในการติดตามปญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองของผูปวย / ครอบครัว หรอืไม 
อยางไร 

o กระบวนการกระตุนใหผูปวยมีความรับผิดชอบตอสุขภาพของตนไดผลดเีพียงใด กลุมที่
ยากในการกระตุนคือกลุมใด มีบทเรียนอะไรในการกระตุนผูปวยกลุมดังกลาว 

o ผูปวยไดรับการจัดกิจกรรมเสริมทักษะที่จําเปนเพียงพอหรอืไม มีวิธีการประเมินอยางไรวา
ผูปวยมั่นใจและสามารถปฏิบัติได มีการติดตามการปฏิบัติของผูปวย / ครอบครัว ปญหา 
และผลลัพธที่เกิดขึ้นอยางไร 

o มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูและเสริมพลังผูปวย / ครอบครวัอะไรบางในชวง 
1-2 ปที่ผานมาอะไรบาง  

ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป  
• Approach, learning (evaluation) & improvement  
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III -6 การดูแลตอเนื่อง 

SPA III-6 การดูแลตอเน่ือง (COC) 

ทีมผูใหบริการสรางความรวมมือและประสานงานเพื่อใหมีการติดตามและดูแลผูปวยตอเน่ืองที่
ใหผลดี. 
 
(1) มีระบบนัดหมายผูปวยกลับมารับการรักษาตอเนื่องเมื่อมีขอบงชี้.  มีระบบชวยเหลือและใหคําปรึกษาแก

ผูปวยที่ออกจากโรงพยาบาลตามความเหมาะสม. 
(2) องคกรสรางความรวมมือและประสานงานกับหนวยบรกิารสุขภาพ ชุมชน และองคกรอื่นๆ เพื่อใหเกิด

ความตอเนื่องในการติดตามดูแลผูปวยและบูรณาการกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพเขาในกระบวนการดูแล
ผูปวย. 

(3) มีการสื่อสารขอมูลของผูปวยใหแกหนวยบริการที่เกี่ยวของในการดูแลตอเนื่อง ทั้งภายในองคกรและกับ
องคกรภายนอก โดยคํานึงถงึการรักษาความลับของขอมูลผูปวย. 

(4) มีการทบทวนเวชระเบียนเพื่อประเมินความเพียงพอของขอมูลสําหรบัการดูแลตอเนื่อง. 
(5) มีการติดตามผลการดูแลตอเนื่อง เพือ่ใหมั่นใจวาความตองการของผูปวยไดรับการตอบสนอง และนําผล

การติดตามมาใชปรับปรุง/วางแผนบริการในอนาคต. 

กิจกรรมที่ควรดําเนินการ 
• PCT/CLT ตางๆ สงเสริมใหมีการทํา mini-research เกี่ยวกับการดูแลตอเนื่องในประเด็นตอไปนี้ 

o ผูปวยกลุมใดบางที่จําเปนตองไดรับการดูแลตอเนื่อง ผูปวยกลุมดังกลาวกลับมารับการดูแล
ตอเนื่องตามกําหนดนัดหมายเพียงใด มีการปรับปรุงระบบนัดหมายและการติดตามอยางไร 

o ผูปวยกลุมใดบางที่มีระบบชวยเหลือและใหคําปรึกษาอยางตอเนื่องหลังจากที่ผูปวยออก
จากโรงพยาบาล (ซึ่งดําเนินงานโดย รพ.เอง) กลุมใดบางที่สามารถเขาถึงระบบชวยเหลือ
ดังกลาวได  กลุมใดบางที่ยากลําบากในการเขาถึงระบบชวยเหลือ  

o หนวยบริการสขุภาพที่ใหการดูแลตอเนื่องไดแกอะไรบาง มีบทบาทในการดูแลผูปวยกลุม
ใด มีการสรางความรวมมือและประสานงานกันอยางไร  

o การสื่อสารขอมูลของผูปวยใหแกหนวยบรกิารที่เกี่ยวของในการดูแลตอเนื่องมี
ประสิทธิภาพดีเพียงใด ทั้งการใหขอมูลแกหนวยบริการที่รบัดูแลตอเนื่อง และการรับขอมูล
จากหนวยบริการที่รับดูแลตอเนื่อง 

o มีการบูรณาการกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพเขาในกระบวนการดูแลตอเนือ่งหลังจําหนาย
อยางไร 

o มีการพัฒนาศักยภาพใหแกหนวยบริการสขุภาพที่ใหการดูแลตอเนื่องอยางไร การพัฒนา
ดังกลาวสอดคลองกับลักษณะผูปวยที่ตองรับดูแลอยางไร 
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o (จากการสุมทบทวนเวชระเบียน) ขอมูลที่บนัทึกไวมีความเพียงพอสําหรบัการดูแลตอเนื่อง
เมื่อผูปวยกลับมาติดตามรับการดูแลที่ รพ.เพียงใด 

o (จากการติดตามผลจากผูปวยโดยตรงและหนวยบริการสุขภาพที่รับดูแลตอเนื่อง) ผูปวย
ไดรับการดูแลตอเนื่องที่ตอบสนองตอปญหาไดดีเพียงใด 

 


