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มีการพัฒนาคุณภาพที่ประสานสอดคลอง
กันในทุกระดับ

มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และ
คุณภาพ ของโรงพยาบาลที่มีประสิทธิผลและ
ประสานสอดคลองกัน รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพการดูแลผูปวยในลักษณะบูรณาการ

II - 1. การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ

II - 1.1 ภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพ
II - 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง 
ความปลอดภัย และคุณภาพ

1

ประสาน
โปรแกรมความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศ

คนหาและจัดลําดับ
ความสําคัญของ

ความเสี่ยง

กําหนดมาตรการปอง
กัน,สื่อสาร,,สรางค
ความตระหนัก

ระบบรายงานอุบัติการณ
รายงาน วิเคราะห ใชประโยชน

ประเมิน
ประสิทธิผล

ปรับปรุง

วิเคราะหสาเหตุ

แกปญหา

กําหนดกลุม/วัตถุประสงค

กําหนด KPI

ใชวิธีการที่หลากหลาย

ก.ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย 

ข.คุณภาพการดูแลผูปวย 
2
3
4

1

2

3 4

6

5

ทบทวนการดูแลผูปวย พัฒนาคุณภาพการดูแล
สําหรับกลุมเปาหมาย

ข.การเชื่อมโยง 
และประสานงาน

ก.การสนับสนุนจากผูนํา 

ค.การทํางานเปนทีม 

ง.การประเมินตนเอง 

ข.การเชื่อมโยง 
และประสานงาน

ก.การสนับสนุนจากผูนํา 

ค.การทํางานเปนทีม 

ง.การประเมินตนเอง 

การสื่อสารและแกปญหา

ทีมในงานปกติประจํา

ทีมพัฒนาคุณภาพ

ทีมกํากับดูแลภาพรวม

1

2

3

4

เทคนิคการประเมินผล

การเปรียบเทียบ

กลไกการประเมินตนเอง

1
2
3

ทิศทาง/ประเด็นสําคัญ

ความหมายคุณภาพ

เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ

บูรณาการ RM/QA/PS/QI

1
2
3
4

โครงสรางคุณภาพ5

นโยบาย

หลักประกันคุณภาพ

สนับสนุน ติดตาม

1
2
3

วัฒนธรรมคุณภาพ4

Plan/Design

Do

Study/Learning

Act/Improve

บริบท

มาตรฐาน เปาหมาย/
วัตถุประสงค

เปาหมาย/
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

ประเด็นสําคัญ
ความเสี่ยงสําคัญ

ความตองการสําคัญ

หลักคิดสําคัญ 
(Core Values & Concepts)

หลักคิดสําคัญ 
(Core Values & Concepts)

นโยบาย/ประเด็นสําคัญ/
ความคาดหวัง

สงเสริม
วัฒนธรรมคุณภาพ

แผนกลยุทธ

RM/QA/PS/CQI

กลไกประเมินตนเอง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
การอภิปรายกลุม
การเขียนบันทึกความกาวหนา
และแบบประเมินตนเอง
การใชตัวตามรอยทางคลินิก
การเยี่ยมสํารวจ/ตรวจสอบภายใน
การนําเสนอเพื่อรับฟงขอวิพากษ
การทบทวนหลังกิจกรรม
การติดตามตัวชี้วัด

โครงสรางคุณภาพ

สื่อสารแกปญหา
ทีมในงานปกติประจํา
ทีมพัฒนาคุณภาพ
ทีมกํากับดูแลภาพรวม

สนับสนุน/
ติดตามกํากับ

หลักประกันคุณภาพ
และความปลอดภัย

1

2

3

4

ก.การสนับสนุนจากผูนํา ง.การประเมินตนเอง 

ค.การทํางานเปนทีม 

ข.การเชื่อมโยง 
และประสานงาน

1
2
3
4

4

3
2

กําหนดความหมาย1

3

เทคนิคการประเมินผล

ตัวเปรียบเทียบ

1
2
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II – 1.1 ภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Overview)

Plan/Design

Do

Study/Learning

Act/Improve

บริบท

มาตรฐาน เปาหมาย/
วัตถุประสงค

เปาหมาย/
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

ประเด็นสําคัญ
ความเสี่ยงสําคัญ

ความตองการสําคัญ

หลักคิดสําคัญ 
(Core Values & Concepts)

หลักคิดสําคัญ 
(Core Values & Concepts)

นโยบาย/ประเด็นสําคัญ/
ความคาดหวงั

สงเสริม
วัฒนธรรมคุณภาพ

แผนกลยุทธ

RM/QA/PS/CQI

กลไกประเมินตนเอง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
การอภิปรายกลุม
การเขียนบนัทกึความกาวหนา
และแบบประเมนิตนเอง
การใชตัวตามรอยทางคลินกิ
การเยี่ยมสํารวจ/ตรวจสอบภายใน
การนําเสนอเพือ่รับฟงขอวิพากษ
การทบทวนหลังกิจกรรม
การติดตามตวัชี้วัด

โครงสรางคุณภาพ

สื่อสารแกปญหา
ทีมในงานปกติประจํา
ทีมพัฒนาคุณภาพ
ทีมกํากับดูแลภาพรวม

สนับสนุน/
ติดตามกาํกับ

หลักประกันคุณภาพ
และความปลอดภัย

1

2

3

4

ก. การสนับสนุนจากผูนํา ง. การประเมินตนเอง

ค. การทํางานเปนทีม

ข. การเชื่อมโยง
และประสานงาน

1
2
3
4

4

3
2

กําหนดความหมาย1

3

เทคนิคการประเมินผล

ตัวเปรียบเทียบ

1
2

มีการพัฒนาคุณภาพที่ประสานสอดคลองกันในทุกระดับOverall Req.





SA 2011



SA 2011















การปฏิบัติการพยาบาล
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ข. วัสดุและของเสียอันตราย

สิ่งแวดลอมทางกายภาพขององคกรเอื้อตอความปลอดภัยและความผาสุกของผูปวย 
เจาหนาที่ และผูมาเยือน.  องคกรสรางความมั่นใจวาผูอยูในพื้นที่อาคารสถานที่จะ
ปลอดภัยจากอัคคีภัย สารอันตราย หรือสถานการณฉุกเฉินอื่นๆ.

Overall Req.

Multiple Req.

โครงสรางอาคารสถานที่

ระบบบริหารอาการ
สถานที่และ รปภ.

กระบวนการที่ปลอดภัย
เลือก สัมผัส จัดเก็บ 
เคลื่อนยาย ใช กําจัด

ก. ความปลอดภัยและสวัสดภิาพ

การตรวจสอบเพื่อ
คนหาความเสี่ยง

จัดทําแผน

ค. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน

สรางความตระหนัก/ฝกซอม

บํารุงรักษาระบบและเครื่องมือ

ความปลอดภัย 
ความผาสุก
ของผูปวย

และเจาหนาที่

II – 3.1 สิ่งแวดลอมทางกายภาพและความปลอดภัย

ง. ความปลอดภัยจากอัคคีภัย
การบริหารคาวมเสี่ยง

ดานสิ่งแวดลอม การฝกอบรม

วิเคราะห

ทําแผน -> ปฏิบัติ การฝกซอม
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ข. ระบบสาธารณูปโภค

องคกรสรางความมั่นใจวามีเครื่องมือที่จําเปน พรอมใชงานทําหนาที่ไดเปนปกติ  
และมีระบบสาธารณูปโภคที่จําเปนอยูตลอดเวลา.

Overall Req.

Multiple Req.

แผนบริหารเครื่องมือ -> ปฏิบัติ
(ไดผล ปลอดภัย เชื่อถือได)

คัดเลือก/จัดหา, จัดทําบัญชีรายการ, ตรวจสอบ 
ทดสอบ และบํารุงรักษา, ใหความรูผูใช, แนวทาง

ปฏิบัติเมือ่มเีหตฉุุกเฉิน

ระบบที่ใชการได 
เชื่อถือได 
ปลอดภัย

เครื่องมือที่จําเปนมีความพรอมใช

ก. เครื่องมือ

ติดตามขอมูลเพื่อปรบัปรงุ/จัดหาทดแทน

II – 3.2 เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค

แผนบริหารระบบสาธารณูปโภค -> ปฏิบัติ
(ไดผล ปลอดภัย เชื่อถือได) 

จัดทําบัญชีรายการ, แผนผังตําแหนงที่ตั้ง, 
ตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษา, แนวทาง
ปฏิบัติฉุกเฉินเ, ระบบปรับและระบายอากาศ

ระบบไฟฟาสํารองในจุดที่จําเปน

ติดตามขอมูลเพื่อปรบัปรงุ/จัดหาทดแทน
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ข. การพิทักษสิ่งแวดลอม

องคกรแสดงความมุงมั่นในการที่จะทําใหโรงพยาบาลเปนสถานที่ที่ปลอดภัยและ
เอื้อตอสุขภาพดี เอื้อตอกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ และพิทกษสิ่งแวดลอม.

Overall Req.

Multiple Req.

สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี

สิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู
และพัฒนาทักษะ

ก. การสรางเสริมสุขภาพ

การเขาถึงผลิตภัณฑสรางเสริมสุขภาพ

II – 3.3 สิ่งแวดลอมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพและการพิทักษสิง่แวดลอม

ระบบบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ

ลดปริมาณของเสีย

พิทักษ ปกปอง ปรับปรงุ สิ่งแวดลอม
ใชวัสดุครุภัณฑที่ไมมีผลรายตอสุขภาพ

กําจัดขยะถูกสุขลักษณะ















การจัดการทรัพยากร







การควบคุมการระบาด



High alert drug vs.. red alert

• Alert แปลวา เตรียมพรอม วองไว เตือนภัย 

Red แปลวา แดง - สีแดง

ในกองทัพ Red Alert แปลวา แนวรบที่อันตรายมาก
ทหารหนุมคนหนึ่งเมื่อแตงงานและพบวา

เจาสาวมีรอบเดือนตั้งแตคืนสงตัวคืนแรก

เขาโทรเลขดวนถึงกองบัญชาการใหญวา.....

' แนวรบดานหนาเปนเขต Red Alert ขอถอนทัพ ' 

กองบัญชาการใหญโทรเลขตอบกลับมาทนัทีวา ' ใหโจมตีดานหลัง







SA 2011











SA 2011
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บริการตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรคใหขอมูลสําหรบัการวินิจฉัยโรคที่
ถูกตองนาเชื่อถือ โดยมีอันตรายตอผูปวยและเจาหนาที่นอยที่สุด.

Overall Req.

Multiple Req.

II – 7.1 ขอกําหนดทั่วไป สําหรับการตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรค

ก. การวางแผน ทรัพยากร และการจัดการ
ข. การบริการ

วางแผน

2ทรัพยากรบุคคล

1

พื้นที่ใชสอย
และสิ่งแวดลอม

7

เครื่องมือและอุปกรณ
บํารุงรักษา สอบเทียบ 4

หนวยทดสอบที่รับตรวจตอ
ประเมิน คัดเลือก ติดตาม

6
เครื่องมือ วัสดุ น้ํายา
คัดเลือก จัดหา คงคลัง

3

สื่อสารกับผูใช

5

วิธีการตรวจทดสอบมาตรฐาน

ผลการตรวจสอบนาเชื่อถือได
1

การตรวจที่กระทํากับผูปวย
เตรียม ประเมิน ใหขอมูล

2

แปลผลการตรวจ3
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II – 8. การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ

เฝาระวัง
โรคติดตอ 
โรคไมตดิตอ
 ภัยสุขภาพ

บันทึก

ตรวจสอบคุณภาพ

Lab

Clinic ติดตามเฝาดูสถานการณและแนวโนม

คาดการณแนวโนม วางแผนปองกัน/ควบคุม

วิเคราะห วินิจฉัยการระบาด

ตั้ง SRRT

องคกรมีความมั่นใจวามีการติดตามเฝาระวังเพื่อคนหาการเกิดโรคและภัย
สุขภาพที่ผิดปกติอยางมีประสิทธิภาพ และดําเนินการสอบสวนควบคุมโรคไมให
เกิดการแพรระบาดได

Overall Req.

Multiple Req.

ทําแผน เตรียมพรอม

มาตรการปองกัน

ชองทางรับรายงาน

สอบสวนเฉพาะราย

สืบคน ควบคุม

สอบสวน

แจงเตือน

กํากับ ดูแล ประเมินผล
การเฝาระวัง การควบคมุโรค

การเกิดโรคและภัยสุขภาพรายงาน
สถานการณทีเ่ปนปจจุบัน

ตามกฎหมาย
หนวยงาน สื่อสาธารณะ

ก. การจัดเก็บขอมูล

ข. การวิเคราะห สรุปสถานการณ และพยากรณโรค

ค. การตอบสนองตอการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ

การรายงาน

การกํากับ ดูแล ประเมินผล
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ทีมผูใหบริการรวมมือกับชุมชน จัดใหมีบริการสรางเสริมสุขภาพที่สนองตอบตอ
ความตองการของชุมชนที่รับผิดชอบ

Overall Req.

II – 9.1 การจัดบริการสรางเสริมสขุภาพสาํหรับชุมชน

กําหนดชุมชนที่รับผิดชอบ
ชุมชนทางภูมิศาสตร ความสัมพนัธ1

ประเมินความ
ตองการ/ศักยภาพ

ของชุมชน

กําหนดกลุมเปา 
หมายสําคัญ

เก็บขอมูลสุขภาพ
ของชุมชน

วางแผนและออกแบบ
บริการสรางเสริมสุขภาพ

รวมกับชุมชน
กลุมสุขภาพดี กลุมเสี่ยง 
กลุมที่มีปญหาสุขภาพ2

จัดบริการสรางเสริม
สุขภาพสําหรับชุมชน

รวมมือกับองคกร
และผูใหบริการอื่นๆ

การดูแลสุขภาพ 
การชวยเหลือสนับสนนุ 
การสงเสริมการเรียนรู 
การพัฒนาทักษะสุขภาพ 
การชี้ประเด็นนโยบายสาธารณะ 
การสรางเครือขาย

ประเมินและปรบัปรงุ

Multiple Req.

3

4
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ทีมผูใหบริการทาํงานรวมกับชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของ
ชุมชนในการปรับปรุงสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของชุมชน

Overall Req.

II – 9.2 การเสริมพลังชุมชน

สงเสริมการมี 
สวนรวมของชุมชน
การสรางเครือขาย 
การเปนคูพนัธมิตร

1

Multiple Req.

ชี้แนะและสนับสนุน
นโยบายสาธารณะ
สรางความสัมพนัธ

แลกเปลี่ยนสารสนเทศ
รวมมือกับผูเกีย่วของ

องคกรรวมมือกับชุมชน

ปรับปรุงสุขภาพ
ความเปนอยูที่ดี ของชุมชน

สงเสริมความสามารถ
ของชุมชน

รับรู ยอมรับ สนับสนุน
ปรับใช รวมดําเนินการ

สงเสริมพฤติกรรมและ
ทักษะสุขภาพสวนบุคคล

ลดพฤติกรรมเสี่ยง
ปกปองบุคคลจากความเสี่ยง

พฤติกรรมสุขภาพที่ดี

สงเสริมสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ

สิ่งปนเปอนทางกายภาพ
และสารเคม ีอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สันทนาการ การพักผอน

บริการชวยเหลือทางสังคม 
สิ่งแวดลอมทางสังคม

ชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม
สรางเครือขายทางสังคม 

ความเปนอยูที่ดีในที่ทํางาน
และชุมชน

2

3 4

5 6
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ทีมผูใหบริการทาํงานรวมกับชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชน
ในการปรับปรุงสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของชุมชน

II - 9.2 การเสริมพลังชุมชน

สงเสริมการมีสวนรวม

ชี้แนะนโยบายสาธารณะ

สงเสริมความสามารถของชุมชน

พฤติกรรม/ทักษะสุขภาพ

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ

บริการชวยเหลือทางสังคม

สิ่งแวดลอมทางสังคม

ปรับปรุงสุขภาพ/

ความเปนอยูที่ดี

ของชุมชน

สรางเครือขาย
เปนหุนสวน โดยแลกเปลี่ยน
 -สารสนเทศ
 -ความรู
 -ทักษะ
 -ทรัพยากร

สรางความสัมพันธกับผูเกี่ยวของ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศ
รวมมือในการกาํหนดนโยบาย

ชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม
สรางเครือขายทางสังคม
ความเปนอยูที่ดีในที่ทํางานและชุมชน

สิ่งปนเปอนทางกายภาพและสารเคมี
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สันทนาการ การพักผอน

ลดพฤติกรรมความเสี่ยง
ปกปองบุคคลจากความเสี่ยง
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี

รับรู, ยอมรับ, สนับสนุน, ปรับใช, รวมดําเนนิการ







SA มาตรฐานตอนที่ 3
patient care process

ธวัช  ชาญชญานนท

ศูนยคุณภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร
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ทีมผูใหบริการสรางความมั่นใจวาผูรับบริการสามารถเขาถึงบริการทีจ่าํเปนได
งาย, กระบวนการรับผูปวยเหมาะกับปญหาสุขภาพ/ความตองการของผูปวย
ทันเวลา ภายใตระบบและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

Overall Req.

Multiple Req.

III – 1. การเขาถึงและเขารับบริการ (Access & Entry)

1

การใหขอมูล
และการเสริมพลัง

ดูแลฉุกเฉิน
เรงดวน

สงตอ
ชวยเหลือเบื้องตน

อธิบายเหตุผล, หาที่สงตอ

ใหขอมูล
สภาพความเจ็บปวย
การดูแลที่จะไดรับ

ผลลัพธและคาใชจาย

ไดรับการยินยอม

ประเมินความ
สามารถขององคกร

ลดอุปสรรค
ตอการเขาถึง

กายภาพ, ภาษา, วัฒนธรรม
ประเมินผูปวย

เบื้องตน
ตอบสนองรวดเร็ว

2 3
รับไวในหนวยบริการ

วิกฤติ/พิเศษ
เกณฑเขาหนวยบริการวิกฤติ

รับไวในหนวยบริการ
ทั่วไป

4

5  ผูปวยเขารับบริการ
ทันเวลา เหมาะสม
มีประสิทธิผล
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ปญหา/ความตองการ
เรงดวน/สําคัญ1

ผูปวยทุกรายไดรับการประเมินความตองการและปญหาสุขภาพอยางถูกตอง 
ครบถวน และเหมาะสม.

Overall Req.

Multiple Req.

III – 2. การประเมินผูปวย (Patient Assessment)

วางแผน

การวินิจฉัยโรค
บันทึก

อธิบายผล

ทบทวน

ประเมินซ้ํา ดูแลตามแผน

ประเมินแรกรับ
ประวัติ, ตรวจรางกาย,
การรับรูความตองการ,
ปจจัยดานจิตใจ สังคม

เศรษฐกิจ

ผูปวย
อายุ, ปญหาสุขภาพ, 

ความเรงดวน, การศึกษา, 
บริการทีจ่ะให

ทรัพยากร
เทคโนโลยี, บุคลากร, 
เครื่องมือ, อุปกรณ, 

สิ่งแวดลอมปลอดภัย

แนวปฏิบัติทางคลินิก

2
3

4
ข. การตรวจประกอบ

การวินิจฉัยโรค

การสงตรวจ/สงตอ1

ความนาเชื่อถือ2

การสื่อสาร3 4

6

5

ค. การวินิจฉัยโรค

หาสาเหตุของ
ความผิดปกติ

ก. การประเมนิผูปวย ความรวมมือและการ
ประสานในทีมงาน

วิเคราะห
เชื่อมโยง
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แผนสําหรับผูปวย
แตละราย

ทบทวน ปรับแผน

เชื่อมโยงและประสาน

ทีมผูใหบริการจดัทําแผนการดูแลผูปวยที่มีการประสานกันอยางดีและมี
เปาหมายที่ชัดเจน สอดคลองกับปญหา/ความตองการดานสุขภาพของผูปวย.

Overall Req.

Multiple Req.

III – 3.1 การวางแผนการดูแลผูปวย (Planning of Care)

3

1

4

5

6 ตอบสนองความตองการ
อยางเปนองครวม

  ใชหลักฐานวิชาการ

  ผูปวย/ครอบครัว
มีสวนรวม

  เปาหมาย/วิธีการ

  สื่อสาร/
ประสานงาน

  เฝาระวัง

2

7

ปฏิบัติ

ไดรับขอมูล

การประเมิน
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กําหนดแนวทาง
ขอบงชี้

โรคกลุมเปาหมาย
ผูปวย/ครอบครัว
มีศักยภาพและ
มั่นใจในการ
ดูแลตนเอง

ประเมิน
ความจําเปน

แพทย พยาบาล
วิชาชีพที่เกี่ยวของ
ผูปวยและครอบครวั

ประเมินปญหา/ความ
ตองการและประเมินซ้ํา

  ปฏิบัติตามแผน

ประเมินผลปรับปรุง

เชื่อมโยงกับแผนการดูแล
ใชหลักการเสริมพลัง

มีการวางแผนจําหนายผูปวยเพื่อใหผูปวยสามารถดูแลตนเอง และไดรับการดูแล
อยางเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการ หลังจากจาํหนายจาก
โรงพยาบาล

Overall Req.

Multiple Req.

III – 3.2 การวางแผนจําหนาย (Discharge Planning)

3

1

4

5

2

6

วางแผนจําหนาย
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ทีมผูใหบริการสรางความมั่นใจวาจะใหการดูแลผูปวยอยางทันทวงที ปลอดภัย
เหมาะสม และเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

มอบความรับผิดชอบให
ผูมีคุณสมบัติเหมาะสม

Overall Req.

Multiple Req.

หลักปฏิบัติ
ซึ่งเปนที่ยอมรับ

ผูปวยไดรับการ
ดูแลอยางทันทวงที 
ปลอดภัย เหมาะสม 
ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ

ติดตามกํากับ
ประเมินผล

3

1

4

5สิ่งแวดลอมที่เอื้อ
ตอการดูแลที่มีคุณภาพ

2

ดําเนินการเพื่อ

ความปลอดภัย

สื่อสาร/ประสาน ภายในทีม

เพื่อการดูแลที่ตอเนื่อง

จัดการกับภาวะแทรกซอน

วิกฤติ ฉุกเฉิน

ดูแลแบบองครวม

อุบัติเหตุ
การบาดเจ็บ
การติดเชื้อ

6

III - 4.1 การดูแลทั่วไป (General Care Delivery)
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ทีมผูใหบริการสรางความมั่นใจวาจะใหการดูแลผูปวยและใหบรกิารทีม่ีความ
เสี่ยงสูงอยางทันทวงที ปลอดภัย เหมาะสม เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

บงชี้ผูปวย
และบริการ
ที่เสี่ยงสูง

Overall Req.

Multiple Req.

จัดทํา
แนวทาง
การดูแล

ผูปวยที่มีความ
เสี่ยงสูง

ไดรับการดูแล
อยางปลอดภัย

ติดตาม/วิเคราะห
ภาวะแทรกซอน/

เหตุการณไมพึงประสงค
ปรับปรงุ

3

1

4

5

เฝาระวังการ
เปลี่ยนแปลง

แกไข

Rapid Response Team 
for Unstable Patient

6

ปฏิบัติ
ปรับแผน
การดูแลทําหัตถการเสี่ยง

ในสถานที่ เครื่องมือ 
ผูชวย ที่พรอม

2

III - 4.2 การดูแลผูปวยและการใหบริการที่มคีวามเสี่ยงสูง
(Care of High-Risk Patients and Provision of High-Risk Services)
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ทีมผูใหบริการใหขอมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพแกผูปวยและครอบครัว จัด
กิจกรรมตามแผนเพื่อเสริมพลังผูปวยและครอบครัวใหสามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเองได และเชื่อมโยงการสรางเสริมสุขภาพเขาในทุกขัน้ตอนของการดูแล

ประเมิน

Overall Req.

Multiple Req.

วางแผน
การเรียนรู

ใหขอมูล
ชวยเหลือ
การเรียนรู

ผูปวย/ครอบครัว
สามารถดูแล

สุขภาพ
ของตนเองได

ประเมินปรับปรุง

3

1 2

4

5

ประเมิน
การรับรู

ใหความชวยเหลือ
ดานอารมณ จิตใจ

ใหคําปรึกษา

วางแผนดูแล ติดตามปญหา
อุปสรรค

เสริมทักษะ

ปญหา
ความตองการ

อารมณ จิตใจ

ศักยภาพ
ความพรอม

6

III - 5. การใหขอมูลและเสริมพลังแกผูปวย/ครอบครัว
(Information and Empowerment for Patients / Families)
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ทีมผูใหบริการสรางความรวมมือและประสานงานเพื่อใหมีการติดตาม
และดูแลผูปวยตอเนื่องที่ใหผลดี

ระบบนัดหมาย

Overall Req.

Multiple Req.

ระบบชวยเหลือ /
ใหคําปรึกษา

สรางความรวมมือ

สื่อสารขอมูล

ทบทวนเวชระเบียน

ติดตาม
การดูแลผูปวย

ผูปวยไดรับ
การดูแลตอเนื่อง
และตอบสนอง
ความตองการ

บูรณาการกิจกรรม
สรางเสริมสุขภาพ

ติดตามผล
ปรับปรุง
วางแผน

3
1

2

4

5

PLAN & DO

CHECK

ACT

III - 6. การดูแลตอเนื่อง (Continuity of Care)











workshop

• ใหแตละกลุมทบทวน มาตรฐานในแตละระบบ

• ทบทวนสิ่งที่ไดเขียนในแบบประเมินตนเองของแตละ

ระบบ และกระบวนการดูแลผูปวย

• ปรับแกไขใหกระชับ และตอบประเด็นที่ควรตอบโดยสรุป

ใน SA 2011


