
SA มาตรฐานตอนที่ 3
patient care process

ธวัช  ชาญชญานนท

ศูนยคุณภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร
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ทีมผูใหบริการสรางความมั่นใจวาผูรับบริการสามารถเขาถึงบริการที่จําเปนได
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, 
บริการที่จะให

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. การประเมินผูปวย ความรวมมือและการ
ประสานในทีมงาน

วิเคราะห
เชื่อมโยง
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แผนสําหรับผูปวย
แตละราย

ทบทวน ปรับแผน

เชื่อมโยงและประสาน

ทีมผูใหบริการจดัทําแผนการดูแลผูปวยทีม่ีการประสานกันอยางดีและมี
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





9

กําหนดแนวทาง
ขอบงชี้

โรคกลุมเปาหมาย
ผูปวย/ครอบครัว
มีศักยภาพและ
มั่นใจในการ
ดูแลตนเอง

ประเมิน
ความจําเปน

แพทย พยาบาล
วิชาชีพที่เกี่ยวของ
ผูปวยและครอบครัว

ประเมินปญหา/ความ
ตองการและประเมินซ้ํา

  ปฏิบัติตามแผน

ประเมินผลปรับปรุง

เชื่อมโยงกับแผนการดแูล
ใชหลักการเสริมพลัง

มีการวางแผนจําหนายผูปวยเพื่อใหผูปวยสามารถดูแลตนเอง และไดรับการดูแล
อยางเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการ หลังจากจําหนายจาก
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

มอบความรบัผิดชอบให
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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ทีมผูใหบริการสรางความมั่นใจวาจะใหการดูแลผูปวยและใหบริการทีม่ีความ
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 การดูแลผูปวยและการใหบริการที่มีความเสี่ยงสูง

(Care of High-Risk Patients and Provision of High-Risk Services)
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ทีมผูใหบริการใหขอมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพแกผูปวยและครอบครัว จัด
กิจกรรมตามแผนเพื่อเสริมพลังผูปวยและครอบครัวใหสามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเองได และเชื่อมโยงการสรางเสริมสุขภาพเขาในทุกขั้นตอนของการดูแล

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)










