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1. การเขา้ถงึบรกิารต่างๆ ทีเ่หมาะสมกบัปัญหาและความจ าเป็น พยายามลดอุปสรรคต่อการเขา้ถงึบรกิาร ใน
ดา้นกายภาพ ภาษา วฒันธรรม จติวญิญาณ และอุปสรรคอื่นๆ (เช่น คนพกิาร ผูส้งูอายุ มล่ีามแปลภาษา) 
ตอบสนองต่อผูร้บับรกิารอย่างรวดเรว็ ระยะเวลารอคอยเพื่อเขา้รบับรกิาร  

2. การประสานงานทีด่รีะหว่างองคก์รกบัหน่วยงานทีส่ง่ผูป่้วยมา (เช่น ต ารวจ, รพ.สต, รพ.อื่น) เพือ่ใหผู้ป่้วย
ไดร้บัการสง่ต่อในระยะเวลาทีเ่หมาะสมและปลอดภยั 

3. ผูป่้วยไดร้บัการคดัแยก (triage) ภายในระยะเวลาอนัรวดเรว็ โดยเจา้หน้าทีท่ีม่ศีกัยภาพและอุปกรณ์เครื่องมอื
ทีเ่หมาะสม 

4. ประเมนิความสามารถในการรบัผูป่้วยไวด้แูลตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ในกรณีทีไ่ม่สามารถใหบ้รกิารแก่ผูป่้วย
ได ้ทมีผูใ้หบ้รกิารจะใหค้วามช่วยเหลอืเบือ้งตน้อย่างเหมาะสม อธบิายเหตุผลทีไ่ม่สามารถรบัผูป่้วยไวแ้ละ
ช่วยเหลอืผูป่้วยในการหาสถานบรกิารสขุภาพทีเ่หมาะสมกว่า 

5. การรบัยา้ยหรอืรบัเขา้หน่วยบรกิารวกิฤตหรอืหน่วยบรกิารพเิศษเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้
6. การรบัผูป่้วยไวด้แูล มกีารใหข้อ้มลูทีเ่หมาะสมและเขา้ใจง่ายแกผู่ป่้วย/ครอบครวัเกีย่วกบัสภาพการเจบ็ป่วย, 

การดแูลทีจ่ะไดร้บั, ผลลพัธแ์ละค่าใชจ้่ายทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ผูป่้วย/ครอบครวั ไดร้บัขอ้มลูทีจ่ าเป็นอย่าง
เพยีงพอดว้ยความเขา้ใจ และมเีวลาพจิารณาเพยีงพอก่อนตดัสนิใจ 

7. มกีารบนัทกึและจดัเกบ็ขอ้มลูความยนิยอมจากผูป่้วย/ครอบครวัไวใ้นเวชระเบยีนก่อนทีจ่ะจดัใหบ้รกิารหรอืให้
ผูป่้วยเขา้รว่มกจิกรรม บรกิารหรอืกจิกรรมทีค่วรจะมกีารใหค้วามยนิยอม ไดแ้ก่ 

7.1 การท าผ่าตดัและหตัถการรุกล ้า (invasive procedure) การระงบัความรูส้กึ และการท าใหส้งบ
ในระดบัปานกลาง/ระดบัลกึ 

7.2 บรกิารทีม่คีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ไมพ่งึประสงค ์
7.3 การเขา้ร่วมในการวจิยัหรอืการทดลอง 
7.4 การถ่ายภาพหรอืกจิกรรมประชาสมัพนัธ ์ซึง่ในกรณีนี้ การยนิยอมควรมกีารระบุระยะเวลาหรอื

ขอบเขตทีใ่หค้วามยนิยอมไว ้
 

 

 

ก. การประเมินผู้ป่วย 
1. ประเมนิผูป่้วยครอบคลุมรอบดา้น ประสานงานกนัเพื่อลดความซ ้าซอ้น ผูเ้กีย่วขอ้งรว่มมอืกนัวเิคราะหแ์ละ

เชื่อมโยงผลการประเมนิ มกีารระบุปัญหาและความตอ้งการทีเ่รง่ด่วนและส าคญั 
2. ประเมนิแรกรบัของผูป่้วยแต่ละรายประกอบดว้ย ประวตัสิขุภาพ, การตรวจร่างกาย, การรบัรูค้วามตอ้งการ

ของตนโดยตวัผูป่้วยเอง, ความชอบสว่นบุคคลของผูป่้วย (เช่น การเรยีกขานตวับุคคล เสือ้ผา้อาหารทีใ่ช้
ประจ า), การประเมนิปัจจยัดา้นจติใจ สงัคม วฒันธรรม จติวญิญาณ และเศรษฐกจิ 

3. การประเมนิผูป่้วยด าเนินการโดยบุคลากรทีม่คีุณวุฒ ิมกีารใชว้ธิกีารประเมนิทีเ่หมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละราย
ภายใตส้ิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยัและทรพัยากรทีเ่พยีงพอ มกีารใชแ้นวทางปฏบิตัทิางคลนิิกทีเ่หมาะสมกบัผูป่้วย
และทรพัยากรทีม่อียูใ่นการประเมนิผูป่้วย (ถา้มแีนวทาง) 

CPP302 (Access & Entry) ผูป่้วยเข้าถึงหรือได้รบับริการ ผิด/ล่าช้าไปจากเกณฑ ์หรือโรคท่ีเป็น 

CPP303 (Patient Assessment) ผูป่้วยไม่ได้รบัการประเมิน/ประเมินผิด/ประเมินไม่ครบถ้วน ตามเกณฑ์

อาการหรือการด าเนินโรค 
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4. ผูป่้วยไดร้บัการประเมนิภายในเวลาทีเ่หมาะสมตามทีอ่งคก์รก าหนด มกีารบนัทกึผลการประเมนิในเวช
ระเบยีนผูป่้วยและพรอ้มทีจ่ะใหผู้เ้กีย่วขอ้งในการดแูลไดใ้ชป้ระโยชน์จากการประเมนินัน้ 

5. ผูป่้วยทุกรายไดร้บัการประเมนิซ ้าตามช่วงเวลาทีเ่หมาะสม เพื่อประเมนิการตอบสนองต่อการดแูลรกัษา 
6. ทมีผูใ้หบ้รกิารอธบิายผลการประเมนิใหแ้ก่ผูป่้วยและครอบครวัดว้ยภาษาทีช่ดัเจนและเขา้ใจง่าย 

ข. การส่งตรวจเพ่ือการวินิจฉัยโรค 
1. ผูป่้วยไดร้บัการตรวจเพื่อการวนิจิฉยัโรคทีจ่ าเป็นตามศกัยภาพขององคก์ร หรอืไดร้บัการสง่ต่อไปตรวจทีอ่ื่น

ในเวลาทีเ่หมาะสม 
2. มกีารประเมนิความน่าเชื่อถอืของผลการตรวจเพื่อการวนิิจฉยัโรค โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัสภาวะของ

ผูป่้วย 
3. มรีะบบสือ่สารและบนัทกึผลการตรวจเพื่อการวนิิจฉยัโรคทีม่ปีระสทิธผิล ท าใหม้ัน่ใจว่าแพทยไ์ดร้บัผลการ

ตรวจ 
ในเวลาทีเ่หมาะสม ผลการตรวจสามารถสบืคน้ไดง้่าย ไม่สญูหาย และมกีารรกัษาความลบัอย่างเหมาะสม 

4. มกีารอธบิายผลการตรวจเพื่อการวนิิจฉยัโรคแก่ผูป่้วย. มกีารพจิารณาการสง่ตรวจเพิม่เตมิเมื่อพบว่าผลการ
ตรวจมคีวามผดิปกต ิ

ค. การวินิจฉัยโรค 

1. ผูป่้วยไดร้บัการวนิิจฉยัโรคทีถู่กตอ้ง โดยมขีอ้มลูเพยีงพอทีส่นบัสนุนการวนิิจฉยั 
2. มกีารลงบนัทกึการวนิจิฉยัโรคภายในเวลาทีก่ าหนดไว ้และบนัทกึการเปลีย่นแปลงการวนิิจฉยัโรคเมื่อมขีอ้มลู

เพิม่เตมิ 
3. มกีารทบทวนความถูกตอ้งของการวนิิจฉยัโรค และความสอดคลอ้งของการวนิิจฉยัโรคของแต่ละวชิาชพีในทมี

ผูใ้หบ้รกิารอย่างสม ่าเสมอ 
4. มกีารก าหนดเรื่องการลดขอ้ผดิพลาดในการวนิิจฉยัโรคเป็นเป้าหมายความปลอดภยัผูป่้วย โดยมกีาร

วเิคราะห ์
ขอ้มลูอย่างเขม้ มกีารปรบัปรงุและตดิตามผลอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

 

1. การวางแผนดแูลผูป่้วยเป็นไปอย่างเชื่อมโยงและประสานกนัระหว่างวชิาชพี แผนก และหน่วยบรกิารต่างๆ 
2. แผนการดแูลผูป่้วยตอบสนองอย่างครบถว้นต่อปัญหา/ความตอ้งการของผูป่้วยทีไ่ดจ้ากการประเมนิ. 
3. มกีารน าหลกัฐานวชิาการหรอืแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมมาใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการดแูลผูป่้วย 
4. ผูป่้วยและครอบครวัมโีอกาสร่วมตดัสนิใจเลอืกวธิกีารรกัษาหลงัจากไดร้บัขอ้มลูทีเ่พยีงพอ และมสีว่นร่วมใน

การวางแผนการดแูล 
5. แผนการดแูลผูป่้วยมกีารระบุเป้าหมายทีต่อ้งการบรรลุ (ครอบคลุมทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว) และบรกิารที่

จะให ้

CPP304 (Planning of Care) ผูป่้วยไม่ได้รบัการวางแผนดแูล/วางแผนไม่ครอบคลมุ หรือวางแผนผิดไปจาก
พยาธิสภาพ/สภาวะของโรค 
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6. มกีารสือ่สาร/ประสานงานระหว่างสมาชกิของทมีผูใ้หบ้รกิารและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหม้กีารน าแผนการ
ดแูลผูป่้วยไปสูก่ารปฏบิตัทิีไ่ดผ้ลในเวลาทีเ่หมาะสม สมาชกิของทมีผูใ้หบ้รกิารมคีวามเขา้ใจบทบาทของ
ผูเ้กีย่วขอ้งอื่นๆ 

7. มกีารทบทวนและปรบัแผนการดแูลผูป่้วยเมื่อมขีอ้บ่งชีจ้ากสภาวะหรอือาการของผูป่้วยทีเ่ปลีย่นไป 
 

 

 

 

1. มกีารก าหนดแนวทาง ขอ้บ่งชี ้และโรคทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายส าคญัส าหรบัการวางแผนจ าหน่าย 
2. มกีารพจิารณาความจ าเป็นในการวางแผนจ าหน่ายส าหรบัผูป่้วยแต่ละราย ตัง้แต่ช่วงแรกของการดแูลรกัษา 
3. แพทย ์พยาบาล และวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ผูป่้วยและครอบครวั มสีว่นรว่มในการวางแผนจ าหน่าย 
4. มกีารประเมนิและระบุปัญหา/ความตอ้งการของผูป่้วยทีจ่ะเกดิขึน้หลงัจ าหน่าย และประเมนิซ ้าเป็นระยะ

ในช่วงทีผู่ป่้วยไดร้บัการดแูลอยูใ่นโรงพยาบาล 
5. มกีารปฏบิตัติามแผนจ าหน่ายในลกัษณะทีเ่ชื่อมโยงกบัแผนการดแูลระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล ตามหลกัการ

เสรมิพลงั เพื่อใหผู้ป่้วยและครอบครวัมศีกัยภาพและความมัน่ใจในการจดัการดแูลสขุภาพของตนเอง 
6. มกีารประเมนิผลและปรบัปรุงกระบวนการวางแผนจ าหน่าย โดยใชข้อ้มลูจากการตดิตามผู้ป่วยและขอ้มลู

สะทอ้นกลบัจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

 

 

 

การดแูลทัว่ไป 

1. มกีารดแูลผูป่้วยอย่างเหมาะสม ปลอดภยั ทนัเวลา โดยมอบหมายความรบัผดิชอบในการดแูลผูป่้วยใหแ้ก่ ผูท้ี่
มคีุณสมบตัเิหมาะสม การดแูลในทุกจุดบรกิารเป็นไปตามหลกัปฏบิตัซิึง่เป็นทีย่อมรบัในปัจจุบนั 

2. มสีิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการดแูลทีม่คุีณภาพ โดยค านึงถงึศกัดิศ์รแีละความเป็นสว่นตวัของผูป่้วย ความ
สะดวกสบายและความสะอาด การป้องกนัอนัตราย/ความเครยีด/เสยีง/สิง่รบกวนต่างๆ 

3. ทมีผูใ้หบ้รกิารจดัการกบัภาวะแทรกซอ้น ภาวะวกิฤต ิหรอืภาวะฉุกเฉิน อย่างเหมาะสมและปลอดภยั 
4. ทมีผูใ้หบ้รกิารประเมนิความคาดหวงัของครอบครวัในการมสีว่นร่วมในการดแูลผูป่้วย และตอบสนองต่อความ

ตอ้งการเหล่าน้ีในลกัษณะองคร์วม ทีค่รอบคลุมทัง้ดา้นร่างกาย จติใจ สงัคม และจติวญิญาณ 
5. มกีารสือ่สารแลกเปลีย่นขอ้มลูและประสานการดแูลผูป่้วยภายในทมี เพื่อความต่อเนื่องในการดแูล 

 

CPP305 (Discharge Planning) ผูป่้วยกลุ่มโรคจ าเป็นไม่ได้รบัการวางแผนจ าหน่าย/                             

วางแผนไม่ครอบคลมุ ตามเกณฑ ์หรือประเดน็ 

CPP306 (Patient Care Delivery) ผูป่้วยได้รบัการดแูลไม่ครอบคลุม/ ไม่เช่ือมโยง/ไม่สอดคล้อง                 

ตามเกณฑ ์อาการ หรือโรค 

CPP307 (Patient Care Delivery) ผูป่้วยได้รบัการท าหตัถการท่ีมีความเส่ียงในสถานการณ์                      

หรือสถานท่ีไม่เหมาะสม 
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การดแูลผูป่้วยและการให้บริการท่ีมีความเส่ียงสูง 

1. ทมีผูใ้หบ้รกิารวเิคราะหผ์ูป่้วย ( เช่น เดก็อายุน้อย ผูส้งูอายุ ผูป่้วยฉุกเฉินทีส่บัสนหรอืไม่รูส้กึตวั ผูป่้วยทีไ่ดร้บั
บาดเจบ็หลายอวยัวะ ผูป่้วยทีม่ภีูมคิุม้กนับกพร่อง )     และบรกิารทีม่คีวามเสีย่งสงู ( อาจจะเป็นบรกิารทีต่อ้ง
ใชเ้ครื่องมอืทีซ่บัซอ้นเพื่อรกัษาภาวะทีคุ่กคามต่อชวีติ ธรรมชาตขิองการรกัษาทีม่คีวามเสีย่งหรอืบรกิารทีม่ี
โอกาสเกดิอนัตรายต่อผูป่้วย เชน่ การฟอกเลอืด การช่วยฟ้ืนคนืชพี การใชเ้ลอืดและสว่นประกอบของเลอืด 
การใชเ้ครื่องผกูยดึ การใหย้าเพือ่ใหห้ลบัลกึ (moderate and deep sedation) และร่วมกนัจดัท าแนวทางการ
ดแูลผูป่้วยในสถานการณ์ทีม่คีวามเสีย่งสงูดงักล่าว 

2. บุคลากรไดร้บัการฝึกอบรม เพื่อน าแนวทางการดแูลผูป่้วยในสถานการณ์ทีม่คีวามเสีย่งสงูมาสูก่ารปฏบิตั ิ
3. การท าหตัถการทีม่คีวามเสีย่งสงู ตอ้งท าในสถานทีท่ีเ่หมาะสม มคีวามพรอ้มทัง้ดา้นเครื่องมอืและผูช้่วยที่

จ าเป็น 
4. มกีารเฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลงอย่างเหมาะสมกบัความรุนแรงของการเจบ็ป่วย ( เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเฝ้าระวงั

การเปลีย่นแปลง เช่น กราฟบนัทกึสญัญาณชพีทีม่แีถบสแีสดงถงึระดบัสญัญาณชพีทีต่อ้งมกีารทบทวน (แถบ
สเีหลอืง) 
หรอืมกีารตอบสนองอย่างรวดเรว็ (แถบสแีดง) ดตูวัอย่าง SAGO (Standard Adult General Observation 
chart ของออสเตรเลยี ) และด าเนินการแกไ้ขหรอืปรบัเปลีย่นแผนการรกัษาไดท้นัท่วงท ี

5. เมื่อผูป่้วยมอีาการทรุดลงหรอืเปลีย่นแปลงเขา้สูภ่าวะวกิฤต ิมคีวามชว่ยเหลอืจากผูเ้ชีย่วชาญกวา่มาชว่ยทมีผู้
ใหบ้รกิารอย่างทนัทว่งท ี( Rapid Response System ซึง่องคป์ระกอบส าคญัไดแ้ก่ Rapid Response Team 
(RRT) หรอื Medical Emergency Team ซึง่จะน าความเชีย่วชาญในการดแูลผูป่้วยวกิฤตขิองตนไปทีข่า้ง
เตยีงผูป่้วยทนัททีีเ่จา้หน้าทีซ่ึง่รบัผดิชอบผูป่้วยรอ้งขอความชว่ยเหลอืในการประเมนิผูป่้วย ) มกีารช่วย 
stabilize ผูป่้วย มกีารสือ่สาร การใหค้วามรูแ้ละการยา้ยผูป่้วยถา้จ าเป็น 

6. ทมีผูใ้หบ้รกิารตดิตามและวเิคราะหแ์นวโน้มของภาวะแทรกซอ้นหรอืเหตุการณ์ไม่พงึประสงคใ์นผูป่้วยเหล่าน้ี
เพื่อน ามาปรบัปรุงกระบวนการดแูลผูป่้วย. 

 

 

1. ผูป่้วยไดร้บัอาหารทีเ่หมาะสม มคีุณค่าทางโภชนาการเพยีงพอกบัความตอ้งการพืน้ฐานของผูป่้วย โดยมี
ระบบบรกิารอาหารทีด่ ีมกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการใหบ้รกิารอาหารและโภชนาการ (เช่น 
ผูป่้วยไม่ไดร้บัอาหารในเวลาทีเ่หมาะสม การจดัอาหารทีผู่ป่้วยมอีาการแพใ้หผู้ป่้วย การเตรยีมอาหารทีไ่ม่
เหมาะสมใหผู้ป่้วยซึง่ผูป่้วยอาจส าลกัได ้) ตลอดจนมกีารด าเนินมาตรการป้องกนัทีเ่หมาะสม 

2. ผูป่้วยทีม่ปัีญหาหรอืความเสีย่งดา้นโภชนาการไดร้บัการประเมนิภาวะโภชนาการ วางแผนโภชนบ าบดั และ
ไดร้บัอาหารทีม่คีุณค่าทางโภชนาการเพยีงพอ 

3. มกีารใหค้วามรูท้างดา้นวชิาการอาหาร โภชนาการและโภชนบ าบดัแก่ผูป่้วยและครอบครวั เพื่อใหผู้ป่้วยและ
ครอบครวัสามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม การเตรยีมและบรโิภคอาหารใหเ้หมาะสมกบัโรคทีเ่ป็นอยู่ 

4. การผลติอาหาร การจดัเกบ็ การสง่มอบ และการจดัการกบัภาชนะ/อุปกรณ์/ของเสยี/เศษอาหาร เป็นไปอย่าง
ปลอดภยัตามหลกัปฏบิตัทิีย่อมรบัทัว่ไป เพื่อลดความเสีย่งจากการปนเป้ือน การเน่าเสยี การเกดิแหล่งพาหะ
น าโรค และการแพร่กระจายของเชือ้โรค 

CPP308 (Patient Care Delivery) ผูป่้วยได้รบัอาหารไม่เหมาะสมตามความต้องการพื้นฐาน                      

หรือข้อบ่งช้ีของโรค/การเจบ็ป่วย 
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1. ทมีผูใ้หบ้รกิารประเมนิผูป่้วย เพือ่วางแผนและก าหนดกจิกรรมการเรยีนรู ้การประเมนิครอบคลุม ปัญหา/
ความตอ้งการของผูป่้วย ขดีความสามารถ ภาวะทางดา้นอารมณ์และจติใจ ความพรอ้มในการเรยีนรูแ้ละดแูล
ตนเอง 

2. ทมีผูใ้หบ้รกิารใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็นและช่วยเหลอืใหเ้กดิการเรยีนรู ้ส าหรบัการดแูลตนเองและการมพีฤตกิรรม
สขุภาพทีเ่อือ้ต่อการมสีขุภาพด ีแก่ผูป่้วยและครอบครวั ( ผลลพัธข์องการใหข้อ้มลู ท าใหเ้กดิการเรยีนรู้
เกีย่วกบัโรค วถิชีวีติ และวธิกีารยกระดบัสขุภาพในขณะทีย่งัมโีรคและในสภาพแวดลอ้มทีบ่า้น ) อย่าง
เหมาะสมกบัปัญหา ทนัเวลา มคีวามชดัเจนและเป็นทีเ่ขา้ใจง่าย (กระบวนการใหข้อ้มลูควรเป็นไปอย่างเปิด
กวา้งและยดืหยุ่น ยอมรบัความเชื่อ ค่านิยม ระดบัการรูห้นงัสอื ภาษา ความสามารถทางร่างกายของผูป่้วย
และครอบครวั) มกีารประเมนิการรบัรู ้ความเขา้ใจ และความสามารถในการน าขอ้มลูทีไ่ดร้บัไปปฏบิตั ิ

3. ทมีผูใ้หบ้รกิารใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นอารมณ์จติใจและค าปรกึษาทีเ่หมาะสมแก่ผูป่้วยและครอบครวั 
เริม่ตน้ดว้ยบรรยากาศทีเ่ป็นกนัเองและเป็นมติรในแต่ละพืน้ทีบ่รกิารของโรงพยาบาล, มกีารประเมนิ
ความเครยีดเน่ืองมาจากการเจบ็ป่วยหรอืวกิฤตทิีผู่ป่้วยตอ้งเผชญิและชว่ยเหลอืใหส้ามารถจดัการกบัปัญหา
ไดด้ว้ยวธิกีารเชงิบวก 

4. ทมีผูใ้หบ้รกิารและผูป่้วย/ครอบครวั ร่วมกนัก าหนดกลยุทธก์ารดแูลตนเองทีเ่หมาะสมส าหรบัผูป่้วย ควร
ด าเนินการควบคู่กบัการกระตุน้ผูป่้วยใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสขุภาพของตนโดยชว่ยสรา้งความเขา้ใจใน
บทบาท ขจดัอุปสรรคทีข่ดัขวางการท าหน้าที ่สอนพฤตกิรรมเชงิบวก และอธบิายผลทีต่ามมาหากไม่สามารถ
ท าหน้าทีด่งักล่าว ทมีผูใ้หบ้รกิารประเมนิและปรบัปรุงกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้ละการเสรมิพลงัผูป่้วย/
ครอบครวั 
รวมทัง้ตดิตามปัญหาอุปสรรคในการดแูลตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. ทมีผูใ้หบ้รกิารจดักจิกรรมเสรมิทกัษะทีจ่ าเป็นใหแ้ก่ผูป่้วย/ครอบครวั และสรา้งความมัน่ใจว่าผูป่้วย/ครอบครวั
สามารถปฏบิตัไิดด้ว้ยตนเอง 

6. ทมีผูใ้หบ้รกิารประเมนิและปรบัปรุงกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้ละการเสรมิพลงัผูป่้วย/ครอบครวั 

 

 

 

 

 

 

CPP309 (Information and Empowerment) ผูป่้วย/ครอบครวัไม่ได้รบัข้อมลูเพ่ือเสริมพลงั หรือได้รบัไม่
ชดัเจน/ ไม่ต่อเน่ือง/ไม่เหมาะสม กบัการรบัรู้หรือมีส่วนร่วม 

CPP310 (Information and Empowerment) ข้อมลูการวินิจฉัย/การดแูลรกัษาของผู้ป่วยไม่ได้รบัการบนัทึก

หรือได้รบัการบนัทึกไม่ครบถ้วน ไม่ชดัเจน ไม่เช่ือมโยงต่อเน่ือง 
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1. องคก์รระบุกลุ่มผูป่้วยส าคญัทีต่อ้งใชข้ ัน้ตอนการจ าหน่ายและการสง่ต่อผูป่้วยเป็นกรณีพเิศษ เพื่อใหม้ัน่ใจใน
ผลการสง่ต่อทีท่นัเวลาและปลอดภยั 

2. การดแูลขณะสง่ต่อ ด าเนินการโดยบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ และมกีารสือ่สารขอ้มลูระหว่างการสง่ต่อทีเ่หมาะสม 
3. ยานพาหนะทีใ่ชใ้นการสง่ต่อผูป่้วยไดม้าตรฐานความปลอดภยั มอีุปกรณ์การแพทยแ์ละเวชภณัฑท์ีพ่รอ้ม

ตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วย 
4. มรีะบบนดัหมายผูป่้วยกลบัมารบัการรกัษาต่อเนื่องเมื่อมขีอ้บง่ชี ้มรีะบบชว่ยเหลอืและใหค้ าปรกึษาแก่ผูป่้วยที่

ออกจากโรงพยาบาลตามความเหมาะสม 
5. องคก์รสรา้งความรว่มมอืและประสานงานกบัหน่วยบรกิารสขุภาพ องคก์ร ชมุชน และภาคสว่นอืน่ๆ เพื่อให้

เกดิความต่อเนื่องในการตดิตามดแูลผูป่้วยและบรูณาการกจิกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพเขา้ในกระบวนการดแูล
ผูป่้วย 

6. มกีารสือ่สารขอ้มลูของผูป่้วยใหแ้ก่หน่วยบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งในการดแูลต่อเนื่อง ทัง้ภายในองค์กรและกบั
องคก์รภายนอก โดยค านึงถงึการรกัษาความลบัของขอ้มลูผูป่้วย 

7. มกีารทบทวนเวชระเบยีนเพื่อประเมนิความเพยีงพอของขอ้มลูส าหรบัการดแูลต่อเนื่อง 
8. มกีารตดิตามผลการดแูลต่อเนื่อง เพื่อใหม้ัน่ใจว่าความตอ้งการของผูป่้วยไดร้บัการตอบสนอง และน าผลการ

ตดิตามมาใชป้รบัปรงุและวางแผนบรกิารในอนาคต 

CPP311 (Continuity of Care) ผูป่้วยได้รบัการดแูลไม่ต่อเน่ือง/ไม่เช่ือมโยง/ไม่สอดคล้อง กบับริบทและ

สภาวะของโรค 


