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มาตรฐานที่ 1
การประเมินปัญหาและความต้ องการ
พยาบาลวิชาชีพประเมินปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วยตั้งแต่แรกรับจนกระทัง่ จาหน่าย และสื่ อสาร
ข้อมูลที่ประเมินได้ระหว่างทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง
ประกอบด้ วย
1.การประเมินปั ญหาในระยะแรกรับ
2.การประเมินในระยะการดูแลต่อเนื่อง
3.การประเมินในระยะจาหน่าย
1. การประเมินปัญหาในระยะแรกรับ
1.1 การประเมินปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วยเบื้องต้นตามกลุ่มอายุ อาการ/โรคทันทีที่มาถึงหอผูป้ ่ วย
1.2 รวบรวมข้อมูลในการประเมินแรกรับเกี่ยวกับประวัติความเจ็บป่ วย การตรวจร่ างกาย การส่ งตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการและเพิ่มเติมให้ครบถ้วนหลังรับไว้ภายใน 24 ชัว่ โมง (กรณี ผปู ้ ่ วยเด็กให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ
การรับภูมิคุม้ กัน พัฒนาการตามวัยและแบบแผนการเลี้ยงดู) และรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่ องเพื่อใช้ในการ
วางแผนจาหน่าย
1.3 การวินิจฉัยความรุ นแรงความเร่ งด่วนในการแก้ไขปั ญหา
เป้าหมาย ผูป้ ่ วยทุกรายได้รับการประเมินและตอบปั ญหา ความต้องการ ทันทีที่มาถึงหอผูป้ ่ วยใน 100%
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการประเมินปั ญหาและความต้องการในระยะแรกรับทันทีที่มาถึงหอผูป้ ่ วย
อย่างครบถ้วนถูกต้อง
ตัวชี้วดั ร้อยละของผูป้ ่ วยได้รับการประเมินสภาพความต้องการและปัญหาภายใน 10 นาที หลังมาถึงหอผูป้ ่ วย
100%
สู ตร = จานวนผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับการประเมินแรกรับอย่ างถูกต้ องทันทีทมี่ าถึงหอผู้ป่วย x 100
จานวนผู้ป่วยทีร่ ับใหม่ ท้งั หมด
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สื่ อความเข้ าใจให้ ผ้ เู กีย่ วข้ อง โดย
- ร่ วมประชุมชี้แจงและระดมความคิดในการจัดทาแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานในวันประชุมของหน่วยงาน
- จัดทาคู่มือแนวทางปฏิบตั ิให้เจ้าที่ทุกคนอ่านและเซ็นรับทราบ
- ให้การปรึ กษาและการสอนงานขณะปฏิบตั ิงาน
แนวทางปฏิบัติ
1. รับการประสานงาน Admitted ทางโทรศัพท์จาก OPD หรื อ ER จัดเตรี ยมเตียง และอุปกรณ์ให้นอนตาม
สภาพประเภทของผูป้ ่ วย โดยจัดแบ่งเป็ น 5 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 5 ผูป้ ่ วยหนักมาก (Need Intensive Care = IC) ระดับคะแนน 27 – 32
ประเภทที่ 4 ผูป้ ่ วยหนัก (Critical III = CI ) ระดับคะแนน 21-26
ประเภทที่ 3 ผูป้ ่ วยหนักปานกลาง (Semicritical lll - SI ) ระดับคะแนน 15- 20
ประเภทที่ 2 ผูป้ ่ วยเจ็บป่ วยเล็กน้อย (Moderate III = MI) ระดับคะแนน 9 - 14
ประเภทที่ 1 ผูป้ ่ วยฟื้ นฟู (Convalescescence lll - CI ) ระดับคะแนนไม่เกิน 8
หมายเหตุ การจัดเตียงตามความเหมาะสมโดยเกณฑ์ เพิม่ เติม ดังนี้
- ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายที่ตอ้ งการญาติดูแลใกล้ชิด ประคับประคองก่อนจากไปอย่างสงบสมศักดิ์ศรี
- ผูป้ ่ วยติดเชื้อ MDR แยกจากผูป้ ่ วยที่มีภูมิตา้ นทานต่า
- ปฏิบตั ิตามเกณฑ์การพิจารณาแยกผูป้ ่ วยเข้าพักรักษาตัวในห้องแยกโรค
- ผูป้ ่ วยภูมิคุม้ กันต่า เช่น WBC < 1,000
- ผูป้ ่ วยติดเชื้อดื้อยาชนิดรุ นแรง เช่น CRE, VRE
- ติดเชื้ อทางเดินหายใจที่เสี่ ยงต่อการแพร่ ไปสู่ ผปู ้ ่ วยอื่น เช่น เริ ม, อีสุกอีใส, หัด,TB
- ผูป้ ่ วยโรคทางระบาดวิทยาที่รุนแรงต้องควบคุม เช่น ไข้หวัดนก, ซาร์ , อหิวาตกโรค, กาฬโรค, ไข้กาฬ
หลังแอ่น, พิษสุ นขั บ้า ฯลฯ
2. เมื่อพนักงานเปลเข็นผูป้ ่ วยมาถึงหอผูป้ ่ วย พร้อมใบเอกสาร Admitted รับผูป้ ่ วยลงเตียง พยาบาลประเมิน
สภาพความต้องการและปัญหาของผูป้ ่ วย เพื่อให้การพยาบาลตามลาดับความสาคัญของปัญหา
- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินภาวะสุ ขภาพและลงบันทึกในแบบบันทึกการประเมินสุ ขภาพแรกรับ
และฟอร์มปรอทให้ครบถ้วนภายใน 24 ชัว่ โมง หลังรับใหม่
-ในกลุ่มผูป้ ่ วยที่มีประวัติดื่มสุ รา ให้ประเมิน alcohol withdrawal scale เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงต่อการเกิด
อาการ withdrawal และวางแผนการดูแลร่ วมกับผูป้ ่ วยและญาติ
-ประเมินปั ญหาความต้องการ แรกรับตามแบบบันทึกประเมินภาวะสุ ขภาพ โดยการรวบรวมข้อมูลจาก
ผูป้ ่ วย/ญาติ OPD card, ใบส่ งต่อการรักษา, ผลการตรวจต่างๆ อย่างน้อยต้องมีขอ้ มูลของอาการสาคัญ, ประวัติเจ็บป่ วย
ปัจจุบนั , ประวัติเจ็บป่ วยในอดีต, การตรวจร่ างกายตามระบบที่เกี่ยวข้อง ยาที่ใช้ในปั จจุบนั
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-วินิจฉัยความรุ นแรง ความเร่ งด่วนในการแก้ไขปั ญหา โดยการประเมิน Early warning sign เพื่อรายงาน
แพทย์ และให้การพยาบาลทันทีเพื่อบรรเทาความรุ นแรง
3. การประเมินในระยะแรกรับพยาบาลวิชาชีพเป็ นผูป้ ระเมินปั ญหาและความต้องการพยาบาลเบื้องต้นทันทีที่
ผูป้ ่ วยมาถึงหอผูป้ ่ วยใน (ภายในเวลา 5 นาที) บนพื้นฐานของสัมพันธภาพอันดี ตามกลุ่มโรคที่สาคัญ ได้แก่
1) ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
แนวทางการประเมินผู้ป่วยเบาหวาน ทีม่ ีภาวะ Hypoglycemia
- ประเมินระดับความรู้สึกตัว
- ซักประวัติ / อาการ / V/S
- DTX < 60 mg% หรื อ FBS›50 mg% รายงานแพทย์
แนวทางการประเมินผู้ป่วยเบาหวาน ทีม่ ีภาวะ Hypoglycemia
- ประเมินอาการผูป้ ่ วย (มีอาการ/อาการแสดง Hypoglycemia)
- ประเมินอาการผูป้ ่ วยก่อนและหลังการให้อินซูลิน
- Monitor DTX, ระดับความรู ้สึกตัวระหว่างได้รับอินซูลิน

-

2) ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสู งและโรคหลอดเลือดสมอง
แนวทางการประเมินผู้ป่วยความดันโลหิตและหลอดเลือดสมอง
ซักถามอาการร่ วมกับตรวจ Neurological signs
Vital signs
ตรวจสอบและให้ยาตามคาสั่งการรักษา พร้อมให้คาแนะนาผูป้ ่ วยและญาติเกี่ยวกับแผนการดูแลรักษาของทีมสห
วิชาชีพ การออกฤทธิ์ ของยา อาการผิดปกติที่พึงสังเกตและแจ้งพยาบาลเพื่อให้การพยาบาลทันท่วงที
วัดความดันโลหิต ทุก 30 นาที – 1 ชัว่ โมง หลังจากได้รับยาโดยการรับประทาน (ยาออกฤทธิ์ ภายใน 20 นาทีและ
มีฤทธิ์ สูงสุ ด 1-2 ชัว่ โมง)
ประเมินกาลังของกล้ามเนื้ อ แขน-ขา ทั้ง 2 ข้าง เป็ นระยะ
ฟังเสี ยงหัวใจ ไม่พบ S3 gallop หรื อ S1 และ S2
สังเกตและตวงน้ าเข้า น้ าออก
3) ผู้ป่วยโรค COPD และ Asthma แนวทางการประเมิน ได้แก่
- observe respiration rate & clinical impending respiratory failure
- ฟัง lung

wheezing, stridor keep O2 saturation มากกว่าหรื อเท่ากับ 92-95%(COPD)
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- ถ้า detect ได้ให้รีบรายงานและเตรี ยมใส่ ET-tube ควรให้ O2 keep O2 sat ประมาณ 92-95% เพราะถ้าให้
O2 มากไปจะกด respiratory center
4) ผู้ป่วยโรคไข้ เลือดออก แนวทางการประเมินผูป้ ่ วย
-

วัดสัญญาณชีพ ทุก 1-2 ชัว่ โมง

-

Record intake/output บันทึกปริ มาณสารน้ าที่ได้รับและปั สสาวะที่ออกมาทุก 8 ชัว่ โมง

-

เจาะ Hct, or CBC with plt เป็ นระยะๆ

-

Bleeding precaution

ผู้รับผิดชอบ
- แพทย์ออกคาสัง่ ในการรักษาและ Admitted ผูป้ ่ วย
- พยาบาลวิชาชีพ ประเมินปัญหาและความต้องการพยาบาลของผูป้ ่ วย
- ผูช้ ่วยเหลือพยาบาลและผูช้ ่วยเหลือคนไข้ เตรี ยมเตียง,เครื่ องผ้า, น้ าดื่ม , แนะนาสถานที่และกฎระเบียบต่างๆ
และวัดสัญญาณชีพ
การติดตามประเมินผล
- การสังเกตขณะปฏิบตั ิงานโดยหัวหน้างาน
- การตรวจสอบเวชระเบียนตามเกณฑ์ MRA (Nurse’s note)
- การสุ่ มสอบถามผูร้ ับบริ การ
การปฏิบัติการ
- ร่ วมประชุมชี้แจงและระดมความคิดในการจัดทาแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานในวันประชุมของหน่วยงาน
- จัดทาคู่มือแนวทางปฏิบตั ิให้เจ้าหน้าที่ทุกคนอ่านและเซ็นรับทราบ
- ให้การปรึ กษาและสอนงานขณะปฏิบตั ิงาน
2. การประเมินในระยะการดูแลต่ อเนื่อง
เป้าหมาย ผูป้ ่ วยทุกรายได้รับการประเมินปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วยในระยะการดูแลต่อเนื่องอย่าง
ถูกต้อง 100%
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเฝ้ าระวังสังเกตอาการของกลุ่มผูป้ ่ วยเฉพาะโรค/กลุ่มอาการ
2) เพือ่ ให้ผปู ้ ่ วยได้รับการประเมินปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วยในระยะการดูแลต่อเนื่องอย่างถูกต้อง
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ตัวชี้วดั
ร้อยละของผูป้ ่ วยได้รับการประเมินปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วยในระยะการดูแลต่อเนื่อง 100%
สู ตร = จานวนผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับการประเมินปัญหาและความต้ องการระหว่ างนอนรักษาอย่ างถูกต้ อง x 100
จานวนผู้ป่วยทีน่ อนรักษาในหอผู้ป่วยทั้งหมด
แนวทางปฏิบัติ
1) ให้การพยาบาลและเฝ้ าระวังสังเกตอาการ อาการแสดงเป็ นระยะ ตามมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยตามกลุ่มโรค
และกลุ่มอาการต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง เช่น โรค DM ,HT ,COPD, DHF, STEMI ,SEPSIS ฯลฯ เพื่อประเมิน
ปั ญหา ความต้องการของผูป้ ่ วยและผลการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่ อง
2) เฝ้ าระวังสังเกตอาการ อาการแสดงของผูป้ ่ วยเป็ นระยะๆ โดยการประเมิน Early warning signs ,pain score,
Braden score และสื่ อสารให้กบั ทีมอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
3) ติดตามรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลการตรวจ เช่น ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ผลการตรวจ X-ray และ
ผลการตรวจอื่นๆ เพื่อการวินิจฉัยปั ญหาทั้งปั จจุบนั ปั ญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
4) สื่ อสารข้อมูลที่จาเป็ นเร่ งด่วน ตามแนวทางของโรงพยาบาล เช่น การรายงานค่าผล Lab วิกฤตต้องรายงาน
ภายใน 30 นาที ให้กบั แพทย์เจ้าของไข้/แพทย์เวรโดยตรง เพื่อการตัดสิ นใจให้การช่วยเหลือหรื อเตรี ยมการ
ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ ว เป็ นต้น
5) ลงบันทึกการเฝ้ าระวังอาการของผูป้ ่ วย ในแบบบันทึกทางการพยาบาล(Nurse Note) ตามรู ปแบบที่กลุ่มการ
พยาบาลกาหนด
6) ติดตามรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลการตรวจอื่นๆ เช่น การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การถ่ายภาพรังสี หรื อ
การตรวจพิเศษให้พร้อม เพื่อการวินิจฉัยปั ญหาทั้งปั จจุบนั ปั ญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
ผู้รับผิดชอบ
- พยาบาลวิชาชีพ ประเมินปัญหาและความต้องการพยาบาลของผูป้ ่ วย
การติดตามและการประเมินผล
1) หัวหน้างานและหัวหน้าเวร มีการสังเกตการณ์ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในการรายงานผลตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ ทุกวัน
2) หัวหน้างานและหัวหน้าเวร สุ่ ม ตรวจสอบเวชระเบียนโดยดูจากการบันทึก ในใบซักประวัติ อาการ และ
การให้การพยาบาล ทุกวัน
3) หัวหน้างานและหัวหน้าเวร มีการสุ่ มสอบถามผูร้ ับบริ การ
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การปฏิบัติการ
1) หัวหน้างานสื่ อสารให้พยาบาลทุกคนในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจตรงกันผ่านการประชุมของหน่วยงาน
ทุกเดือนหรื อตามภาวะเร่ งด่วน
2) หัวหน้างานให้การปรึ กษาและการสอนงานขณะปฏิบตั ิงาน
3) หัวหน้างานจัดคู่มือแนวทางการปฏิบตั ิให้เจ้าหน้าที่ทุกคนอ่านและเซ็นรับทราบ
4) เจ้าหน้าที่หอ้ งชันสู ตรจัดคู่มือการส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
3. การประเมินในระยะจาหน่ าย
เป้าหมาย

ผูป้ ่ วยทุกรายได้รับการประเมินปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วยซ้ าก่อนจาหน่ายอย่างถูกต้อง

100%
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับการประเมินปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วยซ้ าก่อนจาหน่ายอย่าง
ถูกต้อง
ตัวชี้วดั

สู ตร =

ร้อยละของผูป้ ่ วยได้รับประเมินปั ญหาและความต้องการของในระยะจาหน่ายถูกต้อง 100%

จานวนผู้ป่วยที่ได้ รับการประเมินปัญหาและความต้ องการระยะจาหน่ ายอย่ างถูกต้ อง x 100
จานวนผู้ป่วยทีจ่ าหน่ ายทั้งหมด

แนวทางปฏิบัติ
3.1 ประเมินปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วยซ้ าก่อนจาหน่าย เกี่ยวกับ
3.1.1. สภาพความพร้อมด้านร่ างกาย
3.1.2. ความรู้ ความสามารถและทักษะในการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยและ/หรื อผูด้ ูแล
3.1.3. ปั ญหาและความต้องการการดูแลต่อเนื่ องที่บา้ นหรื อความต้องการ การส่ งต่อขอความช่วยเหลือจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขใกล้บา้ น
3.2 ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย มีการประเมินดังนี้
3.2.1. ประเมินการรับรู้เรื่ องการเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยและญาติ ในเรื่ อง การยอมรับการเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยและ
ครอบครัว
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3.2.2. ประเมินความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรมและสังคมเพื่อวางแผนการพยาบาลอย่างเหมาะสม โดย
อนุญาตและอานวยความสะดวกในการประกอบพิธีทางศาสนาได้ เช่น การถวายสังฆทาน, เปิ ดเทปธรรมะหรื อนิมนต์
พระสงฆ์เจริ ญพุทธมนต์
3.2.3. เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยและญาติได้ซกั ถาม/ให้ขอ้ มูลในสิ่ งที่ตอ้ งการทราบ
3.2.4. จัดให้ผปู ้ ่ วยนอนพักในมุมที่สงบหรื อเข้าห้องแยกเพื่อเป็ นการส่ วนตัวในช่วงวาระสุ ดท้าย
3.2.5. มีการวางแผนล่วงหน้าร่ วมกับญาติเกี่ยวกับการตัดสิ นใจที่จะให้ทาการช่วยฟื้ นคืนชีพว่าต้องการ
หรื อไม่ ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยเริ่ มมีอาการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เช่น ซึ ม หายใจเหนื่ อยมากขึ้น ความดันโลหิ ตลดลง ให้
ข้อมูลแก่ผปู ้ ่ วยและ/หรื อญาติถึงอาการและการเปลี่ยนแปลงของผูป้ ่ วย ความหวังในการรักษา รวมทั้งประเมินความ
ต้องการของผูป้ ่ วยและญาติให้สิทธิ ในการตัดสิ นใจแก่ผปู ้ ่ วยและ/หรื อญาติในการเลือกวิธีการดูแลและให้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในการปฏิเสธการช่วยฟื้ นคืนชี พใน ใบบันทึก Nurse Note และ ใบยินยอมการรักษา โดย
พยาบาลให้การดูแลและให้การช่วยเหลือผูป้ ่ วยแบบประคับประคองสอดคล้องกับแผนการดูแลรักษาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
3.2.6. ในกรณี ผปู้ ่ วยมีสติสามารถพูดคุยได้ให้กาลังใจโดยนาหลักธรรมะมาใช้ การลดความเจ็บป่ วยโดยใช้
การเจริ ญสติ ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก, ในรายที่ชอบการปฏิบตั ิธรรมให้ญาติเลือกในการเปิ ดเทปธรรมะให้ผปู้ ่ วย
ฟัง
3.2.7. ให้ญาติอยูใ่ กล้ชิดผูป้ ่ วย และมีขอขมาศพจากทีมสุ ขภาพและญาติ เมื่อเสี ยชีวติ ที่โรงพยาบาล
3.2.8. มีการติดตามเยีย่ มบ้านในรายที่ญาติขอนาผูป้ ่ วยกลับบ้าน
ผู้รับผิดชอบ
- พยาบาลวิชาชีพ ประเมินปัญหาและความต้องการพยาบาลของผูป้ ่ วย
การติดตามและการประเมินผล
1) หัวหน้างานและหัวหน้าเวร มีการสังเกตการณ์ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในการรายงานผลตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ ทุกวัน
2) หัวหน้างานและหัวหน้าเวร สุ่ ม ตรวจสอบเวชระเบียนโดยดูจากการบันทึก ในใบซักประวัติ อาการ และ
การให้การพยาบาล ทุกวัน
3) หัวหน้างานและหัวหน้าเวร มีการสุ่ มสอบถามผูร้ ับบริ การ
4. การสื่ อสารข้ อมูลทีไ่ ด้ รับจากการประเมินและผลการพยาบาลแก่ทมี การพยาบาลและทีมสาขาวิชาชีพ ตั้งแต่ แรก
รับจนจาหน่ ายด้ วยวาจาและเอกสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เป้าหมาย ผูป้ ่ วยในระยะจาหน่ายได้รับการดูแลโดยทีมสาขาวิชาชีพอย่างเหมาะสม > 80 %
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วัตถุประสงค์
1) เพื่อผูป้ ่ วยได้รับความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสมภายใต้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนเพียงพอ
2) เพือ่ ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีในภาวะฉุ กเฉิ น
ตัวชี้วดั ร้อยละของผูป้ ่ วยในได้รับการดูแลโดยทีมสาขาวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรร้อยละ 80
สู ตร =

จานวนผู้ป่วยในได้ รับการดูแลโดยทีมสาขาวิชาชีพอย่างเหมาะสม x 100
จานวนผู้ป่วยทีจ่ าหน่ ายทั้งหมด

แนวทางปฏิบัติ
1)

2)

3)

4)

สื่ อสารข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินและผลการพยาบาลแก่ทีมพยาบาลและทีมสุ ขภาพอื่นๆทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานทั้งด้วยวาจาและเอกสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
รายงานข้อมูลที่จาเป็ นเร่ งด่วนไปยังผูเ้ กี่ยวข้องโดยตรง เพื่อการตัดสิ นใจช่วยเหลือ หรื อเตรี ยมการ
ช่วยเหลือผูป้ ่ วยอย่างรวดเร็ วภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
เขียนรายงานและบันทึกข้อมูลที่ได้จากการประเมินอย่างถูกต้อง เป็ นระบบต่อเนื่องตั้งแต่แรกรับจนกระทัง่
จาหน่ายอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อนาไปสู่ การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผนและการให้การ
พยาบาล
ใช้แบบฟอร์ มการบันทึกผลการประเมินที่ได้มาตรฐาน และ สามารถบันทึกข้อมูลได้ครบถ้วนแม่นยา
ถูกต้องและง่ายต่อการแปลผล

ผู้รับผิดชอบ
- พยาบาลวิชาชีพ ประเมินปัญหาและความต้องการพยาบาลของผูป้ ่ วย ประสานงานทีมสหสาขาวิชาชีพร่ วมวาง
แผนการดูแลผูป้ ่ วย
- ทีมสหวิชาชีพ ร่ วมวางแผนการดูแลผูป้ ่ วยตามข้อตกลง และสื่ อสารระหว่างกันด้วยวาจาและการบันทึก
การติดตามและการประเมินการประเมินผล
1) หัวหน้างานและหัวหน้าเวร มีการสังเกตการณ์ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิการพิทกั ษ์สิทธิผปู้ ่ วย
ทุกวัน
2) หัวหน้างานและหัวหน้าเวร สุ่ ม ตรวจสอบเวชระเบียนโดยดูจากการบันทึกประเภทผูป้ ่ วยและแบบบันทึก
ทางการพยาบาล ทุกวัน
3) หัวหน้างานและหัวหน้าเวร สุ่ มสัมภาษณ์ผปู ้ ่ วยและญาติที่มารับบริ การที่งานผูป้ ่ วยใน
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การปฏิบัติการ
1) หัวหน้างานสื่ อสารให้พยาบาลทุกคนในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจตรงกันผ่านการประชุมของหน่วยงาน
ทุกเดือนหรื อตามภาระเร่ งด่วน
2) หัวหน้างานให้การปรึ กษาและการสอนงานขณะปฏิบตั ิงาน
3) หัวหน้างานจัดทาคู่มือแนวทางการจาแนกผูป้ ่ วย และแนวทางการเขียนข้อ วินิจฉัยทางการพยาบาล
4) หัวหน้างานและหัวหน้าเวร สุ่ มตรวจสอบเวชระเบียนโดยดูจากการบันทึก ในใบซักประวัติ อาการ และการ
ให้การพยาบาล ทุกวัน
5) หัวหน้างานจัดทาแนวทางเรื่ องสิ ทธิผปู้ ่ วย
6) หัวหน้างานจัดทาติดป้ ายประชาสัมพันธ์สิทธิผปู้ ่ วยบริ เวณทางเข้าหอผูป้ ่ วยใน
มาตรฐานที่ 2
การวินิจฉัยการพยาบาล
พยาบาลวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ประเมินได้เพื่อตัดสิ นใจ ระบุปัญหาและความต้องการการพยาบาลหรื อกาหนด
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลอย่างถูกต้อง ครอบคลุมข้อกาหนดของมาตรฐาน ต่อไปนี้
1. การจาแนกความต้องการการพยาบาลตามระบบการจาแนกประเภทผูป้ ่ วย
2. การกาหนดปั ญหาและความต้องการที่กาลังเกิดขึ้น เกิดขึ้นแล้ว และมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3. การกาหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลครอบคลุมทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และการเรี ยนรู้เพื่อการดูแล
สุ ขภาพตนเอง การปรับแผนการดารงชีวติ ประจาวัน การป้ องกันโรคหรื อภาวะแทรกซ้อนและการ
ฟื้ นฟูสภาพ
เป้าหมาย
1) ผูป้ ่ วยได้รับการจาแนกความต้องการการพยาบาลตามระบบการจาแนกผูป้ ่ วยอย่างถูกต้อง >80%
2) ผูป้ ่ วยได้รับการประเมิน กาหนดปั ญหา ความต้องการ/ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลอย่างครอบคลุมและเหมาะสม
>90%
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผปู้ ่ วยทุกรายได้รับการวินิจฉัยปั ญหาทางการพยาบาลและความต้องการได้ทนั ทีที่เข้ารับการรักษา
2) เพื่อประเมินปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วยสอดคล้องกับข้อมูลบ่งชี้ ตั้งแต่แรกรับจนกระทัง่ จาหน่าย
3) เพื่อสามารถวางแผนการพยาบาลครอบคลุมแบบองค์รวม
ตัวชี้วดั
1) ร้อยละของผูป้ ่ วยได้รับการจาแนกความต้องการการพยาบาลตามการจาแนกผูป้ ่ วยอย่างถูกต้อง > 80%
สู ตร =
จานวนผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับการจาแนกประเภทอย่ างถูกต้ อง x 100
จานวนผู้ป่วยทีจ่ าหน่ ายทั้งหมด
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2) ร้อยละของผูป้ ่ วยได้รับการวินิจฉัยการพยาบาลที่ถูกต้อง > 80%
สู ตร =
จานวนผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับวินิจฉัยทางการพยาบาลอย่ างถูกต้ อง x 100
จานวนผู้ป่วยทีจ่ าหน่ ายทั้งหมด
3) ร้อยละของผูป้ ่ วยได้รับการประเมินปั ญหา ความต้องการครอบคลุมด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
การเรี ยนรู้ > 80%
สู ตร =
จานวนผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับการประเมินแรกอย่ างถูกต้ องทันทีที่มาถึงหอผู้ป่วย x 100
จานวนผู้ป่วยที่รับใหม่ ท้งั หมด
การสื่ อสาร
1) หัวหน้างานสื่ อสารให้พยาบาลทุกคนในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจตรงกันผ่านเวทีการประชุมของหน่วยงานทุก
เดือนหรื อตามภาวะเร่ งด่วน
2) หัวหน้างานให้การปรึ กษาและการสอนงานขณะปฏิบตั ิงาน
3) หัวหน้างานจัดทาคู่มือแนวทางการการจาแนกประเภทผูป้ ่ วย และจัดทาคูม่ ือแนวทางการเขียนข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาล
แนวทางการปฏิบัติ
การจาแนกประเภทผูป้ ่ วย ความหมาย
- การจัดกลุ่มผูป้ ่ วยบนพื้นฐานของการประมาณความต้องการการดูแลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Glovannettl, 1979 )
- การจัดกลุ่มโดยอาศัยการประมาณความต้องการการดูแลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ตามการรับรู้ความต้องการการดูแล
ผูป้ ่ วย ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย (Faggestrom, 2000)
- ระบบการจัดผูป้ ่ วยเป็ นชั้น ระดับและกลุ่มต่างๆตามลักษณะการเจ็บป่ วยความต้องการ การตอบสนองด้านต่างๆทั้ง
ปริ มาณและประเภทของการดูแลที่ผปู้ ่ วยต้องการ (Johnson Bigbes , Collins &Deed)
- การจัดกลุ่มผูป้ ่ วยในการดูแลของพยาบาลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการวางแผนการดูแล การ
จัดอัตรากาลัง และจัดการค่าใช้จ่ายของผูป้ ่ วยแต่ละกลุ่ม (สานักการพยาบาล, 2547)
ระบบการจาแนกประเภทผู้ป่วย
ประเมินสภาวะความเจ็บป่ วย
ประเมินผูป้ ่ วยตามสภาวะความเจ็บป่ วยโดยดูจากลักษณะของผูป้ ่ วยที่มีค่าสู งสุ ด อาจลงความเห็นได้หลายข้อ
แต่ให้เลือกข้อที่ระดับความรุ นแรงสู งสุ ดในการประเมินขณะนั้น ซึ่งการประเมินต้องให้ระดับคะแนนตัวบ่งชี้ท้ งั
4 ด้าน ดังนี้
1) สัญญาณชีพ
2) อาการ/อาการแสดงทางระบบประสาท
3) การได้รับการตรวจรักษาด้วยการผ่าตัด/หัตถการต่ออวัยวะที่สาคัญต่อการมีชีวติ
4) ปัญหาการปรับตัวทางอารมณ์และจิตสังคมเช่น Electrolyte imbalance
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จะได้ ระดับความรุ นแรงออกมาเป็ นประเภท 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5
5
หนักมาก

4
หนัก

3
หนักปานกลาง

2
เจ็บป่ วยเล็กน้ อย

1
ฟื้ นฟู

การดูแลขั้นต่าทีผ่ ้ ปู ่ วยควรจะได้ รับ
ประเมินคะแนนตามตัวบ่งชี้ ดังนี้
1) ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน
2) ความต้องการข้อมูล/การสอนการสนับสนุนด้านจิตใจและอารมณ์ของผูป้ ่ วยและญาติ
3) ความต้องการยา/การรักษาหรื อหัตถการ และการฟื้ นฟูสภาพ
4) ความต้องการการบรรเทาอาการรบกวน
ทุกข้อมีคะแนน 1-4 ตามระดับความต้องการการดูแล นาคะแนนที่ได้มารวมกัน เทียบระดับความต้องการดูแล
ขั้นต่าที่ผปู ้ ่ วยควรได้รับตามค่าคะแนน ดังนี้

5 (คะแนน 27-32)
ต้ องการการดุแล
สู งสุ ดตลอดเวลา

4 (คะแนน 21-26)
ต้ องการได้ รับการ
ดูแลมาก

3 (คะแนน 15-20)
ต้ องการได้ รับการ
ดูแลปานกลาง

2 (คะแนน 9-14)
ต้ องการได้ รับการ
ดูแลเล็กน้ อย

1 คะแนนไม่ เกิน 8
ต้ องการการดูแล
ฟื้ นฟู
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แบบรายงานการจาแนกประเภทผู้ป่วยใน
องค์ กรพยาบาล โรงพยาบาลบ้านแพ้ว( องค์ การมหาชน )
ระดับสภาวะความเจ็บป่ วย
ผิดปกติ แต่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หรื อรวดเร็วของT/ P/ R/ BP ต้องเฝ้ าระวัง
1. สั ญญาณชี พ

4 ทุก 15 นาที- 1ชัว่ โมง
3 ผิดปกติ แต่ควบคุมได้ /ปกติ แต่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ง่ายต้องเฝ้ าระวังทุก 2-4 ชัว่ โมง
2 ผิดปกติ แต่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ต้องเฝ้ าระวังทุก 4-6 ชัว่ โมง

4. ปัญหาการปรั บตัวทางอารมณ์
และจิตสั งคม

(บันทึกGCS/ระดับการรู้ สติ)

3. การได้ รับการตรวจรั กษา
ด้ วยการผ่ าตัด/หัตถการต่ ออวัยวะที่ สาคัญ
ต่ อการมีชีวิต

2. อาการแสดง
ทางระบบประสาท

1 คงที่ มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้น้อย ต้องเฝ้ าระวัง 1-2ครัง่ /วัน
4 มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้องเฝ้ าระวังทุก1/2-1 ชัว่ โมง
3 ผิดปกติแต่ควบคุมได้ และมีโอกาสเปลี่ยนแปลง ต้องเฝ้ าระวังทุก 2-4 ชัว่ โมง
2 ปกติ หรื อคงที่ มีโอกาสเปลี่ยนแลง ต้องเฝ้ าระวังเวรละ 1 ครั้ง
1 ปกติ หรื อคงที่
ก.มีหตั ถการฉุกเฉินต่ออวัยวะ ทีส่ าคัญต่อการมีชวี ติ เช่น CPR, Hemodialysis,
Cut down emergency, ICU, SB tube, Blood exchange
ข.ผ่าตัดสมอง ปอด ตับ ไต หรื ออวัยวะทีส่ าคัญต่อการมีชวี ติ ภายใน 24 ชัว่ โมงแรก,
หลัง 24 ชัว่ โมงแรก ทีย่ งั ไม่สามารถควบคุมอาการได้
4
ค.ผ่าตัดใหญ่อวัยะอื่นทีไ่ ม่สามารถควบคุมอาการเปลี่ยนแปลงได้
ง.ใช้อปุ กรณ์ชว่ ยชีวติ ในระยะแรกทีต่ อ้ งเฝ้ าระวังใกล้ชดิ และมีการปรับการทางานของ
อุปกรณ์ตามอาการเปลี่ยนแปลงของผูป้ ่ วย การใช้เ ครื่ องช่วยหายใจ CPAP Wean
O2 ระยะแรก
ก.มีหตั ถการเร่งด่วน เช่น ICD, Hemodialysis ในรายการทีม่ ีอาการคงที,่ เจาะปอด,
PD, เจาะท้องเพื่อ release, เจาะหลัง เด็กชัก หรื อ Sepsis ในรายการทีค่ วบคุมอาการได้
ข.หลังผ่าตัดสมอง ปอด ตับ ไต หรื ออวัยวะทีส่ าคัญต่อการมีชวี ติ 24 - 48 ชัว่ โมง
3
ค.ผ่าตัดใหญ่ 24 ชัว่ โมงแรกหรื อผ่าตัดตา 8 ชัว่ โมง
ง.ใช้อปุ กรณ์ชว่ ยชีวติ ในระยะคุมอาการได้ หรื อปรับการทางานของอุปกรณ์น้อยลง
หรื อเตรี ยมวางแผนปรับลดการใช้
ก.มีหตั ถการต่ออวัยสาคัญแบบไม่ฉุกเฉิน เช่นเจาะปอด, LP ส่งตรวจ
ข.หลังผ่าตัดสมอง ปอด ตับ ไต หรื ออวัยวะทีส่ าคัญต่อการมีชวี ติ 48-72 ชัว่ โมง
2 ทีอ่ าการคงที่ หรื อหลังผ่าตัดใหญ่ทคี่ วบคุมอาการได้ 24-48 ชัว่ โมงแรก
ค.ใช้อปุ กรณ์เ พื่อช่วยชีวติ แต่ไม่ตอ้ งปรับการทางานของอุปกรณ์แต่เ ฝ้ าระวัง เพื่อ
วางแผนปรับลดการใช้อปุ กรณ์ เช่น O2 canular
ก. มีหตั ถการทัว่ ไป เช่น เจาะเลือด ใส่สายสวนปัสาวะ ผ่าฝี
ข.ได้รบั การตรวจรักษาทัว่ ไปทีไ่ ม่ใช้วธิ ีการตรวจพิเ ศษ
1
ค. หลังผ่าตัดในระยะพักฟื้ นและไม่มีภาวะแทรกซ้อน
ง.ไม่มีการใช้อปุ กรณ์พิเ ศษเพื่อช่วยชีวติ
ก. พฤติกรรมผิดปกติรุนแรง ควบคุมไม่ได้ / มีโอกาสจะฆ่าตัวตาย / ไม่สามารถแสดง
พฤติกรรมการรับรู้ได้
4
ข. พฤติกรรมผิดปกติดา้ นการปรับตัวทางอารมณ์ และจิตสังคมทีร่ ุนแรง เช่น ต่อต้าน
การรักษา: ดึง Ettube ดึง NG tube
ก. พฤติกรรมผิดปกติรุนแรง ควมคุมไม่ได้
3
ข. ซึมเศร้า ปรับตัวไม่ได้ ปฏิเ สธการดูแลรักษา
2 ก. พฤติกรรมผิดปกติ แต่ควบคุมตนเองได้ เครี ยด วิตกกังวล
1 ก. ไม่มีปัญหาการปรับตัว

ด ช บ ด ช บ ด ช บ ด ช บ
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แบบรายงานการจาแนกประเภทผู้ป่วยใน
องค์ กรพยาบาล โรงพยาบาลบ้านแพ้ว( องค์ การมหาชน )

3. ความต้ องการยา
การรั กษา / หัตถการและการฟื้ นฟู

2. ความต้ องการข้ อมูล
การสอน / การสนับสนุนด้ าน
จิตใจและอารมณ์ของผู้ป่วย/ญาติ

1. ความสามารถใน
การปฏิบตั ิกจิ วัตร
ประจาวัน

ความต้ องการการดูแล
4
3
2
1
4

ด ช บ ด ช บ ด ช บ ด ช บ

ไม่สามารถปฏิบตั กิ จิ วัตรประจาวันด้วยตนเอง 3 ใน 4 ข้อ
(อาหาร, เคลื่อนไหว, ความสะอาด และขับถ่าย)
ไม่สามารถปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองต้องทดแทนส่วนมากอย่างน้อย 2 ใน 4
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องทดแทนบางส่วน
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ท้งั หมด
กลัวและวิตกกังวลสูงมาก/ ได้รบั ความกระทบกระเทือนใจรุนแรง /ต้องการข้อมูลทีช่ ดั เจน
/ เจาะจง /ไม่ยอมรับสภาพความเจ็บป่ วย ไม่เ ข้าใจแผนการรักษา / ไม่สนใจตนเอง
สิ้นหวัง

3 วิตกกังวลสูง ต้องการข้อมูลทีช่ ดั เจนเพื่อการตัดสินใจ / การดูแลตนเอง
2 วิตกกังวลเล็กน้อย ต้องการข้อมูลเพื่อควบคุมอาการ / การดูแลตนเอง
1 ต้องการคาแนะนาทัว่ ไป เช่น กฎระเบียบ, การดูแลตนเอง เมื่อเจ็บป่ วย
ก. ได้รบั ยาทางหลอดเลือดดาทีม่ ีผลต่ออวัยวะทีส่ าคัญต่อการมีชวี ติ และ /หรื อต้องเฝ้ าระวัง
อย่างใกล้ชดิ / มีอาการทีต่ อ้ งได้รบั การบาบัดทันที มีบนั ทึกทุก15 นาที - 1ชัว่ โมง
เช่น ยา HAD ให้เ ลือดผูป้ ่ วยทีเ่ สียเลือด พ่นยาทุก 30 นาที - 1 ชัว่ โมง
ข. ต้องการการปฏิบตั ทิ ใี่ ช้ทกั ษะเฉพาะ หัตถการทีป่ ฏิบตั บิ อ่ ยมาก เช่น ทาแผลขนาดใหญ่
4 แผลทีซ่ บั ซ้อน/ ดูดเสมหะทุก 15 นาที - 1 ชัว่ โมง/ เจาะ Hct, DTX ทุก 1 ชัว่ โมง
การ Dilate ม่านตา /Nasal packing
ค. ภายหลังได้รบั หัตถการต่ออวัยวะทีส่ าคัญต่อการมีชวี ติ ต้องการเฝ้ าระวังอย่าง
ใกล้ชดิ เช่น เจาะตับ เจาะ ABG Double Photo / Photo รายที่ MB สูง หรื อ
เพิ่ม > 5 mg% ต่อวัน
ก. ได้รบั ยาทีต่ อ้ งประเมิน / ช่วยเหลือ /เฝ้ าระวังก่อนและหลังการให้ยา เช่น ยาปรับระดับ
น้ าตาล,BP, ชีพจร / ให้เ ลือดผูป้ ่ วยซีด/ พ่นยาทุก 2-4 ชัว่ โมง/ Stat order
ข. ต้องการการช่วยเหลือทีใ่ ช้ทกั ษะเฉพาะทีไ่ ม่ยุ่งยาก ต้องปฏิบตั บิ อ่ ย เช่น ทาแผลตื้น
ทีม่ ีจานวนมาก / เช็ดตา / ดูดเสมหะ / เจาะ Hct ,DTX ทุก 2-4 ชัว่ โมง/ Photo
3
รายที่ MB เพิ่ม <_ 5 mg% / On Incubator, Radian warmer
ค. หัตถการทัว่ ไป เช่น สวนปัสสาวะ อุจจาระ สวนล้างช่องคลอด ล้างกระเพาะอาหาร

4. ความต้ องการ
การบรรเทา
อาการรบกวน

ใส่เ ฝื อก Skin traction ครั้งแรก
ง. ต้องได้รบั การฟื้ นฟูสภาพ โดยบุคลากรอย่างใกล้ชดิ
ได้รบั ยาเพื่อการรักษา / ควบคุมอาการทัว่ ไป ต้องเฝ้ าระวังตามปกติหรื อมีอปุ กรณ์ที่
2 ต้องการดูแลไม่ยุ่งยากซับซ้อน การทา passive ,active exercise /เจาะ Hct,
DTX ทุก 6-12 ชัว่ โมง การให้ยาชนิ ดฉีด /การให้สารน้ าทางหลอดเลือดดา
1 ได้รบั ยาทีใ่ ช้รกั ษา / ควบคุมอาการในลักษณะประจา / ต้องกระตุน้ การดูแลตนเอง
ทุกข์ทรมานจากอาการรบกวนรุนแรงควบคุมไม่ได้/ พักผ่อน / เกิดความเครี ยดมาก
4
ต้องเฝ้ าระวัง อย่างน้อยทุก 1 ชัว่ โมง
3 มีอาการรบกวนรุนแรง ควบคุมได้ ต้องการเฝ้ าระวังทุก 2-4 ชัว่ โมง
2 มีอาการรบกวนทีค่ วบคุมได้อย่างน้อยเวรละ 1 ครั้ง
1 มีอาการรบกวนทีค่ วบคุมได้ ต้องการเฝ้ าระวังวันละ 1 ครั้ง หรื อไม่มีอาการรบกวนเลย
รวมคะแนนทั้งหมด
**สรุ ปประเภทผู้ป่วย
ผู้ประเมิน
**สรุ ปประเภทผู้ป่วย ให้ ส รุ ปจากผลรวมคะแนนสู งสุ ดที่ประเมินได้ ในเวรนั้นๆ โดยจาแนกตามคะแนน ดังนี้
ประเภทที่ 5 ผู้ป่วยหนักมาก (Need Intensive Care = IC) ระดับคะแนน 27 - 32ประเภทที่ 4 ผู้ป่วยหนัก (Critical III = CI ) ระดับคะแนน 21-26
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การประเมินผู้ป่วย/ผู้ใช้ บริการ
การประเมินข้อมูลเกี่ยวกับผูป้ ่ วยมีขอ้ มูลมากมาย แหล่งข้อมูลมีหลายทาง เช่นจากผูป้ ่ วย ญาติ เพื่อนผูป้ ่ วย ผูพ้ บ
เห็นผูป้ ่ วย บุคลากรทางการแพทย์ การถามจากผูป้ ่ วยไม่ควรถามซ้ ากันหลายครั้ง เพราะจะทาให้ผปู ้ ่ วยเบื่อหน่าย และ
ไม่ไว้วางใจในการรักษาว่ามีความถูกต้องหรื อไม่
ประวัติทางการแพทย์ (Medical History) เป็ นการกล่าวถึงอาการและความก้าวหน้าของการเจ็บป่ วย การ
รักษาการบันทึกข้อมูลจะต้องบันทึกอย่างสั้นและสมบูรณ์ ต่างจากประวัติทางการพยาบาล ( Nursing History )ที่เป็ น
เรื่ องราวเกี่ยวกับสุ ขภาพของผูป้ ่ วยทั้งร่ างกายจิตใจ อารมณ์ ความเจ็บป่ วย การจากบ้านมาอยูใ่ นโรงพยาบาลเป็ น
อย่างไร ความต้องการพื้นฐานของผูป้ ่ วย เช่น การรับประทานอาหาร, การดื่มน้ า, การขับถ่าย, การนอนหลับ, การออก
กาลังกาย ฯ ความเจ็บป่ วยมีผลกระทบต่อสิ่ งต่างๆดังกล่าว อย่างไร ไม่ใช้ศพั ท์เทคนิค นอกจากต้องการให้ชดั เจน
เพิ่มขึ้น ไม่ใช้คาตีความ เช่น ดี เลว ไม่เขียนทับศัพท์ เช่นซึมเศร้า ต้องเขียนบันทึกเป็ นคาพูด และพฤติกรรมของผูป้ ่ วย
ที่แสดงออกมา
แนวทางปฏิบัติการเขียนข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาล
การเขียนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล Nursing Diagnosis ซึ่ งต่างจากข้อวินิจฉัยทางการแพทย์ Medical
Diagnosis ซึ่ งมีลกั ษณะเกี่ยวกับโรค เมเทบอลิซึม การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและพยาธิสภาพ แต่ขอ้ วินิจฉัยทางการ
พยาบาลจะบอกถึงผลกระทบ (Response)ต่อแบบแผนสุ ขภาพ ( Function Health Patterns)
การเขียนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ให้เขียนปั ญหาที่เกิดขึ้นกับผูป้ ่ วยและต้องการให้การพยาบาลทันที
แต่ถา้ ปั ญหาที่มีโอกาสเกิด หรื อปั ญหาด้านอื่นๆที่ไม่รุนแรง มาเขียนวางแผนต่อในเวรอื่นได้ ถ้าในเวรรับใหม่
ประเมินได้ 1-2 ปั ญหานั้นก็แสดงว่าปัญหาที่ประเมินนั้นต้องคุกคามต่อชีวติ ผูป้ ่ วยอยูแ่ ล้ว ผลการดูแลและการให้การ
พยาบาลตามแผนก็จะสะท้อนให้เห็นในการบันทึกใน Nursing Progress note อยูแ่ ล้ว (การบันทึกข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาลต้องเป็ นปัจจุบนั ในแต่ละช่วงเวลาที่พบ)
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลจะบอกถึงผลกระทบ (Response) ต่อแบบแผนสุ ขภาพ ( Function Health
Patterns) ทาการประเมิน นาข้อมูลที่ประเมินได้ในระยะการดูแลต่อเนื่องมาแก้ไข หรื อกาหนดปั ญหา / ความต้องการ
ใหม่เมื่อค้นหาสาเหตุของปั ญหาได้ชดั เจน ป้ องกันภาวะแทรกซ้อนที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น ป้ องกันแผลกดทับ
ป้ องกันผูป้ ่ วยตกเตียง ป้ องกันการเจ็บป่ วยหรื อภาวะ ที่ไม่ตอ้ งการให้เกิดซ้ า หรื อเฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อน ที่อาจจะ
เกิดขึ้นฯลฯระบุปัญหาและความต้องการการดูแลต่อเนื่ องเพื่อส่ งต่อในกรณี ที่ผปู้ ่ วย/ครอบครัวยังคงต้องการการดูแล
ต่อเนื่อง
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ผู้รับผิดชอบ
- พยาบาลวิชาชีพเจ้าของไข้
การติดตามและการประเมินการประเมินผล
1) หัวหน้า/หัวหน้างาน สังเกตการณ์ปฏิบตั ิงานของพยาบาลหัวหน้าเวรในการจาแนกประเภทผูป้ ่ วยทุกวัน
2) หัวหน้า/หัวหน้าเวร สุ่ มตรวจสอบเวชระเบียนโดยดูจากการบันทึกประเภทผูป้ ่ วยในแบบบันทึกทางการ
พยาบาลทุกวัน (เวชระเบียนที่ได้รับการสุ่ มไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของผูป้ ่ วยที่มานอนโรงพยาบาลทุกเดือน)
การปฏิบัติการ
1) หัวหน้างาน สื่ อสารให้พยาบาลทุกคนในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจตรงกันผ่านการประชุมของหน่วยงานทุก
เดือนหรื อตามภาวะเร่ งด่วน
2) หัวหน้างานให้การปรึ กษาและการสอนงานขณะปฏิบตั ิงาน
3) หัวหน้างานจัดทาคู่มือแนวทางการการจาแนกประเภทผูป้ ่ วย และจัดทาคูม่ ือแนวทางการเขียนข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาล
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มาตรฐานที่ 3
การวางแผนการพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพวางแผนการพยาบาลที่สอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วยเพื่อช่วยเหลือให้
ผูป้ ่ วยปลอดภัย รวดเร็ ว ถูกต้อง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้ องกันได้
เป้าหมาย
ผูป้ ่ วยได้รับการวางแผนการพยาบาลสอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการ >80%
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผปู้ ่ วยทุกรายได้รับการจัดลาดับความสาคัญของปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วย
2) เพื่อให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ขณะรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
ตัวชี้วดั
1) ร้อยละของผูป้ ่ วยได้รับการจัดลาดับความสาคัญของปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วย อย่างถูกต้อง > 80%
สู ตร = จานวนผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับการจัดลาดับความสาคัญของปั ญหาอย่ างถูกต้ อง x 100
จานวนผู้ป่วยในทีจ่ าหน่ ายในเดือน
2) อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ภายใน 6 ชัว่ โมงระหว่างการรักษาโดยไม่ได้วางแผน (Sudden Death /
Cardiac Arrest) ,การใส่ ท่อช่วยหายใจโดยไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า,ภาวะชักที่เกิดขึ้นโดยกะทันหันในผูป้ ่ วยที่ไม่ได้
รับการวินิจฉัยหรื อมี Underlying ว่ามีภาวะชักมาก่อน, ภาวะShockหรื อ Sepsisโดยไม่ได้รับการประเมินหรื อ
คาดการณ์ล่วงหน้าตามเกณฑ์,อุบตั ิการณ์ที่เกิดจากกระบวนการการเฝ้ าระวังของทีมการพยาบาลไม่ดีพอ เช่น พลัดตก
หกล้ม , น้ าร้อนลวก ,แผลกดทับระดับ 2-4 , Phlebitis gr. 2 ขึ้นไป, CAUTI
, ความเสี่ ยงทางคลินิก ระดับ G H I
สู ตร = จานวนผู้ป่วยทีเ่ กิดภาวะแทรกซ้ อนทีป่ ้ องกันได้ ระหว่ างนอนรักษาที่งานผู้ป่วยใน
เนื่องจากการเฝ้ าระวังไม่ เพียงพอหรือไม่ ได้ วางแผน * 100
จานวนผู้ป่วยในทีจ่ าหน่ ายในเดือน
แนวทางการปฏิบัติ
เพื่อช่วยเหลือผูป้ ่ วยให้ปลอดภัย รวดเร็ ว ถูกต้อง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ที่สามารถป้ องกันได้ครอบคลุมข้อกาหนด
ของมาตรฐานต่อไปนี้
1. การกาหนดและจัดลาดับปัญหา
1.1. มีการจัดลาดับความสาคัญของปั ญหาและกาหนดแผนการพยาบาลสาหรับผูป้ ่ วยเป็ นรายบุคคล เพื่อแก้/
บรรเทาปั ญหาเฉี ยบพลันที่กาลังคุกคามชีวติ หรื อจัดการกับอาการรบกวนความสุ ขสบายของผูป้ ่ วยไว้เป็ นลาดับแรก
1.2. เรี ยงลาดับความสาคัญของปั ญหา โดยให้ปัญหาที่คุกความต่อชีวิตเป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วยหรื อกระทบต่อ
ผูป้ ่ วยรุ นแรงเป็ นอันดับต้น ปั ญหาที่มีโอกาสเกิดเป็ นปัญหารองลงไป
1.3. กาหนดวัตถุประสงค์ท้ งั ระยะสั้นและระยะยาว
1.4. กาหนดระยะเวลาที่จะสาเร็ จเช่นกี่วนั กี่สัปดาห์
1.5. เลือกการพยาบาลให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และปัญหาที่พบ คือ กาหนดกิจกรรมการพยาบาลให้
สอดคล้องหรื อสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์และเป็ นกิจกรรมที่เมื่อปฏิบตั ิแล้วสามารถทาให้วตั ถุประสงค์น้ ีบรรลุได้จริ ง
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1.6. เปิ ดโอกาสให้ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่ วมในการวางแผนในการดูแลผูป้ ่ วย
2. สื่ อสารแผนการพยาบาลในรู ปแบบเอกสารทีเ่ ป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ได้ แก่ การบันทึกอาการเปลีย่ นแปลง
ของผู้ป่วยในบันทึกทางการพยาบาล สื่ อสารแผนการพยาบาลทางวาจา ได้ แก่ การรับส่ งเวร
3. การปฏิบัติตามแผนการพยาบาล
3.1. ให้การพยาบาลเพื่อแก้ไขภาวะฉุกเฉินที่คุกคามชีวติ ของผูป้ ่ วยเฉพาะราย
3.1.1. ให้การพยาบาลเพื่อเฝ้ าระวังสัญญาณชีพ อาการและอาการแสดงที่บ่งชี้ภาวะฉุ กเฉิ น
3.1.2. ปฏิบตั ิตามมาตรการช่วยฟื้ นคืนชีพ
3.1.3. ให้การพยาบาลและเฝ้ าระวังอาการของผูป้ ่ วยภายหลังการช่วยฟื้ นคืนชีพ
3.2. ให้การพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะโรค/กลุ่มอาการ เพื่อคงไว้ซ่ ึงความเพียงพอของการ
หายใจ การไหลเวียนโลหิต การขับถ่ายของเสี ยจากร่ างกาย การได้รับสารอาหาร การรับรู้ระดับความรู้สึกตัว การ
สื่ อสาร การมีกิจกรรมและการพักผ่อน
3.3. ติดตามเฝ้ าระวังปั ญหาเฉี ยบพลันอย่างใกล้ชิดตามมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะโรค/กลุ่มอาการ เพื่อ
คาดการณ์ ถึงปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นและรายงานแพทย์ให้ทนั เวลา
3.4. ตรวจสอบและรับคาสั่งการรักษาอย่างรอบคอบและตัดสิ นใจดาเนินการ หรื อจัดการให้การรักษานั้น
เกิดผลดีต่อผูป้ ่ วยตามขอบเขตของวิชาชีพ
4. ปรับปรุ งแผนการพยาบาลให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลง/ปัญหาผู้ป่วยอย่ างต่ อเนื่อง
5. บันทึกอาการเปลีย่ นแปลงในแบบบันทึกทางการพยาบาลให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์
ผู้รับผิดชอบ - พยาบาลวิชาชีพเจ้าของไข้
การติดตามและการประเมินการประเมินผล
1) หัวหน้างานและหัวหน้าเวร มีการสังเกตการณ์ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในการให้การพยาบาลผูป้ ่ วย ทุกวัน
2) หัวหน้างาน และหัวหน้าเวร สุ่ ม ตรวจสอบเวชระเบียนโดยดูจากการบันทึก ในใบซักประวัติ อาการ และการให้
การพยาบาล ทุกวัน
3) พยาบาลวิชาชีพ ทีม Audit Chart ติดตามการสุ่ มตรวจ Chart ร้อยละ 5 ของผูป้ ่ วยที่มานอนโรงพยาบาลตาม
มาตรฐานเวชระเบียนและพยาบาลทุกคนในหน่วยงานมีการตรวจสอบการประเมินการใช้กระบวนการพยาบาลจาก
Chart ที่สุ่มตรวจ
การปฏิบัติการ
1) หัวหน้างานสื่ อสารให้พยาบาลทุกคนในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจตรงกันผ่านเวทีการประชุมของหน่วยงานทุก
เดือนหรื อตามภาวะเร่ งด่วน
2) หัวหน้างานให้การปรึ กษาและการสอนงานขณะปฏิบตั ิงาน
3) หัวหน้างานจัดทา/จัดหาคู่มือแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะโรค/กลุ่มอาการที่ตอ้ งระวัง
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มาตรฐานที่ 4
การปฏิบัติการพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการพยาบาลที่สอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
ผูป้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะอันตรายที่คุกคามชีวติ ในระยะเฉียบพลัน และสุ ขสบายจากภาวะ/อาการรบกวน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการพยาบาลที่ตอบสนองปั ญหาและความต้องการตลอดเวลาที่นอนในโรงพยาบาล
2) เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการบรรเทาอาการรบกวนและมีความสุ ขสบาย
3) เพื่อให้ผปู้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้
ตัวชี้วดั
ประสิ ทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาล
1) ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลปฏิบตั ิตามมาตรฐาน / ตามแนวทางที่กาหนด = 100 %
สู ตร = จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน / ตามแนวทางทีก่ าหนด X 100
จานวนบุคลากรทั้งหมด
2) ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลปฏิบตั ิการพยาบาล โดยใช้กระบวนการพยาบาลถูกต้อง = 100 %
สู ตร = จานวนบุคลากรทีป่ ฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ กระบวนการพยาบาลได้ ถูกต้ อง X 100
จานวนบุคลากรทั้งหมด
3) ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาลได้รับการอบรมฟื้ นฟูทกั ษะการช่วยฟื้ นคืนชีพขั้นพื้นฐาน อย่างน้อย 1ครั้ง/
คน/ปี
สู ตร = จานวนบุคลากรทีไ่ ด้ รับการอบรมฟื้ นฟู CPR ขั้นพืน้ ฐาน ฯ X 100
จานวนบุคลากรทั้งหมด
4) จานวนยา/เวชภัณฑ์/อุปกรณ์ทางการแพทย์หมดอายุ = 0
ด้ านคุณภาพการให้ บริการพยาบาล
1) จานวนอุบตั ิการณ์การระบุตวั ผูป้ ่ วยผิดคน = 0
2) จานวนอุบตั ิการณ์การรักษาผิดคน/ผิดชนิด/ผิดตาแหน่ง = 0
3) จานวนอุบตั ิการณ์ความผิดพลาดในการบริ หารยา ( Drug Administration Error ) = 0
4) จานวนอุบตั ิการณ์ความผิดพลาดในการให้เลือด และ/หรื อ ส่ วนประกอบของเลือด = 0
5) จานวนอุบตั ิการณ์การพลัดตกหกล้ม = 0
6) จานวนอุบตั ิการณ์ผปู้ ่ วยบาดเจ็บจากการจัดท่า / การผูกยึด การใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือ = 0
7) อัตราการเกิดแผลกดทับของผูป้ ่ วยระดับ 2-4 ที่นอนรักษาในโรงพยาบาล ≤ 1 ครั้งต่อพันวันนอน
สู ตร = จานวนครั้งการเกิดแผลกดทับระดับ 2-4 X 1000
จานวนวันนอนรวมของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ ยง
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8) อัตราการติดเชื้อในทางเดินปั สสาวะจากการคาสายสวนปั สสาวะ = 3.4 ต่อพันวันคาสายสวน
สู ตร = จานวนครั้งของการติดเชื้อในทางเดินปั สสาวะจากการคาสาย X 1000
จานวนวันรวมทีผ่ ้ ปู ่ วยคาสายสวนปัสสาวะ
9) อัตราการเกิดหลอดเลือดดาอักเสบจากการให้สารน้ าทางหลอดเลือดดา (Phlebitis ) ≤ 1 ครั้งต่อพันวันนอน
สู ตร = จานวนครั้งการเกิดหลอดเลือดดาอักเสบจากการให้ สารนา้ X 1000
จานวนวันรวมทีผ่ ้ ปู ่ วยให้ สารนา้ ทางหลอดเลือดดา
10) อัตราการติดเชื้อแผลฝี เย็บ = 0 %
สู ตร = จานวนผู้คลอดทีต่ ิดเชื้อทีแ่ ผลฝี เย็บ X 100
จานวนผู้คลอดทีม่ ีแผลฝี เย็บทั้งหมด
11) อัตราการติดเชื้อที่สายสะดือของเด็กแรกเกิดที่อายุต่ากว่า 30 วัน = 0 %
สู ตร = จานวนเด็กแรกเกิดที่อายุต่ากว่ า 30 วันมีการติดเชื้อสายสะดือ X 100
จานวนเด็กแรกเกิดทีอ่ ายุต่ากว่ า 30 วันทั้งหมด
12) อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัดสะอาด (เกณฑ์ ตามแต่ละสาขา)
สู ตร = จานวนครั้งของการติดเชื้อแผลสะอาด X 1000
จานวนวันนอนรวมของผู้ป่วยผ่ าตัดทั้งหมด
13) จานวนอุบตั ิการณ์ตายอย่างไม่คาดคิด = 0
14) อัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้ าภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า ลดลงปี ละ 10 %
สู ตร = จานวนผู้ป่วยทีก่ ลับเข้ ารับการรักษาซ้าภายใน 28 วันฯ X 100
จานวนผู้ป่วยจาหน่ ายในเดือนก่ อนหน้ าทั้งหมด
15) ร้อยละของผูป้ ่ วยและครอบครัวมีความรู้ในการดูแลสุ ขภาพตนเอง = 100 %
สู ตร = จานวนผู้ป่วยและครอบครัวทีม่ ีความรู้ ในการดูแลสุ ขภาพตนเอง X 100
จานวนผู้ป่วยและครอบครัวทั้งหมด
16) ระยะเวลานอนเฉลี่ยของผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วย ไม่เกินค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาล
สู ตร = จานวนวันนอนรวมใน 1 ปี
จานวนผู้ป่วยทั้งหมดในปี เดียวกัน
17) จานวนข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิ = 0
18) จานวนข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริ การ = 0
19) ร้อยละของการแก้ไขและ/หรื อตอบกลับข้อร้องเรี ยนของผูใ้ ช้บริ การ ≥ 85 %
สู ตร = จานวนข้ อร้ องเรียนที่ได้ แก้ไขและ/หรือตอบกลับ X 100
จานวนข้ อร้ องเรียนทั้งหมด
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20) ร้อยละของความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ/ครอบครัวต่อบริ การพยาบาล ≥ 85 %
สู ตร = ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม
21) ร้อยละของความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อบริ การพยาบาล ≥ 85 %
สู ตร = ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม
22) ร้อยละของความไม่พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อบริ การพยาบาล ≤ 5 %
สู ตร = ผลรวมคะแนนความไม่ พงึ พอใจ X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม
23) ร้อยละของความไม่พึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อบริ การพยาบาล ≤ 5 %
สู ตร = ผลรวมคะแนนความไม่ พงึ พอใจ X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม
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แนวทางการปฏิบัติ
1. การปฏิบตั ิการพยาบาลกรณี ฉุกเฉิน/เฉี ยบพลันเพื่อแก้ไขภาวะฉุกเฉินที่คุกคามชีวติ ของผูป้ ่ วย ดังนี้
- ให้การพยาบาลเพื่อเฝ้ าระวังสัญญาณชีพ อาการ และอาการแสดงที่บ่งชี้ภาวะฉุ กเฉิ น
- ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการช่วยฟื้ นคืนชีพ แก้ไขภาวะวิกฤตฉุ กเฉิ นในภาวะต่าง ๆ
- ให้การพยาบาลและเฝ้ าระวังอาการของผูป้ ่ วยภายหลังการช่วยฟื้ นคืนชีพ
- ตรวจสอบและรับคาสั่งการรักษาอย่างรอบคอบและตัดสิ นใจดาเนินการ หรื อ จัดการให้การรักษานั้น เกิด
ผลดีต่อผูป้ ่ วย ตามขอบเขตของวิชาชีพ
- รายงานหรื อประสานงานกับแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้แผนการรักษาได้ปฏิบตั ิอย่างครบถ้วน
ในเวลาที่กาหนด
- มีการบันทึกการปฏิบตั ิการพยาบาลที่ให้แก่ผรู้ ับบริ การทุกครั้ง
2. การปฏิบตั ิการพยาบาลในการป้ องกันความเสี่ ยง/การเกิดภาวะแทรกซ้อน/การเฝ้ าระวังอาการไม่สุขสบายหรื อ
อาการรบกวน
2.1. การเกิดอุบตั ิเหตุ เช่น ตกเตียง ลื่นล้ม
- จัดทาใบประเมินความเสี่ ยงของ Hendricks Risk Model ซึ่งมีปัจจัยเสี่ ยงในการประเมินทั้งหมด 8 ข้อ เมื่อ
พบคะแนน <4 แสดงว่ามีความเสี่ ยงต่า คะแนน > 4 แสดงว่ามีความเสี่ ยงสู ง ต้องเฝ้ าระวังในการดูแลผูป้ ่ วยและมีการ
ติดป้ ายที่หวั เตียงผูป้ ่ วยว่า เสี่ ยงพลัดตกหกล้ม
- ถ้า ผูป้ ่ วยมีความเสี่ ยงต่อการพลัดตกหกล้ม และไม่มีญาติเฝ้ า เจ้าหน้าที่จดั เตียงให้ผปู้ ่ วย นอนใน Zone ที่
เจ้าหน้าที่พยาบาลมองเห็นได้ชดั เจนใกล้ Counter พยาบาลสามารถมองได้ 24 ชัว่ โมงและยกไม้ก้ นั เตียงตลอดเวลา
- เจ้าหน้าที่พยาบาลมีการ Round ผูป้ ่ วยหลังรับเวรและเมื่อ ผูป้ ่ วย มา Admit เพื่อประเมินสภาพ ถ้ามีความ
เสี่ ยงสู ง ต้องมีการ Round ผูป้ ่ วย อย่างต่อเนื่อง ทุกๆ 2 ชัว่ โมง
- ถ้าเป็ น ผูป้ ่ วย ทัว่ ไปต้องมีการ Round ผูป้ ่ วย ทุก 4 ชัว่ โมง และต้องมีการ Round ผูป้ ่ วยก่อนส่ งเวร เพื่อ
ประเมินอาการผูป้ ่ วยอีกครั้ง เพื่อส่ งต่อให้เวรต่อไปได้รับทราบ
- ให้คาแนะนาญาติในการดูแลผูป้ ่ วย
- จัดทาป้ ายที่เห็นชัดเจนแขวนที่บริ เวณหัวเตียงว่า ระวังผูป้ ่ วยตกเตียง ยกเหล็กกั้นเตียงขึ้นทั้ง 2ข้าง และมี
รู ปภาพการตกเตียง
2.2. ความผิดพลาดจากการรักษาพยาบาลหรื อหัตถการต่างๆ
2.2.1. จัดทาวิธีปฏิบตั ิการทาหัตถการที่สาคัญของหน่วยงาน ได้แก่ การฉีดยา การทาแผล การให้
อาหารทางสายยาง เป็ นต้น
2.2.2. มีการระบุตวั ผูป้ ่ วยก่อนให้การรักษาพยาบาล โดย
- ถามชื่อผูป้ ่ วยก่อนให้บริ การทุกครั้ง ให้ผรู้ ับบริ การบอกชื่ อตนเองก่อนให้บริ การ
- ถามชื่อ-สกุลก่อนเจาะเลือดและเขียนฉลาก ก่อนเจาะเลือดและสิ่ งส่ งตรวจอื่นๆต่อหน้าผูป้ ่ วย
- ผูกป้ ายข้อมือผูป้ ่ วยทุกราย
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- จัดให้มีวธิ ี ปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการบ่งชี้ผปู ้ ่ วยซึ่ งไม่มีตวั บ่งชี้และเพื่อแยกแยะผูป้ ่ วยที่มีชื่อซ้ ากัน
รวมทั้ง แนวทางการบ่งชี้ผปู ้ ่ วยที่ไม่รู้สึกตัวหรื อสับสนที่ไม่ใช่การซักถาม
2.3. การติดเชื้อในโรงพยาบาล
- มีการเฝ้ าระวังการติดเชื้ อในโรงพยาบาล Targeted surveillance และการเฝ้ าระวังการติดเชื้อที่
เป็ นปัญหาสาคัญ ( Targeted surveillance ) อัตราการติดเชื้ อจากการสอดใส่ อุปกรณ์
- อัตราการติดเชื้ อทางเดินปั สสาวะจากการ คาสายสวนปั สสาวะ (1,000 วันคาสายสวน)
- อัตราการติดเชื้ อบริ เวณตาแหน่งที่ให้สารน้ าทางหลอดเลือดดาและหลอดเลือดดาอักเสบ
(1,000 วันการให้สารน้ า)
2.4. การเกิดแผลกดทับ
- ประเมินภาวะเสี่ ยงต่อการเกิดแผลกดทับโดยใช้แบบประเมิน Braden score เมื่อแรกรับ ถ้า
คะแนน <16 แสดงว่า มีความเสี่ ยงสู งต้องให้การดูแลตามแนวทางป้ องกันการเกิดแผลกดทับ
- ให้ความรู้/สอนการพลิกตะแคงตัวแก่ญาติ เน้นให้เห็นถึงความสาคัญของการพลิกตะแคงตัว
ให้ผปู้ ่ วย
- แขวนนาฬิกาให้ท่าที่ หัวเตียงผูป้ ่ วยโดยให้ญาติพลิกตะแคงตัวให้ผปู้ ่ วยตามเวลาทุก 2 ชัว่ โมง
- ใช้เตียงลมและอุปกรณ์ลดแรงกด เช่น หมอนที่นิ่มหนุนตามบริ เวณที่อวัยวะกดลงกับพื้น
- ดูแลให้ผปู้ ่ วยได้รับสารอาหารให้เพียงพอ
- มีการเปลี่ยนท่า/พลิกตะแคงตัวผูป้ ่ วยทุก 2 ชัว่ โมงตามป้ ายนาฬิกาแจ้งเตือนและบันทึกตาม
แบบประเมินพลิกตะแคงตัวที่ติดไว้ปลายเตียงผูป้ ่ วย
- ประเมินแผลกดทับ ตามระดับความเสี่ ยงและมีการบันทึกความก้าวหน้าการเกิดแผลกดทับ
(แผลใหม่หรื อแผลเก่าเป็ นเพิ่มขึ้น) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ตามใบประเมินภาวะเสี่ ยงต่อการเกิดแผลกดทับ
-Braden score ≥ 16 และอายุ > 60 ปี ประเมินทุกสัปดาห์
-Braden score < 16 ประเมินทุก 5 วัน
-Braden score < 10 ประเมินทุก 3 วัน
- มีการเตรี ยมความพร้อมก่อนจาหน่าย
- การส่ งต่อ HHC
- การวางแผนจาหน่ายผูป้ ่ วยในแบบบันทึกทางการพยาบาล
- มีการสรุ ปข้อมูลการเกิดแผลกดทับก่อนจาหน่ายผูป้ ่ วยในแบบเฝ้ าระวังและบันทึกข้อมูลการ
เกิดแผลกดทับ
-สรุ ปรายงานอุบตั ิการณ์ทุกเดือน
2.5. ความชอกช้ าของร่ างกาย เนื้อเยือ่ หรื ออวัยวะที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เครื่ องมือทางการแพทย์ในการ
รักษาพยาบาลหรื อการผูกมัดผูป้ ่ วย
- จัดเตรี ยมผ้าผูกยึดที่อ่อนนุ่ม แข็งแรง ขนาดเหมาะสมกับอวัยวะที่ผกู ยึด
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- ในการผูกยึดผูป้ ่ วยที่ไม่รู้สึกตัวไม่ให้ความร่ วมมือต้องอธิบายให้ญาติผปู้ ่ วยทราบและเซ็นต์
ยินยอม ในใบยินยอมการรักษา
- จัดให้ผปู้ ่ วยนอนในท่าที่สบาย เพื่อป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการอยูใ่ นท่าที่ไม่ถูกต้อง
- ขณะผูกข้อมือและข้อเท้าผูป้ ่ วย ไม่ผกู รัดแน่นเกินไปและให้อวัยวะที่ผกู ยึดสามารถ
เคลื่อนไหวได้บา้ ง คลายผ้าผูกยึดทุก 2 ชัว่ โมง
-ในรายที่ผกู ยึดส่ วนหน้าอกต้องสังเกตการหายใจของผูป้ ่ วยด้วย
2.6. ความพิการหรื อการเสื่ อมหน้าที่ของอวัยวะ เช่น Foot drop หรื อกล้ามเนื้ อลีบ
- มีการสอนญาติในการทากายภาพบาบัด โดยนักกายภาพบาบัด
- จัดทาอุปกรณ์ได้แก่ หมอนข้างสาหรับดันส้นเท้าของผูป้ ่ วย
2.7. การให้เลือดหรื อส่ วนประกอบของเลือด
1.ขั้นตอนการขอเลือดและส่ วนประกอบของเลือด
1.1 ตรวจสอบคาสั่งการรักษาและประวัติการให้เลือดและส่ วนประกอบเลือด
1.2 สอบถามชื่อ-สกุลผูป้ ่ วย ตรวจสอบให้ตรงกับ ป้ ายข้อมือ, สติ๊กเกอร์ ชื่อ-สกุล ผูป้ ่ วย, สาหรับติด
Tube เลือดและแบบฟอร์มการขอผลิตภัณฑ์โลหิ ต
1.3 อธิบายให้ผปู้ ่ วยและญาติเข้าใจวัตถุประสงค์ของการเจาะเลือด, การให้เลือด/ส่ วนประกอบของเลือด
1.4 เจาะเลือดโดยมีบุคลากรทีมการพยาบาลเป็ นพยาน+ ลงลายมือชื่อ ผูเ้ จาะเลือด แพทย์ผขู้ อ ในแบบฟอร์ม
การขอโลหิต
1.5 ตรวจสอบสติ๊กเกอร์ ชื่อ-สกุล ผูป้ ่ วยที่ติดหลอดเลือด กับใบจองเลือดซ้ า, ลงบันทึกในสมุดส่ ง LAB ไว้
เป็ นหลักฐานก่อนนาส่ งธนาคารเลือด
1.6บันทึกการเจาะเลือดเพื่อจองเลือด/ส่ วนประกอบของเลือด ลงในบันทึกทางการพยาบาล
2.ขั้นตอนการรับเลือดและส่ วนประกอบของเลือด
2.1 กรอกข้อมูลการข้อเบิกผลิตภัณฑ์โลหิ ต ให้ถูกต้องตามแผนการรักษา
2.2 กรณี ที่ผปู้ ่ วยไม่เคยได้รับเลือดฯ
-สอบถามชื่อ-สกุลผูป้ ่ วย ตรวจสอบให้ตรงกับ ป้ ายข้อมือ, สติ๊กเกอร์ ชื่อ-สกุล ผูป้ ่ วยที่ซองใส่ Capillary tube
2.3 เจาะเลือดปลายนิ้วของผูป้ ่ วยใส่ Capillary tube โดยมีบุคลากรทีมการพยาบาลเป็ นพยาน
2.4 นา Capillary tube พร้อมแบบฟอร์ มการขอเช็คผลิตภัณฑ์โลหิ ต ติดต่อขอรับเลือดที่ธนาคารเลือด
3. ขั้นตอนการตรวจสอบเลือดและส่ วนประกอบของเลือด
-พยาบาลตรวจสอบข้อมูล ก่อนนาเลือดให้ผปู ้ ่ วยโดยตรวจสอบคาสั่งการรักษา
3.1 ตรวจสอบข้อมูลจาก 3 แห่ง: แบบตอบรับเลือด,ใบคล้องเลือด ,ป้ ายติดถุงเลือด
3.2 ตรวจสอบความถูกต้องตรงกัน 7 อย่าง : ชื่อ, นามสกุล, HN,หมู่เลือด ,Rh, Unit number, Expired date
3.3 พยาบาลผูต้ รวจสอบ/พยาบาลคนที่ 2 บันทึกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อในใบ Check list
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4.ขั้นตอนการให้เลือดและส่ วนประกอบของเลือด
4.1 ถ้าผูป้ ่ วยบอกหมู่เลือดไม่ตรงกับหมู่เลือดที่ได้จากธนาคารเลือด หรื อมีการทักท้วงเกี่ยวกับการให้เลือดให้
หยุดปฏิบตั ิการให้เลือดทันที
4.2 ดาเนินการให้เลือดตามหลักเทคนิค
5.ขั้นตอนการดูแลผูป้ ่ วยขณะได้รับเลือดและส่ วนประกอบของเลือด
5.1 บันทึกวัน เวลา ,ชนิดของเลือด, หมู่เลือด ,Rh,หมายเลขเลือด, ปริ มาณเลือด,ชื่อผูใ้ ห้ ลงในบันทึกทางการ
พยาบาลและ แบบบันทึกI/O( กรณี Record I/O)
5.2 ตรวจสอบ สัญญาณ ทุก 15 นาที*2ครั้ง,ทุก 1 ชม.*1ครั้ง, ต่อไปทุก 4 ชม.
5.3 สังเกตปฏิกิริยาที่เกิดจากการให้เลือด, อัตราการไหล, ลักษณะบริ เวณที่ให้เลือด และบันทึกลงในบันทึก
ทางการพยาบาล
5.4 หยุดให้เลือดเมื่อพบอาการแทรกซ้อนจากการให้เลือด
5.5 ตรวจสอบการจัดเก็บใบคล้องเลือดและใบ Check list ก่อนให้เลือดพร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนซึ่ งถูก
จัดเก็บไว้ในเวชระเบียนผูป้ ่ วย
2.8. การให้ออกซิ เจน และอื่นๆ
-อธิบายให้ผปู้ ่ วยทราบถึงวัตถุประสงค์ของการให้ออกซิเจน
-ล้างมือให้สะอาด
-เตรี ยมอุปกรณ์ไปยังเตียงผูป้ ่ วย
-จัดท่าผูป้ ่ วยให้นอนในท่าศีรษะสู ง (Fowler’s Position)
-ต่อสาย cannula กับท่อนาออกซิเจนที่มาจากเครื่ องปรับอัตราไหลของแก๊สเปิ ดออกซิเจนไว้ 2-4 ลิตรต่อ
นาที หรื อตามระบบการรักษาของแพทย์
- คล้องสาย cannula รอบศีรษะผูป้ ่ วย ให้เขี้ยวทั้งสองอยูใ่ นรู จมูก อาจหล่อลื่นเขี้ยวด้วยครี มหล่อลื่นที่
ละลายน้ าได้ เช่น เควายเยลลี่ และปรับสายให้พอเหมาะ ไม่แน่นหรื อหย่อนเกินไป
- ปรับอัตราการไหลของออกซิเจนให้ได้ปริ มาณที่ตอ้ งการ
- ถอดสาย cannula เพื่อทาความสะอาดท่อและรู จมูกทุก 24 ชม. พร้อมทั้งหล่อลื่น
2.9. การให้ออกซิเจน (O2 mask)
-อธิบายให้ผปู้ ่ วยทราบถึงวัตถุประสงค์ของการให้ออกซิเจน
-ล้างมือให้สะอาด
-เตรี ยมอุปกรณ์ไปยังเตียงผูป้ ่ วย
-จัดท่าผูป้ ่ วยให้นอนในท่าศีรษะสู ง (Fowler’s Position)
-ต่อ mask กับเครื่ องปรับอัตราการไหลของแก๊ส และเปิ ดออกซิ เจนในอัตราในอัตราสู งก่อนคือ 10 -20
ลิตร/นาที
-ตรวจดู mask ที่ครอบปากและจมูกว่าสามารถครอบได้พอดีกบั ใบหน้าหรื อไม่มีรอยรั่วที่ใด
-ตรวจดูความเข้มข้นของออกซิเจนด้วยเครื่ องวัด และปรับอัตราการไหลของก๊าซให้พอเหมาะ
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-ถอด mask ออก และใช้ผา้ ชุบน้ าเช็ดหน้าทุก 2-3 ชม. ในกรณี ที่ให้ออกซิ เจนติดต่อกันนานๆ
แนวทางปฏิบัติการเฝ้ าระวังอาการไม่ สุขสบายหรืออาการรบกวน
1) ประเมินอาการไม่สุขสบายหรื ออาการรบกวนต่างๆ ของผูป้ ่ วยเป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่รับผูป้ ่ วย
จนกระทัง่ จาหน่ายจากโรงพยาบาลเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ่ วยและครอบครัวบอกเล่าถึงความไม่สุขสบายหรื ออาการรบกวน
ต่างๆ อธิ บายถึงแนวทางการช่วยเหลือ และวิธีการขอความช่วยเหลือจากพยาบาลหรื อเจ้าหน้าที่อื่น
2) ให้การพยาบาลเพื่อบรรเทาอาการไม่สุขสบาย เช่น การบรรเทาอาการปวด อาการหายใจไม่สะดวก อาการ
ไอ คลื่นไส้ อาการนอนไม่หลับและอื่น ๆ เป็ นต้น
3) ตรวจเยีย่ มผูป้ ่ วยร่ วมกับแพทย์หรื อทีมสุ ขภาพอื่นๆให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผูป้ ่ วยและร่ วมแสดงความคิดเห็นใน
การวางแผนการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
4) พยาบาลหัวหน้าเวรปรึ กษาแพทย์เพื่อให้การรักษาเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงการรักษาใน
5) กรณี ที่อาการไม่สุขสบายไม่ทุเลาลง ให้การพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการความสุ ขสบายด้าน
ร่ างกาย และจิตใจ การปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันในโรงพยาบาล เช่น การดูแลให้ได้รับน้ า อาหาร และการพักผ่อนอย่าง
เพียงพอ การดูแลความสะอาดของร่ างกายและสิ่ งแวดล้อม กรณี ผปู้ ่ วยเด็กเปิ ดโอกาสให้บิดามารดาหรื อผูเ้ ลี้ยงดูเด็กมี
ส่ วนร่ วมในการดูแลตอบสนองความต้องการของเด็ก เป็ นต้น
6) มีการบันทึกการปฏิบตั ิการพยาบาลที่ให้แก่ผรู้ ับบริ การทุกครั้ง
ผู้รับผิดชอบ
- พยาบาลวิชาชีพวิชาชีพหัวหน้าเวร
การติดตามและการประเมินการประเมินผล
1) หัวหน้างานและหัวหน้าเวร มีการสังเกตการปฏิบตั ิงานของพยาบาล ทุกวัน
2) หัวหน้างานและหัวหน้าเวร สุ่ ม ตรวจสอบเวชระเบียนโดยดูจากการบันทึกทางการพยาบาล ทุกวัน
3) พยาบาลวิชาชีพ ผูร้ ับผิดชอบ งาน QA ติดตามการสุ่ มตรวจ Chart ร้อยละ 5 ของผูป้ ่ วยที่มานอนโรงพยาบาลทุก
เดือนและพยาบาลทุกคนในหน่วยงานมีการตรวจสอบการประเมินการใช้กระบวนการพยาบาล จาก Chart ที่สุ่มตรวจ
การปฏิบัติการ
1) หัวหน้างานสื่ อสารให้พยาบาลทุกคนในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจตรงกันผ่านเวทีการประชุมของหน่วยงานทุก
เดือนหรื อตามภาวะเร่ งด่วน
2) หัวหน้างานให้การปรึ กษาและการสอนงานขณะปฏิบตั ิงาน
3) หัวหน้างานจัดทาคู่มือแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยให้ปลอดภัย
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มาตรฐานที่ 5
การวางแผนการจาหน่ ายและการดูแลต่ อเนื่อง
เพือ่ เตรียมความพร้ อมของผู้ป่วยและครอบครัวก่ อนจาหน่ าย
พยาบาลวิชาชีพวางแผนจาหน่าย ฟื้ นฟูสภาพ การสอนและฝึ กทักษะส่ งเสริ มความสามารถในการดูแลตนเอง
ครอบคลุมปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วย
เป้าหมาย
- ผูป้ ่ วยและครอบครัวได้รับการวางแผนจาหน่ายครอบคลุมปั ญหาและความต้องการ >80%
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผปู้ ่ วยและครอบครัวรับรู้การเตรี ยมความพร้อมด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณก่อน
จาหน่าย
2) เพื่อให้ผปู้ ่ วยและครอบครัวมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องก่อนการจาหน่ายจากโรงพยาบาล
ตัวชี้วดั
1) ร้อยละของผูป้ ่ วยได้รับคาแนะนาก่อนการจาหน่ายและผ่านการประเมินความรู้ตามหลัก METHOD ทั้ง 6 ข้อ
>90%
สู ตร = จานวนผู้ป่วยทีส่ ามารถผ่ านการประเมินความรู้ ตามหลัก METHOD X 100
จานวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่จาหน่ ายทั้งหมด
2) ร้อยละของผูป้ ่ วยได้รับการฟื้ นฟูสภาพและผ่านการประเมินทักษะที่จาเป็ นก่อนการจาหน่าย >90%
สู ตร = จานวนผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับการประเมินทักษะทีจ่ าเป็ นก่ อนการจาหน่ าย X 100
จานวนผู้ป่วยทีจ่ าหน่ ายทั้งหมด
3) ร้อยละผูป้ ่ วยและครอบครัวมีความรู้และทักษะในการดูแลสุ ขภาพตนเอง 100 %
สู ตร = จานวนผู้ป่วยและครอบครัวทีส่ ามารถตอบคาถามและปฏิบัติหลังการสอนได้ ถูกต้ อง X 100
จานวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่จาหน่ ายทั้งหมด
4) ร้อยละของผูป้ ่ วยเรื้ อรังได้รับการส่ งต่อเพื่อการดูแลที่บา้ นอย่างต่อเนื่ อง (ตามเกณฑ์) >80%
สู ตร = จานวนผู้ป่วยเรื้อรังที่ได้ รับการส่ งต่ อเพือ่ การดูแลต่ อเนื่อง(ตามเกณฑ์ ) X 100
จานวนผู้ป่วยเรื้อรังทีจ่ าหน่ ายทั้งหมด
5) อัตราการกลับมารักษาซ้ า ภายใน 28 วันโดยไม้ได้วางแผนล่วงหน้า (ด้วยสาเหตุการปฏิบตั ิตวั ไม่ถูกต้อง) <2%
สู ตร = จานวนผู้ป่วยทีก่ ลับเข้ ารับการรักษาซ้าภายใน 28 วันฯ X 100
จานวนผู้ป่วยจาหน่ ายในเดือนก่ อนหน้ าทั้งหมด
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แนวทางการปฏิบัติ
การดูแลต่อเนื่อง (Continuing care) หมายถึง การดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวม บูรณการที่ตอบสนองความ
ต้องการหรื อปั ญหาของผูป้ ่ วยที่ครอบคลุมตั้งแต่โรงพยาบาลถึงบ้าน เป็ นการบริ การที่เป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ
สร้างความพึงพอใจ สร้างทักษะให้ผปู้ ่ วยและครอบครัวพึ่งตนเองได้ ลดการเจ็บป่ วยและพิการ สร้างคุณภาพชีวติ และ
อยูใ่ นสังคมอย่างมี คุณค่าการดูแลต่อเนื่องประกอบด้วย การวางแผนจาหน่าย การส่ งต่อและ การบริ การสุ ขภาพที่บา้ น
1) การวางแผนจาหน่ าย (Discharge planning) หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือให้ผปู้ ่ วยได้รับการดูแลรักษาที่
ถูกต้องเหมาะสม และต่อเนื่อง จากโรงพยาบาลหรื อหน่วยบริ การสุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อมใหม่ของผูป้ ่ วยภายหลังการ
จาหน่ายจากโรงพยาบาล โดยได้รับความร่ วมมือประสานงานกันระหว่างบุคลากรใน ทีมสุ ขภาพ ตัวผูป้ ่ วยและ
ครอบครัวประกอบด้วยขั้นตอนการประเมินปั ญหาความต้องการ การวินิจฉัยปั ญหา การลงมือปฏิบตั ิ และการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยการเตรี ยมผูป้ ่ วยและครอบครัวให้พร้อม เพื่อกลับไปดูแลและฟื้ นฟูต่อที่บา้ น มีทีม
สุ ขภาพร่ วมกันฝึ กให้ผปู้ ่ วยและครอบครัว เกิดทักษะที่จะดูแลตนเองที่บา้ น สามารถตัดสิ นใจและแก้ปัญหา โดยนาเอา
ทรัพยากรในบ้านและชุมชนมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวติ เพื่อให้อยูอ่ ย่างปกติที่สุด
2) การส่ งต่ อ (Refer) เป็ นกระบวนการส่ งผูป้ ่ วยไปยังสถานที่ต่าง ๆ คือ สถานบริ การใกล้บา้ น บ้าน สถานสงเคราะห์
และอื่น ๆตามที่ผปู้ ่ วยต้องการ หรื อตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่อง การส่ งต่อต้องการความร่ วมมือ
และประสานงานระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ ระบบส่ งต่อที่มีประสิ ทธิ ภาพจะถูกเตรี ยมตั้งแต่ผปู้ ่ วยพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล โดยมีการสื่ อสารกันระหว่างโรงพยาบาล สถานบริ การที่รับ ส่ งต่อ บ้าน และแหล่งประโยชน์ในชุมชน
เพื่อให้เกิดความพร้อมจริ ง
3) การบริการสุ ขภาพทีบ่ ้ าน (Home Health care) การบริ การสุ ขภาพที่บา้ นเป็ นการให้การดูแลรักษาพยาบาล ณ ที่อยู่
อาศัยของผูป้ ่ วยโดยมุ่งเน้นการรักษาที่ต่อเนื่อง สนับสนุนและช่วยเหลือผูป้ ่ วยให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
โดยเฉพาะผูป้ ่ วยและสมาชิกในครอบครัวที่มีปัญหาสุ ขภาพ เช่น ผูส้ ู งอายุ ผูป้ ่ วยระยะพักฟื้ น ผูป้ ่ วยเรื้ อรังหรื อผูพ้ ิการ
รวมทั้งผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายโดยให้บริ การด้านการรักษาพยาบาล การส่ งเสริ มป้ องกันโรค และฟื้ นฟูสภาพ
กลุ่มผูป้ ่ วยที่ตอ้ งดูแลต่อเนื่อง ได้แก่
1) ผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรื อผูด้ ูแลยังขาดความรู้และทักษะในการดูแลผูป้ ่ วย
2) ผูป้ ่ วยที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ติดตัวกลับบ้านผูพ้ ิการทุกประเภท ผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้าย ผูป้ ่ วยบาดเจ็บที่ศีรษะ
ภายหลังได้รับการผ่าตัดสมอง ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งคาท่อหลอดลมคอ คาสายยางให้อาหาร คาสายสวนปั สสาวะ
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การวางแผนดูแลผู้ป่วยอย่ างต่ อเนื่อง
การดูแลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง เป็ นการดูแลแบบองค์รวมที่บูรณการเพื่อตอบสนองความต้องการหรื อปั ญหา
ของผูป้ ่ วยที่ครอบคลุมตั้งแต่อยูโ่ รงพยาบาลจนถึงกลับบ้านเพื่อสร้างงานบริ การที่มีประสิ ทธิภาพ สร้างความพึงพอใจ
สร้างทักษะให้ผปู้ ่ วยและครอบครัวให้พ่ ึงตัวเองได้ ลดการเจ็บป่ วยและความพิการ สร้างคุณภาพชีวติ ที่ดีและอยูใ่ น
สังคมอย่างมีความสุ ข การดูแลต่อเนื่ องครอบคลุมการวางแผนการจาหน่ายและการส่ งต่อและการบริ การที่บา้ นโดย
ทีมสหวิชาชีพ
กลุ่มเป้าหมาย ได้ แก่
1) ผูป้ ่ วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรื อผูด้ ูแลขาดความรู้และทักษะในการดูแลผูป้ ่ วย
2) ผูป้ ่ วยที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ติดตัวกลับบ้าน เช่นผูพ้ ิการ ผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุ ดท้าย ผูป้ ่ วยบาดเจ็บที่ศีรษะ
ภายหลังการผ่าตัดสมอง ผูป้ ่ วยที่คาท่อหลอดลมที่คอ คาสายยางให้อาหาร คาสายสวนปั สสาวะการกาหนดบทบาท
หน้าที่ของแต่ละวิชาชีพต่างๆ ดังนี้
แพทย์ ให้ขอ้ มูลการวินิจฉัยโรค ข้อมูลเกี่ยวกับโรค ผลการตรวจร่ างกาย การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ แผนการ
รักษา ความก้าวหน้าของโรค แจ้งหัตถการสาคัญ/การผ่าตัด (ถ้ามี)
- กรณี Refer ให้ขอ้ มูลเหตุผลการ Refer และ แผนการรักษา
- กรณี ผปู้ ่ วยไม่สมัครใจรักษา ให้ขอ้ มูลเรื่ องโรค แนวทางการรักษา ความก้าวหน-าของโรคเพื่อให้
ผูป้ ่ วยและครอบครัวพิจารณา ถ้ายืนยันไม่สมัครใจ ให้ผปู้ ่ วยหรื อญาติลงนามไม่สมัครใจรักษาตามแนวทางการปฏิบตั ิ
กรณี ไม่ยนิ ยอมรับการรักษา(มาตรฐานโยบายสิ ทธิผปู้ ่ วยของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การมหาชน)
- กรณี ผปู้ ่ วยเสี ยชีวติ ให้ขอ้ มูลญาติหรื อครอบครัวถึงสาเหตุการเสี ยชีวติ และการรักษาที่ได้รับในการช่วยชีวติ
ผูป้ ่ วย
พยาบาล ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับอาการและอาการแสดงที่สาคัญหรื อที่ผดิ ปกติที่ควรรี บแจ้งแพทย์ / พยาบาล การปฏิบตั ิตวั
ข้อจากัดหรื อผลกระทบของการเจ็บป่ วย ความสามารถในการปฏิบตั ิ กิจวัตรประจาวัน การจัดสภาพสิ่ งแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเจ็บป่ วย การฟื้ นฟูสภาพ การป้ องกันภาวะแทรกซ้อน และการปรับวิธีการดาเนินชีวติ ให้เหมาะสม
กับโรค
เภสั ชกร ให้ขอ้ มูลความรู้เกี่ยวกับยา การใช้ยา ผลข้างเคียงของยาและการสังเกตอาการผิดปกติจากการใช้ยาที่ควรรี บ
มาพบแพทย์
นักกายภาพบาบัด ตรวจประเมินร่ างกาย และให้การบาบัดตามแผนการรักษาของแพทย์ดว้ ยวิธีกายภาพบาบัดเพื่อ
ฟื้ นฟูให้กลับสู่ สภาพปกติ โดยใช้ความร้อน เสี ยง ไฟฟ้ า การคัด การดึง การนวด การบริ หารร่ างกายเพื่อฟื้ นฟู ป้ องกัน
ปรับปรุ ง แก้ไขสมรรถภาพของร่ างกายที่เสื่ อมสภาพหรื อพิการทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม พัฒนาการรับรู้และ
ความรู้ความเข้าใจด้วยวิธีการทางกิจกรรมบาบัด เพื่อให้ผปู้ ่ วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สอนและฝึ กหัดกิจวัตร
ประจาวัน เช่น การเคลื่อนย้าย สุ ขอนามัยส่ วนบุคคล การรับประทานอาหาร การฟื้ นฟูความสามารถทางกาย การ
ปรับตัวเข้ากับสังคม
พยาบาลจิตเวช รวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ประเมินภาวะสุ ขภาพทางจิต การวางแผนการพยาบาลให้สอดคล้อง
และสัมพันธ์กบั สภาพปั ญหาของผูป้ ่ วย จัดสภาพแวดล้อมเพื่อบาบัด เป็ นผูป้ ระสานความร่ วมมือในการรักษาร่ วมกับ
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ทีมสหวิชาชีพให้ความรู้กบั ผูป้ ่ วยและครอบครัวเกี่ยวกับโรค แนวทางการรักษา การปฏิบตั ิตวั การดูแลกิจวัตร
ประจาวัน และการจัดการปั ญหาส่ วนตัวต่างๆ ทากลุ่มบาบัดต่างๆ รวมถึงสนทนาเชิงบาบัดเพื่อผูป้ ่ วยและครอบครัว
ขั้นตอนการวางแผนจาหน่ าย
1.ใช้ขอ้ มูลจากการประเมินในระยะแรกรับ และระยะการดูแลต่อเนื่องและวินิจฉัยคาดการณ์ปัญหาสุ ขภาพที่อาจยังคง
เหลืออยูห่ ลังจากจาหน่ายของผูป้ ่ วยแต่ละราย ได้แก่
1.1. ความรู้ความเข้าใจของผูป้ ่ วยและครอบครัวเกี่ยวกับโรค/ภาวะความเจ็บป่ วย
1.2. แนวทางการรักษาที่ได้รับ
1.3. ความสามารถในการปฏิบตั ิตวั เพื่อดูแลสุ ขภาพตนเอง
1.4. สภาพร่ างกาย จิตใจ และระดับความรุ นแรงของโรค
2. ให้การฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วย เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนจาหน่ายให้
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผูป้ ่ วยแต่ละราย เช่น
2.1. การฝึ กหายใจ การไอ
2.2. จัดกิจกรรมการออกกาลังกาย เพื่อฟื้ นฟูสภาพกล้ามเนื้อและข้อ
2.3. การฝึ กทักษะในการอาบน้ า / แต่งตัว การรับประทานอาหาร การเดิน การทรงตัว
2.4. การฝึ กทักษะการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ
2.5. การฝึ กการทาอาหารปั่ นผสมและให้อาหารทางสายยาง การทาแผล การสวนปั สสาวะ
2.6. การฝึ กทักษะการจัดการความเครี ยด
3. กาหนดแผนการสอน และฝึ กทักษะในการดูแลสุ ขภาพตนเองก่อนกลับบ้าน ( ใช้รูปแบบ M-E-T-H-O-D ) เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิ
4. กาหนดแนวทางการเตรี ยมครอบครัวในการดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ น
5. เลือกใช้แผนการฟื้ นฟูสภาพและแผนการสอนฝึ กทักษะให้เหมาะสมสอดคล้องกับปั ญหาของผูป้ ่ วย
6. เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ่ วย / ผูด้ ูแลหรื อครอบครัวซักถามข้อสงสัยร่ วมวางแผนและประเมินผลการเตรี ยมความพร้อมก่อน
จาหน่าย
7. ช่วยผูป้ ่ วย / ผูด้ ูแลหรื อครอบครัววางแผนเพื่อจัดกิจกรรมการฟื้ นฟูสภาพและการดูแลสุ ขภาพตนเองให้เป็ นส่ วน
หนึ่งของชีวิตประจาวัน
8. จัดหาอุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย และอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือให้ผปู้ ่ วยออกกาลังกายอย่างปลอดภัย
9. ให้การปรึ กษาแก่ผปู้ ่ วย/ครอบครัวในการปรับตัวและจัดแบบแผนการดาเนิ นชีวติ ระหว่างเจ็บป่ วยภายหลังจาหน่าย
จากโรงพยาบาล
- ส่ งปรึ กษาพยาบาลผูใ้ ห้การปรึ กษา (Nurse Counselor) หรื อรับบริ การจิตบาบัด /ครอบครัวบาบัด ในกรณี ที่จาเป็ น
- ประสานงานหรื อประชุมปรึ กษาหารื อกับบุคลากรทีมสุ ขภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อร่ วมแก้ไขปั ญหาผูป้ ่ วย เช่น แพทย์ นัก
สังคมสงเคราะห์ นักโภชนาการ นักกายภาพบาบัดหรื อทีมงานดูแลสุ ขภาพที่บา้ น เป็ นต้น

31
การดูแลผู้ป่วยวาระสุ ดท้ าย
เป้าหมาย
1) ผูป้ ่ วยและครอบครัวรับรู้ เข้าใจอาการ การรักษาพยาบาลและการดาเนินของโรค
2) ผูป้ ่ วยและครอบครัวมีความพร้อมในการเผชิญความตาย
3) ผูป้ ่ วยวาระสุ ดท้ายได้รับการดูแลและตายอย่างสมศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผปู้ ่ วยและครอบครัวมีความพร้อมในการเผชิญความตาย
2) เพื่อให้ผปู้ ่ วยวาระสุ ดท้ายได้รับการดูแลและตายอย่างสมศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
ตัวชี้วดั
1) ร้อยละของผูป้ ่ วยวาระสุ ดท้ายได้รับการดูแลและตายอย่างสมศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ 100%
สู ตร = จานวนผู้ป่วยวาระสุ ดท้ ายได้ รับการดูแลและเสี ยชี วติ อย่ างสมศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ X 100
จานวนผู้ป่วยวาระสุ ดท้ ายทั้งหมด
2) ร้อยละความพึงพอใจของครอบครัวผูป้ ่ วยวาระสุ ดท้ายต่อบริ การพยาบาล >85%
สู ตร = ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ X 100
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม
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แนวทางการปฏิบัติ
การดูแลผู้ป่วยวาระสุ ดท้ าย
1) ประเมินความเข้าใจและการรับรู -เกี่ยวกับอาการและความเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยและครอบครัว
2) ให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยและครอบครัวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการรักษาพยาบาล และการดาเนินของโรคหรื อความ
เจ็บป่ วยเป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่องตามขอบเขตหน้าที่
3) ให้การพยาบาลเพื่อบรรเทาอาการคุกคาม และดูแลความสุ ขสบาย
4) ให้การปรึ กษาแก่ผปู้ ่ วย / ครอบครัวเพื่อวางแผนเผชิ ญกับความตาย ถ้าจาเป็ นส่ งปรึ กษาพยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
ปรึ กษา
5) เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ่ วย / ครอบครัวได้ระบายความรู้สึก
6) อานวยความสะดวกหากผูป้ ่ วยและครอบครัวต้องการประกอบพิธีทางศาสนา อนุญาตให้ญาติเฝ้ า ย้ายเข้าห้องพิเศษ
ในวาระสุ ดท้ายเพื่อได้อยูแ่ ละได้รับการดูแลท่ามกลางญาติพี่นอ้ งอย่างใกล้ชิด และเสี ยชีวติ อย่างสงบสมศักดิ์ศรี
7) เมื่อผูป้ ่ วยเสี ยชีวติ ดูแลความสะอาดร่ างกาย และปฏิบตั ิตามแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยเสี ยชีวติ
8) อานวยความสะดวกแก่ญาติ / ครอบครัวในการติดต่อประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ
- พยาบาลวิชาชีพวิชาชีพหัวหน้าเวร
การติดตามและการประเมินการประเมินผล
1) หัวหน้างานและหัวหน้าเวรมีการสังเกตการปฏิบตั ิงานของพยาบาล ทุกวัน
2) หัวหน้างานและหัวหน้าเวรสุ่ มตรวจสอบเวชระเบียนโดยดูจากการบันทึกทางการพยาบาล ทุกวัน
3) หัวหน้างานและหัวหน้าเวรสุ่ มสอบถามกับผูร้ ับบริ การ
4) พยาบาลวิชาชีพ ผูร้ ับผิดชอบ งาน QA ติดตามการสุ่ มตรวจ Chart ร้อยละ 5 ของผูป้ ่ วยที่มานอนโรงพยาบาลทุก
เดือนและพยาบาลทุกคนในหน่วยงานมีการตรวจสอบการประเมินการใช้กระบวนการพยาบาล จาก Chart ที่สุ่มตรวจ
การปฏิบัติการ
1) หัวหน้างานสื่ อสารให้พยาบาลทุกคนในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจตรงกันผ่านเวทีการประชุมของหน่วยงานทุก
เดือนหรื อตามภาวะเร่ งด่วน
2) หัวหน้างานให้การปรึ กษาและการสอนงานขณะปฏิบตั ิงาน
3) หัวหน้างานจัดทาคู่มือแนวทางการวางแผนจาหน่ายในกลุ่มโรคที่สาคัญของหน่วยงาน กลุ่มผูป้ ่ วยที่ตอ้ งดูแล
ต่อเนื่องและแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย
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มาตรฐานที่ 6
การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพเพื่อประเมินความก้าวหน้าของภาวะสุ ขภาพผูป้ ่ วยและปรับปรุ งแผนการพยาบาลเป็ นระยะ
อย่างต่อเนื่องครอบคลุม ข้อกาหนดมาตรฐาน ต่อไปนี้
1. การประเมินและสรุ ปผลการปฏิบตั ิการพยาบาลและอาการเปลี่ยนแปลงของผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง
2. การวิเคราะห์ผลสาเร็ จ/อุปสรรคนามาปรับเปลี่ยนแผนการพยาบาลให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาของผูป้ ่ วย
3. การให้ผปู้ ่ วยและครอบครัวหรื อผูด้ ูแลมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการปฏิบตั ิการพยาบาล
เป้าหมาย
1) ผูป้ ่ วยได้รับการติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อประเมินผลการพยาบาลตามมาตรฐานในเวลาที่เหมาะสม >80%
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการพยาบาลที่ตอบสนองต่อปั ญหา / ความต้องการอย่างถูกต้องต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล
2) เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อประเมินผลการพยาบาลในเวลาที่เหมาะสม
ตัวชี้วดั
1) ร้อยละของผูป้ ่ วยได้รับการติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อประเมินผลการพยาบาลในเวลาที่เหมาะสม 100%
สู ตร = จานวนครั้งการบันทึกการประเมินผลหลังการปฏิบัติการพยาบาล X 100
จานวนครั้งของการปฏิบัติการพยาบาลทั้งหมด
แนวทางการปฏิบัติ
1) ประเมินหรื อตรวจสอบข้อมูลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองภายหลังให้การพยาบาลทันทีหรื อในเวลาที่กาหนด
ตามมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะโรค/กลุ่มอาการ
2) ใช้ขอ้ มูลจากการประเมินผลการพยาบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อวินิจฉัยการพยาบาล ความ
เป็ นไปได้ของเป้ าหมายและความเหมาะสมของแผนการพยาบาลตลอดเวลา
3) ปรับปรุ ง/ปรับเปลี่ยนแผนการพยาบาลโดยแสวงหากลวิธีใหม่ในการให้การพยาบาลให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหา
และความต้องการของผูป้ ่ วย
4) ประเมินและสรุ ปผลการพยาบาลผูป้ ่ วยทุกรายอย่างต่อเนื่อง
5) ประเมินและสรุ ปผลการพยาบาลผูป้ ่ วยจาหน่ายทุกราย
6) วิเคราะห์ผลสาเร็ จ หรื อปั จจัยขัดข้องของการพยาบาล ในกรณี การพยาบาลไม่กา้ วหน้าขณะผูป้ ่ วยเข้ารับการ
รักษาพยาบาล
7) เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ่ วย/ครอบครัวหรื อผูด้ ูแลร่ วมประเมินผลการพยาบาลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง
8) บันทึกรายงานการพยาบาลผูป้ ่ วยแต่ละรายเกี่ยวกับปั ญหาหรื อความต้องการ การพยาบาลและผลของการพยาบาล
ให้ครบถ้วน สมบูรณตามลาดับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาในแบบบันทึกรายงานการพยาบาล
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ผู้รับผิดชอบ
- หัวหน้าและรองหัวหน้าหอผูป้ ่ วยใน, พยาบาลวิชาชีพวิชาชีพหัวหน้าเวร
การติดตามและการประเมินการประเมินผล
1) หัวหน้างานและหัวหน้าเวร มีการสังเกตการปฏิบตั ิงานของพยาบาล ทุกวัน
2) หัวหน้างานและหัวหน้าเวร สุ่ ม ตรวจสอบเวชระเบียนโดยดูจากการการบันทึก ในใบซักประวัติ อาการ และการ
บันทึกทางการการพยาบาล ทุกวัน
3) หัวหน้างานและหัวหน้าเวรสุ่ มสอบถามกับผูร้ ับบริ การ
4) พยาบาลวิชาชีพ ผูร้ ับผิดชอบ งาน QA ติดตามการสุ่ มตรวจ Chart ร้อยละ 5 ของผูป้ ่ วยที่มานอนโรงพยาบาลทุก
เดือนและพยาบาลทุกคนในหน่วยงานมีการตรวจสอบการประเมินการใช้กระบวนการพยาบาล จาก Chart ที่สุ่มตรวจ
การปฏิบัติการ
1) หัวหน้างานสื่ อสารให้พยาบาลทุกคนในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจตรงกันผ่านเวทีการประชุมของหน่วยงานทุก
เดือนหรื อตามภาวะเร่ งด่วน
2) หัวหน้างานให้การปรึ กษาและการสอนงานขณะปฏิบตั ิงาน
3) หัวหน้างานจัดทาคู่มือแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยให้ปลอดภัย
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มาตรฐานที่ 7
การสร้ างเสริมสุ ขภาพ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการพยาบาลสร้างเสริ มสุ ขภาพผูป้ ่ วย สอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการ ครอบคลุม
ของกาหนดมาตรฐานต่อไปนี้
1. การจัดแผน/โปรแกรมการสร้างเสริ มสุ ขภาพ สาหรับการบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยในและบริ การด้านสุ ขภาพทางเลือก
ที่เหมาะสม กับผูป้ ่ วยแต่ละราย
2. การจัดสิ่ งแวดล้อมและสถานที่ของการบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยในให้เอื้อต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
3. การประเมินผลตามแผน/โปรแกรมการสร้างเสริ มสุ ขภาพงานบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยใน
เป้ าหมาย ผูป้ ่ วยและครอบครัวได้รับการสร้างเสริ มสุ ขภาพสอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผปู ้ ่ วยมีแผนการสร้างเสริ มสุ ขภาพสอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการ
2. เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการบริ การสุ ขภาพทางเลือก
ตัวชี้วดั
- ร้อยละของผูป้ ่ วยได้รับการสร้างเสริ มสุ ขภาพสอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการ > 80
สู ตร = จานวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้ รับการสร้ างเสริมสุ ขภาพสอดคล้ องกับปั ญหา X 100
จานวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
แนวทางปฏิบัติ
1. ใช้ขอ้ มูลจากการประเมินในระยะแรกรับและต่อเนื่อง เพื่อวินิจฉัยความต้องการการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ทั้งด้าน
ร่ างกายและจิตใจของผูป้ ่ วยและครอบครัว
2. ค้นหาปั จจัยเอื้อและอุปสรรคที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพของผูป้ ่ วยและครอบครัว
3. กาหนดแผนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ โดยส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยและครอบครัวเข้ามามีส่วนร่ วมผสมผสานแผนเข้ากับ
แผนการพยาบาลและแผนการดูแลของทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่การสอนการดูแลตนเอง ( Self-care ) การดูแลผูป้ ่ วย
ที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์
4. ปฏิบตั ิการสร้างเสริ มสุ ขภาพทั้งด้านร่ างกายและจิตใจและสังคมของผูป้ ่ วยแต่ละรายให้สอดคล้องกับปั ญหาและ
ความต้องการดังนี้
4.1. จัดกิจกรรมการออกกาลังกายอย่างเหมาะสมในแต่ละราย เช่น การบริ หารกล้ามเนื้ อและขอ การฝึ กการหายใจ
การไอ โดยนักกายภาพบาบัด เป็ นต้น
4.2. การฝึ กทักษะการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน เช่นการอาบน้ า การรับประทานอาหาร การขับถ่าย
4.3. การส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยผ่อนคลาย โดยไม่ขดั ต่อภาวะความเจ็บป่ วยของ ผูป้ ่ วยกิจกรรมการผ่อนคลายกล้ามเนื้ อ การ
สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน จัดห้องพักญาติ
4.4. กรณี ป่วยเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริ มพัฒนาการตามวัย โดยไม่ขดั ต่อภาวะเจ็บป่ วย
5. จัดสิ่ งแวดล้อมและสถานที่ให้เอื้อต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ เช่น จัดสถานที่ อุปกรณ์เครื่ องมือ สาหรับออกกาลัง
กาย มุมหนังสื อ มุมส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก
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6. ประชาสัมพันธ์การสร้างเสริ มสุ ขภาพแก่ผปู ้ ่ วยและครอบครัวอย่างต่อเนื่ องให้ขอ้ มูลแก่ผปู ้ ่ วยและครอบครัวทั้ง
สอนสุ ขศึกษาจัดบอร์ ดความรู ้และข่าวสารด้านสุ ขภาพ จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริ มพลังอานาจ ( Empowerment)
7. ให้บริ การสุ ขภาพทางเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยและครอบครัวในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ได้แก่
การบริ การแพทย์Iแผนไทย นวดแผนไทย และ การบริ การแพทย์พ้นื บ้านไทย ได้แก่บริ การและการดูแลสุ ขภาพที่ใช้
ความรู ้ที่มีการสื บทอดกันภายในครอบครัวหรื อชุมชนโดยหมอพื้นบ้าน หมอนวดพื้นบ้านและมีการใช้ยาสมุนไพร
เช่น มะแว้ง เพชรสังฆาต
8. สรุ ปประเมินผลการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
9. บันทึกผลการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ผู้รับผิดชอบ
- พยาบาลวิชาชีพ
การติดตามและการประเมินผล
1) หัวหน้างานและหัวหน้าเวร มีการสังเกตการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิการพยาบาล ทุกวัน
2) หัวหน้างาน และหัวหน้าเวร สุ่ มสัมภาษณ์ผปู ้ ่ วยและญาติที่มารับบริ การที่งานผูป้ ่ วยใน
3) หัวหน้างานและหัวหน้าเวรสุ่ มตรวจสอบเวชระเบียนโดยดูจากการการบันทึก ในใบซักประวัติ อาการ และการ
บันทึกทางการการพยาบาล ทุกวัน
4) พยาบาลวิชาชีพ ผูร้ ับผิดชอบ งาน QA ติดตามการสุ่ มตรวจ Chart ร้อยละ 5 ของผูป้ ่ วยที่มานอนโรงพยาบาลทุก
เดือนและพยาบาลทุกคนในหน่วยงานมีการตรวจสอบการประเมินการใช้กระบวนการพยาบาล จาก Chart ที่สุ่มตรวจ
การปฏิบัติการ
1) หัวหน้างานสื่ อสารให้พยาบาลทุกคนในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจตรงกันผ่านเวทีการประชุมของหน่วยงานทุก
เดือนหรื อตามภาวะเร่ งด่วน
2) หัวหน้างานจัดทาแนวทางการสร้างเสริ มสุ ขภาพของหน่วยงาน
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มาตรฐานที่ 8
การคุ้มครองภาวะสุ ขภาพ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการพยาบาลคุม้ ครองภาวะสุ ขภาพเพื่อป้ องกันการเกิดอันตรายและการกลับเป็ นซ้ าของโรค
เป้าหมาย
ผูป้ ่ วยได้รับการปฏิบตั ิการพยาบาลที่ป้องกันการเกิดอันตราย และการกลับเป็ นซ้ าของโรค ≥ 80 %
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการป้ องกันความเสี่ ยง/อุบตั ิการณ์/ภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้แก่ผปู ้ ่ วยและครอบครัว
ตัวชี้วดั
1) จานวนอุบตั ิการณ์การระบุตวั ผูป้ ่ วยผิดคน = 0
2) จานวนอุบตั ิการณ์ การรักษาผิดคน = 0
3) จานวนอุบตั ิการณ์ ความผิดพลาดในการบริ หารยา(Drug Administration Error) = 0
4) จานวนอุบตั ิการณ์ความผิดพลาดในการให้เลือดและ/หรื อส่ วนประกอบของเลือด = 0
5) จานวนอุบตั ิการณ์ การพลัดตกหกล้ม = 0
6) อัตราการเกิดแผลกดทับของผูป้ ่ วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล < 5 ต่อพันวันนอน
สู ตร = จานวนครั้งการเกิดแผลกดทับระดับ 2-4 X 1000
จานวนวันนอนรวมของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ ยง
7) อัตราการติดเชื้ อในทางเดินปั สสาวะในผูป้ ่ วยที่คาสายสวนปั สสาวะ <10 ต่อพันวันนอน
สู ตร = จานวนครั้งของการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะจากการคาสาย X 1000
จานวนวันรวมทีผ่ ้ ปู ่ วยคาสายสวนปัสสาวะ
8) อัตราการเกิดหลอดเลือดดาอักเสบจากการให้สารน้ าทางหลอดเลือดดา < 0.5 ต่อพันวันนอน
สู ตร = จานวนครั้งการเกิดหลอดเลือดดาอักเสบจากการให้ สารนา้ X 1000
จานวนวันรวมทีผ่ ้ ปู ่ วยให้ สารนา้ ทางหลอดเลือดดา
10) จานวนอุบตั ิการณ์การตายอย่างไม่คาดคิด = 0
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แนวทางการปฏิบัติ
1. การจัดระบบงานเพื่อป้ องกันเสี่ ยง/อุบตั ิการณ์/ภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้แก่ผปู ้ ่ วยและครอบครัว
1.1.ใช้ขอ้ มูลจากการประเมินในระยะแรกรับและเนื่ องในการวินิจฉัยความต้องการการคุม้ ครองภาวะสุ ขภาพจาก
อันตรายทั้งด้านร่ างกาย และจิตใจ
1.2.กาหนดแผนการคุม้ ครองภาวะสุ ขภาพจากอันตรายด้านร่ างกายและจิตใจโดยผสมผสานเข้ากับแผนการ
พยาบาลและแผนการดูแลของทีมสหสาขาวิชาชีพ
1.3.ปฏิบตั ิและกากับดูแลให้สมาชิกในทีมการพยาบาลปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงหรื อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ครอบคลุมประเด็นสาคัญ ดังนี้
1.3.1. การตรวจสอบความถูกต้องของตัวบุคคล
1.3.2. การป้ องกันการติดเชื้อ
1.3.3. การป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ/อุบตั ิการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
1.3.4. การเกิดแผลกดทับและ/หรื อความพิการที่สามารถป้ องกันได
1.3.5การป้ องกันอันตรายจากการตรวจ/หัตถการ/เครื่ องมือพิเศษ/ยา/สารเคมี
1.4. ติดตามเฝ้ าระวังอุบตั ิการณ์ที่ไม่พึงประสงค์วเิ คราะห์ สาเหตุ และปรับปรุ งแผนการคุม้ ครองอันตรายด้าน
ร่ างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่อง
1.5. บันทึกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในรายงานอุบตั ิการณ์และรายงานผูเ้ กี่ยวข้องทราบ
1.6. ประเมิน สรุ ป และบันทึกการปฏิบตั ิการพยาบาลคุม้ ครองภาวะสุ ขภาพ
2. การจัดสภาพแวดล้อมของงานบริ การพยาบาลผูป้ ่ วยในให้เหมาะสม และปลอดภัย
3. การจัดเตรี ยมเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ดี
3.1. มีการจัดเตรี ยมเครื่ องมือเครื่ องใช้สาหรับการตรวจรักษาได้แก่ เครื่ องมือช่วยชีวิต เช่น
เครื่ องกระตุกหัวใจ เครื่ องตรวจคลื่นหัวใจ รถฉุกเฉิน เป็ นต้น
3.2. จัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่ใช้กบั ผูร้ ับบริ การให้มีความสะอาด ปลอดภัยและเพียงพอต่อ
การใช้งาน ได้แก่ เหยือกน้ าแก้วน้ า เก้าอี้ เป็ นต้น
3.3. มีการเตรี ยมเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกายที่สะอาด ให้ผลัดเปลี่ยนทุกวันในเวรดึกและเวรบ่าย
หรื อเมื่อจาเป็ น
3.4. เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ให้ผปู ้ ่ วยแต่ละรายเมื่อเขาพักเป็ นระยะๆ หรื อเมื่อสกปรก
ผู้รับผิดชอบ
- หัวหน้าหอผูป้ ่ วย
- พยาบาลวิชาชีพ
การติดตามและการประเมินผล
1) หัวหน้างานและหัวหน้าเวร มีการสังเกตการณ์ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริ การแก่ผรู ้ ับบริ การ
ทุกวัน
2) พยาบาลผูร้ ับผิดชอบการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การมีการประเมิน ปี ละ2 ครั้ง
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3) หัวหน้างานและหัวหน้าเวร สุ่ มสัมภาษณ์ผปู ้ ่ วยและญาติที่มารับบริ การที่งานผูป้ ่ วยใน
4) หัวหน้างานตรวจสอบข้อมูลจากอุบตั ิการณ์ไม่พึงประสงค์ทุกวัน
5) หัวหน้างานตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่ องมือช่วยชีวติ ทุกวัน
การปฏิบัติการ
1) หัวหน้างานสื่ อสารให้พยาบาลทุกคนในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจตรงกันผ่านเวทีการประชุมของหน่วยงานทุก
เดือนหรื อตามภาวะเร่ งด่วน
2) หัวหน้างานให้การปรึ กษาและการสอนงานขณะปฏิบตั ิงาน
3) หัวหน้างานจัดทาคู่มือแนวทางในการระบุตวั ผูป้ ่ วย แนวทางการใช้เครื่ องมือช่วยชีวิต

40
ภาคผนวก
แนวทางปฏิบัติทเี่ กีย่ วข้ องกับการป้องกันความเสี่ ยง/อุบัติการณ์ /ภาวะแทรกซ้ อนทีป่ ้ องกันได้ แก่ ผ้ ปู ่ วยและครอบครัว
1.การตรวจสอบความถูกต้องของตัวบุคคล
2.ระเบียบปฏิบตั ิเรื่ อง การระบุตวั ผูป้ ่ วย
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับทุกหน่วยบริ การทางคลินิกในการระบุตวั ผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้อง
2) เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการทาหัตถการแก่ผปู ้ ่ วยผิดคน
แนวทางปฏิบัติ
1) ข้ อบ่ งชี้ในการระบุตัวบุคคล
a. เจ้าหน้าที่งานผูป้ ่ วยในทุกคนต้องมีการระบุตวั บุคคลผูร้ ับบริ การอย่างถูกต้อง ซึ่งผูร้ ับบริ การที่ตอ้ งได้รับการระบุตวั
คือ ผูป้ ่ วยที่มารับบริ การทางการแพทย์ทุกประเภท ทั้งในและนอกเวลาราชการเช่น ตรวจรักษา , ทาหัตถการ , รับไว้
นอนโรงพยาบาล , เข้าคลินิกพิเศษ , ส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ , รับยา , เข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม เป็ นต้น
แนวทางปฏิบัติ
1) ในการทาประวัติครั้งแรก ให้ขอบัตรประชาชนและลงเลขบัตรไว้ที่เวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก
2) กรณี ผปู้ ่ วยนอกทุกคลินิกให้ตรวจสอบชื่อ – นามสกุลให้ตรงกับ OPD Card ทุกครั้งก่อนทาหัตถการทุกประเภท
หากมีลาดับบัตรคิวให้ตรวจสอบลาดับคิวร่ วมด้วย
3) กรณี ผปู้ ่ วยในให้ติดป้ ายท้ายเตียงและป้ ายข้อมือ ตรวจสอบชื่อ – นามสกุลให้ตรงกับป้ ายท้ายเตียงและป้ ายข้อมือทุก
ครั้งก่อนทาหัตถการทุกประเภท
4) กรณี ไม่แน่ใจ เนื่องจาก ชื่อ – นามสกุล อาจซ้ ากัน ให้สอบถามที่บา้ นเลขที่ ชื่อบิดา มารดา เป็ นการทบทวนความ
ถูกต้อง
5) กรณี ผปู้ ่ วยเด็ก ผูป้ ่ วยไม่รู้สึกตัว ผูป้ ่ วยต่างด้าวและผูป้ ่ วยพิการที่ไม่สามารถสื่ อสารได้ตามปกติ ให้สอบถามจาก
ญาติและ/หรื อผูน้ าส่ ง
6) กรณี ผปู้ ่ วยเด็ก ผูป้ ่ วยไม่รู้สึกตัว ผูป้ ่ วยต่างด้าวและผูป้ ่ วยพิการที่ไม่สามารถสื่ อสารได้ตามปกติ และไม่มีญาติหรื อผู ้
นาส่ งที่สามารถให้ขอ้ มูลได้ให้บนั ทึกรายละเอียดลงใน
เวชระเบียน ดังนี้
- เพศ สัญชาติ เช่น ชายไทยไม่ทราบชื่อ
- อายุโดยประมาณ
- ลักษณะอื่นๆ เช่น การแต่งกาย สี ผวิ
- ลักษณะการบาดเจ็บ
7) กรณี ผปู ้ ่ วยอุบตั ิเหตุหมู่ให้เขียน ชื่อ – นามสกุล ระบุการบาดเจ็บ เพื่อเป็ นการระบุตวั บุคคลลงในป้ ายที่ขอ้ มือ ให้
ตรงกับเวชระเบียน และหากผูป้ ่ วยหมดสติให้บนั ทึกรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ 6
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2. การป้องกันการติดเชื้อ( คู่มือ IC รพ.บ้ านแพ้ว)
3. การป้องกันอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ ทไี่ ม่ พงึ ประสงค์
แนวทางปฏิบตั ิการให้เลือดในระบบไหลเวียนของหลอดเลือดมีส่วนที่เป็ นน้ า ได้แก่ พลาสมาและส่ วนที่เป็ น
เซลล์ คือ เม็ดเลือดต่าง ๆ ได้แก่เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกร็ ดเลือด ซึ่ งเม็ดเลือดต่าง ๆ สร้างจากไขกระดูก และมี
หน้าที่ต่าง ๆ กัน เช่น เม็ดเลือดแดงช่วยนา O2ไปเลี้ยงเซล เม็ดเลือดขาวทาลายเชื้อโรค เกร็ ดเลือดใช้ในกระบวนการ
แข็งตัวของเลือด เป็ นต้น ในภาวะปกติร่างกายต้องมีพลาสมาและเม็ดเลือดอยูใ่ นปริ มาณหนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลง
ของปริ มาณ พลาสมาและเม็ดเลือด ร่ างกายจะมีการปรับตัวเพื่อความอยูร่ อดของชีวิต แต่ในภาวะเจ็บป่ วยร่ างกาย
ปรับตัวได้ไม่ดีทาให้อาจสู ญเสี ยความสามารถในการสร้างส่ วนประกอบของเลือดต่าง ๆ หรื อผลิตได้นอ้ ยลง ดังนั้น
การให้ส่วนประกอบของเลือดจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น การให้ส่วนประกอบของเลือดนั้นจะให้เมื่อจาเป็ นเท่านั้น แพทย์จะ
เป็ นผูพ้ ิจารณา และมีแผนการรักษาในการให้เลือด
ข้ อบ่ งชี้
1) ผูป้ ่ วยที่มีภาวะซี ด ได้แก่ โรคโลหิ ตจาง โรคธาลัสซี เมีย หรื อโรคเลือดต่างๆ
2) ผูป้ ่ วยที่มีการเสี ยเลือดมากจากอุบตั ิเหตุ เช่นบาดเจ็บมีแผลเลือดออกมาก
3) ผูป้ ่ วยที่มีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารจานวนมาก เช่น UGIH, LGIH
เป้าหมาย
ผูป้ ่ วยได้รับการปฏิบตั ิการพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนจากการให้เลือด
วัตถุประสงค์
1) เพื่อทดแทนเลือดที่สูญเสี ยไป เช่น ผูป้ ่ วยตกเลือด
2) เพื่อทดแทนเม็ดเลือดแดง และมีฮีโมโกลบิน เช่น ผูป้ ่ วยโลหิ ตจาง
3) เพื่อทดแทนปัจจัยการแข็งตัวของเลือด
ฝ่ ายงานที่เกีย่ วข้ อง
1) งานผูป้ ่ วยนอก, ผูป้ ่ วยใน, ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิ น, ผูป้ ่ วยคลอด
เครื่ องมือ/อุปกรณ์
1) เลือดที่ตอ้ งการให้ PRC
2) เข็มให้เลือด เลือกใช้คล้ายการให้สารน้ าทางหลอดเลือดดา การให้ pack red cell จะใช้เข็มเบอร์ 18 หากเป็ น Whole
Blood หรื อ Plasma ใช้เบอร์ 18-20
3) ชุดให้เลือด คล้ายชุดให้สารน้ า ทางหลอดเลือดดาแต่มีขอ้ แตกต่างคือ ตรงกระเปาะพักเลือดจะมีถุงกรองเลือดอยู่
ภายใน ถุงกรองนี้จะช่วยกรองชิ้นเศษ (Particulate debris) ได้ การใช้ชุดให้เลือดต้องเปลี่ยนทุกครั้งที่เปลี่ยนขวดให้
เลือดใหม่ หากกระทาไม่ได้ควรเปลี่ยนเมื่อให้เลือดทุก 2-4 ยูนิต
4) Stand และสาแหรก (สาหรับเลือดที่บรรจุเป็ นขวด) \
5) สายรัด
6) สาลีชุบ Alcohol 70% สาลี
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7) พลาสเตอร์
8) ก๊อสขนาดเล็กที่ปราศจากเชื้อ
ขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงาน
การเตรียมเลือดเพือ่ ให้ ผ้ ูป่วย
1) เจาะเลือด Clotted blood จานวน 5-10 มิลลิลิตร สาหรับส่ งธนาคารเลือดเพื่อหาหมู่เลือด (Typing) และ
(Cross-Matching) ( การทดสอบว่าเลือดผูใ้ ห้กบั ผูร้ ับเข้ากันได้หรื อไม่) เวลาเจาะเลือดผูป้ ่ วย ต้องตรวจดู ชื่อ นามสกุล
ของผูป้ ่ วยให้ถูกต้อง และถาม ชื่อ นามสกุล ผูป้ ่ วยอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจก่อน จะเจาะเลือด และเจาะใส่ หลอดแก้วที่ทาง
ธนาคารเลือดเตรี ยมไว้ให้ฉลากปิ ด tube ต้องระบุชื่อ นามสกุล เลขประจาตัว ผูป้ ่ วย วันที่ หอผูป้ ่ วยให้ชดั เจน
2) ส่ งเลือดพร้อมใบขอเลือด ซึ่ งแพทย์เป็ นผูก้ รอกข้อความอย่างครบถ้วนไปยังธนาคาร เลือด
3) เมื่อได้เลือดจากธนาคารเลือด ให้ตรวจดู ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวผูป้ ่ วย วันที่ หอผูป้ ่ วยว่าถูกต้องตรงกับ
ตัวผูป้ ่ วยหรื อไม่จากนั้นตรวจชื่อ นามสกุล ชนิดของเลือด หมู่4เลือด Blood Number ของ Donor กับ Recipient ให้
ตรงกันทั้งในใบแจ้งที่คล้องมากับถุงเลือดใบขอเลือด และป้ ายขางขวดว่าตรงกันหรื อไม่
4) เมื่อตรวจทานดูจนแน่ใจแล้ว ต้องตรวจดูเลือดในถุงว่ามีฟองแก๊ส (Gas bubbles) ซึ่ งอาจแสดงว่ามีการเกิด
ของแบคทีเรี ยหรื อถ้าสี เลือดผิดไปจากเดิม อาจจะเป็ นเครื่ องบ่งชี้วา่ มีการแตกของเม็ดเลือดแดง
5) ป้ องกันการแตกของเม็ดเลือดแดง โดยถ้าไม่ให้ผปู ้ ่ วยควรส่ งคืนธนาคารเลือดภายใน 30 นาที ไม่เก็บไว้ใน
ตูเ้ ย็น ของหอผูป้ ่ วยไม่อุ่นถุงหรื อขวดเลือดด้วยน้ าร้อน ให้ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง
วิธีการ
1) ตรวจดูให้แน่ใจอีกครั้งว่าเลือดที่ได้จากธนาคารเลือดเป็ นเลือดที่จะให้ผปู ้ ่ วยคนที่ ต้องการโดยดู ชื่ อ นามสกุล HN,
AN หมู่4เลือดให้ตรงกัน
2) อธิ บายสังเกตอาการผิดปกติขณะได้รับเลือด เช่น ไข้สูง หนาวสั่น แน่นหน้าอก หายใจเหนื่ อยหอบมีผนื่ คันขึ้นตาม
ร่ างกายให้แจ้งเจ้าหน้าที่
3) บอกให้ผปู ้ ่ วยนอนในท่าที่สบาย เพราะการให้เลือดต้องใช้เวลานาน ควรให้ผปู ้ ่ วยถ่ายปั สสาวะเสี ยก่อน
4) ประเมินสัญญาณชีพ เพื่อใช้เปรี ยบเทียบเวลามีอาการผิดปกติ
5) เตรี ยมเครื่ องใช้ในการให้เลือด
6) ล้างมือให้สะอาด
7) นาเครื่ องใช้ไปที่เตียงผูป้ ่ วย
8) ต่อชุ ดให้เลือดเข้ากับขวด ( ถุง ) เลือดแขวน ขวด ( ถุง ) เลือดให้สูงกว่าหัวใจประมาณ 3-4 ฟุต เปิ ดเกลียวปรับ หยด
ให้เลือดผ่านที่กรองไล่ฟองอากาศออกจากชุดให้เลือดให้หมดปิ ดเกลียวปรับหยด
9) รัดสายรัดเหนือบริ เวณที่จะให้เลือดประมาณ 4 นิ้ว ให้ผปู ้ ่ วยกามือสลับกับแบมือช้า ๆ เพื่อให้เลือดคัง่ เห็นหลอด
เลือดได้ชดั
10) ใช้สาลี ชุบ alcohol 70%เช็ดบริ เวณที่จะให้ลือดกว้าง 2 ” - 3 ”
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11) ใช้ Medicut เบอร์ 18-20 แทงเข็มเข้าในหลอดเลือดดา ถ้าเข้าหลอดเลือด เลือดจะไหลเข้ามาใน Syringe ปลด
สายรัดออก
12) ปลดกระบอกฉี ดยาออกจากหัวเข็ม รี บต่อชุ ดให้เลือดกับเข็ม เปิ ดเกลียวปรับหยดระยะแรกของการให้เลือด ปรับ
หยดใน15-30 นาทีแรกประมาณ 20 หยด / นาที ถ้าไม่มีปฏิกิริยาใดเกิดขึ้นให้ปรับอัตราการหยดของเลือดให้เร็ วขึ้น
ตามสภาพของผูป้ ่ วย หรื อตามแผนการรักษาโดยทัว่ ไปถ้าเป็ นเลือด 1 หน่วย ( ประมาณ 300 มิลลิลิตร ) ให้หมด
ภายใน 2-4 ชัว่ โมงPlasma ให้หมดใน2 ชัว่ โมง
13) ปิ ดรอยแทงเข็มด้วยผ้าก๊อซปราศจากเชื้อ ติดพลาสเตอร์ ยึดหัวเข็มกับแขนของผูป้ ่ วยในกรณี ที่แทงเข็มบริ เวณ ข้อ
พับหรื อผูป้ ่ วยเคลื่อนไหวตัวมากให้ใช้ไม่รองแขนรองใต้แขน
14) นาเครื่ องใช้ไปทาความสะอาดเก็บเข้าที่
15) บันทึกรายงานเกี่ยวกับเวลา ชนิดของเลือด หมู4เลือด จานวน และอาการภายหลังการให้เลือด
16) เมื่อผูป้ ่ วยมีภาวะแทรกซ้อนจากการให้เลือด ควรหยุดให้เลือดและส่ งเลือดผูป้ ่ วยหลังการให้เลือด เลือดที่เหลือ ใน
ถุงและแบบฟอร์ มที่ตอ้ งการกรอกส่ งคลังเลือดในรายมีอาการผิดปกติไปตรวจสอบที่ธนาคารเลือด
ข้ อควรระวัง
ระวังปฏิกิริยากับสารน้ าและยาอื่น ๆ สารน้ าชนิ ดเดียวที่จะให้พร้อมเลือดได้ใช้คือ NSS สารน้ าอื่น ๆ เช่น 5%
Dextrose in waterจะทาให้เม็ดเลือดแดงจับกลุ่มกัน สารน้ าพวก Ringer ' s solution จะทาให้เกิดลิ่มเลือดขึ้นเพราะมี
แคลเซี ยมมาก ไม่ฉีดยาทางหลอดเลือดดาที่ให้เลือดอยูถ่ า้ มีความจาเป็ นต้องให้ยาต้องฉี ด NSS เข้าหลอดเลือดดาก่อน
และ หลังการฉี ดยาทุกครั้ง
คานิยามศัพท์
การให้เลือด คือ หากมีการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณพลาสม่าและเม็ดเลือด ร่ างกายจะมีการปรับตัวเพื่อความ
อยูร่ อดของชี วติ แต่ในภาวะเจ็บป่ วยร่ างกายปรับตัวได้ไม4ดีทาให้อาจสู ญเสี ยความสามารถในการสร้างส่ วนประกอบ
ของเลือดต่าง ๆ หรื อผลิตได้นอ้ ยลง ดังนั้น การให้ส่วนประกอบของเลือดจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น
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แนวทางปฏิบัติต่อผู้ป่วยทีจ่ าเป็ นต้ องผูกยึด
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับทุกหน่วยบริ การทางคลินิกในการปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วยที่จาเป็ นต้องผูกยึด แยกกัก โดย
คานึงถึงสิ ทธิผปู้ ่ วย
แนวทางปฏิบัติ
เกณฑ์การพิจารณาผูกยึดผูป้ ่ วย
1) ผูป้ ่ วยสับสน วุน่ วาย ไม่ให้ความร่ วมมือในการรักษา เช่น ดึงสายยางให้อาหาร , ดึงสายให้น้ าเกลือ ,ไม่อยูน่ ิ่ง ไม่
สามารถหยุดการกระทาดังกล่าวได้ รวมถึงผูป้ ่ วยเด็กที่ไม่ให้ความร่ วมมือในการรักษาเนื่องจากหวาดกลัว
2) ผูป้ ่ วยมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ก้าวร้าว มีแนวโน้มจะทาร้ายตนเองหรื อผูอ้ ื่น เช่น ผูป้ ่ วยต้องการฆ่าตัวตาย , เรี ยกร้อง
ความสนใจ
3) ผูป้ ่ วยมีความผิดปกติทางจิตที่อาการของโรคกาเริ บ โวยวาย , ทาลายของ
4) ผูป้ ่ วยติดสารเสพติดที่อยูใ่ นช่วงถอนยา มีอาการกระวนกระวาย อาละวาดโวยวาย
ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติ
1) แพทย์เป็ นผูต้ ดั สิ นใจผูกยึดผูป้ ่ วยโดยดูตามเกณฑ์ขา้ งต้น ทั้งนี้ตอ้ งมีการประเมินอย่างรอบคอบแล้วว่าผูป้ ่ วยมี
อาการเข้าเกณฑ์ดงั กล่าวจริ งเป็ นระยะเวลาพอสมควร ผูด้ ูแลและทีมพยาบาลไม่สามารถดูแลได้ถา้ ปล่อยไว้อาจเป็ น
อันตรายต่อทั้งตัวผูป้ ่ วยเองและผูอ้ ื่นได้
2) ชี้แจงญาติผดู ้ ูแลถึงสาเหตุความจาเป็ นของการผูกยึดผูป้ ่ วย และได้รับความยินยอมแล้วจึงผูกยึดผูป้ ่ วยตามความ
เหมาะสม กรณี ญาติไม่ยนิ ยอมให้ผกู ยึด ให้ลงบันทึกเหตุผลความจาเป็ น พร้อมลายมือชื่ อญาติผไู ้ ม่ยนิ ยอมให้ผกู ยึดไว้
เป็ นหลักฐาน
3) การผูกยึดต้องคานึงถึงความเป็ นมนุษย์ของผูป้ ่ วย คือ ต้องกระทาด้วยความนุ่มนวล, ถูกหลักวิชาการและไม่ใช้
ความรุ นแรงเกินความจาเป็ น ใช้ผา้ นุ่มๆรองบริ เวณที่ผกู ยึด ไม่มดั เป็ นเงื่อนตายหรื อแน่นจนเกิดการกดเบียดข้อทาให้
เกิดความเจ็บปวด รวมทั้งคอยดูแลไม่ให้บริ เวณที่ผกู ยึดเกิดรอยถลอก ฟกช้ าซึ่ งแสดงถึงการผูกที่ผดิ วิธีจนผูป้ ่ วยได้รับ
บาดเจ็บ
4).กรณี ผปู้ ่ วยรู้สติร้องขอให้ปลดเครื่ องผูกมัด ต้องรายงานแพทย์เพื่อพิจารณาการรักษาที่เหมาะสม เช่น อาจส่ งรับ
คาปรึ กษา หรื อให้ยาระงับอาการ
5).ต้องสังเกตประเมินอาการเป็ นระยะเพื่อพิจารณาว่ายังมีความจาเป็ นต้องผูกยึดผูป้ ่ วยต่อไปหรื อไม่หรื อเปลี่ยน
แผนการรักษาใหม่ให้ผปู ้ ่ วยอาการสงบได้รับความทุกข์ทรมานลดลง
6). อนุญาตให้มีญาติดูแลใกล้ชิด 1 – 2 คน
7) .ให้การดูแลด้านสุ ขวิทยา ไม่ปล่อยให้ผปู ้ ่ วยถูกผูกยึดจนไม่ได้รับการตอบสนองด้านกิจวัตรประจาวันที่จาเป็ น
8) .ลงบันทึกเหตุผลความจาเป็ นในการพิจารณาผูกยึดผูป้ ่ วย, ความเห็นชอบของญาติ, การตัดสิ นใจของแพทย์, วิธีการ
ผูกยึดและการติดตามดูแลประเมินสภาพลงในเวชระเบียน

45
4. การเกิดแผลกดทับ/หรือความพิการทีส่ ามารถป้องกันได้
แผลกดทับ
หน้าที่ของผิวหนัง
1) ป้ องกันเนื้อเยือ่ ภายในร่ างกาย
2) รับความรู้สึก สัมผัสร้อนเย็น
3) ควบคุมอุณหภูมิ
แผลกดทับ ( Bed sore หรื อ decubitus ulcer ) เกิดเนื่องจากบริ เวณผิวหนังและเนื้อเยือ่ บริ เวณใต้ผวิ หนัง
( Subcutaneoustissue ) ถูกทาลาย ทาให้เกิดเนื้อตาย ( Tissuenecrosis ) เนื่องจากมีการกดทับทาให้เลือดมาเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ในบริ เวณนั้นไม่ได้ส่งผลให้บริ เวณนั้นมีโลหิ ตมาเลี้ยงน้อยลงและไม่สะดวกทาให้ผวิ หนังบริ เวณนั้นถลอกและเป็ น
แผลหรื อมีเนื้ อเยือ่ ถูกทาลายหรื อ มีเนื้ อตายทาให้มีการติดเชื้อ( Infection )ตามมาถ้ามีการติดเชื้อก็จะลุกลามไปบริ เวณ
อวัยวะที่ใกล้เคียง เกิดอาการผิดปกติต่างๆในร่ างกาย ทาให้เกิดเป็ นแผลลุกลามมากขึ้น
สาเหตุของการเกิดแผลกดทับ
เกิดจากการนอนท่าเดียวนานๆโดยไม่พลิกตัวหรื อเปลี่ยนท่า ,ภาวะเกร็ งมากๆแล้วมีการถูไถกับที่นอน/ ผ้าปูที่
นอนยับย่น/ สิ่ งแปลกปลอมที่ตกบนที่นอน ,การจัดท่าที่ไม่ถูกต้อง หรื อมีความชื้นแฉะจากปั สสาวะ อุจจาระเนื่องจาก
กลั้นไม่ได้ ทาให้เกิดผิวหนังเปื่ อยและเป็ นแผลตามมาบริ เวณที่มกั เกิดแผลกดทับ
1. ท่านอนหงาย มักเกิดแผลบริ เวณก้นกบ กระดูกสะบัก ส้นเท้า ข้อศอก ตาตุ่มด้านนอก
2. ท่านอนคว่า มักเกิดแผลบริ เวณหน้าอก ปุ่ มโทรชันเตอร์ หัวเข่า
3. ท่านอนตะแคง มักเกิดแผลบริ เวณข้อศอก ตาตุ่มด้านใน
4. ท่านัง่ มักเกิดแผลบริ เวณก้นย้อย
กลุ่มผู้ทมี่ ีอตั ราเสี่ ยงต่ อการเกิดแผลกดทับ ได้ ง่าย คือ
1) นอนบนเตียงเป็ นเวลานานๆ โดยเฉพาะผูป้ ่ วยสู งอายุ
2) ได้รับบาดเจ็บบริ เวณกระดูกสันหลังและศีรษะ
3) บาดเจ็บหรื อเป็ นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทส่ วนกลาง เช่น Parkinson disease, multiple sclerosis เป็ นต้น
4) ผูป้ ่ วยที่มีกลุ่มอาการเกิดจากพยาธิ สภาพทางสมอง ( Organic brainsyndrome )
5) ผูป้ ่ วยที่ไม่รู้สึกตัว ผูป้ ่ วยที่เป็ นอัมพาต ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6) ผูป้ ่ วยที่มีภาวะทุพโภชนาการ อ่อนเพลีย ผอม กล้ามเนื้อลีบ และซีด เป็ นต้น
7) ผูป้ ่ วยเบาหวาน
8) ผูป้ ่ วยที่มีน้ าหนักตัวมากเกินไปหรื อบวมทั้งตัว
9) ผูป้ ่ วยที่มีไข้สูง
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การเกิดแผลกดทับ ( Bed sore ) ถ้าไม่ให้ความสาคัญทาให้เกิดแผลกดทับจนถึงมีการติดเชื้อตามมาจะส่ งผล
กระทบต่อผูป้ ่ วยโดยตรงและโรงพยาบาล ทาให้ภาระของบุคลากรเพิ่มขึ้นตลอดจนมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ
ของสังคมและประเทศต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในการดูแลรักษา ทาให้ระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล
นานขึ้น ฉะนั้นหากบุคลากรให้ความสาคัญตามแนวปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันการเกิดแผลกดทับ จะส่ งผลดีต่อผูป้ ่ วย
ตลอดจนลดรายจ่ายที่จะเพิ่มขึ้นในการรักษา ซึ่ งจะมีแนวปฏิบตั ิในการดูแลผิวหนังดังนี้
การดูแลผิวหนังทัว่ ไปในโรงพยาบาล ( Universal skin care )
ผูป้ ่ วยทุกรายในโรงพยาบาลควรได้รับการดูแลผิวหนังดังนี้
1) ทาความสะอาดผิวหนังผูป้ ่ วยทันทีภายหลังการขับถ่าย
2) ใช้โลชัน่ หรื อสารให้ความชุ่มชื้นทาผิวหนังบริ เวณที่แห้ง
3) ห้ามนวดผิวหนังบริ เวณปุ่ มกระดูก
4) สาหรับผูป้ ่ วยที่มีปัญหาเรื่ องความเปี ยกชื้นให้ใช้ผา้ ที่สามารถซึ มซับได้ดี วางรองบริ เวณที่สัมผัสกับความชื้น ให้
เปลี่ยนผ้าทันทีที่พบว่าสกปรกเปี ยกชื้น
5) ใช้สารที่มีคุณสมบัติเคลือบทาผิวหนัง เพื่อป้ องกันการสัมผัสกับความเปี ยกชื้น และทาซ้ าภายหลังการทาความ
สะอาดผิวหนังผูป้ ่ วยทุกครั้ง
6) ดูแลเครื่ องผ้า เช่น เสื้ อผ้า ผ้าปูที่นอนปลอกหมอน เป็ นต้น ที่รองรับอวัยวะของผูป้ ่ วยให้เรี ยบตึงตลอดเวลา
7) ดูแลให้ผปู ้ ่ วยได้รับอาหารและน้ าอย่างเพียงพอตามสภาวะการเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยแต่ละราย
8) ให้การพยาบาลโดยยึดหลักการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้ อ
แนวทางการเปลี่ยนท่ าผู้ป่วย
1) การเปลี่ยนท่าหรื อการช่วยกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยมี/ ปฏิบตั ิกิจกรรมต้องสอดคล้องเป็ นไปตามสภาวะของผูป้ ่ วย โดยไม่
ขัดกับข้อจากัดหรื อข้อห้ามทางพยาธิ สภาพ
2) ใช้หมอนนิ่มๆรองส่ วนต่างๆของร่ างกายให้อยูใ่ นท่านอนที่เหมาะสมเป็ นไปตาม Body alignment และใช้หมอน
รองบริ เวณปุ่ มกระดูก
3) ห้ามใช้หมอนรู ปโดนัท
4) จัดให้นอนศีรษะสู ง 30 องศา กรณี จดั ให้นอนตะแคงต้องระวังการกดทับบริ เวณปุ่ มกระดูกต่างๆ
5) พลิกตัวเปลี่ยนท่าผูป้ ่ วยอย่างน้อยทุก 2 ชัว่ โมง
6) ใช้หมอนหรื อผ้านุ่มหนุนรองบริ เวณส้นเท้าให้ลอย
7) ใช้ผา้ หรื ออุปกรณ์ในการยกผูป้ ่ วย ห้ามลากหรื อดึงผูป้ ่ วยเพื่อป้ องกันการเสี ยดสี ของผิวหนังกับที่นอน
8) ไม่ควรยกหัวเตียงสู งเกิน 30 องศา ยกเว้นขณะให้อาหารหรื อมีคาสั่งการรักษา หรื อในภาวะที่ผปู้ ่ วยต้องการ
แก้ปัญหา โดยการยกศีรษะสู ง
9) กรณี จดั ให้ผปู ้ ่ วยนัง่ เก้าอี้หรื อรถเข็น ต้องเปลี่ยนท่าให้หรื อย้ายกลับเข้าเตียงทุก 1 ชัว่ โมง
10) บันทึกกิจกรรมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ลงบันทึกใน Nurse Note ทุกครั้งที่พลิกตะแคงตัว โดย

47
แนวทางการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยทีม่ ีความเสี่ ยง
1) ปฏิบตั ิตามแนวทางการดูแลผิวหนังทัว่ ไปในโรงพยาบาล ( Universal skin care ) อย่างเคร่ งครัด
2) งดใช้สบู่อาบน้ า หรื อใช้สบู่สาหรับคนผิวแห้ง
3) ประเมินผิวหนังและบันทึกผลทุก 2 ชัว่ โมง ทุกเวร และทุกวัน
4) ปรึ กษาโภชนากร รวมทั้งดูแลให้ผปู ้ ่ วยได้รับสารน้ าและสารอาหารอย่างเพียงพอ
5) จัดให้ผปู ้ ่ วยในท่านัง่ ที่ลดแรงกดทับ
6) ใช้หมอนหรื อผ้านุ่มหนุนรองบริ เวณส้นเท้าให้ลอย
7) ใช้โลชัน่ ทาผิวหนังบริ เวณที่เสี ยดสี / มีโอกาสเสี ยดสี กบั ที่นอน
8) สอนการดูแลตนเองแก่ผปู ้ ่ วยและผูด้ ูแล
9) บันทึกกิจกรรมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทุกเวร และทุกวัน
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การพัฒนาแนวปฏิบัติเพือ่ ความปลอดภัยของผู้ป่วย
เรื่อง การประเมินความเสี่ ยงต่ อการพลัดตกหกล้ม
ความปลอดภัย มีความสาคัญต่อผลลัพธ์ทางสุ ขภาพของผูป้ ่ วยทุกวัยและการบรรลุเป้ าหมายของการเป็ น
โรงพยาบาลคุณภาพ ซึ่ งมุ่งเน้นการจัดบริ การสุ ขภาพที่มีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัยแก่ผปู ้ ่ วยและประชาชน แต่จาก
ความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมในการรักษาพยาบาลและรู ปแบบการบริ การที่เพิ่มขึ้น ทาให้การบริ การสุ ขภาพใน
แต่ละวัน ต้องเผชิ ญความเสี่ ยงต่อการเกิดความผิดพลาด (error)ในการรักษาพยาบาลมากมาย ส่ งผลกระทบต่อคุณภาพ
การดูแล และทาให้เกิดความเสี่ ยงต่อชีวติ ของผูป้ ่ วยตลอดจนอนาคตการทางานของบุคลากรทางสุ ขภาพผูใ้ ห้บริ การ
การบริ หารความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเป็ นหนึ่งในประเด็นสาคัญของงานผูป้ ่ วยใน ซึ่งความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
หมายถึง การปลอดจากการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการกระทาผิดและการละเลยที่จะกระทาดูแล ดังนั้นการจัดระบบ
บริ การสุ ขภาพที่ปลอดภัย จึงจาเป็ นต้องมีการปฏิบตั ิที่ปลอดภัยต่อผูป้ ่ วย (patient safety practice) หมายถึง การใช้
รู ปแบบของกระบวนการหรื อโครงสร้างที่ลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการได้รับบริ การในระบบการ
ดูแลรักษา และการปฏิบตั ิการเพื่อการบรรลุเป้ าหมายของการรักษาพยาบาลที่มีประสิ ทธิภาพและปลอดภัย ต้องการ
การปฏิบตั ิที่มีมาตรฐานเป็ นระบบและลดการทาตามความเห็นส่ วนบุคคล หรื อการทาตามสิ่ งที่ปฏิบตั ิสืบต่อกันมา
โดยขาดหลักฐานยืนยันว่าผลที่เกิดขึ้นจะดีหรื อไม่และปลอดภัยเพียงใด บุคลากรทางสุ ขภาพจึงต้องใช้ฐานข้อมูลเชิง
ประจักษ์(Evidence base) มาสนับสนุนการวิเคราะห์สถานการณ์ การตัดสิ นใจวางแผนและการปฏิบตั ิการบริ การ
สุ ขภาพที่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ได้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผปู้ ่ วยปลอดภัย ไม่เกิดอุบตั ิการณ์การพลัดตกหกล้ม
เป้าหมาย/ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ผูป้ ่ วยปลอดภัย ไม่ได้รับอุบตั ิเหตุหรื อไม่เกิดอุบตั ิการณ์การพลัดตกหกล้ม
วิธีปฏิบัติงาน
1) ระบุผปู ้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงต่อการพลัดตกหกล้มอย่างชัดเจน ได้แก่ ผูป้ ่ วยสับสน และผูส้ ู งอายุก่อนเข้านอน
ผูป้ ่ วยที่รับไว้ในโรงพยาบาลวันแรก ผูส้ ู งอายุทุกคนที่ได้รับยาแก้ปวดและยานอนหลับ
2) นาแบบฟอร์ มสาหรับการประเมินความเสี่ ยงต่อการพลัดตกหกล้มมาใช้ในหน่วยงาน โดยใช้ประเมินใน
ผูป้ ่ วยทุกรายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ในตึกผูป้ ่ วยใน
3) ประเมินความเสี่ ยงต่อการพลัดตกหกล้มในทุกวันและทุกเวรตั้งแต่แรกรับผูป้ ่ วยจนกระทัง่ จาหน่ายกลับ
บ้าน
การวินิจฉัยภาวะเสี่ ยง
1. ให้การวินิจฉัยเช่น “เสี่ ยงต่อการเกิดการพลัดตกหกล้ม”หรื อ”เสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ” ในรายงานของผูป้ ่ วย
2.ให้การรักษาสาเหตุภายใน เพื่อลดการเกิดอุบตั ิการณ์
3.สัมภาษณ์ผปู้ ่ วยภายใน 24 ชัว่ โมงเพื่อประเมินภาวะเสี่ ยงและวางแผนการฟื้ นฟูการเคลื่อนย้าย วิธีการที่ใช้มีหลาย
อย่าง ได้แก่
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- สวมรองเท้าที่ไม่ลื่น
- ทากายภาพบาบัด
- แนะนาให้ผปู้ ่ วยลุกช้า ๆ
- กระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยทากิจกรรม ซ้ าๆ
- กระตุน้ ให้ผปู้ ่ วยเดิน
- ช่วยเหลือผูป้ ่ วยที่เสี่ ยงมาก ๆ ในการเคลื่อนย้าย
- ให้ผปู้ ่ วยเดินบริ เวณระเบียงวันละ 1-2 ครั้งต่อวัน
สภาพสมอง เพือ่ ลดอุบัติการณ์ ควรปฏิบัติดังนี้
- หมัน่ พูดกับผูป้ ่ วยที่สับสนบ่อย ๆ
- อธิ บายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมให้แก่ผปู ้ ่ วย
- ย้ายผูป้ ่ วยสับสนไปไว้ใกล้บริ เวณ Nurse’s station
- อนุญาตให้ญาติเฝ้ าผูป้ ่ วยที่สับสน
- จัดให้ผปู ้ ่ วยสับสนนอนเตียงต่าเพื่อป้ องกันการตก
4) ประเมินความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อมร่ วมกับทีม ENV อย่างต่อเนื่องและปรับปรุ งแก้ไขโครงสร้างด้านสิ่ งแวดล้อมที่
ก่อให้เกิดความเสี่ ยงต่อการพลัดตกหกล้ม
5) ติดตามและควบคุมกากับการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลและเฝ้ าระวังความเสี่ ยงในการพลัดตกหกล้มของ
ผูป้ ่ วย
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แนวทางปฏิบัติเมื่อแพทย์ พจิ ารณาหยุด CPR
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผปู ้ ่ วยเสี ยชีวจิ อย่างสมศักดิ์ศรี ดว้ ยการรักษาพยาบาลที่เคารพในเจตจานง คุณค่าและศรัทธาของ
ผูป้ ่ วย
นิยามศัพท์
 ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายคือ ภาวะความเจ็บป่ วยที่มีลกั ษณะทรุ ดลงตามลาดับอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ซ่ ึ งไม่สามารถ
รักษาให้ฟ้ื นคืนดีได้ แต่อาจช่วยให้ฟ้ื นบรรเทาอาการของโรคเพียงชัง่ คราว ภาวะดังกล่าวอาจนาไปสู่ ความ
ตายได้ภายในระยะเวลาไม่นาน
 ผูป้ ่ วยวิกฤตคือผูป้ ่ วยที่มีภาวะเสี่ ยงหรื อมีปัญหาวิกฤตด้านร่ างกายที่คุกคามกับชีวติ ต้องการการดูแล สังเกต
ให้การรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่ อง
 ญาติผปู้ ่ วยที่มีสิทธิตดั สิ นใจ คือ ญาติสายตรงหรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
ผู้ป่วยระยะสุ ดท้ าย
1.แพทย์ควรให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยถ้ายังรู้สึกตัวหรื อให้ญาติผปู้ ่ วยที่มีสิทธิตดั สิ นใจแทนผูป้ ่ วย เกี่ยวกับแนวทางวิธีการรักษา
ผูป้ ่ วยที่เหมาะสม รวมถึงการช่วยฟื้ นคืนชีพ ซึ่ งอาจต้องทาหรื อไม่ทาทุกรายเพื่อเป็ นทางเลือกในการตัดสิ นใจ
ข้ อมูลทีใ่ ห้ ควรครอบคลุมสิ่ งต่ อไปนี้
- การวินิจฉัยแลพการพยากรณ์โรค
- ค่านิยมและความต้องการของผูป้ ่ วย
- ขนบธรรมเนียมหรื อความเชื่ อทางศาสนาซึ่ งจะมีผลต่อการตัดสิ นใจ
2.ไม่ตอ้ งเขียน NR ในใบสั่งการรักษา เพื่อไม่ให้มีผลต่อกฎหมาย แต่ควรบันทึกแผนการรักษาในเวชระเบียนว่า ไม่มี
ข้อบ่งชี้ในการทา CPR แต่จะให้การรักษาในรู ปแบบใดรู ปแบหนึ่งดังต่อไปนี้
- รักษาโรคที่เป็ นภาวะแทรกซ้อน และการให้การรักษาเพื่อบรรเทาอาการ
-รักษาภาวะแทรกซ้อนและบรรเทาอาการ
ให้เพียงการรักษาเพื่อบรรเทาอาการ
3.หากสามารถระบุเจตจานงล่วงหน้าได้(Advance directives) อาจบันทึกได้ 2 ลักษณะคือ
-เมื่อตนเองป่ วยจนถึงระยะสุ ดท้าย หรื อไม่รู้สึกตัวคาดว่าจะไม่ฟ้ื นนั้น ต้องการให้แพทย์รักษาอย่างไร
-ผูป้ ่ วยแต่งตั้งผูต้ ดั สิ นใจแทนว่าเมื่อถึงวาระสุ ดท้าย ควรทา CPR หรื อ NR
4.กรณี ผปู้ ่ วยเป็ นผูไ้ ร้ความสามารถต้องมีผดู้ ูแลตัดสิ นใจแทน
ดังนั้น แพทย์ควรบันทึกเนื้อหาทั้งหมดที่แนะนาแก่ผปู ้ ่ วยไว้ในเวชระเบียนและผูป้ ่ วย/ญาติลงชื่อกากับ
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ผู้ป่วยภาวะวิกฤติ
1.กรณี ไม่รู้สึกตัว หรื อ ไม่มีญาติ
-ให้การรักษาเต็มความสามารถตามสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูร้ ับบริ การ
2.ผูป้ ่ วยรู้สึกตัว/มีญาติที่มีสิทธิตดั สิ นใจแทน
-แพทย์ตอ้ งให้ขอ้ มูลแก้ผปู ้ ่ วยหรื อญาติโดยครอบคลุมการวินิจฉัยการพยากรณ์โรคแนวทางการรักษาพร้อม
ข้อดี ข้อเสี ยของแต่ละวิธี เพื่อให้ทางเลือกแก่ผปู ้ ่ วย รวมทั้งสิ ทธิ ในการรักษาของผูป้ ่ วยกรณี ตอ้ งส่ งต่อไป
สถานพยาบาลอื่น
-แพทย์มีหน้าที่ในการดูแลตามที่ผปู ้ ่ วยเรี ยกร้อง ตราบเท่าที่ไม่ขดั กับกฎหมายและจริ ยธรรมแม้วา่ จะไม่ตรง
กับมาตรฐานวิชาชีพหรื อความเห็นชอบของแพทย์และทีมที่ให้การรักษาก็ตาม
3.การบันทึกเวชระเบียนให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย
การยุติการช่ วยฟื้ นคืนชี พ
 ข้อบ่งชี้
1.ภาวะสมองตาย
2.ไม่ตอบสนองการรักษาหลังทา CPR อย่างน้อย 30 นาที
3.ผูป้ ่ วยหรื อญาติที่มีสิทธิตดั สิ นใจแทนร้องขอ
 แพทย์ผใู้ ห้การรักษา ต้องบันทึกปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของผูป้ ่ วยขณะทา CPR รวมทั้งข้อบ่งชี้ในการ
หยุด CPR ไว้ในเวชระเบียน
 ให้ผปู้ ่ วยหรื อญาติลงลายมือชื่อเป็ นหลักฐาน กรณี หยุดเพราะผูป้ ่ วย/ญาติร้องขอ
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มาตรฐานที่ 9
การให้ ข้อมูลและความรู้ ด้านสุ ขภาพ
พยาบาลวิชาชีพให้ขอ้ มูลและความรู ้ดา้ นสุ ขภาพแก่ผปู ้ ่ วยและครอบครัว ครอบคลุมปัญหาและความต้องการ
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1. การให้ขอ้ มูลและความรู้ดา้ นสุ ขภาพ และความคาดหวัง เกี่ยวกับภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วยและครอบครัว
2. การให้ขอ้ มูลและความรู้เพื่อตัดสิ นใจในการรักษา/ปฏิเสธการรักษา
3. กรณี แจ้งข่าวร้าย
เป้าหมาย
- ผูป้ ่ วยและครอบครัวได้รับความรู้ดา้ นสุ ขภาพ ครอบคลุมปั ญหาและความต้องการอย่างถูกต้อง เหมาะสม ≥ 90 %
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการให้ขอ้ มูลและความรู ้ดา้ นสุ ขภาพแก่ผปู ้ ่ วยและครอบครัว ครอบคลุมปั ญหาและความ
ต้องการอย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. เพื่อให้ผปู ้ ่ วยและครอบครัวได้รับข้อมูลคาแนะนาผูป้ ่ วยในการปฏิบตั ิตวั กรณี ไม่สมัครใจรับรักษา
ตัวชี้วดั
1.ร้อยละของผูป้ ่ วยได้รับคาแนะนาก่อนการจาหน่ายและผ่านการประเมินความรู ้ตามหลัก METHOD ทั้ง 6 ข้อ >90%
สู ตร = จานวนผู้ป่วยทีส่ ามารถผ่ านการประเมินความรู้ ตามหลัก METHOD X 100
จานวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่จาหน่ ายทั้งหมด
2. ร้อยละของผูป้ ่ วยและครอบครัวมีความรู้และทักษะในการดูแลสุ ขภาพตนเอง 100 %
สู ตร = จานวนผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับการประเมินทักษะทีจ่ าเป็ นก่ อนการจาหน่ าย X 100
จานวนผู้ป่วยทีจ่ าหน่ ายทั้งหมด
3. ร้อยละของการปฏิบตั ิตามแนวทางกรณี ผปู ้ ่ วยไม่สมัครใจรับการรักษามากกว่า 90%
สู ตร = จานวนครั้งการปฏิบัติตามแนวทางกรณีผ้ ปู ่ วยไม่ สมัครใจรักษา x 100
จานวนผู้ป่วยทีจ่ าหน่ ายด้ วยสถานะไม่ สมัครใจรักษา
แนวทางปฏิบัติ
1. กาหนดให้ พยาบาลให้ ข้อมูลและความรู้ ด้านสุ ขภาพแก่ ผ้ ูป่วยและครอบครัวตามโปรแกรมในเรื่องต่ อไปนี้
1.1 ภาวะความเจ็บป่ วย การดาเนินการของโรคหรื อความเจ็บป่ วย
1.2 ผลการตรวจประเมินร่ างกายและแผนการรักษาพยาบาลตามขอบเขตความรับผิดชอบของวิชาชีพ
1.3 การปฏิบตั ิตวั ขณะที่รักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาลและเมื่อกลับบ้าน
1.4 สิ ทธิที่พึงมีและพึงได้รับจากโรงพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ
1.5 การใช้สถานที่ สิ่ งแวดล้อม สิ่ งอานวยความสะดวกและแหล่งประโยชน์ในโรงพยาบาล
1.6 ขั้นตอนการบริ การและกฎระเบียบของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง เช่น เวลาเยีย่ ม เวลารับประทานอาหาร เป็ นต้น
1.7 ให้ขอ้ มูลถึงเหตุผลและความจาเป็ นของการลงนามยินยอมรับการรักษา
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1.8 ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับแหล่งสนับสนุนทางสังคม และหรื อเอกสารการส่ งต่อผูป้ ่ วยเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
2. กรณีผ้ ปู ่ วยไม่ สมัครใจรับการรักษา ให้ คาแนะนาตามแนวทางการปฏิบัติตามที่ทมี PCT กาหนด ดังนี้
2.1 แพทย์พยาบาลสอบถามและรับฟังเหตุผล ความคิดเห็นและความรู้สึกของผูป้ ่ วยถึงสาเหตุของการปฏิเสธการ
รักษาด้วยท่าทีที่ให้เกียรติ
2.2 แพทย์/พยาบาลอธิ บายทาความเข้าใจหากการตัดสิ นใจของผูป้ ่ วยเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
2.3 แพทย์/พยาบาลสอบถามความเข้าใจถึงผลกระทบของการไม่รับการรักษา รับฟังแล้วจึงให้ขอ้ มูลหรื อคาอธิบาย
แก่ผปู ้ ่ วยถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากผูป้ ่ วยไม่ได้รับการรักษา ถ้าผูป้ ่ วยยังยืนยันที่จะไม่รับการรักษา ให้เคารพ
การตัดสิ นใจนั้น
2.4 พยาบาลให้ผปู้ ่ วยลงนามในใบไม่สมัครใจรับการรักษา โดยแจ้งให้ผปู ้ ่ วยทราบว่า "ตามระเบียบปฏิบตั ิ ผูป้ ่ วยที่
ปฏิเสธการรักษาจะต้องลงนามในเอกสารแสดงความจานงดังกล่าว และขอให้มนั่ ใจว่า การตัดสิ นใจปฏิเสธการรักษา
ครั้งนี้จะไม่มีผลต่อการรักษาครั้งต่อๆไปของท่าน"
2.5 ถ้าผูป้ ่ วยขอไปรับการรักษาที่อื่น ให้เขียนใบส่ งตัวด้วย
2.6 แพทย์/พยาบาลให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการดาเนินโรคหรื ออาการและการปฏิบตั ิสาหรับผูป้ ่ วยหลังจากออกจาก
โรงพยาบาลแล้ว กรณี เป็ นผูป้ ่ วยเด็กหรื อผูป้ ่ วยที่ไม่อยูใ่ นสภาพที่ตดั สิ นใจได้ดว้ ยตนเอง ให้ปฏิบตั ิต่อญาติหรื อ
ผูป้ กครองตามแนวทางดังกล่าวแนวปฏิบตั ิน้ ีใช้สาหรับการทาหัตถการตรวจ
2.7 บันทึกเหตุผล/ความต้องการที่จะไม่รับการรักษาในใบที่กาหนดเพื่อนามาทบทวนและหาโอกาสในการพัฒนา
ด้านการดูแลรักษาต่อไป
3. กรณีแจ้ งข่ าวร้ าย
3.1 ประเมินความพร้อมของผูป้ ่ วยและครอบครัว
3.2 พิจารณาหาวิธีการแจ้งข้อมูลอย่างเหมาะสม โดยประสานงานกับแพทย์เจ้าของไข้เพื่อเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล ถ้าพยาบาล
สามารถเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ควรเป็ นผูท้ ี่ผา่ นหลักสู ตรการให้คาแนะนาปรึ กษาเบื้องต้นมาแล้วขั้นตอน
การแจ้ งข่ าวร้ าย มี 6 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 : S - Setting
สถานที่ควรเป็ นส่ วนตัว ไม่จอกแจกจอแจ ควรปิ ดโทรศัพท์ติดตามตัวหรื อมือถือ อาจให้มีบุคคลที่ผปู ้ ่ วยคิดว่าสาคัญ
และต้องการให้อยูร่ ับรู ้ดว้ ยหรื อเป็ นกาลังใจ ให้นงั่ ในระดับเดียวกัน สบตา ตั้งใจพูดคุยไม่วอกแวกทาอย่างอื่นไปด้วย
แสดงท่าทีที่เป็ นมิตร และให้เกียรติผปู ้ ่ วย ควรหาเวลาที่ไม่รีบร้อนจะไปทาอะไรอื่นอีก จะได้ให้เวลากับผูป้ ่ วยเต็มที่.
ขั้นตอนที่ 2 : P - Perception
ประเมินว่าผูป้ ่ วยคิดอย่างไรต้อการเจ็บป่ วยของตนเอง คิดว่าเป็ นโรคอะไร รุ นแรงเพียงใด ทาไมจึงคิดเช่นนั้น มีอาการ
อะไรบ้างที่ทาให้คิดเช่นนั้น เคยมีประสบการณ์หรื อรู ้อะไรมาก่อนหน้าเกี่ยวกับโรคนั้น บ้าง แล้วรู ้สึกอย่างไรกับโรค
นั้นๆ
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ขั้นตอนที่ 3 : I - Invitation
ถามโดยตรงหรื อประเมินว่าผูป้ ่ วยต้องการรู ้อะไรบ้างเกี่ยวกับความเจ็บป่ วยของตนเอง ผูป้ ่ วยบางรายอาจแสดงท่าที
หลีกเลี่ยงที่จะรับรู้ดว้ ยการเปลี่ยนประเด็นการพูดหรื อใช้คาแทนชื่อโรคเป็ นความหมายนัยๆ แพทย์ก็จะสามารถ
ประเมินได้วา่ ณ ขณะนั้นผูป้ ่ วยยังไม่พร้อมจะรับฟังข่าวร้าย
ขั้นตอนที่ 4 : K - Knowledge
ก่อนที่จะแจ้งข่าวร้าย ให้ส่งสัญญาณเตือนก่อนเพื่อให้ได้ทาใจขั้นต้น เช่น " ผลการตรวจเพิ่งกลับมา และหมอ
ค่อนข้างเป็ นห่วง " ใช้ภาษาที่ผปู้ ่ วยใช้ โดย หลีกเลี่ยงศัพท์ทางการแพทย์ที่ฟังแล้วไม่เข้าใจ เพราะจะทาให้ดูร้ายแรง
มากขึ้น ไปอีก ค่อยๆ ปล่อยข่าวร้ายทีละน้อยแล้วสังเกตอากัปกิริยาของผูป้ ่ วย พร้อมตรวจสอบว่าผูป้ ่ วยเข้าใจอย่างไร
การแจ้งข่าวร้ายให้ทาเป็ นขั้นตอน อย่าให้ขอ้ มูลทั้งหมดในครั้งเดียว ให้ข่าวร้ายไปพร้อมกับประเมินไปว่าผูป้ ่ วยยัง
ต้องการจะทราบอีกหรื อไม่และมีประโยชน์ที่จะแจ้งต่อหรื อไม่
ขั้นตอนที่ 5 : E – Empathy
เงียบฟังและสังเกตปฏิกิริยาหลังแจ้งข่าวร้าย สะท้อนความรู ้สึกที่ตรงกับผูป้ ่ วย ณ เวลานั้นยังไม่ตอ้ งบ่ายเบี่ยงประเด็น
หากผูป้ ่ วยร้องไห้เงียบๆ เสี ยง เครื อๆ ก็ให้ยนื่ กระดาษทิชชูสาหรับซับน้ าตาให้โดยเร็ ว ผูป้ ่ วยไม่ผดิ ที่จะรู ้สึกเสี ยใจต้อ
ข่าวร้ายที่เกิดกับตนเอง ไม่ผดิ ที่จะร้องไห้ " หมอเข้าใจว่ามันยากที่ยอมรับมัน "
ขั้นตอนที่ 6 : S - Summary and strategy
เมื่อผูป้ ่ วยมีท่าทีที่สบายขึ้น แพทย์ควรเริ่ มสรุ ปข้อมูลที่กระชับและเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยถาม รวมทั้งวางแผนระยะสั้น
เพื่อการดูแลต่อเนื่ องร่ วมกัน ไม่วา่ จะเป็ นการตรวจเพิ่มเติม การรักษา การส่ งปรึ กษาต่อ ทางเลือกการรักษา การนัด
หมายครั้งต่อไป การติดต่อกันหากมีคาถามเพิ่มเติม เป็ นต้น พร้อมยืนยันว่าหมอจะอยูเ่ คียงข้างและพร้อมจะหาทาง
เลือกทุกอย่างที่เป็ นไปได้มาดูแล โดยไม่ทอดทิ้ง
ผู้รับผิดชอบ
- หัวหน้าหอผูป้ ่ วย
- พยาบาลวิชาชีพ
การติดตามและการประเมินผล
1. หัวหน้างาน กาหนดให้มีการให้ขอ้ มูลและความรู ้ดา้ นสุ ขภาพรายกลุ่มตามแผนทุกเดือน
2. หัวหน้างาน ติดตามตัวชี้ วดั ที่กาหนดทุกเดือน
3. หัวหน้างานและผูร้ ับผิดชอบงานส่ งต่อขอย้าย ติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางการให้ขอ้ มูลกรณี ปฏิเสธการรักษา
ทุกเดือน
4. หัวหน้างานและหัวหน้าเวร สุ่ ม ตรวจสอบเวชระเบียนโดยดูจากการบันทึก ในใบซักประวัติ อาการ และการให้การ
พยาบาล ทุกวัน
5. หัวหน้างานและหัวหน้าเวร มีการสุ่ มสอบถามผูร้ ับบริ การ
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การปฏิบัติการ
1. หัวหน้างาน สื่ อสารให้พยาบาลทุกคนในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจตรงกันผ่านเวทีการประชุมของหน่วยงาน
ทุกเดือนหรื อตามภาวะเร่ งด่วน
2. หัวหน้างาน จัดทาแผนปฏิบตั ิการในการให้พยาบาลได้ฝึกทักษะการให้ขอ้ มูลและความรู้ดา้ นสุ ขภาพ
3. หัวหน้างาน กาหนดให้พยาบาลที่เป็ น member เป็ นผูว้ างแผนจาหน่ายของกลุ่มผูป้ ่ วยโรคตามเข็มมุ่งทุกครั้งที่มี
ผูป้ ่ วยรับไว้นอนในโรงพยาบาล และผูร้ ับผิดชอบงานสุ ขศึกษาของงานผูป้ ่ วยในเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลทุกเดือน
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มาตรฐานที่ 10
การพิทกั ษ์ สิทธิผ้ ปู ่ วย
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการพยาบาลบนพื้นฐานของความเคารพในคุณค่าความเป็ นมนุษย์ ตลอดจนการ
พิทกั ษ์สิทธิตามขอบเขตบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
เป้าหมาย
ผูป้ ่ วยที่มารับบริ การที่ตึกผูป้ ่ วยในได้รับการพยาบาลที่คานึงถึงคุณค่าความเป็ นมนุษย์และความคุม้ ครองสิ ทธิ อย่าง
เหมาะสมและเป็ นรู ปธรรม ตลอดการรักษา
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานปฏิบตั ิตามแนวทางการพิทกั ษ์สิทธิ ให้สอดคล้องกับคาประกาศสิ ทธิ ของผูป้ ่ วย
2) เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการพิทกั ษ์สิทธิตามสิ ทธิของผูป้ ่ วยตลอดระยะเวลาที่รับการรักษาในโรงพยาบาล
ตัวชี้วดั
1) ร้อยละของบุคลากรเข้าใจและบอกถึงสิ ทธิ ผปู ้ ่ วยและวิธีการปฏิบตั ิในส่ วนที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง >85%
สู ตร = จานวนครั้งทีบ่ ุคลากรบอกถึงสิ ทธิผ้ ปู ่ วยและปฏิบัติได้ อย่ างถูกต้ องเหมาะสม x 100
จานวนครั้งทีส่ ่ ุ มประเมิน
2) จานวนข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริ การที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ผปู ้ ่ วย = 0
การสื่ อสาร
1) ติดป้ ายคาประกาศสิ ทธิผปู้ ่ วยในบริ เวณตึกผูป้ ่ วยใน
2) ปฐมนิเทศบุคลากรทุกคนเมื่อแรกเข้าปฏิบตั ิงาน
3) ส่ งบุคลากรในหน่วยงานเข้าอบรมให้ตระหนักถึงสิ ทธิผปู ้ ่ วยและปฏิบตั ิตามนโยบายที่โรงพยาบาลกาหนดไว้อย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง
เอกสารอ้างอิง
- คาประกาศสิ ทธิและข้อพึงปฏิบตั ิของผูป้ ่ วยซึ่งประกอบด้วยแพทย์สภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม
ทันตแพทยสภา สภากายภาพบาบัด สภาเทคนิคการแพทย์ และคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะวันที่ 12
สิ งหาคม 2558
- เอกสารนโยบายด้านสิ ทธิผปู้ ่ วยของโรงพยาบาลรามาธิบดี
แนวทางการปฏิบัติ
1. การปฏิบตั ิการพยาบาลตามนโยบายด้านสิ ทธิและจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อพิทกั ษ์สิทธิผปู้ ่ วยและผูใ้ ช้บริ การ
ทุกกลุ่ม
2. นานโยบายด้านสิ ทธิของผูป้ ่ วยและข้อควรตระหนักมาเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ
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นโยบายด้ านสิ ทธิของผู้ป่วยและข้ อควรตระหนัก
สิ ทธิ ของผูป้ ่ วยแต่ละข้อ มีประเด็นสาคัญที่เป็ นข้อควรตระหนักในรายละเอียด ดังนี้
1) ผูป้ ่ วยทุกคนมีสิทธิ พ้นื ฐานที่จะได้รับการรักษาพยาบาลและการดูแลด้านสุ ขภาพ มาตรฐานวิชาชีพจากผูป้ ระกอบ
วิชาชีพ ตามที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
2) ผูป้ ่ วยที่ขอรับการรักษาพยาบาลมีสิทธิ ได้รับทราบข้อมูลที่เป็ นจริ งและเพียงพอกับการเจ็บป่ วย การตรวจ การรักษา
ผลดีและผลเสี ย จากการตรวจ การรักษาจากผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพด้วยภาษาที่ผปู ้ ่ วยเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ผปู ้ ่ วย
สามารถเลือกตัดสิ นใจในการยินยอมหรื อไม่ยนิ ยอม ให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพปฏิบตั ิต่อตนเว้นแต่ในกรณี
ฉุ กเฉิ น อันจาเป็ นเร่ งด่วนและเป็ นอันตรายต่อชีวิต
3) ผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงอันตรายถึงชีวติ มีสิทธิ ได้รับการช่วยเหลือรี บด่วนจากผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพโดย
ทันทีตามความจาเป็ นแก่กรณี โดยไม่ตอ้ งคานึงว่าผูป้ ่ วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรื อไม่
4) ผูป้ ่ วยมีสิทธิ ได้รับทราบ ชื่ อ สกุล และวิชาชีพของผูใ้ ห้การรักษาพยาบาลแก่ตน
5) ผูป้ ่ วยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพอื่น ที่มิได้เป็ นผูใ้ ห้การพยาบาลรักษาแก่ตนและมี
สิ ทธิ ในการขอเปลี่ยนผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพหรื อเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ ทั้งนี้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สิ ทธิ การรักษาของผูป้ ่ วยที่มีอยู่
6) ผูป้ ่ วยมีสิทธิได้รับการปกปิ ดข้อมูลของตนเองเว้นแต่ผปู ้ ่ วยจะให้ความยินยอมหรื อเป็ นการปฏิบตั ิตามหน้าที่ของผู ้
ประกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพ เพื่อประโยชน์โดยตรงของผูป้ ่ วยหรื อตามกฎหมาย
7) ผูป้ ่ วยมีสิทธิ ได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน ในการตัดสิ นใจเข้าร่ วมหรื อถอนตัวจากการเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมหรื อผูถ้ ูก
ทดลองในการทาวิจยั ของผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพ
8) ผูป้ ่ วยมีสิทธิ ที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร้องขอตาม
ขั้นตอนของสถานพยาบาลนั้น ทั้งนี้ขอ้ มูลดังกล่าวต้องไม่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ หรื อข้อมูลข่าวสารส่ วนตัวบุคคลของ
ผูอ้ ื่น
10) บิดา มารดา หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิ แทนผูป้ ่ วยที่เป็ นเด็กอายุยงั ไม่เกินสิ บแปดปี บริ บูรณ์ ผูบ้ กพรj
องทางกาย หรื อจิต ซึ่ งไม่สามารถใช้สิทธิ ดว้ ยตนเองได้
ข้ อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
1.สอบถามเพื่อทาความเข้าใจข้อมูลและความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนลงนามให้ความยินยอมหรื อไม่ยนิ ยอมรับการ
ตรวจวินิจฉัยหรื อการรักษาพยาบาล
2.ให้ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพและข้อเท็จจริ งต่างๆทางการแพทย์ที่เป็ นจริ งและครบถ้วนแก่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพใน
กระบวนการรักษาพยาบาล
3.ให้ความร่ วมมือและปฏิบตั ิตวั ตามคาแนะนาของผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพ เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล ในกรณี
ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้ ให้แจ้งผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพทราบ
4.ให้ความร่ วมมือและปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของสถานพยาบาล
5.ปฏิบตั ิต่อผูป้ ระกอบวิชาชี พ ผูป้ ่ วยรายอื่น รวมทั้งผูท้ ี่มาเยีย่ มเยือนด้วยความสุ ภาพให้เกียรติ และไม่กระทาสิ่ งที่
รบกวนผูอ้ ื่น
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6.แจ้งสิ ทธิ การรักษาพยาบาลพร้อมหลักฐานที่ตนมี ให้เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องทราบ
7.ผูป้ ่ วยพึงรับทราบข้อเท็จจริ งทางการแพทย์ดงั ต่อไปนี้
7.1 ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพที่ได้ปฏิบตั ิหรับหน้าที่ตามมาตรฐานและจริ ยธรรม ย่อมได้รับความคุม้ ครองตามที่
กฎหมายกาหนดและมีสิทธิ ได้รับความคุม้ ครองจากการถูกกล่าวหาโดยไม่เป็ นธรรม
7.2.การแพทย์ในที่น้ ี หมายถึงการแพทย์แผนปั จจุบนั ซึ่ งได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยองค์ความรู ้ในขณะนั้น
ว่ามีประโยชน์มากกว่าโทษสาหรับผูป้ ่ วย
7.3 การแพทย์ไม่สามารถให้การวินิจฉัย ป้ องกัน หรื อรักษาให้หายได้ทุกโรค หรื อทุกสภาวะ
7.4 การรักษาพยาบาลทุกชนิดมีความเสี่ ยงที่จะเกิดผลอันไม่พึงประสงค์ได้ นอกจากนี้ เหตุสุดวิสัยอาจเกิดขึ้นได้ แม้ผู้
ประกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพจะใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอ ตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ในการรักษาพยาบาล
นั้นๆแล้ว
7.5 การตรวจเพื่อการคัดกรอง วินิจฉัย และติดตามการรักษาโรค อาจให้ผลที่คาดเคลื่อนได้ดว้ ยข้อจากัดของ
เทคโนโลยีที่ใช้และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆทีมาสามารถควบคุมได้ตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
7.6 ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพมีสิทธิใช้ดุลพินิจในการเลือกกระบวนการรักษาพยาบาลตามหลักวิชาการทาง
การแพทย์ตามความสามารถและข้อจากัด ตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ที่มีอยู่ รวมทั้งการปรึ กษาหรื อส่ งต่อโดย
คานึงถึงสิ ทธิและประโยชน์โดยรวมของผูป้ ่ วย
7.7 เพื่อประโยชน์ต่อตัวผูป้ ่ วย ผูป้ ระกอบวิชาชาชีพด้านสุ ขภาพอาจให้คาแนะนาหรื อส่ งต่อผูป้ ่ วยให้ได้รับการรักษา
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ผปู ้ ่ วยต้องไม่อยูใ่ นสภาวะฉุ กเฉิ นอันจาเป็ นเร่ งด่วนและเป็ นอันตรายต่อชีวิต
7.8 การปกปิ ดข้อมูลด้านสุ ขภาพและข้อเท็จจริ งต่างๆทางการแพทย์ของผูป้ ่ วยต่อผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพ อาจ
ส่ งผลเสี ยต่อกระบวนการรักษาพยาบาล
7.9 ห้องฉุ กเฉิ นของสถานพยาบาล ใช้สาหรับผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นอันจาเป็ นเร่ งด่วนและเป็ นอันตรายต่อชีวิต
2. นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ป่วยในกรณีพเิ ศษ
2.1. ผู้ป่วยจิตเวช
ผูป้ ่ วยวิกลจริ ตและไม่สามารถตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเองอย่างสมเหตุสมผล ต้องได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิโดยมีบุคคลอื่นที่
มีอานาจตามกฎหมายทาหน้าที่แทน ให้การดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ เท่าเทียมและเคารพในศักดิ์ศรี ของผูป้ ่ วย
2.2. ผู้ป่วยเด็ก
เด็กเล็กที่ยงั ตัดสิ นใจด้วยตนเองไม่ได้ตอ้ งมีผทู ้ ี่หน้าที่แทนและจัดบริ การที่ตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม
ครอบคลุมทั้งด้านสิ่ งแวดล้อม ร่ างกาย อารมณ์จิตใจ
2.3. ผู้พกิ าร
2.3.1. ต้องให้เคารพศักดิ์ศรี ความแตกต่าง และการอยูไ่ ด้ดว้ ยตนเอง การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ ทธิ ความเท่า
เทียมกันของโอกาสและไม่เลือกปฏิบตั ิและการมีส่วนร่ วมในทางสังคมอย่างเต็มที่
2.3.2. ได้แก่ ค้นหาผูพ้ ิการในชุมชน ดูแลให้ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงผูพ้ ิการ, การฝึ กทักษะการ
เรี ยนรู ้ข้ นั พื้นฐาน เช่น การฝึ กทักษะชีวติ , ให้การช่วยเหลือฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน การ
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เยีย่ มบ้านกิจกรรมการให้บริ การเชิงรุ ก, การฝึ กทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่ องช่วยความพิการ เป็ นต้น การบริ การ
ทันตกรรม เช่น การเคลือบหลุมร่ องฟัน เป็ นต้น , การให้บริ การเกี่ยวกับกายอุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริ ม
เครื่ องช่วยความพิการ หรื อสื่ อส่ งเสริ มพัฒนาการ
2.4. ผู้สูงอายุ (อายุ 60ปี ขึน้ ไป) ให้ความสะดวกและรวดเร็ วแก่ผสู ้ ู งอายุเป็ นกรณี พิเศษ ให้มีช่องทางเฉพาะหรื อ
จัดลาดับคิวเร่ งด่วนสาหรับผูส้ ู งอายุแยกจากผูร้ ับบริ การทัว่ ไปในแผนกผูป้ ่ วยนอก
2.5. ผู้ป่วยระยะสุ ดท้ าย
ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายต้องได้รับการดูแลโดยคานึงถึงศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ให้การบาบัดอาการเจ็บปวดอย่างเหมาะสม
ให้การดูดา้ นจิตใจของผูป้ ่ วยและครอบครัว และให้ความช่วยเหลือ ให้ขอ้ มูลและคาปรึ กษาแก่ญาติหลังจากผูป้ ่ วย
เสี ยชีวติ
2.6. การผูกยึดหรือแยกผู้ป่วย ต้องทาเพื่อประโยชน์ในการรักษา หรื อป้ องกันอันตรายที่จะเกิดกับผูป้ ่ วยไม่ใช้เพื่อเป็ น
การทาโทษ
2.7. ผู้ป่วยต่ างด้ าว เป็ นผูซ้ ่ ึ งไม่สามารถรับทราบ/เข้าใจกระบวนการให้การรักษา รวมทั้งไม่สามารถร้องขอข้อมูล
จาเป็ น และยอมรับหรื อปฏิเสธการรักษาได้ให้ปฏิบตั ิการดูแลรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพและตอบสนองตามสิ ทธิ
พื้นฐานที่พึงได้รับ
2.8. ผู้ป่วยคดี เช่น ผูป้ ่ วยที่ถูกทาร้ายทางเพศ ถูกทาร้ายโดยบุคคลใกล้ชิด ต้องได้รับการปกปิ ดข้อมูลและได้รับการ
ดูแลรักษาอย่างเหมาะสม
3. จัดสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่ ขัดแย้งกับความเชื่อ/วัฒนธรรมของผู้ป่วยและครอบครัว สถานที่/บริเวณให้ การพยาบาล
เป็ นสั ดส่ วนและมิดชิด
4. ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโดยเคารพในสิ ทธิและยึดจรรยาบรรณวิชาชี พ เคารพในคุณค่ าความเป็ นมนุษย์ ในฐานะ
ปัจเจกบุคคลอย่ างเท่ าเทียมกัน ไม่ แบ่ งแยกชนชั้นหรือเชื้อชาติ ศาสนา ได้ แก่
4.1. ไม่เปิ ดเผยความลับของผูป้ ่ วยเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผูป้ ่ วย หรื อเมื่อต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
4.2. จัดสถานที่ที่เหมาะสมในการให้คาปรึ กษาและคาแนะนาแก่ผปู ้ ่ วย
4.3. สอบถามผูท้ ี่ตอ้ งการข้อมูลของผูป้ ่ วยว่าเป็ นใครเกี่ยวข้องกับผูป้ ่ วยอย่างไร
4.4. ชี้แจงแก่ผขู ้ อข้อมูลของผูป้ ่ วยให้ทราบถึงขั้นตอนในการขอข้อมูล โดยการแจงให้ผปู้ ่ วยทราบ/ยินยอมให้ขอ้ มูล
และจัดทาเอกสารในการขอข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4.5. ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ของผูป้ ่ วย และผูม้ าขอรับข้อมูล ก่อนให้ขอ้ มูล
4.6. ไม่ให้ขอ้ มูลด้านการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยทางโทรศัพท์ในกรณี เป็ นความลับ
4.7. รับ/ส่ งเวรในสถานที่ที่เหมาะสม
4.8. ไม่นาเรื่ องของผูป้ ่ วยมาวิพากษ์วจิ ารณ์กบั ผูอ้ ื่น
5. การเป็ นตัวแทนผู้ป่วย/ผู้ใช้ บริการในการพิทกั ษ์ สิทธิ เมื่อมีแนวโน้ มหรือถูกละเมิดสิ ทธิ
6. ก่ อนให้ การพยาบาลใดๆแก่ ผ้ ปู ่ วย ควรดาเนินการ ดังนี้
6.1. บอกให้ผปู ้ ่ วยได้รับทราบแม่จะอยูใ่ นภาวะไม่รู้สึกตัว
6.2. บอก/หรื อให้ขอ้ มูลแก_ผูป้ ่ วยที่รู้สึกตัวก่อนให้การพยาบาลทุกครั้ง
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6.3. ไม่เปิ ดเผยร่ างกายผูป้ ่ วยเกินความจาเป็ น
6.4. จัดสถานที่ให้มิดชิด ไม่เปิ ดเผยร่ างกายเกินจาเป็ น
7. ส่ งเสริมให้ ผ้ ปู ่ วยและครอบครัวมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจรับการรั กษาพยาบาล ภายใต้ ข้อมูลทีค่ รบถ้ วนชั ดเจน
(ยกเว้ นกรณีฉุกเฉิ น)โดย
7.1. ให้ขอ้ มูลแก่ผปู ้ ่ วยและญาติในขอบเขตของวิชาชีพ โดยให้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอและชัดเจนก่อนให้ผปู ้ ่ วยลงนามใน
ใบยินยอมรับการรักษา/ทาหัตถการ
7.2. ให้คาแนะนาแก่ผปู ้ ่ วยและญาติเกี่ยวกับโรคที่เป็ น แผนการรักษา ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ตลอดจนการ
ปฏิบตั ิที่ถูกต้องและเหมาะสม
7.3. อธิ บายแผนการรักษาทุกครั้งก่อนให้การพยาบาล
7.4. เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยและญาติมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจในการรักษาพยาบาล
7.5. อนุ ญาตให้ผปู ้ ่ วยทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ / ค่าลดหย่อนตามสิ ทธิ ในการ
รักษาพยาบาลตลอดจนดูผลการรักษาของตนเองได้เช่น ผลการตรวจของแพทย์
7.6. เปิ ดโอกาสและเต็มใจให้ขอ้ มูลเมื่อผูป้ ่ วยซักถาม
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8. ปฏิบัติตามมาตรฐานด้ านสิ ทธิทกี่ าหนดเฉพาะเรื่อง ดังนี้
เรื่อง : แนวทางการปฏิบัติการให้ ข้อมูลแก่ ผ้ ูป่วยและญาติ
ลาดับ
1

ข้อมูล
ผูร้ ับผิดชอบ
- การวินิจฉัยโรค
- แพทย์
- แผนการรักษา
- การพยากรณ!โรค
- ทางเลือกในการรักษา
- แจ้งผลตรวจต่างๆ ได้แก่ผล
เลือด , ผลเอ็กซเรย์ , ผลตรวจ
พิเศษต่างๆ

2

การใช้ยา

- เภสัชกร /
เจ้าหน้าที่เภสัชฯ
หรื อพยาบาล

3

การถ่าย x-rays

เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์

วิธีปฏิบตั ิ
- ให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยทุกรายและปรับการให้
ข้อมูลแบบละเอียด
ในกรณี ที่มกั พบความวิตกกังวลของผูป้ ่ วย
และญาติ ดังนี้
1) Acute abdomen เนื่องจากผูป้ ่ วยและญาติ
มักเกิดความกังวลว่าจะเป็ นไส้ติ่ง
2) ไข้ไม่ทราบสาเหตุ เนื่องจากผูป้ ่ วยและ
ญาติมกั
เกิดความกังวลว่าจะเป็ นไข้เลือดออก
3) เจ็บหน้าอก เนื่องจากผูป้ ่ วยและญาติมกั
เกิดความกังวลว่าจะเป็ นโรคหัวใจ
- ประเมินความเข้าใจในข้อมูลที่ได้รับ
- บันทึกข้อมูลที่ให้ผปู้ ่ วยและญาติพร้อมให้
ผูป้ ่ วยและญาติ
ลงนามรับทราบข้อมูลนั้น
ตรวจสอบความเหมาะสมของการสั่งจ่ายยา
เช่น ชนิดขนาด จานวน
- แนะนาการใช้ยา และข้อควรระวังในการ
ใช้ยา
- ตรวจสอบความเข้าใจของผูป้ ่ วยและญาติ
ตรวจสอบความถูกต้องของคาสั่งแพทย์และ
ผูป้ ่ วย
- อธิบายการเตรี ยมตัว เช่น ถอดสร้อย แหวน
นาฬิกา
- อธิ บายการจัดท่า และขั้นตอนการปฏิบตั ิตวั
ขณะเอ็กซเรย์
- แจ้งระยะเวลารอคอย และแนะนาผูป้ ่ วย
และญาติรับฟังผล x-rays จากแพทย์
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4

การเก็บสิ่ งส่ งตรวจ เช่น
ปัสสาวะ อุจจาระ เลือด
เสมหะ

- เจ้าหน้าที่งาน
ชันสู ตร
- พยาบาล
- ผูช้ ่วยเหลือคนไข้

5

การแจ้งผล HIV

พยาบาล
Counseling

6

การแจ้งผลชิ้นเนื้อ

7

การแจ้งผลชิ้นเนื้อ

8

การให้ขอ้ มูลก่อนลงนาม
ยินยอมรับการรักษา

- แพทย์และ
พยาบาล
Counseling
- แพทย์และ
พยาบาล
Counseling
พยาบาล

9

- ความรู้(เรื่ องโรคและการ
พยาบาล
ดูแลสุ ขภาพ)
- แนะนาขั้นตอนการรับ
ผูช้ ่วยเหลือคนไข้
บริ การเช่น การยืน่ บัตร การ
รอตรวจ ,การติดต่อเจ้าหน้าที่
- แนะนาสถานที่ เช่น ห้อง
สุ ขา,การใช้อุปกรณ์อานวย
ความสะดวกต่างๆ

10

- แจ้งคาสัง่ การรักษาที่ผปู ้ ่ วยจะได้รับ เพื่อ
ทราบและยินยอมรับการตรวจ โดยเฉพาะ
การตรวจเลือด
- อธิ บายวิธีการเก็บสิ่ งส่ งตรวจ
- บอกระยะเวลารอคอยผลตรวจ
โดยประมาณ
- แนะนาผูป้ ่ วยและญาติรับฟังผลตรวจได้
จากแพทย์
- ประเมินความพร้อมตามแนวทางการให้
คาปรึ กษาก่อน
- แจ้งผลเลือด
- ประเมินความพร้อมตามแนวทางการให้
คาปรึ กษาก่อนแจ้งผลชิ้นเนื้ อ
ประเมินความพร้อมตามแนวทางการให้
คาปรึ กษาก่อน
แจ้งผลชิ้นเนื้ อ
- อธิ บายข้อมูลแก่ผปู ้ ่ วยและญาติก่อนลงมือ
ทาหัตถการ
- อ่านข้อความในแบบลงนามให้ผปู ้ ่ วยและ
ญาติจนเป็ นที่เข้าใจจึงให้ลงนามรับทราบ
และยินยอมรับการรักษา
อธิบายแนวทางการดูแลสุ ขภาพตนเองใน
โรคที่เป็ น
- อธิ บายตามแนวทางการให้ขอ้ มูลทัว่ ไป/
ปฐมนิเทศผูป้ ่ วยใหม่
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แนวทางปฏิบัติกรณีผ้ ูป่วยลงนามยินยอมรับการรักษา

64
.12.3/TR

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ( องค์การมหาชน )
หนังสื อแสดงความยินยอมเพื่อรับการผ่าตัดทาหมันหญิง
ข้าพเจ้า นาง / นางสาว .................................................................................. อายุ ............. ปี
ได้ขอให้แพทย์ทาการผ่าตัดทาหมันให้ขา้ พเจ้า โดยข้าพเจ้าได้รับการอธิบายให้ทราบและเข้าใจข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับการทาหมันแล้วดังนี้
1. การทาหมันหญิงเป็ นการคุมกาเนิดชนิดถาวร ซึ่งข้าพเจ้าแน่ใจว่าจะไม่เปลี่ยนใจกลับมาขอผ่าตัดต่อหมัน
อีก ซึ่งโอกาสที่จะผ่าตัดต่อหมันสาเร็ จน้อยกว่าร้อยละ 50 -70 แล้วแต่สถาบันที่ทาการผ่าตัด
2. การทาหมันหญิงเป็ นการคุมกาเนิดที่มีประสิ ทธิภาพสูง แต่ ยงั มีโอกาสทีจ่ ะเกิดการตั้งครรภ์ ภายหลัง

การทาหมันได้ โดยอยูท่ ี่ประมาณ 1 ใน 500 ถึง 1 ใน 2000 ราย ซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น การ
กลับมาต่อกันเองของท่อนาไข่ที่ถูกตัดไปเป็ นต้น กรณี ที่มีการตั้งครรภ์ภายหลังการทาหมันหญิงนั้นโอกาสที่การ
ตั้งครรภ์น้ นั ๆ จะเป็ นการตั้งครรภ์นอกมดลูกมีประมาณร้อยละ 50
3. การทาหมันหญิงเป็ นการผ่าตัดที่ตอ้ งมีการให้ยาระงับความรู ้สึก เช่น ให้ยาชาเฉพาะที่ การวางยาสลบ
หรื อฉี ดยาเข้าไขสันหลัง ซึ่งมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้
4 . การผ่าตัดทาหมันหญิงมีโอกาสบาดเจ็บต่ออวัยวะภายในช่องท้องได้ เช่น ลาไส้ กระเพาะปั สสาวะ ท่อไต
เป็ นต้น
จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็ นหลักฐาน
ณ วันที่ .......... เดือน .................................... พ.ศ ................. เวลา ..................น.

ลายมือชื่อ/ลายพิมพ์ นิ้วหัวแม่มือ..............................................
ลงชื่อ .....................................................
ซ้าย
ขวา
( ............................................. )
(
................................................. )
ผูร้ ับบริ การทาหมัน
แพทย์ผทู ้ าการรักษา

ลงชื่อ .............................................. พยานฝ่ ายผูป้ ่ วย
ลงชื่อ ......................................... พยานฝ่ ายเจ้าหน้าที่
( ............................................. )
( ......................................... )
เกี่ยวข้องเป็ น .........................................
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ/ผูช้ ่วยเหลือคนไข้
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โรงพยาบาลบ้ านแพ้ว (องค์ การมหาชน)

พ.12.3/MED 01

หนังสื อแสดงความยินยอมการเจาะท้ อง (Abdominal Paracentesis)
ข้าพเจ้านาย/นาง/ นางสาว................................................................................................. ............อายุ.....................................ปี
เกี่ยวข้องเป็ น  ผูป้ ่ วย  อื่นๆระบุ...............................ของผูป้ ่ วยชื่อ.................................................................. ................................
เลขที่ประจาตัวโรงพยาบาล( HN) เลขที่...................................................เบอร์โทรศัพท์..................................... ......................................
เพื่อรับการผ่าตัดและหัตถการการเจาะท้ อง (Abdominal Paracentesis)
ข้าพเจ้าได้รับคาอธิบายให้ทราบถึงเหตุผล ขั้นตอน ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการเจาะท้อง และทางเลือกของการรักษา จาก
แพทย์หรื อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ข้ อบ่ งชี้การเจาะท้ อง
( …. ) วินิจฉัยหาสาเหตุของน้ าในช่องท้อง เช่น ตับแข็ง มะเร็ ง การติดเชื้อ เลือดออกในช่องท้อง
( …. ) ระบายน้ าออกจากช่องท้องเพื่อบรรเทาอาการแน่นที่เกิดจากน้ าในช่องท้อง
ขั้นตอน
1. ทายาฆ่าเชื้อบริ เวณที่จะทาการเจาะท้อง และปูผา้ ปราศจากเชื้อ
2. ฉี ดยาชาบริ เวณที่จะเจาะท้อง และใช้เข็มเจาะน้ าในช่องท้อง
ภาวะแทรกซ้ อน
1. มีเลือดออกหรื อจ้ าเลือดบริ เวณที่เจาะ โดยเฉพาะในผูป้ ่ วยที่มีปัญหาเรื่ องการแข็งตัวของเลือด เช่น ผูป้ ่ วยโรคตับแข็ง เลือดมักหยุด
เองได้ จ้ าเลือดจะค่อยๆสลายไปเองใช้เวลาเป็ นสัปดาห์
2. น้ าซึมจากรู เข็มหลังเจาะท้อง มักจะหายเองได้ ให้นอนตะแคงเอาด้านที่เจาะขึ้น 1-2 ชัว่ โมง
3. อันตรายกับลาไส้ หรื อเส้นเลือดที่บริ เวณผนังช่องท้อง พบได้นอ้ ยมาก อาจต้องรักษาด้วยการผ่าตัด
ทางเลือกอืน่ ของการรักษา
1. การทาอัลตร้าซาวด์หรื อเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้อง ข้อดี คือไม่เจ็บ ข้อเสี ย คือ มักจะไม่ได้การวินิจฉัยที่ชดั เจน ถ้าไม่ตรวจน้ า
ในช่องท้อง เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์มีความเสี่ ยงต่อการแพ้สารฉี ดสี และไตวายจากการฉี ดสี
2. ยาขับปั สสาวะ ใช้เพื่อลดปริ มาณน้ าในช่องท้องได้ในบางโรค เช่น ตับแข็ง ข้อดี คือไม่เจ็บ ข้อเสี ย คือ ทาให้เกิดเกลือแร่ ใน
ร่ างกายผิดปกติได้ น้ าในช่องท้องลดลงช้ากว่าการเจาะระบายมักต้องใช้เวลาเป็ นสัปดาห์
ข้ าพเจ้ า (......) ยินยอมให้ เจาะน้ าในช่องท้อง และกรณี เกิดภาวะแทรกซ้อน ข้าพเจ้าอนุญาตให้ทีมแพทย์ ผูร้ ักษาเลือกหรื อ
เปลี่ยนวิธีการรักษา หรื อผ่าตัด เพื่อประโยชน์ในการรักษา หรื อช่วยชีวติ ตามมาตรฐานทางการแพทย์
(.....
.) ยินยอมให้ ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว ………………………………..………………………………………………
อายุ ……….. HN …………………….. เจาะน้ าในช่องท้อง
(......) ไม่ ยนิ ยอมให้ เจาะน้ าในช่องท้อง เนื่องจาก ......................................................................................................................
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน ณ วันที่ .......…เดือน …………… พ.ศ. ………… เวลา………….น.
ลายมือชื่อ /ลายพิมพ์ นิ้วหัวแม่มือ ………………………..……………........
 ซ้าย  ขวา
(………………...…..………………..….)
ผูข้ อรับการตรวจ ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม เกี่ยวข้องเป็ น………………

ลงชื่อ………………..…………..………….......
(…………………...…..………………….)
แพทย์ผทู ้ าการรักษา

ลงชื่อ ………………………..……………........
( ……..…….…………………….…..…….)

ลงชื่อ……...……….……..……พยานฝ่ ายเจ้าหน้าที่
(………………...…....………………….)
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หนังสื อแสดงความยินยอมการใส่ สายสวนหลอดเลือดดาส่ วนกลาง
( Central line insertion )
ข้าพเจ้านาย/นาง/ นางสาว.............................................................................................................อายุ.....................................ปี
เกี่ยวข้องเป็ น  ผูป้ ่ วย  อื่นๆระบุ...............................ของผูป้ ่ วยชื่อ.................................................................. ................................
เลขที่ประจาตัวโรงพยาบาล( HN) เลขที่...................................................เบอร์โทรศัพท์..................................... ......................................
เพื่อรับการผ่าตัดและหัตถการการใส่ สายสวนหลอดเลือดดาส่ วนกลาง ( Central line insertion )
ข้าพเจ้าได้รับคาอธิบายให้ทราบถึงเหตุผล ขั้นตอน ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการใส่สายสวนหลอดเลือดดาส่วนกลาง
ทางเลือกของการรักษา จากแพทย์หรื อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แล้ว ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้ อบ่ งชี้การใส่ สายสวนหลอดเลือดดาส่ วนกลาง
( …. ) เพื่อประเมินปริ มาณน้ าในภาวะวิกฤติ หากปริ มาณน้ าในร่ างกายน้อยเกินไปจะทาให้เลือดไปเลี้ยงเนื้อเยือ่ ส่วนปลายไม่
เพียงพอ แต่ถา้ หากมีปริ มาณน้ าในร่ างกายมากเกินไป อาจมีผลต่อการทางานของหัวใจและปอด การประเมินปริ มาณน้ าในร่ างกายทา
ได้หลายวิธี แต่วธิ ีที่มีหลักฐานชัดเจนคือ การวัดความดันในหลอดเลือดดา ซึ่งจะวัดได้โดยการใส่สายสวนหลอดเลือดดาเข้าไป
( …. ) เพื่อให้สารอาหารทางหลอดเลือดดา ในผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถรับอาหารได้เพียงพอด้วยการกิน หรื อทางสายให้อาหารทางจมูก
หรื อ จาเป็ นต้องงดการให้อาหารผ่านทางเดินอาหารเป็ นเวลานาน ซึ่งการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดาส่วนปลาย จะทาให้เกิดการ
อักเสบของหลอดเลือดได้ง่าย
( …. ) เพื่อให้สารน้ าในกรณี ที่ไม่สามารถเปิ ดหลอดเลือดให้สารน้ าทางหลอดเลือดดาส่วนปลายได้เพียงพอ จึงจาเป็ นต้องใช้หลอด
เลือดดาส่วนกลาง รวมทั้งเพื่อให้ยาบางชนิด เช่น ยาที่มีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจ
ขั้นตอน
1.
2.
3.
4.
5.

นอนราบหันหน้าไปซ้าย หรื อ ขวา ขึ้นกับตาแหน่งที่จะใส่สายสวนหลอดเลือดดาส่วนกลาง
ใช้ยาชาเฉพาะที่ ตาแหน่งที่จะใส่สายสวนหลอดเลือดดาส่วนกลาง
ใส่หลอดเลือดดาส่วนกลางตามขั้นตอนทางการแพทย์
ระหว่างใส่มีเครื่ องติดตามการเต้นหัวใจ เพื่อติดตามภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ
หลังทาเสร็ จ ประเมินตาแหน่งสายสวนหลอดเลือดดาส่วนกลางโดยภาพรังสี ทรวงอก

ภาวะแทรกซ้ อน
1. มีลมรั่วในช่องเยือ่ หุม้ ปอดหรื อเลือดออกในเยือ่ หุม้ ปอด อาจต้องรักษาด้วยการใส่ท่อระบายลมในปอด
2. มีการบาดเจ็บของหลอดเลือดแดง ทาให้มีเลือดออกจากบริ เวณที่ใส่สาย หรื อเลือดออกใต้ผิวหนังรอบบริ เวณสาย
3. ติดเชื้อที่สายสวนหลอดเลือดดาส่วนกลาง เจ็บบริ เวณที่ใส่สายสวน
ทางเลือกอืน่ ของการรักษา
ประเมินสารน้ าในร่ างกายโดยการทาอัลตราซาวน์หวั ใจหรื อ เส้นเลือดดาเข้าหัวใจ ข้อเสี ย มีขอ้ จากัดในผูป้ ่ วยอ้วนผนังหน้า
ท้องหนา ตับโต มีน้ าในช่องท้องมาก และการใช้อลั ตร้าซาวน์มีโอกาสผิดพลาดสูงขึ้นกับความชานาญของแพทย์
ระยะเวลาในการใส่ สายสวนหลอดเลือดดา
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หนังสื อแสดงความยินยอม การการส่ องกล้องลาไส้ ใหญ่ (Colonoscopy)
และ ลาไส้ ใหญ่ ส่วนปลายและทวารหนัก ( Sigmoidoscopy)
ข้าพเจ้านาย/นาง/ นางสาว.............................................................................................................อายุ
.....................................ปี
เกี่ยวข้องเป็ น  ผูป้ ่ วย  อื่นๆระบุ...............................ของผูป้ ่ วยชื่อ
.................................................................. ................................
เลขที่ประจาตัวโรงพยาบาล( HN) เลขที่...................................................เบอร์โทรศัพท์
...........................................................................
เพื่อรับการผ่าตัดและหัตถการการส่ องกล้ องลาไส้ ใหญ่ (Colonoscopy) หรือ ลาไส้ ใหญ่ ส่วนปลายและทวารหนัก
(Sigmoidoscopy)
ข้าพเจ้าได้รับคาอธิบายให้ทราบถึงเหตุผล ขั้นตอน ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการส่องกล้องลาไส้ใหญ่
และทางเลือกของการรักษา จากแพทย์หรื อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
การส่องกล้องลาไส้ใหญ่ คือการส่องกล้องตรวจลาไส้ใหญ่ท้ งั หมดจนถึงลาไส้เล็กส่วนปลาย โดยใช้กล้องที่
มีลกั ษณะเป็ นท่อยาว โค้งงอได้ ใส่ทางทวารหนัก
ข้ อบ่ งชี้การส่ องกล้ อง
( …. ) วินิจฉัยอาการผิดปกติที่เกิดจากลาไส้ใหญ่ เช่น ท้องผูกสลับท้องเสี ย ท้องเสี ยเรื้ อรัง ถ่ายเป็ นเลือด ตรวจพบ
เลือด
ในอุจจาระ หรื อตรวจคัดกรองมะเร็ งลาไส้ใหญ่ในผูท้ ี่มีความเสี่ ยง รอยโรคที่ตรวจพบได้จากการส่องกล้อง
เช่น
เนื้องอก มะเร็ งลาไส้ใหญ่ ลาไส้อกั เสบ แผลในลาไส้ สามารถเอาชิ้นเนื้อมาตรวจทางพยาธิวทิ ยาได้
( …. ) รักษาโรค เช่น เลือดออกในลาไส้ใหญ่ ลาไส้อุดตันจากมะเร็ ง
ขั้นตอน
1. นอนตะแคงซ้าย งอเข่า
2. ฉี ดยาระงับความเจ็บปวดและยานอนหลับทางเส้นเลือด และ/หรื อดมยาสลบ อาจจะมีอาการแสบหรื อปวด
บริ เวณที่ฉีดยา
3. ส่องกล้องเข้าทางทวารหนักไปจนสุดลาไส้ใหญ่ ใช้เวลาประมาณ 15-60 นาที ระหว่างทาท่านอาจมีความรู ้สึก
อึดอัดแน่นท้อง เหมือนอยากถ่ายหรื อผายลม
4. หลังส่องกล้องตรวจท่านจะต้องอยูส่ งั เกตอาการต่อ 1-2ชัว่ โมง
ภาวะแทรกซ้ อน
1. ปวดท้อง อึดอัดไม่สบายท้องเนื่องจากลมที่คา้ งในลาไส้ใหญ่ อาการจะดีข้ ึนเมื่อผายลม
2. ลาไส้ทะลุ พบได้ร้อยละ 0.5 (1 ใน 500) ซึ่งอาจจะต้องรับการรักษาโดยการผ่าตัด
3. ภาวะเลือดออก ในรายที่มีการตัดชิ้นเนื้อพบได้ร้อยละ 1-3 เลือดอาจจะหยุดได้เอง หรื อต้องส่องกล้องซ้ าเพื่อ
หยุดเลือด
4. สาลักอาหาร กรณี งดอาหารไม่ถึงกาหนดก่อนการให้ยาระงับความเจ็บปวดและยานอนหลับ อาจจะทาให้เกิด
ภาวะติดเชื้อในปอดได้
5. ภาวะแพ้ยาที่ใช้ระงับความเจ็บปวด อาจมีอาการแน่นหน้าอก หัวใจเต้นช้าและความดันโลหิ ตต่า
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หนังสื อแสดงความยินยอมการเจาะข้ อและการฉีดยาเข้ าข้ อ ( Arthrocentesis )
ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว................................................................................................. ..........อายุ.....................................ปี
เกี่ยวข้องเป็ น  ผูป้ ่ วย  อื่นๆระบุ...............................ของผูป้ ่ วยชื่อ.................................................................. ................................
เลขที่ประจาตัวโรงพยาบาล( HN) เลขที่...................................................เบอร์โทรศัพท์..................................... ......................................
เพื่อรับการผ่าตัดและหัตถการการเจาะข้ อและการฉีดยาเข้ าข้ อ ( Arthrocentesis )
ข้าพเจ้าได้รับคาอธิบายให้ทราบถึงเหตุผล ขั้นตอน ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการเจาะข้อและการฉี ดยาเข้าข้อ และ
ทางเลือกของการรักษา จากแพทย์หรื อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ข้ อบ่ งชี้การเจาะข้ อและการฉีดยาเข้ าข้ อ
( …. ) เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุขอ้ อักเสบ เช่น การติดเชื้อในข้อ โรคเก๊าท์ หรื อภาวะเลือดออกในข้อ เป็ นต้น
( …. ) เพื่อบรรเทาอาการปวดข้อโดยการระบายน้ าในข้อจะช่วยลดความดันและการอักเสบภายในข้อ
( …. ) เพื่อติดตามการรักษาในภาวะข้ออักเสบติดเชื้อ
( …. ) ฉี ดยาเข้าข้อ ตามข้อบ่งชี้โรคนั้นๆ ได้แก่ ............................................................................... .........
ขั้นตอน
1. จัดท่าผูป้ ่ วย ตามตาแหน่งข้อที่ตอ้ งการเจาะ
2. ทาความสะอาดบริ เวณตาแหน่งที่จะเจาะข้อ ปูผา้ เจาะกลาง
3. ฉี ดยาชา ตรงตาแหน่งที่จะเจาะข้อ ตั้งแต่ผิวหนังลงไป จนถึงเยื้อหุม้ ข้อ
4. ใช้เข็มเจาะดูดน้ าในข้อออกมาให้มากที่สุด เพื่อส่งตรวจและลดความดันภายในข้อ (ในกรณี ฉีดยาเข้าข้อ ใช้ยาสเตียรอยด์
triamcinolone ผสมยาชาฉี ดเข้าข้อหลังดูดน้ าในข้อออกจนหมด ) หลังเจาะข้อปิ ดแผลด้วยแผ่นผ้าก๊อซปลอดเชื้อ
ภาวะแทรกซ้ อน
1. อาการจากการแพ้ยาชา เช่น มีผื่นบริ เวณที่ฉีดยาชา ผื่นขึ้นตามตัว ความดันต่า แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก
2. เลือดออกในข้อ ติดเชื้อบริ เวณข้อที่เจาะ ซึ่งจะพบอาการบวม ปวดมากขึ้น มีไข้ ภายหลังการเจาะ 2-3 วัน
ทางเลือกอืน่ ของการรักษา
การใช้ยาบรรเทาอาการปวด แต่จะทาให้ไม่ได้การวินิจฉัยที่แท้จริ ง ก่อให้เกิดความล่าช้าในการรักษาที่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผล
เสี ยหากเป็ นข้ออักเสบจากการติดเชื้อ อาจทาให้ขอ้ ถูกทาลายมากขึ้น หากไม่ได้รับยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที
ข้ าพเจ้ า (......) ยินยอมเจาะข้อและการฉี ดยาเข้าข้อ และกรณี เกิดภาวะแทรกซ้อน ข้าพเจ้าอนุญาตให้ทีมแพทย์ ผูร้ ักษาเลือกหรื อ
เปลี่ยนวิธีการรักษา หรื อผ่าตัด เพื่อประโยชน์ในการรักษา หรื อช่วยชีวติ ตามมาตรฐานทางการแพทย์
(.....
.) ยินยอมให้ ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว ………………………………..………………………………………………
อายุ ……….. HN …………………….. เจาะข้อและการฉี ดยาเข้าข้อ
(......) ไม่ ยนิ ยอมเจาะข้อและการฉี ดยาเข้าข้อ เนื่องจาก ............................................................................................................
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน

ณ วันที่ .......… เดือน ……………………….. พ.ศ. ……………. เวลา………….น.

ลายมือชื่อ /ลายพิมพ์ นิ้วหัวแม่มือ ………………………..……………........
 ซ้าย  ขวา
(………………...…..………………..….)
ผูข้ อรับการตรวจ ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม เกี่ยวข้องเป็ น………………

ลงชื่อ………………..…………..………….......
(…………………...…..………………….)
แพทย์ผทู ้ าการรักษา

ลงชื่อ ………………………..……………..........
( ……..…….…………………….…..…….)

ลงชื่อ……...……….……...……พยานฝ่ ายเจ้าหน้าที่
(………………...…....………………….)
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โรงพยาบาลบ้ านแพ้ว (องค์ การมหาชน)

หนังสื อแสดงความยินยอม การเจาะนา้ จากไขสั นหลัง ( Lumbar Puncture )
ข้าพเจ้านาย/นาง/ นางสาว.............................................................................................................อายุ.....................................ปี
เกี่ยวข้องเป็ น  ผูป้ ่ วย  อื่นๆระบุ...............................ของผูป้ ่ วยชื่อ.................................................................. ................................
เลขที่ประจาตัวโรงพยาบาล( HN) เลขที่...................................................เบอร์โทรศัพท์..................................... ......................................
เพื่อรับการผ่าตัดและหัตถการการเจาะนา้ จากไขสันหลัง ( Lumbar puncture )
ข้าพเจ้าได้รับคาอธิบายให้ทราบถึงเหตุผล ขั้นตอน ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการเจาะน้ าจากไขสันหลัง และทางเลือกของการ
รักษา จากแพทย์หรื อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ข้ อบ่ งชีก้ ารเจาะนา้ จากไขสันหลัง
( …. ) วินิจฉัยโรคในเยือ่ หุม้ สมองและโรคภายในกะโหลกศีรษะ
( …. ) เพื่อลดความดันในกะโหลกศีรษะ
( …. ) เพื่อให้ยาเข้าช่องน้ าไขสันหลัง
ข้ อห้ ามในการเจาะนา้ จากไขสันหลัง
1. ผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงต่อภาวะก้อนในสมอง ซึ่งแพทย์จะสัง่ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองก่อนทาหัตถการ
2. ภาวะเลือดออกง่ายชนิดรุ นแรง เช่นภาวะเกร็ ดเลือดต่ารุ นแรง
3. มีการติดเชื้อตรงตาแหน่งหลังที่เจาะน้ าไขสันหลัง
ขั้นตอน
1.
2.
3.
4.

จัดท่าให้ผปู ้ ่ วยนอนตะแคง งอเข่า เท้าชิด
ทาความสะอาดบริ เวณหลัง ตรงตาแหน่งที่จะเจาะ ใช้ยาชาระงับความรู ้สึก
ใช้เข็มเจาะเข้าไปในช่องไขสันหลัง ระดับกระดูกสันหลังที่ 3-4 หรื อ 4-5
วัดความดันน้ าไขสันหลัง แล้วนาน้ าไขสันหลังออกมาตรวจหรื อระบายน้ าไขสันหลัง เพื่อให้อาการปวดศีรษะดีข้ ึน และวัดความ
ดันน้ าไขสันหลังซ้ าอีกครั้ง
5. ดึงเข็มออก และกดปิ ดรู เจาะหลัง

ภาวะแทรกซ้ อน
1. อาการปวดหลัง อาจมีอาการปวดเสี ยวแปล๊บร้าวลงมาที่ขาได้ แต่เมื่อขยับอาการจะดีข้ ึน
2. อาการปวดศีรษะ และเห็นภาพซ้อนได้
3. ภาวะติดเชื้อในเยือ่ หุม้ สมอง แต่เกิดได้นอ้ ย
4. เลือดออกบริ เวณตาแหน่งที่เจาะ ในกรณี เลือดออกง่าย
5. บาดเจ็บต่อไขสันหลัง กรณี เจาะไม่ถูกตาแหน่ง
ทางเลือกอืน่ ของการรักษา
1. ให้ยาปฎิชีวนะรักษาไปก่อนได้ในบางกรณี เช่น สงสัยการติดเชื้อเยือ่ หุม้ สมอง
2. ผ่าตัดศีรษะวางสายระบายน้ าไขสันหลัง
ข้ อเสีย ได้รับการวินิจฉัยล่าช้า และอาจรักษาไม่ตรงสาเหตุของโรค หากไม่ระบายน้ าไขสันหลัง กรณี ที่มีความดันในกะโหลกศีรษะสูง
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แนวทางปฏิบัติกรณีผ้ ปู ่ วยปฏิเสธการรักษา
เพื่อพิทกั ษ์สิทธิ ของผูป้ ่ วยในการตัดสิ นใจปฏิเสธการรักษาให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
1. แพทย์/พยาบาลสอบถามและรับฟังเหตุผล ความคิดเห็นและความรู้สึกของผูป้ ่ วยถึงสาเหตุของการปฏิเสธ การ
รักษาด้วยท่าทีที่ให้เกียรติ
2. แพทย์/พยาบาลอธิบายทาความเข้าใจหากการตัดสิ นใจของผูป้ ่ วยเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
3. แพทย์/พยาบาลสอบถามความเข้าใจถึงผลกระทบของการไม่รับการรักษา รับฟังแล้วจึงให้ขอ้ มูลหรื อคาอธิบาย แก่
ผูป้ ่ วยถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากผูป้ ่ วยไม่ได้รับการรักษา ถ้าผูป้ ่ วยยังยืนยันที่จะไม่รับการรักษา ให้เคารพการ
ตัดสิ นใจนั้น
4. พยาบาลให้ผปู ้ ่ วยลงนามในใบไม่สมัครใจรับการรักษา โดยแจ้งให้ผปู ้ ่ วยทราบว่า "ตามระเบียบปฏิบตั ิ ผูป้ ่ วยที่
ปฏิเสธการรักษาจะต้องลงนามในเอกสารแสดงความจานงดังกล่าว และขอให้มนั่ ใจว่า การตัดสิ นใจปฏิเสธการรักษา
ครั้งนี้จะไม่มีผลต่อการรักษาครั้งต่อๆไปของท่าน"
5. ถ้าผูป้ ่ วยขอไปรับการรักษาที่อื่น ให้เขียนใบส่ งตัวด้วย
6. แพทย์/พยาบาลให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการดาเนิ นโรคหรื ออาการและการปฏิบตั ิสาหรับผูป้ ่ วยหลังจากออกจาก
โรงพยาบาลแล้ว กรณี เป็ นผูป้ ่ วยเด็กหรื อผูป้ ่ วยที่ไม่อยูใ่ นสภาพที่ตดั สิ นใจได้ดว้ ยตนเอง ให้ปฏิบตั ิต่อญาติหรื อ
ผูป้ กครองตามแนวทางดังกล่าว

71
แนวทางปฏิบัติในการให้ ยมื เวชระเบียน/การขอประวัติการรักษา,ฟิ ล์มเอ็กซเรย์
ขั้นตอนการ Write CD + Print Film
การ Write CD

การ Print Film

กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
(ตัวอย่างแบบฟอร์มอยู่ด้านล่าง)

กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
(ตัวอบ่างแบบฟอร์มอยู่ด้านล่าง)

Print Set
(สติ๊กเกอร์ชื่อใหญ่ 2 + HN 1 + รายการเอกซเรย์
สาหรับติดแผ่น CD)

Print Set
(สติ๊กเกอร์ชื่อใหญ่ 1 + HN 1 + รายการเอกซเรย์
สาหรับติดซอง Film)

กรณีได้รับประวัติเลย
ลงชื่อผู้รับคาร้อง/ผู้ Write CD/ผู้รับ
กรณีนัดมารับประวัติ
นาใบนัดรับภาพถ่าย/แผ่นซีดีให้ผู้ยื่นคาร้อง

กรณีได้รับประวัติเลย
ลงชื่อผู้รับคาร้อง/ผู้ Write CD/ผู้รับ
กรณีนัดมารับประวัติ
นาใบนัดรับภาพถ่าย/แผ่นซีดีให้ผู้ยื่นคาร้อง

ผู้ป่วย/ญาติ นาใบนัดรับภาพถ่าย/แผ่นซีดี
มายื่นให้เจ้าหน้าที่หน้า Counter

ผู้ป่วย/ญาติ นาใบนัดรับภาพถ่าย/แผ่นซีดี
มายื่นให้เจ้าหน้าที่หน้า Counter

Scan แบบฟอร์ม แล้วบันทึกเก็บไว้ใน Folder

Scan แบบฟอร์ม แล้วบันทึกเก็บไว้ใน Folder
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แนวทางปฏิบัติเพือ่ พิทกั ษ์ สิทธิในผู้ป่วยเด็ก
1. จัดสถานที่ สิ่ งของ อุปกรณ์โดยยึดหลัก 5ส,มีป้ายเตือนแสดงจุดที่อนั ตราย , จัดให้มีไม้ก้ นั เตียงทุกเตียง
2. อนุ ญาตให้ญาติดูแลผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา พร้อมทั้งแนะนาญาติเรื่ องการดูแลเด็กขณะอยูร่ พ.
3.ได้รับการตรวจเยีย่ มจากแพทย์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และได้รับการดูแลจากทีม พยาบาลอย่างสม่าเสมอ
4. อนุญาตให้ญาติใช้รถเข็นนัง่ สาหรับดูแลผูป้ ่ วยขณะอยูร่ พ. และแนะนาญาติให้ สามารถดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสม
5. กรณี ไม่มีญาติดูแลจะจัดเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด
6. เพื่อพิทกั ษ์สิทธิผปู้ ่ วย ทุกครั้งที่ปฏิบตั ิการพยาบาลต้องอธิ บายให้ญาติดูแลเข้าใจถึง แผนการรักษาพยาบาลให้ผดู้ ูแล
ผูป้ ่ วยนั้นเป็ นผูต้ ดั สิ นใจแทนในการเห็นชอบและยินยอมให้ทาการรักษาพยาบาลตามแผน
7. เฝ้ าระวังอุบตั ิการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น เช่น การพลัดตกหกล้ม, ความผิดพลาดทางยา ใช้ infusion pump ทุกครั้งที่มี
การให้สารน้ าหรื อยาทางหลอดเลือดดาในผูป้ ่ วยเด็ก, การติดเชื้ อในรพ. ฯลฯ และนาทุกอุบตั ิการณ์มาร่ วมกันวางแผน
ป้ องกัน แก้ไข ตามลาดับขั้นตอน
8. มีการบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
9. ผูป้ ่ วยเด็กที่หนักเกินศักยภาพของรพ.จะได้รับการส่ งต่อเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง
ต่อไป
หมายเหตุ รพ.ยังไม่มีการจัดแยกเด็กออกจากผูป้ ่ วยสามัญ เนื่องจากข้อจากัดในเรื่ องอาคารสถานที่ แต่มีการจัดทามุม
พัฒนาการเด็ก/เด็กเล่นในหอผูป้ ่ วย และแยกโซนเตียงให้เป็ นโซนผูป้ ่ วยเด็ก เลือกเตียงที่มีระดับต่า
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แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ป่วยทีจ่ าเป็ นต้ องแยกโรค
เกณฑ์ การพิจารณาแยกผู้ป่วยเข้ าพักรักษาตัวในห้ องแยกโรค
1. ผูป้ ่ วยภูมิคุม้ กันต่า เช่น ซี ดมาก , สู งอายุ , on chemotherapy
2. ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายที่ตอ้ งการญาติดูแลใกล้ชิด ประคับประคองก่อนจากไปอย่างสงบสมศักดิ์ศรี
3. ติดเชื้ อทางเดินหายใจที่เสี่ ยงต่อการแพร่ ไปสู่ ผปู ้ ่ วยอื่น เช่น TB , สุ กใส , หัด
4. ผูป้ ่ วยโรคติดเชื้ออื่นๆ เช่น ผูป้ ่ วยตับอักเสบ B , ไข้เลือดออก
5. ผูป้ ่ วย HIV ที่เปิ ดเผยตัวและยินยอมเข้าพักรักษาตัวในห้องแยก
6. ผูป้ ่ วยโรคทางระบาดวิทยาที่รุนแรงต้องควบคุม เช่น ไข้หวัดนก , ซาร์ ,อหิวาตกโรค , กาฬโรค , ไข้กาฬหลังแอ่น ,
พิษสุ นขั บ้า ฯลฯ
7. ผูป้ ่ วยจิตเวชที่อาจเกิดภาวะคลุม้ คลัง่ ได้ง่ายจากการถูกกระตุน้
แนวทางปฏิบัติ
1. แพทย์หรื อพยาบาลสามารถ เป็ น ผูต้ ดั สิ นใจแยกผูป้ ่ วยโดยดูตามเกณฑ์ขา้ งต้น ทั้งนี้ ตอ้ งมีการประเมินอย่าง
รอบคอบแล้วว่าผูป้ ่ วยมีอาการเข้าเกณฑ์ดงั กล่าวจริ งเป็ นระยะเวลาพอสมควร
2. ชี้แจงญาติผดู ้ ูแลถึงสาเหตุความจาเป็ นของการแยกผูป้ ่ วย และได้รับความยินยอมแล้วจึงย้ายผูป้ ่ วยเข้าพักรักษาใน
ห้องแยกโรคได้
3. กรณี ญาติและ/หรื อผูป้ ่ วยไม่ยนิ ยอมเข้าพักรักษาที่ห้องแยก ให้ลงบันทึกเหตุผลความจาเป็ น พร้อมลายมือชื่อญาติผู้
ไม่ยนิ ยอมให้ผกู ยึดไว้เป็ นหลักฐาน ยกเว้นกรณี ขอ้ 6 ที่จาเป็ นต้องแยกผูป้ ่ วยแม้ญาติไม่ยนิ ยอมโดยให้แพทย์เป็ นผู ้
ตัดสิ นใจ
4. อนุญาตให้มีญาติดูแลใกล้ชิดได้ 1-2 คน หรื อตามความเหมาะสม ยกเว้น ผูป้ ่ วยในข้อ6 ที่ตอ้ งแยกกักโดยเด็ดขาด
และต้องได้รับการพิจารณาจากแพทย์เท่านั้น
5. ตรวจเยีย่ มอาการผูป้ ่ วยตามความเหมาะสมตามแผนการรักษา
แนวทางปฏิบัติในการระบุตัวผู้ป่วย
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพิ่มความแม่นยาในการระบุตวั ผูป้ ่ วยในกระบวนการดูแลรักษา
1.2 เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิสาหรับบุคลากรทางการพยาบาลในการระบุตวั บุคคล
1.3 เพื่อเป็ นหลักฐานทางกฎหมายและการติดตามญาติ
1.4 ป้ องกันไม่ให้เกิดอุบตั ิการณ์ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยผิดคน
2. ขอบข่ าย
2.1 การระบุตวั ผูป้ ่ วยที่ไม่รู้สึกตัว หรื อรู ้สึกตัวแต่สับสนทุกราย
2.2 การระบุตวั ผูป้ ่ วยในการให้ยา ให้ปฏิบตั ิตาม WI-NUR-004
2.3 การระบุตวั ผูป้ ่ วยในการให้เลือด/ผลิตภัณฑ์ของเลือด ให้ปฏิบตั ิตาม WI-NUR-006
2.4 การระบุตวั ทารกแรกเกิด
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2.5 การระบุตวั ของผูป้ ่ วยที่ OPD
2.6 การระบุตวั ผูป้ ่ วยห้องฉุกเฉินและห้องสังเกตอาการ
3. ความรับผิดชอบ
บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรักษา
4. คานิยามศัพท์
4.1 รู ปพรรณสัณฐาน หมายถึง ลักษณะรู ปร่ างทรวดทรงและสี ผวิ
4.2 พยานบุคคล หมายถึง ผูร้ ู ้เห็นเหตุการณ์หรื อสิ่ งที่ใช้อา้ งเป็ นหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ ง
5. วิธีปฏิบัติ
1. การระบุตวั ผูป้ ่ วยที่ไม่รู้สึกตัว หรื อ รู ้สึกตัวแต่สับสนทุกราย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้ในการระบุ ตัวบุคคล
2. เพื่อใช้ในการติดตามประวัติการรักษา และติดตามญาติผปู ้ ่ วยในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยไม่สามารถให้ประวัติได้
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ประเมินอาการแรกรับของผูป้ ่ วย เช่น วัดสัญญาณชีพ ระดับความรู ้สึกตัว
2. ประเมินสภาพแรกรับและจดบันทึกลักษณะรู ปพรรณ สัณฐาน ของผูป้ ่ วย เช่น เครื่ องแต่งกาย เสื้ อผ้า
รอยสักหรื อรอยแผลเป็ นต่างๆ
3. ถ่ายรู ปผูป้ ่ วย และทาการจัดเก็บไว้ในประวัติเวชระเบียนของผูป้ ่ วย เพื่อช่วยในกรณี ญาติมาติดตาม
สอบถามผูป้ ่ วยภายหลัง
4. การลงประวัติผปู ้ ่ วยกรณี ไม่ทราบชื่อ และนามสกุล ให้ลงประวัติดงั ตัวอย่าง เช่น ชายไม่ทราบนามสกุลวันที่
29/3/54 เวลา 11.00 น.
5. จัดทาป้ ายติดข้อมือระบุชื่อ นามสกุล ตามที่ลงทะเบียน
6. กรณี มีของมีค่าของผูป้ ่ วยให้เก็บในซอง หรื อถุงพลาสติก ลงทะเบียนในสมุดบันทึกของมีค่าและส่ งต่อไปที่ตึก
พร้อมผูป้ ่ วย ทาการตรวจสอบซ้ า และเซ็นชื่อผูต้ รวจสอบและรับเอกสารทุกครั้งกรณี ผปู ้ ่ วยไม่รู้สึกตัว, รู ้สึกตัวแต่
สับสนและไม่มีญาติ
-ใส่ ป้ายข้อมือระบุเลขประจาตัวผูป้ ่ วย (HN)/ให้ตรงกับแฟ้ มประวัติ จนกว่าจะทราบข้อมูลการบ่งชี้ตวั ผูป้ ่ วยที่ถูกต้อง
เพื่อให้การรักษาพยาบาลได้ถูกตัวบุคคล
- บันทึกรายละเอียดต่างๆ / เกี่ยวกับผูป้ ่ วยลงในบันทึกทางการพยาบาล เช่น เพศ วัย อายุ โดยประมาณส่ วนสู งน้ าหนัก
เชื้อชาติ รู ปพรรณสัณฐาน ตาหนิต่างๆ เสื้ อผ้าและทรัพย์สินที่ติดมากับผูป้ ่ วย
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สถานีตารวจ เพื่อค้นหาญาติหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง ภายใน 2 วัน ถ้ายังไม่มีญาติ
มาติดต่อประสานงานซ้ า
- ถ้าไม่มีญาติมาติดต่อให้ประสานงานกับงานบริ หารเพื่อติดต่อสังคมสงเคราะห์ให้ดาเนินการต่อไป
- กรณี เสี ยชีวติ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อชันสู ตรพลิกศพ
- บันทึกรวบรวมเอกสารส่ งมอบเจ้าหน้าที่เวชระเบียนพร้อมเซ็นรับ

75
- รวบรวมหลักฐานและทรัพย์สิน ส่ งมอบเจ้าหน้าที่ตารวจพร้อมเซ็นรับและมีพยานบุคคล กรณี มีญาติมอบทรัพย์สิน
ให้ญาติพร้อมเซ็นรับและมีพยานบุคคล
- เมื่อญาติมาติดต่อให้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่ญาตินามาแสดง
กรณีผ้ ปู ่ วยไม่ ร้ ู สึกตัว แต่ มีญาติ
1. ปฏิบตั ิตามข้อ1.- 2. (กรณี ผปู ้ ่ วยไม่รู้สึกตัว, รู ้สึกตัวแต่สับสนและไม่มีญาติ)
2. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่ญาตินามาแสดงให้ถูกต้องครบถ้วน
กรณีผ้ ปู ่ วยรู้ สึกตัว
1. ทาบัตร แจ้งชื่อ โดยใช้บตั รประชาชน/พาสปอร์ ต
2.ไม่มีบตั ร สอบถาม ชื่อ-นามสกุล/อายุ/ชื่อมารดา/ชื่อบิดา/บ้านเลขที่
2. การระบุตวั ผูป้ ่ วยในการให้ยา
ให้ปฏิบตั ิตามแนวทาง การบริ หารยารหัสเอกสาร : WI –NUR-004
3. การระบุตวั ผูป้ ่ วยในการให้เลือดหรื อผลิตภัณฑ์ของเลือด
ให้ปฏิบตั ิตามแนวทาง การบริ หารการให้เลือดและส่ วนประกอบของเลือดรหัสเอกสาร : WI-NUR-006
4. การระบุตวั ทารกแรกเกิด
แนวทางการระบุตัวทารกแรกเกิด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อความแม่นยาในการระบุตวั ทารกในกระบวนการดูแลรักษา
2. เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิสาหรับบุคลากรทางการพยาบาลในการระบุตวั บุคคล
3. เพื่อเป็ นหลักฐานทางกฎหมายและการติดตามญาติ
4. ป้ องกันไม่ให้เกิดอุบตั ิการณ์ในการดูแลรักษาทารกผิดคน
ขอบข่ าย : การระบุตวั ทารกแรกเกิดทุกราย
ความรับผิดชอบ : บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดูแล รักษา
ขั้นตอนปฏิบัติ
การเกิด
1. พยาบาลห้องคลอดตรวจสอบชื่อ- สกุลมารดาให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนของผูป้ ่ วยที่แจ้งกับ
โรงพยาบาล
2. เตรี ยมป้ ายข้อมือชื่อ – นามสกุล ทารก จานวน 2 ชุด ซึ่ งระบุขอ้ มูลดังนี้
- เพศ ทารก
- ชื่อ – นามสกุลที่ทารกใช้ (ตามที่แจ้งไว้ในสมุดสี ชมพู)
- วัน เดือน ปี ที่เกิดของทารก
- เวลาเกิด
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** โดย 1 ชุด ใช้ป้ายข้อเท้าสี ขาว จานวน 1 อันผูกติดไว้ที่ขอ้ มือขวาของมารดา และจะเปลี่ยนมาผูกที่ขอ้ เท้าขวาของ
ทารกหลังจากทารกคลอดแล้ว
** ป้ ายข้อมืออีก 1 ชุดจานวน 1 อัน จะระบุสีดงั นี้ เพศหญิง ใช้ป้ายสี ชมพู เพศชายใช้ป้ายสี ฟ้าโดยผูกที่ขอ้ เท้าซ้าย
ทารก
3.ก่อนย้ายทารกออกจากห้องคลอดให้ตรวจสอบข้อมูลซ้ า ดังนี้
- ตรวจสอบชื่ อมารดา นามสกุลทารก เพศ วันที่ เวลา ให้ตรงกับเวชระเบียน
- มีผตู ้ รวจสอบซ้ า
4 .ในกรณี ที่มารดารู้สึกตัวดี นาป้ ายข้อเท้าทารกและนาตัวทารกไปให้มารดาดู ตัวอย่างป้ ายข้อเท้าสี ขาว ตัวอย่างป้ าย
ข้อเท้าสี ชมพู/ฟ้ า
การคลอด
1. แจ้งเพศทารกพร้อมทั้งอุม้ ทารกให้มารดาดูดูเพศทันทีหลังคลอด
2. ระบุ ชื่อ- นามสกุล และ HN ของมารดาตาม OPD card เวลาคลอด วัน เดือน ปี ที่คลอด ลงบนป้ ายข้อเท้า
3. เจ้าหน้าที่ 2 คน คือ เจ้าหน้าที่ผทู ้ าคลอด และผูป้ ่ วย ตรวจสอบความถูกต้องป้ ายข้อเท้าพร้อมกัน และนาไปให้
มารดาตรวจสอบซ้ าก่อนนาไปผูกที่ขอ้ เท้าขวาของทารกให้แน่นหนา
4. ให้มีการตรวจสอบชื่อ – นามสกุล มารดา เพศทารก โดยเจ้าหน้าที่ผสู ้ ่ ง หรื อ พยาบาลผูต้ รวจสอบขณะที่มีการส่ ง
มอบทารกย้ายไปหน่วยงานอื่น
ด..............บุตรคุณใจดี ดีใจเกิด.......เดือน.........พ.ศ. ............เวลา.........
ด.ญ.บุตรคุณ ใจดี ดีใจ เกิด3 มิ.ย. 2558 เวลา 10.10 น.
5. การระบุตวั ผูป้ ่ วยที่ OPD
5.1 ตรวจสอบชื่อ นามสกุล อายุ โดยการสอบถามผูป้ ่ วยทุกครั้ง ก่อนให้บริ การ และ ตรวจสอบกับประวัติในเวช
ระเบียนให้ตรงกัน
5.2 พยาบาลลงข้อมูลผูป้ ่ วยในระบบคอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วน
6. การระบุตวั ผูป้ ่ วยที่หอ้ งฉุกเฉินและห้องสังเกตอาการ
การระบุตวั ผูป้ ่ วยที่หอ้ งฉุกเฉิ น
6.1 กรณี รอตรวจ/ ส่ งต่อจาก แผนกอื่นๆ => ป้ ายแขวนระบุแผนกที่รอตรวจ พร้อมติดสติกเกอร์ชื่อผูป้ ่ วย
6.2 กรณี ทาหัตการ => ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล อายุ => จากใบส่ งต่อระหว่างหน่วยงาน
6.3 กรณี ตรวจโรคทัว่ ไป => เวชระเบียนทาบัตร => พยาบาลตรวจสอบ ถามชื่อ – นามสกุล อายุ ก่อนซักประวัติลง
คอมพิวเตอร์
6.4 กรณี อุบตั ิเหตุหมู่เขียนป้ ายข้อมูลผูป้ ่ วย โดยระบุชื่อ-นามสกุลและแขวนป้ ายชื่อผูป้ ่ วยไว้ที่เตียง / รถนัง่ โดยแบ่ง
ผูป้ ่ วยเป็ น 3 กลุ่มตามระดับความรุ นแรงและลักษณะการบาดเจ็บ โดยPrint สติ๊กเกอร์ ปิดที่ป้ายข้อมูลตามสี ดงั นี้
- Emergency –แดง
- Urgency – เหลือง
- Non Urgency– เขียว
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โดยในทุกกรณี เน้นย้าการสอบถามชื่อ – นามสกุล ของผูป้ ่ วยให้ตรงกันกับเวชระเบียนก่อนให้บริ การทุกครั้ง
การระบุตวั ผูป้ ่ วยที่หอ้ ง สังเกตอาการใช้แนวทางเดียวกับการระตัวผูป้ ่ วยที่ห้องฉุ กเฉิ น
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แนวทางการยืม-คืน เวชระเบียนผู้ป่วย ใน
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Flow การยืม-คืน เวชระเบียนผูป้ ่ วยใน

OPD

/ Ward

AN

OPD
Ward
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Flow Chart
ผูป้ ่ วยจาหน่ายจากตึก

เวชสถิติผปู ้ ่ วยใน

งานสิ ทธิประโยชน์

แผนกเวชระเบียน

จาแนกแฟ้ ม
ผูป้ ่ วยเสี ยชีวติ

ผูป้ ่ วยคดี/เสี ยชีวติ คดี
เจ็บป่ วยทัว่ ไป
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ระบบการรักษาความลับข้ อมูลผู้ป่วยในเวชระเบียนและคอมพิวเตอร์
การเก็บรักษาเวชระเบียนผู้ป่วยในระบบคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่บนั ทึกประวัติการรักษาผูป้ ่ วยลงในระบบคอมพิวเตอร์
กาหนดสิ ทธิ์ การเข้าถึง

ประวัติการรักษาผูป้ ่ วย
แบ่งเป็ นชั้นความลับ

อนุญาต

มีการขอเปิ ดดู พิมพ์
หรื อทาสาเนา
ประวัติการรักษาผูป้ ่ วย

ไม่อนุ ญาต

มีหนังสื อที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ผูอ้ านวยการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านั้น
และเก็บบันทึกเป็ นประวัติการเข้าถึง
เข้าถึงประวัติการรักษาของผูป้ ่ วยได้
หากพบว่าผูด้ ูแลระบบ (Admin) ดาเนินการ
เปิ ดให้เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุ ญาต จะต้องถูก
ดาเนินตามกฎระเบียบ ของโรงพยาบาล และ
พรบ. คอมพิวเตอร์ ทันที
ผูด้ ูแลระบบ (Admin) เปิ ดให้ผรู้ ้องขอเข้าถึงประวัติการรักษา
ของผูป้ ่ วย โดยการกระทาทุกอย่างจะถูกเก็บบันทึกไว้เป็ นหลักฐาน
หากพบว่ามีขอ้ มูลหลุดออกไปหรื อสู ญหายซึ่ งเกิดจากกระทาที่ผดิ พลาด
ของผูเ้ ข้าดู จะต้องถูกดาเนินการตามกฎระเบียบของโรงพยาบาล
และ พรบ. คอมพิวเตอร์ ในส่ วนของการละเมิดทันที

82

มาตรฐานที่ 11
การบันทึกทางการพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพบันทึกข้อมูลทางการพยาบาลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ่ วย เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างเป็ น
ระบบเพื่อสื่ อสารกับทีมพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ
เป้าหมาย
พยาบาลวิชาชีพนากระบวนการพยาบาลมาตอบสนองปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม มี
การบันทึกสื่ อสารได้ถูกต้องและสมบูรณ์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้พยาบาลนากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยและทาการบันทึกอย่างถูกต้องสมบูรณ์
2.เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ และแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง
3.เพื่อสะท้อนคุณภาพการปฏิบตั ิการพยาบาล ใช้เป็ นข้อมูลเพื่อวางแผนการพยาบาลและใช้เป็ นเอกสารอ้างอิงทาง
กฎหมายได้
ตัวชี้วดั
อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนทางการพยาบาลตามเกณฑ์ที่กาหนด > 80%
สู ตร = คะแนนความสมบูรณ์ ของการบันทึกทางการพยาบาลทีต่ รวจสอบได้ * 100
ผลรวมของคะแนนเต็มความสมบูรณ์ ตามเกณฑ์ ทกี่ าหนด
แนวทางปฏิบัติ
การบันทึกทางการพยาบาลเพื่อสื่ อสารกับทีมพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพได้ครอบคลุมข้อกาหนดการใช้
กระบวนการพยาบาล ซึ่ งประกอบด้วย5ขั้นตอนคือการประเมินภาวะสุ ขภาพ การวินิจฉัยการพยาบาล การวางแผน
การพยาบาล การปฏิบตั ิการพยาบาล และการประเมินผลการพยาบาล ซึ่ งแต่ละขั้นตอนมีข้ นั ตอนย่อยดังต่อไปนี้
- การประเมินภาวะสุ ขภาพ ( Health Assessment)
- การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)
- การวิเคราะห์ขอ้ มูล (Analysis Diagnosis)
- การวินิจฉัยการพยาบาล (Nursing Diagnosis)
- การกาหนดข้อมูลสนับสนุ น (Defined data support)
- การวางแผนการพยาบาล (Planning)
- การจัดลาดับความสาคัญของปัญหา ( Priority)
-การกาหนดเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ของการพยาบาล ( Goal/Objective)
- การกาหนดเกณฑ์การประเมินผลการพยาบาลหรื อผลลัพธ์ที่คาดหมาย( Desired/Expected Out come)
- การกาหนดกิจกรรมการพยาบาล( Nursing activity)
- การปฏิบตั ิการพยาบาล (Implementation)
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- การบันทึกทางการพยาบาล (Nursing documentation)
- การประเมินผลการพยาบาล (Evaluation)
แนวทางการประเมิน
1. เอกสารหลักที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ใบบันทึกการพยาบาล (Nurses note)
2. เอกสารที่ใช้เป็ นข้อมูลประกอบในการประเมิน ได้แก่
2.1. บันทึกทางการพยาบาล (nursing documents) อื่นๆ เช่น ใบประเมินสมรรถนะแรกรับบันทึกการให้ยา
(Medication administration record) ใบบันทึกสัญญาณชีพฟอร์มปรอท (Graphic sheet) เป็ นต้น
2.2. ใบบันทึกของทีมสหวิชาชีพ เช่นใบคาสัง่ การรักษาของแพทย์ ใบprogress note เวชระเบียน ผูป้ ่ วยนอก
(OPD card) ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ เป็ นต้น
2.3. บันทึกที่เขียนโดยนักศึกษาพยาบาลไม่สามารถใช้เป็ น ข้อมูลในการประเมิน ยกเว้นพยาบาลวิชาชีพได้ลง
ลายมือชื่อกากับการบันทึกนั้นและต้องสามารถระบุได้วา่ เป็ นผูใ้ ด
แนวทางการบันทึก
1. บันทึกข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้การพยาบาล ในครั้งแรกที่รับผูป้ ่ วยไว้ในความดูแล
ประกอบด้วย
1.1. อาการสาคัญ หรื อปั ญหาที่ผปู ้ ่ วยต้องมาโรงพยาบาล ระยะเวลาที่เกิดอาการ ประวัติ การเจ็บป่ วยปั จจุบนั
และอดีตที่เกี่ยวข้อง
1.2. อาการผูป้ ่ วยแรกรับพร้อมระบุปัญหา ครอบคลุมตามสภาวะของผูป้ ่ วย และระบุเวลา แรกรับผูป้ ่ วยไว้ใน
ความดูแล
2. บันทึกการประเมินอาการ อาการแสดงและระบุปัญหาทางการพยาบาลในแต่ละเวร ตั้งแต่แรกรับ จนกระทัง่
จาหน่าย ประกอบด้วย
2.1. ปั ญหาทางการพยาบาลที่พบและมีขอ้ มูลสนับสนุนจากการประเมิน กับการประเมินอาการอาการแสดง
ด้านร่ างกายและหรื อ ด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ และเวลา ที่รับทราบและยินยอมให้ทา
การรักษา
2.2. การปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนการรักษาที่สาคัญและผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการที่ผดิ ปกติ
2.3. มีการประเมินซ้ าโดยการเฝ้ าระวังอาการเปลี่ยนแปลง และ หรื อ วัดสัญญาณชีพที่สัมพันธ์ กับอาการ
หรื อปั ญหาที่สาคัญ พร้อมระบุอาการและอาการแสดงที่ไม่ปกติ หรื อรุ นแรงขึ้น หรื อข้อบ่งชี้ถึงการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนอย่างเหมาะสมทันเหตุการณ์(Early detection) และตัดสิ นใจรายงานแพทย์ได้เหมาะสม
รวดเร็ วทันเวลา
3. มีการบันทึกกิจกรรมการพยาบาล (Nursing intervention) ที่ช่วยลดปั ญหา หรื อลดอาการรบกวนหรื อลดโอกาส
เสี่ ยง หรื อป้ องกันภาวะแทรกซ้อน หรื อการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่สอดคล้องกับปั ญหา ตัวอย่างได้แก่
3.1. การให้คาแนะนาด้านสุ ขภาพที่ส่งผลดีต่อการรักษาและการสนับสนุนการดูแลสุ ขภาพตนเองของผูป้ ่ วย
และครอบครัว
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4.

5.
6.

7.

3.2. การให้การพยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์การบันทึกการให้ยา(Medication Administration
Record) ที่สอดคล้องกับแผนการรักษา
3.3. การดูแลความสุ ขสบาย (Care and Comfort)และการจัดการกับอาการรบกวนต่างๆ (Symptom distress
management)
3.4. การเฝ้ าระวังอาการเปลี่ยนแปลง การประเมินซ้ า ที่สัมพันธ์กบั อาการหรื อปั ญหาที่สาคัญ
3.5. กิจกรรมที่ตอบสนองต่อการเยีย่ มตรวจร่ วมกับทีมสุ ขภาพในปั ญหาหรื อกิจกรรมที่สาคัญ(ถ้ามี)
3.6. การดูแลความปลอดภัย (Provision for Patient Safety )และการจัดการในสถานการณเร่ งด่วนฉุ กเฉิ น
3.7. การประสานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิการพยาบาลเพื่อ
ตอบสนองต่อปั ญหาและความต้องการ การดูแลของผูป้ ่ วย หรื อผูใ้ ช้บริ การ
3.8. การให้การดูแลต่อเนื่อง (Continuing of Care)
บันทึกการติดตามประเมินผลหลังการให้การรักษาพยาบาล ประกอบด้วย
4.1. บันทึกการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่ างกาย ด้านพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อกิจกรรมการพยาบาลการรักษา
ของแพทย์ การบริ หารยาในกลุ่มเสี่ ยงสู ง (ถ้ามี) หัตถการที่สาคัญ เช่นการเจาะปอด การผ่าตัดหรื อ การ
ให้เลือด (ถ้ามี)
4.2. บันทึกการตรวจ หรื อการให้การรักษาที่สาคัญ (ถ้ามี ) เช่น การเจาะปอด การผ่าตัด โดยบันทึกวันเดือนปี
และเวลา อาการก่อน ขณะ และหลังทา ตลอดจนผลที่ได้ เช่นน้ าจากการเจาะปอดลักษณะเป็ นอย่างไร
จานวนเท่าใด ส่ งไปตรวจวินิจฉัยอะไรบ้าง เป็ นต้น
บันทึกการประเมิน ความต้องการได้รับ ข้อมูลและให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลเช่นข้อมูล
การเจ็บป่ วย การให้คาปรึ กษา การแนะนาเกี่ยวกับสุ ขภาพอนามัย การแก้ไขปั ญหาหรื อสุ ขภาพด้านอื่นๆ
บันทึกการประเมินความพร้อมและการเตรี ยมความพร้อมผูป้ ่ วยหรื อผูด้ ูแลเพื่อการดูแลตนเองต่อเนื่ องที่บา้ น และ
มีการประเมินผลของการเตรี ยมความพร้อม ประกอบด้วย
6.1. การประเมินความพร้อมของผูป้ ่ วยหรื อผูด้ ูแล และระบุอาการ และ หรื อ ปัญหาสาคัญ ที่ตอ้ งได้รับข้อมูล
ความรู ้ และหรื อการฝึ กทักษะที่จาเป็ น เป็ นระยะในช่วงที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล
6.2. กิจกรรมการให้ขอ้ มูลความรู ้และหรื อการฝึ กทักษะที่เหมาะสมกับความต้องการของผูป้ ่ วยเพื่อเสริ มพลัง
(Empowerment)
6.3. บันทึกข้อ มูลที่สะท้อนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และความก้าวหน้าในการเรี ยนรู และหรื อการฝึ ก
ทักษะของผูป้ ่ วยและครอบครัว
กรณี ที่ผปู ้ ่ วยจาหน่าย
7.1. บันทึกประเภทการจาหน่าย โดยระบุวนั เดือนปี และเวลาที่จาหน่ายชัดเจน
7.2. บันทึกการประเมินสภาพอาการ อาการแสดงรวมทั้งผลการประเมินความพร้อมของผูป้ ่ วย และหรื อ
ผูด้ ูแลก่อนจาหน่าย
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8.

9.

10.

11.

7.3. บันทึกกิจกรรมการพยาบาลที่สอดคล้องกับสภาพผูป้ ่ วยก่อนจาหน่าย เช่นคาแนะนา ก่อนกลับบ้านการ
นัดตรวจครั้งต่อไป (ถ้ามี) ข้อมูลปั ญหาการดูแลต่อเนื่องที่ตอ้ งส่ งต่อสถาน บริ การหรื อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
7.4. กรณี จาหน่ายถึงแก่กรรม มีบนั ทึกกิจกรรมการดูแลผูป้ ่ วยถึงแก่กรรมและPsycho supportญาติหรื อดูแล
ช่วยเหลือญาติ
กรณี ผปู ้ ่ วยย้ายแผนกภายในหน่วยบริ การ หรื อส่ งตัวไปรักษาต่อ (Refer) ที่หน่วยบริ การอื่นบันทึกข้อมูล การส่ ง
ต่ออาการ อาการแสดงของผูป้ ่ วยที่ยา้ ยไปและรับย้าย ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล โดยระบุชื่อหน่วยงานที่
ย้ายไป และหน่วยงานที่รับย้าย กรณี Referไปโรงพยาบาล อื่นระบุอาการ อาการแสดงก่อนRefer และระบุชื่อ
สถานพยาบาลที่จะRefer
บันทึกวันเดือนปี และเวลาดังนี้
9.1. แรกรับผูป้ ่ วยไว้ในความดูแล
9.2. ระหว่างการดูแล โดยบันทึกวันเดือนปี และเวลา ชัดเจนในแต่ละเหตุการณ์ ซึ่ งสัมพันธ์กบั การ
เปลี่ยนแปลง การตัดสิ นใจรายงานแพทย์ในเวลาที่เหมาะสม ทันเหตุการณ์และการ ตอบสนอง มี
การบันทึกวันเดือนปี และเวลาในการรับคาสั่งการรักษาของแพทย์ ใบการให้ (Medication
Administration Record) และบันทึกวันเดือนปี และเวลาที่จาหน่าย
มีการลงลายมือชื่อ และนามสกุล ของพยาบาลผูบ้ นั ทึกทุกครั้ง โดยสามารถระบุได้วา่ เป็ นผูใ้ ด(ยกเว้นใบบันทึก
การให้ยา: Medication administration record) ที่ให้ลงเฉพาะชื่อไม่ตอ้ งระบุ นามสกุลได้ โดยอนุโลมให้ผา่ น
เกณฑ์ เนื่ องจากมีขอ้ จากัดของพื้นที่ในการบันทึก
บันทึกทางการพยาบาลต่อเนื่ องทุกวัน ทุกเวร
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เกณฑ์ การประเมิน (9 ข้ อ)
เกณฑ์ ข้อที่ 1 การประเมินแรกรับ มีการบันทึกทีส่ ะท้ อนข้ อมูลสาคัญ ได้แก่
✧ อาการสาคัญ หรื อปั ญหาที่ผปู ้ ่ วยต้องมาโรงพยาบาล ระยะเวลาที่เกิดอาการ ประวัติการเจ็บป่ วยปั จจุบนั และอดีต
ที่เกี่ยวข้อง
✧ อาการผูป้ ่ วยแรกรับพร้อมระบุปัญหาครอบคลุมตามสภาวะของผูป้ ่ วย
เกณฑ์ ข้อที่ 2 การระบุปัญหาทางการพยาบาล
✧ มีการระบุปัญหาการพยาบาลที่สอดคล้องกับอาการอาการแสดงด้านร่ างกายและ หรื อด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม
และจิตวิญญาณ ตั้งแต่แรกรับจนกระทัง่ จาหน่าย
เกณฑ์ ข้อที่ 3 กิจกรรมการพยาบาล (Nursing Intervention)
✧ ระบุกิจกรรมการพยาบาล และ การดูแลกิจวัตรประจาวันที่สอดคล้อง ครอบคลุมอาการหรื อปั ญหาที่สาคัญตาม
สภาวะของผูป้ ่ วย
✧ มีการประเมินซ้ า โดยการเฝ้ าระวังอาการเปลี่ยนแปลง และหรื อ วัดสัญญาณชีพที่สัมพันธ์กบั อาการ หรื อปั ญหาที่
สาคัญพร้อมระบุอาการและอาการแสดงที่ไม่ปกติหรื อรุ นแรงขึ้น หรื อข้อบ่งชี้ถึง การเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่าง
เหมาะสม ทันเหตุการณ์ (early detection) และตัดสิ นใจรายงานแพทย์ได้เหมาะสม รวดเร็ วทันเวลา
✧ ระบุกิจกรรมที่ตอบสนองต่อการตรวจเยีย่ มร่ วมกับทีม สุ ขภาพในปั ญหาหรื อกิจกรรม ที่สาคัญ (ถ้ามี)
เกณฑ์ ข้อที่ 4 การตอบสนองการรักษาพยาบาล
✧ มีการระบุการเปลี่ยนแปลงร่ างกาย ด้านพฤติกรรม ที่ตอบสนองต่อกิจกรรมการ พยาบาล การรักษาของแพทย์
ทางด้าน การบริ หารยาในกลุ่มเสี่ ยงสู ง (ถ้ามี) หัตถการที่สาคัญและการให้เลือด (ถ้ามี)
✧ มีการระบุผลการตรวจ การให้การรักษาต่างๆ (ถ้ามี) เช่น การเจาะปอด การผ่าตัดบันทึก อาการ ก่อน ขณะ และ
หลังทา ผลที่ได้ เช่นน้ าจากการเจาะปอดลักษณะอย่างไร จานวนเท่าใดส่ งไปตรวจวินิจฉัยอะไรบ้าง
เกณฑ์ ข้อที่ 5 การให้ ข้อมูลระหว่ างการดูแล
✧ มีบนั ทึกการให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล เช่นข้อมูลการเจ็บป่ วยการให้คาปรึ กษา การ
แนะนาเกี่ยวกับสุ ขภาพอนามัยการแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพหรื อปั ญหาด้านอื่น
เกณฑ์ ข้อที่ 6 การเตรียมความพร้ อมผู้ป่วยเพือ่ การดูแลตนเองต่ อเนื่องที่บ้าน
✧ มีการระบุอาการ และ หรื อ ปั ญหาสาคัญที่ตอ้ งได้รับข้อมูล ความรู้ และหรื อการฝึ กทักษะ ที่จาเป็ น เป็ นระยะ
เพื่อให้ผปู้ ่ วยสามารถดูแลตนเองได้
✧ มีกิจกรรมการให้ขอ้ มูลความรู ้ และหรื อการฝึ กทักษะที่เหมาะสมกับความต้องการของผูป้ ่ วยเพื่อเสริ มพลัง
(Empowerment)
✧ มีขอ้ มูลที่สะท้อนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ และหรื อการฝึ กทักษะของผูป้ ่ วย
และครอบครัว.
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เกณฑ์ ข้อที่ 7 การเตรียมผู้ป่วยก่ อนจาหน่ าย
✧ การระบุอาการ อาการแสดงรวมทั้งผลการประเมินความพร้อมของผูป้ ่ วย และหรื อ ผูด้ ูและ ก่อนจาหน่าย
✧ กิจกรรมการพยาบาลที่สอดคล้องกับอาการและอาการแสดงของผูป้ ่ วยก่อนจาหน่าย เช่นคาแนะนาก่อนกลับบ้าน
การดูแลต่อเนื่ องและการนัดตรวจครั้งต่อไป (ถ้ามี)
✧ ระบุขอ้ มูลผูป้ ่ วยเพื่อต้องส่ งต่อสถานบริ การหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์ ข้อที่ 8 การประสานการดูแลต่ อเนื่อง
✧ มีการระบุขอ้ มูลอาการของผูป้ ่ วยที่รับและส่ งต่อทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
✧ มีขอ้ มูลผลการติดตามเยี่ยมผูป้ ่ วยที่บา้ น (ถ้ามี)
เกณฑ์ ข้อที่ 9 การบันทึกวันเดือนปี เวลา และการลงลายมือชื่อ
 ระบุวนั เดือนปี และเวลา แรกรับผูป้ ่ วยไว้ในความดูแล
ระหว่ างการดูแล
 มีบนั ทึกวันเดือนปี และเวลาชัดเจนในแต่ละเหตุการณ์และสัมพันธ์กบั การ เปลี่ยนแปลงและการตัดสิ นใจ
รายงานแพทย์ในเวลาที่เหมาะสมทันการณ์และ การตอบสนอง
 มีบนั ทึกวันเดือนปี และเวลาในคาสั่งการรักษาของแพทย์
 มีบนั ทึกวัน เดือน ปี และเวลาในใบการให้ยา (Medication Administration Record)
ก่อนจาหน่ าย:
ระบุวนั เดือนปี และเวลา ที่จาหน่ายชัดเจน
 การลงลายมือชื่อ
 บันทึกด้วยลายมือที่อ่านออกได้
 มีการลงลายมือชื่อ และ นามสกุล ของพยาบาลผูบ้ นั ทึกทุกครั้งโดยสามารถระบุได้วา่ เป็ นผูใ้ ด (ยกเว้นใบ
บันทึกการให้ยา: Medication administration record)ที่ให้ ลงเฉพาะชื่อ ไม่ตอ้ งระบุนามสกุลได้ โดยอนุโลม
ให้ผา่ นเกณฑ์เนื่องจากมีขอ้ จากัด ของพื้นที่ในการบันทึก)
หมายเหตุ หัก1คะแนน ข้อละ 1 คะแนน จากคะแนนที่ได้ ในกรณี ต่อไปนี้
 มีการบันทึกไม่ต่อเนื่ องทุกวันทุกเวร
 บันทึกวัน เวลา ในใบบันทึกการให้ยา (Medication Administration Record) ไม่สอดคล้องกับคาสั่งการรักษา
ผู้รับผิดชอบ
- หัวหน้าและรองหัวหน้างานผูป้ ่ วยใน
- พยาบาลวิชาชีพหัวหน้าเวร
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การติดตามและการประเมิน
1.หัวหน้างานและหัวหน้าเวรมีการสังเกตการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้กระบวนการพยาบาล
ในขณะรับเวร-ส่ งเวรทุกวัน
2.หัวหน้างานและหัวหน้าเวร สุ่ มตรวจChart ที่มีการบันทึกการใช้กระบวนการพยาบาลทุกวัน และติดตาม
สุ่ มตรวจChart ร้อยละ5ของผูป้ ่ วยที่มานอนโรงพยาบาลทุกเดือน
การปฏิบัติการ
1.หัวหน้างานสื่ อสารให้พยาบาลทุกคนในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจตรงกันผ่านเวทีการประชุมของ
หน่วยงานทุกเดือนหรื อตามภาระเร่ งด่วน
2.พยาบาลวิชาชีพ บันทึกข้อมูลทางการพยาบาลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ่ วยเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างเป็ น
ระบบเพื่อสื่ อสารกับทีมพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ
3.หัวหน้างานจัดทาคู่มือแนวทางการบันทึกการพยาบาลไว้ในหน่วยงาน

