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 III-2 การประเมนิผูป้ว่ย 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็ส าคญัทีค่วรรายงาน: ถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว ปลอดภัย 
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ii. บรบิท 

กลุ่มผู้ป่วยท่ีมีโอกาสเกิดปัญหาในการประเมิน: 

 ผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้เช่น หมดสติ 

ไม่มีญาติและไม่มีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาล  รวมทั้งผู้ปว่ยเมาสุรา 

เด็กอายุต่ ากว่า 7 ปี  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ชาวต่างด้าวผู้ป่วยท่ีมาด้วยอาการแสดงไม่ชัดเจน 

ต้องสืบค้นจากการซักประวัติเพิ่มเตมิจากญาติหรือผู้ใกล้ชิด 

iii. กระบวนการ 

ตวัอยา่งโ การปฏบิตัทิีท่ าใหเ้กดิคณุภาพของการประเมนิผูป้ว่ยและกา
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รค (proxy 

disease) 

รวนิจิฉัยโรค 

1.SEPSI

S 

-มีการประเมินในทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยใช้ SIRS และ 

SOS Score 

เพื่อแยกระดับความรนุแรงในการรักษาได้รวดเร็วทันเวลา 

ท าให้ผู้ป่วยไดร้ับการรักษาตามแนวทางมาตรฐานที่ก าหนด 

2. UGIH -มีการใช้เครื่องมอื UGIH Score 

มาช่วยในการประเมนิและให้การรักษาตาม CPG   

-มีการส่งตอ่ตามระดบัความรุนแรงที่ประเมินได้จาก UGIH 

Score 

3.ACS -ที่จุดคัดแยกมีการประเมินอาการ Chest pain 

เบื้องต้นตามแบบฟอร์มOPQRST ที่ก าหนด 

และน าแบบประเมินอาการ OPQRSTมาใช้ในทุกหน่วยงาน 

-มีการใช้แบบประเมนิอาการในทุกหน่วยงาน 

4. ผู้ป่วย 

Pain 

-มีการประเมิน Pain+Behavior Pain assessment 

ตั้งแต่จุดคัดแยก 

และในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแยกระดับความรุนแรง 

 

III-2 ก.การประเมินผูป้่วย 

(1) การประเมินที่ครอบคลุมรอบด้าน การเชื่อมโยงและประสานการประเมิน 

การระบุปัญหาเร่งด่วน: 

 การประเมินผู้ป่วยนอกมีการคัดกรองผู้ปว่ยท่ัวไปและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโดยแ

บ่งการคัดกรองผู้ป่วยเป็น 5 ประเภทได้แก่ Resuscitate, Emergency, 

Urgency, Semi-urgent, Non urgent ตามระบบการคัดแยกแบบ ESI 

มีการสุ่มตรวจความถูกต้องในการประเมินผู้ป่วยพบประเด็นปัญหาเจ้าหน้า

ที่ยังขาดความช านาญในการประเมินผู้ป่วย 



รายงานการประเมนิตนเอง (SAR 2018) รพ.ปางศลิาทอง 

จ.ก าแพงเพชร    

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  3 

SAR 2018 version 1.0 

 

Date: 

01/05/2562 

ประเมินได้ล่าช้าและขาดเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบตัิหน้าที่ประจ าในส่วนน้ี 

 มีการใช้ใบประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

ซึ่งระบุผลการประเมนิและเหตุผลการส่งต่อระหว่างหน่วยงาน 

เพื่อการดูแลท่ีถูกต้องและครบถ้วน 

 ผู้ป่วยเบาหวาน FBS ≥400 mg% หรือ < 70 mg% ประเมิน DTX 

ซ้ าตามแนวทางการประเมินผู้ป่วย เพื่อรบัการรักษาทันทีในภาวะฉุกเฉิน 

จากการทบทวนการดูแลผู้ป่วยโรค DM ที่มาด้วยอาการ hypoglycemia 

พบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาการรับประทานอาหารได้น้อยลง 

แต่ยังทานยาหรือฉีดยาเบาหวานเหมือนเดิม 

จึงประสานกับเภสัชกรเรื่องค าแนะน าการใช้ยาที่ถูกต้อง ปรบั CPG 

เรื่องการประเมินภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยเบาหวาน 

ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและดูแลที่รวดเร็วขึ้น 

 ผู้ป่วย HT ที่ตรวจพบความดันโลหิตค่า Systolic ≥180 mmHg และ 

Diastolic ≥110 mmHg 

จะได้รับการประเมินตั้งแต่จุดคัดแยกและประเมินซ้ าก่อนการส่งเข้าห้องฉุก

เฉิน 

 การประเมินครอบคลุมกายใจ สังคม 

จากการทบทวนเวชระเบียนการประเมินขาดความสมบรูณ์ในส่วนของการ

บันทึก consult , การตรวจร่างกายและ Progress Note ของแพทย์ 

ได้สะท้อนข้อมูลให้องค์กรแพทย์มีการปรับแบบบันทึก 

 มีแนวทางการคัดแยกผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อวัณโรค, มือ เท้า ปาก, สุกใส, 

งูสวัด, ตาแดง, มีประวัติติดเชือ้ดื้อยา โดยการคัดแยกตั้งแต่จุด Triage 

ไปยังโซนคัดแยกผู้ป่วยติดเชื้อ และได้รบัการรักษาแบบ One stop service 

 จัดระบบประเมินภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานโดยให้รพ.สต 

มีส่วนร่วมในการช่วยประเมิน 

จึงสามารถท าการคดักรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานได้ครอบคลุม

ขึ้น  มีการปรับยาเบาหวานในผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต 
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และส่งต่อผู้ป่วยท่ีคัดกรองพบ diabetic retinopathy 

 ผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีดยาด้วยตนเองมีการสอน สาธิต ประเมินซ้ า 

กรณีผู้ป่วยสูงอายุมีปัญหาด้านสายตา พิจารณาการใช้ยาแบบปากกา 

เมื่อมีปรับขนาดยามีการสอนทวนทุกครั้ง 

 พยาบาลประจ าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินมีสมรรถนะในการท าและอ่านผล 

EKG เบื้องต้น  โดยจัดท าภาพตวัอย่าง EKG ที่ผิดปกติ 

ไวใ้นหน่วยงานซ่ึงสามารถประเมินเบื้องต้นและรายงานแพทย์ทันที 

 ใช้ Pain Score+Behavior Pain Assessment 

ในการประเมินความเจ็บปวดทุกหน่วยงาน  

 จัดหาและน าเครื่อง patient monitor 

มาใช้เพื่อประเมินสญัญาณชีพซ้ าในผู้ป่วยวิกฤต 

ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ทดแทนการท างานของบุคลากร  

 ใช้แบบประเมินความเสี่ยงแรกรับประเมนิภาวะเสี่ยงต่างๆเชน่ PPH, CPD 

และ Birth asphyxia ในผู้คลอดทุกราย เพื่อได้รับการดูแลตามแนวทาง 

 ห้องทันตกรรมมีการส่งปรึกษาแพทย์ช่วยดูแล 

ในกรณีที่ผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษามีภาวะความดันโลหิตสูง 

หรือทานยาต้านเกล็ดเลือด 

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการเข้ารับท าหัตถการหลังการประเมินผู้ป่ว

ยและญาติได้ทราบข้อมูลและมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษา 

(2) ความสมบูรณ์ของการประเมินแรกรับ (ประวัติ ตรวจร่างกาย 

การรับรู้ความต้องการของตน ความชอบส่วนบุคคล จิตใจ สงัคม เศรษฐกิจ: 

 ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลทุกรายจะได้รับการประเมินแรกรับ 

แต่ในส่วนของงานอุบัติเหตุฉุกเฉินยังขาดการบันทึกส่วนของความชอบส่ว

นบุคคล  จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ 

(3) ผู้ประเมิน วิธีการประเมิน สิง่แวดล้อม ทรัพยากร 

การใช้ข้อมูลวิชาการเพื่อชี้น าการประเมนิ (ยกตัวอย่างโรคที่ใช้ CPG 

ในการประเมินและประโยชน์ที่เกิดขึ้น): 
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 ประเมินหญิงตั้งครรภ์เพื่อก าหนดระดับความเสี่ยง 

ตั้งแต่ก่อนคลอด(ห้องฝากครรภ)์, ระหว่างคลอด 

ซึ่งจะมเีกณฑ์การวินิจฉัยกลุ่มผู้ป่วยความเสี่ยงสูงที่มีโอกาสเกดิ birth 

asphyxia เช่น decreased fetal movement, oligohydramnios, thick 

meconium, antepartum hemorrhage 

โดยหญิงตั้งครรภ์ไดร้ับการประเมินความเสี่ยงทุกรายและทุกครั้งที่เข้ารับบ

ริการ  

 ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจบ็ที่ศีรษะ มีการน า GCS และ ระดับความรุนแรง 

มาประเมินเพื่อให้แนวทางการรักษาและพิจารณาการส่งต่อทีเ่หมาะสม 

 จากการทบทวนการดูแลผู้ป่วย STEMI ได้มีการน า CPG การดูแลผู้ป่วย 

STEMI ของจังหวดัมาใช้ในเรื่องของการประเมิน การแปลผล EKG 

การดูแลและการให้ยาผู้ป่วย พบว่าพยาบาลมีความช านาญในการแปลผล 

EKG มากขึ้น มีผลท าให้การรายงานแพทย์เร็วขึ้น  มีการใช้แบบประเมิน 

OPQRST ในผู้ป่วยที่สงสัยกลุ่มอาการ ACS ในทุกหน่วยงาน 

ส่งผลให้ผู้ป่วยที่มาดว้ยอาการไม่ชัดเจนได้รับการประเมินและดูแลรักษาต

ามแนวทางมากขึ้น 

 จากการทบทวนการดูแลผู้ป่วย Sepsis ได้มีการน า SIRS/SOS score 

มาใช้ในการประเมินความน่าจะเป็นและความรุนแรงของอาการ 

เพื่อได้รับการดูแลรกัษาตามแนวทางอย่างเหมาะสม พบว่า ผูป้่วยกลุ่มนี้ 

ได้รับ early detection มากขึ้น ส่งผลให้ได้รับการรักษาทันท่วงที 

(4)(5) การประเมินในเวลาท่ีเหมาะสม การบันทึกในเวชระเบยีน 

การใช้ประโยชน์จากบันทึก การประเมินซ้ า: 

 จากการทบทวน Case birth asphyxia 

พบว่าบางรายเกิดจากเด็กในครรภ์ตัวใหญ่ ใช้ระยะเวลาคลอดในระยะที่ 2 

ยาวนาน ท าให้เกิดภาวะขาดออกซิเจน จงึได้น าการ ultrasound  

ทางหน้าท้องช่วยประเมินน้ าหนักตัวเด็กในครรภ์ที่อายุครรภ ์36 

สัปดาห์และมีการประเมินซ้ าในรายที่เข้าสู่ระยะคลอด 

ร่วมกับตรวจวัดหน้าท้องมีขนาดมากกว่า 35 เซนติเมตร 



รายงานการประเมนิตนเอง (SAR 2018) รพ.ปางศลิาทอง 

จ.ก าแพงเพชร    

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  6 

SAR 2018 version 1.0 

 

Date: 

01/05/2562 

เพื่อพิจารณาการคลอดต่อที่ รพช. 

 จากการทบทวน case Severe sepsis/ septic shock 

ที่ต้องได้รับการประเมิน V/S ซ้ าทุก 15 นาที หลังจากน าเครื่อง patient 

monitor มาใช้ พบว่า การประเมินซ้ าเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด 

ท าให้สามารถตรวจพบอาการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วขึ้น 

 จากการทบทวนผู้ป่วย moderate และ severe head injury 

พบการประเมินซ้ ายังไม่เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดในระหว่างการดูแลรั

กษาที่ห้องฉุกเฉิน 

จึงได้ทบทวนและพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงาน  

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประเมินและเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่ว

ยระหว่างการดูเบือ้งต้น  

(6) การอธิบายผลการประเมินให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว: 

 การใช้เครื่องมือการประเมินอาการปวดในโรงพยาบาล 

พบว่าผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาด้วยอาการปวด 

ได้รับการประเมินทุกรายและสามารถอธิบายความรุนแรงของอาการที่เข้า

ใจได้ง่ายขึ้น 

ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาการใช้ชนิดของยาระงับอาการปวดต่อไป 

 มีการน าแบบประเมนิระดับความรุนแรง Mild trauma brain injury มาใช้ 

เพื่อพิจารณาการ Admit 

หรือส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพมากกว่า 

โดยได้ให้ค าอธิบายกับผู้ป่วยและญาติถึงอาการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิด

ขึ้นได้ระหว่างนอนโรงพยาบาล 

III-2 ข. การส่งตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรค 

(1)(2) ผู้ป่วยได้รับการตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคที่จ าเป็น ในเวลาที่เหมาะสม 

ผลการตรวจมีความน่าเชื่อถือ: 

 กลุ่มผู้ป่วย ACS ที่มีอาการตาม Criteria ให้สามารถท า EKG 

ได้ก่อนทุกราย ในปี 2560-2561 ผู้ป่วยSTEMI ได้รับการตรวจ EKG 

ภายใน 10 นาที คิดเป็นร้อยละ 60.67 และ 74.15ตามล าดับ 
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และมีการเพิ่มการตรวจ Troponin I 

ในปี 2561 เพื่อช่วยประกอบการวินิจฉัยของแพทย์ 

 ผู้ป่วยคลอดได้รับการ  EFM ทุกรายเมื่อมภีาวะเสี่ยง 

เข้าสู่ระยะคลอดและเมื่อมีการสง่ต่อทุกรายเพื่อเป็นการประเมินภาวะ Fetal 

distress พบว่า ผู้คลอดที่มีผล EFM 

จะได้รับการส่งต่อและการเตรียมความพรอ้มในการดูแลทารกแรกเกิดทัน

ท่วงท ี

 มีบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทุกวัน เวลา 

8.30-20.30 น 

และบริการนอกเวลาส าหรับผู้ป่วยโรคไมต่ิดต่อเรื้อรังตามนัด ตั้งแต่เวลา 

6.30 น 

 มีบริการทางรังสีวินิจฉัย ตลอด 24 ชั่วโมง 

 จัดรถส่งสิ่งส่งตรวจ ที่รพ.ไม่สามารถตรวจได้ โดยส่งไปตรวจที่ 

รพท.และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 

 เพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยการเพิ่มรายการตรวจ 

เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและดูแลรักษา เช่น Troponin I, Blood lactate, TFT, 

NS1 Ag, Influenza 

 การตรวจ Pathology and Cytology 

และการตรวจทางหอ้งปฏิบัติการอื่นๆท่ีนอกเหนือความสามารถของห้องปฏิ

บัติการจะท าการส่งต่อไปตรวจที่อื่น ผลการตรวจจะได้รับการรายงาน 

FNA และชิ้นเนื้อภายในวันท าการ 2 และ 6 สัปดาห์ ตามล าดบั  

ท าการปรับปรุงให้มกีารติดตามผลทางโทรศัพท์ในกรณีที่ต้องการผลเร่งด่

วน 

 เครื่องตรวจวเิคราะหอ์ัตโนมัติทุกเครื่องจะมีการควบคุมคุณภาพภายในห้อ

งปฏิบัติการโดยการใช้น้ ายาควบคุมคุณภาพ(Control Material) อย่างน้อย 

2 levels ซึ่งค่าที่ได้ต้องอยู่ในช่วงที่ยอมรับ 

จึงจะท าการตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างผู้ป่วย 

 มีการตรวจรับรองก่อนออกรายงานผล 
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กรณีที่พบค่าที่ผิดปกติจะมีการตรวจซ้ า 

เพื่อยืนยันความแน่ใจก่อนออกรายงานผล 

 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่พบค่าวกิฤต 

จะมีการรายงานผลแบบเร่งด่วนทางโทรศพัท์ไปยังหน่วยงานที่ส่งตรวจ 

เพื่อแจ้งแพทย์ผู้รักษา 

 มีการปรับค่าวิกฤตให้เหมาะสม 

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็วขึ้นและทันท่วงที 

 รับข้อมูลปัญหาจากหน่วยงานท่ีรับผลงานกรณีที่มีข้อผิดพลาด/สงสัย 

จะขอตัวอย่างใหม่เพื่อน า มาตรวจเปรียบเทียบกับผลเดิม 

และรายงานให้หน่วยงานทราบ 

 ผลการตรวจข้างเตียงได้แก่ DTX , Hct 

มีการสอนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการแปลผล 

และติดตามความผิดพลาดจากระบบรายงานความเสี่ยง  

เครื่องตรวจน้ าตาลปลายน้ิวและเครื่องปั่น Hematocrit 

จะถูกตรวจสอบความเที่ยงตรงทุกเดือนโดยห้องปฏิบัติการ , 

ตรวจสอบวันหมดอายุแถบทดสอบต่างๆ เช่น Urine albumin, sugar, urine 

methamphetamine, urine pregnancy test 

(3) การสื่อสาร การบนัทึก การสืบค้น ผลการตรวจ: 

 กรณีผู้ป่วยในจัดท าการบันทึกผลการตรวจในใบรายงานผลและเก็บในเว

ชระเบียนผู้ป่วย ส าหรับผู้ป่วยนอกบันทึกผลลงในระบบ Hos xp 

และผลการตรวจ Lab นอก 

จะมีการเก็บในเวชระเบียนและจัดเก็บในระบบรูปภาพบนโปรแกรม Hos 

xp 

 ผล Anti HIV 

จะเก็บไว้ที่ห้องปฏิบตัิการไม่อนุญาตให้ญาติมารับผลการตรวจแทน 

กรณีที่มีการให้ค าปรึกษา พยาบาลผู้ให้ค าปรึกษาจะเป็นผู้มารับผล 

โดยผลจะถูกเก็บในซองปิดผนึก 

 มีการนัดผู้ป่วยฟังผลการตรวจ 4 สัปดาห์ ในสิ่งส่งตรวจประเภท 
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Pathology and cytology  มีการบันทึกเบอร์โทรศัพท์ 

ถ้าหากพบผลผิดปกติจะติดตามผู้ป่วยเพือ่เข้ารับการรักษาทันที 

 มีระบบการเก็บสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวเิคราะหส์ าหรับการสอบทวน 

เป็นเวลา 1 สัปดาห ์

(4) การอธิบายผลการตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคแก่ผู้ป่วย: 

 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจะอธิบายโดยแพทย์ผู้รักษาเท่าน้ัน 

แจ้งผลโดยตรงกับผูป้่วยและญาติเพื่อวางแผนการรักษาต่อไป 

III-2 ค. การวินิจฉัยโรค 

(1)(2) การวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง การมีข้อมูลเพียงพอสนับสนุน 

การบันทึกในเวลาท่ีก าหนด การบันทึกการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยโรค: 

 จากการทบทวนพบปัญหา 

บางกลุ่มโรคยังวินิจฉัยโรคไม่เป็นไปตามแนวทาง ไม่มีการบันทึก 

Progress note ของแพทย์ ไม่มีการระบุโรคที่สงสัย 

จึงได้น าปัญหามาทบทวนในองค์กรแพทย์และจัดท าพัฒนา CPG 

กลุ่มโรคที่พบปัญหา 

(3) การทบทวนความเหมาะสมและความสอดคล้องของการวนิิจฉัยโรค: 

 จากการทบทวน 10 อันดับโรคของผู้ป่วยใน พบว่า ปี 2560 Acute 

pyelonephritis ติดอันดับ 1 ใน 3 จึงน ามาทบทวนรายเคส พบว่า 

การวินิจฉัยโรคยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

จึงได้น าปัญหาเข้ามาทบทวนองค์กรแพทย์และปรับการวินิจฉัยให้สอดคล้

องกับอาการของโรค 

 จากการทบทวนการส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการ 

พบว่ามีการส่งตรวจที่เกินความจ าเป็นและไม่สอดคล้องกับอาการของโรค 

จึงได้มีการปรับแนวทางพิจารณาการส่งตรวจในองค์กรแพทย์ 

 ทบทวนความเหมาะสมและสอดคล้องของการวินิจฉัยโรคผ่านกิจกรรมทบ

ทวนในรูปแบบต่างๆ เช่น การทบทวนเหตุการณ์ส าคัญ  

(4) 
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การก าหนดเรื่องการลดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคเป็นเป้าหมายความ

ปลอดภัยผู้ป่วย: 

 จากการทบทวนพบว่า 

การวินิจฉัยของแพทย์ในบางโรคไม่สัมพันธ์กับอาการและผลตรวจทางหอ้

งปฏิบัติการ ท าให้การรักษาไม่เป็นไปตามแนวทาง 

จึงได้น าปัญหามาปรบัปรุงพัฒนา CPG และ WI 

เพื่อเป็นแนวทางในการวินิจฉัยโรค 

iv. ผลการพฒันาทีโ่ดดเดน่และภาคภมูใิจ 

 ระบบ Fast track MI และ stroke 

 แบบประเมิน Early warning sign เฉพาะโรค 

 จัดท าแนวทางการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคที่ส าคัญ เช่น Stroke, MI, Sepsis, 

Head injury 

 เครื่องมอืการประเมนิอาการปวด (Pain Score) ทุกแผนก 

 แนวทางการดูแลผู้คลอดเพื่อป้องกันภาวะ PPH /Birth Asphyxia 

 พัฒนาระบบสารสนเทศและน ามาใช้ในการบันทึกการตรวจรกัษา 

การรายงานผล ท าให้สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น 

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Sc

or

e 

DA

LI 

Ga

p 

ประเดน็พฒันาใน 1-2 ป ี

65. การประเมินผู้ป่วย

และการส่งตรวจเพื่อก

ารวินิจฉัยโรค 

3 L  จัดท า CPG และ Clinical Tracer 

เพิ่มเพื่อให้ครอบคลมุทุกกลุ่มโรคที่

ส าคัญและกลุ่มโรคที่มีความเสี่ยงสูง 

 ส่งเสรมิความร่วมมือและประสานระห

ว่างวิชาชีพในการประเมินผู้ป่วยอย่า
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งเป็นระบบ 

66. การวินิจฉัยโรค 3 L  พัฒนาความถูกต้องในการให้รหัสโร

ค 

 ทบทวนความเหมาะสมและครบถ้วนใ

นการวินิจฉัยโรคพร้อมทั้งน ามาปรับ

ปรุงอย่างเป็นระบบทัง้ในผู้ป่วยนอก 

ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยส่งต่อ 

 การน า 

การวินิจฉัยโรคมาเป็นตัวชี้วัดเพื่อป

ระเมิน 

 คุณภาพต่อไป 

 

 


