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III – 1 การเขา้ถึงและเขา้รบับริการ (ACN) 
ทีมผู้ให้บริการสร้างความมัน่ใจว่าผู้รบับริการสามารถเข้าถึงบริการท่ีจ าเป็นได้ง่าย, กระบวนการรบัผู้ป่วยเหมาะกบัปัญหาสขุภาพ / ความต้องการของผู้ป่วย 
ทนัเวลา มีการประสานงานท่ีดี ภายใต้ระบบและส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล. 
 

Standards/Criteria Key Area/ 
Proxy Disease 

Practice & Result 

(1) ชมุชนสามารถเขา้ถงึบรกิารต่างๆ ที่
เหมาะสมกบัความต้องการของตน.   

  

   
 ทมีผูใ้หบ้รกิารพยายามลดอุปสรรค

ต่อการเขา้ถงึบรกิาร ในด้านกายภาพ 
ภาษา วฒันธรรม และอุปสรรคอืน่ๆ. 
ทมีผูใ้หบ้รกิารตอบสนองต่อ
ผูร้บับรกิารอยา่งรวดเร็ว.   

ด้านกายภาพ  
ด้านภาษา  
ด้านวฒันธรรม  
อุปสรรคอื่นๆ  

   
 ระยะเวลารอคอยเพื่อเขา้รบับรกิาร

เป็นทีย่อมรบัของชมุชนทีใ่ชบ้รกิาร. 
การรอคอยที ่OPD  
การรอคอยที ่ER  

(2) ผูป่้วยทีจ่ าเป็นต้องไดร้บัการดูแล
ฉุกเฉนิหรอืเรง่ด่วนไดร้บัการประเมนิ
และดูแลรกัษาเป็นอนัดบัแรก. 

Stroke  
Multiple injuries  
Acute MI  
Poisoning  
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Standards/Criteria Key Area/ 
Proxy Disease 

Practice & Result 

ผูป่้วยฉุกเฉนิอื่นๆ  
   
(3) มกีารประเมนิความสามารถในการ

รบัผูป่้วยไวดู้แลตามเกณฑท์ีก่ าหนด
ไว.้   

  

   
 ถ้าไมส่ามารถใหบ้รกิารแก่ผูป่้วยได้ 

ทมีผูใ้หบ้รกิารจะใหค้วามชว่ยเหลอื
เบื้องตน้อยา่งเหมาะสม อธบิาย
เหตุผลทีไ่มส่ามารถรบัไว ้และ
ชว่ยเหลอืผูป่้วยในการหาสถาน
บรกิารสุขภาพทีเ่หมาะสมกวา่. 

  

   
(4) การรบัยา้ยหรอืรบัเขา้หน่วยบรกิาร

วกิฤตหรอืหน่วยบรกิารพเิศษเป็นไป
ตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว.้ 

  

   
(5) ในการรบัผูป่้วยไวดู้แล, มกีารให้

ขอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกบัสภาพการ
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Standards/Criteria Key Area/ 
Proxy Disease 

Practice & Result 

เจ็บป่วย การดูแลทีจ่ะไดร้บั ผลลพัธ์
และค่าใชจ้่ายทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ แก่
ผูป่้วย / ครอบครวั อยา่งชดัเจนและ
เขา้ใจง่าย.   

   
 มกีระบวนการขอความยนิยอมจาก

ผูป่้วย / ครอบครวักอ่นทีจ่ะใหบ้รกิาร
หรอืกระท าหตัถการส าคญั และสร้าง
ความมัน่ใจวา่ผูป่้วย / ครอบครวั 
ได้รบัขอ้มลูทีจ่ าเป็นอยา่งเพยีงพอ
ด้วยความเขา้ใจ มเีวลาทีจ่ะพจิารณา
ก่อนตดัสนิใจ และมกีารบนัทกึที่
เหมาะสม. 
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III - 2 การประเมินผ ูป่้วย (ASM) 
ผู้ป่วยทุกรายได้รบัการประเมินความต้องการและปัญหาสขุภาพอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม. 

ก. การประเมินผู้ป่วย 

Standards/Criteria Key Area/ 
Proxy Disease 

Practice & Result 

(1) มกีารประเมนิผูป่้วยครอบคลมุรอบ
ด้านและประสานงานกนัเพื่อลดความ
ซ ้าซ้อน, ผูป้ระกอบวชิาชพีที่
รบัผดิชอบดูแลผูป่้วยร่วมมอืกนั
วเิคราะหแ์ละเชือ่มโยงผลการ
ประเมนิ.   

โรคทัว่ไป  
โรคทีซ่บัซอ้น  
โรคทีต่อ้งดูแลร่วมกนั
หลายสาขา 

 

ผูป่้วยทีร่บั refer  

   
 มกีารระบุปัญหาและความตอ้งการที่

เร่งด่วนและส าคญั. 
  

   
(2) การประเมนิแรกรบัของผูป่้วยแต่ละ

รายประกอบด้วย ประวตัสิุขภาพ, 
การตรวจร่างกาย, การรบัรู้ความ
ต้องการของตนโดยผูป่้วย, การ
ประเมนิปัจจยัด้านจติใจ สงัคม 
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Standards/Criteria Key Area/ 
Proxy Disease 

Practice & Result 

เศรษฐกจิ.  
   
(3) วธิกีารประเมนิทีเ่หมาะสมกบัผูป่้วย

แต่ละราย1 ภายใต้สิง่แวดลอ้มที่
ปลอดภยัและทรพัยากรทีเ่พยีงพอ.   

  

   
 มกีารใชแ้นวทางปฏบิตัทิางคลนิกิที่

เหมาะสมกบัผูป่้วยและทรพัยากรเพือ่
ชีน้ าการประเมนิผูป่้วย ถ้ามแีนวทาง
ดงักลา่ว.   

เบาหวาน  
Asthma & COPD  
DHF  
ศลัยกรรม  

   
(4) ผูป่้วยได้รบัการประเมนิภายในเวลา

ทีก่ าหนดโดยองค์กร.   
ผูป่้วยผา่ตดัฉุกเฉนิ  
ผูป่้วยทัว่ไป  

   
 มกีารบนัทกึผลการประเมนิในเวช

ระเบยีนผูป่้วยและพรอ้มทีจ่ะให้
โดยแพทย ์  
โดยพยาบาล  

                                                   
1 วิธีการประเมินผู้ป่วยท่ีเหมาะสม ควรพจิารณา อายุ ปัญหาสุขภาพ ความเร่งด่วน ระดบัการศกึษา / ภาษา / วฒันธรรมของผู้ป่วย การตรวจประกอบการวนิิจฉยัโรคทีเ่คยท า บริการ
หรือการรกัษาทีจ่ะใหแ้ก่ผูป่้วย   
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Standards/Criteria Key Area/ 
Proxy Disease 

Practice & Result 

ผูเ้กีย่วขอ้งในการดูแลไดใ้ชป้ระโยชน์
จากการประเมนินัน้. 

โดยวชิาชพีอื่น  

   
(5) ผูป่้วยทกุรายไดร้บัการประเมนิซ ้า

ตามชว่งเวลาทีเ่หมาะสม เพื่อ
ประเมนิการตอบสนองตอ่การดูแล
รกัษา.  

ผูป่้วย ICU  
ผูป่้วยระดบั 3-4  
Sepsis  
Traumatic brain inj  

   
(6) ทมีผูใ้หบ้รกิารอธบิายผลการประเมนิ

ใหแ้ก่ผูป่้วยและครอบครวัด้วยภาษา
ทีช่ดัเจนและเขา้ใจง่าย. 

ผูป่้วยทัว่ไป  
ผูสู้งอาย ุ  
ผูท้ ีม่ปัีญหาในการ
รบัรู ้

 

ผูป่้วยระยะสุดทา้ย  
   
 

ข. การส่งตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค 

 
Standards/Criteria Key Area/ Practice & Result 
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Proxy Disease 
(1) ผูป่้วยได้รบัการตรวจเพื่อ

ประกอบการวนิจิฉยัโรคทีจ่ าเป็น
ครบถ้วน หรอืได้รบัการส่งต่อไป
ตรวจทีอ่ ืน่ในเวลาทีเ่หมาะสม. 

  

   
(2) มกีารประเมนิความน่าเชือ่ถอืของผล

การตรวจประกอบการวนิจิฉยัโรค 
โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัสภาวะ
ของผูป่้วย. 

  

   
(3) มรีะบบสือ่สารและบนัทกึผลการ

ตรวจทีม่ปีระสทิธผิล ท าใหม้ัน่ใจวา่
แพทยไ์ด้รบัผลการตรวจในเวลาที่
เหมาะสม สามารถสบืค้นผลการตรวจ
ได้ง่าย ไมสู่ญหาย และมกีารรกัษา
ความลบัอยา่งเหมาะสม. 

  

   
(4) มกีารอธบิายหรอืสง่ตรวจเพิม่เตมิ 

เมือ่พบวา่ผลการตรวจมคีวาม
ผดิปกต.ิ 
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ค. การวินิจฉัยโรค 

 
Standards/Criteria Key Area/ 

Proxy Disease 
Practice & Result 

(1) ผูป่้วยได้รบัการวนิจิฉยัโรคทีถู่กต้อง 
โดยมขีอ้มลูเพยีงพอเพื่ออธบิาย
เหตุผลของการวนิจิฉยัโรค.   

  

   
 มกีารลงบนัทกึการวนิจิฉยัโรคภายใน

เวลาทีก่ าหนดไว ้และบนัทกึการ
เปลีย่นแปลงการวนิจิฉยัโรคเมือ่มี
ขอ้มลูเพิม่เตมิ.   

  

   
 มกีารทบทวนความเหมาะสมของการ

วนิิจฉยัโรค และความสอดคลอ้งของ
การวนิจิฉยัโรคของแต่ละวชิาชพีใน
ทมีผูใ้หบ้รกิารอยา่งสม ่าเสมอ. 

ผูป่้วยนอก  
ผูป่้วยในอายรุกรรม  

   
 


