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การดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
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อาจารย์เพ็ชรัตน์ เตชาทววีรรณ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา



สถิติของการเสียชีวิต

ได้ภาพมาจากการสืบค้น
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8
%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%
E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+2560&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8u9D
V5evjAhUMT48KHRyMC5YQ_AUIESgB&biw=1920&bih=888#imgrc=evyOn6dy5ra0pM:

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+2560&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8u9DV5evjAhUMT48KHRyMC5YQ_AUIESgB&biw=1920&bih=888#imgrc=evyOn6dy5ra0pM:


สถิติของการเสียชีวิต

ได้ภาพมาจากการสืบค้น
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8
%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%
E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+2560&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8u9D
V5evjAhUMT48KHRyMC5YQ_AUIESgB&biw=1920&bih=888#imgrc=evyOn6dy5ra0pM:

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+2560&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8u9DV5evjAhUMT48KHRyMC5YQ_AUIESgB&biw=1920&bih=888#imgrc=evyOn6dy5ra0pM:


ความหมาย

การเจ็บป่วย เป็นสภาวะผิดปกติของร่างกายหรือจิตใจของสิ่งมีชีวิตซึ่งท าให้การ
ท างานของร่างกายเสียไปหรืออาจท าให้เกิดอันตรายถึงชีวิต โรคยังอาจหมายถึง
ภาวะการท างานของร่างกายซ่ึงท าให้เกิดอันตรายแก่ตัวเอง ซึ่งจะแสดงออกมาเป็น
อาการหรืออาการแสดงต่อโรคนั้น ๆ

โรค อาจมีความหมาย ภาวะใด ๆ ก็ตามที่ท าให้เกิดความเจ็บปวด, การท าหน้าที่
ผิดปกติ, ความกังวลใจ, ปัญหาสังคม หรือถึงแก่ความตาย ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ได้รับ
ผลหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิด โรคอาจถูกใช้เพื่อเรียกการบาดเจ็บ, ความพิการ, ความผิดปกติ, 
กลุ่มอาการ, การติดเชื้อ, อาการ, พฤติกรรมเบี่ยงเบน, และการเปลี่ยนแปรที่ผิดปกติ
ของโครงสร้างหรือหน้าที่การท างานในประชากรมนุษย์



ชนิดของการรักษา

• ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
อย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง หรือผู้ที่ต้องเสียค่าห้องและอาหารประจ าวันในการเข้า
รักษาในโรงพยาบาลและสถานพยาบาล

• ผู้ป่วยนอก หมายถึง ผู้ที่รับการบริการหรือเวชภัณฑ์อันเนื่องมาจากการ
รักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอกหรือในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาล หรือผู้ที่รับการศัลยกรรมผ่าตัดเล็ก (minor surgery) โดยไม่เป็น
ผู้ป่วยในตามนิยามผู้ป่วยใน



ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ

• หนังสือยินยอมรับการตรวจวินิจฉัยหรือท าหัตถการตามนโยบาย Inform 
Consent Policy กรณีที่ต้องสังเกตอาการนานกว่า 6 ชม.ให้รับไว้เป็นผู้ป่วยใน
ทุกรายยกเว้นการรักษาแบบฉุกเฉินที่จ าเป็นต้องให้การดูแลรักษาในภาวะฉุกเฉิน
ก่อน

• การปฐมนิเทศ ประกอบด้วยค าว่า “ปฐม”มีความหมายถึง แรกเริ่ม และ“นิเทศ” 
มีความหมายถึง ชี้แจง แสดง บอก บุคลากรสถานบริการเป็นผู้กระท ากิจกรรม
ดังกล่าว เพ่ือให้ผู้บริการรวมผู้ป่วยและผู้ที่เกี่ยวกับรับทราบ อาจจัดท าเป็นคู่มือ
ปฏิบัติตัวให้อ่าน หรือค าประกาศติดประกาศไว้ภายในหอผู้ป่วย หรือบุคลากร
สถานบริการชี้แจงให้ทราบ



คู่มือการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยและญาติ 



รายละเอียดการแนะน าบริการ

• สถานท่ี 

เก่ียวกบัสถานท่ีท่ีตอ้งแนะน า ไดแ้ก่ สภาพหอ้งพกั หอ้งสขุา การปิด-เปิดไฟ การ
ปฏิบตัิตวัและทางหนีไฟกรณีท่ีอาจจะเกิดเพลงิไหม ้ดงัสญัลกัษณ์ “ปา้ยทางหนี
ไฟ”ตวัปา้ยสีเขียว ภาพใชส้ีขาว
• การใชเ้ตียง โต๊ะ ท่ีเก็บของที่จ  าเป็น งดเก็บเงิน ของมีคา่ภายในบรเิวณที่พกั
รกัษาของผูป่้วย

• การรบัความช่วยเหลือ การใชส้ญัญาณเรยีกเจา้หนา้ท่ี 

• การรกัษาความสะอาดเม่ือใชห้อ้งสขุา หอ้งอาบน า้ และการคดัแยกขยะตา่งๆ

• การงดใชเ้สียง รบกวนผูป่้วยอ่ืน ระเบียบการเย่ียมผูป่้วย



รายละเอียดการแนะน าบริการ

•สถานที่ ต้องแนะน าสถานที่ ดังนี้ 
1)สภาพห้องพัก 
2)ห้องสุขา 
3)การปิด-เปิดไฟ 
4)การปฏิบัติตัวและทางหนีไฟกรณีที่อาจจะเกิดเพลิง
ไหม้



สญัลกัษณ์ “ป้ายทางหนีไฟ”

ได้ภาพมาจากการสืบค้น
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B
8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD
%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+2560&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8u9
DV5evjAhUMT48KHRyMC5YQ_AUIESgB&biw=1920&bih=888#imgrc=evyOn6dy5ra0pM:

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+2560&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8u9DV5evjAhUMT48KHRyMC5YQ_AUIESgB&biw=1920&bih=888#imgrc=evyOn6dy5ra0pM:


รายละเอียดการแนะน าบริการ

• การใชเ้ตียง โต๊ะ ท่ีเก็บของท่ีจ าเป็น งดเก็บเงิน ของมีคา่ภายในบรเิวณท่ีพกั
รกัษาของผูป่้วย

ได้ภาพมาจากการสืบค้น
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B
8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD
%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+2560&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8u9
DV5evjAhUMT48KHRyMC5YQ_AUIESgB&biw=1920&bih=888#imgrc=evyOn6dy5ra0pM:

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+2560&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8u9DV5evjAhUMT48KHRyMC5YQ_AUIESgB&biw=1920&bih=888#imgrc=evyOn6dy5ra0pM:


รายละเอียดการแนะน าบริการ

• การรบัความช่วยเหลือ การใชส้ญัญาณเรยีกเจา้หนา้ท่ี 



รายละเอียดการแนะน าบริการ

• การรกัษาความสะอาดเม่ือใชห้อ้งสขุา หอ้งอาบน า้ และการคดัแยกขยะตา่งๆ



รายละเอียดการแนะน าบริการ

• การงดใชเ้สียง รบกวนผูป่้วยอ่ืน ระเบียบการเย่ียมผูป่้วย



รายละเอียดการแนะน าบริการ

• การรับประทานอาหารเฉพาะโรค และการวัดปริมาณน้ าดื่มของผู้ป่วย



การจ าหน่ายและการส่งต่อผู้ป่วย

การจ าหน่าย หมายถึง การวางแผนและจัดสรรบริการในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่
ต้องการ การดูแลต่อเนื่องหลังการจ าหน่ายอย่างเป็นระบบ องค์รวมมีการ
ประสานงานของ สหสาขาวิชาชีพ ในการสนับสนุน และเสริมพลังผู้ป่วยและ
ครอบครัวเป็นรายกรณี รวมทั้งมีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากร สุขภาพที่เหมาะสม 
เพื่อเตรียมการให้ผู้ป่วยและญาติ/ชุมชนสามารถ ดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง อย่าง
มั่นใจ ปลอดภัย และพึงพอใจ

การส่งต่อ (อังกฤษ: referral) หมายถึง การส่งต่อการบริบาลผู้ป่วยจากแพทย์ฝ่าย
รักษาหรือสถานพยาบาลแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งโดยมีการร้องขอ กระบวนการรับ-
ส่งต่อผู้ป่วย



การจ าหน่าย 

• การวางแผนและจดัสรรบรกิารในการดแูลรกัษาผูป่้วย มกัเป็นบทบาทของ
แพทย์

• การดูแลต่อเนื่องหลังการจ าหน่ายอย่างเป็นระบบ องค์รวมมีการประสานงานของ 
สหสาขาวิชาชีพ เสริมพลังผู้ป่วยและครอบครัวเป็นรายกรณี ( Patient
Empowerment)

• การส่งเสริมการใช้ทรัพยากร สุขภาพที่เหมาะสม เพื่อเตรียมการให้ผู้ป่วยและ
ญาติ/ชุมชนสามารถ ดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง อย่างมั่นใจ ปลอดภัย และพึง
พอใจ



เสริมพลังผู้ป่วยและครอบครัว
Patient Empowerment

มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย HABPK8



เสริมพลังผู้ป่วยและครอบครัว
Patient Empowerment



การส่งต่อ (Referral) 

การส่งต่อ (อังกฤษ: referral) การส่งต่อ (องักฤษ: referral) 



การส่งต่อ (Referral) 



การส่งต่อผู้ป่วยจากสถานพยาบาลอื่น (Refer In)

มีกระบวนดังนี้
•กระบวนการรับแจ้งและประสานงาน
•กระบวนการตรวจสอบข้อมูล
•กระบวนการประเมินผู้ป่วย*
•กระบวนการรับผู้ป่วย



การส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น(Refer Out) 

มีกระบวนดังนี้
•กระบวนการรับแจ้งและประสานงาน
•กระบวนการตรวจสอบข้อมูล
•กระบวนการประเมินผู้ป่วย
•กระบวนการส่งผู้ป่วย*



เอกสารประกอบการเรียน

ตัวอย่างการส่งต่อเฉพาะโรค &
มาตรฐานการส่งต่อของงาน
ฉุกเฉิน



คะแนนบทที่ 1

ข้อสอบกลางภาคของวิชา


