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III-3 การวางแผน 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็ส าคญัทีค่วรรายงาน: ความเหมาะสม ปลอดภัย ประสทิธิผล ประสิทธิภาพ องค์รวม ต่อเนื่อง 

ตวัชีว้ดั เปา้หมาย 2557 2558 2559 2560 2561 2562(ต.ค.61-มี.ค.62) 

อัตรา Re-visit ผู้ป่วย COPD ที่(ER)  <20% 4.22 9.61 6.78 3.30 2.61 1.26 

อัตราการมานอนโรงพยาบาลด้วยโรคเดิมภายใน 28 วัน  
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ii. บรบิท 

ผู้ป่วยที่รับไว้นอนโรงพยาบาลทุกประเภทมีการวางแผนการดูแลปลอดภัยจากภาวะวิกฤติ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน โดยทีมสหวิชาชีพ มีการวางแผนจ าหน่ายในกลุ่มโรคเรื้อรัง 

และกลุ่มโรคที่ก าหนด ได้มีการส่ง HHC เพื่อให้ได้รับการดูแลจากเครือข่ายสุขภาพอย่างต่อเน่ืองที่บ้าน และในบางรายได้ประสานกับ รพ.สต.ถึงปัญหาของผู้ป่วย 

นอกจากน้ียังมีระบบนัดติดตามอาการตามข้อบ่งชี้เพื่อดูอาการเปลี่ยนแปลง 

ตัวอย่างโรคที่คุณภาพการวางแผนดูแลมีความส าคัญ: 

• กลุ่มผู้ป่วยวิกฤติได้แก่ ผู้ป่วยเจ็บแน่นหน้าอก/ Shock / ไม่รู้สึกตัว/ ชักเกร็ง/ ตกเลอืด 

• โรคเรือ้รัง ได้แก่ DM, HT, COPD, CA, Palliative care 

• กลุ่มผู้ป่วยโรคติดตอ่ ได้แก่ TB 

ตัวอย่างโรคที่คุณภาพการวางแผนจ าหน่ายมีความส าคัญ: COPD, DM, Palliative, TB 

iii. กระบวนการ 

III-3.1 การวางแผนการดูแลผู้ป่วย 

ตวัอยา่งโรค (proxy การปฏบิตัทิีท่ าใหเ้กดิคณุภาพของการวางแผนการดแูลผูป้ว่ย  
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disease) 

1.Palliative - 

มีการประสานข้อมูลจากรพ.แม่ข่ายเพื่อให้เตรียมความพร้อมในการรับผู้ป่วย 

2.TB - มีระบบการคัดกรองและแยกโรคที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่และรายเก่า 

(1) การเชื่อมโยงและประสานแผนการดูแลผู้ป่วย: 

 ก่อน admit มีการส่งต่อ case ในเรื่องการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องจาก  ER เพื่อจัดเตรยีมหรืออุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยให้พร้อมใช้ ก่อนผู้ป่วยจะมาถึงหอผู้ป่วย 

ซึ่งท าให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลท่ีต่อเนื่อง 

 กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรือ้รัง จัดท าสมดุประจ าตัวผู้ป่วย เพือ่ใช้เป็นข้อมูลสื่อสารกันระหว่างโรงพยาบาลและรพ.สต. 

แนะน าให้ผู้ป่วยน าสมุดติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่เข้ามารับบริการตามสถานพยาบาลต่างๆ 

 พบผู้ป่วยDM ตามองเห็นไม่ชัดเจนและไม่มีผู้ดูแลท่ีบ้าน ท าให้รับประทานและฉีดยาผิดจึงสอนการใช้ปากกาอินซูลินด้วยการนับเสียงบิดก๊ิก ก่อนจ าหน่ายได้มีการประสานเจ้าหน้าท่ี รพ.สต. 

เพื่อติดตามประเมินผูป้่วยพบว่า ผู้ป่วยรับประทานและฉีดยาได้ถูกต้องตามแผนการรักษาของแพทย์ 

 ผู้ป่วย DM, HT ที่ไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ (>200 mg% ติดตอ่กัน 2 ครั้งในผู้ป่วย DM, BP >180/110 mmHg) จะมีการวางแผนรว่มกับ รพ สต ในเครอืข่าย 

ให้ความรู้เรือ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ติดตามและประเมินซ้ าให้ถี่ขึ้น 

 ทบทวนการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง พบว่า มีผู้ป่วยมา  admit ด้วยอาการก าเริบเฉียบพลันและ Re-admission เป็นจ านวนเพิ่มขึ้นจึงได้ 

ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอดุกั้นเรื้อรัง ประสานการดูแลระหว่างสหวชิาชีพ เช่น นักกายภาพบ าบัดและพยาบาลประจ าตึก ในการฝึกการหายใจ การบริหารทรวงอกในผู้ป่วยที่ 

admit, เภสัชกรมีการประเมินการใช้ยาสูดพ่นการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลในการปฏิบัติตนเมือ่มีอาการก าเริบ แนะน าและให้ความรู้เรือ่งอันตรายจากบุหรี่ 

กระตุ้นให้ผู้ป่วยและญาติเห็นความส าคญัของการเข้าคลินิก COPD 

 ได้มีการตกลงระหว่างหน่วยงาน ส าหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังที่ขาดนัด ขาดยา และมีอาการก าเรบิมารักษาหลังจ าหน่ายมีระบบนัดเข้าคลนิิกทุกวันศุกร์ให้เร็วที่สุด 

 การทบทวนการดูแลผู้ป่วยโรควัณโรค จดัตั้งคลินิกวัณโรคเปน็แบบ one stop service มีแนวทางปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยระบบทางเดนิหายใจที่เสี่ยงต่อวัณโรค จดัระบบนัด 

และระบบการติดตามผู้ป่วยผิดนัด มีการติดตามภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ anti-TB drug และติดตามเยี่ยมบ้านทุกราย 

(2) แผนตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการอย่างครบถ้วน: 

 ในกลุ่มโรคผู้ป่วยวิกฤตเมื่อพบปัญหา ทีมได้จัดประชมุเร่งด่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีการติดตามผลหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหา  

 กลุ่มโรคเรื้อรัง จะมีการประชมุวางแผนเดอืนละ 1 ครั้ง น าปัญหาที่พบมาน าเสนอในที่ประชุมและปรับปรุงแนวทางการดูแลผู้ป่วยรวมทั้งติดตาม ประเมินผลหลังการน ามาใช้ 

(3) การใช้ขอ้มูลวิชาการเพื่อชี้น าการวางแผนการดูแลอย่างเหมาะสม (ตัวอย่างโรคท่ีใช้ CPG ในการประเมินและประโยชน์ที่เกิดขึ้น): 
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 มีการปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วยสุนัขกัด เรื่องการใช้ปรมิาณ ERIG ที่เหมาะสมกับขนาดบาดแผล ตามค าแนะน าที่ประกาศโดย สถานสาวภา สภากาชาดไทย ส่งผลให้มีการใชป้ริมาณ ERIG 

ลดลง แก้ปัญหาการขาดแคลนและค่าใช้จ่ายสูง 

 มีการใช้ CPG โรค DHF ,COPD, Sepsis, DM, CKD, HT, MI, Stroke, UGIH, Head injury, , Pneumonia และวางแผนการดูแลผู้ป่วยและมีการทบทวนการใช้  CPG ทุก  1 ปี 

เพื่อทบทวนปัญหาและการปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน จากการทบทวนพบว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีขึ้น ยกเว้นในกลุ่มโรค ACS ที่ยังมีปัญหาการซักประวัติและโรคUGIH 

ที่ยังมีปัญหาอยู่จึงได้มีการกระตุ้นให้เจ้าหน้าท่ีได้ทบทวนและน าCPG มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย 

 มีการน าแนวทางการใช้ RDU ในบาดแผลสด การติดเชื้อทางเดินอาหาร/ทางเดินหายใจ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการใช้ยาแบบไม่สมเหตสุมผล พบว่ามีอัตราการใช้ยา ATB ใน 

3กลุ่มโรคเป้าหมาย ลดลง ในปี 2559-2561 บาดแผลสด 73.03%, 71.28%, 45.49% ตามล าดับ  การติดเชื้อทางเดินอาหาร  25.25%, 22.17%, 8.59%ตามล าดบั ทางเดินหายใจ 27.49%, 

30.51%, 21.92%ตามล าดับ 

 จากปัญหามารดาตกเลือดหลังคลอด ได้มกีารปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานโดยมีการประเมินภาวะเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอด การใช้วิธีการ Active management  

การชั่งตวงเลือดและเพิ่มแบบประเมินการเฝ้าระวงัและการดูแลภาวะ PPH เข้ามาในปี2561 พบว่า อตัราการตกเลือดหลังคลอดลดลงในปี2559-2562(มี.ค)  2.22%, 4.76%, 2.19%และ0% 

ตามล าดับ 

(4) การให้ผู้ป่วย/ครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผน: 

 การให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนในการเลือกรักษา โดยการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและครอบครวัอย่างเพียงพอจนเป็นท่ีเข้าใจ เปิดโอกาสให้ร่วมตดัสินใจ 

และลงบันทึกยินยอมหรือไม่ยนิยอมรับการรักษา เช่น การให้สารน้ า/ยา การท าหัตถการ การส่งไปรักษาต่อ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การยุติการช่วยชีวิต 

ในกรณีที่จ าเป็นต้องดูแลต่อเนื่องจะมีการวางแผนการจ าหน่ายร่วมกับครอบครัว 

 ในกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ให้การรักษาแบบประคับครอง ผู้ป่วยหรือญาติต้องการกลับไปรักษาต่อที่บ้าน เช่น  case CVA, Palliative care, CA ระยะสุดท้าย, 

ผู้สูงอายุที่ทานไม่ได้ต้องได้รับอาหารเหลว มีแผลกดทับท่ีไม่รุนแรง การดูดเสมหะ การให้ออกซิเจน จะมีการให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยที่ถูกต้องให้กับญาติ 

และให้ญาติทดลองท าโดยมีพยาบาลคอยแนะน า จนญาติมีความมั่นใจในการดูแล  

 ผู้ป่วยภาวะวิกฤติทุกรายที่ต้องให้การรักษาโดยการใส่ท่อช่วยหายใจ หรือการท า CPR แพทย์จะเป็นผู้บอกข้อมูลทางเลือกการรักษากับผู้ป่วยหรือญาติเพื่อการวางแผนการรักษาร่วมกันทุกราย 

 ผู้ป่วยจิตเวชพบมีปญัหาในเรื่องการรับประทานยา ไม่ได้ตามแพทย์ก าหนด เน่ืองจากญาติไม่มีเวลาจัดยาให้ต้องออกไปท างาน จึงได้มีการปรับเวลาการให้ยาโดยลดจ านวนมื้อยาลง 

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาต่อเนื่อง 

(5) แผนการดูแลผู้ป่วยระบุเป้าหมายที่ตอ้งการบรรลุ และบรกิารที่จะให้: 

 จากการทบทวนเวชระเบียนตามกระบวนการพยาบาล พบว่า ไม่มีการบันทึกปัญหาและสภาพผู้ป่วยก่อนจ าหน่าย, การเขียนบันทึกปัญหาซ้ า  ลายมืออ่านยาก  

เนื่องจากต้องรีบเขียนเพื่อให้เสร็จภายในเวลาท่ีรับผิดชอบ  มีการวางแผนปรับรปูแบบการบันทึกการพยาบาลเป็นแบบ Focus charting 

 มีการวางแผนการดูแลผู้ป่วยโดยแพทย์เจ้าของไข้ ท าการบันทึกอาการ อาการแสดง สภาวะของผู้ปว่ยท่ีเปลี่ยนแปลงใน Progress note 

โดยน ามาใช้ในกระบวนการพยาบาลให้สอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์มีการทบทวนแผนการพยาบาลร่วมกันในทีมจากการ Change Shift Round 
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(6) การสื่อสาร ประสานงาน เพื่อน าแผนไปปฏิบัติ เข้าใจบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง: 

 มีการบันทึก Progress note ในเวชระเบยีนเพื่อสื่อสารและประสานงานระหว่างแพทย์และพยาบาลในการวางแผนการรักษา 

 ใบประสานงานใช้ในบางกลุ่มโรคที่ต้องมีทีมสหวิชาชีพ มาเชื่อมโยงข้อมูลเพือ่วิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหา และแนะน าการแก้ไขปัญหาให้ทีมได้รับทราบแผนการรักษา 

(7) การทบทวนและปรับแผนตามสภาวะหรืออาการของผู้ป่วย: 

 จากการทบทวนผู้ป่วย DHF ตามแนวทางปฏิบัติต้องมีการเจาะ CBC เพื่อประเมินและวางแผนการดูแลผู้ป่วยแต่พบปัญหาไม่สามารถส่งตรวจเลอืดนอกเวลาได้ 

จึงจัดใหม้ีการเปิดหอ้งปฏิบัติการนอกเวลาราชการถึง 20.30 น.ทุกวัน 

 ในผู้ป่วยที่สงสัยมีการติดเชื้อในกระแสเลอืด แพทย์ได้สั่งตรวจ Hemoculture ล่วงหน้าก่อนให้ยาปฏิชีวนะ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการรักษาและได้รับผลการเพาะเชื้อที่ถูกต้อง 

ซึ่งน ามาใช้ในการปรับเปลี่ยนยาปฏิชีวนะให้ตรงกับ sensitivity ของยา 

 จากการทบทวนการระบาดของไข้หวดันก ปี 2560 พบว่า แนวทางการดูแล สถานที่โซนแยกโรคในผู้ป่วยใน ยังไม่ชัดเจน จึงมีการปรับปรุงสถานที่เพื่อรองรับเหตุการณ์ 

และน าแนวทางการดูแลผู้ป่วยของส านักระบาดวิทยามาใช้ 

 พบปัญหาผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา ยังไม่มีแนวทางการดูแลและประเมินซ้ าท่ีชัดเจน จงึวางแผนร่วมกับทีม IC จัดท าแนวทางและข้อปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น 

เพื่อลดปัญหาการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาทั้งในรพ.และในชุมชน 

III-3.2 การวางแผนจ าหน่าย 

ตวัอยา่งโรค (proxy 

disease) 

การปฏบิตัทิีท่ าใหเ้กดิคณุภาพของการวางแผนจ าหนา่ย  

1.COPD/DM/HT - ในผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลมีการประสานทีมสหวิชาชีพเพื่อประเมินปัญหา  

ให้ข้อมูลเสรมิพลังแก่ผู้ป่วย และประเมินผลก่อนจ าหน่าย 

2. Palliative care - มีการให้ความรู้เรือ่งการดูแลผู้ป่วยท่ีถูกต้องให้กับญาติ 

- ให้ข้อมูลและท าความเข้าใจกับญาติเรื่องสภาวะของผู้ป่วย ณ 

ปัจจุบันและการด าเนินของโรคที่จะเกิดขึ้น 

- มีการส่งต่อข้อมูลของผู้ป่วยให้กับรพ.สต 

เพื่อการดูแลท่ีต่อเนือ่งและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติตามความต้องการ 
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(1) การก าหนดแนวทาง ข้อบ่งชี้ และโรคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญส าหรับการวางแผนจ าหน่าย (โรคที่วางแผนจ าหน่ายล่วงหน้า หรือใช้ CareMap เพื่อการวางแผนจ าหน่าย): 

 ได้มีการก าหนดแนวทางและข้อปฏิบัติในกลุ่มโรคต่างๆ เช่น COPD, DM, HT, Stroke, Palliative, TB, กลุ่มผู้ป่วยท่ีมีอุปกรณ์การแพทย์ติดตัวไป 

 กลุ่มโรค Stroke  มีการนัดผู้ป่วยท ากายภาพบ าบัดอย่างต่อเนือ่ง อย่างน้อย 3 ครั้งใน 3เดือน เพือ่การฟื้นฟูอย่างมีประสิทธภิาพ มีการส่งต่อข้อมูลให้ รพ.สต. 

เพื่อติดตามเยี่ยมและประสานข้อมูลกลับ รพช. 

(2) การพิจารณาความจ าเป็นในการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยแต่ละราย: 

 มีการวางแผนก่อนจ าหน่ายผู้ป่วยรายคน โดยมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสภาพแวดล้อมและสังคมของผู้ป่วยให้มีความเหมาะสมแต่ละครอบครัว 

(3) การมีส่วนร่วมในการวางแผนจ าหน่าย (แพทย์ พยาบาล วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ผู้ป่วย ครอบครัว): 

 โรคเบาหวานผู้มสี่วนร่วมในการวางแผนจ าหน่ายได้แก่ 

 แพทย์ วางแผนการรักษาและติดตาม 

 เภสัชกร เมื่อพบปัญหาจากการใช้ยา 

 พยาบาลประจ าคลินิก ให้ค าแนะน าเรื่องอาหาร 

 ญาติ เรื่องการดูแลผู้ป่วยที่บ้านทุกราย 

 กลุ่มผู้ป่วย Stroke 

 แพทย์วางแผนการรักษาและติดตาม 

 พยาบาลให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัวต่างๆและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น นักกายภาพบ าบัดและนัดติดตามอย่างน้อย 3 ครั้งใน 3 เดือนแรก 

 นักกายภาพบ าบัดสอนการท ากายภาพบ าบัดให้กับผู้ป่วยและญาติทุกราย 

 รพ.สต/ อบต. /หรือแหล่งช่วยเหลือภายนอก สนับสนุนอุปกรณ์ เช่น ออกซิเจน 

  ที่นอนลมและช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการของผู้พิการ 

 มีการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย Stroke ที่มีภาวะนอนติดเตียงโดยทีม HHC 

 Asthma / COPD 

 แพทย์วางแผนการรักษาและติดตาม 

 เภสัชกรสอนการพ่นยาในรายใหม่ทุกครั้งและทบทวนการพ่นยาในรายเก่าทุกราย 

 พยาบาลให้ค าแนะน าปฏิบัติตนและติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับทีม 

 นักกายภาพบ าบัดให้ค าแนะน าเรื่องบริหารทางเดินหายใจ 
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(4) การประเมินปัญหาของผู้ป่วยท่ีจะเกดิขึ้นหลังจ าหน่าย เพื่อประโยชน์ในการวางแผนจ าหน่าย: 

 ก่อนการจ าหน่ายผู้ป่วยในผู้ป่วยบางรายอาจจะยังไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดของผู้ป่วย แต่ผู้ป่วยสามารถที่จะจ าหน่าย แล้วกลับไปดูแลตนเองต่อที่บ้านได้ 

โดยจะมรีะบบการตดิตามเยี่ยมหลังจากการจ าหน่าย ซึ่งมีการส่งต่อขอ้มูลจากหอผู้ป่วยไปยังงานเวชปฏิบัติครอบครัวเพือ่ท าการติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินปัญหา 

และส่งต่อข้อมูลให้กับเจ้าหน้าท่ี รพ.สต เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยต่อเนื่องและส่งต่อขอ้มูลให้กับงานผู้ป่วยนอกในคลินิกต่างๆเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหา 

 ในกรณีที่ปัญหาไม่รีบด่วน มีการส่งต่อขอ้มูลให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต เป็นผู้ลงไปเย่ียมบ้านและส่งผลการติดตามเยี่ยมกลับมาที่ศูนย์ HHC 

 จากการประเมินในผู้ป่วย COPD ที่ท าการวางแผนจ าหน่ายมีอัตราการ re-admission เพิ่มขึ้น พบว่าสาเหตุเกิดจากสิ่งกระตุน้ การใช้ยาไม่ถูกวิธี ซึ่งเป็นปัญหาเดิมของผู้ป่วย 

 ในผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา ยังพบปัญหาการนัดตรวจติดตามหลังจ าหน่าย ซึ่งต้องมีการแยกผู้ป่วยออกจากผู้ป่วยท่ัวไป เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา ได้มีการแก้ปัญหาโดยการแจ้งไว้ที่หน้า 

OPD Card ก่อนจ าหน่ายและขึ้น POP UP ในโปรแกรม Hos xp  และยังมีปัญหาเกี่ยวกับแนวทางการวางแผนและการประเมินซ้ าเพื่อจ าหน่ายออกจากภาวะติดเชือ้ดื้อยา  

(5) การเตรียมผู้ป่วยและครอบครัวให้มีศกัยภาพและความมั่นใจในการดูแลตนเองหลังจ าหน่าย เชื่อมโยงกับแผนการดูแลระหว่างอยู่ใน รพ.: 

 การประเมินศักยภาพปัญหาของผู้ป่วยและผู้ดูแลก่อนการจ าหน่ายเพื่อปรับวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสม 

 มีกระบวนการให้ข้อมูลในกลุ่มผู้ป่วยและผู้ดูแลเฉพาะโรคส าคัญ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การดูแลมารดาหลังคลอด 

ตั้งแต่แรกรับจนถึงจ าหน่ายผู้ป่วย พร้อมทั้งมีการประเมินทักษะและความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ดูแลมีความมั่นใจและมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน 

 มีกระบวนการกลุ่มเสริมสร้างศักยภาพและความมั่นใจในการดูแลตนเองโดยอาศยัเครือข่ายผู้พิการและสร้างแกนน าพี่เลี้ยงในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพผู้พิการ โดยอบรมแกนน า 

อสม.เพื่อให้ก าลังใจติดตามเย่ียม จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้พิการ 

iv. ผลการพฒันาทีโ่ดดเดน่และภาคภมูใิจ 

 ระบบการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง 

 ระบบการติดตามเยี่ยมบ้าน 

 แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ให้การรักษาแบบประคับประคองอาการ (Palliative care) 

 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า การใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสด 

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ป ี

67. การวางแผนการดูแลผู้ป่วย 3 L  สร้างเครอืข่ายการดูแลได้แก่ อสม., รพ.สต  ในการช่วยเหลือและดูแลต่อที่บ้าน 

 จัดท าคู่มือการดูแลผูป้่วยในสมุดโรคที่เป็นปัญหาปรับปรุงแนวทางการรักษา ให้ทันสมัยตาม 

National Guideline 
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 จัดท า Tracer ให้ครอบคลุมโรคที่ส าคัญ 

 ระบบ Medication Reconciliation ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

68. การวางแผนจ าหน่าย 3 L  ทบทวนระบบและการประสานงานกับสหวิชาชีพและปรับปรุงระบบการบันทึกทางการรักษาพยาบา

ล 

 จัดท าแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาก่อนจ าหน่ายและหลังจ าหน่าย 

 


