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III-6 การดแูลตอ่เนือ่ง 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็ส าคญัทีค่วรรายงาน: เหมาะสม ประสิทธิผล องค์รวม ต่อเน่ือง 

ตวัชีว้ดั เปา้หมาย 2557 2558 2559 2560 2561 2562(มี.ค.) 

อัตราการขาดนัดในผู้ป่วยเบาหวาน < 10% 34.26 24 12.30 3.50 3.93 3.44 

อัตราการขาดนัดในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง < 10% 28.25 30.90 27.40 6.62 7.06 17.81 

อัตราการควบคุมระดับน้ าตาลได้หลังมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดย รพ.สต 80% NA NA NA 72.67 69.23 78.25 

ii. บรบิท  

ระดับการให้บริการ: 

• โรงพยาบาลปางศิลาทองมีระบบการดูแลต่อเน่ืองในผู้ป่วยที่รับไว้ในโรงพยาบาล  ผู้ป่วยที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ จะได้รับการติดตามเยี่ยมโดยทีม HHC ผู้ป่วยที่อยู่นอกเขตรับผิดชอบ จะได้รับการส่งต่อให้กับทีมรพ.สต เพื่อให้มีการดูแลต่อเน่ือง 

ลักษณะหน่วยบริการในเครือข่าย: 

• รพ.สต รับข้อมูลจากคลินิกเฉพาะโรคถึงปัญหาของผู้ป่วย เพือ่ให้ดูแลต่อเนื่องและส่งข้อมูลหลังการดแูลกลับให้ผู้ดูแลคลินิกโดยตรง 

ตัวอย่างโรคที่การดแูลต่อเนื่องมีความส าคัญต่อประสิทธิผลในการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย: 

DM, HT, CKD, จิตเวช, Stroke, Pulmonary TB, มารดาหลังคลอด 

iii. กระบวนการ 

ตวัอยา่งโรค (proxy disease) การปฏบิตัทิีท่ าใหเ้กดิคณุภาพของการดแูลตอ่เนือ่ง  

กลุ่มโรคเรื้อรัง(DM/HT/CKD) - 

มีเครื่องมือ(สมุดประจ าตัว)ที่ออกแบบโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการใช้งานในระบบเครือข่ายสุขภาพ 

- มีการส่งต่อข้อมูลทางระบบ Social media ให้กับหน่วยบริการสุขภาพ เพื่อให้การดูแลต่อเน่ืองอย่างเหมาะสม 

- มีการให้ค าปรึกษาผ่านทาง Line Application หรือทางโทรศัพท์ในกรณี ผู้ป่วยมีปัญหาด้านการรักษาแก่ รพ.สต. 

- จัดประชมุอบรมเกี่ยวกับการให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ 
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- ม ีCPG ให ้รพ.สต.เพื่อเป็นแนวทางในการรักษา 

 

1. มีทีม HHC โดยจัดให้หน่วยงานเวชปฏิบัติครอบครวัเป็นศูนย์ประสานงานและเชื่อมโยงข้อมูลให้กับ รพ.สต 

2. จัดท าแนวทางบันทึกข้อมูล ข้อบ่งชี้ในการเยี่ยมบ้าน 

3. กรณีผู้ป่วยท่ีมารักษาที่ รพ.ปางศิลาทอง มีข้อบ่งชี้ที่ต้องเย่ียมต่อ ผู้ป่วยท่ีอาศัยในเขต PCU จะประสานทีม HHC ออกเยี่ยมบ้าน ส่วนในรายที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ในเขตความรับผิดชอบของแต่ละ รพ.สต  ทีมรพ.สต จะเป็นผู้ดูแลติดตามต่อเนื่อง 

และส่งข้อมูลให้ศูนย์เยี่ยมบ้านเป็นผู้เก็บข้อมูล 

(1) การระบุกลุ่มผู้ป่วยส าคัญที่ต้องใช้ขั้นตอนจ าหน่ายและการส่งต่อผู้ป่วยเป็นกรณีพิเศษ: 

 จากการทบทวนผู้มารับบริการคลอดที่โรงพยาบาล แต่ไม่สามารถคลอดได้ต้องส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลก าแพงเพชร มรีะบบการติดตามโดยการโทรศัพท์ติดตามภายใน 24 ชม ในปี 2560 พบว่าผู้ป่วยคลอดทางช่องคลอดคิดเป็นร้อยละ 54.54  

ผ่าตัดคลอดคิดเป็นรอ้ยละ 45.45  ในปี2561ผู้ป่วยคลอดทางช่องคลอดคิดเป็นร้อยละ 20  ผ่าตัดคลอดคดิเป็นร้อยละ 80 

 หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์มีความเสี่ยงสงู เช่น ครรภ์แฝด น้ าคร่ าน้อย ท่าก้น GDMA1  GDMA2 และมีโรคร่วมทางอายุรกรรมได้รับการสง่ตัวไปรักษาต่อโรงพยาบาลก าแพงเพชรจะมกีารติดตามหลังการคลอดภายใน 1-2 สปัดาห์ 

 ผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยา SK จากโรงพยาบาลปางศิลาทองและส่งต่อไปรักษาโรงพยาบาลก าแพงเพชร มีระบบการติดตามอาการและการส่งต่อโดยทางโทรศัพท์ ภายใน 24 ชม. 

(2) การดูแลขณะส่งต่อ บุคลากร การสื่อสาร: 

 มีการจัดเวรพยาบาลในการส่งต่อ เวรละ 1 คน 

 มีการตรวจสอบความพร้อมของรถ Ambulance โดยพนักงานขับรถ ตรวจสอบอปุกรณ์ทางการแพทย์โดยพยาบาล ทกุวัน และมีการเติมอุปกรณ์หรือเวชภัณฑ์ที่ได้ใช้ไปในขณะส่งต่อ 

 มีการดูแลขณะส่งตอ่โดยพยาบาลวิชาชีพ 

 มีการประเมินผู้ป่วยก่อน ระหว่างน าส่ง ทุก15 นาทีในผู้ป่วยวิกฤต  

 ประสานงานกับรพ.แม่ข่ายเพื่อส่งต่อขอ้มลูผู้ป่วย 

 มีการทบทวนเมื่อพบปัญหาการส่งต่อ เชน่ อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้ ไม่มีพยาบาลเมื่อตอ้งใช้พยาบาล 2คน 

(3) ยานพาหนะและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการส่งต่อ: 

 มีรถ Ambulance จ านวน 3คัน 

 มีการจัดเวรพนักงานขับรถ สลับกันในเวรเวรละ 2คน  

 มีการตรวจสอบความพร้อมรถทุกวัน 

(4) ระบบนัดหมายเพือ่การรักษาต่อเนื่อง ระบบช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาหลังจ าหน่าย: 
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 มีการนัดผู้ป่วยตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่ใกล้กัน มา รพ. พรอ้มกัน เพื่อลดการขาดนัด ลดค่าใช้จ่าย 

 มีการนัดแบบคลินิกพิเศษแยกเป็นวันเพื่อลดความแออัด 

 มีการใช้สมุดนัด โดยแยกรายคลินิก  เพื่อสะดวกตอ่การรักษารายโรค 

 มีเบอรโ์ทรศัพท์แผนกผู้ป่วยนอก ส าหรับให้ผู้ป่วยสามารถโทรปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับโรคและเลื่อนการนัดหมาย 

 ทีมให้บริการสุขภาพจิตของโรงพยาบาล ได้ปรับปรุงระบบนัดหมายใหม่ โดยออกใบนัดให้ผู้ป่วยจิตเวช มีการโทรศัพท์ตาม กรณีที่ขาดนัดตามแนวทางการติดตามของทีม ทั้งในเขตและเขตรอยต่อออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในเขตที่ขาดนัด 

กรณีผู้ป่วยอยู่ในเขตบริการของ รพ.สต จะประสานเจ้าหน้าท่ีรพ.สต ในเขตน้ันติดตามอาการผู้ป่วย เพื่อประเมินอาการหรือรับยาแทน ส่งผลให้ผู้ป่วยจิตเวชไดร้ับการดูแลต่อเน่ืองขาดยาน้อยลง ส่วนกรณีผู้ป่วยท่ีไม่สามารถมารักษาที่โรงพยาบาลได้ 

ทีมจะประสานงานกับรพ.สต ให้มารับยาแทนผู้ป่วย  และในส่วนผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อน จะได้รับการเย่ียมโดยทีมสหวิชาชีพ    

 ผู้ป่วย TB มีการจัดระบบการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องโดยอธิบายถึงความส าคัญ ของการกินยาให้ตรงตามนัดทุกครั้ง ผู้ป่วยที่ไม่มาตามนัดจะตดิตามทางโทรศัพท์หรือทางระบบเครือข่าย รพ.สต.ในพื้นที่ 

และมีการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยทุกรายจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ของโรงพยาบาลและ รพ.สต. เพือ่ดูแลเรื่องการกินยา และผลข้างเคียงของยา ตลอดระยะเวลาของการรักษา และมีพี่เลี้ยงก ากับการกินยาของผู้ป่วยโดยเป็นญาติหรือ 

เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ผู้ปว่ยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง พบว่าในปี 2559-2561 ไม่พบการขาดยา  

 จากการทบทวนการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และ ความดันโลหิตสูงที่ส่งกลับไปติดตามอาการและรับยาตอ่ใกล้บ้าน พบว่ามีผู้ป่วยบางรายที่มีปัญหาควบคุมระดับน้ าตาลและความดันโลหิตไม่ได้ จึงจดัระบบให้ค าปรึกษา ให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. 

สามารถปรึกษาสายตรงกับทีม NCDได้ตลอดเวลา จดัท า CPG เพื่อเป็นแนวทางการปรับยาเบื้องต้น  ท าให้ผู้ป่วยได้รับการปรับยาอย่างถูกต้อง ควบคุมอาการได้ดขีึ้น 

 งานห้องคลอด มรีะบบการนัดติดตามคนไข้หลังจ าหน่ายภายใน 7 วัน ถ้าขาดนัดจะมีการโทรศัพท์ตดิตามอาการ ทั้งทางโทรศัพท์และ Application line โดยมารดาหลังคลอดสามารถขอค าปรึกษาในเรื่องที่มารดาและญาติกังวลใจเกี่ยวกับการดูแลตนเอง 

บุตรและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทางช่องทางนี้ได้เช่นกัน 

 งานกายภาพบ าบัดมีระบบให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ี รพ.สต ในกรณีที่พบปัญหาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังจากการเยี่ยมบ้าน 

(5) ความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรอื่นๆ เพื่อความต่อเน่ืองในการติดตามดูแลผู้ป่วย (รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพแก่หน่วยบริการที่ให้การดูแลต่อเนื่อง) และบูรณาการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ: 

 การดูแลผู้ป่วย CVA ที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพทางกายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องและภายหลังได้รับการจ าหน่ายที่มีปัญหาการเดินทาง นักกายภาพบ าบัดจะประสานกับรพ.สตในเขตรับผดิชอบประสาน 

อบต.ในการรับส่งผูป้่วยเพื่ออ านวยความสะดวก  ท าให้ผู้ป่วยได้รับการติดตามดแูลอย่างต่อเน่ือง 

 การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

โรงพยาบาลมีการส่งผู้ป่วยตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เพื่อรับบริการที่รพสต.ในพื้นที่โดยมีแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานของอสม.มีสว่นร่วมในการติดตามผู้ป่วยที่ไม่มารับบรกิารตามนัดและจัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. 

ในการประเมินและดูแลผู้ป่วยทางกายภาพบ าบัดที่บ้าน 

 การดูแลผู้ป่วยวัณโรค ในกรณีไม่มาตามนัดจะโทรตดิตามผู้ปว่ยเองแต่ถ้าติดต่อไมไ่ด้จะประสานรพ.สต.ในเขตที่รับผิดชอบเพื่อช่วยติดตามผู้ป่วย ถ้าไม่พบผู้ป่วยหรือติดต่อไม่ไดจ้ะลงตดิตามเยี่ยมบ้าน 

หาข้อมูลจากญาติหรือผู้รูจ้ักให้ติดตามผูป้่วยมารับการรักษา ถ้าผู้ป่วยยังไม่มาเจ้าหน้าท่ีจะลงไปติดตามเยี่ยมให้ค าปรึกษาเพื่อให้ผู้ป่วยรับการรกัษา 

 ในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรือ้รังมีการให้เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยและญาติทราบเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลาที่มีปัญหา 

 มีการดูแลฟื้นฟูหญิงหลังคลอด ด้วยการแพทย์แผนไทยที่มีปัญหาน้ านมไม่ไหล การเข้าโปรแกรมฟื้นฟูหลังคลอด 

 จากการทบทวนคุณภาพของ งานANC พบว่า หญิงตั้งครรภท์ี่ฝากครรภ์ต่อเนื่องที่รพ.สต หลายราย ได้รับการดูแลท่ีไม่ได้มาตรฐาน เช่น ไม่ได้รับวิตามินบ ารุงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ 

ได้มีการให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรในหน่วยให้บริการ และวางแนวทางการให้บริการฝากครรภ ์การส่งหญิงตั้งครรภ์มาเจาะเลือด เกณฑ์ในการส่งพบแพทย์ การติดตามดูแลหญิงหลังคลอด ท าให้ หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลท่ีมีมาตรฐานมากขึ้น 
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สามารถตรวจพบภาวะเสี่ยงได้เร็วขึ้น 

 จากการทบทวนคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเลิกสุราที่รพ.สต.พบวา่มีการคัดกรองผู้ป่วยที่ต้องการเลิกสุราตามแผนกรรักษาที่รพ.ก าหนด มีการส่งต่อมาเข้ารับการบ าบัดทีร่พ.และร่วมกันดูแลต่อเน่ืองตามโปรแกรม ใกล้บ้านสมานใจ  

(6) การสื่อสารข้อมูลของผู้ป่วยแก่หน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลต่อเนื่อง: 

 มีการประสานงานการส่งข้อมูลการดูแลผูป้่วยกับรพ.สต ในเครือข่ายโดยการใช้ Application line  

 มีการใช้ใบประสานงานระหว่างหน่วยงานในรพ.เพื่อการดูแลผู้ป่วยที่ถูกต้อง ต่อเน่ือง 

 มีการใช้ใบประสานระหว่างสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย COPD with exacerbation, DM (Severe hyperglycemia, hypoglycemic coma) ที่ได้รับการรักษาแบบนอนโรงพยาบาล 

 มีการใช้ใบส่งต่อและ Three refer ในการส่งต่อขอ้มูลกับรพ.แม่ข่าย 

(7) การทบทวนการบันทึกเวชระเบียนเพื่อการดูแลต่อเนื่อง: 

 จากการทบทวนเวชระเบียนย้อนหลังพบว่า การบันทึกเวชระเบียนยังไม่สมบูรณ์ทั้งในส่วนการวินิจฉัยและแผนการรักษา ท าให้ทีมดูแลรักษาไม่เข้าใจแผนการดูแลรักษาของแพทย์ 

จึงได้จัดทีมตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนและปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน และมีการทบทวนการใช้เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลท่ีครบถ้วนและน ามาวางแผนการดูแลรักษาภายในทีม 

(8) การติดตามผลการดูแลต่อเน่ืองและน าผลการติดตามมาใช้วางแผน/ปรับปรุงบรกิาร: 

 มีการจัดตั้งศูนย์รับผิดชอบการเยี่ยมบ้านในการประสานงานรับส่งข้อมูลท้ังในเขตรับผิดชอบและเขต รพ.สต โดยศูนย์จะเปน็ผู้ร่วมรวมขอ้มูลการติดตามเยี่ยมทั้งหมด  จากการทบทวนพบว่าแนวทางการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยยังไม่ชัดเจน 

มีการเยี่ยมเฉพาะหน่วยงานและการส่งข้อมูลกลับมาผ่านศูนย์รับผิดชอบซึ่งไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 

iv. ผลการพฒันาทีโ่ดดเดน่และภาคภมูใิจ 

 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี รพ. สต.ด้านการดูแลรักษาต่อเนื่องในผู้ป่วย DM, HT, CKD, ANC, Stroke, TB และจิตเวช 

 มีระบบให้ค าปรึกษาให้แก่เจ้าหน้าที่รพ.สต.ในการดูแลรักษาผู้ป่วยหลังการจ าหน่าย  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Score DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ป ี

74. การดูแลต่อเน่ือง 3 L  เพิ่มการประสานข้อมูลท่ีได้จากการเยี่ยมบ้านปรับปรุงระบบในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นปัญหาส าคัญในพื้นที่ 

 พัฒนาระบบการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโดยทีมสหวิชาชีพผ่านทีม HHC 

 จัดให้มีแนวทางการดูแลผู้พิการประเภทต่างๆในเครือข่ายให้ได้รับการดูแลท่ีต่อเน่ือง 

 พัฒนาระบบติดตามผู้ป่วยขาดนัด 

พัฒนาการใช้โปรแกรม COCประสานขอ้มูลการเยี่ยมบ้านในจังหวัด 



รายงานการประเมนิตนเอง (SAR 2018) รพ.ปางศลิาทอง 

จ.ก าแพงเพชร    

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  5 

SAR 2018 version 1.0 

 

Date: 

01/05/2562 

 

 

 

 

  

 


