III-3 การวางแผน
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ ยงทีส่ าคัญ : ถูกต้อง รวดเร็ ว ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
ข้ อมูล/ตัวชี้วดั
เป้าหมาย 2553 2554 2555 2556 2557
1.อัตราการกลับมาตรวจซ้ า ภายใน 48 ชัว่ โมง ด้วย
< 2%
อาการเดิม จากสาเหตุการไม่รู้วธิ ี ปฏิบตั ิตวั

0.70 0.53 0.63 0.05 0.05

2. อัตราการReadmit ด้วยโรคเดิมภายใน 28 วัน

1.60 1.66 2.49 3.62 3.23

< 3%

2.1 DM

0.02

0

0.08 0.10 0.13

2.2 HT

0

0

0.04 0.03

2.3 Stroke

0

0

2.4 MI

0

0

2.5 COPD

0

0

0.06 0.21

0
0
0

0.16 0.22 0.38 0.06 0.39

บริบท
 ผูป้ ่ วยที่รับไว้นอนเป็ นผูป้ ่ วยทุกแผนก ทุกประเภทมีการวางแผนการดูแลปลอดภัยจากภาวะวิกฤติ ไม่
เกิดภาวะแทรกซ้อน

โดยทีมสหวิชาชีพ

มีการวางแผนจาหน่ายในกลุ่มโรคเรื้ อรัง และกลุ่มโรคที่

กาหนด ได้มีการส่ ง HHC เพื่อให้ได้รับการดูแลจากเครื อข่ายสุ ขภาพอย่างต่อเนื่องที่บา้ น และในบาง
รายได้ประสานกับ รพ.สต.โดยตรงถึงปั ญหาของผูป้ ่ วย นอกจากนี้ยงั มีระบบนัดติดตามอาการตามข้อ
บ่งชี้เพื่อดูอาการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งผูป้ ่ วยที่ส่งไปรับการรักษาต่อโรงพยาบาลที่มีศกั ยภาพที่สูงกว่าโดย
การสอบถามทางโทรศัพท์
กลุ่มโรคทีม่ ีการวางแผนการดูแล และการวางแผนการจาหน่ าย
o กลุ่มผูป้ ่ วยวิกฤติ ได้แก่ ผูป้ ่ วยเจ็บแน่นอก /Shock /ไม่รู้สึกตัว/ชักเกร็ ง/ตกเลือด
o กลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื่ อรังได้แก่ DM ,HT, Asthma ,COPD , Palliative Care, ต้อกระจก
o กลุ่มผูป้ ่ วยโรคติดต่อ ได้แก่ TB ,AIDS

กระบวนการ:
การวางแผนการดูแลผู้ป่วย
บทเรี ยนในการเชื่ อมโยงและประสานแผนการดูแลผู้ป่วย

 โรงพยาบาลมีนโยบายการดูแลผูป้ ่ วย โดยเน้นความปลอดภัยในการดูแลให้การดูแลแบบองค์รวม
ตาม CPG ของโรคและปั ญหาของผูป้ ่ วยแต่ละรายโดยสหวิชาชีพ บันทึกข้อมูลของผูป้ ่ วยไว้ ใน
เวชระเบียนเพื่อเป็ นช่องทางการสื่ อสาร เพื่อให้สามารถนาข้อมูลมาเชื่อมโยงปั ญหาของผูป้ ่ วย
 การทบทวนการดูแลผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด พบว่ามีการวินิจฉัยล่าช้า เนื่องจากผูป้ ่ วยมา
ด้วยกลุ่มอาการหรื ออาการแสดงที่ไม่ชดั เจน ทาให้พยาบาลทา EKG ล่าช้า ประกอบกับบางรายผล
เลือดไม่ชดั เจน ต้อง admit สังเกตอาการและ refer ภายหลัง จึงได้พฒั นาแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ประสานแนวทางกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบตั ิตามแนวทาง
ที่กาหนด
 การทบทวนการดูแลผูป้ ่ วยโรคเบาหวานแพทย์และพยาบาลให้ความรู ้แก่ผปู ้ ่ วยและผูด้ ูแลในเรื่ อง
โรคเบาหวาน / โภชนากรให้ความรู ้เรื่ องอาหารและช่วยกาหนดอาหาร / เภสัชกรให้ความรู ้เรื่ องยา
กินและ ยาฉี ดอินซูลิน อาการที่ตอ้ งเฝ้ าระวังหลังได้รับยา / นักกายภาพบาบัดสอนเรื่ องการดูแลเท้า
และการออกกาลังกาย ทันตกรรมดูแลสุ ขภาพช่องปาก มีการติดตามภาวะแทรกซ้อนที่สาคัญ ตรวจ
ค้นหาภาวะ Diabetic Retinopathy , Diabetic Nephropathy และ Diabetic Neuropathy
 พบผูป้ ่ วยตามองเห็นไม่ชดั เจนและไม่มีผดู ้ ูแลที่บา้ น ทาให้รับประทานและฉี ดยาผิดจึงติดSticker
Syringอินซูลิน (50 unit) และจัดยารับประทานให้เป็ นชุดในแต่ละมื้อ ก่อนจาหน่ายได้มีการ
ประสานเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เพื่อติดตามประเมินผูป้ ่ วยพบว่าผูป้ ่ วยรับประทานและฉี ดยาได้ถูกต้อง
ตามแผนการรักษาของแพทย์
 ทบทวนการดูแลผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง พบว่า มีผปู้ ่ วยมา Revisit และ Re admit เป็ นจานวน
มาก
จึงได้
ทบทวนแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
ประสานการดูแลระหว่างนัก
กายภาพบาบัดและพยาบาลประจาตึก ในการฝึ กการหายใจ การบริ หารทรวงอกในผูป้ ่ วยที่ admit
เภสัชกรมีการประเมินการใช้ยาสู ดพ่น
การให้ความรู ้แก่ผปู ้ ่ วยและผูด้ ูแลในการปฏิบตั ิตนเมื่อมี
อาการกาเริ บ แนะนาและให้ความรู ้เรื่ องอันตรายจากบุหรี่
 การทบทวนการดูแลผูป้ ่ วยโรควัณโรค จัดตั้งคลินิกวัณโรคเป็ นแบบ one stop service มีแนวทาง
ปฏิบตั ิตามแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยระบบทางเดินหายใจที่เสี่ ยงต่อวัณโรค จัดระบบนัด และระบบ
การติดตามผูป้ ่ วยผิดนัด มีการติดตามภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ anti TB drug
 ผูป้ ่ วยที่มีภาวะเครี ยด/ผูป้ ่ วยทาร้ายตนเองมีแบบแผนการดูแลข้อมูลผ่านแบบเฝ้ าระวังภาวะซึ มเศร้า
และการทาร้ายตนเองของกรมสุ ขภาพจิต รง 506. ประสานการดูแล Counselingโดยพยาบาลคลินิก
สุ ขภาพจิตและจิตเวช ก่อนจาหน่ายทุกราย และในรายที่ประเมินแล้วพบว่าเสี่ ยงต่อการฆ่าตัวตาย มี

การประสานกับแพทย์เพื่อให้การดูแลต่อในโรงพยาบาล จนไม่มีภาวะเสี่ ยงจึงจาหน่ายและมีการ
ติดตามเพื่อดูแลต่อเนื่ อง
 กลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง จัดทาสมุดประจาตัวผูป้ ่ วย เพื่อใช้เป็ นข้อมูลสื่ อสารกันระหว่างโรงพยาบาล
และรพ.สต. แนะนาให้ผปู ้ ่ วยนาสมุดติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่เข้ามารับบริ การตามสถานพยาบาลต่างๆ
 มีแบบบันทึกการวางแผนจาหน่าย HHC ระบุปัญหาที่ตอ้ งได้รับการดูแลต่อเนื่ องและแนวทาง
ช่วยเหลือ สื่ อสารการดูแลผูป้ ่ วยแต่ละรายระหว่างวิชาชีพ โดยใช้ Progress note มีแผนปรับปรุ ง
ระบบการเยีย่ มบ้านระดับเครื อข่าย
บทเรี ยนในการใช้ ข้อมูลวิชาการเพือ่ ชี้นาการวางแผนอย่ างเหมาะสม
 แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยโรคไตวายเรื้ อรังของกระทรวงสาธารณสุ ขและสมาคมโรคไต
มาใช้ในการดูแลดังนี้กาหนดมาตรฐาน
 มีการกาหนดผูป้ ่ วยโรคเบาหวานทุกคนต้องได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนอย่างน้อยปี ละ

1

ครั้ง สาหรับผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที่นอนในโรงพยาบาลด้วยภาวะน้ าตาลในเลือดต่า/สู งทุกราย ได้รับ
การดูแลตามแผนการดูแลเฉพาะพบว่าการ Re-admit ปี 2556 =0.10% ปี 2557 = 0.13% จึงมีการ
ทบทวนและปรับปรุ งแผนการดูแลให้ครอบคลุมการดูแลยิง่ ขึ้น
 แนวทางการดูแลผูป้ ่ วย

Asthma ตามแนวทางของ GINA Guideline ตั้งแต่การประเมินจนถึง

การวางแผนการรักษาและจาหน่ายส่ งผลให้อตั ราที่ผปู ้ ่ วยควบคุมโรคได้โดยดูจากค่า ACT Score มี
จานวนเพิ่มขึ้น จาก 81.2% ในปี 2556 เป็ น 91.20% ในปี 2557
บทเรี ยนในการให้ ผ้ ูป่วยหรือครอบครัวมีส่วนร่ วมในการวางแผน
 การให้ผปู ้ ่ วยและครอบครัวมีส่วนในการเลือกรักษา โดยการให้ขอ้ มูลแก่ผปู ้ ่ วยและครอบครัว
อย่างเพียงพอจนเป็ นที่เข้าใจ เปิ ดโอกาสให้ร่วมตัดสิ นใจ และลงบันทึกยินยอมหรื อไม่ยนิ ยอมรับ
การรักษา เช่น การส่ งไปรักษาต่อ การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย การยุติการช่วยชีวติ ในกรณี ที่
จาเป็ นต้องดูแลต่อเนื่ องจะมีการวางแผนร่ วมกับครอบครัวในโครงการเยีย่ มบ้านก่อนจาหน่ายหรื อ
การฝึ กทักษะให้ผดู ้ ูแลในกลุ่ม โรคเรื้ อรังต่าง ๆ เช่น เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง
 ในผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีภาวะไตเสื่ อมระยะที่ 5
แพทย์แนะนาเรื่ องการล้างไตจะให้ผปู้ ่ วยหรื อ
ครอบครัวได้มีโอกาสตัดสิ นใจเลือกวิธีการรักษาหลังจากได้รับข้อมูลที่เพียงพอและร่ วมในการวาง
แผนการดูแล
 ในผูป้ ่ วย palliative care โรคมะเร็ งปอดระยะสุ ดท้ายผูป้ ่ วยมีภาวะความดันโลหิ ตต่ามีการให้ยา
Dopamine 2:1 มาต่อเนื่องโดยตลอด มีอาการบวมทัว่ ร่ างกายผูป้ ่ วยและญาติตดั สิ นใจร่ วมกันขอยุติ

การรักษาโดยการใช้ยา Dopamine หลังจากนั้นความดันโลหิ ตเพิ่มขึ้นและผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวมากขึ้น
อาการโดยทัว่ ไปดีข้ ึนในระดับหนึ่ง จนกลับบ้านได้ โดยให้ขอ้ มูลการดูแลแบบ Palliative care
 ผูป้ ่ วยภาวะวิกฤติทุกรายที่ตอ้ งให้การรักษาโดยการใส่ ท่อช่วยหายใจ หรื อการทา CPR แพทย์จะ
เป็ นผูบ้ อกข้อมูล ทางเลือกการรักษา กับผูป้ ่ วยหรื อญาติเพื่อการวางแผนการรักษาร่ วมกันทุกราย
บทเรี ยนในการประเมินแผนการดูแลผู้ป่วย
 มีการวางแผนการดูแลผูป้ ่ วยโดยแพทย์เจ้าของไข้ ทาการบันทึกอาการ อาการแสดง สภาวะของ
ผูป้ ่ วยที่เปลี่ยนแปลงใน Progress note โดยนามาใช้ในกระบวนการพยาบาลให้สอดคล้องกับ
แผนการรักษาของแพทย์มีการทบทวนแผนการพยาบาลร่ วมกันในทีมจากการ Chang Shift Round
 จากผลการทบทวนข้างเตียงในกลุ่มโรคผูป้ ่ วยที่นอนติดเตียงพบว่า ผูป้ ่ วยไม่ได้รับการใส่ ที่นอนลม
เพื่อป้ องกันการเกิดแผลกดทับตามแผนการดูแลที่กาหนด หรื อพบว่าที่นอนลมไม่มีลมมากพอ และ
ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นผลให้มีผปู ้ ่ วยเกิดแผลกดทับมีอตั ราสู งขึ้น จาก 0.87% ปี 2556 เป็ น
0.91% ในปี 2557 จึงกาหนดให้ NA ตรวจสอบที่นอนลมทุกวันตอนเช้าขณะเปลี่ยนผ้าปูเตียง
พยาบาลตรวจสอบที่นอนลมทุกครั้งที่ไปให้การพยาบาลและเน้นให้ญาติและผูด้ ูแลมีความตระหนัก
การพลิกตะแคงตัวมากขึ้นโดยวิธีหวั หน้าพาทาทุกวันในเวรเช้า
 จากการทบทวนเวชระเบียนตามกระบวนการพยาบาลพบว่ามีการวางแผนการดูแลไม่ครอบคลุม
ครบองค์รวม จากการตรวจสอบ = 37.86% ในปี 2557 มีแผนจะดาเนินการปรับวิธีการบันทึก
ทางการพยาบาลเป็ นรู ปแบบ Focus Charting

บทเรี ยนในการใช้ ประโยชน์ จากแผนการดูแลผู้ป่วย การทบทวนและปรับแผน
 มีการทบทวนแผนการพยาบาลร่ วมกันในทีมจากการ Chang Shift Round เพื่อหา Clinical Risk ที่
สาคัญของผูป้ ่ วย เพื่อปรับแผนการดูแลผูป้ ่ วยให้เหมาะสมในแต่ละราย
 กรณี ผปู้ ่ วยมีภาวะ Hypokaelemiaมีแผนการรักษาเป็ น สารน้ า + KCL ให้ทางหลอดเลือดต้องดูแล
ตามแนวทางโดยให้ใส่ Infusion pump หรื อรับประทานยา Elixir KCL ตามกาหนดเวลา หลังจาก
นั้นจะมีการตรวจ

Electrolyte เพื่อประเมินซ้ า เมื่อได้ผลการตรวจต้องรายงานแพทย์เพื่อปรับ

แผนการรักษาโดยเฉพาะเมื่อมีค่าวิกฤติตอ้ งรายงานแพทย์ทนั ทีทุกราย

 กรณี ผปู ้ ่ วยมีการติดเชื้ อในกระแสเลือดแพทย์มีแผนการรักษาสัง่ ตรวจ Hemoculture

และให้ยา

ปฏิชีวนะเมื่อได้รับการรายงานผลเพาะเชื้อและ Sensitivity ต่อยา จะมีการปรับแผนการรักษาโดย
อาจเปลี่ยนยาปฏิชีวนะเพื่อให้ตรงกับการ Sensitivity ของยาหรื อหากพบว่าเป็ นเชื้ อดื้อยา จะให้การ
ดูแลตามขั้นตอนการดูแลผูป้ ่ วยที่ติดเชื้ อดื้อยาทุกราย
 ในการดูแลผูป้ ่ วย Fast Track มีการทบทวนระยะเวลาการส่ งต่อล่าช้า จึงปรับปรุ งระบบการส่ งต่อ
ของ Stroke/MI Fast Track มีการจัดชุดเวชระเบียน ชุดเจาะเลือด และยา ไม่ตอ้ งรอผล Lab
(CBC Bun Cr. Electrolyte PT INR BS) ให้ส่งต่อผูป้ ่ วยไปก่อน ผลลัพธ์สามารถ Refer ได้
ภายใน 30 นาที MI = 52.38 % , STROKE = 79.19%
การวางแผนจาหน่ าย
โรคทีม่ ีการวางแผนจาหน่ ายล่วงหน้ า หรือใช้ CareMapเพือ่ การวางแผนจาหน่ าย:
 โรคเบาหวานที่มีภาวะ Hypoglycemia /Hyperglycemia จากการปฏิบตั ิตวั ไม่ถูกต้อง ,Re-admit
 โรคความดันโลหิตสู งที่ Re-admit และการปฏิบตั ิตวั ไม่ถูกต้อง หรื อรักษาไม่ต่อเนื่ อง
 โรค Asthma / COPD ที่มีการ Re-admit
 Palliative care (Cancer) ทุกราย
 กลุ่มโรค Stroke หรื อผูป้ ่ วยที่นอนติดเตียง
 กลุ่มผูป้ ่ วยที่มีอุปกรณ์การแพทย์ติดตัวกลับไปเช่น Foley cath , NG Tube,
 โรควัณโรคก่อนจาหน่ายมีการประสานกับสุ ขาภิบาลเพื่อติดตามผูป้ ่ วยต่อเนื่อง
 ต้อกระจกมีการวางแผนการจาหน่ายแต่ไม่ได้ส่ง HHC เนื่องจากมีการนัด FU 1 อาทิตย์ หลัง
จาหน่าย
บทเรี ยนการประเมินปัญหาของผู้ป่วยทีจ่ ะเกิดขึน้ หลังจาหน่ ายเพือ่ ประโยชน์ ในการวางแผนการจาหน่ าย
 ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที่มีการปฏิบตั ิตนไม่ถูกต้องมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน Hypoglycemia /
Hyperglycemia ได้จึงต้องมีการทบทวนความรู ้ในเรื่ องการสังเกตอาการน้ าตาลในเลือดต่าหรื อสู ง
พร้อมทั้งวิธีปฏิบตั ิเบื้องต้น
 ผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจก หลังจากได้รับการผ่าตัดผูป้ ่ วยต้องได้รับการเช็ดตาและหยอดตา
ต่อเนื่องจึงจาเป็ นต้องมีผดู ้ ูแลผูป้ ่ วย มีการสอนการเช็ดตา และการหยอดตา ป้ ายตา พร้อมทั้งให้
คาแนะนาก่อนจาหน่ายยังไม่พบรายงานการติดเชื้ อ

 กลุ่มผูป้ ่ วย Stroke หรื อที่นอนติดเตียงอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่นPneumonia , Bedsore
กล้ามเนื้อลีบข้อติด ฯลฯ ต้องมีการวางแผนการจาหน่ายร่ วมกับทีมโภชนากร

กายภาพเพื่อ

ช่วยเหลือกิจวัตรประจาวันโดยเตรี ยม สถานที่ อุปกรณ์ที่จาเป็ น เช่น ที่นอนลม เครื่ องปั่ นอาหาร
ออกซิเจน ฯลฯ
บทเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการวางแผนจาหน่ าย
 โรคเบาหวานผูม้ ีส่วนร่ วมในการวางแผนจาหน่าย ได้แก่
- เภสัชกร เมื่อพบปัญหาจากการใช้ยา
- โภชนากร ให้คาแนะนาเรื่ องอาหาร
- ญาติ เรื่ องการดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ นทุกรายที่มีผดู้ ูแล
 ผ่าตัดต้อกระจก ผูม้ ีส่วนร่ วมได้แก่
- พยาบาลให้คาแนะนาและสอนเช็ดตาทุกราย
- เภสัชกรแนะนาการหยอดตาป้ ายตากับญาติทุกราย
- ญาติ ผูป้ ่ วยที่ผา่ ตัดตาต้อกระจกมีญาติสามารถดูแลหลังผ่าตัดเมื่อผูป้ ่ วยกลับบ้าน
 กลุ่มผูป้ ่ วย Stroke
- พยาบาล
ให้คาแนะนาการปฏิบตั ิตวั ต่าง ๆและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น โภชนากร สอนวิธีการทาอาหารปั่ นให้สูตรอาหาร นักกายภาพบาบัด
สอนการทากายภาพบาบัดให้กบั ญาติทุกราย
- แพทย์แผนไทย (ถ้ามีผสู้ นใจการนวดไทยหรื อการประคบสมุนไพร)
- รพ.สต/อบต. /หรื อแหล่งช่วยเหลือภายนอก สนับสนุนอุปกรณ์ เช่น ออกซิ เจน
- ที่นอนลมและช่วยเหลือในเรื่ องสวัสดิการของผูพ้ ิการ
 Asthma / COPD
- เภสัชกร สอนการพ่นยาในรายใหม่ทุกครั้ง และทบทวนการพ่นยาในรายเก่า ทุกราย
- พยาบาล ให้คาแนะนาปฏิบตั ิตนและติดตามเยีย่ มบ้านร่ วมกับทีม
- นักกายภาพบาบัด ให้คาแนะนาเรื่ องบริ หารทางเดินหายใจ
บทเรี ยนเกี่ยวกับการเตรียมผู้ป่วยและครอบครัวให้ มีศักยภาพและความมั่นใจในการดูแลตนเองหลัง
จาหน่ าย:

 ผูป้ ่ วยโรคเอดส์มีกระบวนการเตรี ยมความพร้อมในเรื่ องการให้ความรู ้ก่อนและหลังรับยาต้าน
ไวรัส บอกอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ให้คาแนะนาในเรื่ องการปฏิบตั ิตวั และการส่ งเสริ ม
วินยั การรับประทานยาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ,มีช่องทางการติดต่อกับทีมให้คาปรึ กษาในกรณี ที่มี
ปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั
 มีกระบวนการกลุ่มเสริ มสร้างศักยภาพและความมัน่ ใจในการดูแลตนเองโดยอาศัยเครื อข่ายผู ้
พิการและสร้างแกนนาพี่เลี้ยงในการดูแลสร้างเสริ มสุ ขภาพผูพ้ ิการ โดยอบรมแกนนา อสม.
เพื่อให้กาลังใจติดตามเยีย่ ม จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกลุ่มผูพ้ ิการ
 มีกระบวนการให้ขอ้ มูลในกลุ่มผูป้ ่ วยและผูด้ ูแลเฉพาะโรคสาคัญได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิ ตสู ง การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย การดูแลมารดาหลังคลอด ตั้งแต่แรกรับจนถึงจาหน่าย
ผูป้ ่ วย พร้อมทั้งมีการประเมินทักษะและความพร้อมในการดูแลผูป้ ่ วย เพื่อให้ผดู ้ ูแลมีความมัน่ ใจ
และมีศกั ยภาพในการดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่องที่บา้ น
ผลการพัฒนาทีส่ าคัญ:
1. พัฒนาระบบการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน
2. มีโครงการเยีย่ มบ้านด้านยา
3. พัฒนาระบบ Medication Reconciliation ในผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง
4. แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายที่ให้การรักษาแบบประคับประคองอาการ (Palliative care)

มาตรฐาน
77. การวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย

Score
3.5

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1 – 2 ปี ข้ างหน้ า
ปรับปรุ งการค้นหาข้อมูล และประเมินความพร้อม
เพื่อการวางแผนดูแลผูป้ ่ วยตลอดจนจาหน่ายให้
ครอบคลุม

78. การวางแผนจาหน่าย

3

ปรับปรุ งการวางแผนการจาหน่ายให้ครอบคลุมโรคสาคัญ

