III-6 การดูแลต่ อเนื่อง
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ ยงทีส่ าคัญ:
ข้ อมูล/ตัวชี้วดั
อัตราการขาดยาในผูป้ ่ วย TB
ผูป้ ่ วยกลับมารักษาซ้ า (Re-admit) ภายใน
28 วัน ด้วยภาวะHypo/Hyperglycemia
ผูพ้ ิการได้รับการเยีย่ มบ้าน
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ร้อยละของผูป้ ่ วยที่มีความจาเป็ นต้อง
100%
N/A
N/A
N/A
100
100
ดูแลต่อเนื่ องได้รับการส่ งต่อ (HHC)
ร้อยละของผูป้ ่ วยที่ส่งต่อได้รับการ
100%
N/A
N/A
N/A
N/A 41.46
ตอบกลับ
บริบท
ระบบการให้ บริการ :
1. การดูแลต่อเนื่ องที่โรงพยาบาล เช่นผูป้ ่ วยกลุ่มโรคเรื้ อรัง ที่มาติดตามรักษาที่โรงพยาบาล
2. การดูแลต่อเนื่ องจากโรงพยาบาลไปถึง รพ.สต. มีการส่ งต่อผูป้ ่ วยจากโรงพยาบาลไปรับการรัก
ต่อเนื่อง ที่รพ.สต. ใกล้บา้ น และในผูป้ ่ วยบางรายที่มีความจาเป็ น ก็มีการส่ งต่อจาก รพ.สต. มา
รับบริ การที่ โรงพยาบาล
3. การดูแลต่อเนื่ องจากโรงพยาบาลไปถึงบ้าน มีระบบการเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีความจาเป็ นต้อง
ดูแล ต่อเนื่ อง และมีปัญหาซับซ้อน ที่ประกอบด้วยสหสาขาวิชาชีพจากโรงพยาบาลและ รพ.
สต. เช่น พยาบาล นักกายภาพบาบัด แพทย์แผนไทย และเภสัชกร ไปเยีย่ มบ้าน
ลักษณะหน่ วยบริการในเครือข่ าย:
โรงพยาบาลประสานการดูแลต่อเนื่ องกับ รพสต. 15 แห่ง คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาล 1 แห่ง
ตัวอย่ างโรคทีก่ ารดูแลต่ อเนื่องมีความสาคัญต่ อประสิ ทธิผลในการรักษาและคุณภาพชี วติ ของผู้ป่วย :
ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังต่างๆ (เช่นโรคเบาหวาน , โรคความดันโลหิตสู ง ) เกือบทั้งหมดจาเป็ นต้องได้รับการ
ดูแลต่อเนื่ อง แต่ส่วนใหญ่สามารถให้การดูแลเมื่อมาตรวจตามนัดที่โรงพยาบาล
 ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังที่มีปัญหาซับซ้อนในการควบคุมรักษา เช่น ผูป้ ่ วยเบาหวานรายหนึ่ง มักมีระดับ
น้ าตาลในเลือดสู งอยูบ่ ่อยๆ ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้เลย มีปัญหาในการใช้ยา คือกินยา
ไม่ถูกต้อง สู งอายุแล้วทาให้จาการกินยาไม่ได้ ส่ งผลกระทบกับคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยอย่างมาก
ผูป้ ่ วยรายนี้ เภสัชกรลงไปดูแล empower ให้ญาติผดู ้ ูแลที่บา้ นเข้าใจและมีส่วนร่ วมในการดูแล เภสัช
กรจัดยาในรู ปแบบPre pack พร้อมกับทาสัญลักษณ์ให้สามารถจาได้ตามความเข้าใจ จากการ
ติดตามพบว่าผูป้ ่ วยรับประทานยาได้ถูกต้องสามารถคุมระดับน้ าตาลได้

 ผูพ้ ิการ1 ราย ที่มีแผลกดทับพบว่าครอบครัวยังปรับตัวไม่ได้ ยังไม่คุน้ ชินในการดูแล และยังหาผูท้ ี่
จะมาดูแลเป็ นหลัก ( main caregiver) ไม่ได้ ทาให้เสี่ ยงที่จะเกิดแผลกดทับในระดับเพิ่มขึ้น การ
ติดตามเยีย่ มบ้านจะช่วยลดปั ญหาในจุดนี้ได้ ทีมได้ให้การดูแลและเสริ มพลังจนช่วยเหลือตนเองได้
ดี
 ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังกลุ่มที่ขาดการรักษาบ่อย มีการประสานให้ทางรพ.สต. / อสม. ช่วยไปดูแลและทา
ความเข้าใจในปั ญหาของผูป้ ่ วยพร้อมส่ งกลับข้อมูลให้โรงพยาบาลเพื่อวางแผนการดูแลต่อไป
กระบวนการ:
บทเรียนเกี่ยวกับระบบนัดหมายเพือ่ การรักษาต่ อเนื่อง :
มีระบบการนัดหมายในกรณี ผปู ้ ่ วยในที่จาหน่ายจากโรงพยาบาลให้กลับมารักษา และในผูป้ ่ วยนอกที่ตอ้ ง
รับการรักษาต่อเนื่องทุกราย
 มีการใช้สมุดนัดในผูป้ ่ วยเรื้ อรังเพื่อให้สามารถสื่ อสารเรื่ องยา lab เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประจาตัวผูป้ ่ วย
และช่วยทวนสอบเรื่ อง Drug reconcilation เมื่อจาหน่ายผูป้ ่ วยในกรณี ที่นดั หมายมารับบริ การแล้ว
ไม่มามีการติดตามโดยการโทรศัพท์ หรื อประสาน รพสต.ในพื้นที่ให้ติดตามดูแล อัตราการผิดนัด
ผูป้ ่ วยเบาหวานปี 2557 ร้อยละ 8.01 โดยพบว่าส่ วนใหญ่ไม่มีญาติพามา ยายังอยูผ่ ปู ้ ่ วยที่ผดิ นัดส่ วน
ใหญ่จะมาในสัปดาห์ต่อไป
 ในผูป้ ่ วยTB มีการจัดระบบการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่ อง โดยอธิ บายถึงความสาคัญของการกินยาให้
ตรงตามนัดทุกครั้ง ผูป้ ่ วยที่ไม่มาตามนัดจะติดตามทางโทรศัพท์หรื อทางระบบเครื อข่าย รพ.สต.ใน
พื้นที่ และมีการติดตามเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยทุกรายจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ของโรงพยาบาลและ รพ.
สต. เพื่อดูแลเรื่ องการกินยา และผลข้างเคียงของยา ตลอดระยะเวลาของการรักษา และมีพี่เลี้ยง
กากับการกินยาของผูป้ ่ วยโดยเป็ นญาติ หรื อ เจ้าหน้าที่เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ใน
กรณี ที่ผปู ้ ่ วยไม่สามารมารับบริ การได้
จะอานวยความสะดวกให้ญาติมารับยาแทนหรื อให้
เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. นาไปให้ผปู ้ ่ วยสาหรับผูป้ ่ วยที่มีกิจธุ ระตรงกับวันนัดให้มาติดต่อรับยาก่อน
หรื อหลังวันนัดได้ทุกวัน โดยไม่ตอ้ งรอให้ยาหมด จากการดาเนินงานพบว่าผูร้ ับบริ การที่ไม่มาตาม
นัดปี 2556 และ ปี 2557 คิดเป็ นร้อยละ 10.40 และ 2.34 ตามลาดับ:ซึ่ งพบว่าส่ วนใหญ่ที่ไม่มาตามนัด
คือติดธุ ระ และจะมาภายในระยะเวลาที่ยายังอยู่ (ปกติจะนัดก่อนยาหมด 3 วัน ) ไม่มีผปู ้ ่ วยTBที่ขาด
ยา
บทเรี ยนเกี่ยวกับความร่ วมมือกับชุ มชนและองค์ กรอืน่ ๆ เพือ่ ความต่ อเนื่องในการติดตามดูแลผู้ป่วย
 การเยีย่ มบ้านโรงพยาบาลชุมแสง มีทีมเวชศาสตร์ครอบครัวและบริ การปฐมภูมิเป็ นแกนหลักใน
การดูแลผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นเขตรับผิดชอบ และได้มีการประสานงานกับ รพสต.ที่รับผิดชอบแต่ละพื้นที่

ในการดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่องในการนี้โรงพยาบาลมีการจัดอบรมเพิม่ ศักยภาพการดูแลผูป้ ่ วยเรื้ อรัง
ให้แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลผูป้ ่ วยเรื้ อรัง รวมทั้งเป็ นที่ปรึ กษา และสนับสนุน
ด้านความรู ้และทักษะที่จาเป็ นให้แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. อสม.
 การดูแลผูป้ ่ วยเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง โรงพยาบาลมีการส่ งผูป้ ่ วยเพื่อรับบริ การที่รพสต.ใน
พื้นที่โดยที่มีการจัดอบรมแนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเพื่อใช้เป็ นแนวทางการดาเนินงานอสม.มี
ส่ วนร่ วมในการติดตามผูป้ ่ วยที่ไม่มารับบริ การตามนัดให้มารับบริ การต่อเนื่ อง
 การดูแลผูป้ ่ วยวัณโรค
ในกรณี ไม่มาตามนัดจะติดต่อรพสต.ในเขตที่รับผิดชอบเพื่อช่วยติดตาม
ผูป้ ่ วย ถ้าไม่พบผูป้ ่ วยหรื อติดต่อไม่ได้จะลงติดตามเยีย่ มบ้าน หาข้อมูลจากญาติหรื อผูร้ ู้จกั ให้ติดตาม
ผูป้ ่ วยมารับการรักษา ถ้าผูป้ ่ วยยังไม่มาเจ้าหน้าที่จะลงไปติดตามเยีย่ มให้คาปรึ กษาเพื่อให้ผปู ้ ่ วยรับ
การรักษาอย่างต่อเนื่องกรณี ที่ผปู ้ ่ วยมีปัญหาในการเดินทางมารับการรักษา
จะมีการประสาน
เครื อข่ายในชุมชน เช่น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น /ผูน้ าชุมชนให้มีส่วนร่ วมในการดูแลช่วยเหลือ
ผูป้ ่ วยตามความเหมาะสม
บทเรียนเกี่ยวกับระบบช่ วยเหลือและให้ คาปรึกษาหลังจาหน่ าย :
 มีการให้เบอร์ โทรศัพท์ของหน่วยงานและประชาสัมพันธ์ให้ผปู ้ ่ วยและญาติทราบเพื่อให้ผปู ้ ่ วยและ
ญาติสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลาที่มีปัญหา
 มีระบบประสานงานเครื อข่ายในพื้นที่ ได้แก่ รพสต.ทุกแห่งคลินิคอบอุ่นเทศบาลชุมแสงในการดูแล
ผูป้ ่ วยต่อเนื่อง โดยให้คาแนะนาแก่ผปู ้ ่ วยและญาติในการติดต่อประสานงานขอคาปรึ กษาได้เมื่อมี
ปั ญหา ในกรณี ที่เกินขีดความสามารถ หน่วยบริ การเครื อข่ายจะประสานโดยตรงกับโรงพยาบาลอีก
ครั้ง
บทเรี ยนเกี่ยวกับความร่ วมมือกับชุ มชนและองค์ กรอืน่ ๆ เพือ่ ความต่ อเนื่องในการติดตามดูแลผู้ป่วย :
 ในการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้มีการประสานงานอสม.ในพื้นที่ให้ติดตาม
ดูแลตรวจเลือดเพื่อหาค่าน้ าตาลในกระแสเลือดก่อนและหลังอาหารอย่างต่อเนื่ องทุกวัน เพื่อใช้
ข้อมูลในการวางแผนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยผลการดาเนิ นงานในผูป้ ่ วย 4 รายพบว่าสามารถปรับ
พฤติกรรมทาให้ควบคุมระดับน้ าตาลให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสมจานวน 2 ราย
 การดูแลผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู ง มีบางรายที่ญาติไม่สะดวกในการพามารับบริ การที่โรงพยาบาล
เช่นมีปัญหาในการเดินทางทาให้ขาดยา มีการประสาน อสม.ในพื้นที่ช่วยติดตามวัดความดันโลหิ ต
และญาตินาผลที่วดั ได้มารับยาแทนที่โรงพยาบาลจานวน 3 ราย
 การดูแลผูป้ ่ วย /ผูด้ อ้ ยโอกาสในพื้นที่อย่างต่อเนื่ องพบว่ามีผพู ้ ิการ/ผูส้ ู งอายุบางส่ วนมีสภาพแวดล้อม
ไม่เหมาะสมอาจมีผลให้เสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุหรื อมีผลเสี ยต่อสุ ขภาพได้มีการประสานงาน
องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นในการสนับสนุนความช่วยเหลือในการปรับสภาพแวดล้อมบ้านผูป้ ่ วย

เช่นทาราวเดิน เปลี่ยนส้วมจากนัง่ ยองเป็ นแบบชักโครกจานวน 5 ราย
บทเรี ยนเกี่ยวกับการบูรณาการกิจกรรมสร้ างเสริมสุ ขภาพกับการดูแลต่ อเนื่องหลังจาหน่ าย :
 มีการเตรี ยมการจาหน่ายผูป้ ่ วย โดยวิธีการสอน สาธิ ต ฝึ กให้ผปู ้ ่ วย และญาติทาเอง โดยพยาบาล นัก
กายภาพบาบัด(กายภาพบาบัด,กายอุปกรณ์) โภชนากร (อาหาร) เภสัชกร (เรื่ องฉีดยาDM,การกินยา)
 ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดา้ นโภชนาการโดย โภชนากรเข้าร่ วมในการวางแผนการจาหน่าย มีการให้
คาแนะนาด้านอาหารเฉพาะโรค และฝึ กการประกอบอาหารเหลวสาหรับผูป้ ่ วยก่อนการจาหน่าย
 มีการเยีย่ มบ้าน โดยนักกายภาพเยีย่ มประเมินการฟื้ นฟูสภาพที่เหมาะสม พยาบาลเยีย่ มประเมินการ
ปฏิบตั ิตวั พบว่าสภาพแวดล้อมที่บา้ นไม่เหมาะสมในการสร้างเสริ มสุ ขภาพผูป้ ่ วยได้ประสาน
ท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณจัดทาราวเดินบริ เวณบ้านให้ผปู ้ ่ วย จานวน 2 ราย
บทเรียนเกี่ยวกับการสื่ อสารข้ อมูลของผู้ป่วยแก่ หน่ วยบริการทีเ่ กี่ยวข้ องเพือ่ การดูแลต่ อเนื่อง
 มีระบบส่ งต่อระหว่างโรงพยาบาลและสถานบริ การเครื อข่ายเช่น รพสต. คลินิกอบอุ่น และรพอื่นๆ
โดยใช้ใบส่ งต่อผูป้ ่ วยเพื่อการรักษา หรื อสมุดประจาผูป้ ่ วยเรื้ อรัง
มอบให้ผปู้ ่ วยเมื่อออกจาก
โรงพยาบาลเพื่อนาไปเป็ นข้อมูลสาหรับสื่ อสารกับหน่วยบริ การที่เกี่ยวข้อง
 การใช้แบบฟอร์ มการเยีย่ มบ้านที่ทีมดูแลสามารถส่ งรายละเอียดสาคัญที่ควรดูแลต่อเนื่ องได้ละเอียด
แก่ทีมเยีย่ มบ้านให้ติดตามผล
บทเรี ยนเกี่ยวกับการทบทวนการบันทึกเวชระเบียนเพือ่ การดูแลต่ อเนื่อง :
 มีบนั ทึกการติดตามการดูแลต่อเนื่องของทีม HHC ใน แบบฟอร์มการเยีย่ มบ้านและOPD card ของ
ผูป้ ่ วยเพื่อให้ทีมสุ ขภาพสามารถรับรู ้ขอ้ มูลการดูแลต่อเนื่ องได้เมื่อผูป้ ่ วยกลับมาพบแพทย์
 มีแนวทางปฏิบตั ิในการปรับเพิ่ม-ลดยาบางรายการที่จาเป็ นในการรักษาผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังให้บนั ทึก
สาเหตุในประวัติการตรวจรักษาในครั้งนั้น

บทเรี ยนในการติดตามผลการดูแลต่ อเนื่องและนาผลการติดตามมาใช้ วางแผน / ปรับปรุ งบริ การ
 ในการดูแลต่อเนื่องในกลุ่มผูป้ ่ วยเรื้ อรัง เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ ง
ปี 2557 พบว่ามีการส่ งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องจานวน 122 ราย จากการเยีย่ มติดตามพบว่าส่ วนใหญ่
มีความรู ้เรื่ องโรคที่เป็ น เข้าใจเรื่ องการปฏิบตั ิตวั แต่ส่วนใหญ่เป็ นผูส้ ู งอายุ อ่านหนังสื อไม่ได้ ขาด
ผูด้ ูแล
 การดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มโรคเรื้ อรัง
มีผปู ้ ่ วยเบาหวานที่อ่านหนังสื อไม่ได้พบว่ามีความเสี่ ยงเรื่ อง
รับประทานยาไม่ถูก ส่ งผลให้มีเสี่ ยงต่อภาวะน้ าตาลสู งหรื อต่ากว่าปกติการปรับปรุ งที่เกิดขึ้นคือ มี
การทาสัญลักษณ์ต่างๆที่ซอง ,การจัดยาเป็ นมื้อ ,การทาแผงยาตัวอย่าง การเยีย่ มบ้านด้านยา เป็ นต้น
 การตอบกลับ ใบเยีย่ มบ้านของสถานบริ การเครื อข่ายระดับตาบลยังล่าช้า ไม่ครบถ้วน/ ขาดการ

Feed back ข้อมูลการเยีย่ มแก่หน่วยงานที่จดั ส่ ง ซึ่ งกาลังหาแนวทางแก้ไขต่อไป
บทเรี ยนในการติดตามการส่ งต่ อผู้ป่วยไปรับบริการระดับทีส่ ู งขึน้ :
 จากการเก็บข้อมูลพบว่ามีขอ้ ติดขัดบางประการในการส่ งต่อผูป้ ่ วยเช่นด้านความพร้อมของอุปกรณ์
หรื อการเตรี ยมผูป้ ่ วย
ซึ่ งได้มีการประชุมร่ วมกันระหว่างศูนย์รับส่ งต่อของโรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ์และ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิในการส่ งต่อแต่ละ
แผนกเช่น สู ติกรรม อายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวช เป็ นต้น จึงเป็ นโอกาสพัฒนาของโรงพยาบาล
ในการวางระบบการดูแลผูป้ ่ วยก่อนและระหว่างส่ งต่อให้ได้ตามข้อตกลง
 มีการติดตามผูป้ ่ วยที่ได้รับการส่ งต่อไปยังโรงพยาบาลที่ระดับสู งกว่าโดยการโทรถามผลการ
วินิจฉัยและการตรวจรักษารวมทั้งติดตามจากใบส่ งตัวที่ตอบกลับ
การพัฒนาศักยภาพแก่ หน่ วยบริการทีใ่ ห้ การดูแลต่ อเนื่อง
 มีการพัฒนาศักยภาพของร.พ.สต.โดยจัดประชุมวิชาการ/ ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพิ่มพูนทักษะใน
เรื่ องต่างๆที่เป็ นปั ญหาสุ ขภาพของพื้นที่ เช่นทักษะการสอนการพ่นยาในผูป้ ่ วย COPD , Asthma ,
การตรวจภาวะแทรกซ้อนที่เท้าผูป้ ่ วยเบาหวานด้วยMonofilamentปั จจุบนั รพสต.ในเครื อข่าย
สามารถตรวจได้เองทุกแห่ง
 สนับสนุนทรัพยากรต่างๆเพื่อให้หน่วยบริ การสามารถจัดบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อเนื่อง
ผลการพัฒนาทีส่ าคัญ:
 ผูป้ ่ วยกลุ่มสาคัญได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บา้ น
 มีเครื อข่ายการดูแลผูป้ ่ วยเรื้ อรังอย่างต่อเนื่องในชุมชน
 มีเครื อข่ายการดูแลแม่และเด็กต่อเนื่องในชุมชน(ชมรมสายใยรัก เครื อข่ายนมแม่ )

มาตรฐาน
89การดูแลต่อเนื่ อง

Score
ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้ างหน้ า
3.5  พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังสู่ สถานบริ การใกล้บา้ น
ใกล้ใจ
 พัฒนาระบบข้อมูลเครื อข่ายเพื่อใช้ร่วมกันในการดูแลผูป้ ่ วยอย่าง
ต่อเนื่อง

