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III-3 การวางแผน
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สาคัญ:
ข้อมูล/ตัวชี้วดั (ตัวอย่าง)
เป้ าหมาย 2556

2557

2558

2559

2560
(ตค
มีค.)
7.63

อัตราการกลับมารักษาซ้าภายใน 28 วัน <ร้อยละ
2.4
16.4
8.61 11.87
หลังจาหน่าย (DM/HT/COPD)
10
- DM
(ร้อยละ)
<5
0
2.02
0
0
0
- HT
(ร้อยละ)
<5
0.5
0
0
0
0
- COPD (ร้อยละ)
<20
6.7 22.12 15.15 16.32 11.35
ความคลอบคลุมในการใช้ CPG ในการ
> 80% 96.66 97.67 98.83 99.67 100
วางแผนดูแลผูป้ ่ วย
(ครอบคลุมกลุ่ม/โรคเป้ าหมาย)
(ACS,HI,Stroke)
การวางแผนการดูแลผูป้ ่ วยร่วมกัน
>80%
63.3 68.7 58.1 61.3
50
ระหว่างวิชาชีพ
การวางแผนจาหน่ายผูป้ ่ วย
>80% 50.02 62.86 72.02 64.69 69.2.
กลุ่มเป้ าหมายทีว่ างไว้ไปปฏิบตั ิ
บริ บท: ทีม PCT กาหนดให้ทุกวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนดูแลผูป้ ่ วย และการ
มีส่วนร่วมของญาติในการวางแผนจาหน่าย ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร โภชนากร แพทย์แผนไทย
กายภาพและ หน่วยเยีย่ มบ้าน
ตัวอย่างโรคที่คณ
ุ ภาพการวางแผนดูแลมีความสาคัญ:
1) DM,HT,COPD ทีค่ วบคุมไม่ได้และมีภาวะแทรกซ้อน
2) โรคเฉียบพลันทีร่ บั ไว้สงั เกตอาการใกล้ชดิ การเปลีย่ นแปลงรวดเร็ว ได้แก่ AMI, DHF,ACS,HI
3) โรคทีม่ อี าการแสดงไม่ชดั เจนและมีอุบตั กิ ารณ์ miss diagnosis บ่อยๆ ได้แก่ Appendicitis,
Enteritis PU perforate, Dyspepsia เป็ นต้น
4) ผูค้ ลอดทีม่ ภี าวะเสีย่ งต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทัง้ ด้านมารดาและทารก
ตัวอย่างโรคที่คณ
ุ ภาพการวางแผนจาหน่ ายมีความสาคัญ:
1.DM,HT,COPD ทีม่ ภี าวะแทรกซ้อน และต้องการการดูแลต่อเนื่องทีบ่ า้ น
2.ผูป้ ่ วยทีม่ อี ุปกรณ์ตดิ ตัวกลับบ้าน เช่น NG tube, Foley’ catheter, Tracheotomy tube
3.ผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งฟื้ นฟูสภาพ
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4.ผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย ผูป้ ่ วยจิตเวชและผูป้ ่ วยโรคเอดส์
5.ผูป้ ่ วยทีเ่ สีย่ งต่อการแพร่กระจายเชือ้ สาคัญเช่น TB ผูป้ ่ วยติดเชือ้ ดือ้ ยา
6.ผูป้ ่ วยหลังได้รบั บาดเจ็บศีรษะและมีความพิการหลังผ่าตัด ต้องทากายภาพฟื้ นฟูต่อเนื่อง
7.ผูป้ ่ วยกลุ่มหลอดเลือดหัวใจทีต่ อ้ งผ่าตัด และผูป้ ่ วยกลุ่ม CHF Clinical Functional class III,IV
8.กลุ่มแม่และเด็กทีม่ ภี าวะเสีย่ งสาคัญ เช่นภาวะแทรกซ้อนขณะตัง้ ครรภ์ และหลังคลอดฯ
กระบวนการ:
การวางแผนการดูแลผู้ป่วย
บทเรียนในการเชื่อมโยงและประสานแผนการดูแลผูป้ ่ วย:
 มีการวางแผนการดูแลเชื่อมโยงและประสานทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผูป้ ่ วยดังนี้ ในขณะแพทย์
Round ward มีเภสัชกรร่วมตรวจเยีย่ มผูป้ ่ วยพร้อมแพทย์และพยาบาลเพื่อปรึกษาปั ญหาเรือ่ งยาใน
ทุกวันจันทร์- ศุกร์ แต่ยงั พบปั ญหาคือ ในบางวันทีม่ บี ุคลากรของห้องยาไม่เพียงพอ เภสัชกรจะให้
โทรประสานในรายทีม่ ปี ั ญหาเรือ่ งยาเป็ นรายๆไป ในกรณีพบผูป้ ่ วยแพ้ยา สามารถโทรปรึกษาได้
ตัง้ แต่ เวลา 8.30 - 22.30 น.ของทุกวัน
 การประสานเชื่อมโยงกับงานแพทย์แผนไทยในหญิงหลังคลอด จะมีการจัดกิจกรรมฟื้ นฟูสุขภาพ
มารดาหลังคลอด ได้แก่การนวด อบสมุนไพร ทับหม้อเกลือซึง่ จะส่งเข้ารับบริการทุกรายทีไ่ ม่ม ี
ภาวะแทรกซ้อน
 มีการสื่อสารแผนการดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพและบันทึกแบบ SOAP ใน progress note ส่วน
ในผูป้ ่ วยกลุ่มเป้ าหมายทีม่ กี ารวางแผนจาหน่ายจะใช้แบบบันทึกการวางแผนจาหน่ ายเพื่อเชื่อมโยง
ประสานแผนการดูแลระหว่างทีมผูด้ แู ลทุกสหสาขาวิชาชีพ
 การประสานทีมเยีย่ มบ้านในกรณีผปู้ ่ วยมีปัญหาต้องดูแลต่อเนื่อง จะมีการสรุปปั ญหาและบันทึกใน
แบบบันทึกการเยีย่ มบ้าน โดยกาหนดกลุ่มเป้ าหมายในการเยีย่ มชัดเจน มีพยาบาลเยีย่ มบ้านทีอ่ ยู่
ประจาหอผูป้ ่ วยเป็ นผูป้ ระเมินเบือ้ งต้น และประสานการดูแลไปยังทีม กรณีมปี ั ญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับแต่
ละสาขาวิชาชีพเช่นกายภาพ โภชนากร แพทย์แผนจีน แผนไทย จิตเวช ส่วนในรายทีม่ ปี ั ญหา
ซับซ้อนจะมีการประสานทีม เยีย่ มบ้านเข้าร่วมประเมินและวางแผนการดูแลต่อเนื่องก่อนส่งเยีย่ ม
บทเรียนในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ตอบสนองปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย:
 มีการนากระบวนการพยาบาล 5 ขัน้ ตอนมาใช้ในการวางแผนการดูแลผูป้ ่ วยและมีการประเมินโดยใช้
แนวทางการประเมินซ้าทีอ่ า้ งอิงมาจาก Early warning sign ในการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มโรคสาคัญ เช่น
ACS , STROKE ,OPD ,DHF
 มีการใช้แบบประเมินในผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งการการดูแลเฉพาะเช่น ผูป้ ่ วย Abdominal pain ใช้ Alvorado
score ในการช่วยวินิจฉัย การใช้ PPS score ในการวางแผนการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย การ
ประเมิน 2 Q ,9 Q ในการคัดกรองผูป้ ่ วยจิตเวช
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บทเรียนในการใช้ข้อมูลวิ ชาการเพื่อชี้นาการวางแผนการดูแลอย่างเหมาะสม (ตัวอย่างโรคที่ใช้
CPG ในการประเมิ นและประโยชน์ ที่เกิ ดขึ้น):
 มีการนา CPG มาใช้ในการวางแผนและดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มโรคสาคัญเช่น Stroke, HI, ACS, DHF มีการ
ปรับปรุง และUpdate อย่างต่อเนื่องโดยอ้างอิงจากโรงพยาบาลแม่ข่าย และกรณีเกิดปั ญหาในการ
ดูแลจะมีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการดูแลอย่างต่อเนื่อง และติดตามการปฏิบตั ใิ นผูป้ ่ วยทุก
รายได้แก่ ในปี 2559 ผูป้ ่ วย 4 โรคนี้ได้รบั การดูแลตาม CPG ร้อยละ 100, 98.92 ,97.56และ 86.98
ตามลาดับ ในปี 2560 ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ได้รบั การดูแลตาม CPG ร้อยละ100 ,100, 97.56 และ 89.68
ตามลาดับ
-ปั ญหาทีพ่ บคือการสื่อสาร CPG ยังไม่ครอบคลุมแพทย์ทุกคนเนื่องจาก มีแพทย์จบใหม่หมุนเวียน
ทุก 2 เดือน ประกอบกับมีแพทย์จาก รพ.อื่นๆ มาอยูเ่ วรแทนได้ ทาให้ไม่สามารถสื่อสาร แนวทาง
CPG และหน่วยงานเองไม่สามารถชีแ้ จงแนวทางได้เพราะไม่ทราบว่าอยูว่ นั ไหนหรือเป็ นช่วงเวลาที่
ไม่แน่ นอน ทีมมีการแก้ปัญหาโดยส่งข้อมูลเพื่อเข้าทบทวนในองค์กรแพทย์
บทเรียนในการให้ผ้ปู ่ วย/ครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผน:
 โรงพยาบาลมีแนวทางการให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยและญาติหลังจากประเมินผูป้ ่ วยและวางแผนการดูแลรักษา
แล้วโดยอธิบายถึงแผนการรักษาและผลทีค่ าดหวัง เปิ ดโอกาสให้ซกั ถามข้อสงสัย หากยอมรับวิธกี าร
ดังกล่าวแล้วให้ลงนามยินยอมรับการรักษา ทีอ่ อกแบบและปรับปรุงโดยทีม Ethic ของโรงพยาบาล
แต่ยงั พบปั ญหาในเรือ่ งการบันทึกในใบปฏิเสธการรักษาซึง่ มีขอ้ ความไม่ชดั เจนและใช้รว่ มกับการ
ปฏิเสธการทาหัตถการจึงมีการปรับปรุงแบบฟอร์มให้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้ โดยแบ่งเป็ น ใบรับรอง
ยินยอม/ไม่ยนิ ยอมเจาะเลือด , ใบยินยอมรับการตรวจรักษา/ผ่าตัดหรือทาหัตการ ใบไม่สมัครใจรับ
การตรวจรักษา ผ่าตัด ทาหัตถการในโรงพยาบาล
บทเรียนในการประเมิ นแผนการดูแลผูป้ ่ วย (ความครอบคลุมปัญหา ความชัดเจนของ
เป้ าหมาย):
 มีการใช้กระบวนการพยาบาลในการวางแผนการดูแลผูป้ ่ วยครอบคลุมทุกราย จากการสุ่มตรวจเวช
ระเบียนพบว่า มีการใช้กระบวนการพยาบาลในการวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย ครอบคลุมในปี 57 ,58
,59 คิดเป็ นร้อยละ 72.18 ,69.35,71.57 ตามลาดับ ปั ญหาทีพ่ บคือ ยังมีการใช้กระบวนการพยาบาล
ไม่ครอบคลุมเนื่องจากในช่วงเวลาทีม่ ผี ปู้ ่ วยล้น ทาให้ไม่สามารถวางแผนได้ครอบคลุมและยังขาดการ
นิเทศรายบุคคล ทีมจึงกาหนดให้มกี ารวางแผนการนิเทศเป็ นรายบุคคล
บทเรียนในการใช้ประโยชน์จากแผนการดูแลผู้ป่วย การทบทวนและปรับแผน:
 PCT มีรปู แบบการประสานงานระหว่างสมาชิกทีมและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อให้มกี ารนาแผนการ
ดูแลสู่การปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้ผลในเวลาทีเ่ หมาะสมในผูป้ ่ วยกลุ่มโรคเรือ้ รังเช่น DM, HT,COPD, CKD ,
Palliative care , ผูป้ ่ วยติดเชือ้ MDR รูปแบบการสื่อสารได้แก่การทา Grand round , IC round ,RM
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round มีการพูดคุยปั ญหาให้ขอ้ เสนอแนะและปรับแผนการดูแลเพื่อให้มกี ารแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที
เช่นการปรับแผนการให้ยาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดในผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย ร่วมกับแพทย์ทป่ี รึกษา
การทา family meeting ร่วมกับญาติและทีมผูด้ แู ลเพื่อวางแผนและให้ญาติมที างเลือกในการรักษา
 มีการทบทวนและปรับแผนการดูแลเมือ่ ผูป้ ่ วยมีขอ้ บ่งชีจ้ ากสภาพอาการของผูป้ ่ วยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
โดยเมือ่ มีอาการเปลีย่ นแปลง ให้มกี ารนาแบบฟอร์มบันทึกทางการพยาบาลสาหรับผูป้ ่ วยวิกฤติ
เพื่อให้สะดวกต่อการบันทึกเวลา การให้ยาการทาหัตถการ และการดูแลในภาวะทีผ่ ปู้ ่ วยมีอาการ
เปลีย่ นแปลงเร่งด่วน นอกจากนี้ยงั มีใบประเมินทีใ่ ช้ในการเฝ้ าระวังผูป้ ่ วยแต่ละโรค เช่น ใบ Coma
score,SOS score,DHF chart,DM chart,Alvarado score,PPS score,มีการเพิม่ การบันทึก pain
score ในฟอร์มปรอท
การวางแผนจาหน่ าย
โรคที่มีการวางแผนจาหน่ ายล่วงหน้ า หรือใช้ Care Map เพื่อการวางแผนจาหน่ าย:
 ที PCT มีการกาหนดแนวทาง ข้อบ่งชีแ้ ละกลุ่มโรคทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมาย สาหรับการวางแผน
จาหน่าย ได้แก่ ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง DM,HT,COPD ทีม่ ภี าวะแทรกซ้อน ผูป้ ่ วย Palliative care CKD stage
4 ขึน้ ไป ผูป้ ่ วย TB รายใหม่ ผูป้ ่ วยทีร่ บั Refer กลับจาก รพ.ตรัง เพื่อการดูแลต่อเนื่อง โดยกาหนดให้ม ี
การวางแผนจาหน่ายตัง้ แต่แรกรับภายใน 24 ชม.แรก ในปี งบประมาณ 57,58 ทาได้ 54.5,73.6%
ตามลาดับ ปั ญหาทีพ่ บคือ แบบฟอร์มการวางแผนจาหน่ ายยังไม่เฉพาะเจาะจงเป็ นรายโรค และไม่มแี นว
ทางการวางแผนจาหน่ายทีช่ ดั เจน ในปี 59 ทาง PCT จึงพัฒนาแบบฟอร์มการวางแผนจาหน่ ายทีเ่ ฉพาะ
โรคในผูป้ ่ วย COPD ผลการดาเนินงานพบว่า 67.05% มีแนวโน้มลดลงเนื่องจาก เจ้าหน้าทีย่ งั ไม่ค่อย
เข้าใจการใช้แบบฟอร์มการวางแผนจาหน่ายทีเ่ ป็ นแบบเฉพาะโรค ในปี 2560 มีการปรับปรุงแบบฟอร์ม
การวางแผนจาหน่ายเฉพาะโรคในผูป้ ่ วย DM โดยการกาหนดหัวข้อการประเมินทีช่ ดั เจนและครอบคลุม
มากขึน้ และง่ายต่อการนาไปใช้ในการวางแผนจาหน่ าย โดยเพิม่ ผูร้ บั ผิดชอบในการประเมินลงใน
แบบฟอร์ม เพื่อให้สะดวกในการวางแผนจาหน่ายร่วมกับสหวิชาชีพ โดยพยาบาลเป็ นผูป้ ระเมินแรกรับ
และประสานวิชาชีพอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง หลังจากประสานไปแล้วแต่ละวิชาชีพก็จะเข้ามาร่วมประเมินในส่วนที่
เกีย่ วข้อง แต่ยงั พบปั ญหาขาดการประเมินซ้าโดยผูร้ บั ผิดชอบเยีย่ มบ้านเนื่องจากในบางครัง้ อัตรากาลัง
ไม่เพียงพอ ทีม PCT จึงกาหนดให้พยาบาลทีร่ บั ผิดชอบเยีย่ มบ้านของแต่ละหน่วยงานเป็ นคนประเมิน
ซ้าในรายทีย่ งุ่ ยากซับซ้อน
บทเรียนเกี่ยวกับการเตรียมผู้ป่วยและครอบครัวให้มีศกั ยภาพและความมันใจในการดู
่
แล
ตนเองหลังจาหน่ าย:
 มีการปฏิบตั ติ ามแผนจาหน่ ายในลักษณะทีเ่ ชื่อมโยงกับแผนการดูแลระหว่างอยูใ่ นโรงพยาบาล
คือ ในผูป้ ่ วย COPD และ Asthma ในเด็กทีต่ อ้ งใช้ยาพ่น มีการประสานเภสัชกรมาสอนการใช้ยาพ่นใน
ผูป้ ่ วยและญาติสาหรับในผูป้ ่ วยเด็ก ในรายทีไ่ ด้รบั การสอนแล้วแต่ยงั ไม่สามารถทาได้ พยาบาลใน
หน่วยงานจะร่วมประเมินและประสานเภสัชกรเพื่อมาสอนและประเมินซ้าอีกครัง้ และในผูป้ ่ วยเบาหวาน
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
ทีต่ อ้ งฉีดยา Insulin เองก็จะมีการประสานเภสัชกรมาสอนเรือ่ งการฉีดยา หลังจากการสอนแล้วพยาบาล
ในหน่วยงานช่วยประเมินการฉีดยาแต่ละมือ้ เองในขณะทีอ่ ยูโ่ รงพยาบาล และกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยและญาติยงั
ทาไม่ได้ ก็จะมีการประสานเภสัชกรอีกครัง้ เพื่อสอนและประเมินซ้า
บทเรียนการประเมิ นผลและปรับปรุงการวางแผนจาหน่ าย โดยใช้ข้อมูลสะท้ อนกลับจาก
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
 มีการประเมินผลและปรับปรุงการวางแผนจาหน่าย โดยใช้ขอ้ มูลจากการทา R2R เรือ่ งการ
พัฒนาการวางแผนจาหน่ ายในผูป้ ่ วย COPD ซึง่ พบว่าผูป้ ่ วย COPD ในคลินิกสามารถดูแลตนเองได้ไม่
แตกต่างกับผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การวางแผนจาหน่ าย เนื่องจากในคลินิกมีการสอนสุขศึกษาโดยทีมสหวิชาชีพ
แต่การวางแผนจาหน่ ายยังจาเป็ นต้องทาต่อไปเพื่อการร่วมกันประเมินซ้าว่าผูป้ ่ วยเหล่านัน้ มีความ
จาเป็ นในการใช้อุปกรณ์ทจ่ี ะช่วยให้ผปู้ ่ วยสามารถดารงชีวติ ประจาวันได้ตามปกติ เช่น การใช้เครือ่ งพ่น
ยา ใช้ถงั O2
มาตรฐาน
76.การวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย

77. การวางแผนจาหน่าย

Score

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้างหน้ า
 พัฒนากระบวนการประเมินความครอบคลุมของการ
ประเมินปั ญหา/ตอบสนองความต้องการรอบด้าน
เพิม่ ขึน้
 พัฒนาแนวทางการวางแผนจาหน่ายโรคสาคัญให้
ครอบคลุมทุกโรค
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