III-6 การดูแลต่ อเนื่ อง
เป้ าหมาย/ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ ดูแลตนเองได้ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ครอบครัว ชุมชนมีส่วนร่วม
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
ความครอบคลุมการ
เยีย่ มผูป้ ่ วยทีบ่ า้ น
ผูป้ ่ วยทีส่ ่งต่อได้รบั การ
เยีย่ มบ้านภายใน 14
วัน
การ readmit ภายใน
28 วันหลังได้รบั การ
เยีย่ มบ้าน ไม่เกิน
อัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนของ
ผูป้ ่ วยทีเ่ ยีย่ มบ้าน
จานวนผูป้ ่ วยติดเตียง
จากโรค stroke

เป้ าหมาย
(ร้อยละ)
90

2555

2556

2557

2558

2559

71.80

68.90

95.28
141/148

92.25
274/297

94.81
183/193

80

71.8

68.9

67.5
100/148

86.31
227/263

52.84
102/193

2

3.79

2.5

4.25
6/141

0.73
2/263

1.63
3/183

5

1.87

4.2

3.75
5/141

2.28
6/263

3.27
6/183

10

NA

NA

60
67/112

6.42
7/109

5.97
12/201

บริ บท
ศูนย์ดแู ลต่อเนื่องเครือข่ายอาเภอกันตังมีการสร้างความร่วมมือ/ประสานงานเพื่อให้มกี าร
ติดตามและดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพทัง้ ภายในและภายนอกเครือข่ายบริการ เชื่อมโยงประสาน
การส่งต่อผูป้ ่ วยตลอดจนมีทมี การดูแลผู้ป่วยจากสหสาขาอาชีพ
ระดับการให้บริ การ
มีระบบการส่งต่อข้อมูลผูป้ ่ วยภายในเครือข่ายบริการโดยใช้แบบบันทึกการส่งต่อ และตอบกลับ
กรณีภายนอกเครือข่ายบริการ มีการใช้โปรแกรมHOS XP (HHC=Home Health care ) เพื่อติดตามการ
เยีย่ มต่อเนื่อง ส่งต่อปั ญหาและแนวทางการดูแลแก้ไขให้ รพสต/PCU เพื่อดูแลผูป้ ่ วยร่วมกัน
ลักษณะหน่ วยบริ การในเครือข่าย
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอกันตังมีเครือข่ายรพ.สต. 20แห่ง PCUเขตรับผิดชอบรพ.1แห่ง
(ไม่มกี ารบริการด้านการรักษา) และ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1แห่ง
ตัวอย่างโรคที่ การดูแลต่ อเนื่ องมีความสาคัญต่ อประสิ ทธิ ผลในการรักษาและคุณภาพชีวิตของ
ผูป้ ่ วย
STEMI, Stroke, CAPD, ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังได้แก่ DM,HT,COPDทีม่ ภี าวะแทรกซ้อน ,TB,สุขภาพ
จิต,หญิงตัง้ ครรภ์ หลังคลอดทีม่ ภี าวะHigh Risk Pregnancy 5โรค(DM,HT,Thyroid,Heart,PPH),LBW

กระบวนการ
บทเรียนเกี่ยวกับระบบนัดหมายเพื่อการรักษาต่อเนื่ อง
กรณีทม่ี กี ารนัดหมายเพื่อการติดตามการรักษา การดูแลต่อเนื่อง จะมีระบบการนัดในHosXPมี
การvisit บัตรล่วงหน้าใน HosXP ผูร้ บั บริการสามารถไปยังจุดทีม่ กี ารนัดหมายได้เลย โดยไม่ตอ้ งยืน่ ที่
จุดคัดกรองในการค้นหาบัตร ลดขัน้ ตอนเพื่อให้ได้รบั การตรวจรักษา การดูแลทีเ่ ร็วขึน้ และถ้ามีการขาด
นัดจะสานพืน้ ทีร่ พ.สต.ในการติดตามมารับการรักษา
บทเรียนเกี่ยวกับระบบช่วยเหลือและให้คาปรึกษาหลังจาหน่ าย
ทีมผูใ้ ห้การดูแลใน รพ.มีการวางแผนจาหน่ ายโรคเรือ้ รังตามหลัก D-METHOD เน้นเรือ่ งการ
รับประทานยา การปฏิบตั ติ นเองให้เหมาะกับสภาวะโรค การมาตรวจตามแพทย์นดั และภาวะฉุกเฉินทีม่ า
ก่อนนัดหมายสามารถโทรศัพท์ขอคาปรึกษาได้มกี ารส่งต่อข้อมูลในลงโปรแกรม HHC และแบบบันทึก
การส่งต่อ
ศูนย์การดูแลต่อเนื่องมีการประสานข้อมูลผูป้ ่ วยทางLineให้แก่รพสต. ทราบเพื่อการติดตามดูแล
ผูป้ ่ วยเมือ่ กลับบ้านมีระบบการให้คาปรึกษาตลอด 24 ชัวโมงโดยแพทย์
่
และทีมสหสาขาวิชาชีพประจา
กลุ่มโซนมีบริการการยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ทจ่ี าเป็ นในการดูแลสุขภาพทีบ่ า้ นเช่น ถังออกซิเจน เตียง
นอนลม เครือ่ งSuction เครือ่ งกายอุปกรณ์ต่างๆ ไม้เท้า ไม้ค้ายัน รถเข็น
บทเรียนเกี่ยวกับความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรอื่นๆเพื่อความต่อเนื่ องในการติ ดตามดูแล
ผูป้ ่ วย
มี อสม.ท้องถิน่ ผูน้ าชุมชน ช่วยและร่วมมือในการดูแลผูป้ ่ วยทีบ่ า้ นโดยโรงพยาบาลเป็ นที่
ปรึกษาและสนับสนุ นด้านความรูแ้ ละทักษะทีจ่ าเป็ น มีระบบการส่งต่อแผนก PCU เพื่อติดตามเยีย่ ม
หลังจากผูป้ ่ วยออกจากโรงพยาบาล โดยการเยีย่ มในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบกรณีนอกเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบมี
ระบบการส่งต่อไปยัง รพสต.ในเขตรับผิดชอบทีผ่ ปู้ ่ วยอาศัยอยูจ่ ริงเพื่อความต่อเนื่องในการดูแลตนเองที่
บ้านมีการประชุมร่วมกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องระดับจังหวัด/อาเภอได้แก่สสจ. / สสอ.เพื่อรับทราบข้อมูล
และเป็ นทีป่ รึกษาในการดูแลผูป้ ่ วยร่วมกันทีผ่ ่านมาพบว่าข้อมูลตอบกลับยังมีน้อยและไม่ครบถ้วนการ
เยีย่ มบ้านภายในเวลาทีก่ าหนดยังล่าช้าต้องมีการทบทวนแนวทางร่วมกันและดาเนินการให้ต่อเนื่อง
บทเรียนเกี่ยวกับการบูรณาการกิ จกรรมสร้างเสริ มสุขภาพกับการดูแลต่ อเนื่ องหลังจาหน่ าย
หญิงตัง้ ครรภ์เมือ่ เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่จะได้รบั แจกแผ่นพับส่งเสริมสุขภาพร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อนาไปใช้ขณะอยู่บา้ นเช่นท่าทางการออกกาลังกายทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม
มีการส่งเสริมการรับการรักษาต่อเนื่องและติดตามตรวจตามนัดทางโทรศัพท์ในหญิงตัง้ ครรภ์ทม่ี คี วาม
เสีย่ งสูงผูป้ ่ วยกลุ่มโรคเรือ้ รังมีคลินิกเฉพาะโรคและให้ขอ้ มูลการดูแลทัง้ รายบุคคลและรายกลุ่มเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นกลุ่มตามวันทีม่ คี ลินิกเฉพาะโรค
บทเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลของผูป้ ่ วยแก่หน่ วยบริ การที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลต่ อเนื่ อง
มีแบบฟอร์มการส่งต่อผลการดูแลของทีมแต่ยงั ขาดการสะท้อนกลับข้อมูลทาให้ทมี มีการ
ปรับปรุงการวางแผนการจาหน่ายทีเ่ ป็ นรูปธรรมมากขึน้ ขาดแนวทางการวางแผนการจาหน่ ายผูป้ ่ วย
เฉพาะโรคการจัดทาข้อมูลผูป้ ่ วยในระบบสารสนเทศยังไม่มปี ระสิทธิภาพทาให้การเชื่อมโยงข้อมูลล่าช้า
และไม่เป็ นปั จจุบนั

บทเรียนเกี่ยวกับการทบทวนการบันทึ กเวชระเบียนเพื่อการดูแลต่อเนื่ อง
มีการลงบันทึกใน progress note และแบบบันทึกสหสาขาวิชาชีพการบันทึกเวชระเบียนในเรือ่ ง
การรักษาอย่างละเอียดโดยแพทย์และมีการประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนโดยคณะกรรมการ
เวชระเบียนและคณะกรรมการประกันคุณภาพทางการพยาบาล
บทเรียนในการติ ดตามผลการดูแลต่อเนื่ องและนาผลการติ ดตามมาใช้วางแผน/ปรับปรุงบริ การ
ภายในองค์กรมีการสื่อสารกันระหว่างทีมสหสาขาโดยใช้ระบบเวชระเบียนภายนอกองค์กรโดย
ใช้ระบบ data center และไลน์ในกลุ่มโซนมีการสื่อสารเพื่อรักษาความลับของผูป้ ่ วยทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์กรโดยมีการใช้รหัสเช่นการติดเชือ้ HIV จะบันทึกว่า B24 เป็ นคาเฉพาะทีร่ กู้ นั ในหน่วยงาน
บทเรียนในการติ ดตามการส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริ การในระดับที่สงู ขึ้น
มีระบบการส่งต่อผูป้ ่ วยผ่านศูนย์ส่งต่อเพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รบั การรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีการ
ติดตามการรักษาจากรพ.แม่ขา่ ย ดูขอ้ มูลการรักษาจากData center กรณี caseเร่งด่วนทีไ่ ม่สามารถดู
จากdataได้ จะโทรศัพท์ถาม และในโรคทีส่ าคัญทีd่ ata center เช่น stroke ACS จะมีประสานศูนย์การ
ดูแลต่อเนื่องก่อนเพื่อประสานพืน้ ทีใ่ นเรือ่ งการเยีย่ มติดตามทีร่ วดเร็ว ป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
บทเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแก่หน่ วยบริ การที่ให้การดูแลต่อเนื่ อง
จากการทบทวนการดูแลต่อเนื่องกับเครือข่ายมีการเพิม่ ทักษะการดูแลผูป้ ่ วยเช่นการทาแผล
ชนิดต่างๆการดูแลผูป้ ่ วยทีค่ าสายสวนและการใส่สายยางให้อาหารทางจมูกและการใช้อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ทจ่ี าเป็ นให้กบั เจ้าหน้าทีเ่ พื่อให้เกิดความมันใจในการดู
่
แลผูป้ ่ วยมากขึน้ การทบทวนและ
จัดระบบการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายมีสหสาขาวิชาชีพมีส่วนร่วมดูแลผูป้ ่ วยและญาติและส่งต่อข้อมูล
ให้กบั จนท.รพ.สต ดูแลต่อเนื่องทีบ่ า้ นรวมทัง้ การดูแลในการให้ออกซิเจนและให้ยาระงับปวดการพัฒนา
ทักษะการฟื้ นฟูสภาพด้านการเคลื่อนไหวแก่ จนท. รพ.สต.และอสมเพื่อร่วมในการฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วย
เช่น stroke / ผูป้ ่ วยติดเตียง เป็ นต้น ทีมผูใ้ ห้บริการสามารถสร้างความร่วมมือและประสานงานเพื่อให้ม ี
การติดตามและดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่องและให้ผลตามเป้ าประสงค์เช่นการติดตามเยีย่ มมารดาและทารกหลัง
คลอดทางโทรศัพท์
ผลการพัฒนาที่สาคัญ
การดูแลผูป้ ่ วย acute stroke ให้สามารถลดภาวะแทรกซ้อนและกลับมาใช้ชวี ติ ได้ใกล้เคียงปกติ
โดยการร่วมมือของสหวิชาชีพและเครือข่ายบริการลดจานวนผูป้ ่ วยติดเตียงจาก stroke
มาตรฐาน
Score
ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้างหน้ า
89. การดูแลต่อเนื่อง
3
-การพัฒนาระบบสารสนเทศของงานเยีย่ มบ้าน

