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ศูนย์ประสานการดูแลต่อเน่ือง
(CoC : Continuing  of Care  Center )

กลุ่มงานเวชกรรมสงัคม 

โรงพยาบาลหาดใหญ่

งานรักษาพยาบาลชุมชน           
นางอมรรัตน์  ลิ่มเฮง

        พยาบาลวชิาชีพช านาญการ

ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเขตเมือง
 ( ศสม.)

   ศูนยแ์พทยชุ์มชน
 (CMU)

ศนูยป์ระสานการดูแลต่อเน่ือง
( CoC : Continuing  of Care  Center )

นางอรพรรณ   จิรายกุุล

งานดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น
( Home health care)
นางอรพรรณ จิรายกุุล

พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ

งานเครือข่ายจิตอาสา
นางธนชัญา  พูลสวสัด์ิ

พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ

การดูแลประคบัประคอง
(Palliative  Care )

นางปวิตรี   สิรินทรโสภณ
พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ

การพยาบาลชุมชน
นางนชัชา  กุลพฒันภาคย์

พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ

ศูนยส์นบัสนุนเคร่ืองมือ
ทางการแพทยท์ี่บา้น

นายสาโรจน์  แสะอาหลี
พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ

-บริหารจดัการระบบ
การดูแลต่อเน่ือง
-วางแผนจ าหน่าย
 -ประสานส่งต่อ
-ติดตามการตอบกลบั
-เยี่ยมบา้น
-ใหค้ าปรึกษา
-พฒันาเครือข่าย

-จดัหา/ประชาสัมพนัธ์
-บริการยืม/คืนอุปกรณ์
-บ ารุงรักษา
-งานศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นเวช
ศาสตร์
ครอบครัวระดบัเขต 8 
-เยี่ยมบา้น
-ดูแลประชากรในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ
-งานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย

-ดูแล ประชากรในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ
-ส ารวจชุมชน
-โรคไม่ติดต่อ/โรคติดต่อ
-งานอนามยัแม่และเด็ก
-ผูสู้งอายุ , ผูพิ้การ
-ผูป่้วยโรคเร้ือรัง
-เยี่ยมบา้น
-งานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย

-ชมรมมิตรภาพบ าบดัราช
ประชาสมาสัย
- วางแผนจ าหน่าย
-เยี่ยมบา้น
-ใหค้ าปรึกษา
-ประสานงานเครือข่าย
-ดูแลประชากรในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 
-งานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย

-เช่ือมโยงการดูแลผูป่้วยกลุ่ม
Palliative care จาก รพ.สู่ชุมชน
-พฒันาระบบการดูแลผูป่้วย 
Palliative care ในเครือข่าย
-ใหค้ าปรึกษา
-เยี่ยมดูแลผูป่้วย Palliative care ใน
ชุมชน
-ดูแลประชากรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
-เยี่ยมบา้น
-งานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย

กลุ่มงานเวชกรรมสงัคม
นายแพทยพ์ณพฒัน์  โตเจริญวนิช

นายแพทยเ์ช่ียวชาญ ดา้นเวชกรรมป้องกนั
หวัหนา้กลุ่มงานเวชกรรมสงัคม

  คลินิกเวชปฏิบติัครอบครัว งานหลกัประกนัสุขภาพ

ศูนยค์ืนขอ้มูลการ
ส่งต่อรักษา

น.ส. จิราภรณ์  จิตรากุล
พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ

-งานตอบกลบัใบ refer ผูป่้วย
นอกและผูป่้วยใน

โครงสร้าง กลุ่มงาน
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ระบบงานเยีย่มบ้าน

• โดย..ทีมสหสาขา
• ช่องทางท่ีสะดวก

• ญาติ/ผูดู้แล
• พยาบาลเยีย่มบา้นปฐมภูมิ

เครือข่าย
• อสม./แกนน า

• ส่งต่อครอบคลุมทุกพื้นท่ี
• HHC เยีย่มผูป่้วยในเขต

เทศบาล
• ระบบพี่เล้ียงเครือข่าย

• ร่วมกบัทีมสหสาขา
• ประเมินความพร้อมผูดู้แล 

เตรียมบา้น
• ให้ขอ้มูลการส่งต่อ
• คน้หาปัญหา  หาแนวทาง

แกไ้ข
• สนบัสนุนอุปกรณ์

1.วางแผน
จ าหน่าย

2.ติดตาม
เยี่ยมและสง่
ต่อสูเ่ครือข่าย

3.ให้
ค าปรึกษา

4.พฒันา

ศกัยภาพ

การส่งต่อศูนย์ประสานการดูแลต่อเน่ือง  
Continuing of Care 
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ผลการด าเนินงาน
ปี 2557

วางแผนจ าหน่าย

• มีการวางแผนจ าหน่ายร่วมกบัทีมสหสาขาทุกราย
• มีการประสานส่งต่อผูป่้วยเยีย่มบา้นในรายโรคเพิ่ม
มากข้ึน เช่น Stroke , CA  breast  , heart, palliative
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การสนับสนุนอุปกรณ์ฟ้ืนฟูที่บ้าน 
อุปกรณ์ รับบริจาค

ปี 57
คงคลัง ใช้เกิน 1 ปี ยอด

หมุนเวียน
ปี 57

ยอดจอง ได้ยืม ร้อยละ

1.Suction 5 42 17 25 61 46 75.41

2.ท่ีนอนลม 10 33 23 15 73 37 50.68

3.เตียงผูป่้วย 13 56 24 32 151 64 42.38

4.ถงัออกซิเจน 2 23 14 10
61 35 57.38

5. เคร่ืองผลิต O2 0 3 0 2

5.รถเข็นนัง่ 2 10 0 10 10 10 100

6.เคร่ืองพ่นยา 0 4 0 4 2 2 100

7.Walker 0 3 0 3 3 3 100

การบริหารจัดการอุปกรณ์ฟ้ืนฟูที่บ้าน

• จดัระบบคลงัอุปกรณ์ใหเ้ป็นปัจจุบนั  
• มีระบบติดตามอุปกรณ์ท่ีผูป่้วยยมืไปใชน้านเกิน  3  เดือน
• ใหมี้การจ่ายบ ารุงรักษา  รายละ  500  บาท (รายท่ีสามารถจ่าย

ได)้  มียอดเงินทั้งหมด ณ  30 ตุลาคม 2557
   25,000  บาท
• กรณีช ารุด  ส่งซ่อม   / จิตอาสา/ญาติ ช่วยซ่อม
• ใหย้มือุปกรณ์   โดยการส่งต่อ จากบา้นสู่บา้น
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ส่งต่อขอ้มูลผา่นทาง  E-mail  , Line,เอกสาร

การส่งต่อเครือข่ายและติดตามเยีย่ม

แผนที่การส่งต่อเครือข่ายและการติดตามเยีย่ม
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จ านวนผู้ป่วยที่ส่งต่อเยีย่มบ้าน  ปี 2555-2557

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

จ านวนส่งต่อ(คน)

295
487

1,344

2555 2556 2557

แผนภูมิแท่งแสดง  5  อนัดับโรคที่ส่งต่อ ปี  2555-2557
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แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนผู้ป่วยที่ส่งต่อ  ใน  - นอก
เครือข่ายบริการปฐมภูมิหาดใหญ่  ปี  2555-2557

จ านวนผู้ป่วยส่งต่อในเครือข่ายบริการปฐมภูมิหาดใหญ่
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 อตัราการส่งต่อข้อมูลถงึพืน้ที่บริการภายใน 5 วนันับตั้งแต่วนั
จ าหน่าย (ร้อยละ 80 )

ส่งต่อ จ านวน ร้อยละ

1.ภายใน 5 วนั 1,197 89.06

2.มากกวา่ 5 วนั   147 10.93

การติดตามเยีย่มบ้านของ HHC

ข้อมูล ประเภท  3 ประเภท  2

ในเขตเทศบาล(คน/ครัง้) 113/178 8/11

นอกเขตเทศบาล(คน/ครัง้) 4/13 0

นอกเครือข่าย(คน/ครัง้) 3/8 0

รวม 120/199 8/11

* ประเภท 3 ผูป่้วยติดเตียง มีอุปกรณ์ติดตวั 
  ประเภท  2 ผูป่้วยช่วยเหลือตวัเองไดไ้ม่เตม็ท่ี  ตอ้งการผูดู้แลช่วยเหลือในการท ากิจวตัรประจ าวนั
  ประเภท 1  ผูเ้จบ็ป่วยระยะแรก มีการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตเล็กนอ้ย  ยงัไม่มีโรคร่วมหรือภาวะแทรกซอ้น
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อตัราการตอบกลบัผลการตดิตามเยีย่มภายใน 14 วนั
 (ร้อยละ 80)
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1  ผู้ป่วยตดิเตยีงและมีอุปกรณ์ตดิตวั ( Home  ward)

อุปกรณ์ จ านวน(ราย)

1. ON NG 140
2.ON T.T. tube 67
3.On O2 44
4.Foley ‘s cath 29

• ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยนสาย ตามก าหนด โดยพยาบาลเครือข่าย

• พฒันาศักยภาพผู้ดูแล ให้สามารถใส่สายสวนปัสสาวะได้เอง         
จ านวน   8   ราย      ใส่สาย NGได้  จ านวน   5   ราย

1  ผู้ป่วยตดิเตยีงและมีอุปกรณ์ตดิตวั ( Home  ward)
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2. ติดตามดูแลผู้ป่วยที่มแีผลขนาดใหญ่  20  ราย

แผลมีขนาดเล็กลง/เกือบหาย  14 ราย  เสียชีวิต   6  ราย

2. ติดตามดูแลผู้ป่วยที่มแีผลขนาดใหญ่  20  ราย
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3. เยีย่มบ้านผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจที่บ้าน 

ทั้งหมด 14     ราย

ผู้ใหญ่        11      ราย

เด็ก             3       ราย

สามารถหย่าเคร่ืองช่วยหายใจที่
บ้านได้ส าเร็จ   5   ราย

ผู้ใหญ่      4     ราย
เดก็          1     ราย

3. เยีย่มบ้านผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจที่บ้าน 
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ยงัใช้เคร่ืองช่วยหายใจอยู่    5  ราย  ( ผู้ใหญ่ 4 เดก็ 1 ราย)
เสียชีวติ  4  ราย   (ผู้ใหญ่ 3 ราย เดก็ 1 ราย)  

3. เยีย่มบ้านผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจที่บ้าน 

 * ญาติ ผูดู้แล ผูป่้วย เกิดความมัน่ใจ คลายความเครียด ความกงัวล 
ในการดูแลผูป่้วย  
*  มีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.2
* ไม่มีภาวะแทรกซอ้น

3. เยีย่มบ้านผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจที่บ้าน 
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 พยาบาลในพื้นท่ีเกิดทกัษะความช านาญในการดูแลผูป่้วย

3. เยีย่มบ้านผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจที่บ้าน 

4. ผู้ป่วยโรคมะเร็ง     

• ผูป่้วยส่งต่อเยีย่มบา้นในเครือข่ายทั้งหมด    37   ราย
• End  of  life  care  14  ราย
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5. ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ

• ผูป่้วยผา่ตดัหวัใจท่ีส่งต่อเยีย่มบา้น   
ทั้งหมด  17     ราย

        - ส่งต่อในเครือข่าย 6 ราย
พบวา่  :   สามารถใชชี้วิตไดต้ามปกติทั้ง  6 ราย

6. ผู้ป่วยที่ไม่พึงพอใจต่อการรักษา  

• จ านวนทั้งส้ิน  4  ราย 
โดย  :  ติดตามเยีย่ม รับฟังปัญหา ความไม่พึงพอใจของผูป่้วยและญาติ และประสาน

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
      ผลลพัธ์  : ผูป่้วยและญาติเกิดความเขา้ใจ พึงพอใจ  ทุกราย
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อตัราการเกดิภาวะแทรกซ้อน (ไม่เกนิร้อยละ 5)

ภาวะแทรกซอ้น  ( N  ปี 57) 2555 2556 2557
- ขอ้ติดแขง็           ( 256) 4.41 3.74 3.51(9)
- แผลกดทบั          ( 256 ) 2.36 2.80 2.34(6)
- ติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ  (29) 1.47 8.33 10.34(3)
- ปอดอกัเสบ          (256) 1.47 4.83 1.95(5)

ค่าตอบแทนพยาบาล  OT ในการไปดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน  
ปี  2551-2557

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000
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ส่งต่อได้ทุกพืน้ที่ มีการยอมรับการส่งต่อและตดิตามเยีย่ม 

ข้อมูล 2553 2554 2555 2556 2557

-จ านวนผูป่้วยท่ีส่งต่อใน
เขตเทศบาล

11.34 17.04 58.76 80.83 99.60
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ให้ค าปรึกษาปัญหาการดูแลผู้ป่วย

       รับประสานทุกช่องทาง โดยเฉลีย่ ประมาณ 60-70 เร่ือง/เดอืน

       ทุกเร่ืองได้รับค าแนะน าและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากทมี หรือ  Consult ส่ง
ต่อไปยงัผู้ทีเ่กีย่วข้อง  

 

   ระบบ Consult  ผา่น  case manager  แต่ละสาขาดงัน้ี

การขอค าปรึกษา

แผนก โรค ผู้รับผดิชอบ หน่วยงาน เบอร์โทร

อายรุกรรม - Stroke  น.ส. จุก  วรรณโณ (APN) Stroke  unit 1222

 - STEMI  น.ส.จิราวรรณ  เดชอดิศยั (APN) ICU  MED 2511

 - DM  น.ส.อุไรวรรณ  (APN)  แกว้เอียด  กลุ่มงานสุขศึกษา 3266

 - Hemato  นส.สุดจิตร  สุขราย อายกุรรม 430 1430

  - โรคไต  นาง สมถวลิ  เกียรติวชัรชัย แผนกไตเทียม 2501

  - โรคปอด นางพรช่ืน   รักษว์งศ์ อายรุกรรม 210 3166

 - โรคสมองเส่ือม น.ส.ธารทิพย ์ กิจไพบูลยช์ยั กลุ่มงานการพยาบาล 2701

 - Home Ventrilator น.ส.สุวรรณา  ชยักูล กลุ่มงานการพยาบาล 2701
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การขอค าปรึกษา

แผนก โรค ผู้รับผดิชอบ หน่วยงาน เบอร์โทร

ศลัยกรรมทัว่ไป - CA  breast   น.ส.สุภาพ   สมะบุบ ศยัลกรรม  520 1520

 - CA  colon นางปิยธิดา   สุวรรณโชติ ศยัลกรรม  520 1520

  - แผล Bed sore นางปิยธิดา   สุวรรณโชติ ศยัลกรรม  520 1520

 - Ostomy นางปิยธิดา   สุวรรณโชติ ศยัลกรรม  520 1520

 -Trauma /Burn น.ส.มธุรส    ณฐัารมย์ ศยัลกรรม  530 1530

ศยักรรมกระดูก - Fracture ต่างๆ หัวหนา้หอผูป่้วย 410 ศยัลกรรม 410 1410

  หัวหนา้หอผูป่้วย 440 ศยัลกรรม  440 1440

ศลัยกรรมประสาท  - ผูป่้วยบาดเจบ็ท่ีศีรษะ น.สนฤมล  อนุมาศ(APN) ICU Neuro 2531

การขอค าปรึกษา
แผนก โรค ผู้รับผดิชอบ หน่วยงาน เบอร์โทร

กุมารเวชกรรม  - ผูป่้วยเด็ก  นางเกษร   ชูทอง กุมารเวช 110 1110
  นางกาญจนา  นวลปาน กุมารเวช 110 1110
  นางเสาวนีย ์ จินนุกูล กุมารเวช 120 1210

ทารกแรกเกิด  -ทารกแรกเกิด หัวหนา้หอผูป่้วย กุมารเวช330 1330
สูติกรรม - HIV น.ส.อุษา   สุขาพนัธ์ แผนกให้ค  าปรึกษา 3188

 - Pregnancy  with DMนางสุภา   พนัธุ์ชนะ แผนกฝากครรภ์ 1732
  - ผูด้อ้ยโอกาส นางบุญพา  สูติกรรม 310 1310

การดูแลแบบ
ประคบัประคอง

- ผูป่้วยระยะสุดทา้ย นางประไพ   บุญมรกต หน่วยเคมีบ าบดั 1518

เคมีบ าบดั  น.ส.จิรา   แก่นยะกูล หน่วยเคมีบ าบดั 1518
จิตเวช  นางวลิาวลัย ์  ประยรูสวสัดเ์ดช กลุ่มงานจิตเวช 3241

คลินิกวยัรุ่น  นางภริตา  พงศม์านุรักษ์ แผนกฝากครรภ์ 3189
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พฒันาศักยภาพเครือข่าย

การพฒันาศักยภาพพยาบาลเยีย่มบ้านใน
หน่วยบริการปฐมภูมิ ปี  2557  

1.   การดูแลผูป่้วยใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ
2.   การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย
3.   การดูแลผูป่้วยกลุ่มเส่ียงโรคหลอดเลือดหวัใจในพื้นท่ี
4.   การดูแลผูป่้วยลา้งไตทางหนา้ทอ้ง
5.   การดูแลผูป่้วยหลงัผา่ตดัมะเร็งเตา้นม
6.  การดูแลผูป่้วยจิตเวชในชุมชน
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อบรมให้ความรู้แก่ อสม./แกนน า  
เร่ือง การดูแลผู้ป่วยติดเตยีงที่บ้าน
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ปัญหาอุปสรรค แนวทางพฒันาปี  58

1. ไม่มีโปรแกรมจดัเกบ็ขอ้มูล ยงัใชโ้ปรแกรม excel 
ท าใหย้ากในการคน้หาขอ้มูล

1.พฒันาระบบจดัเกบ็ : การสร้างโปรแกรมใหม่ / 
ประสานขอไปยงัรพ . ท่ีมีการใชอ้ยูแ่ลว้

2.มีอุปกรณ์ทางการแพทยไ์ม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของผูป่้วย

2. จดัหาอุปกรณ์เพิ่มเติม โดย
  - ประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบถึงแหล่งท่ีสามารถ
บริจาคได ้เม่ือไม่ใชแ้ลว้
   - จดัซ้ือเพิ่มเติมในอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น โดยใชเ้งินบริจาค
บ ารุงอุปกรณ์ 

3.การตอบกลบัการเยี่ยมคร้ังแรกยงัไม่ผา่นตามเกณฑ์ 3. ติดตามการเยี่ยมคร้ังแรก  หลงัจากส่งต่อภายใน 1 
เดือน และส่งขอ้มูลกลบัไปยงัผูรั้บผิดชอบ ทุก 3 เดือน
  

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ปัญหาอุปสรรค แนวทางพฒันาปี  58

4.ส่งต่อขอ้มูลผูป่้วยไปยงัพื้นท่ีชา้กวา่ 5 วนั เน่ืองจาก   
ไดรั้บใบส่งต่อล่าชา้

4.แจง้ขอ้มูลยอ้นกลบัไปยงัหอผูป่้วย  เพื่อใหท้ราบ
ปัญหา   และหาแนวทางแกไ้ข

5. ขอ้มูลการติดตามการเยี่ยมบา้นยงัไม่เช่ือมต่อใน
ระบบของโรงพยาบาล

5.บนัทึกขอ้มูลการตอบกลบัการเยี่ยมเขา้สู่ระบบ PMK 
เพื่อเช่ือมต่อขอ้มูลการดูแลรักษาผูป่้วย

6. ระบบงานเยี่ยมบา้นปฐมภูมิเครือข่ายยงัไม่ผา่น
มาตรฐานคุณภาพงานเยีย่มบา้น (ของส านกัการพยาบาล 
: ประเมิน Input procress output)

6. พฒันาปฐมภูมิเครือข่ายใหผ้า่นเกณฑคุ์ณภาพงาน
เยี่ยมบา้นตน้แบบ  ระดบั 3   จ านวน  3 แห่ง

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
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