
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

หัวข้อ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care : IMC) 
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  ตรวจราชการวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2561  

 
กระทรวงสาธารณสุข และเขตสุขภาพที่ 1 มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชน โดยการจัดระบบ

สุขภาพ ที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ มีการจัดระบบ
บริการสุขภาพออกเป็นหลายระดับ ได้แก่ ระดับปฐมภูมิ  บริการระดับทุติยภูมิ และบริการระดับตติยภูมิ โดย
มุ่งหวังให้บริการ แต่ละระดับ มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันและเชื่อมต่อกันด้วยระบบส่งต่อ เพ่ือให้สามารถ
จัดบริการที่มีคุณภาพภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ มีนโยบายจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
พัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขที่ส าคัญ คือการยกระดับคุณภาพ
บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพประชาชนโดยการวางรากฐานการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพโดยเน้นความทั่วถึงอย่างเป็นธรรม ลดความเลื่อมล้ า  

แนวทางการด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ Intermediate Care เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานระดับจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 
2561 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบ Intermediate Care ระดับจังหวัด (One Province One Hospital) 
และขับเคลื่อนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในโรคเป้าหมาย 4 โรค ได้แก่ 1.) Stroke 2.) 
Head injury 3.) ผู้ป่วยหลังผ่าตัด เช่น ศัลยกรรมกระดูก 4.) Chronic Wound care โดยมีที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน และ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน และได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนและบูรณาการยุทธศาสตร์ตามกลุ่มภารกิจส าคัญระดับกระทรวงสาธารณสุขและปัญหาพ้ืนที่ (Agenda 
& Area Base ) จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้  
1.นายสุนทร   สุริยพงศกร     นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน        ประธานคณะอนุกรรมการ 
2. นายสุธิต คุณประดิษฐ์     รอง.ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.ล าพูน      รองประธานคณะอนุกรรมการ 
3. นายธวัชชัย ฉันทวุฒินันท์     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าซาง                        กรรมการ 
4. นายคะนอง ถนอมสัตย์     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง           กรรมการ 
5. นายเผ่าพงศ์ สุนทร       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้              กรรมการ 
6. นายสัจพจน์   เกตุวัฒนาธร      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง           กรรมการ 
7. นางสมสกุล   เกียรติอนันต์      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านธิ            กรรมการ 
8. นายสันติ วงศ์ฝั้น       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา            กรรมการ 
9. น.ส.มัลลิกา โมกขะสมิต      รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง           กรรมการ 
10. นางสาวตุลาพร  อินทนิเวศน์       นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.ล าพูน           กรรมการ 
11. นายเขมชาติ     อาจรัตนกูล        นายแพทย์ช านาญการพิเศษรพ.ล าพูน           กรรมการ 
12. นายสมเจตน์     นาคทอง          นายแพทย์ช านาญการพิเศษรพ.ล าพูน           กรรมการ 
13. นายอานนท์   วิทยากูลลักษณ์     นายแพทย์ช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
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14. นายชูชาติ     ขันตยาภรณ์       นายแพทย์ช านาญการพิเศษ                                        กรรมการ 
15. นางดารา      เรือนเป็ง        หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข           กรรมการ 
16. นางจารุณี   พจน์สุจริต    (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ                              กรรมการ   
17. นางพวงผกา    สุริวรรณ    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ                    กรรมการ 
18. นางสาวสุธิตา  บุญตัน    นายแพทย์ช านาญการพิเศษ           เลขานุการ 
19. นางบุษบา   อนุศักดิ์    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางมรกต     เพชรรักษ์    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
โดยคณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
  1.วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาความต้องการ จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบบริหารจัดการ  ขับเคลื่อนและบูรณาการยุทธศาสตร์ตามกลุ่มภารกิจส าคัญ และปัญหาพื้นที่ (Agenda & 
Area Base ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อย่างเป็นระบบ 
  2.จัดท ากลยุทธ์ มาตรการ แผนงานโครงการและประเมินผล การพัฒนาในพ้ืนที่เขตจังหวัดล าพูน 
  3.ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการเชื่อมโยงตั้งแต่ตติยภูมิ ทุติยภูมิลงไปถึงปฐมภูมิ 
  4.ขับเคลี่อน แผนงาน โครงการให้ด าเนินการเป็นรูปธรรม 
  5.ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

2. แผนการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการ Intermediate Care จังหวัดล าพูน ปี 2560-2561 

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่จัด 
1. ประชุมรับนโยบายระดับเขต 1 3 เมย.60 จ.ล าปาง 
2. ประชุมเตรียมจัดทีมพัฒนาและคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ   
Intermediate Care จ.ล าพูน 

18 เมย.60 จ.ล าพูน 

4. น าเสนอแนวทางการด าเนินงาน ในที่ประชุมเขต 27 เมย.60 จ.เชียงใหม่ 
3. จัดท าแนวทาง เกณฑ์การด าเนินงาน การติดตาม 4 กลุ่มโรคเป้าหมาย 31 กค.60 จ.ล าพูน 
4. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานที่ประชุม กวป. 31 สค. 60 จ.ล าพูน 
7. ประชุมร่วมกับทีม กวป/ทีมวางแผนนระดับจังหวัด/อ าเภอ. ในการ 
 ก าหนดการพัฒนาระบบข้อมูลรองรับการด าเนินงาน Intermediate care 

22 กย.60 จ.ล าพูน 

9. ประชุมชี้แจงความก้าวหน้าการด าเนินงานในที่ประชุม กวป. 29 ธค.60 จ.ล าพูน 
10. ประชุมชี้แจงการจัดระบบข้อมูลรองรับการด าเนินงาน 
     ระบบ Thai refer  

8 มค. 61 จ.ล าพูน 

10.ประชุมคณะท างาน Intermediate care เขต 1 8-9 มค 61 จ.เชียงราย 
13. ประชุมติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง  เม.ย60.-กพ.61 จ.ล าพูน 
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3 ระบบข้อมูลเพื่อรองรับตัวชี้วัดในการด าเนินงาน Intermediate Care จังหวัดล าพูน ปี 2560 
3.1 Output indicator 

Output indicator แหล่งข้อมูล หมายเหตุ 
1.จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อไปดูแลระยะ
กลางที่รพ. M ,F 

Thai Refer ลงข้อมูลผู้ป่วยทุกรายใน 43 แฟ้ม 

2.จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อไปดูแลระยะ
กลางที่รพ.M ,F และส่งกลับมา A,S เพราะมี
ภาวะแทรกซ้อน 

Thai Refer 
COC 

 
3.2 Outcome indicator 

Outcome indicator แหล่งข้อมูล หมายเหต ุ
1.ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรดีข้ึน 
1.1 จ านวนผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องส่งต่อจาก รพ.ระดับ A และ S 
เพราะเตียงเต็มลดลง 
1.2 อัตราครองเตียงรพ.ระดับ M และ F เพ่ิมข้ึน 
1.3 Sum Adjust RW / CMI รพ. ระดับ M และ F เพ่ิมขึ้น 

 
Thai refer 

 
43 แฟ้ม 
43 แฟ้ม 

 
 
 

2. ผู้ป่วยได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน 
2.1 ผู้ป่วยมีคะแนน Barthel index เพ่ิมข้ึนหลังจ าหน่าย > 2 

COC  

 
3.3 Ultimate outcome 

Ultimate outcome แหล่งข้อมูล หมายเหตุ 
เพ่ิมคุณภาพชีวิต 
1. ลดการ need LTC 
2. ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน 
3. ลดการ readmission 

COC COC ปรับ
โปรแกรม 

 
4. การจัดท าแผนตาม 6 plus building box (6BB)  สาขา  

1) Stroke  
2) Head injury  
3) ผู้ป่วยหลังผ่าตัด เช่น ศัลยกรรมกระดูก  
4) Chronic Wound care 
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6 plus building block : Intermediate care ผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง จังหวัดล าพูน 
เป้าหมาย : พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลตั้งแต่ F2-3 ลงไป ในการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง   
Criteria ในการเข้าสู่ continuing care  
1. ผู้ป่วยมีอาการทางระบบประสาทคงท่ี แต่ต้องท ากายภาพบ าบัดต่อเนื่อง (คะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ADL<45 หรือ คะแนนความพิการ mRS 
4-5) 
2. ผู้ป่วยมีการติดเชื้อในร่างกาย ได้รับการรักษา ABO จนไข้ลงสูงไม่เกิน 38 องศาเซลเซียล อย่างน้อย 48 ชั่วโมงติดต่อกัน 
3. ผู้ป่วยที่ on tracheostomy  tube with collar mask, T-piece ภายหลังหยุดการใช้เครื่องนาน 24 ชั่วโมง  และมีสัญญาณชีพคงที่ 
4. ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับที่ได้รับการรักษาท่ีเหมาะสมแล้ว 
5. ผู้ป่วยทางระบบประสาทที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตให้การดูแลแบบประคับประคองและแพทย์ได้อธิบายแผนการรักษาให้ญาติทราบและเข้าใจ  

Service delivery Work force information 
Medical, Products, 

Vaccine,  Technology 
Financing Governance Participation 

1. บริการรักษาและการ
ป้องกันการกลับเป็นซ้ า 
2. บริการการดูแลผู้ป่วยด้าน 
Rehabilitation 
- จัดให้ความรู้การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโรคหลอดเลือด
สมองแก่บุคลากรทาง
การแพทย์ ผู้น าชุมชน,อสม,
ผสส ในชุมชนที่รับผิดชอบ 

- มีแพทย์ผู้รับผิดชอบงาน 
stroke 1 คนและแพทย์ 
Rehap 2 คน 
- มีเภสัชกรผู้รับผิดชอบงาน
stroke 1 คน 
- มีพยาบาลผู้รับผิดชอบงาน 
stroke 1 คน 
- มีพยาบาลที่ผ่านการอบรม
(ระยะสั้น 1-2 สัปดาห์ stroke 
basic/advanced course) 
รพ.ละ 1-2 คน 

- ระบบ line consult 
- ระบบการส่งต่อข้อมูลการ
รักษา(เวชระเบียน) อิเลค
โทรนิกส์  หรือแบบฟอร์ม
การส่งต่อเพ่ือการดูแล
ต่อเนื่อง (แพทย์ พยาบาล 
นักกายภาพบ าบัด) 
ตัวชี้วัด (ตามเกณฑ์) 
1. อัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง 

1.Stroke guideline ใน
การดูแลต่อเนื่อง 
2. มียาต้านเกล็ดเลือด 
หรือยาป้องกันการแข็งตัว
ของเลือด (ASA, 
Clopidogrel, warfarin) 
3.การรักษา
ภาวะแทรกซ้อน มียา 
ABO, มีอุปกรณ์ท าแผล 
4. การป้องกันการกลับ
เป็นซ้ า ในการป้องกัน
ปัจจัยเสี่ยง คลินิกเลิกบุหรี่

-งบ service plan 
เขต และ จังหวัด/
เงินบ ารุง รพ. 
-ระบบ HHC 
-ครุภัณฑ์การแพทย์
ส าหรับ
Rehabilitation 
 

คณะกรรมการฯ - ให้ค าปรึกษา
แนะน าการ
พยาบาลผู้ป่วยที่มี
ปัญหา 
- เสริมพลังให้
ผู้ดูแล 
ในเรื่องการดูแล
ผู้ป่วยเมื่อกลับไป
พักฟ้ืนที่บ้าน ตาม
นโยบายแพทย์
ประจ าครอบครัว 
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Service delivery Work force information 
Medical, Products, 

Vaccine,  Technology 
Financing Governance Participation 

- จัดตั้งเครือข่ายการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและการดูแล
ต่อเนื่อง 
 
3. พัฒนาระบบการส่งต่อ
ข้อมูลการดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองระหว่าง รพ.
ในเครือข่ายและชุมชน 

- มีนักกายภาพบ าบัด รพ.ละ 
1 คน 
- จัดอบรมพยาบาลวิชาชีพ 
เรื่องการดูแลต่อเนื่องและการ
ฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง 
 

2. คะแนน ADL และMRS 
ของผู้ป่วยที่1เดือนและ 3
เดือน 
3. อัตราการreferกลับ 
(S/M1) 
4. ร้อยละของการเกิด
Complication 
(Pneumonia, UTI, Bed 
sure) ของผู้ป่วยขณะนอน
รักษาในโรงพยาบาลชุมชน 

เลิกสุรา, การควบคุมโรค
HT DM 
5. จัดหาอุปกรณ์จ าเป็น 
ในการฝึกเพ่ือการฟ้ืนฟู
สภาพ 
6. ระบบThai refer 
ส่งต่อโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
1.ผู้ป่วยที่ On 
tracheotomy tube 
with collar mark หรือ 
On tracheotomy with 
room air, On T-piece 
ภายหลังหยุดเครื่องนาน
มากว่า 24 ชั่วโมงและมี
ลักษณะการหายใจคงท่ี 
2.ผู้ป่วยRehabitation 
3.ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ 
palliative care 
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6 plus building box : Intermediate care ผู้ป่วย Head  Injury จังหวัดล าพูน 
เป้าหมาย : พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลตั้งแต่ M1 ลงไป ในการดูแลผู้ป่วย  Head  Injury 
Criteria ในการเข้าสู่ continuing care  

1. ไม่มีแผนการรักษาด้วยการผ่าตัดในระยะนั้น  และอาการทางระบบประสาทคงท่ี / ผล CT  scan ดีขึ้น 
2. ผู้ป่วยมีการติดเชื้อในร่างกาย  ได้รับการแก้ไขภาวะติดเชื้อไม่รุนแรง ไม่มีภาวะ Sepsis/Septic  shock   
3. ผู้ป่วยที่ on tracheostomy  tube with collar mask, T-piece ภายหลังหยุดการใช้เครื่องนาน 24 ชั่วโมง  และมีอาการ/อาการแสดงคงที่ 
4. ผู้ป่วยทางระบบประสาทที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต  และแพทย์ได้อธิบายแผนการรักษาให้ญาติทราบและเข้าใจ  ญาติ  NR  (จากห้องฉุกเฉินไปถึงหอผู้ป่วยใน ) 
5. ผู้ป่วยระบบประสาทที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ  แต่ไม่สามารถหย่าจากเครื่องช่วยหายใจได้ และมีระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจมานานกว่า 1 เดือน(จ าเป็นต้องใช้

เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา) 
     6.  รักษาตามคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย (ผู้ป่วยมีความหมายต่อญาติมากแค่ไหน/ญาติทอดทิ้งหรือไม่/ผู้ป่วยสั่งเสียไว้อย่างไร ตามค ากล่าวที่ว่าใกล้บ้านใกล้ใจ 

Service delivery Work force information 
Medical, Products, 

Vaccine,  Technology 
Financing Governance Participation 

กลุ่มโรค continuing 
care 
1. S/P craniotomy 
2. HI 
 

- มีพยาบาล  trauma nurse co  รพ.
ละ 1-2 คน 
- พยาบาลที่ผ่านการอบรมการดูแล
ผู้ป่วยระบบประสาท/การดูแลผู้ป่วยที่ใช้
เครื่องช่วยหายใจ/การฟ้ืนฟูสภาพ 
- มีนักกายภาพบ าบัด รพ.ละ 1-2 คน 
- จัดอบรมพยาบาลวิชาชีพ เรื่องการ
ดูแลผู้ป่วยระยะต่อเนื่องในผู้ป่วย
บาดเจ็บสมอง 

ตัวชี้วัด (ตามเกณฑ์) 
1. อัตราการส่งผู้ป่วย
กลับจาก รพช  
.(Re – Admit ) 
2. อัตราตายของผู้ป่วย
ที่ส่งกลับ 
 
 
 
 

- จัดหาอุปกรณ์จ าเป็น 
การเพ่ิม ventilator ตาม
โครงการของจังหวัด 
-ก าหนด  ICD  10 ให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 

งบ service 
plan เขต
จังหวัด และ
เงินบ ารุงของ 
รพ. 

คณะ
กรรมการฯ 

- ให้ค าปรึกษาแนะน า
การพยาบาลผู้ป่วยที่มี
ปัญหา ตาม guide  
line 
- เสริมพลังให้ผู้ดูแล / 
ญาติในเรื่องการดูแล
ผู้ป่วยเมื่อกลับไปพักฟ้ืน
ที่บ้าน  
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แนวทางการดูแล Intermediate Care ในกลุ่มผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ (Traumatic Brain Injury) โรงพยาบาลล าพูน จ.ล าพูน 
   ผู้รับผิดชอบ                                   ขั้นตอนการปฏิบัติ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  
   - แพทย์เจ้าของไข ้

 
 
 

   - แพทย์เจ้าของไข้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -แพทย์เจ้าของไข้/            - พยาบาล Ward 
 
- พยาบาล Ward 
 
- พยาบาล Ward 
 
-เจ้าหน้าท่ี Call center 
- พยาบาลศูนยส์่งต่อ 

  - พยาบาล Ward (รพ.ล าพูน) 
  - พยาบาล รพช. 

 

  
 -Criteria Intermedite Care Head 

injury  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - ใบส่งกลับ 
 - แนวทาง D/C Plan 
 - แนวทางการดูแลผู้ป่วยท่ีมีพยาธิสภาพท่ี

สมอง 
 

- ข้อมูลใน Thai Refer 
- โปรแกรม HHC 

  - โปรแกรม Palliative care 
 

 - แนวทางการรับกลับ           
 - แนวทางการใช้รถพยาบาล ในการรับกลับ 

แพทย์พิจารณาส่งต่อ รพช. / รพ.สต.ตามข้อ
บ่งชี้ 

 ข้อบ่งชี้ ในการส่งกลับ 
1. ไม่มีแผนการรักษาด้วยการผ่าตัดในระยะน้ันอาการทางระบบประสาทคงท่ี 
2.  ผู้ป่วยมีการติดเชื้อในร่างกาย ได้รับการรักษาด้วย ABO จนไข้ไม่เกิน 38 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 48 ชม.

ติดต่อกัน 
3.  ผู้ป่วยท่ี On tracheotomy tube with collar markหรือOn tracheotomy tube with room air, On T-

piece ภายหลังหยุดเครื่องนานมากว่า 24 ชั่วโมงและมีลักษณะการหายใจคงที่ 
4.  ผู้ป่วยท่ีต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจระยะยาว (ส าหรับรพ. ท่ีมีเครื่องช่วยหายใจ) 
5.  ผู้ป่วยท่ีรักษาด้วยการให้ยา (Medical Tx) 
6.  ผู้ป่วยระยะสุดท้ายท่ี palliative care 
7. ผู้ป่วยRehabitation 

 

 - เตรียมผู้ป่วยและญาติ   
- ให้ข้อมูลผู้ป่วยและญาติ รับทราบและเข้าใจ 
 

- คีย์ข้อมูลส่งกลับ รพช. ในโปรแกรม Thai Refer  
-ประสานศูนย์ COC คีย์ข้อมูลผู้ปว่ย ในโปรแกรม HHC และ Palliative care 

ประสาน   Call center รพ.ล าพนู 

 - ประสานส่งต่อรพช. 
- เตรียมรับผู้ป่วย / รับกลับภายใน 24 ชม. 
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6 plus building block : Intermediate care ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์หลังผ่าตดั จังหวัดล าพูน 
เป้าหมาย : พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลตั้งแต่ M2 ลงไป ในการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์หลังผ่าตัด 
Criteria ในการเข้าสู่ intermediate care (มีครบทุกข้อ) 
1. สัญญาณชีพปกติ  
2. ไม่มีภาวะวิกฤตในโรคร่วม 
3. หลัง off RD 
4. ได้รับกายภาพบ าบัดอย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนส่งต่อ มีอุปกรณ์พร้อม 
5. แผลผ่าตัดดี 
6. ญาติได้รับข้อมูล 

Service delivery Work force information 
Medical, Products, 

Vaccine, Technology 
Financing Governance 

กลุ่มโรค post operative 
physical therapy 
1. TKA  
2. THA  
3. thoraco-lumbar 
fracture  
4. laminectomy with or   
with out instrument 
5. hip fracture 
6. ORIF tibia ankle & 
foot 
 

- มีพยาบาล care 
manager 
orthopedic รพ.ละ 1-
2 คน 
- มีนักกายภาพบ าบัด   
รพ.ละ 1-2 คน 

- ระบบ line consult 
- ระบบการส่งต่อข้อมูลการรักษา(เวชระเบียน) 
อิเลคโทรนิกส์  หรือแบบฟอร์มการส่งต่อเพ่ือการ
ดูแลต่อเนื่อง (แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบ าบัด) 
ตัวช้ีวัด (ตามเกณฑ์) 
1. Re-admission   
2. SSI < 1:100 pt. 
3. Pressure sore < 5:1,000 pt.day 
4. CaUTI < 5:1,000 cath.day  
5. Ambulation with walking ก่อนจ าหน่าย 
100%  
6. Post-operative falling 0% 
7. ROM>90 ก่อนจ าหน่าย ในผู้ป่วย TKA 100% 

จัดหาอุปกรณ์จ าเป็น 
- อุปกรณ์ประคองข้อ 
(L-S support/Jewett 
brace/skin traction/ 
cast/slab) 
- อุปกรณ์ช่วยเดิน
(crutches/ 
walker/wheel chair, 
cane) 

- งบ service plan 
เขต/จังหวัด/เงินบ ารุง 
รพ. 
- กองทุนสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 

คณะกรรมการฯ 
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6 plus building block : Intermediate care  ผู้ป่วย  Chronic  Wound จังหวัดล าพูน 
เป้าหมาย : พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลตั้งแต่ M1 ลงไป ในการดูแลผู้ป่วย  Chronic  Wound 
Criteria ในการเข้าสู่ continuing care  
1. Pressure  sore gr 2 ที่แดงดี หรือ gr 3 ที่เริ่มมี granulation และไม่ต้องท า DB  แล้ว 
2. ไม่มีภาวะติดเชื้อรุนแรงแล้ว   หรือ Sign  sepsis / septic  shock 
3. ผู้ป่วยและญาติได้รับข้อมูล 
4. ได้รับการแนะน าจากนักโภชนากร 
5. เตรียมอุปกรณ์ท าแผล(ในกรณีท าแผลต่อที่บ้าน) 
6. ได้รับการส่งต่อข้อมูลผ่าน Thai  refer  แล้ว 
 

Service delivery Work force information 
Medical, Products, 

Vaccine,  Technology 
Financing Governance Participation 

กลุ่มโรค continuing care 
1. NF 
2. Pressure sore 
  

- มีพยาบาล   ET. nurse   
รพ.ละ 1 คน และ/หรือ 
พยาบาลที่ผ่านการอบรม
การดูแลผู้ป่วยที่มีแผล 
 

ตัวชี้วัด (ตามเกณฑ์) 
1. อัตราการส่งผู้ป่วยกลับจาก 
รพช .(Re – Admit ) 
 
 
 
 
 

- จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นใน
การท าแผล 
-ก าหนด  ICD  10 ให้เป็น
แนวทางเดียวกัน  คือ  NF 
= M 726 และ Pressure  
sore =L891 , L892 
-จัดตั้ง  line  group ใน
กลุ่มจังหวัด 

งบ service 
plan เขต
และ 
จังหวัด/เงิน
บ ารุง รพ. 

คณะกรรมการฯ - ให้ค าปรึกษาแนะน า
การพยาบาลผู้ป่วยที่มี
ปัญหา ตาม guide  
line /  line  group 
- เสริมพลังให้ผู้ดูแล / 
ญาติในเรื่องการดูแล
แผลเองเมื่อกลับไปพัก
ฟ้ืนที่บ้าน  
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ข้อบ่งชี้ในการส่งผู้ป่วยผู้ป่วย  Chronic  Wound  โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน 
1.ผู้ป่วยแผลเรื้อรังที่  CW score 14-15/Necrotic tissue or yellow slough<20 % : To Ward/ community hospital for wound care หมายถึงการ
ประเมินแผลโดยใช้แบบประเมินและติดตามการหายของแผลเรื้อรัง ได้คะแนน ๑๔-๑๕คะแนนหรือพ้ืนผิวแผลมีเนื้อตายสีด าหรือสีเหลือง <๒๐ % ซึ่งแพทย์ประเมินแล้ว
ควบคุมอาการติดเชื้อได้ต้องการการจัดการคือให้ยาฆ่าเชื้อต่อเนื่องและจัดการแผล สามารถการจัดการ/ท าแผลแผลที่หอผู้ป่วยหรือส่งต่อไปรักษาโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ 
2. ผู้ป่วยแผลเรื้อรังที่ CW score<13,yellow slough<10%,granulation tissue 100% : To  Health center หมายถึงการประเมินแผลโดยใช้แบบประเมินและ 
   ติดตามการหายของแผงเรื้อรัง ได้คะแนน <๑๓คะแนนหรือพ้ืนผิวแผล มีเนื้อตายสีเหลือง<๑๐% หรือเนื้อแดง ๑๐๐%  ข้อใดข้อหนึ่งซึ่งแพทย์ประเมินแล้วไม่มีให้ยาฆ่า
เชื้อทาง  หลอดเลือดด า การจัดการคือสามารถกลับบ้านหรือส่งตัวไปท าแผลต่อรพ.สตใกล้บ้านได้ 
 แนวทางการปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMI ต.ค. – ธ.ค.60 เทียบย้อนหลัง 1 ปี 

Input 

 

Process 

 

Outcome 

 

Case  chronic wound 
-NF 
-Burn 
-Vessel disease ulcer 
-Pressure ulcer 
-DM Ulcer 
-Complex wound 

D/C 
แพทย์พิจารณา Follow up 

onlineใกล้บ้าน 
 

ออกใบนัดไปรพช.ใกล้บ้าน 
 

แจ้งรพช.ทางเวปเพจและ
ทางไลน์ 

-บันทึกข้อมูลในโปรแกรม 
-ส่งต่อข้อมูลไปรพช. 

1.ผู้ป่วยแผลเรื้อรังที่มา Follow up  
1.1 พยาบาล OPD Print ประวัติผู้ป่วยจากเวปเพจ และแพทย์เวรประเมินแผล  
1.2 ตอบกลับโดยส่งรูปประวัติและรูปแผลทางไลน์ โดยแพทย์ตอบไลน์ทันทีภายใน 15 นาท ี
2.ผู้ป่วยมาท าแผลแล้วต้องการปรึกษา 
2.1.บันทึกข้อมูลผู้ป่วยในเวปเพจ  
2.2.ส่งไลน์รูปแผลแจ้งแพทย์ดังนี้เพศ อายุ โรคประจ าตัว ประวัติเจ็บป่วย และการจัดการที่รพช.  แพทย์จะตอบกลับภายใน 1 วัน 
 - กรณี Emergency consult และ referมาปกติ 

Wound 
care 

center 

แพทย์พิจารณา ส่งตัวไปรักษา
ใกล้บ้าน 

 
ประสานรพช.ใกล้บ้าน 

 
แจ้งรพช.ทางเวปเพจและทาง

ไลน์ 
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1.6

รพ.ล ำพนู รพ.แมท่ำ รพ.บำ้น
โฮง่

รพ.ลี้ รพ.ทุง่หวั
ชำ้ง

รพ.ป่ำซำง รพ.บำ้นธิ รพ.เวยีง
หนองลอ่ง

ปีงบ 2560 1.3657 0.6865 0.6518 0.5739 0.6157 0.7367 0.5589 0

ปีงบ 2561 (3 ด.) 1.4279 0.7005 0.6475 0.5228 0.6010 0.7226 0.5806 0.6422
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อัตราครองเตียง 

 
ผู้รายงาน : นางบุษบา อนุศักดิ์ 

ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  

E mail : busaba.aa@hotmail.co.th 
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อตัรำครองเตยีง ปีงบ 2560 ท ัง้ปี อตัรำครองเตยีง ปีงบ 2561 (3 ด.)
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