
การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังในการเติมยาที่บ้านช่วงCOVID -19 

(Continuous Quality Improvement : CQI) 

บทคัดย่อ 

 จากนโยบายลดความแออัดในสถานบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังช่วงระบาดของโรค "โควิด-19”ท าให้
เกิดการ disrupt ในระยะหนึ่งในระบบบริการสุขภาพมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์  โดยเปลี่ยนระบบ
บริการเป็นเชิงรุกในชุมชนให้มากขึ้น เพ่ือท าให้คนไข้ไม่ต้องมาแออัด เสี่ยงต่อการติดเชื้อ โรงพยาบาลอาจต้องไป 
Home visit มากขึ้น ให้ผู้ป่วยรับยาที่บ้านเพ่ือลดความแออัดในโรงพยาบาล” โดยให้ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค ได้แก่ 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางจิตเวช และหอบหืดหรือโรคเรื้อรังที่ไม่มีความซับซ้อนในการดูแล สามารถรับยา
ที่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการโดยที่ไม่ต้องแออัดเพ่ือสนับสนุนมาตรการ social distancing ในสถานการณ์
การระบาดโควิด-19   อย่างไรก็ดี เมื่อมีการระบาดของโควิด-19 เกิดขึ้น โรงพยาบาลและรพ.สต.ในเครือข่ายได้
พิจารณาจัดส่งยาให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเคสที่อาการคงที่หรือมีการรับยาต่อเนื่องอยู่แล้ว พร้อมปรับ
รอบการจ่ายยา รอบละ 1-2 เดือน เป็นรอบละ 2-3  เดือนโดยทางโรงพยาบาลเป็นคนจัดยา จากนั้นส่งยามาให้ทีม
เยี่ยมบ้านของแต่ละรพ.สต.เพ่ือน าไปจัดส่งแก่ผู้ป่วยต่อไป 

ชื่อผลงาน: การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังในการเติมยาทีบ่้านช่วงCOVID -19  

ค าส าคัญ : การพัฒนาระบบบริการคลีนิกโรคเรื้อรังในชุมชนป้องกันผู้ป่วยขาดยา 

สรุปผลงานโดยย่อ : หลักการส าคัญในการพัฒนาคือคนไข้ต้องไม่ขาดยา ได้รับยาตามก าหนดเวลา  ทั้งในผู้ป่วยที่รับ
ยาเรื้อรังจากรพ.ควนขนุนและรพ.สต.บ้านดอนศาลา มาตรการ Social Distancing ของกระทรวงสาธารณะสุข 
(สธ.) กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ( NCD) ได้จัดประชุมพยาบาลประจ าแต่ละรพ.สต.เพ่ือชี้แจ้งการจัดแจกยาให้
ผู้ป่วย4 กลุ่มโรค ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางจิตเวช และหอบหืด ที่บ้านเพ่ือลดความแออัดในการมา
รับยาในระบบเดิมที่ไม่มีการระบาดช่วง COVID-19    ในสว่นของการจัดระบบการรับยาเรื้อรังของรพ.สต.จะไม่มีมี
แพทย์ออกให้บริการที่รพ.สต.ตามแผนที่เคยออก  แต่ถ้ามีคนไข้ท่ีต้องปรึกษาจะผ่านทางไลน์ส่วนตัวของหมอประจ า
ครอบครัว  ดังนั้นในช่วงนี้ทางรพ.ควนขนุนจะจัดยาให้คนไข้ที่ใกล้ถึงนัดก่อน  โดยส่งยาไปให้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.) เพ่ือให้ อสม.กระจายไปถึงคนไข้  โดยยาที่คนไข้ได้รับจะมีจ านวนยาคนละ 2-3 เดือน ผู้ป่วย
ทีต่้องมารับยาในรอบถัดไปทางรพ.ควนขนุนจะมีรายชื่อแจ้งมาให้รพ.สต.ก่อนถึงวันนัดรับยา โดยที่คนไข้ไม่ต้องมา
โรงพยาบาลเพราะส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ มีความเสี่ยงสูง ถ้าติดเชื้อจะล าบากมากกรณีคนไข้ท่ีต้องใช้ยานอกบัญชียา
หลักและฉีดส าหรับโรคเบาหวานยังต้องไปรับยาด้วยตนเองที่รพ.ควนขนุน  ระบบจัดส่งยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีบ้าน
โดยจนท.ร่วมกับ อสม. ช่วยลดความแออัดและเป็นตัวอย่างดีๆ ของการสร้างระบบสุขภาพที่เข้มแข็งในชุมชนสร้าง
ความน่าเชื่อถือในตัวอสม.ในการไปแจกยาให้แก่ชาวบ้าน ในส่วนของรพ.สต.บ้านดอนศาลาจะจัดท าทะเบียนผู้ป่วย
แยกเป็นรายหมู่บ้านและนัดเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานให้มารับบริการตามปกติท่ีรพ.สต.บ้านดอนศาลา โดยจะก าหนด
วัน  เวลาและสถานที่ในการให้บริการ เนื่องจากกลุ่มผู้ป่วยมีจ านวนไม่มากสามารถลดระยะห่างแต่ละคนได้ประกอบ
กับผู้ป่วยบางคนไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลแต่ละVisit ได้ หากพบปัญหาก็สามารถจัดการผ่านLine ส่วนตัวของ
แพทย์ประจ าครอบครัว 



ชื่อเจ้าของผลงาน  :  1.นางอารีรัตน์   รักษ์พันธ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

ชื่อหน่วยงาน  : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนศาลา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนขนุน 

                    โทร 074 681991 E-mail : kanoon204@gmail.com 

เป้าหมาย :  

             1.ผู้ป่วยผู้ปว่ย 4 กลุ่มโรค ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางจิตเวช และหอบหืด ที่รับ            

การรักษาต่อเนื่องที่รพ.ควนขนุนและรพ.สต.บ้านดอนศาลา ไม่ขาดยาในช่วงระบาดของโรคโควิด-19   และ             
ไดป้รับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาในช่วงโควิด-19 

             2.ผู้ป่วยที่รับยาได้รับการเจาะเลือดประจ าปีตามก าหนด อย่างมีระยะห่างทางสังคม 

3. วัตถุประสงค์  

           1.เพ่ือพัฒนาระบบบริการในผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคได้รับยาตามนัดไม่ขาดยาในช่วงCOVID-19 โดยการเติมยาที่
บ้านผ่านเจ้าหน้าที่และอสม.ระบบจัดส่งยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน สามารถลดความแออัดในรพ.ได้ 

  2.เพื่อติดตามอาการและภาวะแทรกซ้อนในช่วงโควิดระบาดได้  

           3.เพื่อสร้างระบบพัฒนาบริการสุขภาพที่เข้มแข็งในชุมชน ผ่านเจ้าหน้าที่และอสม.ประจ า                 
รพ.สต.บ้านดอนศาลา ในการเติมยาที่บ้านช่วงระบาดของโควิด -19 

4.ปัญหาและสาเหตุ  

 จากนโยบายลดความแออัดในสถานบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังช่วงระบาดของโรค "โควิด-19” 

“ อยู่บ้าน  หยุดเชื้อ  เพ่ือชาติ ” ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการรับบริการโดยเฉพาะในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่
จ าเป็นต้องรับยาและการรักษาอย่างต่อเนื่อง  จึงจ าเป็นต้องคิดหาวิธีปรับเปลี่ยนเป็นการท างานเชิงรุกในพ้ืนที่ให้
เพ่ิมขึ้น  โดยจ าเป็นที่ต้องรักษาระยะห่างทางสังคมโดยให้ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรค
ทางจิตเวช และหอบหืดหรือโรคเรื้อรังที่ไม่มีความซับซ้อนในการดูแล สามารถรับยาที่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
บริการโดยที่ไม่ต้องแออัดเพ่ือสนับสนุนมาตรการ social distancing รวมถึงการลดการออกไปนอกบ้านโดยไม่
จ าเป็น หลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะ การไม่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน และการท างานอยู่ที่บ้าน ทั้งนี้การท า  
Social Distancing จะช่วยลดอัตรการแพร่ระบาดของไวรัสจากคนสู่คน ตามที่ Gerardo Chowell ประธานสาขา
วิทยศาสตร์สุขภาพประชากร (Population Health Sciences) จาก Georgia State University ได้เผยว่า ทุก ๆ 
การลดจ านวนการติดต่อระหว่างคนต่อวัน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อระหว่าง เครือญาติ เพ่ือน เพ่ือร่วมงาน หรือที่
โรงเรียนนั้นจะช่วยลดการแพร่เชื้อไวรัสในสังคมเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าการ Social Distancing จะเป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพ ก็ขอแนะน าให้ท าควบคู่ไปกับการรักษาความสะอาด ล้างมือบ่อยด้วยแอลกอฮอล์หรือสบู่อยู่เสมอ 

  ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ประจ ารพ.สต.บ้านดอนศาลาจึงได้จัดการพัฒนาระบบบริการเชิงรุกในชุมชนส าหรับ
ช่วงระบาดโควิด-19 ขึ้น เพ่ือป้องกันการขาดยาและลดการเดินทางไปรับยาที่รพ.ควนขนุนในผู้ป่วยที่มีอาการคงที่
สามารถรับการเติมยาที่บ้านได้  ในส่วนของผู้ป่วยที่มีข้อห้ามส าหรับเติมยาที่บ้านก็ไปรับบริการที่รพ.ควนขนุนและ



รพ.สต.บ้านดอนศาลาตามนัด  โดยมีการตระหนักถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมในอสม.ที่ออกปฏิบัติงานต้องเข้าใจ
และมีความรู้ในการให้ค าอธิบายและการสร้างสุขวินัยส าหรับตนเองและเพ่ือนบ้าน โดยการสวมหน้ากากอนามัยทุก
ครั้งเมื่อออกจากบ้าน  กินร้อน  ช้อนใครช้อนมัน ห่างกัน 1 - 2 เมตร ไม่จ าเป็นควรงดการเดินทางเพราะเป็นช่วงที่
ทุกคนช่วยหยุดการระบาดของโรคร่วมกัน  แนะน าให้ท าควบคู่ไปกับการรักษาความสะอาด  ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์
หรือสบู่อยู่เสมอ  ลดจ านวนการติดต่อระหว่างคนต่อวัน และการตรวจสอบยาที่ได้รับ กรณียาเปลี่ยนบริษัท อสม.
ต้องบอกให้คนไข้รับทราบถึงจะมีแปะหน้าซองยาแล้วก็ตาม  ใบนัดครั้งต่อไปในการรับยาหากสถานการณ์  การ
ระบาดของโรคสงบลงและสามารถเข้ารับบริการตามระบบเดิมของโรงพยาบาลควนขนุน 

กิจกรรมการพัฒนาระยะท่ี 1 เดือน เมษายน – พฤษภาคม  2563 

ขั้นที่ 1 การวางแผน (Planning) 

     1.ศึกษาแนวทางการด าเนินงานควบคุมและการส่งเสริมป้องกันโรคโควิด-19  ในสถานการณ์ระบาดของ
ประเทศไทยและนโยบายของกระทรวงสากระทรวงสาธารณะสุข (สธ.) นั้นได้เริ่มเดินหน้าออกมาตรการ Social 
Distancing เช่น การสั่งปิดสถานบันเทิงต่าง ๆ ชั่วคราว และการแนะน าให้ประชาชนนั้นรักษาระยะห่าง
ระหว่างตัวเองและผู้อ่ืน เพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสขยายวงกว้างในสังคมไทย การกักตัวผู้ที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยง 14 วัน
ต้องมีการเติมยาทุกครั้งตามนัดด้วย 

      2.ประชุมทีมด าเนินงานประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. เพ่ือร่วมวางรูปแบบการด าเนินงาน
ควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในการเติมยาที่บ้านให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 4 กลุ่มโรค ของโรงพยาบาล
ควนขนุนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนศาลาตามรายชื่อที่ส่งมา 

ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Do) 

การด าเนินงานเชิงรับ : ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 

   1.สนองนโยบายมาตรการ Social Distancingหรือที่ในภาษาไทยเรียกว่า ‘การเว้นระยะห่างทางสังคม’ ซ่ึง
การเว้นระยะห่างทางสังคมนี้สามารถเข้าใจง่าย ๆ คือการสร้างระยะห่างระหว่างตัวเราเองกับคนอ่ืน ๆ ในสังคม 
รวมถึงการลดการออกไปนอกบ้านโดยไม่จ าเป็น หลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะ การไม่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่น และการท างานอยู่ที่บ้าน 

   2.รับนโยบายจากทาง CUP ควนขนุนและกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของรพ.ควนขนุนการด าเนินงาน
โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลด้วยระบบจัดส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน 

   3.จัดท าทะเบียนรายชื่อผู้ป่วยที่ต้องรับการเติมยาจากทางรพ.ควนขนุนที่ส่งผ่านทางเมล ก่อนที่ทางรพ.ควน
ขนุนจะจัดส่งยาให้ทุกวันศุกร์เพ่ือไปเติมยาที่บ้าน 
   4.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้เรื่องแนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวังโรคโควิด-19 
และกลุ่มโรคเรื้อรังหากมีภาวะแทรกซ้อนจากการเติมยาที่บ้าน แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านดอนศาลาทุกคน ให้สามารถปรึกษาแพทย์และเภสัชกรได้กรณีพบเจอปัญหาจากการใช้ยา 
 
 



   5.จัดอบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวังแนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวังโรคโควิด-19 
ฝึกปฏิบัติการล้างมือ  การเก็บทิ้งหน้ากากอนามัยเพราะเป็นขยะติดเชื้อ และกลุ่มโรคเรื้อรังหากมีาวะแทรกซ้อน
จากการเติมยาที่บ้าน แก่ อสม.ทุกคนเพ่ือให้แจ้งมายังเจ้าหน้าที่ประจ ารพ.สต.บ้านดอนศาลาไดใ้นวันประชุม
ประจ าเดือนอสม. 

การด าเนินงานเชิงรุก: 
    1.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจโรคโควิด – 19  แนวทางการด าเนินงานและบทบาทในการด าเนินการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน โดยมี อสม.เป็นแกนน าในการประชาสัมพันธ์กับ
ชาวบ้านสนับสนุนมาตรการ social distancing รวมถึงการลดการออกไปนอกบ้านโดยไม่จ าเป็น หลีกเลี่ยงการ
ใช้ขนส่งสาธารณะ การไม่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้ อ่ืน และการท างานอยู่ที่บ้าน ทั้ งนี้การท า Social 
Distancing จะช่วยลดอัตรการแพร่ระบาดของไวรัสจากคนสู่คน   

   2.ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านให้ช่วยกันแจ้งผู้ที่มากลับมาจากพ้ืนที่เสี่ยงช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 ใน
การกักตัว 14 วันนโยบายมาตรการ Social Distancing หรือที่ในภาษาไทยเรียกว่า ‘การเว้นระยะห่างทาง
สังคม’ ซึ่งการเว้นระยะห่างทางสังคมนี้สามารถเข้าใจง่าย ๆ คือการสร้างระยะห่างระหว่างตัวเราเองกับคนอ่ืน 
ๆ ในสังคม รวมถึงการลดการออกไปนอกบ้านโดยไม่จ าเป็น หลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะ การไม่เข้าร่วม
กิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน และการท างานอยู่ที่บ้าน 

ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (Check) ผลจากการด าเนินงาน ในการส่งยาเติมที่บ้านในครั้งแรกตามรายชื่อ 

ที่รพ.ควนขนุนส่งมา 

        1. พบว่าการส่งยาบางสัปดาห์มีความล่าช้าเนื่องจากคนขับรถส่งยาไม่ทันก่อน16.30น.แต่ไม่แจ้งทางกลุ่ม
งาน NCDว่ามียาเหลือที่ยังไม่จัดส่งอีกกี่ที  และท าให้ผู้ป่วยไม่ได้รับยาตามนัดเมื่อถึงเวลานัด  ผู้ป่วยต้องไปรับยา
ที่โรงพยาบาลเองเพราะมีรายชื่อว่ามีการเติมยาที่บ้านแต่ไม่มียาส่งผ่านมาทางรพ.สต.บ้านดอนศาลาในวันที่ นัด
รับยาพอดี  ท าให้คนไข้ขาดยาหากไม่ขึ้นไปรับยาด้วยตนเองที่รพ.ควนขนุน ทั้งในผู้ป่วยหอบหืด  ผู้ป่วยรับยา
ไขมันอย่างเดียว  

        2. มีรายชื่อว่ามีการเติมยาที่บ้านแต่ไม่มียา  ยาติดไปกับรพ.สต.อ่ืนต้องมีการสอบถามว่าเป็นคนไข้ของ
รพ.สต.ใดจะได้มีการส่งมอบยากันต่อไปแจ้งทางรพ.ให้มีการตรวจสอบก่อนจัดส่งยา 

        3. มีคนไข้เติมยาที่บ้านมีอาการสงสัยแพ้ยา  อสม.และญาติประสานมายังเจ้าหน้าที่เพ่ือลงดูคนไข้  
เพราะเป็นคนที่ถูกกักตัว 14 วันจากพ้ืนที่เสี่ยง ได้มีการปรึกษาแพทย์และเภสัชจากอาการที่คนไข้เป็นและให้
ญาติขึ้นไปรับยาแทนที่รพ.ควนขนุนท าให้เกิดความสะดวกในการดูแลและส่งมอบข้อมูลระหว่างกักตัว  คนไข้ก็
ได้รับการดูแลผ่านLine ส่วนตัวกบแพทย์ 

 

 

 



ขั้นที่ 4การปรับปรุงแก้ไข (Act) 
    จากผลการด าเนินงานเมษายน – พฤษภาคม  2563  พบว่า 
     1.การจัดส่งมอบยาตามรายชื่อในวันศุกร์ท าให้คนไข้อาจไม่มียากินหากไม่มียาส่งมาตามรายชื่อ  เพราะวันรุ่งขึ้น
จะเป็นวันหยุด จึงเสนอให้ทางรพ.ควนขนุนจัดส่งยาในวันอ่ืนที่ไม่ใช่วันศุกร์  ซึ่งทางรพ.ควนขนุนได้ปรับแผนการ
จัดส่งยาเป็นวันพฤหัสบดี 
     2.มีการลงรายมือชื่อในการรับ –  ส่งมอบยาในแต่ละครั้ง  มีการระบุชื่อรพ.สต. จ านวนยาที่จัดส่ง ลงรายมือชื่อ
ผู้ตรวจสอบจ านวนยาว่าครบตามท่ีทางรพ.ควนขนุนแจ้งมาหรือไม่  ท าให้สามารถติดต่อได้ทันทีกับทางรพ.ควนขนุน
และประสานอสม.เพ่ือแจ้งผู้ป่วยได้ทันท่วงที 

กิจกรรมการพัฒนาระยะท่ี 2   เดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม  2563 

ขั้นที่ 1 การวางแผน (Planning) 

 1.ประชุมทีมจนท.เพ่ือสรุปข้อปัญหาจากการเติมยาที่บ้าน  ในการด าเนินงานประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และ อสม. เพ่ือร่วมวางแผนและแก้ไขการจัดส่งยาที่บ้าน  ติดตามการเจาะเลือดประจ าปีอย่างมี
ระยะห่างในการนัดผู้ป่วยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนศาลาและรพ.ควนขนุน 

ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Do) 

การด าเนินงานเชิงรุก: 

     1.จากการพัฒนาระบบการเติมยาที่บ้านช่วงโควิด -19  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือ อสม. ให้ความรู้ สร้าง
กระแสเพ่ือให้เกิดความตระหนักการรับรู้ระดับความเสี่ยงในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 

    2.จัดอบรม อสม.เพ่ือทบทวนความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -
19  สร้างเครือข่ายชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องเติมยา 

ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (Check) 

        ประชาชนได้ประโยชน์ ได้รับยาจากการส่งยาโดย อสม. การจัดส่งนี้ไม่ใช่แค่ส่งอย่างเดียวแต่มีการตรวจ
จากเภสัชกร เจ้าหน้าที่อนามัย มีการลงบันทึกผลความดันโลหิตในสมุดประวัติประจ าตัวคนไข้  นอกจากท าให้
คนไข้ได้รับยาสม่ าเสมอ. ทางรพ.ควนขนุนสามารถดูผลจากการบันทึกค่าความดันฯในช่วงเติมยาที่บ้านได้อย่าง
ต่อเนื่อง นี่  

ขั้นที่ 4 การปรับปรุงแก้ไข (Act) 

     จากผลการด าเนินงานพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการเติมยาที่บ้านมีความพึงพอใจ  นอกจากนั้นยังได้รับการ
ตรวจทุกระบบไม่ว่าจะเป็นทางตา  ตรวจเท้าเบาหวาน การเจาะไขมันประจ าปีก็ได้รับบริการจากทางรพ.สต.
บ้านดอนศาลาเหมือนที่ไปรับยาที่รพ.ควนขนุนตามระบบปกติ 

 

 



9. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง :  

       1.จากการพัฒนาระบบบริการในผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคได้รับยาตามนัดไม่ขาดยาในช่วงCOVID-19 โดยการเติม
ยาที่บ้านผ่านเจ้าหน้าที่และอสม.ระบบจัดส่งยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีบ้านได้ ให้ผู้ป่วยตรวจสอบยาที่น าไปเติมว่า
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

  2.อสม.มีการแจ้งอาการและภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยที่ต้องเติมยาที่บ้านได้ถูกต้อง 

      3.สามารถสร้างระบบพัฒนาบริการสุขภาพที่เข้มแข็งในชุมชน ผ่านญาติที่ดูแลและอสม.ประจ า                 
รพ.สต.บ้านดอนศาลา ในการเติมยาที่บ้านช่วงระบาดของโควิด –19 

    10. บทเรียนที่ได้รับโอกาสพัฒนา :  

 1. เน้นการท างานเชิงรุกในชุมชนร่วมกับเครือข่ายรพ.ควนขนุน ในการเติมยาที่บ้านได้ถูกต้องโดยผ่านอสม 

 


