
การพัฒนารูปแบบการดูแลในระยะเปล่ียนผ่าน และการดูแลต่อเนื่อง
ในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวหลังจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล

เพ่ือลดอาการกําเริบหัวใจล้มเหลว 

นางสาวอนงค์ อมฤตโกมล 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้นําเสนอ

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1

ชื่อเรื่อง
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1. บทสรุปของผู้บริหาร
2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่นําเสนอ" 

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม ่
6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทํางาน และประโยชน์ที่ได้รับ

7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

8. ความท้าทายต่อไป 

9. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ และความยั่งยืน 

10. เอกสารอ้างอิง

หัวข้อนําเสนอ

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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1.บทสรุปของผู้บริหาร

Organization Name โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Organization Characteristic โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

 Core Services รักษาโรคยาก / โรคที่มีความซับซ้อนสูง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยมีแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางครอบคลุมทุกสาขา 

- ให้บริการวิชาการ / ให้คําปรึกษาแก่เครือข่ายการดูแลผู้ป่วย 8 จังหวัด

ภาคเหนือ (การจัดบริการวิชาการ, แผนการดูแลรักษาและการใหคําปรึกษา) 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



วิสัยทัศน์ 2022 ต้องการเป็น
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในดวงใจ ระดับมาตราฐานสากล

                     2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



หน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนานี้คือ ทีมการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ที่ประกอบด้วยแพทย ์พยาบาล และ
เภสัขกรทํางานร่วมกันแบบสหสาขา 

ทีมได้รับการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certificate) ในโรคหัวใจล้มเหลว (Heart Failure)จาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลม่ือ วันท่ี 28 ธันวาคม 2560 

                     2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่นําเสนอ" 

ผู้ป่วยฉุกเฉิน : ได้รับการดูแลปัญหา

เร่งด่วนอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและ 

ปลอดภัย

ผู้ป่วยใน: การรักษาพยาบาลท่ีมี

มาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย

ผู้ป่วยนอก: ระยะเวลารอคอยน้อย ความ

สะดวกสบายในการรับบริการ, การติดต่อ

ประสานงานไม่ซับซ้อน,
การรักษาท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัย

ความต้องการผู้ป่วย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ห้องฉุกเฉิน     CCU    หอผู้ป่วยสามญั                                      

4.กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต

 มุ่งเน้นเป้าหมาย ความปลอดภัยผู้ป่วยในโรงพยาบาล  ให้ผู้ป่วยอาการหัวใจล้มเหลวดีขึ้น 

การฉ ีดยาข ับปสัสาวะ

การใหอ้อกซเิจน 

ใหย้าช่วยการบบีตวัของหวัใจ

การใส่เคร ื่องช่วยหายใจ

ผู้ป่วยหวัใจล้มเหลวจะเข ้าร ับการร ักษา

ดว้ยอาการ หายใจเหนื่อย นอนราบ

ไม่ได ้ขาบวม ทอ้งโต

การร ักษาตามมาตรฐาน

ถ้าผู้ป่วยมาดว้ยอาการซอ็ค 

ตอ้งช่วยดว้ยเคร ื่องพยุงหวัใจ



8

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่

ผู้ป่วยดขี ึน้

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Bye-bye...Don’t come 
back within 30 days!!

 เดิม เป้าหมายการดูแลมุ้งเน้น ความปลอดภัยผู้ป่วยในโรงพยาบาล  ให้ผู้ป่วยอาการหัวใจล้มเหลวดีข้ึน 



5.กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่

การรักษาต่อเน่ืองแบบ

ผู้ป่วยนอก 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรักษาในโรงพยาบาล 

ห้องฉุกเฉิน     CCU    หอผู้ป่วยสามญั

กระบวนการดูแลแบบเดิมไม่มีการดูแลในช่วงเปล่ียนผ่าน Transition

 กระบวนการดูแลผู้ป่วยหวัใจล้มเหลวเดมิ

ระยะเปล่ียนผ่าน (transition) คือช่วงที่ผู้ป่วยเปล่ียนสถานะจาก ผู้ป่วยในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอก 

ซึ่งเป็นรอยต่อของการดูแล  



เ
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

   แก้ปัญหาไม่ได ้คุณภาพชีวิตแย่ลง อาการ

แย่ลง กลับเข้ารักษาตัวซ้ําในโรงพยาบาล 

ผู้ป่วยอาการดขี ึน้

        ปัญหาผู้ป่วยหลังจําหน่าย เป็นโรคไม่หายขาด

• ผู้ป่วยมีคําถามมากมาย ไม่รู้จะทําตัวอย่างไร 

• อาการเหนื่อยยังมีอยู่ และอาจมากข้ึน รอวันนัดดีไหม

• พยาบาลให้งดกินเค็มตลอดชีวิต จะทําอาหารอย่างไร

• ด่ืมน้ําน้อยๆ ทําได้ไหม 

• กินยาแล้วรู้สึกเวียนศรีษะ จะกินต่อไหม

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



หัวใจล้มเหลวเป็นโรคซับซ้อน 

Emergency Room

High rate  ER Visit for Lasix IV

-Re-admission &Complication

มีความรุนแรงของโรคมากขึ้น

มีกลับเข้ารักษาตัวซํ้าในโรงพยาบาลบ่อยครั้ง : 20% within 1 month

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

Half of these re-
hospitalization  may 

have been preventable 

เป็นโรคท่ีมีความเส่ียงสูง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



หัวใจล้มเหลวเป็นโรคซับซ้อน 

Emergency Room

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป้าหมาย

ลดการกลับเข้ารักษาตัวซ้ําในโรงพยาบาล 1 month



ขั้นเตรียมการ

1.ประชุมทมีในการพฒันา

2.ร่วมกันจัดแนวทาง แนวปฏบัิต ิและ

เอกสารใช้ร่วมกัน ได้แก่ Flow การ

ดูแล , HF Discharge Check listอบรมเจ้าหน้าที ่สร้างความรู้ 

ความเข้าใจในการดูแล

    5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



Entry

ดขี ึน้

Patient Assessment Planning of Care

 Process of care ADHF

5.กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่



5.กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การพัฒนา เป็นโมเดลในการดูแลผู้ป่วยในระยะเปล่ียนผ่านและการดูแลต่อเน่ือง(Transitional and Continuous 

Care Model in CMU Heart Failure Clinic) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน

1. การประเมินและเตรียม

ความพร้อมก่อนจําหน่าย

2. การดูแลผู้ป่วยหัวใจ

ล้มเหลวหลังจําหน่ายใน

ระยะเปล่ียนผ่าน 

(Transitional care)

3. การดูแลต่อเน่ือง 

HF Clinic 

Inpatient

Home HF clinic



แบบเดิม

ผู้ป่วยอาการดีขึ้น

CCU

ห้องฉุกเฉิน

แบบใหม่สําหรับผู้ป่วยเส่ียงสูง

3.  รักษาต่อเน่ืองที่คลินิกหัวใจล้มเหลว

จําหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน

หอผู้ป่วยสามัญ

ผู้ป่วยอาการดขี ึน้

ห้องฉุกเฉิน

CCU

หอผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยกลับบ้าน

                   5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีได้ปรับปรุงใหม่

1.ประเมิน เตีรยมความพร้อมก่อน

จําหน่ายโดยใช้ D/C check list

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.ดูแลในช่วง

เปล่ียนผ่าน 



เภสัชกร

ห
แพทย์

อาจารยแ์พทย ์

หอผู้ป่วยสามญั

Heart failure Clinic
การทาํงานแบบ

เป็นทมีสหสาขา

                  5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีได้ปรับปรุงใหม่

3. เผยแพร่ สร้างความเข้าใจในการนําแนวปฏิบัติไปใช้ให้แก่ทีมดูแล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขั้นเตรียมการ



                           5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่

  

PDCA ออกแบบการใช้งานให้สะดวก เหมาะสม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



แนวทางการดแูลและส่งตอ่ผู้ป่วยก่อนจาํหน่าย

หอผู้ป่วย CCU

หอผู้ป่วย อช 1, อญ 1

คลินิกหวัใจล้มเหลว

แพทย์

พยาบาล

ขั้นเตรียมการ



ผู้ป่วยดขี ึน้

ใหก้ลับบ้าน

5.กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่

การรักษาแบบผู้ป่วยนอก 

ช่วงเปล่ียนผ่านTransition of Care

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรักษาในโรงพยาบาล 

การพัฒนา เป็นโมเดลในการดูแลผู้ป่วยในระยะเปล่ียนผ่าน

และการดูแลต่อเน่ือง(Transitional and Continuous 

Care Model in CMU Heart Failure Clinic) 

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน

1. การประเมินและเตรียมความพร้อมก่อนจําหน่าย

2. การดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวหลังจําหน่ายใน

ระยะเปล่ียนผ่าน (Transitional care)

3. การดูแลต่อเน่ือง HF Clinic 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีได้ปรับปรุงใหม่

2. ข้ันดําเนินการ :

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 การประเมินเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนจําหน่าย



             5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่

ขั้นดําเนินการ : 

1. ปัจจัยทีท่าํให้อาการกําเริบ ได้รับการค้นหาและแก้ไขแล้ว(Identify precipitating factors )

2. Echocardiogram ทาํหรือยงั  EF = ?  การรักษาไม่เหมือนกัน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประเมินเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนจําหน่าย
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีได้ปรับปรุงใหม่

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ข้ันดําเนินการ : 

การประเมินเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนจําหน่าย



Warning signs & 
symptoms

ทอ้งโตบวม 

สอนใหผู้ป่้วยปรบัยาขบั

ปัสสาวะ เม่ือนํา้หนกัขึน้

สิ่งสาํคัญในการเตร ียมก่อนจาํหน่าย คอืการสอนแนะนาํผู้ป่วย

อธ ิบายเร ื่องโรค และภาวะหวัใจล้มเหลวท ีเ่กดิกับผู้ป่วยว่าเป็นสิ่งท ีป้่องกันอาการกาํเร ิบ
ได ้ดว้ยการเฝ้าระวังและแก้ไขก่อนเกดิไดด้ว้ยตนเอง

สอนวธีิดูเท้า ข้อเท้า สอนกดหน้าแข้ง

สอนการสังเกตอาการนํา้เกิน 

           5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีได้ปรับปรุงใหม่

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ข้ันดําเนินการ :                                                                                

การประเมินเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนจําหน่าย  การดูแลผู้ป่วยในระยะเปล่ียนผ่าน



2 weeksประเมินปัญหาผู้ป่วย

ประเมินเตรียมความ

พร้อมก่อนจําหน่าย

นัดมาตรวจ

คลินิกหัวใจ

ล้มเหลว

- ผู้ป่วยโทร ไลน์แจ้งอาการ 

(Phone/line monitor ing) 

-พยาบาลประเมนิอาการและการดูแล

ช่วยเหลือตามอาการของผู้ป่วย   เช่น 

เวยีนศีรษะ  อ่อนเพลีย เหน่ือย บวม 

อ่ืนๆ

- ส่งเสริมการปฏิบัติตัวท่ีถูกต้อง การ

รับประทานอาหารลดเค็ม การด่ืมน้ํา

           5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีได้ปรับปรุงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ข้ันดําเนินการ:การดูแลในระยะเปล่ียนผ่าน (ผู้ป่วยอยู่บ้าน)

การดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว

หลังจําหน่ายในระยะเปล่ียน

ผ่าน (Transitional care)



นัดมาตรวจคลินิกหัวใจล้มเหลวการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ

           5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีได้ปรับปรุงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ข้ันดําเนินการ:การดูแลต่อเน่ือง

พยาบาล
แพทย ์เภสัชกร



วันท ี ่order D/C

ทีมการดูแล

Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital Conference 2021
Multidisciplinary Approaches in Clinical Practice           5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่

ส่ิงสําคัญของกระบวนการดูแลในระยะเปล่ียนผ่าน และการดูแลต่อเนื่อง  

การให้ความรู้คําแนะนํา

ผู้ป่วยในการดูแลตนเอง การประสานงาน

การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปวย

การประเมินจัดการ

ปัญหา ความเส่ียง

ผู้ป่วยได้

ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาต่อเน่ืองง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



                        6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทํางาน

                      และประโยชน์ที่ได้รับ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ข้ันการเก็บและวิเคราะห์

ผลลัพธ์การดําเนินงาน

ผลลพัธก์าร

ดแูล

ตวัวดั เป้าหมายของ

เกณฑ์

 การกลบัเข้าพกั

รกัษาใน

โรงพยาบาล 

(Readmission)

จาํนวนผ ูป่้วยกลบัเข้ารกัษาตวัซํา้ใน

โรงพยาบาล ใน 28 วนั หมายถึงการกลบั

เข้าพกัรกัษาในโรงพยาบาลหลงัจากเข้าพกั

คร ัง้สดุท้ายที่ผา่นมาภายในเวลา 28 วนั (17) 

ด้วยอาการของภาวะแทรกซ้อนจากภาวะ

ของหวัใจล้มเหลว

น้อยกว่าร ้อยละ 

20 % (อ้างอิงจาก

รายงานวิจยั

ต่างประเทศ) 
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทํางาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ตวัอย่างแบบบันทกึข ้อมูล และจาํนวนคร ั้งการนอน รพ

วิธีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

เก็บข้อมูลการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วย ก่อนและหลังการดูแล

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทํางาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การวัด เริ่มจาก ตั้งเป้าหมาย เก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามเป้าหมาย เก็บก่อนและหลังเพื่อเปรียบเทียบ วิเคราะห์ผลลัพธ์

เก็บข้อมูลการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วย ก่อนและหลังการดูแล
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             6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทํางาน 

พฒันาโปรแกรมในการเกบ็ข ้อมูล

ของคนไข ้ในคลินิก โดยทาํใหเ้ข ้าไป

อยู่ใน database ไดต้ ัง้แตต่อน

คนไข ้เข ้ามา

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทํางาน 

และประโยชน์ที่ได้รับ

 

เพิม่ช่องทางการตดิต่อผู้ป่วยทางไลน์ (transitional Care )

เพิม่สมรรถนะพยาบาลตามหอผู้ป่วย

Standard 20%

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



                        6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทํางาน

                      และประโยชน์ที่ได้รับ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ข้ันการเก็บและวิเคราะห์

ผลลัพธ์การดําเนินงาน 1.น้อยกว่าร้อยละ 20 

% 

2.คะแนนคุณภาพชีวิต

น้อยกว่า 34.04 

(คะแนนเต็ม 105 

คะแนนยิ่งน้อยคุณภาพ

ชีวิตยิ่งด)ี
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทํางาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

วิธีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล โดยส่งทางไลน์

ตอบแบบสอบถามคุณภาพชีวิต

(Minnesota Living with Heart Failure  โดยทําเป็น 

google form 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



คะแนนคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเทียบเคียงได้กับคุณภาพชีวิติท่ีดีตามมาตรฐาน
  NYHA classes II 2018, 2020, สค 2021

อ้างอิง Minnesota Living with Heart Failure (MLHF) Questionnaire User manual (Association between MLHF scores and NYHA classes) 
คะแนนยิง่น้อยคุณภาพชีวติยิง่ด ี

34.4
27.96

31.3

0

5

10

15

20

25

30

35

ปี 2018 ปี 2020 2021

ปี 2018

ปี 2020

2021

ค่ามาตรฐาน 34.04

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทํางานและ

ประโยชน์ที่ได้รับ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ทําให้ จําหน่ายผู้ป่วยกลับบ้านปลอดภัยไร้รอยต่อ (Transitional Care) 

                 6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทํางานและ

               ประโยชน์ที่ได้รับ         

รูปแบบการดูแลในระยะเปล่ียนผ่าน และการดูแลต่อเน่ืองในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวหลังจําหน่าย

ออกจากโรงพยาบาล  

เป็นนวัตกรรมหน่ึงของการดูแลผู้ป่วย ซ่ึงเป็นการวางแผนระยะยาว

ให้ผู้ป่วยมีอาการดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองหลังจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล 

Keeping heart failure patients away from hospitals
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา อ ุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข แนวทางในการแก้ไขปัญหา

 การดูแลก่อนจําหน่าย 

(pre-discharge)
การส่ือสาร และการทํางานเป็นทีม จากทุก

หน่วยงานต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม

แนวปฏิบัติ

 -จัดประชุมทีมส่ือสาร แนวปฏิบัติ

-การเพิ่มตัวแทนพยาบาลที่มีความ

ชํานาญในการดูแลในหน่วยงาน

transition phase - การให้คําปรึกษาทางไลน์ สําหรับพยาบาลถือ

เป็นภาระงานใหม่ ผู้บริหารต้องเข้าใจ (แต่เดิม

พยาบาลดูแลคนไข้คือคนไข้อยู่ในโรงพยาบาล) 

พัฒนางานให้เป็น Tele medicine

continouse - ปัญหาในการติดต่อผู้ป่วย

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



โทรศัพท์ ติดตาม สอบถาม

อาการผู้ป่วย

ผู้ป่วยโทรศัพท์ปรึกษา

พยาบาล

- ไลน์มากขึ้น

-กําลังพัฒนาแพลตฟอร์ม   

(ในอนาคต)

ข้อเสียการโทรศัพท์

• โทรไม่ติด

• โทรติดแต่ไม่รับสาย

• ทําให้ต้องโทรหลายรอบ

พัฒนาใหม่

รอสาย

             7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข       

การดูแลในช่วง transition ต้องโทรศัพท์

รอสาย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ท่านมีอาการอย่างไร

หากมีอาการ จะมีแจ้งเตือนไปท่ีทีมผู้ดูแล 

ว่าผู้ป่วยท่ีมีรายช่ือนี้มีอาการ

List อาการ

• หายใจเหนื่อยมากข้ึนขณะทํากิจวัตร

ประจําวัน

• ขาบวมมากข้ึน

• เวียนศีรษะหน้ามืดเวลาเปลี่ยนท่า 

และ BP<90/60

• เหนื่อย นอนราบไม่ได้ ต้องนั่งหลับ 

นอนแล้วไอ

• ซึม สับสน

• เจ็บหน้าอกรุนแรงพักแล้วไม่ดีข้ึน

โดยเรียง ไม่มีข้ึนก่อน ตามด้วยสีแดง 

และสีเหลือง ต๊ิกได้มากกว่า 1 อาการ

ไม่มี

เหนื่อย นอนราบไม่ได้ 

ต้องนั่งหลับ นอนแล้วไอ

เริ่มสับสน

หายใจเหนื่อยมากขึ้น

ขณะทํากิจวัตรประจําวัน

ขาบวมมากข้ึน

ชื่อ-นามสกุล HN

แจ้งอาการ

บันทึกสุขภาพ

รายช่ือยา

อาหาร

อารมณ์

                                    8. ความท้าทายต่อไป 

การพัฒนา

application

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



 การทํางานเป็น

ทีมสหสาขา

การใช้แนวทางการรักษา 

พยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 

มาเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนา
การออกแบบงาน

ผู้นํา/นโยบาย/

วัฒนธรรมองค์กร

                      9. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ และความยั่งยืน 

หัวใจ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ร.พ ปทมุธานีดงูาน

ร.พ เชียงคาํดงูาน
ร.พ ขอนแก่นดงูาน

                       รายช่ือรพ.ท่ีดูงาน  

โรงพยาบาลสกลนคร           โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลจุฬา                โรงพยาบาลปทุมธานี

โรงพยาบาลจันทบุรี             โรงพยาบาลอุดร

โรงพยาบาลขอนแก่น           โรงพยาบาลกาฬสิน

โรงพยาบาลสันป่าตอง          โรงพยาบาลลําปาง

โรงพยาบาลเชียงคํา             โรงพยาบาลเชียงราย

โรงพยาบาลน่าน                 โรงพยาบาลพิจิตร

โรงพยาบาลนครพิงค            โรงพยาบาลฝาง

                      9. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ และความยั่งยืน 

ความยั่งยืน การเผยแพร่ความรู้ เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้โรงพยาบาลต่างๆ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



                       9. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กําลังใจหนึ่งในการทํางาน คือ

ผลการดําเนินการ

การดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวแบบบูรณาการ

Success Story



ขอขอบคุณ CMU Heart failure team ทุกท่าน 
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คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ถาม - ตอบ

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


