บริบท การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย (Palliative care)
ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเพิม่ สูงขึน้ ทุกปี โดยในปี 2558 – 2562 มีจานวน 78 , 95 ,51, 138 และ 264 เนื่องจากญาติต้องการการดูแลทีเ่ หมาะสมใน
ผูป้ ่ วยแต่ละระยะ และต้องการลดอาการรบกวนให้ผปู้ ่ วย ในขณะทีผ่ ปู้ ่ วยบางรายต้องการเสียชีวติ อย่างสงบทีบ่ า้ น ทีม PCT ได้ปรับแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายมีรปู แบบทีช่ ดั เจน
สอดคล้องกับโรงพยาบาลแม่ขา่ ย การบริการมุ่งเน้นการให้การดูแลทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ สังคม มีการประเมินความต้องการของผูป้ ่ วย และญาติเพื่อวางแผนการดูแลให้ผปู้ ่ วยจาก
ไปอย่างสงบ ภายใต้โครงการ สานใจ 4 ดวงด้วยสองมือเรา เพื่อตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยและญาติ จัดกิจกรรมให้ผปู้ ่ วยและญาติตกั บาตร และประกอบกิจกรรมตามความเชื่อ
ตามศาสนา พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย จากการทบทวนพบว่าผูป้ ่ วยและผูด้ แู ลไม่เข้าใจแผนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย ส่งผลต่อการเลือกแผนการดูแลรักษาและการ
จากไปอย่างสงบ

Driver diagram: การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
Purpose

Primary Drivers

การเข้าถึง
Indicator:

Secondary Drivers

-การประเมินผูป้ ่ วยเข้ารับการดูแลแบบ
ประคับประคอง
-ขัน้ ตอนการเข้ารับบริการ

ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายได้รบั ยา opioid ร้อยละ40

ผูป้ ่ วยได้รบั
การตอบสนอง
ตามความ
ต้องการและมี
คุณภาพชีวติ ที่
ดี จากไปอย่าง
สงบสมศักดิศรี
์
ของความเป็ น
มนุษย์

ทีม/เครือข่าย/ชุมชน/
อุปกรณ์

-เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลทุกระดับ/ทีมHHC
-เจ้าหน้าทีร่ พ.สต./เทศบาล/อสม.
-เครือข่ายหน่วยบริการอื่นๆ(รพ./รพ.สต.ทีส่ ง่ ดูแลต่อ)
-แกนนาชุมชน(กานัน/ผูใ้ หญ่บา้ น)
-วัด(เจ้าอาวาส/พระในวัด/กรรมการวัด)
-ศูนย์อุปกรณ์สาหรับให้ยมื ไปใช้ต่อเนื่องทีบ่ า้ น
-รับทราบความต้องการของผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
Indicator:
ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายได้รบั การดูแลต่อเนื่องทีบ่ า้ นร้อยละ 90

Indicator:
ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายได้รบั การดูแลตามรูปแบบ
การดูแลผูป้ ่ วยแบบประคับประคองร้อยละ 90
ผูป้ ่ วย/ญาติ/ผูด้ แู ล

-รูแ้ ละเข้าใจโรค/ระยะ ความรุนแรงของโรค แผนการรักษา
/มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
-ทักษะการดูแลตนเอง/ทักษะการดูแลผูป้ ่ วย
-ความรักและความผูกพันบุคคลในครอบครัวญาติ/เพื่อน
-ความเชื่อ
-เป้ าหมาย/ความต้องการของผูป้ ่ วย

Indicator:
ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั การจัดการความปวด ร้อยละ 85
ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั การจัดการอาการรบกวนร้อยละ 85 Indicator: ทา Advance Care Planning (ACP)/ Family Meetingทุกราย

Interventions/Change Idea

-ปรับ CPG PC และกาหนดเกณฑ์ผปู้ ่ วยทีเ่ ข้าสูร่ ะยะสุดท้าย/นาลงปฏิบตั ิ
-กาหนดขัน้ ตอนการนาผูป้ ่ วยเข้าสูร่ ะบบการดูแลแบบประคับประคอง
-ให้ความรู้ ชีแ้ จง ทาความเข้าใจกับบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ/แกนนาใน
ชุมชน
-แต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบหลักในแต่ละจุด/แพทย์
-แต่งตัง้ กรรมการระดับอานวยการ/คณะกรรมการดาเนินการ
-จัดทาและปรับปรุง CPG PCและนาลงสูป่ ฏิบตั ิ
-จัดให้มยี า opioid และเพิม่ ให้มกี ารใช้ยาตามเหมาะสม
-ปรับทีม HHC (ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายได้รบั การเยีย่ มจากบุคลากรทีผ่ ่านการ
อบรมการดูแลผูป้ ่ วยแบบประคับประคอง)
-จัดตัง้ ศูนย์อุปกรณ์ของโรงพยาบาล/ในชุมชน/จัดหาเพิม่ ตามความเหมาะสม
(รับบริจาค)
-ให้ความรูแ้ ก่บุคลากรรพ./รพ.สต./เทศบาล/แกนนาในชุมชน
-ทา ACP/family meeting /สะสางสิง่ ทีค่ า้ งคา/ตอบสนองความต้องการ

- แพทย์คยุ เรื่องโรค ระยะและความก้าวหน้าของโรค แผนการรักษา ค้นหา
ญาติทม่ี อี านาจในการตัดสินใจ ให้ญาติมสี ว่ นร่วมในการวางแผน
-ทา ACP/family meeting และเสริมพลังให้ผดู้ แู ลเห็นความสาคัญ
-วางแผนจาหน่ายร่วมกับญาติ ทีม ค้นหาแหล่งประโยชน์ในชุมชน จัดเตรียม
อุปกรณ์ทต่ี อ้ งใช้ต่อทีบ่ า้ น
-เตรียมญาติ ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ การดูแลผูป้ ่ วยเช่น การทาแผล การ
เตรียมแลให้อาหารทางสายยาง การใช้ออกซิเจน เป็ นต้น
-ประเมินเป้ าหมาย/ความต้องการซ้า /การดูแลผูป้ ่ วยกาลังจะเสียชีวติ

Process Flowchart
ผังการเข้าถึง/ขึน้ ทะเบียนและการดูแลต่อเนื่ องผูป้ ่ วย Palliative Careในโรงพยาบาลปากพนัง
ผูป้ ่ วยใน

ได้รบั การวิ นิจฉัย z515

บันทึกทะเบียน PPT
ประจาหอผูป้ ่ วย
PCWN

ประเมินผูป้ ่ วยPPS,ESAS,2Q,9Q
ประเมินความพึงพอใจ
รายงานแพทย์

แจ้ง case manager
คุณเกษร/วาสนา

Case manager
รวบรวมข้อมูล/
วิเคราะห์

Symptoms
management
จาหน่าย

ผูป้ ่ วยนอก
ได้รบั การวิ นิจฉัยz515

แจ้งขึน้ ทะเบียนรวมที่ คุณ
เกษร/วาสนา
(สานใจสีด่ วงด้วยสองมือเรา)

สรุปและบันทึกเวชระเบียน

HHC
Death

หมายเหตุ PCWN เก็บแบบประเมิ นต่างๆในแฟ้ มทะเบียนผูป้ ่ วย PPTประจาหอผูป้ ่ วยส่ง case manager ภายในวันที่5ของเดือน

Barievement care

ผังการเข้าถึง/ขึน้ ทะเบียนและการดูแลต่อเนื่ องผูป้ ่ วย Palliative Care เครือข่ายปากพนัง

ผูป้ ่ วยในชุมชน

ส่งผูป้ ่ วยเข้ำรับกำร
วินิจฉัยz515 ขึ้น
ทะเบียนที่โรงพยำบำล

Symptoms
management

จำหน่ำย
แจ้งขึ้นทะเบียนรวมที่ คุณ
เกษร/วำสนำ
(สำนใจสี่ ดวงด้วยสองมือเรำ)

สำรวจผูป้ ่ วยในชุมชน
บันทึกทะเบียน PPT ประจำ
รพ.สต./เทศบำล/PCU
ประเมินผูป้ ่ วย
PPS,ESAS,2Q,9Q

ประเมินควำมพึงพอใจ

HHC

PCN

แจ้ง case manager
คุณเกษร/วำสนำ

PCWN/Case
manager
รวบรวมข้อมูล/

วิเครำะห์
รพ.สต./เทศบำล/PCU

ให้กำรดูแลตำม
แนวทำงกำรดูแล
ประคับประคอง
เครื อข่ำยปำกพนัง

หมายเหตุ PCN เก็บแบบประเมินต่ างๆในแฟ้ มทะเบียนผู้ป่วย PPTประจารพ.สต./เทศบาล/PCU/ส่ ง case manager ภายในวันที่5ของเดือน

แนวทางการดาเนินงานศูนย์ อุปกรณ์ การดูแลผู้ป่วยทีบ่ ้ าน โรงพยาบาลปากพนัง
ผู้ป่วยทีต่ ้ องการ
อุปกรณ์ การดูแลทีบ่ ้ าน

ผู้รับผิดชอบ

พยำบำลประจำหอผูป้ ่ วย

ศูนย์กำรดูแลต่อเนื่ อง
แพทย์/พยำบำลประเมิน
ควำมต้องกำรอุปกรณ์

พยำบำลหรื อเจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์กำรดูแลต่อเนื่ อง

ประสำนกำรยืมอุปกรณ์

พยำบำล/เจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์กำรดูแลต่อเนื่ อง

ประเมินกำร/
ติดตำมกำรใช้
อุปกรณ์
ยืม/คืนอุปกรณ์

พยำบำล/เจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์กำรดูแลต่อเนื่ อง

งำนพัสดุ-จัดอุปกรณ์
งำนกำรเงิน-เก็บเงินมัดจำ, คืนเงินมัดจำ

ผังการดูแลผู้ป่วย Palliative Careในโรงพยาบาลปากพนัง
ผูป้ ่ วยระยะท้ำยของโรคที่แพทย์มีแผนกำรดูแลแบบ
PC/EOL

(1) ประเมินควำมต้องกำรกำรดูแลโดยใช้เครื่ องมือ PPSV2, ESAS, 2Q
EOL (0-30%) กำรพยำบำลตำมWI
ไม่พร้อม

Transitional (40-60%) กำรพยำบำลตำมWI

แพทย์

แพทย์/ทีมพยำบำล/HW/PCWN

Caseซับซ้อน
ปรึ กษำทีม

Stable (70-100%) กำรพยำบำลตำมWI

(2) วำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำร่ วมกับผูป้ ่ วย ครอบครัวและทีมสหวิชำชีพ
(Advanced Care Planning)
(3) ให้กำรพยำบำลจัดกำรอำกำรรบกวนต่ำง ๆ ตำมระดับ PPSV2

พร้อม

ผู้รับผิดชอบ

แพทย์/ ทีมสหวิชำชีพ/ทีมพยำบำลHW/PCWN

(4) วำงแผนกำรจำหน่ำย (ส่ ง HHC)

ทีมสหวิชำชีพ/RNปฏิบตั ิกำร/ PCWN/PCN/HHC/ผูน้ ำศำสนำ

(5) จำหน่ำยสู่ สถำนพยำบำลชุมชน/ชุมชน/บ้ำน

ทีมสหวิชำชีพ/PCN/พชอ/พชต/HHC, อำสำสมัคร

(6) Home Visit /Barievement care
ในเขตเทศบำลปำกพนัง

ภำคีเครื อข่ำยนอกเขตเทศบำลปำกพนัง

รู ปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ ายแบบประคับประคองโดยทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลปากพนัง
แพทย์เจ้ำของไข้/แพทย์ผดู ้ ูแล

พยำบำล

วินิจฉัยว่ำเป็ นโรคระยะท้ำย

ร่ วมรับทรำบกำรวินิจฉัย

แจ้งข่ำวร้ำย

ผูป้ ่ วยระยะท้ำยและครอบครัว

Y
ระยะแรก

รับทรำบกำรตัดสิ นใจ
เลือกแนวทำงกำรรักษำ

รับทรำบข่ำวร้ำย
ประเมินภำวะสุขภำพแรกรั
ผู้ป่วยในบ
ประเมินควำมต้องกำรด้ำนร่ ำงกำยจิตใจ
สังคมและจิตวิญำณ
↓

วำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำร่ วมกับผูป้ ่ วยและญำติ
-เสนอทำงเลือกในกำรดูแลพร้อมใช้แบบประเมิ↓นกำรดูแล
แบบประคับประคอง“แนบไว้ในChat ”

เสนอควำม
ต้องกำรและ
ควำมคำดหวัง
Y

N

Y

เลือกกำรดูแล
แบบวิกฤตเต็ม
รู ปแบบ

ตัดสิ นใจเลือกแนว
ทำงกำรรักษำแบบประ
คับประตอง

↓้ นคืนชีพ
ลงนำมไม่ยนิ ยอมใส่ท่อช่วยหำยใจหรื อช่วยฟื
(No tube/Do Not Resuscitate : DNR

Y

↓

นำควำมต้องกำรไปวำงแผนกำรพยำบำลและนำไปสื่ อสำร
ในทีมในกำรรับ-ส่งเวร Pre-Post conference
พัสดุ บันทึก
กำรพยำบำลบันทึกในprogress Note
ระยะที่อยู่
ระหว่างการ
รักษา

↓
ประเมินควำมต้องกำรครบ4 มิติ
(ด้ำนร่ ำงกำยจิตใจสังคมและจิตวิญำณ)
จัดกิจกรรมกำรพยำบำลครอบคลุม4 มิติ
-กำรจัดกำรควำมปวดและอำกำรรบกวนต่ำงๆ
-กำรดูแลด้ำนจิตสังคมจิตวิญำณตำมแนวทำงปฏิบตั ิ

-มีส่วนร่ วมในกิจกรรมกำร
พยำบำลแบบองค์รวม 4 มิติ
-มีส่วนร่ วมในกิจกรรมทำง
ศำสนำ
-ติดต่อแหล่งประโยชน์
-กำรจัดกำรสิ่ งค้ำงคำใจของ
ผูป้ ่ วย

ให้กำรดูแลผูป้ ่ วย/ครอบครัวครอบคลุมองค์รวม
สัง่ กำรรักษำ

ติดตำมประเมินผล /ปรึ กษำทีมผูใ้ ห้บริ กำร

ผูป้ ่ วยเสี ยชีวติ /ดูแลแต่งศพ/ติดตำมรถรับ-ส่งศพ /ให้ขอ้ มูลกำรแจ้งตำย
ประเมินควำมพึงพอใจของครอบครัวผูป้ ่ วย
ติดตำมดูแลครอบครัวหลังเสี ยชีวติ

จัดพิธีทำงศำสนำและควำมเชื่อ

ต้องกำรนำผูป้ ่ วยไปดูแลต่อที่บำ้ น
ถอดท่อช่วยหำยใจที่บำ้ น /ให้ขอ้ มูลกำรแจ้งตำย

ติดต่อศูนย์อุปกรณ์กำร
ดูแลต่อเนื่องที่บำ้ นHHC

Flow chart การยืมอุปกรณ์โรงพยาบาลปากพนัง
ผู้ป่วยนอก(OPD)/ER
↓
ทาบัตร
↓
ซักประวัติ
↓
พบแพทย์ลงวินิจฉัยหลัก วินิจฉัยรองz515
พบพยาบาลหลังตรวจ/เกวลี
HHC
↓
ประเมินความต้องการพัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จาเป็นใช้ต่อเนื่องที่บ้าน
(เขียนใบพิจารณาให้ผู้ป่วยยืมพัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์)
↓
พัสดุ
ทาใบยืมพัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์→ประสานช่าง(เจษฎา)
↓
เพื่อจ่ายอุปกรณ์ที่ยืม
การเงิน
เรียกเก็บเงินมัดจาและอธิบายระเบียบการรับเงินคืน
↓
พัสดุ
เก็บเอกสารการยืม

หมำยเหตุ กรณี โรงพยำบำลศูนย์ส่งตัวมำเพื่อขอยืมอุปกรณ์ ส่ งพบทีม HHC (คุณสี ฟ้ำ)

Flow chart การยืมอุปกรณ์โรงพยาบาลปากพนัง
ผู้ป่วยใน
↓
แพทย์ order เตรียมจาหน่าย
↓
พยาบาลเจ้าของไข้/PCN
↓
ประเมินความต้องการพัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จาเป็นใช้ต่อเนื่องที่บ้าน
(เขียนใบพิจารณาให้ผู้ป่วยยืมพัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์)
↓
พัสดุ
ทาใบยืมพัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์

การจัดการกระบวนการ(Process Management)
กระบวนการ
ผู้ ป่ ว ย ได้ รั บ ก า ร
ตอบสนองตามความ
ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ มี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี จาก
ไปอย่างสงบสมศักดิ ์
ศ รี ข อ งค ว า ม เป็ น
มนุษย์

ข้อกาหนดของ
กระบวนการ
-บุคลากรมีความตระหนัก
ในความต้องการของผูป้ ่ วย
ระยะสุดท้าย
-ผูป้ ่ วย / ครอบครัว ได้รบั
การประเมิน / ประเมินซ้า
เกีย่ วกับอาการ การ
ตอบสนองต่อการบาบัด
อาการความต้องการด้าน
จิตสังคมและจิตวิญญาณ
-ทีมผูใ้ ห้บริการให้การดูแล
ผูท้ ก่ี าลังจะเสียชีวติ อย่าง
เหมาะสมทัง้ ในด้านการ
บรรเทาอาการ, ความ
ต้องการด้านจิตสังคม
อารมณ์ และจิตวิญญาณ
(ศาสนา,วัฒนธรรม), การ
ให้ผปู้ ่ วยและครอบครัวมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ.

ตัวชี้วดั ของกระบวนการ

การออกแบบกระบวนการ

1. ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายได้รบั
การดูแลตามรูปแบบการดูแล
ผูป้ ่ วยแบบประคับประคองร้อย
ละ 90
2.ทา Advance Care
Planning (ACP)/ Family
Meetingทุกราย
3. ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั
การจัดการความปวดร้อยละ85
4. ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั
การจัดการอาการรบกวนร้อย
ละ85
5.ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายได้รบั การ
ดูแลต่อเนื่องทีบ่ า้ นร้อยละ90

--ปรับปรุง CPG PC และกาหนดเกณฑ์ผปู้ ่ วยทีเ่ ข้าสูร่ ะยะสุดท้าย/นาลงปฏิบตั ิ
-แต่งตัง้ กรรมการระดับอานวยการ/คณะกรรมการดาเนินการ
- ให้ความรูแ้ ก่บุคลากรบุคลากรสาธารณสุข(รพ./รพ.สต./เทศบาล)แกนนาในชุมชน
-จัดให้มยี า opioid และเพิม่ ให้มกี ารใช้ยาตามเหมาะสม
-ปรับทีม HHC (ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายได้รบั การเยีย่ มจากบุคลากรทีผ่ ่านการอบรมการดูแลผูป้ ่ วยแบบประคับประคอง)
-จัดตัง้ ศูนย์อุปกรณ์เพื่อนาไปใช้ต่อเนื่องทีบ่ า้ น/จัดหาเพิม่ ตามความเหมาะสม(รับบริจาค)
- แพทย์คุยเรื่องโรค ระยะและความก้าวหน้าของโรค แผนการรักษา ค้นหาญาติทม่ี อี านาจในการตัดสินใจ ให้ญาติมี
ส่วนร่วมในการวางแผน
- ทา ACP/family meeting /สะสางสิง่ ทีค่ า้ งคา/ตอบสนองความต้องการและเสริมพลังให้ผดู้ แู ลเห็นความสาคัญ
-วางแผนจาหน่ายร่วมกับญาติ ทีม ค้นหาแหล่งประโยชน์ในชุมชน จัดเตรียมอุปกรณ์ทต่ี อ้ งใช้ต่อทีบ่ า้ น
-เตรียมญาติ ฝึ กทักษะการใช้เครื่องมือ การดูแลผูป้ ่ วยเช่น การทาแผล การเตรียมแลให้อาหารทางสายยาง การใช้
ออกซิเจน เป็ นต้น
-ประเมินเป้ าหมาย/ความต้องการซ้า และประเมินผู้ดูแลเน้นการดูแลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย ลด
อาการรบกวน การดูแลผูป้ ่ วยกาลังจะเสียชีวติ

ผลการพัฒนา
ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

2558

2559

2560

2661

2562

1.จานวนผูป้ ่ วย palliative care

ผล

78

95

98

138

264

2. ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายได้รบั การดูแลตามรูปแบบการดูแลผูป้ ่ วย
แบบประคับประคอง

90%

NA

98.3

98.52

99.2

100

3.ทา Advance Care Planning (ACP)/ Family Meetingทุกราย

100%

NA

NA

98.52

99.2

100

4. ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั การจัดการความปวด
5. ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั การจัดการอาการรบกวน

85%
85%

89
89

93.28
93.28

98.52
98.52

98.83
98.83

100
100

6.ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายได้รบั การดูแลต่อเนื่องทีบ่ า้ น

90%

92

96.10

100

100

100

ผลการพัฒนา การดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
120

100

100
98 98.3 98.52 99.2

98.52 99.2 100

98.52 98.83 100

98.52 98.83 100

93.28
89

93.28
89

100 100 100
96.1
92

80

2258
60

2559
2560
2561
2562

40

20

0
0

0

ผลการวิ เคราะห์
จากสถิตจิ านวนผูป้ ่ วย palliative care มีจานวนเพิม่ ขึน้ จาก78 ,95,98,138 และ 264 รายตามลาดับ จากการปรับกระบวนการให้ผปู้ ่ วยเข้าถึงง่ายขึน้ และได้รบั การดูแลตามแนวทาง มีการทา
ACP ,Family meeting ส่งผลให้เข้าถึงยากลุม่ opioid บรรเทาอาการรบกวนได้ และสามารถตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยและญาติ ดูแลประคับประคองต่อทีบ่ า้ น ยืมอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นไปใช้ต่อเนื่อง
ชุมชนมีสว่ นร่วมในการดูแลให้ผปู้ ่ วยจากไปอย่างสงบเช่น วัดบางบ่อ ทีม HHC ติดตามเยีย่ ม และสามารถโทรปรึกษาได้ตลอด
โอกาสพัฒนาต่อจัดหาอุปกรณ์ให้ผปู้ ่ วยใช้ต่อเนื่องทีบ่ า้ นเพิม่ เพิม่ การเข้าถึง และ พัฒนาศักยภาพทีมดูแลในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

