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ทางเช่ือมต่อระหว่างอาคารหลกักบั
อาคารสมเดจ็พระเทพรัตน์

ระยะทาง 440  เมตร

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.skyscrapercity.com%2Fshowthread.php%3Fp%3D87648703&ei=x35xVaL9I5ScugTh6oS4Dw&bvm=bv.95039771,d.c2E&psig=AFQjCNGSmnQEI4JLRtUAKDNx44kwNPBvBA&ust=1433587740966302
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.skyscrapercity.com%2Fshowthread.php%3Fp%3D87648703&ei=x35xVaL9I5ScugTh6oS4Dw&bvm=bv.95039771,d.c2E&psig=AFQjCNGSmnQEI4JLRtUAKDNx44kwNPBvBA&ust=1433587740966302
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.komchadluek.net%2Fdetail%2F20130327%2F154777%2F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%2589...%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594.html&ei=ZHtxVbOIBc22uATa7oDICw&bvm=bv.95039771,d.c2E&psig=AFQjCNGcdV0eht2gCvUtfypgPDmAyx5dPA&ust=1433586914878986
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.komchadluek.net%2Fdetail%2F20130327%2F154777%2F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%2589...%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594.html&ei=ZHtxVbOIBc22uATa7oDICw&bvm=bv.95039771,d.c2E&psig=AFQjCNGcdV0eht2gCvUtfypgPDmAyx5dPA&ust=1433586914878986
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.gotoknow.org%2Fposts%2F454546&ei=NX9xVbnFI4zkuQTCpoOQDg&psig=AFQjCNF2EmpjYXMux-Axa-a4INkL8Pg97w&ust=1433587878238947
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.gotoknow.org%2Fposts%2F454546&ei=NX9xVbnFI4zkuQTCpoOQDg&psig=AFQjCNF2EmpjYXMux-Axa-a4INkL8Pg97w&ust=1433587878238947


ผู้ป่วยมะเร็งทางศัลยกรรมมปัีญหาซับซ้อน

ก่อน/หลงัผ่าตัด หรือทั้งก่อนและหลงัผ่าตัด

กลุ่มผู้ป่วยที่ดูแล



ผศ. ดร. นิโรบล กนกสุนทรรัตน์ 2538  
จัดโครงการดูแลผู้ป่วยที่มีทวารเทียม

และแผล (ET 2540)

พว. กมลวรรณ จลาพงษ์
(ET 2541)

พว. ปนัดดา สุวรรณภราดร 
(ET 2542)

พว. ประไพ อริยประยูร 
(ET 2543)

ผู้สนับสนุน: รศ นพ. คณิต สัมปุณณานนท์

รศ. นพ เอาชัย กาญจนพิทักษ์

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์2540เปิด ostomy clinic ที่ OPD ศัลยฯ ทุกพฤหัส 9-12 น

จุดเริ่มต้น



1 เมษายน 2549

ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานการพยาบาลศัลยศาสตร์
ให้อิสระจากงานประจ า

ปฏิบัติที่ออสโตมีคลินิกเต็มเวลา



2530 ปฏิบัติงานพยาบาลประจ าการหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง

2540 เริ่มมีส่วนร่วมกับโครงการดูแลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล

2543 ศึกษาเพิ่มเติมหลักสูตร ET nurse  ศิริราชพยาบาล

2545 ศึกษาต่อมหาบัณฑิต สาขาบริหารการพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2548 ศึกษาเพิ่มเติมวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 และวิชา APN 

2549 เริ่มสอบวุฒิบัตรของสภาการพยาบาล

2552   ได้รับวุฒิบัตร APN 

การพัฒนาตนเองของ ประไพ อริยประยูร



วนั 8.00-12.00 น 13.00-16.00 น
จันทร์ นัดผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่ห้องหัตถการชั้น1อาคาร4 -ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในที่ส่งปรึกษาจากหอผู้ป่วย 

-วันอังคาร และวันพฤหัสบดี ติดตามผู้ป่วยในที่อาคารศูนย์

การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

-วันอังคารสุดท้ายของเดือนร่วมกับ APN ศัลยกรรมจัด case 

conference (2 เดือนครั้ง)

-วันพุธบ่ายกรรมการแผลกดทับร่วมกับตัวแทนประจ าหอ

ผู้ป่วย ร่วมกันติดตามผู้ป่วยแผลกดทับ

-วันพฤหัสบดีที่สามมีกิจกรรมดูแลเท้าที่คลินิกแผลเรื้อรัง

(เดินคนเดียวในการท างาน)

องัคาร ปฏิบัติงานที่อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมช้ัน2โซนดีห้องหัตถการ

15/1 (start 2553)

พุธ นัดผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่ห้องหัตถการชั้น1อาคาร4

พฤหัสบดี ปฏิบัติงานที่อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมชั้น2โซนดีห้องหัตถการ

15/1 (คลินิกแผลเรื้อรัง)

ศุกร์ นัดผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่ห้องหัตถการชั้น1อาคาร4

ตารางการปฏิบัติงาน



จ านวนผู้ป่วย

ข้อมูลสถิติการดูแลผู้ป่วยแผลและทวารเทียมของ ร.พ.
รามาธิบดี

400 คร้ัง ใน 1 เดือน



600
คร้ัง/เดือน

7,200
คร้ัง/ปี

400
คร้ัง/เดือน

4,800
คร้ัง/ปี

Team care

I care



Creating a High-Value Health Care

ด ำเนินกำรบรูณำ
กำรกำรรกัษำ
เน้นกำร

ปรบัเปลีย่นเรว็
เพือ่กำรท ำงำนที่
คล่องตวั สรำ้ง
ชอ่งทำงกำร
สือ่สำรทีม่ ี

ประสทิธภิำพ
พรอ้มเกบ็ขอ้มลู

System 

Implement

ออกแบบ
กระบวนกำรไหล

ของผูป่้วย

เริม่จำกกำรศกึษำ
กำรไหลเดมิ

แลว้ปรบัเปลีย่น
แนวทำงทีเ่รยีบงำ่ย
ไมซ่บัซอ้น เพือ่ลด
ระยะเวลำกำรรอ
คอยของผูป่้วย

Patient flow 

design

เตรียมบุคลากรทั้งในและนอกทมี 
สร้างบุคลากรใหม่ส่งเสริม

บุคลากรเดิม

เพือมาตรฐานการดูแลทาง
การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และ
ส าหรับการรับและส่งต่อผู้ป่วย 

รวมทั้งการสื่อสำรทีจ่ ำเป็น
ต่อผูป่้วย

Human 
Resource

ประเมนิและ
ปรบัปรุงแผนกำร

ด ำเนินกำร
มุง่เน้นกำรสรำ้ง
ผลลพัธก์ำรรกัษำ
ทีพ่งึประสงค์

Assessment

And 

Improvement

Step Step Step Step



Manpower Request

Resourcing Training

ET

Nurse

Human Resource and Setting The Team

แสวงหา
น้อง

ร่วมทีม

วางแผน
ด้าน

อตัราก าลงั

ฝึกอบรม
ฝึก

ประสบการ
ณ์

1 ตุลาคม2557    พว. สุจินดา ลดาสุนทร   และ  พว.ทัศนีย์  จันทร์อ่อน 



ล าดับท่ี รายชื่อ ต าแหน่ง ปีที่จบ

1 คุณประไพ อริยประยูร APN Wound+Ostomy 2543

2 คุณทัศนีย์ จันทร์อ่อน ก าลังศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรขั้นสูงเทียบเท่า ป.เอก 2556

3 คุณสุจินดา ลดาสุนทร ก าลังศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรขั้นสูงเทียบเท่า ป.เอก 2557

4 คุณจิตติมา นุริตานนท์ หัวหนา้หนว่ยบริการหตัถการ 2557

5 คุณมิลลดา สร้อยมุข พยาบาลประจ าการหน่วยบริการหัตถการ 2558

6 คุณสาคร เหล็กแย้ม หัวหน้าหอผู้ป่วยหอสังเกตอาการ 1 2558

7 คุณรุ่งรัตน์ เกิดสวัสดิ์ พยาบาลประจ าการอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 73 2558

8 คุณ ชาลิสา แสงสารวัด พยาบาลประจ าการ 9nk2 2559

9 คุณปวีณา กาจันทึก พยาบาลประจ าการ ow2 2559

10 คุณปริญาภัทร อาจฟัก พยาบาลประจ าการ5A CNMI 2560

11 คุณซิมเตียง วิลามาศ พยาบาลประจ าการ 1OW 2560

12 สุทธิดา ธนัฏฐาบูรณ์ พยาบาลประจ าการ 5E CNMI 2561

13 คุณอารญา บุตรไวยวุฒิ พยาบาลประจ าการ SSS CNMI 2561

14 คุณณัฐกรานต์ ผิวทอง พยาบาลประจ าการ 5SW 2565

15 คุณอรพรรณ เวชชศาสตร์ พยาบาลประจ าการ 5NB 2565

ปัจจุบันฝ่ายการพยาบาลได้พัฒนาบุคลากรให้ศึกษาต่อ ET nurse ดังนี้



ระบบการบริการแผล ออสโตมี
โรงพยาบาลรามาธิบดี

OSTOMY AND WOUND CLINIC
RAMATHIBODI HOSPITAL



ระบบการบริการ
หน่วยบริการ

ผู้ป่วยใน

ET

consult ประจ าตกึ

WOWN
(Wound Ostomy Ward Nurse)

ผู้ป่วยนอก

CLINIC

ออสโตมีคลินิก& คลินิกเท้าเบาหวานและแผลเรื้อรัง
อังคารเช้า
พฤหัสเช้า-บ่าย
ศุกร์  - บ่าย



ระบบการบริการผูป้่วยนอก

• สถานที่

ห้องตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม  ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

• เวลาให้บริการ

วันราชการ เวลา 08.00 – 16.00 น.

• กลุ่มผู้รับบริการ

1.ผู้ป่วยที่มีทวารเทียม 

2.กลุ่มผู้ป่วยที่มีแผลเรื้อรังต่าง ทั้งผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วยที่ต้องติดตามหลงัจากจ าหน่ายกลับบ้าน 

3.กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน การประเมินความเสี่ยงการเกิดแผลในผู้เป็นเบาหวาน กลุ่มที่มีปัญหา
ทางหลอดเลือด และกลุ่มผู้สูงอายเุป็นต้น

ออสโตมีคลินิก& คลินิกเท้าเบาหวานและแผลเรื้อรัง
อังคารเช้า
พฤหัสเช้า-บ่าย
ศุกร์  - บ่าย



ระบบการบริการผู้ป่วยใน
ET Nurse ก าหนดวันเข้าตรวจเยี่ยมผู้ป่วยใน สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ในทุกวัน

จันทร์ พุธและศุกร์เช้า
การสื่อสารในทีม

จากการบันทึกในกระดาษ           google drive 
group line

ET nurse : จัดตารางเวรให้ลงมาปฏิบัติงานที่คลินิกสัปดาห์ละ 1 วัน
เพื่อให้มีอัตราก าลัง 1-3 คนต่อวัน ยกเว้นวันพฤหัสบดีที่ต้องการ

ก าลังคน 4-5 คนต่อวัน (เนื่องจากมีคลินิกเท้าและแผลเรื้อรังที่เป็นผู้ป่วยกลุ่ม 
หลอดเลือดทั้งหมด)



• จัดระบบการดูแลอย่างต่อเนื่องผู้ป่วยที่มีทวารเทียม
• สร้าง แนวปฏิบัติการดูแลผู้ที่มีทวารเทียม

- ก่อนรับไว้ในโรงพยาบาล 
- ขณะอยู่โรงพยาบาล ก่อน-หลังผ่าตัด 
- ส่งต่อพยาบาลเยี่ยมบ้าน 
- ติดตามดูแลหลังจ าหน่ายที่ Ostomy clinic /

Chronic Wound Clinic 
- ส่งต่อ รพ ต้นสังกัด  

พัฒนา จัดการและก ากับระบบการดูแล (Care Management) 



ก าหนดต าแหน่งทวารเทียมก่อนผ่าตัด

ก้ม

ยนืน่ัง

นอน

ผู้ป่วยมส่ีวน

เลือกต าแหน่ง





ระบบการบริการผู้ป่วยใน

WOW Nurse(wound ostomy ward nurse

ตัวแทนของพยาบาลประจ าวอร์ดที่ได้รับการอบรม การดูแลจัดการแผลและออสโตมี
เบื้องต้น และมีกลุ่ม Line ภายในเพื่อส่ง consult ET Nurse



- จัดอบรม โครงการ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล (หลักสูตร 10 วัน) เริ่ม 2562
- แพทย์จาก OFM มาเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยออสโตมีและแผลในวันที่ 9-20 พ.ค. 65 และมีมาเป็นรุ่นๆ
- จัดอบรม เรื่องของแผลกดทับให้กับพยาบาลประจ าการ ทุกปี
- จัดอบรม เรื่องของแผลกดทับ ให้กับกลุ่ม WOWN
- ร่วมจัด       wound challenging ให้กับนักศึกษาแพทย์ปี 6 
- เป็นวิทยากร ในงานประชุม  : Clinical Practice Guideline, Technology, and Expert 

Experiences: Valuable Source for Improve Wound Ostomy and Continence
- ฯลฯ

วิชาการ





งานที่ต้องเกี่ยวข้อง
คลินิกออสโตมีและแผล
คลินิกเท้าเบาหวานและแผลเรื้อรัง
ดูแลตัวชี้วัดป้องกันการเกิดแผลกดทับโรงพยาบาลรามาธิบดีและเครือข่าย
ดูแลกลุ่มมิตรภาพบ าบัดชมรมออสโตเมทรามาธิบดี
กรรมการสมาคมพยาบาลแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่าย
สภาแต่งตั้งเป็นคณะท างาน wound care private practice



ระบบการบริการแผล ออสโตมี
โรงพยาบาลรามาธิบดี



“Promote a multidisciplinary approach to care.”

Wound management



TELECARE 
OSTOMY CLINIC

1 Mar 2022

ทีมพยาบาลออสโตมีและแผล
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

Covid-19



COVID-19

จากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้ผู้ป่วยไม่สามารถ
เดินทางมาตรวจได้ตามปกติ

TELECARE

เจ้าหน้าที่ในทีมได้ช่วยเหลือส่งอุปกรณ์ให้ผู้ป่วยตาม
รายบุคคลใช้ความไว้วางใจ จ่ายเงินโดยการโอนเข้าตัวบุคคล ทัง้
ค่าอุปกรณ์และค่าส่งของ 
 จ านวนของผู้ป่วยทีใ่ช้บริการมีมากขึน้
 ทมีได้ประชุมและเสนอการท า Telecare

START



TELECARE



TELECARE
ได้ใช้ระบบไลน์แอคเคาท์

ช่ือ-นามสกุล HN สิทธิการรักษา ชนิดของทวารเทยีม(อุจจาระ/ปัสสาวะ) 

ระบุช่ือรุ่นหากสามารถบอกได้ อุปกรณใ์ช้ไดก้ีวั่น มีปัญหาในการใช้

อุปกรณอ์ย่างไรทีอ่ยู่ในการจัดส่งอุปกรณ ์เบอรโ์ทรศัพทท์ีต่ดิต่อได้

สะดวก และการช าระเงนิใหโ้รงพยาบาล



TELECARE



STEP 1 นัดผู้ป่วยเข้าในระบบ TELECARE

TELECARE

STEP 2 ก่อนวันนัด CHECK สิทธิการรักษา

STEP 3

TELECARE โดยท าเรื่องเบกิอุปกรณ์  น า
ใบส่ังซือ้ส่งการเงนิ  แจ้งยอดให้ผู้ป่วย
ทราบ  โอนเงนิเข้าบัญชี รพ. พยาบาล
น าในเสร็จรับอุปกรณ์และจัดส่งเวชภัณฑ์

STEP 4
ปัญหา คือ ค่าส่งไปรษณีย์ไม่ทราบ
ว่าจะเบิกอย่างไร???



TELECARE

ต้องการคนส่ง

ต้องการค่าจัดส่ง



ตัวชี้วัดปัญหา ความท้าทาย เป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง



ตัวชี้วัดปัญหา ความท้าทาย เป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง

1. ปัญหา Peristomal complication

2. ปัญหาการบริหารก าลังคน

3. ปัญหาการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย

4. ปัญหาการเก็บสถิติ Outcome ยังไม่สมบูรณ์ 

5. การสร้างงานวิจัยเพื่อผลักดันนโยบายโรงพยาบาลการเบิกอุปกรณ์ท าแผลที่จ าเป็น

เหมาะสมกับเคส



Data Management

HN SEX AGE Intervention

123 F 44 Text Text

456 M 55 Text Text

789 F 66 Text Text

You can simply impress your audience and add a 

unique zing and appeal to your Presentations.

 Get a modern PowerPoint

 Get a modern PowerPoint

 Get a modern PowerPoint

 Get a modern PowerPoint

Wound care
Wound care

HN SEX AGE Intervention …

123 F 44 Text Text

456 M 55 Text Text

789 F 66 Text Text

Colostomy
Colostomy



สถิติของคลินิก
ตารางแสดง ภาระงาน ET

เดือน จ านวนครัง้ที่ visit IPD OPD DM foot Ostomy Wound

คลินิกของแพทย์

รวมภาระงานท้ังหมดvascular Plastic
PM7R 

/Orthro

กุมภาพันธ์ 319 82 237 118 81 120

มีนาคม 314 75 240 141 73 100

เมษายน 312 119 193 86 94 132

พฤษภาคม 287 68 223 119 74 94 51 27 365

มิถุนายน 271 27 244 121 68 58 84 33 2 390

กรกฎาคม 206 20 186 88 67 51 56 24 0 286



การด าเนินการเพื่อสิทธิในการเข้าถึงอุปกรณ์

เริ่มด าเนินการตั้งแต่ ตุลาคม 2558

Access  to  Compliance 





รหสั ประเภท

5701 ถุงเกบ็ของเสยีจากล าไสช้นิดชิน้เดยีว

5702 ถุงเกบ็ของเสยีจากล าไสช้นิดสองชิน้

5703 แป้นปิดรอบล าไส ้

5703 A แป้นปิดรอบล าไส ้แบบเรยีบ

5703 B แป้นปิดรอบล าไส ้แบบนูน

5704

5704 A Stoma powder

5704 B Stoma paste

5704 C Stoma wafer 10 x 10 cm.

5704 D Stoma belt

0604 ถุงเกบ็ปัสสาวะหน้าทอ้งชนิดใชร้ะยะยาว 
เฉพาะมะเรง็กระเพาะปัสสาวะ

หวัขอ้รายการ

รายการหายไป

ตรวจสอบรายการ เทียบกับ ประกาศ สปสช. เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบรกิารสาธารณสุข กรณีการให้บรกิารอุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ พ.ศ. 2565



รหสั ประเภท

Colostomy

5701 ถุงเกบ็ของเสยีจากล าไสช้นิดชิน้เดยีว

5702 ถุงเกบ็ของเสยีจากล าไสช้นิดสองชิน้

5703

5703 A แป้นปิดรอบล าไส ้แบบเรยีบ

5703 B แป้นปิดรอบล าไส ้แบบนูน

5704

5704 A Stoma powder

5704 B Stoma paste

5704 C Stoma wafer 10 x 10 cm. 

5704 D Stoma belt

0604 ถุงเกบ็ปัสสาวะหน้าทอ้งชนิดใชร้ะยะยาว เฉพาะมะเรง็กระเพาะปัสสาวะ (รอปรบัข้อบง่ช้ี เร่ือง ICD10)

ขอเพ่ิม ถุงเกบ็ของเสยีจากล าไสช้นิดชิน้เดยีว colostomy bag ส ำหรบัเดก็

รายการที่ขอเพิ่มเติม 
จาก ประกาศ สปสช. เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการให้บริการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ พ.ศ. 2565



รหสั ประเภท

Urostomy

0604 ถุงเกบ็ปัสสาวะหน้าทอ้งชนิดใชร้ะยะยาว เฉพาะมะเรง็กระเพาะปัสสาวะ (รอปรบัข้อบง่ช้ี เรือ่ง ICD10)

ขอเพิม่ ถุงเกบ็ของเสยีจากล าไสช้นิดชิน้เดยีว (ถุงปัสสาวะ)

ขอเพิม่ ถุงเกบ็ของเสยีจากล าไสช้นิดสองชิน้ (ถุงปัสสาวะ)

ขอเพิม่ ถุงเกบ็ของเสยีจากล าไสช้นิดชิน้เดยีว Urostomy bag ส ำหรบัเดก็

ขอเพิ่มเติมรายการที่ขอเพิ่มเติม 
จาก ประกาศ สปสช. เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการให้บริการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ พ.ศ. 2565



Goal  of  care 

>>>>>>High value

- Quality  of  Life

- Appropriate Cost
- Patient  Satisfaction



Thank You


