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การวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย : การปรับกระบวนทัศน์ 
 

                                                                                                                            สุรีย์ ธรรมิกบวร 
 

                             การวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย เป็นกระบวนการเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมในการดูแล
ตนเอง รวมถึงการเตรียมผู้ดูแล และชุมชนให้พร้อมในการดูแลช่วยเหลือเพื่อดูแลการเจ็บป่วย และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง  ในระยะที่มีการเปลี่ยนผ่านการดูแลจากหน่วยบริการ
สุขภาพ ไปสู่หน่วยบริการสุขภาพอื่น หรือสู่การดูแลตนเองที่บ้าน ความส าเร็จของการวางแผน
จ าหน่ายไม่ใช่การจ าหน่ายผู้ป่วยออกจากสถานบริการได้เร็ว แต่หมายถึง การมีความพร้อมในการ
เปลี่ยนผ่านการดูแลที่มีผลลัพธ์คือคุณภาพชีวิตที่ดี การท างานเป็นทีมของสถานบริการสุขภาพทุก
ระดับตลอดจนบริบทของผู้ป่วยเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการวางแผนจ าหน่าย  
 
                              แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนจ าหน่าย เป็นเหมือนกรอบในการด าเนินการ ทั้งการ
ก าหนดเป้าหมาย การระบุดัชนีบ่งชี้ และกิจกรรมที่จะด าเนินการ จากแนวคิดที่มองว่าการวางแผน
จ าหน่ายคือกระบวนการ และระบบ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านการ
ดูแลที่มีเป้าหมายผลลัพธ์คือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย ดังนั้นการด าเนินการที่ส าคัญคือ การก าหนด
ระบบ การวางแผนจ าหน่ายที่รวมถึงผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา องค์กร ระบบสนับสนุน ระบบเครือข่าย  
กระบวนการวางแผนจ าหน่ายที่เอ้ืออ านวยให้ผู้ดูแล ผู้ป่วย และชุมชน มีความพร้อมในการเปลี่ยน
ผ่านการดูแล สามารถจ าหน่ายได้ในเวลาที่เหมะสม เป็นการจ าหน่ายที่ผู้ป่วยมีระยะเวลาในการกลับ
รักษาซ้ าลดลง ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติเพื่อการดูแลตนเองต่อเนื่องได้อย่างเหมะสม ไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพของตน 
                               
1. กระบวนทัศน์ใหม่ในการวางแผนจ าหน่าย 
                         กระบวนทัศน์เป็นชุดความคิดที่มีต่อเร่ืองใด ๆ ซึ่งชุดความคิดนี้มีทั้งความคิด ความ
เชื่อ ในเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองนั้น ๆ เช่นในเร่ืองการวางแผนจ าหน่าย ชุดความคิดในการ
มองผลลัพธ์ ที่จะก าหนดเป็นดัชนีชี้วัดเลือกมองผ่านมุมมองผู้รับบริการ ไม่ใช่มุมมองผู้ให้บริการ 
การมองสุขภาพเป็นองค์รวมที่สามารถวัดได้ผ่านการวัดคุณภาพชีวิต เชื่อว่าการจะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม บุคคลไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากความรู้ที่ได้รับ แต่เปลี่ยนแปลงจากการได้รับความรู้ที่สอด
รับกับบริบท และโลกทัศน์ของผู้ป่วย ดังนั้นกิจกรรม การดูแลผู้ให้บริการจะเร่ิมจากการรับฟัง 
ไม่ได้เร่ิมจากการสอน  
               เมื่อใดจ าเป็นต้องปรับกระบวนทัศน์ใหม่ ชุดความคิดใหม่หรือกระบวนทัศน์ใหม่ในการ
วางแผนการจ าหน่ายคืออะไร ท าไมต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ ในทัศนะผู้เขียน จะปรับ
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กระบวนทัศน์ใหม่ เมื่อประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ แล้วพบว่า การด าเนินการที่ผ่านมาแม้จะ
ปรับรายละเอียดแล้วเชื่อว่าจะยังไม่สามารถแก้ไข หรือปรับให้ดีขึ้น และเมื่อมีการค้นพบความจริง
ใหม่ที่เกี่ยวข้อง และมีผลต่อการวางแผนจ าหน่าย เช่น การเยี่ยมบ้านในกระบวนทัศน์เดิม อาจมองว่า
ตัวผู้เยี่ยมต้องไปที่บ้านผู้ป่วย แต่ในยุคที่มีความก้าวหน้าเทคโนโลยีการสื่อสาร กระบวนการท างาน
จะต้องปรับใหม่ให้ดังกรณีที่ผู้ป่วยที่เจาะคอได้รับการจ าหน่ายในช่วงวันหยุดราชการต่อเน่ืองหลาย
วัน โดยที่ไม่มีการส่งต่อในชุมชน จนเมื่อผู้ป่วยเกิดการอุดกั้นเสมหะ ต้องรีบกลับมาโรงพยาบาล 
หรือกรณีผู้ป่วยที่มีการใช้เคร่ืองดูดเสมหะที่บ้านเป็นเวลานาน แต่ขาดการเยี่ยม เมื่อสายที่ต่อขวดดูด
เสมหะเขียว ผู้ดูแลพยายามที่จะหาสายมาเปลี่ยน แต่ไม่สามารถท าได้แม้ไปขอเปลี่ยนหลายแห่ง 
หรือแม้ทักษะการดูดเสมหะ เมื่อท่อที่ใช้ปิดขณะดูดหลุดหาย ผู้ดูแลไม่สามารถประยุกต์โดยการพับ
สายแทนได้เป็นต้น หรือกรณีผู้ป่วยอัมพาต ที่ขาดการดูแลฟื้นฟูอยู่ด้วยกัน ตายาย เมื่อผู้เขียนไปเยี่ยม
พบว่าความสะอาดพื้นฐานไม่มี ไม่มีการฟื้นฟูร่างกาย กรณีต่าง ๆ เหล่านี้สะท้อนว่าสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่
ยังไม่มีประสิทธิภาพ สิ่งที่ต้องตระหนักคือผู้ให้บริการไม่ใช่ผู้ที่คอยรอให้มีคนมาใช้บริการ แต่ต้อง
ออกแบบให้ตนสามารถน าบริการเข้าถึงผู้ใช้ให้ได้เป็นต้น 
                 1.1 มองสุขภาพเป็นองค์รวม มุมมองสุขภาพจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าการ
วางแผนจ าหน่ายจะมุ่งโดยยึดโรคเป็นหลัก ดังนั้นประเด็นสุขภาพที่พบจึงเป็นปัญหาสุขภาพเป็น
ส่วนใหญ่ ซึ่งไม่สะท้อนแนวคิดสุขภาพองค์รวม  
                  1.2 เป้าหมายการวางแผนจ าหน่ายต้องเป็นเป้าหมายของผู้ป่วย เป้าหมายการวางแผน
จ าหน่ายหากมุ่งที่ภารกิจหรือประโยชน์ขององค์กร หรือสถาบัน มากกว่าเป้าหมายที่ตัวผู้ป่วย จะท า
ให้เป้าหมาย การท างานมีความคลาดเคลื่อนได้ ถึงแม้เป้าหมายนั้นจะเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเช่น การ
กลับเป็นซ้ า ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล ค่าใช้จ่าย เพราะสิ่งเหล่านี้มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากมาย 
แต่หากปรับเปลี่ยนเป้าหมายเป็น คุณภาพชีวิตจะเห็นความต่างของแผนปฏิบัติที่จะตามมา  
                   1.3 การเชื่อมโยงของระบบบริการเป็นองค์รวม การจัดระบบบริการเป็นไปอย่างแยก
ส่วน ขาดการเชื่อมโยงหรือโยงใย โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางที่ชัดเจน แต่ละสถานบริการต่างมี
กฎระเบียบของตนเอง ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยเร้ือรัง แต่หากการจัดระบบริการที่
มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายให้ชัด มีหน่วยงานและมีผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อ การจัดระบบสนับสนุน
การดูแลที่บ้าน หรือในชุมชน ประกอบด้วย การยืมคืนอุปกรณ์ที่จ าเป็น การอบรมความรู้ ทักษะที่
จ าเป็นส าหรับผู้ดูแล 
                   1.4 การจัดท าชุดข้อมูลพื้นฐานเพื่อการส่งต่อเพื่อให้สามารถเร่ิมการวางแผนจ าหน่ายได้
เร็วที่สุด กระบวนการวางแผนจ าหน่ายเร่ิมทันทีที่รับไว้ในความดูแล แต่ในข้อเท็จจริงพบว่าการ
สื่อสารในการส่งต่อยังมีความล่าช้า หรือไม่สามารถประเมินได้เพราะญาติไม่มา ผู้ป่วยไม่พร้อม 
ดังนั้นหากเร่ิมต้นก่อนรับไว้ในโรงพยาบาล เช่นมีการท าแฟ้มประวัติที่มีรายละเอียด จากศูนย์
สุขภาพที่สามารถให้ข้อมูลเชื่อมโยงมายังสถานบริการสุขภาพที่รับผู้ป่วยรักษา 
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                    1.5 การขยายภาคีหุ้นส่วนร่วมดูแล  การเร่งขยายภาคีหุ้นส่วนจากบุคลากรสาธารณสุข
เป็นหลักสู่การสร้างเครือข่ายกับภาคีหุ้นส่วนทั้งบุคคล ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ เน่ืองจากสุขภาพ
เป็นองค์รวมและมีปัจจัย เงื่อนไข ต่าง ๆเกี่ยวข้องเช่นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต เป็นต้น
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้การจะปรับเปลี่ยนแก้ไขได้นั้น ต้องการความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนเช่น 
การจัดให้มีระบบสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเร้ือรังในชุมชน 
                      1.6 ความไวทางวัฒนธรรม เป็นกลวิธีที่ช่วยในการเตรียมผู้ป่วย กลวิธีการวางแผน
จ าหน่าย หากมุ่งที่การสอนสุขศึกษาที่เร่ิมโดยการถ่ายเทความรู้โดยไม่มีการรับฟังให้เข้าใจใน
ความคิด ความเชื่อ หรือบริบทของผู้ป่วยจะยากต่อการน าไปสู่การปฏิบัติจริง 
                       1.7 คนคือศูนย์กลางของการจ าหน่ายไม่ใช่โรค หรือการเจ็บป่วย ดังนั้นเป้าหมายการ
ดูแลจึงควรมุ่งที่ความต้องการ ความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัว 
                        1.8 บริบทมีผลต่อการดูแลต่อเนื่อง การประเมินบริบทของผู้ป่วย ได้แก่ ผู้คน สภาวะ
แวดล้อม ปฏิสัมพันธ์ สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีความส าคัญต่อการจ าหน่ายผู้ป่วยจึงต้องให้
ความส าคัญ ดังเช่นในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีคนดูแลในช่วงกลางวันเพราะคนในครอบครัวต่างไปท างาน 
แต่เน่ืองจากชุมชนมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดูแล จึงท าให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปรักษาต่อได้ 
                        1.9 ระบบการสื่อสาร มีความส าคัญต่อการดูแลต่อเนื่อง การสื่อสารควรเป็นการ
สื่อสารสองทิศทางและควรมีช่องทางที่หลากหลายและสามารถสื่อสารได้หลายกลุ่ม เพราะการดูแล
ต่อเนื่องนั้นต้องการเครือข่ายร่วมในการดูแล  
                         1.10 การประเมินประกอบด้วย การประเมินความคิด ความเชื่อ วิถีชีวิต ประเมิน
เป้าหมายการดูแลรักษาของผู้ป่วย และประเมินศักยภาพของผู้ป่วย เพื่อน าข้อมูลวิเคราะห์โอกาสเกิด
ปัญหา ความพร้อมในการดูแลตนเอง และการออกแบบกิจกรรมการดูแล 
 
 ข้อเสนอประเด็นการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนทัศน์ใหม่มีดังนี ้
 

ประเด็น เดิม ใหม่ 
1. มุมมองสุขภาพ มุ่งจัดการสุขภาพกาย ให้นิยามสุขภาพองค์รวมผ่าน

การมองเป็นศักยภาพจ าเป็น 
2. เป้าหมาย ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล 

ค่าใช้จ่าย 
คุณภาพชีวิตผู้ป่วย ผู้ดูแล 

3. การจัดระบบ
บริการ 

เป็นตามระบบสถานบริการ
ของภาครัฐ  
ผู้ที่ด าเนินการรับผิดชอบ

สร้างเครือข่ายให้ชัด มี
หน่วยงาน และมีผู้รับผิดชอบ
โดยตรงในการจัดหา อ านวย
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ประเด็น เดิม ใหม่ 
โดยตรงคือผู้ปฏิบัติทุกคนใน
หอผู้ป่วยนั้น ๆ  

ความสะดวก และร่วมกับ
พยาบาลในหอผู้ป่วย 
จัดระบบสนับสนุนหลากหลาย
รูปแบบ 
 

4. กระบวนการ เร่ิมทันทีที่รับไว้ใน
โรงพยาบาล 

ก่อนรับไว้ในโรงพยาบาล 
 

5. ภาคีหุ้นส่วน บุคลากร สหสาขาวิชา บุคลากร สหสาขาวิชา
ครอบครัว ชุมชน 

6. กลวิธ ี มุ่งที่สอนสุขศึกษา เร่ิมที่การรับฟัง 
 

7. จุดศูนย์กลาง โรคเป็นศูนย์กลางในการ
วางแผนจ าหน่าย 

คนคือเป้าหมายการวางแผน
จ าหน่าย 

8. บริบท ไม่ได้ให้ความส าคัญ บริบทมีผลต่อการดูแลต่อเนื่อง 
9. ระบบการ
สื่อสาร 

มุ่งสื่อสารเฉพาะทีมสุขภาพ 
สหสาขาวิชา 

สื่อสารกับทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องได้แก่ ครอบครัว 
ชุมชน 

10. การประเมิน ประเมินการเจ็บป่วย โรค เพิ่มการประเมินความคิด ความ
เชื่อ วิถีชีวิต ประเมินเป้าหมาย  
และประเมินศักยภาพผู้ป่วย 

 
2. กระบวนการพยาบาลและการวางแผนจ าหน่ายในกระบวนทัศน์ใหม่ 
     2.1 การประเมิน 
                  การวางแผนจ าหน่ายในแต่ละระดับของการบริการในระบบสุขภาพมีความแตกต่าง เดิม
ส่วนใหญ่เมื่อกล่าวถึงการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยจะมุ่งที่การจ าหน่ายจากโรงพยาบาล แต่ในระบบที่
มุ่งให้ผู้ป่วยได้กลับไปใช้เตียงที่บ้านเสมือนเตียงที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยในชุมชนจะมีความซับซ้อน
มากขึ้น การจ าหน่ายจึงมีทั้งการจ าหน่ายจากโรงพยาบาล และการจ าหน่ายจากการดูแลเยี่ยมบ้าน
ของศนูย์สุขภาพชุมชน หรือของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล การประเมินนอกจากประเมิน
ความพร้อมของผู้ป่วย และครอบครัวแล้ว ควรประเมินองค์กร ชุมชนที่จะเป็นแหล่งสนับสนุน หรือ
รับช่วงในการดูแลต่อด้วยว่ามีความพร้อมมากน้อยเพียงใด 
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                     หลักการส าคัญของการประเมินคือการประเมินความพร้อม และศักยภาพในการดูแล
ตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด ทั้งนี้สิ่งที่จะต้องประเมินตามแนวคิดสุขภาพ
องค์รวม และแนวคิดความไวทางวัฒนธรรมที่ผู้เขียนน ามาเป็นฐานคิดได้แก่  
                2.1.1 การประเมินศักยภาพของผู้ป่วยและครอบครัว ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ศักยภาพด้าน
ร่างกาย ศักยภาพด้านจิตใจ ศักยภาพด้านสังคม ศักยภาพด้านจิตวิญญาณ ศักยภาพด้านอารมณ์ เพื่อ
ประเมินจุดที่จะต้องพัฒนาเติมเต็มให้ก่อนจ าหน่าย 
                2.1.2 การประเมินวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของผู้ป่วย และครอบครัว เพื่อเป็นฐานคิดใน
การร่วมออกแบบวิถีชีวิตที่สอดคล้อง และคงคุณภาพชีวิตไว้ได้ 
                 2.1.3 การประเมินความพร้อมของชุมชน ในการสนับสนุนดูแลผู้ป่วย และครอบครัว ใน
ชุมชนที่มีการดูแลกันเองอย่างดี เป็นระบบเช่นมีการช่วยเหลือในการไปตรวจตามนัด การเยี่ยม
ตรวจ โดยคนในชุมชนเองจะท าให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลต่อเน่ืองเป็นต้น 
                  2.1.4 การประเมินผลกระทบการเจ็บป่วยที่มีต่อผู้ป่วย และครอบครัว เพื่อให้การดูแลที่
จ าเป็น และพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการดุแลตนเอง 
                   2.1.5 การประเมินศักยภาพผู้ดูแลหลักเพื่อวางแผนสนับสนุนในการดูแลผู้ป่วย 
                   2.1.6 การประเมินเป็นระยะสม่ าเสมอเพราะทุกอย่างมีการปรับเปลี่ยนตามบริบท ดังนั้น
ผู้ป่วยจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
         2.2 การวางแผน และการปฏิบัติการพยาบาล การออกแบบกิจกรรมเป็นการด าเนินการตาม
แนวคิดสุขภาพองค์รวมผ่าน ศักยภาพมนุษย์  
                 การวางแผนและการปฏิบัติการพยาบาลเป็นการวางแผนร่วมกันทั้งผู้ป่วย ครอบครัว และ
ทีมสุขภาพ การวางแผนควรมีชุดข้อมูลที่จ าเป็นครบถ้วน ในการปฏิบัติหรือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ผู้ป่วยควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
                    2.2.1 กิจกรรมมุ่งพัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นต่อการสร้างสุขภาพองค์รวมของตนเช่น 
ศักยภาพในการผ่อนคลายความเครียด 

                                  2.2.2 การให้ค าแนะน าเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับผู้ป่วยเฉพาะราย ดังนั้นจึงต้องมีการ      
 น าข้อมูลผู้ป่วยร่วมพิจารณาอย่างรอบด้าน 
                      2.2.3 การตัดสินใจเป็นของผู้ป่วยและครอบครัว การค้นหาผู้ที่มีส่วนร่วมในการดูแลที่
ส าคัญร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจการดูแลต่อเน่ือง และส่งเสริมกระบวนการตัดสินใจ
ผู้ป่วยและครอบครัว 
                       2.2.4 สร้างฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงจากทุกภาคีหุ้นส่วนเพราะการดูแลต่อเน่ืองนั้น
เป็นการดูแลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน 
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                      2.2.5 จัดระบบสนับสนุนการดูแลต่อเนื่องในชุมชนเช่น การจัดเยี่ยมบ้าน การจัดให้มี
ช่องทางในการสื่อสาร ระหว่างผู้ป่วย ครอบครัว และหน่วยงานที่ดูแลต่อเน่ือง การจัดให้มีศูนย์ยืม
คืน แลกเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่เป็นความจ าเป็นของการดูแลต่อเน่ือง 
                       2.2.6 การปฏิบัติใดใดมีการน าแนวคิดความไวทางวัฒนธรรมเป็นกรอบแนวคิดใน
การด าเนินการ เช่นการแนะน าอาหาร การออกก าลังกาย ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่
ของผู้ป่วย 
                        2.2.7 การร่วมกันคาดการณ์ช่วงเวลาจ าหน่าย และประเด็นที่ต้องเตรียมการร่วมกัน
ของของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
                         2.2.8 มีการบอกกล่าวความจ าเป็นการวางแผนจ าหน่าย และความรับผิดชอบของ
ผู้ดูแล และครอบครัว 
         2.3 การติดตามผล การวางแผนจ าหน่าย การติดตามผลมีทั้งสองส่วนคือ การประเมิน
กระบวนการ และการประเมินผลลัพธ์ เพื่อเพื่อน ามามาปรับเปลี่ยนแผนการจ าหน่าย ผู้ประเมินมีทั้ง
บุคลากร ผู้ดูแล ผู้ป่วย โดยประเมินในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
                        2.3.1 การจัดระบบติดตาม ประเมินกระบวนการที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน เหมาะสม
ทันต่อการปรับเปลี่ยนระบบ และวิธีการที่ตอบสนองคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย 
                        2.3.2 การประเมินควรประกอบด้วยข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเพื่อขยาย
ภาพให้เห็นผลลัพธ์ของการดูแลชัดเจน เช่นในผู้ป่วยเบาหวานประเมินทั้งระดับน้ าตาล และการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต 
                        2.3.3 การมีระบบติดตามผลลัพธ์ที่ไวต่อวัฒนธรรม ไวต่อการเปลี่ยนแปลง และ
สะท้อนสุขภาพองค์รวมมิใช่มุ่งเฉพาะประเด็น การไม่กลับเป็นซ้ า หรือระยะเวลาของการเจ็บป่วย
เท่านั้น เพราะแต่ละบุคคลมีความแตกต่าง 
                       2.3.4 การประเมินควรประเมินเป็นระบบคือประเมินทั้งผลลัพธ์ และปัจจัยเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องเช่น ความสามารถในการตัดสินใจ การบริหารเวลา การด าเนินชีวิตประจ าวันทั้งผู้ป่วย 
ผู้ดูแล และครอบครัวเพราะสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น  
                       สรุป  การวางแผนจ าหน่ายในกระบวนทัศน์ใหม่ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ประกอบด้วยมุมมองสุขภาพที่เป็นองค์รวม จะส่งผลต่อการบริหารจัดการในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ
ประเมินและการออกแบบกิจกรรมการดูแล การติดตามผล ที่จะต้องสอดรับ และมีความไวทาง
วัฒนธรรมของผู้ป่วยแต่ละคน แต่ละวัย มีความกลมกลืน เชื่อมโยง กับชุมชน สังคม 
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