
ตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขมีระบบการดูแลผู้มีภาวะพ่ึงพิงอย่างต่อเนื่องตามระบบ 
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 

 

หมวด ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  

(PP&P Excellence) 

แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 

โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ระดับการวัดผล จังหวัด/เขตสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขมีระบบการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงอย่างต่อเนื่องตาม
ระบบการดูแลผูสู้งอายุระยะยาว (Long Term Care) 

ค านิยาม ระบบการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) ในศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA Home Ward Referral 
Center) หมายถึง มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. มีการประเมินปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลระยะยาว 
จ าแนกตาม 6 กลุ่ม ตามเกณฑ์ สปสช. คือ การพยาบาลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน (Home 
Health Care)  ใน 6 กลุ่ม 
1) กลุ่มผู้ป่วยที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ : Curable 
2) กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : Long-term chronic 
3) กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังและมีการไร้ความสามารถเล็กน้อย : Long-term with mild 
disabilities 
4) กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังและมีความพิการอย่างรุนแรง : Long-Term with extreme 
disabilities 
5) กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย : Terminally ill 
6) กลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ: Special group 

2. มีพยาบาลผู้จัดการสุขภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข (Nurse Care manager) ใน
การจัดแผนการดูแลผู้สูงอายุ และจัดสรรผู้ดูแลช่วยงานพยาบาล (Care giver) เข้าเยี่ยม
ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและช่วยงานพยาบาลในการบันทึกความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ร่างกาย จิตใจ  สังคม ความสุขสบายตามกิจวัตรที่ควรได้รับเป็นพื้นฐานในแต่ละวัน 

3. มีการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องที่บ้าน ดุจโรงพยาบาล (Home Ward) ในผู้สูงอายุ 
ติดบ้าน/ติดเตียง ทั้ง 6 กลุ่ม โดยพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นผู้จัดการสุขภาพในการจัดท า
แผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) โดยให้การดูแลร่วมกับผู้ดูแลช่วยงาน
พยาบาล (Care giver) และร่วมวางแผนกับทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
อย่างครบวงจร 

4. มีผู้ตรวจการพยาบาล (Supervise Nurse) ร่วมวางแผนให้การดูแลและให้ค าแนะน า
ในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ทั้ง 6 กลุ่ม ในรายที่พบภาวะแทรกซ้อน มีอุปกรณ์



การแพทย์ ซึ่งเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง นอกจากนั้นมีการส่งต่อ
ผู้สูงอายุที่มีความต้องการการดูแลให้ศูนย์บริการสาธารณสุขให้การดูแลที่บ้านอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน/ติดเตียง ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ศูนย์บริการสาธารณสุขส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

กองการพยาบาลสาธารณสุข ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
ขอมูลการคัดกรอง : 
- มีการประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวัน (ADL) /การประเมินสภาวะ 
ของผู้สูงอายุ (TAI) ประกอบด้วย Functional Activity status และการประเมินคัด 
กรองขั้นพ้ืนฐานตามชุดสิทธิประโยชน(รายงานผลการประเมิน) 
- กลมุผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง : การประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
(ADL) /การประเมินสภาวะของผู้สูงอายุ (TAI) ประเมินตามรอบทุก 9 เดือนตาม 
ประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนของศูนยบ์ริการสาธารณสุขมีระบบการดูแลผู้มีภาวะพ่ึงพิงอย่างต่อเนื่อง
ตามระบบการดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาว (Long Term Care) 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน  ปีละ 2 ครั้ง 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี2563: ระบบการดูแลผู้มีภาวะพ่ึงพิงอย่างต่อเนื่องตามระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 
ร้อยละ 85 
 

รอบ3เดือน รอบ6เดือน รอบ9เดือน รอบ12เดือน 
- 80 - 85 

 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่มีระบบ
ส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) 

ร้อยละ 100 100 100 

 
 
 
 
 
 
 



ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

กรุงเทพมหานคร 
-กองการพยาบาลสาธารณสุข ส านักอนามัย และหน่วยงานที่ร่วม 

 1. นางยุพดี เชาวณาพรรณ์ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-2763904 

นักวิชาการพยาบาลช านาญการพิเศษ 
Email : It_nurse@hotmail.com 

 กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย 
  1. ทันตแพทย์หญิง เยาวเรศ วงศาสุลักษณ์   ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
  โทรศัพท ์02-5216550-2 ต่อ 211             E- mail :ageingbkk@gmail.com 
  2. นางสาวพัชรา อาจอินทร์                     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  โทรศัพท์ 02-5216550-2 ต่อ 211             E- mail : ageingbkk@gmail.com 

การประมวลผลและ 
จัดท าข้อมูล 

กรุงเทพมหานคร 
- กองการพยาบาลสาธารณสุข ส านักอนามัย 

   1.นางยุพดี เชาวณาพรรณ์ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-2763904 

นักวิชาการพยาบาลช านาญการพิเศษ 
Email : It_nurse@hotmail.com 

 กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย 
  นางสาวจุฑามาศ วงค าจันทร์                    พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
  โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5216550-2 ต่อ 315  Email: strategy.mwi@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

กรุงเทพมหานคร 
- กองการพยาบาลสาธารณสุขส านักอนามัย 

   1. นางยุพดี เชาวณาพรรณ์                นักวิชาการพยาบาลช านาญการพิเศษ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-2763904        Email : It_nurse@hotmail.com 
กระทรวงสาธารณสุข 
- ส านักผู้สูงอายุ กรมอนามัย 
  1.นางรัชนี  บุญเรืองศรี      นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ 
  โทรศัพท์ 02 5904508      E- mail :rachanee.b@anamai.mail.go.th   
  2.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ ส านักอนามัยผู้สูงอายุ  กรมอนามัย 
  โทรศัพท์ 02 5904506 
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