
 
การประกวดผลงานวิชาการ มหกรรมวิชาการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ประเภท Oral presentation 
1. [ ] เรื่องเล่า  2. [ ] CQI (Clinic)  3.[√ ] CQI (Non-Clinic) 

ประเภทหน่วยงาน หน่วยงาน: 
1. [√] รพ.สต./ ศสม.  2. [ ] รพช. 3.[ ] รพท./รพศ.   4. [] สสอ./สสจ. 

การเสนอผลงาน: 
1. [√ ] ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน 2.[ ] เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด) 
3. [√ ] ผลอันดับรางวัลที่ได้ของ สสจ- สสอ. /รพศ.-รพท. /รพช /รพ.สต.-ศสม. 

3.1 [] ชนะเลิศ  3.2 [ ] รองฯ 1  3.3 [ ] รองฯ 2  3.4 [ ] ชมเชย 
ชื่อเรื่อง:   

การพัฒนาระบบการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต าบลเขาย่า อ าเภอศรีบรรพต 
จังหวัดพัทลุง 
สมาชิกทีม :   

1.นางอมรรัตน์  ทุ่มพุ่ม   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   
2.นางธัตติมา  จิตรเนียม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

หน่วยงาน:  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลามะปราง ต าบลเขาย่า อ าเภอศรีบรรพต                    

จังหวัดพัทลุง 
เบอร์โทร :   

1.นางอมรรัตน์  ทุ่มพุ่ม   โทร.0895958444  E-mail jim.deaw@hotmail.com  
 2.นางธัตติมา  จิตรเนียม  โทร.0611654893  E-mail tigerwave125@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

บทคัดย่อ  
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลามะปราง  ได้รับงบประมาณในการจัดสรรเรื่อง
การด าเนินงานพัฒนาระบบการด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term Care)ในภาวะ
พ่ึงพิง  ในปีงบประมาณ  2559 เป็นต้นมา ในบริบทการบริหารจัดการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
เป็นการให้บริการที่ครอบคลุมด้านสุขภาพ  ด้านจิตวิทยาสังคม  ด้านการช่วยเหลือในชีวิตประจ าวัน  
และกิจวัตรประจ าวัน และเป็นการดูแลอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพท่ีเหมาะสมของผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม  
นั่นก็คือ 
 ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 ติดสังคม คือ สุขภาพดี และอยู่ตามล าพังได้  มีการจัดบริการส่งเสริม
สุขภาพ 
 ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 ติดบ้าน คือ ต้องการผู้ช่วยเหลือและดูแลในชีวิตประจ าวัน และการเฝ้า
ระวังทางสุขภาพ มีทีมสหวิชาชีพออกเยี่ยมให้การดูแลรักษาที่บ้าน 
 ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 3 ติดเตียง คือ ต้องการดูแลระยะยาวด้านการแพทย์ เวชปฎิบัติฟื้นฟู 
รักษาพยาบาล มีทีมสหวิชาชพีลงเยี่ยมให้การดูแลรักษาพยาบาลที่บ้าน แพทย์ พาบาล   นักกายภาพ  
ร่วมด้วย 
 นอกจากนี้ได้จัดให้มีการฝึกอบรม CG และ CM  เพ่ือให้ออกไปช่วยในการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน  
ติดเตียง ตาม CP  ซึ่งมี CM ชว่ยในการวางแผนการดูแลรักษาพยาบาล  นอกจากนี้มีภาคีเครือข่าย  
อบต.  นักพัฒนาชุมชนซึ่งมีหน้าที่ดูแลในระบบการคีย์ข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long term 
Care) ของ สปสช.เพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินงานและมีระบบติดตามการด าเนินงานครอบคลุมทุก
ขั้นตอน  จากการด าเนินงานพัฒนาระบบการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long term Care) 
ตั้งแต่ปี 2559 -2563 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลามะปราง 

ต าบลเขาย่า อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
 

1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา : การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(long term Care) โรง
ยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลามะปราง  ต าบลเขาย่า อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
2. สมาชิกทีม :  

1.นางอมรรัตน์  ทุ่มพุ่ม   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บ้านศาลามะปราง 
2.นางธัตติมา  จิตรเนียม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านศาลามะปราง 

3. บทน า :  
ปัจจุบันสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มทีจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ 

ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าโลกกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ประมาณการว่าในปีพ.ศ.
2583 จํานวนประชากรผู้สูงอายุจะสูงถึงร้อยละ 32 ของประชากรโลกทั้งหมด และเมื่อพิจารณา
สถานการณ์ของ ประเทศไทยก็พบว่าประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมานับตั้งแต่ปี 2549 โดย
การเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุส่งผลกระทบกับสภาพเศรษฐกิจสังคม โดยเฉพาะในด้านการดูแลและการจัด
สวัสดิการ ให้กับผู้สูงอายุ สัดส่วนประชากรสูงอายุและสัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานใน
ครอบครัวจะขาด ความสมดุล วัยแรงงานมีภาระในการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึน ทําให้คุณภาพของการ
ดูแลผู้สูงอายุลดลง บทบาทในการดูแลผู้สูงอายุของชุมชนและภาครัฐจึงมีความสําคัญมากขึ้น ดังนั้น 
ภาครัฐจึงจําเป็นต้อง เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม รวมทั้งต้อง ผลักดันนโยบายและทรัพยากร      เพ่ือเตรียมการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ด้านการดูแลและการจัดสวัสดิการสังคม  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุย่อมส่งผลต่อ
เศรษฐกิจสังคม ของประเทศ และการบริหารงานของภาครัฐเป็นอย่างยิ่ง ภาครัฐจึงจําเป็นต้องเตรียม
ความพร้อม ในด้านต่าง ๆ เพ่ือรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทีจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
รวมทัง้ ต้องผลักดัน นโยบายและทรัพยากรในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
ซึ่งในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านศาลามะปราง คิดเป็นร้อยละ  19.44  

มีผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ในฐานข้อมูลข้อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลา
มะปราง ทุกประเภท ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2563) 

ปี จ านวนผู้สูงอายุทั้งหมด ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง 

2558 277 265 9 3 
2559 303 289 10 4 
2560 325 313 9 3 
2561 339 318 16 4 
2562 349 330 11 6 
2563 377 351 4 7 

ที่มา:.ข้อมูล HDC สสจ.พัทลุง (ข้อมูลไม่รวมผู้พิการที่ได้รับงบประมาณ ปี 2563) 
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จากการติดตามการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  พบว่าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานการ

ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ต าบลเขาย่า  อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง จ าแนกเป็นรายด้านดังนี้ 
ด้านระบบการด าเนินงาน 
 - ระบบการประสานงานในแต่ละขั้นตอนยังไม่ชัดเจนและการปฎิบัติไม่เป็นไปในทาง

เดียวกัน 
 -  ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆยังไม่ชัดเจน   ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน 
ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 - ไม่คีย์ข้อมูลเข้าระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ของ สปสช. เพ่ือเสนอของบไปยัง 

สปสช.และให้  อบต.ยืนยันผู้ป่วย 
 - ไม่ได้ประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานของ  อบต. 
 - ขาดความรู้ในการคีย์ข้อมูลเข้าระบบ 
ด้านเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน อบต. 
 - ไม่เป็นผู้รับผิดชอบงานโดยตรงไม่มีกองสาธารณสุขซึ่งรับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง 
 - ขาดการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 - หน่วยบริการสาธาณสุขใน อบต.มีหลายสถานบริการ ท าให้การติดต่อประสานงาน

ล าบาก 
ด้านอาสาสมัครดูแลผู้ป่วย CG 

- CG ขาดความรู้และความเชื่อม่ันในการดูแลผู้ป่วย 
- CG ไม่มีเวลามากพอที่จะไปดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยตลอดเวลาในบางรายที่มี

อาการหนักมาก 
- CG ชาดทักษะความช านาญในการบริการผู้ป่วย 

 จากสภาพปัญหาพบว่า หากเจ้าหน้าที่ไม่มีระบบการด าเนินงานที่เป็นไปอย่างมี
ระบบที่ชัดเจนและไม่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัยและไม่มีการประสานงานที่ดีกับ
ผู้รับผิดชอบจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานท าให้ล่าช้า  ประชาชนเสียผลประโยชน์              
และผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ผู้สูงอายุไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ท าให้เป็นปัญหาของสังคม
อย่างต่อเนื่อง 
4. วิธีการ :  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลามะปราง  ได้ใช้กระบวนการในการพัฒนางาน 
กระบวนการ  PDCA  ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
โดยใช้กระบวนการดังนี้ 

1.รวบรวมข้อมูลปัญหาในการด าเนินงาน 
2.ศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการในการด าเนิน ระเบียบต่างๆ 
3.ประชุมทีมเพ่ือวางแผนในการพัฒนาระบบติดตามการด าเนินงาน 
4.ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
5.สรุปและประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละปี 



 
6.ทบทวนกระบวนงานที่เป็นปัญหาและวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาในปีต่อไป 
โดยมีวัตถุประสงค์คือเพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะยาวให้การด าเนินงานมีความ

คล่องตัวมากขึ้น  และผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีภาคีเครือข่ายในชุมชน
ร่วมกันคิด  ร่วมแก้ปัญหา และติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

 
 
 
 

5. ผลการศึกษา 
ผลจาการด าเนินงานตามโครงการดูแลผู้ป่วยระยะยาว (LTC) ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

และได้รับการดูแลอย่างถูกต้องมีทักษะในการดูแลผู้ป่วย  ปี 2563 กลุ่ม 1 ดีขึ้น 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.29  กลุ่ม3  ดีขึ้น 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29  กลุ่ม 4 ดีขึ้น 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 25                       

 

กราฟแสดงผลการด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
 

 
 
และนอกจากนี้ยังมีการใช้นวตกรรมในการดูแลผู้ป่วยเพ่ือป้องกันแผลกดทับ “นวัตกรรม

หมอนป้องกันแผลกดทับจากเปลือกหุ้มแอปเปิ้ล”  
ผลการด าเนินงาน 
จากการดูแลผู้ป่วยจ านวน  10 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง (กลุ่ม 3 และ กลุ่ม 4) มีการเกิด

แผลกดทับเพียง  จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 และสรุปความพึงพอใจในการใช้นวตกรรมหมอน
ป้องกันแผลกดทับจากเปลือกหุ้มแอปเปิ้ล   คิดเป็น ร้อยละ 90  

ปัญหาอุปสรรค 

0 2 4 6 8 10 

ปี 60 
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ปี 63 

กลุม่ 4 

กลุม่ 3 
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กลุม่ 1 



 
เนื่องจาก ญาติไม่มีเวลาในการดูแลผลิกคะแคงตัวผู้ป่วยทุก 2 ชั่วโมง  ถึงแม้จะใช้หมอน 

 

              



 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ปี  เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์ ส่วนขาด แผนงาน 

2559  -ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มี
ค่า ADL เท่ากับหรือน้อย
กว่า 11 คะแนน 

-จัดประชุมคณะท างาน 
-จัดการอบรม  CM ,CG                    
(ผู้รับผิดชอบงาน)  
 

-มีผู้ป่วยติดบ้าน /ติดเตียง เข้าระบบการ
ดูแล จ านวน  14  คน ที่ต้องได้รับการ
ดูแล 

-มี CG ที่ผ่านการอบรม  จ านวน 4  คน 
-ไม่มี CM (ที่ผ่านการอบรม) ในหน่วย

บริการปฐมภูมิ (มี 1 คน หน่วยตติยภูม ิ 
นอกเขตบริการ รพ.สต.) 

 
 

- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานของ อบต.ไม่
เข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน / ระบบการ
ด าเนินงาน      

- ไม่มี CM  ไม่สามารถจัดท า CP ได้ 
- CM ที่ผ่านการอบรมอยู่ในเขต รพช. ไม่ได้

มาร่วมท างานใน รพ.สต 
-ไ ม่ ไ ด้ รั บ ก า รพัฒนาศั ก ยภาพ  จนท .ที่

รับผิดชอบงบประมาณจัดสรรมาท าไม่ได้เดินไม่
ถูกไม่รู้จะขับเคลื่อนงานอย่างไร. 

 

-จัดตั้งชุดอนุกรรมการไว้เพื่อพิจารณา
อนุมัติ CP 

-ส่งพยาบาลประจ าหน่วยสถานบริการ 
อบรม CM พัฒนาศักยภาพคนท างาน 

-ประเมิน ADL กลุ่มเป้าหมาย และ
จัดท า CP  โดย CM ที่ผ่านการอบรม 
เสนอ CP เพื่อขออนุมัติ 

-จัดประชุมชุดอนุกรรมการเพื่อ care 
conference และอนุมัติ 

-CG ปฎิบัติงานตามแผน CP 
-สรุปผลการด าเนินงานตาม CP 
-ส่งรายงานผลการด าเนินงานของ CG 

เพื่อขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน CG 

2560  -ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มี
ค่า ADL เท่ากับหรือน้อย
กว่า 11 คะแนน 

-จัดตั้งชุดอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
และอนุมัติงบประมาณตาม CP 

-พยาบาลหน่วยบริการอบรม CM 
-ประเมิน ADL เพื่อจัดท า CP โดย 

CM 
-จัดท า CP  เพื่อด าเนินงาน จ านวน 

14 ราย ( เสียชีวิต จ านวน 4 ราย ) 
-จัดประชุมคณะกรรมการน าเสนอ CP 

เพื่ออนุมัติ 
-CG ด าเนินงานตาม CP 

-มีชุดอนุกรรมการ  จ านวน  15 คน 
-พยาบาลผ่านการอบรม CM จ านวน 

1 คน 
-จัดท า CP  ดูแลผู้ป่วย จ านวน  14  

ราย  
-มีการประชุมอนุมัติ  CP จ านวน 14 

ราย จ านวน  70,000 บาท/5000 /คน 
-CG ดูแลตาม CP  ผู้ป่วยดีขึ้น  

จ านวน 3   ราย 
 

-งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้ผู้ป่วย 5000 
บาท/คน  จ่ายไม่หมด (จ่ายเฉพาะค่าบริการ 
CG)  ไม่ ได้ จ่ าย เป็นค่ าสิ่ งของให้ กับผู้ ป่ ว ย
เนื่องจากไม่เข้าใจระเบียบการจ่ายเงินไม่กล้า
จ่าย 

- ท าให้มีงบประมาณเหลือจ่ายในส่วนที่ผู้ป่วย
เสียชีวิต  จ านวน 4 ราย (ไม่รู้หลักการจ่ายเงิน) 

-กรรมการไม่เข้าใจระเบียบการจ่ายเงินใน
กรณีผู้ป่วยเสียชีวิต 

-จัดให้มีการประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์
การจ่ายเงิน 

-จัดประชุมพัฒนาศักยภาพการดูแล
ผู้ป่วยของ CG อย่างต่อเนื่อง 

- 
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2561  -ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มี

ค่า ADL เท่ากับหรือน้อย
กว่า 11 คะแนน 

-มีการประ ชุม ช้ีแจงการใ ช้จ่ าย
งบประมาณกองทุน LTC จาก สปสช.
(กลางปี 61) 

 
 
 
 
 
 

 -ได้รับการประชุมช้ีแจงงบประมาณ
และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน 

-ไม่มีความเข้าใจหลักเกณฑ์ระเบียบการ
จ่ายเงินท าให้ไม่กล้าจ่ายเงิน  จึงท าให้เงินเหลือ
ค้างจ่ายในกองทุน LTC 

-การประชุมอนุกรรมการพิจารณา CP ล่าช้า 

-อบรมพัฒนาศักยภาพเรื่องหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินกองทุน ระเบียบต่างๆ 
-ประเมิน ADL ผู้ป่วยเพื่อด าเนินการ
จัดท า CP 
-จัดท า CP โดย  CM เพื่อเสนอต่อชุด
อนุกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ CP 
-จัดประชุมอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
อนุมัติ CP  
-ให้ CG ด าเนินการดูแลผู้ป่วยตาม CP 

2562  -ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มี
ค่า ADL เท่ากับหรือน้อย
กว่า 11 คะแนน 

-อบรมพัฒนาศักยภาพการท างาน
ระเบียบต่างๆในการจ่ายเงินกองทุน 
LTC 

-ประเมิน ADL ผู้ป่วย 
-มีการจัดท า CP  จ านวน 16 ราย 

คีย์ข้อมูลเข้าระบบกรมอนามยั 
-มีการประชุมอนุกรรมการพิจารณา

อนุมัติ CP 
-ให้ CG ด าเนินการดูแลผู้ป่วยตาม 

CP 

-มีการอบรมพัฒนาระเบียบต่างๆการ
จ่ายเงิน  เข้าใจมากขึ้น 

- CP ได้รับการอนุมัติ  จ านวน 16 ราย 
- อนุกรรมการพิจารณา CP  
-CG ดูแลผู้ป่วยตาม CP ผู้ป่วยดีขึ้น  

จ านวน 

- ผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มสิทธิ์ UC ไม่ได้รับ
บริการ  

- อบต.ควรสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทน 
CG  เป็นรายไตรมาส 

- 
 

-ประชุมประเมิน ADLผู้ป่วยท่ีมีค่า
คะแนนเท่าหรือน้อยกว่า 11 
คะแนน 
 
-ประเมิน ADL ซ้ าเมื่อดูแลครบ9 
เดือน และ 12 เดือน เพื่อ
ประเมินผลและสรปุผลการ
ด าเนินงานและด าเนินการขออนุมตัิ
งบปีถัดไป 

2563 -ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มี
ค่า ADL เท่ากับหรือน้อย
กว่า 11 คะแนน 

-ผู้พิการทุกคน ประเมิน 
ADL เท่ากับหรือน้อยกว่า 
11 คะแนน 

 --ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 15 ราย ได้รับการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

-CG ได้รับการดูแลผู้ป่ วยตาม CP 
ตามที่ก าหนด                

-ต้องมีการประสานงานอย่างต่อเนื่องระหว่าง  
อบต.  และหน่วยบริการ  เพื่อให้งานเป็นไปตาม
ระบบ 

-จั ด อบ ร ม ท บ ทวน แ น วทา ง ก า ร
ด าเนินงานการดูแลผู้ป่วยระยะยาว 

-อบรมการฝึกทักษะการดูแลบผู้ป่วย
ของ CG อย่างต่อเนื่อง 
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6. วิจารย์ผล/ข้อเสนอแนะ :  
จากผลการด าเนินงานพัฒนาระบบการด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ตั้งแต่  ปี 2559 – 

2563 โดยส่วนใหญ่เป็นการพัฒนากระบวนงาน ที่เน้นการท างานแบบบูรณาการโดยภาคีเครือข่าย เช่น 
การอบรมฟ้ืนฟูความรู้ให้แก่ผู้รับผิดชอบงาน   การจัดประชุม การติดตามงานและประสานงานกับภาคี
เครือข่าย ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เน้นการให้ความรู้และฝึกทักษะในการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน  ติดเตียง  ตลอด
ถึงการดูแลสภาพจิตใจและด้านสังคมผู้ป่วย ท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   ที่สอดคล้องกับการศึกษา
ของสัมฤทธิ์  ศรีธ ารงสวัสดิ์  ไพบูลย์  สุริยะวงศ์ไพศาล ,วิชช์  เกษมทรัพย์ ,วิชัย  เอกพลากรและ           
บวรศม  ลีละพันธ์  ที่ศึกษาเรื่องพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว (Long term care)  พบว่ากลไก
กองทุนต าบล  และ อปท.ได้รับการยอมรับจากพ้ืนที่ในการว่าเป็นกลไกที่เหมาะสมในการดูแลเชิง
บริหารจัดการงบ Long term care  และยังมีข้อจ ากัดด้านความรู้และศักยภาพในการบริการ Long 
term care ในขณะเดียวกันยังไม่มีแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนใน
เรื่องดังกล่าวที่ชัดเจน  ระบบสุขภาพท่ีจัดแก่ผู้มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชนจัดได้เป็นระบบและสม่ าเสมอกว่า
บริการด้านสังคมภายใต้ระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน   และข้อจ ากัดการขาดความมั่นใจใน
ระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณของ  อปท.เองในการสนับสนุนการจัดบริการด้านสังคม  จากนโยบาย
เดิมที่ให้สิทธิเฉพาะผู้สูงอายุภายใต้ระบบ UC  ท าให้การดูแลไม่ครอบคลุมผู้มีความจ าเป็นได้รับบริการ 
Long  term care  ขบวนการจัดท าแผนการดูแลเฉพาะรายบุคคล เป็นการบูรณาการการท างานของ
ทุกภาคส่วน  อย่างต่อเนื่อง  และเชื่อมโยง  

ข้อเสนอแนะ 
1.การจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่  อบต.ที่รับผิดชอบงานโดยตรง  เพ่ือความสะดวก

ในการจัดสรรเงินงบประมาณให้กับผู้ป่วย  หรือ CG  อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. การจัดประชุมเป็นช่องทางให้ผู้รับผิดชอบงานได้มีการน าเสนอผลการด าเนินงาน สภาพ

ปัญหา และสามารถปรึกษาเพื่อหาแนวทางในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวไม่ใช่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง  ต้องประสาน

ร่วมกันทุกภาคีเครือข่าย  เพราะเป็นการส่งเสริมป้องกัน  รักษา  และฟ้ืนฟู  รวมถึงการดูแลสภาพ
สังคม  จิตใจ  และจิตวิญญาณทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยด้วย   
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7. สรุป : 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลามะปราง  ต าบลเขาย่า อ าเภอศรีบรรพต   จังหวัด
พัทลุง  ได้ร่วมมือกันเพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  (Long  term  care )  ตั้งแต่ปี  2559-
2563 ประกอบกับการวิเคราะห์ปัญหา  การก าหนดแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาระบบเพ่ือให้มีความ
ชัดเจน  และเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไปโดยใช้การมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย  ควบคู่กับการ
น านวตกรรมมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน  ติดเตียง เพ่ือการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะยาว  มี
การติดตาม  และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  โดยอาศัยศักยภาพและความเข็มแข็งของ  CG  และ  CM  ใน
การจัดกระบวนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  ส่งผลให้ผู้สูงอายุระยะยาวได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง  ท าให้ผู้สูงอายุระยะยาวมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   
8.อ้างอิง 
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. มหาวิทยาลัยมหิดล. (2561). โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบ
การดูแลระยะยาว(Long term care)ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ. สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ.  
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ . กระทรวงสาธารณสุข. (2559). คู่มือสนับสนุนการบริหาร
จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในระบบหลักปรัน
สุขภาพ. 
  
 

 


