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แนวทางการดูแลสุขภาพระยะยาว  (Long Term Care: LTC) 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอพล ๒๕๖1 

 

ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
  
 ในช่วงปลายสหัสวรรษที่ผ่านมา ปัญหาสุขภาพของประเทศไทยเปลี่ยนจากโรคติดต่อ มาเป็น
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันเป็นผลสืบเนื่องจาก การพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพใหม่ที่ประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ซึ่งมักจะตามมาด้วยโรคหลอดเลือดสมอง มีอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต ท าให้มีความพิการ
ตามมา  
 ขณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคเม่ืออายุมากข้ึน มีการถดถอยของการท างานของร่างกาย
และสมอง เกิดภาวะพ่ึงพิงในการใช้ชีวิตประจ าวัน จ านวนผู้ที่มีภาวะพ่ึงพาทางกายมีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้นเป็นล าดับ ในปี ๒๕๕๗  เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอพล มีผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (ติดเตียง) 
จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 0.13  
 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนอกเหนือจากปัญหาผู้สูงอายุดังกล่าวแล้ว ยังมีผู้ป่วยอื่นที่เป็นผู้ป่วยที่
มีภาวะพ่ึงพิงผู้อื่นในการดูแลสุขภาพ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ผู้พิการ ผู้ทีม่ีภาวะทุพลภาพ อัน
เนื่องมาจากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ผู้ป่วยจิตเวช และภาวะสมองบกพร่อง  
 ผู้มีภาวะพ่ึงพิงเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และมีความยากล าบากในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
ขณะ เดียวกัน ก็มีปัญหาในการด ารงชีวิตเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น จึง
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบบริการในการดูแลสุขภาพต่อเนื่องในระยะยาว 
 อาจแบ่งผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิงตามภาวะพ่ึงพิง หรือความรุนแรงของโรคโดยการคดักรองของ
แผนกผู้ ป่วยนอก/ผู้ป่วยในของโรงพยาบาล และตามข้อตกลงของทีมสหวิชาชีพ เป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่ม ๑ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ แต่ได้รับการแนะน าให้ติดตาม 
เช่นผู้ป่วยหลังคลอด มีการดูแลต่อเนื่องไม่เกิน ๖ สัปดาห์ หลังจากออกจากโรงพยาบาล 

กลุ่ม ๒ ผู้ป่วยติดบ้าน คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีการด าเนินของโรค ท าให้มีข้อจ ากัด ช่วยเหลือตนเองได้
ไม่เต็มที่    
         ต้องการผู้ดูแล หรือคนช่วยเหลือในการท ากิจกรรมบางส่วน มีการดูแลต่อเนื่องอยู่ใน
ระหว่าง ๓ –  
          ๖ เดือนหลังจากออกจากโรงพยาบาล 
กลุ่ม ๓ ผู้ป่วยติดเตียง คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิง หมายถึง ผู้ป่วยที่มี ADL Barthel Index 

ตั้งแต่  ๔/๒๐ ลงมาทุกราย เช่น กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง หรือผู้สูงอายุที่ท าให้เกิดความ
พิการ และจ ากัด 



๒ 

 

ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันด้วยตนเอง หรือมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ติดตัว
กลับบ้าน จ าเป็นต้องมีผู้ดูแลช่วยเหลือในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีการดูแลต่อเนื่อง
ระยะยาวของช่วงชีวิต 

กลุ่ม P ผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต (Palliative care) เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่อาจ
รักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยที่มีชีวิตอยู่ไม่นาน หรือผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต โดย
พิจารณาจากผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ ๔ หรือผู้ป่วยที่มี Palliative Performance Score 
(PPS) น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๓๐ 

 การเข้าถึงบริการสุขภาพส าหรับผู้มีภาวะพ่ึงพิงในกลุ่มท่ี ๓ มีความยากล าบาก เนื่องจากต้อง
พ่ึงพาผู้อื่นในการดูแลสุขภาพและมีความยุ่งยากในการเคลื่อนย้าย มีต้นทุนสูงในการเข้าถึงบริการ
โดยเฉพาะในเขตชนบททีไ่ม่มียานพาหนะของตนเอง มีข้อมูลว่า แม้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในเขต
อ าเภอเมือง ซึ่งมีนักกายภาพบ าบัดให้บริการในโรงพยาบาลมานานแล้ว แต่ก็ยังเข้าถึงบริการได้น้อย
มาก  
 การดูแลผู้ป่วยระยะยาวจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากครอบครัวหรือญาติในการดูแลและ
ให้ บริการ รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อม และท่ีอยู่อาศัยให้เอื้อต่อการดูแลด้วย เช่น ที่นอน พ้ืนบ้าน 
สถานที่ขับถ่าย ฯลฯ เพื่อให้การดูแลมีประสิทธิผล ทีมสุขภาพจึงจ าเป็นต้องออกไปประเมินและให้
ค าแนะน าในการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดูแล และต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือการดูแลด้านสังคมอีกด้วย  
 จากการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิงและต่อเนื่องที่บ้านของเขตนครชัยบุรินทร์ พบว่า มีปัญหาที่
ส าคัญ ๕ประการคือ ประการแรก จากความเจริญทางการแพทย์ ท าให้ผู้ป่วยภาวะวิกฤต มีชีวิตรอด
ปลอดภัยมากขึ้น แต่กลายเป็นผู้ป่วยภาวะพ่ึงพิงมากขึ้นเช่นกัน และผู้สูงอายุมีจ านวนมากข้ึนเรื่อยๆ 
จนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสัมบูรณ์ (Aged society) ในปี ๒๕๖๘ เป็นเหตุให้มผีู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง
เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ 
 ประการที่สอง แนวโน้มครอบครัวมีขนาดเล็กลง และมีการเคลื่อนย้ายคนในวัยแรงงานเข้าสู่
เมืองหรือเดินทางไปต่างจังหวัดมีมากขึ้น ท าให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิงขาดคนดูแล 
 ประการที่สาม โรงพยาบาลเน้นการดูแลผู้ป่วยระยะเฉียบพลัน (Acute care) จนผู้ป่วยพ้น
ขีดอันตรายแล้ว แต่ผู้ป่วยบางรายยังต้องการดูแลสุขภาพต่อเนื่องเพ่ือป้องกันความพิการหรือฟ้ืนฟู
สภาพร่างกายได้อย่างทันท่วงที ท าให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือเกือบปกติ แต่การจัดการ
ดูแลผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate Care) หรือการดูแลผู้ป่วยฟื้นฟู (Subacute care) ยัง
ขาดความชัดเจนและมาตรฐานในการดูแล 
 ประการที่สี่ ถึงแม้จะมีระบบการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้าน (Continuity of Care: COC) 
แต่ยังขาดระบบบริการที่ชัดเจนครอบคลุมกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิง กล่าวคือ ขาดมาตรฐานและ
คุณภาพของระบบการดูแลผู้ป่วยระยะยาวที่ชัดเจน 
 ประการสุดท้าย ระบบบริการปฐมภูมิยังมีข้อจ ากัดด้านบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ กล่าวคือ การดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้าน มีปัญหาด้านบุคลากรและผู้ดูแล (caregiver) ที่ไม่



๓ 

 

เพียงพอทั้งยังขาดความรู้และทักษะ ขาดการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อกลับไปดูแลต่อ
ที่บ้าน รวมทั้งขาดการเชื่อมโยงข้อมูลในการดูแลต่อเนื่อง 
  
 ดังนั้น เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอพล จึงก าหนดให้มีการพัฒนารูปแบบการบริการดูแล
สุขภาพระยะยาว (Long Term Care: LTC) ส าหรับผู้มีภาวะพ่ึงพิง ในปี ๒๕๕9 – ๒๕๖1 ซึ่งมีกลไก
หลักในการบริการ คือ การจัดตั้ง “ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะยาว” (Long Term Care Center) ใน
โรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M๒) ขึ้นไป การก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนใน
โรงพยาบาลชุมชน การพัฒนาบุคคลากรทั้งในระดับสถานบริการสาธารณสุข และผู้ดูแลผู้ป่วย 
(Caregiver) การจัดระบบการให้ยืมอุปกรณ์ไปดูแลผู้ป่วยต่อที่บ้าน การพัฒนาระบบสารสนเทศ การ
พัฒนากลไกการเงินสนับสนุน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 เอกสารฉบับนี้ จัดท าข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดบริการดูแลสุขภาพระยะยาว (Long 
Term Care) ของหน่วยบริการลูกข่าย และสามารถปรับใช้ได้ตามบริบทของแต่พ้ืนที ่แต่ขอให้คง
หลักการที่ส าคัญเอาไว้เพ่ือน าไปสู่การวางแผนและประเมินผลร่วมกันเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพ
ต่อไป 
 
 
 
เป้าประสงค์  
 ผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิง ได้รับการดูแลสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ และต่อเนื่อง 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวในผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิง ตั้งแต่โรงพยาบาลแม่
ข่าย และปฐมภูมิ จนถึงชุมชน 

๒. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยบริการทุกระดับให้มีความสามารถในการดูแล
ผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิง 

๓. เพ่ือพัฒนาระบบส่งต่อ ระบบข้อมูล และระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ในการดูแลผู้ป่วย
ระยะยาวภายในอ าเภอ จังหวัดที่เชื่อมโยงกัน 

๔. เพ่ือพัฒนาครอบครัวและอาสาสมัครให้มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย (Care giver) ที่มี
ภาวะพ่ึงพิงได้ 

๕. เพ่ือสร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ในการจัดบริการสุขภาพในชุมชน ด้วยการ
ประสานงานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดบริการ 

 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

๑.ผู้ป่วยเข้าถึงระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะยาว (LTC) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
๒. มีศูนย์การดูแลผู้ป่วยระยะยาว (LTC Center) ทุกหน่วยบริการในรพช.แม่ข่าย 



๔ 

 

ทั้งนี้ ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ (Roadmap) เป็น ๓ ระยะ ดังนี้ 
ระยะที ่๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕9 มีการจัดตั้งศูนย์การดูแลผู้ป่วยระยะยาว (LTC Center) ใน

โรงพยาบาลระดับแม่ข่าย (M) มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน หรือจัดตั้งเป็นศูนย์ดูแล
ผู้ป่วยต่อเนื่อง (COC Center)  

ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕60 มีศูนย์การดูแลผู้ป่วยระยะยาว (LTC Center) และมีการจัดการ
บริการผู้ป่วยในที่บ้าน (Home ward) ในชุมชน 

ระยะที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖1 มี “ศูนยด์ูแลผู้ป่วยระยะยาวในชุมชน (Long Term Care 
Community Center: LTCC Center)” โดยการมีส่วนร่วมจากองค์กรปกครองท้องถิ่น/
ชุมชน เช่น มีการจัดบริการ Day care, การจ้างผู้ดูแลผู้ป่วยของชุมชน (Caregiver) เป็นต้น 
และมีการจัดการบริการผู้ป่วยในที่บ้าน (Home ward) ในชุมชน 

ค าจ ากัดความ 
 การดูแลสุขภาพระยะยาว (Long Term Care) หมายถึง การดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้มีภาวะ
พ่ึงพิง (หมายถึง ภาวะที่ต้องการการช่วยเหลือจากผู้อื่นในการด ารงชีวิตและประกอบกิจกรรมต่างๆ) มี
ปัญหาสุขภาพเรื้อรัง และมีข้อจ ากัดในการดูแลตนเอง เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต ความจ าเสื่อม อุบัติเหตุ 
รวมถึงผู้สูงอายุ คนพิการ ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุด ( Independent ADL) ทั้งกาย จิต 
สังคม และจิตวิญญาณ จึงเป็นการช่วยเหลือครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย โดยให้ชุมชนและสังคม มี
ส่วนร่วม  
 การดูแลสุขภาพระยะยาวจึงเป็นบริการทางสุขภาพและสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ได้รับความช่วยเหลือของผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  เนื่องจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง การประสบ
อุบัติเหตุ และหรือความพิการต่างๆ  
 อาจไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลจากแพทย์โดยตรง แต่มุ่งเน้นด้านการฟ้ืนฟู บ าบัด 
รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง   เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  

 
 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ป่วยในกลุ่ม ๓ ที่เข้าเกณฑ์การดูแลสุขภาพระยะยาวตามข้อ ๑ และ ๒ และผ่านการ
ประเมินตามข้อ ๓ กล่าวคือ 

๑. เป็นผู้ป่วยที่มี Barthel index (modified) น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๔/๒๐ 
๒. เป็นผู้ป่วยที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนในการดูแลทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ ที่

ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง เช่น กลุ่มโรคเรื้อรังที่มีปัญหาซับซ้อน กลุ่มที่มีอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ติดตัว กลุ่มจิตเวชที่ขาดท่ีพ่ึง กลุ่มผู้พิการ/เด็กพิการ กลุ่ม palliative care 
เป็นต้น 
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๓. การประเมินผู้ป่วยต้องท าโดย 
               ๓.๑ ถ้าเป็นที่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลประเมินโดย ทีมพยาบาลผู้ดูแลหรือทีมสหวิชาชีพ 

(OPD/Ward /Home Health care/Palliative) 
๓.๒ ถ้าเป็นผู้ป่วยที่อยู่บ้านจากการส ารวจ ประเมินโดย Family care manager ของทีม

หมอครอบครัว (Family Care Team: FCT) 
 

รูปแบบการดูแลสุขภาพระยะยาว 
การดูแลสุขภาพผู้ป่วยของหน่วยบริการสาธารณสุขอาจแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ คือ ระยะเฉียบพลัน 
(Acute Care) ระยะกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate Care หรือ Subacute Care) และระยะยาว 
(Long Term Care) หัวใจความส าเร็จของการบริการทั้งสามระยะจะต้องมีความประสานเชื่อมโยง
และสอดคล้องกันทั้งข้อมูลและการบริการ ตามภาพที่ ๑ 

ภาพที่ ๑ การดูแลสุขภาพระยะยาว 
 
ส าหรับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยระยะยาวของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอพล ครอบคลุมการดูแล
สุขภาพระยะก่ึงเฉียบพลัน (Intermediate Care) และการดูแลสุขภาพระยะยาว (Long Term Care) 
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เนื่องจากเป็นการบริการที่เชื่อมโยงสอดคล้องกัน ดังนั้น รูปแบบการดูแลสุขภาพระยะยาว จึง
ประกอบด้วย 

๑. การดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care: HHC) เป็นการจัดบริการดูแล
ส าหรับผู้ป่วยที่ได้รับการส่งกลับไปดูแลต่อที่บ้าน โดยการท างานร่วมกันของผู้ดูแล
ผู้ป่วย (Caregiver) และทีมหมอครอบครัว (FCT) หรือทีมสหวิชาชีพของ
โรงพยาบาล ภายใต้การจัดการของ CUP หรือ คปสอ. 

๒. การบริการผู้ป่วยในที่บ้าน (Home ward) เป็นการจัดบริการส าหรับผู้ป่วยที่ได้รับ
การส่ง กลับ ไปดูแลต่อท่ีบ้าน โดยจัดให้เตียงผู้ป่วยที่บ้าน เป็นเสมือนเตียงผู้ป่วยของ
โรงพยาบาล มีการวางแผน ติดตามและประเมินผลการดูแล และให้บริการรักษา
เหมือนแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาล โดยทีมหมอครอบครัวหรือทีมสหวิชาชีพของ
โรงพยาบาล มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับโรงพยาบาล เหมือนเป็นผู้ป่วยในคน
หนึ่งของโรงพยาบาล โดยการท างานร่วมกันของผู้ดูแลผู้ป่วย (Caregiver) และทีม
หมอครอบครัว (FCT) หรือ ทีมสหวิชาชีพของโรง พยาบาล ภายใต้การจัดการของ 
CUP หรือ คปสอ.  

๓. การบริการผู้ป่วยในระยะฟื้นฟู (Subacute care) เป็นการจัดบริการดูแลผู้ป่วยใน
ระยะยกึ่งเฉียบพลัน (intermediate Care) ที่มีการส่งต่อผู้ป่วยที่รักษาจนปลอดภัย
แล้วในโรงพยาบาล เพ่ือไปรับการฟ้ืนฟูสภาพต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
(Subacute refer) โดยการท างานร่วมกันของผู้ดูแลผู้ป่วย (Caregiver) และทีม
ฟ้ืนฟูสภาพ (Rehabilitation Team: RT) รวมถึงทีมหมอครอบครัว (FCT) หรือ
ทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล ภายใต้การจัดการของ CUP หรือ คปสอ. 
 

กรอบการด าเนินงาน  

๑. การจัดตั้ง “ศูนย์ดูแลสุขภาพระยะยาว”  (LTC Center) ใน รพช.แม่ข่าย (M) 
 จะต้องมีการจัดตั้ง “ศูนย์การดูแลสุขภาพระยะยาว” โดยมีเตียงผู้ป่วยพักฟื้นส าหรับการ
เตรียมผู้ป่วยและญาติก่อนกลับ และจัดทีมบริการเชิงรุกในชุมชน โดยมีแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว
หรือแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นหัวหน้าทีม ให้ค าปรึกษาและเชื่อมประสานกับหน่วยงานต่างๆ มี
พยาบาลวิชาชีพเป็นผู้จัดการทีม มีนักกายภาพ บ าบัด/อาชีวบ าบัด และนักสังคมสงเคราะห์ ร่วม
ให้บริการและแก้ปัญหา โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑.๑  “ศูนย์การดูแลสุขภาพระยะยาว”  เป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งใน
และนอกโรงพยาบาล มีหน้าที่ในการสอนและสาธิตญาติในการดูแลผู้ป่วยระยะยาว โดยมีการ
จัดระบบบริการดังนี้ 
 - พยาบาลประจ าหอผู้ป่วย  มีหน้าที่ประเมินระดับความสามารถของผู้ป่วย หากมีระดับ 
ADL Barthel index ตั้งแต่ ๔/๒๐ ลงมา และเขียนใบส่งปรึกษา   
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 - Case manager มีหน้าทีป่ระสานงานกับญาติ ทุกรายที่ส่งปรึกษา เข้ารับการสอน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับทีมสหวิชาชีพ ที่หมุนเวียนมาสอนตามตารางการสอนที่ก าหนดไว้ มีแบบ
ประเมินให้ญาติในการรับการสอน 
 ๑.๒ “ศูนย์การดูแลสุขภาพระยะยาว” เป็นศูนย์ ให้ยืมเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ ที่
จ าเป็นเพื่อน ากลับไปใช้ที่บ้าน  มีขั้นตอนการยืมคือ การท าสัญญาเป็นรายเดือน  ในรายการที่มีราคา
แพงต้องมีค่ามัดจ า ซึ่งระบุในหนังสือสัญญา   
 ๑.๓ “ศูนย์การดูแลสุขภาพระยะยาว” ท าหน้าที่ลงทะเบียน รวบรวมข้อมูลผู้ป่วย LTC 
และส่งเขา้ระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง (COC) ที่มีอยู่เดิม โดยใช้โปรแกรม COC R๙ ซ่ึงจะติดตาม
เยี่ยมภายใน  ๑๔  วัน กรณีท่ีเป็นผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลชุมชน ก็ให้ส่งกลับ (Refer 
back) ไปที่ ศูนย์การดูแลสุขภาพระยะยาว หรือ ศูนย์การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง (COC)  ของโรงพยาบาล
แห่งนั้น  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของ“ศูนย์การดูแลสุขภาพระยะยาว” เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง จึงควรมีโครงสร้างการบริหารจัดการดังนี้   
 ในระดับจังหวัด ควรมีคณะกรรมการอ านวยการ ซึ่งมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็น
ประธาน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เป็นรองประธาน มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เป็นกรรมการ มีผู้รับผิดชอบ
งาน LTC ของจังหวัดเป็นเลขานุการ คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย จัดท า
ข้อก าหนด/ข้อตกลงในการจัดบริการ ติดตามและประเมินผล รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆที่เกิดข้ึน 
 ในระดับโรงพยาบาล ควรจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการ โดยมีผู้อ านวยการ หรือ ผู้ที่ผู้
อ านวย การมอบหมาย เป็นประธาน มีหัวหน้ากลุ่มงานหรือแพทย์ที่เก่ียวข้องทั้งหมด เป็นกรรมการ 
และให้บุคคลที่ท่านผู้อ านวยการเห็นเหมาะสม เป็นเลขานุการ คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าที่
จัดตั้ง “ศูนย์ดูแลสุขภาพระยะยาว” สนับสนุนวิชาการ ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ สร้าง และพัฒนาทีมสห
วิชาชีพ และสนับสนุนการให้บริการตามบทบาท 
 ในส่วนการด าเนินการของโรงพยาบาลชุมชน หากสามารถจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพระยะ
ยาวตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นก็สามารถด าเนินการได้ หากไม่สามารถด าเนินการได้เต็มรูปแบบ
ดังกล่าว อย่างน้อยต้องมีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน หรือตั้งเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง (COC) 
ด าเนินการตามแนวทางข้างต้นโดยอนุโลม 
               ๒. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ โดยจัดอบรมพยาบาลฟ้ืนฟูสมรรถภาพ หลักสูตรของศนูย์
สิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแห่งชาติ ๕ มีใบประกาศนียบัตรรับรอง เพ่ือน ามาท าหน้าที่ Case 
manager ในผู้ป่วย LTC โรงพยาบาลละ ๒ คน 
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               ๓. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  มีการพัฒนาโปรแกรม  LTC เพ่ือใช้เชื่อมต่อกับ 
โปรแกรม COC R๙ และพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ส าหรับผู้ดูแลผู้ป่วย (Caregiver) 
ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยระยะยาว ประกอบด้วย 
ขั้นตอนที่ ๑ การจัดกลุ่มผู้ป่วย 
 ผู้ป่วยในโรงพยาบาล พยาบาลประจ าแผนกและทีมฟ้ืนฟูสภาพจะเป็นผู้ประเมินผู้ป่วย
ด้วย Barthel Index แล้วจัดกลุ่มผู้ป่วยว่าอยู่ในกลุ่มใด ถ้าเป็นผู้ป่วย กลุ่ม ๓ จะเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของศูนย์ LTC ส่วนศูนย์ COC จะรับผิดชอบผู้ป่วยในกลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๒ 
 ผู้ป่วยในพื้นท่ี ทีมหมอครอบครัว ทีมสหวิชาชีพ หรือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ค้นพบผู้ป่วยใน
พ้ืนที่ประเมินสภาพผู้ป่วยถ้าเป็นผู้ป่วยกลุ่ม ๓ ให้น าเข้าระบบการดูแลสุขภาพระยะยาว  
ขั้นตอนที่ ๒ การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย 
 หลังจากได้ประเมินผู้ป่วยเข้ากลุ่ม ๓ ในขั้นตอนที่ ๑ แล้ว ผู้ประเมินบันทึกข้อมูลเข้า
โปรแกรม COCR9 เพ่ือส่งข้อมูลผู้ป่วยให้หน่วยบริการในพื้นที่ 
ขั้นตอนที่ ๓ การเข้าถึงผู้ป่วย 
 ทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) จะเป็นผู้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในพื้นท่ี โดย LTC 
Center เป็นผู้สนับสนุน ประสานงานการดูแลสุขภาพผู้ป่วยระยะยาวในพ้ืนที่  LTC Center ของ
โรงพยาบาลชุมชนเป็นผู้สนับสนุน ดังแสดงในภาพที่ ๒ 

 ภาพที่ ๒ การเข้าถึงผู้ป่วย LTC 



๙ 

 

ขั้นตอนที่ ๔ การดูแลสุขภาพต่อเนื่อง 
 การดูแลผู้ป่วยทีมหมอครอบครัวต้องท าการดูแลแบบองค์รวมทั้งกาย จิต สังคมและจิต
วิญญาณ โดยมีเป้าหมายหลักที่การฟื้นฟูผู้ป่วย แต่ก็จ าเป็นต้องดูแลปัญหาที่แวดล้อมผู้ป่วยอยู่เพราะ
อาจส่งผลต่อการฟื้นฟูผู้ป่วยได้ แนวทางการดูแลผู้ป่วยประกอบด้วย 

๑. การรักษาที่เหมาะสม (Optimal Medical Care) หมายถึง การวางเป้าหมาย และ
กระบวนการรักษาที่เหมาะสมส าหรับผู้ป่วยแต่ละรายให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานการรักษาที่สุด 
ภายใต้ข้อจ ากัดของครอบครัวคนไข้ บางครั้งอาจไม่ใช่เป้าหมายที่ดีท่ีสุด แต่เป็นเป้าหมายที่
เป็นไปได้ที่สุด 

๒. การดูแลด้านจิตใจ (psychological care) ผู้ป่วยระยะยาว มักมีความรู้สึกสูญเสีย และ
ความไม่มั่นใจอยู่ตลอดเวลา ซึ่งความรู้สึกทั้งสองนี้เป็นอุปสรรคต่อความตั้งใจในการฟ้ืนฟู ทีม
หมอครอบครัวจึงต้องคอยประคับประคองความรู้สึกให้ผู้ป่วยมีความหวัง และความเชื่อมั่น
ต่อตนเอง และต่อทีมที่ดูแลอยู่เสมอ 

๓. การดูแลผู้ดูแลผู้ป่วย (caregiver care) การฟ้ืนฟูและการดูแลชีวิตประจ าวันล้วนต้องใช้
ผู้ดูแลผู้ป่วยเข้ามาช่วย ดังนั้นการดูแลผู้ดูแลผู้ป่วยจึงมีความส าคัญเทียบเท่าการดูแลผู้ป่วย 
ทีมหมอครอบครัวต้องยอมรับความเป็นจริง และประนีประนอมเป้าหมายที่เป็นได้จริง กับ
เป้าหมายฟื้นฟูสูงสุดของผู้ป่วย โดยระวังไม่ให้ภาระการดูแลตกหนักกับผู้ดูแลผู้ป่วยเกินไป 
และต้องให้ผู้ดูแลผู้ป่วยได้พักบ้าง 

๔. การส่งเสริมการช่วยเหลือตัวเอง (self-care) ด้วยการใช้เครื่องช่วย และการปรับสภาพ
บ้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยดูแลกิจวัตรประจ าวันได้(ADL–activity of daily living) 
โดยพึ่งพาญาติให้น้อยที่สุด  พบว่า การปรับสภาพบ้าน หรือการท าเครื่องช่วยต่างๆ นั้น ไม่
สามารถให้เพียงค าแนะน าแก่ญาติได้ แต่ทีมหมอครอบครัวเชิงรุกควรร่วมท าไปด้วยกันกับ
ญาติด้วยทางโรงพยาบาลอาจตั้งทีมกายอุปกรณ์และปรับสภาพบ้านเป็นทีมย่อยขึ้นมาอีกทีม
หนึ่ง โดยมีนักกายอุปกรณ์/นักกายภาพบ าบัดและช่างเป็นแกน 

ขั้นตอนที่ ๕ การพัฒนาสู่การดูแลตนเอง 
 เมื่อต้องการจ าหน่ายผู้ป่วย (discharge) ออกจากระบบนั้น ควรแน่ใจว่าผู้ป่วยสามารถ
ดูแลตัวเองได้แล้ว โดยมีปัจจัยพิจารณา ๕ ประการ กล่าวคือ 

๑. สุขภาพ ผู้ป่วยจะต้องได้รับการดูแลจนอาการของโรคคงที่ ได้รับการฟื้นฟูถึงเป้าหมาย และ
สามารถมารับการรักษาต่อเนื่องได้ 

๒. กิจวัตรประจ าวัน (ADL) ผู้ป่วยควรช่วยเหลือตัวเองในการท ากิจวัตรประจ าวันได้มากที่สุด 
พ่ึงพาญาติให้น้อยที่สุด ทีมหมอครอบครัวควรพิจารณาเครื่องช่วยหรือการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยมากที่สุด 



๑๐ 

 

๓. รายได ้ผู้ป่วยและครอบครัวควรมีความสามารถในการหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อความ
ต้องการพื้นฐานได้อย่างพอเพียง รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ที่ผู้ป่วยพึงมีพึงได้ 

๔. การศึกษา รวมถึง การศึกษาตามระบบ การศึกษาพิเศษ และการเรียนรู้เพ่ือการประกอบ
อาชีพใหม่ที่จ าเป็น ทีมหมอครอบครัวควรติดต่อประสานงานเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการศึกษาที่
จ าเป็นนั้น 

๕. คุณค่าในครอบครัวและสังคม ผู้ป่วยต้องเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว มิใช่คนพิการที่ท าอะไร
ไม่ได้ หากเป็นไปได้ควรให้ผู้ป่วยมีชีวิตทางสังคมใกล้เคียงเดิมมากที่สุด 

 
ความสัมพันธ์ของการดูแลผู้ป่วยระยะยาว (LTC) กับ การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง (COC)1 ระบบส่ง
ต่อผูป้่วย (Referral System) ทีมหมอครอบครัว (Family Care Team - FCT) และทีมฟื้นฟู
สภาพ (Rehabilitation Team - RT) 
 การดูแลผู้ป่วยระยะยาว (LTC) เป็นการจัดบริการสุขภาพท่ีเกี่ยวโยง กับการดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่อง(COC) ระบบส่งต่อผู้ป่วย (Referral System) ทีมหมอครอบครัว (FCT) และทีมฟ้ืนฟูสภาพ 
(RT) เพ่ือป้องกันความสับสนในการจัดบริการ จ าเป็นต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการจัดบริการ
สุขภาพเหล่านั้น โดยพบ ว่า การดูแลสุขภาพระยะยาว (LTC) การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง (COC) และการ
ส่งต่อผู้ป่วย (Referral System) เป็นระบบการดูแลผู้ป่วยที่จัดให้มีขึ้นภายในเครือข่ายบริการสุขภาพ 
เป็นระบบทีป่ฏิสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาลด้วยกัน และระหว่างโรงพยาบาลกับการดูแลที่บ้านผู้ป่วย 
การจัดบริการทั้ง ๓ มีความแตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

๑. ระบบส่งต่อผู้ป่วย (Referral System) รับผิดชอบการ Refer In, Refer out, Refer 
back, Refer receive ระหว่างโรงพยาบาลด้วยกันตั้งแต่ระดับ A,S,M,F,P รวมถึงการส่ง
ต่อผู้ป่วยที่รักษาจนปลอดภัยแล้ว ไปรับการฟื้นฟูสภาพต่อที่โรงพยาบาลชุมชน 
(Subacute refer) 

๒. การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง (COC) เป็นระบบที่จัดขึ้นเพ่ือดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยกลุ่มท่ี ๑ และ
กลุ่มท่ี ๒ 

๓. การดูแลสุขภาพระยะยาว (LTC) เป็นระบบที่จัดให้มีข้ึน เพ่ือดูแลในระยะยาวในผู้ป่วย
กลุ่มท่ี ๓ ทั้งท่ีมีการส่งกลับไปดูแลที่บ้าน (Home ward) และส่งต่อไปรับการบริการ
ฟ้ืนฟูต่อที่โรงพยาบาลชุมชนระดับรอง (Subacute care) 

 

                                                           
1

 การดูแลผูป่้วยระยะยาว (LTC) และการดูแลผูป่้วยต่อเน่ือง (COC) อธิบายในเอกสารน้ีส าหรับโรงพยาบาลท่ีจดับริการโดยมี 
LTC Center และ COC Center แยกต่างหากจากกนั ถา้โรงพยาบาลท่ีมีการจดัตั้ง LTC Center หรือ COC Center เพยีง
อยา่งใดอยา่งหน่ึงอาจมอบหมายหนา้ท่ีใหดู้แลผูป่้วยทั้งกลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ และกลุ่ม ๓ กไ็ด ้



๑๑ 

 

ทั้งนี ้การจัดบริการดูแลสุขภาพระยะยาว (LTC) ถ้าพิจารณาบทบาทหน้าที่ในเชิงปฏิบัติงาน 
สามารถแบ่งระดับการปฏิบัติงาน ได้เป็น ๓ ระดับ คือ 

๑. ระดับจังหวัด มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย จัดท าข้อก าหนด/ข้อตกลงในการจัดบริการ 
ติดตามและประเมินผลงาน สิ่งที่ต้องทราบคือ มีใครเก่ียวข้อง (FCT, COC, Case Manager, 
Care Manager)บ้าง เป้าหมายผู้ป่วยทุกกลุ่มเป็นใครบ้าง เป็นโรคอะไร จ านวนเท่าไหร่ 

๒. ระดับโรงพยาบาล โดยศูนย์ดูแลสุขภาพระยะยาวมีบทบาทเป็น Care Manager ระดับ
อ าเภอ 2หน้าที่วางแผนเชิงระบบ สนับสนุนวิชาการ ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ ทีมสหวิชาชีพ
สนับสนุนการให้บริการตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น แก่ทีมหมอครอบครัว (FCT) และ
ผู้ดูแลผู้ป่วย (Caregiver) รวมทั้งครอบครัว ประสานเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับ A ถึง P จนถึง
ชุมชน ผู้ดูแลผู้ป่วย (Caregiver) และครอบ ครัว สิ่งที่ต้องทราบคือ มีใครเกี่ยวข้องบ้าง 
เป้าหมายผู้ป่วยทุกกลุ่มเป็นใครบ้าง เป็นโรคอะไร จ านวนเท่าไหร่ ได้รับการดูแลอย่างไร 

๓. ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติการโดย RT ส าหรับ Subacute care และ FCT ส าหรับผู้ป่วยที่
ส่งกลับบ้าน ภายใตก้ารจัดการของ CUP หรือ คปสอ. จึงเปรียบเสมือนเป็น “ทัพหน้า” ใน
การเข้าถึงผู้ป่วยให้ได้รับการดูแล โดยกลวิธีที่ส าคัญคือการเยี่ยมบ้าน (Home Health Care) 
หรือ การจัดบริการ Home ward การสอน Caregiver ในการดูแลผู้ป่วย (อาจคนในชุมชน 
ญาติ จิตอาสา ผู้ดูแลที่ได้รับการจ้างหรือ อสม) ท าการพัฒนาทักษะการดูแล เช่น Palliative, 
Stroke, STEMI, Trauma และอ่ืนๆ โดยใช้เครือข่าย รพศ./รพท.สอนต่อรพช., รพช.สอนต่อ
รพสต., รพสต.สอนชุมชน ต้องมีชื่อระดับรายบุคคล ว่า ใครคือ Care Manager ใครคือ 
Caregiver  

ความสัมพันธ์การจัดบริการทั้ง ๓ ประเภท รวมถึง FCT สามารถเกิดไดโ้ดยกระแสของงาน ตามภาพที่ 
๓ 
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 ศูนยดู์แลสุขภาพระยะยาวของโรงพยาบาลมีบทบาทเป็น Care Manager ดว้ยอีกบทบาทหน่ึง 



๑๒ 

 

 

ภาพที่ ๓ กระแสงานจากตติยภูมิถึงชุมชน 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลสุขภาพระยะยาว (LTC) กับการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง (COC) 
 เมื่อผู้ป่วยได้รับการจ าหน่ายจากแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) หรือแผนกผู้ป่วยใน (IPD) ของ
โรงพยาบาลเพื่อไปรับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน พยาบาลประจ าแผนกจะเป็นผู้ประเมินผู้ป่วยด้วย 
Barthel Index แล้วจัดกลุ่มผู้ป่วยว่าอยู่ในกลุ่มใด ถ้าเป็นผู้ป่วย กลุ่ม ๓ จะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของศูนย์ LTC ส่วนศูนย์ COC จะรับผิดชอบผู้ป่วยในกลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๒  
 
ความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลสุขภาพระยะยาว (LTC) กับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (PC) 
 การดูแลสุขภาพระยะยาว (LTC) จะดูแลผู้ป่วยในกลุ่ม ๓ ผู้สูงอายุ คนพิการ ในชุมชน 
และผู้ป่วยที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลระดับ A,S ไปรับการฟ้ืนฟูสภาพที่โรงพยาบาลระดับ M,F ส่วนการ
ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (PC) ถือว่า เป็นการดูแลอย่างต่อเนื่อง และเป็นการดูแลสุขภาพระยะยาว
ในช่วงสุดท้ายของชีวิต 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลสุขภาพระยะยาว (LTC) กับทีมหมอประจ าครอบครับ (FCT) 



๑๓ 

 

 เมื่อผู้ป่วยได้รับการจ าหน่ายและได้รับการจัดกลุ่มเป็นกลุ่ม ๓ จะมีการส่งข้อมูลผู้ป่วยเข้า
สู่ระบบ COCR๙ ให้ศูนย ์LTC ของโรงพยาบาลและทีม FCT ทราบ เพ่ือด าเนินการดูแลสุขภาพทีบ่้าน 
(Home Health Care) หรือจัดบริการเตียงผู้ป่วยที่บ้าน (Home ward) และท าการตอบกลับข้อมูล
เมื่อได้ด าเนินการแล้ว ความสัมพันธ์จะเป็นในลักษณะศูนย์ LTC เป็นฝ่ายอ านวยการ ประสานงาน 
สนับสนุนอุปกรณ์และทีมสหวิชาชีพ ส่วนทีม FCT เป็นผู้ปฏิบัติการในการดูแลผู้ป่วยและตอบกลับการ
เยี่ยม รวมทั้งการค้นหาผู้ป่วยในชุมชนที่ตกส ารวจจากระบบบันทึก แล้วน าเข้าสู่ระบบ COCR๙ เพ่ือ
ท าการดูแลผู้ป่วยต่อไป 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลสุขภาพระยะยาว (LTC) กับศูนย์ส่งต่อผู้ป่วย (Referral center) 
 ผู้ป่วยบางโรคจากแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) แผนกผู้ป่วยใน (IPD) และแผนกฟ้ืนฟูสภาพ
ของโรงพยาบาล  เช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยอุบัติเหตุทางสมอง ผู้ป่วย Multiple Injury  
ผู้ป่วย Multiple Fracture  ผู้ป่วย Spinal Cord Injury และ ผู้ป่วย Amputation ถึงแม้จะได้รับ
การรักษาจนพ้นขีดอันตรายแล้ว แต่ยังจ าเป็นต้องมีการฟ้ืนฟูสภาพ เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือ
ความพิการต่อในโรงพยาบาล ในขณะที่เตียงรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลระดับ A, S มีความจ ากัด 
จ าเป็นต้องจ าหน่ายเพ่ือส่งต่อไปรับการฟ้ืนฟูสภาพต่อที่แผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลระดับ M, F  
 ดังนั้นศูนย์ส่งต่อผู้ป่วย (Referral center) จะเป็นผู้ประสานงานและส่งข้อมูลผู้ป่วยเข้า
โปรแกรมระบบส่งต่อผู้ป่วย แล้วศูนย์ LTC ของโรงพยาบาล M, F รับผู้ป่วยเข้าไว้ในการดูแลต่อไป จน
ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหรือส่งกลับไปดูแลต่อที่บ้านตามระบบที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลสุขภาพระยะยาว (LTC) กับทีมฟื้นฟูสภาพ (RT) 
 ผู้ป่วยในกลุ่ม ๓ รวมทั้งผู้สูงอายุและคนพิการในความรับผิดชอบของ LTC ทั้งท่ีส่งไปดูแล
ต่อเนื่องที่บ้านและส่งต่อไปรับการฟ้ืนฟูที่โรงพยาบาลชุมชน ต้องการการสนับสนุนจากทีมฟ้ืนฟูสภาพ 
(RT) ได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู นักกายภาพบ าบัด นักกายอุปกรณ์ พยาบาลฟ้ืนฟู นักฟ้ืนฟูสภาพ 
ฯลฯ เพ่ือท าการฟ้ืนฟูสภาพของผู้ป่วยเพื่อป้องกันหรือบ าบัดความพิการที่อาจจะเกิดข้ึนหรือเกิดขึ้น
แล้ว 
 ความสัมพันธ์ของระบบการดูแลผู้ป่วยดังกล่าวข้างต้นสามารถแสดงได้ตามภาพที่ ๔ 
 



๑๔ 

 

 
ภาพที่ ๔ เครือข่ายบริการดูแลผู้ป่วยต่างๆ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิง เข้าถึงบริการสุขภาพ ตามความจ าเป็น อย่างทั่วถึง ได้รับการแก้ไข
ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๒. ประชาชนและชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได ้และไม่ทอดทิ้งกัน โดยมีระบบการดูแล
สุขภาพระยะยาวที่มีคุณภาพ และได้รับความไว้วางใจจากประชาชน 

คณะผู้จัดท า 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอพล 


