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สุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 



ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
 การส่งเสริมป้องกัน ดูแล รักษา และฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีภาวะสมอง

เสื่อม 

 การส่งเสริมป้องกัน ดูแล รักษา และฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีภาวะพลัด
ตกหกล้ม 



Dementia 
การส่งเสริมป้องกัน การคัดกรอง 

การประเมินและการส่งต่อ 
การวินิจฉัย  การดูแลรักษา ฟื้นฟู 

       - ก าหนด key massage 
เช่น พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
ภาวะสมองเสื่อมและกิจกรรม
กระตุ้นสมอง  
      - มีช่องทางวิธีการใช้สื่อ
ในการสื่อสารและแหล่งข้อมูลที่
ประชาชนเข้าถึงได้ 
      - มีช่องทางในการให้
ค าแนะน าปรึกษาแบบ 2-way  
communication 
- การท างานเชิงรุกกับกลุ่ม
เสี่ยง 

       - ระบบการวินิจฉัย
ภาวะสมองเสื่อมเช่นการ
วินิจฉัยโดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือ
แพทย์ทั่วไป 

- การสืบค้นหาสาเหตุที่

แก้ไขได้ 

- วางแผนการดูแลรักษาโดย

มีการก าหนดเป้าหมาย

ร่วมกับผู้ป่วย ครอบครัวและ

ผู้ดูแล โดยค านึงถึงปัจจัยด้าน

สังคมและสิ่งแวดล้อม 

- สนับสนุนและการดูแลด้าน

สุขภาพและความเครียดของ

ผู้ดูแล  

- เน้นการดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน

และในชุมชนของผู้ป่วย 

    - ระบบการคัดกรองแยกกลุ่ม
ปกติ /กลุ่มที่อาจมีความผิดปกติ
ของการรู้คิดระดับชุมชน(ไม่
เฉพาะในสถานพยาบาล)โดยใช้
เครื่องมือ AMT หรือ 14 ข้อ
ค าถาม และในผู้ที่มีผลผิดปกติ
ควรได้รับการประเมิน MMSE 
เพื่อยืนยันความผิดปกติโดย
บุคลากรทางการแพทย์ 
- ระบบการส่งต่อผู้ป่วยกลุ่มที่
อาจมีความผิดปกติของการรู้คิด
ไปรับการวินิจฉัย 



Falling 
การส่งเสริมป้องกัน การคัดกรอง 

การประเมินและการส่งต่อ 
การวินิจฉัย  การดูแลรักษา ฟื้นฟู 

- ระบบการวินิจฉัยสาเหตุที่
มีการประเมินปัจจัยทาง
ชีววิทยา ความผิดปกติทาง
กาย ทางสมอง อารมณ์ 
ความรู้สึกและความคิด  
ปัจจัยทางพฤติกรรมหรือวิถี
การใช้ชีวิต,ปัจจัยทาง
สิ่งแวดล้อม,เศรษฐกิจและ
สังคม 

    - วางแผนดูแลรักษาโดยก าหนด

เป้าหมายร่วมกับผู้ป่วย ครอบครัวและ

ผู้ดูแล ค านึงถึงปัจจัยสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

    - ในรายท่ีมีการหกล้มกระดูกหักเน้น

ความเชื่อมโยงกับระบบ capture the 

fracture และ re-fracture preventi

on การดูแลแบบ intermediate care  

- เน้นการดูแลต่อเนื่องท่ีบ้านและใน

ชุมชนของผู้ป่วย 

    - ระบบการคัดกรองแยก
กลุ่มปกต/ิกลุ่มเสี่ยงโดยใช้การ
ซักประวัติ  ผู้มีประวัติหกล้ม
ตั้งแต่ 2 ครั้งข้ึนไปในหนึ่งปี 
ร่วมกับเครื่องมือทดสอบเช่น 
การทดสอบ Timed Up and   
Go Test 
- ระบบการส่งต่อผู้ป่วยกลุ่มที่
อาจมีความผิดปกติของการรู้
คิดไปรับการวินิจฉัย 

   - key massage เช่น 
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะ
พลัดตกหกล้มและกิจกรรมลด
ความเสี่ยง  
  - มีวิธีการใช้สื่อและ
แหล่งข้อมูลที่ประชาชนเข้าถึงได้ 
- มีช่องทางให้ค าแนะน าปรึกษา
แบบ 2-way communication 
- การท างานเชิงรุกกับกลุ่มเสี่ยง 



Fast track 



Fast Track 
Stroke 

1.มีแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคหลอด
เลือดสมอง 
2.ประชาสัมพันธ์ Stroke Alert ,Stroke 
Awareness 
3.รพ.ระดับ A,S ทุกแห่ง มี Stroke unit และ 
Stroke fast track จัดให้มี Stroke unit  รพ.
ระดับ M ที่มีความพร้อม 
4.ให้การรักษา Ischemic Stroke และ 
Hemorrahagic Stroke ใน Stroke unit/ICU 
5.มีแนวทางการรับส่งต่อท้ังภายในและนอกเขต 
6.เพิ่ม Certified Stroke Unit/Certified 
SSCC (Standard Stroke Center 
Certification) และได้รับการรับรองคุณภาพ
อย่างน้อย 1 แห่ง/เขตสุขภาพ 
 

 

1.การเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการ
เข้าถึงบริการ definite care 
2.ลดการเสียชีวิตของโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุที่
ส าคัญและมีความรุนแรง 

Trauma 
ODS 

1.โรงพยาบาลทุกระดับสามารถด าเนินการ ODS 
ได้อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 
2.โรงพยาบาลให้บริการผ่าตัด ODS แบบ One 
Stop Service  อย่างน้อยเขตละ 1-2 แห่ง 

 

ประเด็นตรวจฯที่มุ่งเน้น 

ประเด็นตรวจฯที่มุ่งเน้น 

ประเด็นตรวจฯที่มุ่งเน้น 



Intermediate Care 



Intermediate care 

ประเด็นตรวจฯที่มุ่งเน้น 
 
1.มีการแต่งตั้งและทวนคณะกรรมการ/คณะท างานเพื่อขับเคลื่อนงาน 
2.มีแผนพัฒนาบุคลากร 
3.มีแนวทางการคัดกรองและ Refer back ที่ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์กลับไปรับบริการ 
IMC bed/ward ที่ชัดเจน 
4.โรงพยาบาลระดับ M และ F มีการให้บริการ IMC/ward ตาม care protocal 
อย่างเหมาะสม และส ารองเตียงอย่างเหมาะสม 
5.จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับบริการและติดตาม ตามแผนการให้บริการผู้ป่วยเป็น
รายบุคคลต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน หรือ BI = 20 
 

 



ER คุณภาพ 



ER คุณภาพ 
ระบบบริการ 

1.จัดบริการตามแนวทาง ER Service Delivery 
1.1 มีระบบ Fast track อย่างน้อย 4 กลุ่มโรค 
คือ Stemi Stroke Sepsis Trauma 
1.2.มีการวางแผนการพัฒนาบริการตามแนวทาง 
ER Service Delivery 
2. ผู้ป่วยท่ีมีข้อบ่งชี้ในการ Admit อยู่ในห้อง
ฉุกเฉินไม่เกิน  2 ชม. เช่น ระบบปรึกษาแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ ระบบสนับสนุนการวินิจฉัยโรค การ
จัดการเตียงในระดับ รพ.ฯลฯ 
3.เพิ่มทางเลือกผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน เช่น ระบบคัด
แยกโดยใช้เกณฑ์ Moph ED Triage,แยก zone 
ผู้ป่วยฉุกเฉินกับไม่ฉุกเฉิน เป็นต้น 

ด้านโครงสร้างและพื้นที่ที่ปลอดภัยและมาตรฐาน 
-Double door with access control หรือ
อาจท าเป็น access control มีระบบคิว วงจร
ปิด รปภ 24 ชม. ฯลฯ 
- มีห้องแยกโรคระบบ Negative pressure 
ส าหรับผู้ป่วยท่ีแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ  
ด้านสารสนเทศ 
- มีระบบ Ambulance Operation 
Center(AOC)  ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศ
บริหารจัดการรถพยาบาล ,GPS และระบบแจ้ง
เตือนความเร็วเกิน ระบบติดตามสัญญาณชีพ
ผู้ป่วยในรถพยาบาล 

ระบบสนับสนุน ก าลังคน 

1.มีการวางแผนก าลังคนของแพทย์เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน และนัก
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์  
2.พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน ER Service 
Delivery 

ประเด็นตรวจฯที่มุ่งเน้น ประเด็นตรวจฯที่มุ่งเน้น ประเด็นตรวจฯที่มุ่งเน้น 



อสม.หมอประจ าบ้าน 



1.จ านวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน  

รอบ 3 เดือน รอบ   6 เดือน รอบ   9  เดือน รอบ    12 เดือน 

1.มีหลักสูตรการพัฒนา 
 อสม.ประจ าบ้าน 
 2.มีการชี้แจงแนวทางสู่การ 
ปฏิบัติ 

มีการด าเนินการอบรม   
อสม. หมอประจ าบ้านใน
พื้นที่จังหวัด เขตสุขภาพ
ที่ 12    

มี อสม. หมอประจ าบ้าน   
4,595 คน (สะสม)  
 

- 

2.ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
รอบ 3 เดือน รอบ   6 เดือน รอบ   9  เดือน รอบ    12 เดือน 

1.มีหลักสูตรการพัฒนา 
 อสม.ประจ าบ้าน 
 2.มีการชี้แจงแนวทางการ 
ปฏิบัติ 
  

มีการด าเนินการอบรม 
อสม. หมอประจ าบ้านใน
พื้นที่จังหวัด เขตสุขภาพ
ที่ 12    

มี อสม. หมอประจ าบ้าน 
4,595 คน (สะสม)  
2. อสม. กลุ่มเป้าหมายมี
ศักยภาพเป็น อสม. หมอ
ประจ าบ้าน ร้อยละ 70  

ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  
ร้อยละ 70 



Thank you 


