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โรงพยาบาลขุนยวม
Khunyuam Hospital
เอกสารอ้างอิง ( System Procedure)
เรื่อง : แนวทางปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยระยะยาวด้าน
สาธารณสุข ( LTC )
หน่วยงาน : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
ผู้ทบทวน : นายกิตติพิพัฒน์ เยาวโสภา
ตาแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

เลขที่ :
เริ่มใช้วันที่ : 1 ตุลาคม 2561
ผู้เรียบเรียง:นางอัมพิกา มหาวัน
ผู้อนุมัติ : นพ.พิทยา หล้าวงค์
ตาแหน่ง:ผู้อานวยการโรงพยาบาลขุนยวม

แนวทางปฏิบตั ิงานการดูแลผูป้ ่วยระยะยาว
ด้านสาธารณสุข ( LTC )

หน่วยงาน
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมแิ ละองค์รวม
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เอกสารเลขที่ WI-FCM-KYH-FCT-001
ฉบับที่ 1
วันที่บังคับใช้ 1 ตุลาคม 2561
สถานะเอกสาร ......................
ผู้ออกเอกสาร / อนุมัติและประกาศใช้เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
...................................
( นางอัมพิกา มหาวัน )
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เลขนุการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
อาเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ผู้ตรวจสอบเอกสาร
...................................
นายกิตติ์พิพัฒน์ เยาวโสภา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
ผู้อนุมัติ และประกาศใช้เอกสาร
...................................
นายพิทยา หล้าวงค์
นายแพทย์ชานาญการ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลขุนยวม
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
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แนวทางปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยระยะยาวด้านสาธารณสุข ( LTC )
คาจากัดความ
ผู้ป่วยระยะยาว หมายถึง บุคคลทุกกลุ่มอายุที่มีข้อจากัดการเคลื่อนไหวร่างกายต้องพึ่งพา
บุ ค คลอื่ น ในระยะยาว ภาวะที่ ต้ อ งพึ่ ง พาส่ ง ผลให้ มี ค วามล าบากในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพ ส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถของบุคคลนั้นๆ
การดาเนินงานการดูแลระยะยาว (Long Term Care) หมายถึง การวางระบบและการ
ให้บริการสาหรับบุคคลทุกกลุ่มอายุที่มีข้อจากัดการเคลื่อนไหวร่างกายต้องพึ่งพาบุคคลอื่นในระยะยาว ภาวะที่
ต้องพึ่งพาส่งผลให้มีความลาบากในการเข้าถึงบริการสุขภาพ ส่งผลต่อความสามารถของบุคคล ที่จะคงไว้ซึ่งวิถี
ชีวิตที่มีสุขภาวะ รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้นและส่งเสริมการปรับตัวด้านสังคมลังคมและบริการ
ด้านการแพทย์โ ดยมีการจัดระบบสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงาน การดูแลระยะยาว ( Long
Term Care) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายในกลุ่มเป้าหมาย 11 กลุ่มโรค คือ หญิงตั้งครรภ์
ที่มีภาวะเสี่ยง , เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า, ผู้ป่วยความดัน Uncontrol, ผู้ป่วยเบาหวาน Uncontrol, ผู้ป่วย
ความดัน เบาหวานUncontrol ,ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง,ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง, ผู้พิการติดบ้าน ติดเตียง , ผู้ป่วย
จิตเวช , ผู้ป่วย Palliative care ,คนไข้ในพระราชานุเคราะห์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางสาหรับบุคลากรในการปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยระยะยาวด้านสาธารณสุข
( LTC )
2. เพื่อ ให้เชื่อมโยงระบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยระยะยาวด้านสาธารณสุข ( LTC ) ตั้งแต่
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ และปฐมภูมิ จนถึงชุมชนโดยผ่านศูนย์การดูแลต่อเนื่อง ( COC )
3. เพื่อพัฒนาระบบส่งต่อ ระบบข้อมูล และระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ในการดูแลผู้ป่วยระยะ
ยาวภายในจังหวัดที่เชื่อมโยงกัน
กลุม่ เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย ๑๑ กลุ่ม คือ
1. หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง
๒. เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
3. ผู้ป่วยความดันสูง Uncontrol
4. ผู้ป่วยเบาหวาน Uncontrol
5. ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันสูงที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง
6. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage ๔, ๕
7. ผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง ( ตามการประเมิน ADL )
8. ผู้พิการ ติดบ้าน ติดเตียง ( ตามการประเมิน ADL )
9. Palliative care
10. ผู้ป่วยจิตเวช
11. ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์
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บทบาทหน้าที่
1. จัดบริการดูแล ตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง11 กลุ่ม ตามแนวทางของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
2. สนับสนุน จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เช่น มีศูนย์สารองอุปกรณ์เครื่องมือทาง
การแพทย์จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ตามความจาเป็นและเหมาะสม จัดทาทะเบียนอุปกรณ์
เครือ่ งมือต่างๆ จัดระบบในการดูแลรักษา-ยืม อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ
3. จัดทาฐานและประสานข้อมูล รวมถึงการคาปรึกษาในการร่วมกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายร่วมกันเพื่อส่งเสริมการดูแลให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลและบ้านของ
ผู้ป่วยโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการกาหนดแผนการดูแล(Care Plan: CP)
4. การควบคุม กากับ ติดตามบันทึกกิจกรรมสรุปปัญหาที่พบและแนวทางการช่วยเหลือ

กรอบแนวคิด การดูแลผู้ป่วยระยะยาวต่อเนื่องที่บ้าน
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เกณฑ์การประเมินผู้ป่วย long Term Care
ประเภท
severe
moderate
mild
1.หญิง
 หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง  หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง  หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง
ตั้งครรภ์ที่มี
ต้องส่งดูแลต่อที่โรงพยาบาล
ปานกลาง ส่งมาดูแลต่อที่
น้อย สามารถดูแลที่
ภาวะเสี่ยง
ทัว่ ไป/ รพ.ที่มีแพทย์เฉพาะ
โรงพยาบาลแม่ข่าย / รพช.
โรงพยาบาลต้นสังกัด/ รพ.
ทาง
สต.ได้
2.
 เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการที่นัด  เด็กอายุ ๐ - ๕ ปี ได้รับการ  เด็กที่มีพัฒนาการสงสัย
พัฒนาการ
ติดตามที่โรงพยาบาล
คัดกรองด้วย DSPM ๒ ครั้ง
ล่าช้า
เด็กล่าช้า
ตามแนวทางพัฒนาการที่
แล้วพบว่าพัฒนาการล่าช้า
ต้องติดตามเฝ้าระวัง ( Red Flags
in Child Development )

 เด็กที่มีความพิการชัดเจน
3.ผู้ป่วย
 กลุ่มป่วยระดับรุนแรง (สีดา)
ความดันสูง เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
Uncontrol และเน้นการสร้างสุขภาพด้วย
“3อ.”เพื่อลดการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนได้แก่โรค
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หลอด
เลือดสมอง อัมพาต ไตวาย
ติดตามทุก 1 เดือนและเยี่ยมเมื่อ
มี ความจาเป็นจนกว่าจะลดระดับ
ความรุนแรงเป็นกลุ่มป่วยระดับ
3 (สีแดง)ได้

 กลุ่มป่วยระดับ 2 (สีส้ม)
เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และเน้นการสร้างสุขภาพด้วย
“3อ.”เพื่อลดระดับความรุนแรง
จากระดับ2 (สีส้ม)เป็นกลุ่มป่วย
ระดับ 1 (สีเหลือง)ให้ได้และ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่น
ตรวจตา,ไต,เท้า อย่างน้อยปีละ1
ครั้งติดตามทุก 2 เดือนและ
เยี่ยมเมื่อมี ความจาเป็นจนกว่า
จะลดระดับความรุนแรงเป็นกลุ่ม
ป่วยระดับ 1 (สีเหลือง)ได้
๔. ผู้ป่วย
 HbA1c > 14
 HbA1c > 10 –14
 HbA1c > 7-10
เบาหวาน  FBS > 200 mg% 3 ครั้ง  FBS > 155-182 mg%  FBS 126-154 mg% 3
Uncontrol
ขึ้นไป
3 ครั้งขึ้นไป
ครั้งขึ้นไป
 ผู้ป่วยเบาหวานที่ขาดนัด ซึ่ง
 มีปัญหาเรื่องพฤติกรรมการ  สามารถดูแลตนเองได้ ไม่
พยายามติดตามทุกช่องทางแล้ว
ดูแลตนเอง (Self-care)
ขาดนัด
ผู้ป่วยยังไม่มาตรวจ ภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน
 ผู้ป่วยเบาหวานที่มี
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น
hypo-hyperglycemic coma,
มีแผลทีเ่ ท้า, มีปัญหาเรื่องตาจาก
เบาหวาน เป็นต้น
 ผู้ป่วยเบาหวานที่เริ่มใช้ยาฉีด

insulinรายใหม่

 กลุ่มป่วยระดับ 3 (สีแดง)
เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และเน้นการสร้างสุขภาพด้วย
“3อ.”เพื่อลดระดับความรุนแรง
จากระดับ3 (สีแดง)เป็นกลุ่ม
ป่วยระดับ 2 (สีส้ม)ให้ได้และ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่น
ตรวจตา,ไต,เท้า อย่างน้อยปี
ละ1 ครั้งติดตามทุก 1 เดือน
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ประเภท
severe
moderate
๕. ผู้ป่วย
 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (DM & HT)  ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (DM &
เบาหวาน
ที่ได้รับการประเมิน CVD
HT) ที่ได้รับการประเมิน
ความดันสูง
Risks โอกาสเสี่ยงที่จะเป็น
CVD Risksโอกาสเสี่ยงที่
ที่มีภาวะ
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายและ
จะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
เสี่ยงต่อโรค
อัมพฤกษ์ อัมพาต แปล
ตายและอัมพฤกษ์ อัมพาต
หลอดเลือด
ผลได้ ตั้งแต่ 40 % ขึ้นไป
แปลผลได้ ตั้งแต่ 30%
หัวใจและ
หลอดเลือด
สมอง
๖.ผู้ป่วยโรค  ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่  ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่
ไตเรื้อรัง
ล้างไตทางทางช่องท้อง
ล้างไตทางทางช่องท้อง
Stage ๔, ๕
(CAPD)หรือฟอกเลือดด้วย
(CAPD)หรือฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม
เครื่องไตเทียม
(Hemodialysis) และเกิด
(Hemodialysis)และเกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง
ภาวะแทรกซ้อนที่ไม่รุนแรง
เสี่ยงต่อการเสียชีวิต
 ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่
 ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่
ล้างไตทางทางช่องท้อง
ล้างไตทางทางช่องท้อง
(CAPD) และปฏิบัติตัวไม่
(CAPD) รายใหม่
ถูกต้อง, เสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน เช่น ติด
เชื้อในช่องท้องเป็นต้น
๗. ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี  ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60
ติดบ้าน ติด
ขึ้นไปที่ได้รับการประเมิน
ปีขึ้นไปที่ได้รับการ ADL
เตียง ( ตาม
ADL(ModifiedBathelIndex
(Modified Bathel
การประเมิน
)= 0-8 คะแนน
Index)= 9-11 คะแนน
ADL )
๘. ผู้พิการ  ADL=
0–8  ADL = 9–11
ติดบ้าน ติด
(Modified Barthel Index)
(Modified Barthel Index)
เตียง ( ตาม หมายถึ ง ผู้ พิ ก ารที่ ช่ ว ยเหลื อ
หมายถึง ผู้พิการที่ช่วยเหลือ
การประเมิน ตัวเองได้น้อยมากหรือไม่ได้เลย
ตัวเองได้บ้างในการทา
ADL )
หรื อ สู ญ เสี ย ความสามารถใน
กิจวัตรประจาวัน หรือ
การท ากิ จ วั ต รประจ าวั น มาก
สูญเสียความสามารถในการ
ที่สุด
ทากิจวัตรประจาวันมาก
 ผู้พิการเกิดภาวะแทรกซ้อน  ผู้พิการเกิดภาวะแทรกซ้อน
รุนแรง เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ปานกลาง ไม่รุนแรงถึงขั้น
หรือเสียชีวิต
เสียชีวิต

mild
 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (DM &
HT) ที่ได้รับการประเมิน
CVD Risksโอกาสเสี่ยงที่จะ
เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
และอัมพฤกษ์ อัมพาต แปล
ผลได้ < 30%

 ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่
ล้างไตทางทางช่องท้อง
(CAPD) หรือฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม
(Hemodialysis) และที่
สามารถดูแลตัวแลตัวเองได้
ดี และไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน

 ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี
ขึ้นไปที่ได้รับการประเมิน
ADL (Modified Bathel
Index) = 12-20คะแนน
 ADL = 12 –20
(Modified Barthel
Index) หมายถึง ผู้พิการที่
ช่วยเหลือตัวเองได้ค่อนข้าง
ดี หรือสูญเสีย
ความสามารถในการทา
กิจวัตรประจาวันเล็กน้อย
ถึงปานกลาง
 ผู้พิการไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนหรือเกิด
ภาวะแทรกซ้อนเล็กน้อย

8

ประเภท
severe
moderate
mild
๙.
 PPS v20 – 30%
 PPS v240 – 60%
 PPS v270 – 100%
Palliative
คือผู้ป่วยที่อยู่ในระยะวาระ
คือ ระยะเปลี่ยนผ่าน
คือ ระยะคงที่
(ผู้ป่วยแบบ
สุดท้ายของชีวิต (end of
(transitional) ได้แก่
(stable)ได้แก่ ผู้ป่วยมะเร็ง
ประคับประ
life) ได้แก่ผู้ป่วยมะเร็งระยะ
ผู้ปว่ ยมะเร็งที่มีการลุกลาม
ทีม่ ีการคงที่ไม่มีการลุกลาม
คอง/ระยะ
สุดท้าย หรือผู้ป่วยโรคอื่นๆ
ของโรคมาก หรือผู้ป่วยโรค
ของโรค หรือผู้ป่วยโรคอื่นๆ
สุดท้าย
ที่มีอาการรุนแรงและไม่
อื่นๆ ที่มีอาการอาการของ
ทีไ่ ม่มีอาการของโรคมากแต่
สามารถรักษาให้หายขาดได้
โรคมากแต่ไม่รุนแรง
ไม่รุนแรง
เช่น ไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้ายที่ปฏิเสธการรักษา
โดยการฟอกไต เป็นต้น
 ผู้ป่วยมะเร็งทุกระยะ ที่มี
อาการรบกวนของโรครุนแรง
เช่น มีอาการปวดมาก, มี
อาการหอบเหนื่อยมาก
๑๐. จิตเวช  ผู้ป่วยจิตเวชมีความคิดทาร้าย  ผู้ป่วยจิตเวชดืม่ สุราร่วมด้วย  ผู้ป่วยจิตเวชทานยา
ตนเองเคยทาร้ายตนเอง/ฆ่า
เป็นประจา
สม่าเสมอไม่มีอาการทางจิต
ตัวตายมาแล้ว
ไม่ขาดนัดมีญาติดูแล
 ขาดนัดบ่อยมีอาการทางจิต
ทานยาไม่สม่าเสมอแต่มีญาติ
 ผู้ป่วยจิตเวชมีหลงผิดหูแว่ว
ภาพหลอนทาร้ายผู้อื่นมี
ดูแล
ประวัติทาร้ายคนอื่นหรือ
ทาลายข้าวของเช่นเผาบ้าน
เผาของใช้
 ผู้ป่วยจิตเวชอยู่คนเดียวขาด
ญาติดูแลขาดนัดบ่อยทานยา
ไม่สม่าเสมอมีอาการทางจิต
ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
๑๑. ผู้ปว่ ย  ผู้ป่วยที่ได้รับพระราชานุ
ในพระราช
เคราะห์จากพระบรม
นุเคราะห์
วงศานุวงค์
ความถี่
ติดตามดูแลทุก 1-3 เดือน
ติดตามดูแลทุก 3-6 เดือน
ติดตามดูแลทุก 6-12
เดือน
ความ
ติดตามเยี่ยมภายใน 1-2
ติดตามเยี่ยมภายใน 2-4
ติดตามเยี่ยมภายใน 4-8
เร่งด่วน
สัปดาห์
สัปดาห์
สัปดาห์
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Flow chart แนวทางปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยระยะยาวด้านสาธารณสุข ( LTC )

คัดกรองผู้ป่วย โดยใช้เกณฑ์การประเมินผู้ป่วย long Term Care

ผู้ป่วย LTC รายใหม่

ผู้ป่วย LTC รายเก่า

D/C

ส่งศูนย์ LTC/COC

บันทึกข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยลงในระบบ thai coc

แจ้งการส่งต่อในไลน์ ศูนย์ LTC/COC.ขุนยวม

หมอครอบครัว/จนท.รพ.สต.ออกเยี่ยมบ้าน
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แนวทางการลงข้อมูลในระบบ
thai coc
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