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รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตรเนนหนักการดูแลระยะยาว(Long Term Care)  

ตัวชี้วัดบริการเฉพาะท่ี ๑    ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานการดูแลระยะยาว(Long Term Care) 

คํานิยาม การดําเนินงานการดูแลระยะยาว (Long Term Care)หมายถึง การวางระบบและการใหบริการสําหรับ

บุคคลทุกกลุมอายุที่มีขอจํากัดการเคล่ือนไหวรางกายตองพึ่งพาบุคคลอ่ืนในระยะยาว ภาวะที่ตองพึ่งพาสงผล

ใหมีความลําบากในการเขาถึงบริการสุขภาพ สงผลตอความสามารถของบุคคล ที่จะคงไวซ่ึงวิถีชีวิตที่มีสุข

ภาวะ รวมถึงการปองกันความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นและสงเสริมการปรับตัวดานสังคมลังคมและบริการดาน

การแพทยโดยมีการจัดระบบสนับสนุนในดานตางๆ เพื่อใหการดําเนินงาน การดูแลระยะยาว (Long Term 

Care) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย 

ระดับความสําเร็จการดําเนินงานดูแลระยะยาว (Long Term Care)เปนผลการดําเนินงานโดยวัดจากผล

การดําเนินงาน  ๓ องคประกอบ คือหนวยบริการที่มีศูนยดูแลตอเน่ืองคุณภาพ (Continuity of care)หนวย

บริการที่มีฐานขอมูลการดูแลระยะยาวและผูปวยกลุมเปาหมายเตียงประเภทที่๓ และ เตียงประเภทที่ ๔

(Palliative care)ไดรับการดูแลตอเน่ืองอยางมีคุณภาพ 

 

เกณฑเปาหมาย  ระดับ ๓ 

ประชากรกลุมเปาหมาย 1. โรงพยาบาลทุกระดับในเครือขายบริการที่ ๘ 

2. หนวยบริการระดับรพ.สต./ศสม.ทุกหนวยในเครือขายบริการที่ ๘ 

3. ผูปวยที่ตองการการดูแลระยะยาว เตียงประเภทที่ ๓และเตียงประเภทที่๔(Palliative care) 

วิธีเก็บขอมูล 1. รายงานผลการดําเนินงาน 

2. การนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน 

แหลงขอมูล 1. ศูนยดูแลตอเน่ืองในแตละหนวยบริการ 

2. Data Center Long Term Care  

รายการขอมูล  1. หนวยบริการมีศูนยดูแลตอเน่ืองคุณภาพ 

2. หนวยบริการที่มีระบบขอมูลการดูแลระยะยาว (Long Term Care) 

3. ผูปวยเตียงประเภทที่ ๓และเตียงประเภทที่ ๔ (Palliative care)ไดรับการดูแลตอเน่ืองอยางมี

คุณภาพ 

 

เกณฑการใหคะแนน ลําดับตัวชี้วัด นํ้า 

หนัก

รอย

ละ(A) 

เกณฑการใหคะแนน ผล

การ

ดําเนิน

งาน 

คะแน

นที่ได 

(B) 

คะแนน

เฉล่ียถวง

นํ้าหนัก 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

 

๑.หนวย

บริการมีศูนย

A-M๑  

 

 

๔๐ 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐   

(A)x(B)=๑  

M๒-F

๓ 

 

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐   
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ดูแลตอเน่ือง

คุณภาพ 

 

รพสต

ที่เปน 

Node 

 

๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐   

๒.หนวยบริการที่มี

ระบบขอมูลการดูแล

ระยะยาว (Long 

TermCare) 

๓๐ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐   (A)x(B)=๒ 

๓.ผูปวยเตียงประเภท

ที่ ๓  และ และเตียง

ประเภทที่ ๔ 

(Palliative care)

ไดรับการดูแลตอเน่ือง

อยางมีคุณภาพ 

๓๐ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐   (A)x(B)=๓ 

รวม ๑๐๐        ๑+๒+๓ 

 

 

คะแนนที่ได =    ๑+๒+๓   =  ………..คะแนน 

๕ 

ระดับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คะแนน ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 
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ตัวช้ีวัดบริการเฉพาะ(ยอยที๑่) หนวยบริการที่มีศูนยดแูลตอเนื่องคุณภาพ (Continuity of care) 

หนวยวัด รอยละ 

น้ําหนกั ๔๐ 

คํานิยาม ๑. หนวยบริการ  หมายถึงโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน  

(ระดับ A –F๓)และรพสต.ที่เปน Nodeในแตละcupในเครือขายบริการที่ ๘  

๒. ศูนยดแูลตอเนื่องคุณภาพ  หมายถึงหนวยบริการแมขายที่มีการจัดระบบสนับสนุนการดูแลตอเน่ืองจาก

หนวยบริการสูชุมชนสําหรับผูปวยที่ตองการการดูแลระยะยาวโดยมีการเชื่อมโยงขอมูล และสงเสริมสนับสนุน

ในการดูแลในชุมชนใหผูปวยไดรับการดูแลชวยเหลือตามสถานการณเจ็บปวย โดยมีการดําเนินการดังน้ี 

๒.๑. มีโครงสรางและกําหนดบทบาทผูรบัผิดชอบและผูปฏิบัติที่เก่ียวของ 

 ๒.๒.มีศูนยสํารองอุปกรณเครื่องมือทางการแพทย 

       ๒.๒.๑ มีอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยตามรายการที่กําหนด 

        ๒.๒.๒. มีการจัดทําทะเบียนอุปกรณเครื่องมือ 

        ๒.๒.๓. มีการวางระบบในการยืมอุปกรณ 

        ๒.๒.๔ มีทะเบียนผูรับบริการ 

 ๒.๓.มีศูนยการเรียนรูในการดูแลผูปวยระยะยาว 

       ๒.๓.๑. มีคูมือในการดูแลผูปวยระยะยาวสําหรับผูปวยเตียงประเภท ๓ และ เตียงประเภทที ่๔ 

(Palliative care) 

       ๒.๓.๒. มีทะเบียนผูมารับบริการศูนยการเรียนรู 

       ๒.๓.๓. มีส่ือการเรียนรู เชน VCD, ภาพพลิก , อุปกรณตาง ๆ 

 ๒.๔.มีระบบการใหคําปรึกษา 

       ๒.๔.๑. มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการใหคําปรึกษาในแตละระดับโดยมีคําส่ังแตงตั้งเปนลายลักษณ

อักษร 

       ๒.๔.๒. มีแนวทางปฏิบัติ/ ชองทางในการใหคําปรึกษา 

 ๒.๕ มีฐานขอมูลการดูแลระยะยาว 

      ๒.๕.๑ ใชแบบสํารวจขอมูลพื้นฐานเพื่อการดูแลระยะยาว ( Long Term Care) 

      ๒.๕.๒ มีฐานขอมูลผูปวย Long Term Care ในโปรแกรม  Long Term Care 

เกณฑเปาหมาย 1. โรงพยาบาลระดับ A – M๑ผานเกณฑศูนยดูแลตอเน่ืองคุณภาพระดับ ๓รอยละ ๘๐ 

2. โรงพยาบาลระดับ M๒ – F๓ ผานเกณฑศูนยดูแลตอเน่ืองคุณภาพระดับ ๓รอยละ ๗๐ 

3. รพ.สต. ที่เปน Node  ผานเกณฑศูนยดูแลตอเน่ืองคุณภาพระดับ  ๓ รอยละ ๖๐ 

 

ประชากรกลุมเปาหมาย โรงพยาบาลทุกระดับในเครือขายบริการที่ ๘ ตั้งแตระดับ A- F๓และรพ.สต.ที่เปน Node 

 

วิธีการจัดเก็บขอมูล ๑. รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแบบฟอรมการรายงานที่กําหนดขึ้น 

๒. มีการสํารวจนิเทศติดตามตามเกณฑมาตรฐาน 
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แหลงขอมูล ศูนยดูแลตอเน่ืองในแตละหนวยบริการ 

 

รายการขอมูล๑  

 

 

A๑= จํานวนโรงพยาบาลระดับ A-M๑ที่ผานเกณฑศูนยดูแลตอเน่ืองคุณภาพ 

A๒ =จํานวนโรงพยาบาลระดับ M๒-F๓ที่ผานเกณฑศูนยดูแลตอเน่ืองคุณภาพ 

A๓=จํานวนรพสต. ที่เปน nodeที่ผานเกณฑศูนยดูแลตอเน่ืองคุณภาพ 

ผลรวมของคะแนนการดําเนินงานศนูยดแูลตอเนื่องคณุภาพตามรายการที่ ๑-๕(คะแนนเต็ม ๕คะแนน) 

รายการ คาคะแนน 

๑.มีโครงสรางและกําหนดบทบาทผูรับผิดชอบและผูปฏิบัติที่เก่ียวของ = ๑คะแนน 

๒.มีศูนยสํารองอุปกรณเครื่องมือทางการแพทย = ๑ คะแนน 

*เฉพาะรพสต.= ๒คะแนน 

๓.มีศูนยการเรียนรูในการดูแลผูปวยระยะยาว = ๑คะแนน 

๔.มีระบบการใหคําปรึกษา = ๑คะแนน 

๕. มีฐานขอมูลการดูแลระยะยาว = ๑คะแนน 

หมายเหตุ * เฉพาะ รพสต.= ๒คะแนน 

 ๑. โรงพยาบาลที่ผานเกณฑศูนยดูแลตอเน่ืองคุณภาพ หมายถึง โรงพยาบาลที่มีการดําเนินการตามแนวทาง

ในรายการที่ ๑-๕ และมีผลรวมของคะแนนผานเกณฑ ระดับ ๓  

๒. การประเมินรพ.สต. ที่เปนNode ประเมินทุกราย ยกเวนรายการที่ ๓ 

    รพ.สต.ที่ผานเกณฑศูนยดูแลตอเน่ืองคุณภาพ หมายถึง รพ.สต.ที่มีการดําเนินงานตามขอ๒(หมายเหตุ)และ

มีผลรวมของคะแนนผานเกณฑระดับ๓ 

ระดับ ๑ =๑คะแนน ระดับ ๒ =๒คะแนน ระดับ ๓ =๓คะแนน ระดับ ๔ =๔คะแนน ระดับ ๕ =๕คะแนน 

 B๑ = จํานวนโรงพยาบาลระดับ A-M๑ 

B๒ = จํานวนโรงพยาบาลระดับ M๒-F๓ 

B๓ =จํานวนรพ.สต.ที่เปน Node 

  

เกณฑการใหคะแนน รายการ ตัวชีวัด คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ โรงพยาบาลระดับ A-M๑ผานเกณฑ

ศูนยดูแลตอเน่ืองคุณภาพ 

รอยละ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๒ โรงพยาบาลระดับ M๒-F๓ผานเกณฑ

ศูนยดูแลตอเน่ืองคุณภาพ 

รอยละ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๘๐ 

๓ รพ.สตที่เปน Nodeผานเกณฑศูนย

ดูแลตอเน่ืองคุณภาพ 

รอยละ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ 

 
ความถี่ในการรายงาน ๑. การรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน ปละ ๒ ครั้ง (เม.ย., ก.ย.๒๕๕๗) 

๒. การนิเทศติดตามการดําเนินงาน ๒ ครั้ง/ป (พรอมทีมตรวจราชการเขต) 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด นายแพทยสมคิด  สุริยเลิศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพนม เบอร ติดตอ ๐๔๒ - ๕๑๑๔๒๔  
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ผูจัดเก็บขอมูล ระดับเขต 

นพ.สมชาย เชื้อนานนท รองผูอํานวยการดานการแพทย รพ.นครพนม เบอรติดตอ ๐๔๒-๕๑๑๔๒๔ 

นางนวลตา  โพธ์ิสวาง   รองผูอํานวยการดานการพยาบาล  เบอรติดตอ๐๘๑-๙๖๔๖๓๖๖ 

นางบุญรวม  ปรปิุณณะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  เบอรติดตอ๐๘๙-๖๒๑๓๕๑๗ 

นางสาวบัวสาย  สมสาร   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ เบอรติดตอ๐๔๒-๕๑๑๔๑๐ 

นางจันทรสวาง มาเนียม   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   เบอรติดตอ๐๔๒-๒๒๑๖๙๕ 

ระดับหนวยบริการผูรับผิดชอบงานดูแลผูปวยระยะยาว(Long Term Care)ในระดับ รพศ./รพท./รพช. 
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ตัวช้ีวัดบริการเฉพาะ (ยอยที่ ๒) หนวยบริการที่มีระบบขอมูลการดูแลระยะยาว(Long Term Care) 

หนวยวัด รอยละ 

น้ําหนกั ๓๐ 

คํานิยาม 

 

๑. หนวยบริการ หมายถึง หนวยบริการสุขภาพทุกระดับในเครือขายบริการที่ ๘ ไดแก รพศ./รพท./รพช./

ศสม./รพ.สต.  

๒. การดูแลระยะยาว หมายถึง การดูแลผูปวยที่มีขอจํากัดการเคล่ือนไหวรางกายที่ตองพึ่งพาคนอ่ืนในระยะ

ยาวโดยประกอบดวยผูปวยเตียงประเภท ๓ และเตียงประเภทที่ ๔ (Palliative care) 

๓. ระบบขอมูล หมายถึง ชุดขอมูลที่กําหนดขึ้นเพื่อการบริหารจัดการการดูแลระยะยาวโดยใชโปรแกรม 

Long Term Care 

 

เปาหมายความสําเร็จ รอยละ  

ประชากรกลุมเปาหมาย หนวยบริการสุขภาพทุกระดับในเครือขายบริการที่ ๘ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล ๑. ใชแบบสํารวจขอมูลพื้นฐานเพื่อการดูแลระยะยาว Long Term Care 

      ๒.  ตรวจสอบหลักฐานหรือการบันทึกขอมูลใน โปรแกรม  Long Term Care 

แหลงขอมูล โปรแกรม   Long Term Care 

รายการขอมูล ๑  A = จํานวนหนวยบริการที่มีระบบขอมูลดูแลระยะยาว 

รายการขอมูล ๒  B= จํานวนหนวยบริการทุกระดับในเครือขายบริการที่ ๘  

สูตรการคํานวณ ( A/B) x ๑๐๐ 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

รอยละ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 
 

ความถี่ในการรายงาน ปละ ๒ ครั้ง (เม.ย., ก.ย.) 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด นายแพทยสมคิด  สุริยเลิศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพนม 

ผูจัดเก็บขอมูลุ ร                                                                                    ระดับเขต 

นพ.สมชาย เชื้อนานนท รองผูอํานวยการดานการแพทย รพ.นครพนม เบอรติดตอ ๐๔๒ -๕๑๑๔๒๔ 

นางนวลตา  โพธ์ิสวาง   รองผูอํานวยการดานการพยาบาล  เบอรติดตอ๐๘๑-๙๖๔๖๓๖๖ 

นางบุญรวม  ปริปุณณะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  เบอรติดตอ๐๘๙-๖๒๑๓๕๑๗ 

นางสาวบัวสาย     สมสาร   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ เบอรติดตอ๐๔๒-๕๑๑๔๑๐ 

นางจันทรสวาง มาเนียม   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   เบอรติดตอ๐๔๒-๒๒๑๖๙๕ 

ระดับหนวยบริการผูรับผิดชอบงานดูแลผูปวยระยะยาว(Long Term Care)ในระดับ รพศ./รพท./รพช. 

และรพ.สต. 
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ตัวช้ีวัดบริการเฉพาะ (ยอยที่ ๓) ผูปวยเตียงประเภทที่๓ และ เตียงประเภทที่ ๔(Palliative care)ไดรับการดูแลตอเน่ืองอยางมีคุณภาพ 

คํานิยาม 

 

ผูปวยเตียงประเภทที่ ๓หมายถึง กลุมผูปวยที่พยาธิสภาพของโรคทําใหเกิดความพิการ/จํากัดความสามารถ

ในการทํากิจวัตรประจําวันดวยตนเองหรือมีอุปกรณทางการแพทยติดตัวกลับบานเพื่อชวยในการดํารงชีวิต

เชนการใหอาหารทางสายยาง ใสทอชวยหายใจ การดูดเสมหะ จําเปนตองมีผูดูแลชวยเหลือในการทํากิจวัตร

ประจําวันทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด 

ผูปวยเตียงประเภทที่ ๔ (Palliative care)หมายถึง กลุมผูปวยที่เจ็บปวยดวยโรคที่ไมอาจรักษาให

หายขาดได ผูปวยที่มีชีวิตอยูที่บาน หรือผูปวยที่อยูในระยะสุดทายของชีวิตซ่ึงมีคาคะแนนPalliative 

performance  scale version2 (PPSV2) อยูในชวง๑๐ -๓๐% 

การดูแลตอเนือ่งอยางมีคุณภาพหมายถึง ผูปวยเตียงประเภทที่๓ และ เตียงประเภทที่ ๔(Palliative care)

ไดรับการดูแลตอเน่ืองอยางมีคุณภาพ โดยมีการดําเนินการดังน้ี 

๑.มีการวางแผนจําหนายตัง้แตระยะแรกรับจนกระทั่งสงออกจากโรงพยาบาลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพและ

ผูปวยคนพบในพื้นที่ไดรับการวางแผนการดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 

๒.มีการติดตามเยี่ยมภายใน ๒สัปดาห โดยทีมสหสาขาวิชาชีพรวมการดูแลกับพยาบาลประจํารพ.สต. / 

ศสม.และภาคีเครือขาย 

๓.มีการตอบกลับผลการเยี่ยมภายใน ๑ เดือน ภายหลังจําหนายออกจากโรงพยาบาลหรือคนพบในพื้นที่ 

หนวยวัด รอยละ 

น้ําหนกั ๓๐ 

เปาหมายความสําเร็จ รอยละ ๖๐ 

ประชากรกลุมเปาหมาย ผูปวยตียงประเภทที่ ๓ และ เตียงประเภทที ่๔ (Palliative care)ที่จําหนายออกจากโรงพยาบาลและคนพบ

ในชุมชน 

วิธีการจัดเก็บขอมูล ตรวจสอบจากการรายงานตัวชี้วัดในฐานขอมูล Long Term Care ทุกเดือน 

แหลงขอมูล ศูนยดูแลตอเน่ืองระดับแมขาย 

รายการขอมูล ๑ A= จํานวนผูปวยเตียงประเภทที่ ๓และเตียงประเภทที ่๔ (Palliative care) 

ที่จําหนายออกจากโรงพยาบาลและคนพบในชุมชนไดรับการติดตามเยี่ยมภายใน ๒ สัปดาหและตอบกลับผล

การเยี่ยมภายใน ๑ เดือน                

รายการขอมูล ๒ B = จํานวนผูปวยเตียงประเภทที่ ๓ และเตียงประเภทที่ ๔ (Palliative care) จําหนายออกจากโรงพยาบาล

ทั้งหมด 

สูตรการคํานวณ ( A/B) x ๑๐๐ 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

รอยละ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ 
 

ความถี่ในการรายงาน รายงานทุกเดือน โดยผูรับผิดชอบงาน  Long Term Care 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด นายแพทยสมคิด  สุริยเลิศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพนม 

ผูจัดเก็บขอมูล ระดับเขต 

นพ.สมชาย เชื้อนานนท รองผูอํานวยการดานการแพทย รพ.นครพนม เบอรติดตอ๐๔๒-๕๑๑๔๒๔ 

นางนวลตา  โพธ์ิสวาง   รองผูอํานวยการดานการพยาบาล  เบอรติดตอ๐๘๑-๙๖๔๖๓๖๖ 
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นางบุญรวม  ปริปุณณะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  เบอรติดตอ๐๘๙-๖๒๑๓๕๑๗ 

นางสาวบัวสาย     สมสาร   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ เบอรติดตอ๐๔๒-๕๑๑๔๑๐ 

นางจันทรสวาง มาเนียม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   เบอรติดตอ๐๔๒-๒๒๑๖๙๕ 

ระดับหนวยบริการผูรับผิดชอบงานดูแลผูปวยระยะยาว(Long Term Care)ในระดับ รพศ./รพท./รพช. 


