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คู่ำ�นิำ�
 

 โรคห่ลัอดเลืัอดสมิอง (Stroke) ภูาวะหั่วใจิขาดเลืัอดเฉียบัพลััน ชนิด STEMI แลัะ

ปัญิห่าพลััดติกีห่กีล้ัมิทำาให้่กีระดูกีสะโพกีหั่กี  ถือเป็นปัญิห่าเฉียบัพลัันแลัะเป็นภูาวะวิกีฤติ 

ในผูู้้สูงอายุเขติสุขภูาพที� 10 ต้ิองให้่ความิสำาคัญิ ถึงแม้ิปัจิจุิบัันมีิกีารพัฒนาระบับัสุขภูาพไป

มิากี แต่ิยังพบัภูาพความิสำาเร็จิเพียงบัางจัิงห่วัด บัางพื�นที�เท่านั�น อีกีทั�งกีารให้่บัริกีารด้าน

สขุภูาพยังมีิความิห่ลัากีห่ลัายของเครื�องมืิอ แนวทางปฏิิบััติิ ทำาให้่กีารเชื�อมิระบับัในภูาพจัิงห่วัด

ห่รือเขติสุขภูาพเป็นไปด้วยความิยากีลัำาบัากี ห่ลัายพื�นที�ประสบัความิสำาเร็จิในบัางโครงกีาร

ห่รอืบัางกิีจิกีรรมิ แต่ิไมิส่ามิารถจัิดกีารต่ิอไปในกิีจิกีรรมิอื�นๆ ได้ เชน่ ขาดกีารนำาขอ้มูิลัผู้ลักีาร

คัดกีรองสูก่ีารวางแผู้นปอ้งกัีนแลัะควบัคมุิโรคที�เป็นรูปธรรมิ, ขาดกีารเชื�อมิโยงกีารดแูลัผูู้ป่้วย, 

ขาดกีารประสานงานกัีบัห่นว่ยงานอื�นๆ ที�เกีี�ยวเนื�องกัีน เชน่ ระบับัสุขภูาพในชุมิชน, ศู์นยรั์บั

แจ้ิงเห่ติแุลัะสั�งกีาร 1669, ห่นว่ยปฏิิบัติัิกีารฉกุีเฉนิ แลัะโรงพยาบัาลั ปัญิห่าเห่ล่ัานี�ล้ัวนสง่ผู้ลั

ต่ิอผูู้้ป่วยทำาให้่ผูู้้ป่วยมิาโรงพยาบัาลัล่ัาช้า แลัะความิล่ัาช้าดังกีล่ัาวทำาให้่พบัภูาวะแทรกีซ้้อน

ที�รุนแรงมิากีขึ�น

 ด้วยเห่ติุนี� จึิงต้ิองพัฒนารูปแบับัระบับัสุขภูาพชุมิชนสู่ระบับับัริกีารสุขภูาพอย่างไร้

รอยต่ิอ สำาห่รับัผูู้้สูงอายุกีลัุ่มิเสี�ยงโรคห่ลัอดเลืัอดสมิอง (Stroke) ภูาวะห่ัวใจิขาดเลืัอด

เฉยีบัพลััน ชนิด STEMI แลัะกีระดกูีสะโพกีหั่กี (Hip fracture) แบับับูัรณากีาร ในเขติสุขภูาพ

ที� 10 โดยคู่มิอืดำาเนนิงานนี�เป็นสว่นห่นึ�งเพื�อให้่คณะทำางานแกีนห่ลัักี “core team” นำาไปเป็น

แนวทางสำาห่รบััออกีแบับัแลัะบัรหิ่ารจัิดกีารระบับัสขุภูาพ โดยเชื�อมิระบับัสุขภูาพชุมิชนแลัะ

ระบับับัริกีารสุขภูาพ สนับัสนุนชุมิชนแลัะจัิดระบับับัริกีารสุขภูาพทั�งช่วงกีารดูแลัก่ีอนถึง 

โรงพยาบัาลั กีารดแูลัสง่ต่ิอที�ทันท่วงที แลัะได้รบัักีารรกัีษาในสถานพยาบัาลัเห่มิาะสมิที�เป็น 

definitive care ด้วยกีารเชื�อมิระบับัข้อมูิลัสารสนเทศ์เป็นห่นึ�งเดียวตัิ�งแต่ิระดับัชุมิชน ไปจินถึง

สถานพยาบัาลัที�เห่มิาะสมิ

 คณะผูู้้จัิดทำาห่วังเป็นอย่างยิ�งว่า “คู่มืิอดำาเนินงานกีารพัฒนารูปแบับัระบับัสุขภูาพ

ชุมิชนสู่ระบับับัริกีารสุขภูาพอย่างไร้รอยต่ิอ สำาห่รับัผูู้้สูงอายุกีลัุ่มิเสี�ยงโรคห่ลัอดเลืัอดสมิอง 

(Stroke) ภูาวะหั่วใจิขาดเลืัอดเฉยีบัพลััน ชนิด STEMI แลัะกีระดกูีสะโพกีหั่กี (Hip fracture) 

แบับับูัรณากีาร ในเขติสขุภูาพที� 10” จิะเปน็ประโยชน์ต่ิอคณะทำางานแกีนห่ลัักี “core team” 

แลัะผูู้้เกีี�ยวขอ้งทกุีท่าน

กองบรรณาธิิการ

มิกีราคมิ 2564
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สุ�วนิที่่� 1
ร�ย่ลุ่ะเอย่่ดำโคู่รงก�ร 

สำำ�หรับัผู้้�สำง้อ�ยุกุลุุ่�มเสำ่�ยุงโรัคหลุ่อดเลุ่อืดสำมอง (Stroke)
ภ�วะหวัใจข�ดเลุ่อืดเฉียุ่บพลุ่นั ชนดิ STEMI

แลุ่ะกรัะดก้สำะโพกหกั (Hip fracture) แบบบร้ัณ�ก�รั ในเขตสำขุภ�พที่่� 10

ก�รัพฒัน�รัป้แบบรัะบบสำขุภ�พชมุชน
สำ้�รัะบบบรักิ�รัสำขุภ�พอยุ��งไรั�รัอยุต�อ
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คู่ว�มืสุำ�คู่ญั
“ที่ำ�ไมืพัวกเร�ต่อ้งมื�ชุ�วย่กนัิ”

“ประเทศไทยเปน็ประเทศของสังัคมผู้้�สัง้อายุ”

 ปัจิจุิบัันประเทศ์ไทยมิีผูู้้สูงอายุประมิาณ 12 ล้ัานคน ห่รือประมิาณร้อยลัะ 17 จิากี

ประชากีรทั�งห่มิด เป็นที�ทราบักัีนดีว่า “เราเป็นประเทศ์ที�เข้าสูสั่งคมิผูู้้สงูอายุ” แล้ัว แลัะอีกีไม่ิ

กีี�ปี ห่ากีผูู้้สูงอายุมีิสัดส่วนถึงร้อยลัะ 20 ประเทศ์ไทยก็ีจิะเข้าสู่สังคมิผูู้้สูงอายุอย่างสมิบูัรณ ์ 

ซ้ึ�งกีารก้ีาวสู่สังคมิผูู้้สูงอายุส่งผู้ลักีระทบัต่ิอกีารปรับัเปลีั�ยนโครงสร้างกีารจัิดกีารในทุกีด้าน 

โดยเฉพาะส่งผู้ลัด้านสุขภูาพของผูู้้สูงอายุเองที�ต้ิองมีิภูาระค่าใช้จ่ิายในกีารดูแลัรักีษาด้าน

สขุภูาพสว่นบุัคคลัในสัดสว่นที�เพิ�มิสงูขึ�น แลัะระบับับัริกีารสุขภูาพที�ต้ิองเติรียมิทรพัยากีรด้าน

สาธารณสขุเพื�อรองรบััระลัอกีคลืั�นที�กีำาลัังจิะถาโถมิมิานี�

“เพราะอะไรโรคภััยไข�เจ็็บถึึงไปฟ้้องให้�เห้น็มากขึ�นตอนท่�อายุเพ่�มขึ�น .....”

 เป็นเพราะเมืิ�ออายุเพิ�มิขึ�น มีิกีารเปลีั�ยนแปลังทางสรีระแลัะเสื�อมิถอยสมิรรถนะของ

รา่งกีาย กีารทำาห่น้าที�ของอวัยวะแลัะระบับัต่ิางๆ ในรา่งกีายเสื�อมิถอย ลัดลังแบับัผู้กีพนัติามิ

อายุที�เพิ�มิขึ�น เป็นเห่ติใุห้่พบัปัญิห่าห่รอืกีารเจ็ิบัป่วยมิากีขึ�น เชน่ โรคเบัาห่วาน โรคความิดัน-

โลัหิ่ติสงู โรคหั่วใจิ โรคห่ลัอดเลืัอดสมิอง อัมิพาติ กีารพลััดติกีห่กีล้ัมิ รวมิไปถึงโรคที�เกิีดจิากี

ภูาวะทางจิิติ เชน่ โรคซึ้มิเศ์รา้ เป็นต้ิน  โรคที�กีล่ัาวถึงนี� เป็นทั�งปัจิจัิยนำาแลัะปัจิจัิยเอื�อที�ทำาให้่

เกิีดอากีารเจ็ิบัป่วยเฉียบัพลัันแลัะเป็นสาเห่ติุที�ทำาให่้ผูู้้สูงอายุมิารับับัริกีารที�แผู้นกีอุบััติิเห่ติุ
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แลัะฉุกีเฉินในโรงพยาบัาลัเพิ�มิมิากีขึ�นทุกีปี โดยเฉพาะโรคห่ลัอดเลืัอดสมิอง โรคห่ัวใจิขาด

เลืัอด ถือเป็นปัญิห่าสาธารณสุขของประเทศ์ไทยที�เป็นสาเห่ติุของกีารสูญิเสียปีสุขภูาวะใน 

ลัำาดับัต้ินๆ ทั�งในเพศ์ชายแลัะเพศ์ห่ญิงิ นอกีจิากีนั�น วัยสงูอายุยงัมีิผู้ลัให้่ระบับักีล้ัามิเนื�อแลัะ

กีระดูกีมีิขนาดลัดลัง ทำาให้่ร่างกีายเสียความิสมิดุลัในกีารทรงตัิว แลัะเป็นสาเห่ติุสำาคัญิของ

กีารพลััดติกีห่กีล้ัมิได้มิากีกีว่าวัยอื�น ซ้ึ�งกีารพลััดติกีห่กีล้ัมิของผูู้้สงูอายุเป็นสาเห่ติหุ่นึ�งของกีาร

เกิีดกีระดูกีสะโพกีหั่กี แลัะพบัว่าความิเสี�ยงในกีารเกิีดกีระดูกีสะโพกีหั่กีเพิ�มิขึ�น 100-1000 

เท่าในชว่งอายุ 60 ปี

“Stroke, STEMI และ Hip fracture โรคท่�คกุคามผู้้�สัง้อายุเขตสัขุภัาพท่� 10”

 เขติสุขภูาพที� 10 ประกีอบัไปด้วย 5 จัิงห่วัด ได้แก่ี อุบัลัราชธานี ศ์รสีะเกีษ ยโสธร 

มุิกีดาห่าร แลัะอำานาจิเจิริญิ มีิแนวโน้มิจิำานวนผูู้้สงูอายุเพิ�มิขึ�นทุกีปี ปัจิจุิบันัมีิจิำานวนผูู้้สงูอายุ

ราว 870,000 คน ห่รือร้อยลัะ 18 ปัญิห่าสุขภูาพสำาคัญิที�พบัได้บั่อยในผูู้้สูงอายุของเขติจิะ

สอดคล้ัองกัีบัภูาพรวมิประเทศ์ โดยพบัว่าผูู้้สูงอายุมีิปัญิห่ากีารเจ็ิบัป่วยด้วยโรคเรื�อรังทั�งโรค

เบัาห่วาน โรคความิดันโลัหิ่ติสงูแลัะโรคห่ลัอดเลืัอดหั่วใจิ ปัญิห่ากีารป่วยด้วยโรคเรื�อรังในกีลัุม่ิ

ผูู้้สงูอายุเขติสขุภูาพที� 10 เป็นสาเห่ติสุำาคัญิที�ทำาให้่เกิีดกีารเจ็ิบัป่วยด้วยโรคห่ลัอดเลืัอดหั่วใจิ

แลัะห่ลัอดเลืัอดสมิองแลัะทำาให่อั้ติรากีารเสยีชวิีติแลัะสญูิเสยีปีสขุภูาวะในผูู้สู้งอายุเพิ�มิขึ�น อีกี

ทั�งยังพบัผูู้้สูงอายุมีิภูาวะพึ�งพิงเพิ�มิขึ�น จิากีร้อยลัะ 18.1 ในปี 2555 เพิ�มิเป็นร้อยลัะ 30.7 
ในปี 2563 ซ้ึ�งภูาวะพึ�งพงิของผูู้สู้งอายุสว่นห่นึ�งเป็นผูู้้ป่วยติิดบัา้นติิดเตีิยงที�เห่ติสุำาคัญิเกิีดจิากี

อากีารเฉียบัพลัันแลัะวิกีฤติของโรคดังกีล่ัาวนี�ด้วย นอกีจิากีนั�นกีารพลััดติกีห่กีล้ัมิก็ีถือเป็น

ปัญิห่าสำาคัญิห่นึ�งของผูู้สู้งอายุเขติบัรกิีารสขุภูาพที� 10 เห่มิอืนกัีน พบัว่าความิชุกีของกีารเกิีด

กีระดูกีสะโพกีห่ักีมีิจิำานวนเพิ�มิขึ�นมิากี ในปี 2555 – 2562 คิดเป็น 42.7 - 91.5 ต่ิอแสน

ประชากีร มีิอัติราป่วยรายให่มิ ่25.2 - 38.6 ต่ิอแสนประชากีร
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 โรัคหลุ่อดเลุ่อืดสำมอง, ภ�วะหัวใจข�ดเลุ่อืดเฉียุ่บพลุ่นั ชนดิ STEMI แลุ่ะปัญห�พลุ่ดั

ตกหกลุ่�มที่ำ�ให�กรัะดก้สำะโพกหัก ถือเป็นปัญิห่าเฉยีบัพลัันแลัะเป็นภูาวะวิกีฤติในผูู้้สงูอายุเขติ

สขุภูาพที� 10 ต้ิองให้่ความิสำาคัญิ เมืิ�อผูู้้สงูอายุเกิีดเห่ตุิเฉียบัพลัันดังกีล่ัาวขึ�น ห่ากีไม่ิได้รบัักีารดูแลั

รกัีษาอยา่งทันท่วงทีแลัะเห่มิาะสมิจิะสง่ผู้ลัต่ิอชีวิติแลัะความิพกิีาร  ทำาให้่ผูู้้สูงอายุต้ิองอยูใ่นภูาวะ

พึ�งพงิสงูไม่ิสามิารถปฏิิบัติัิกิีจิวัติรประจิำาวันด้วยตัิวเองได้ เกิีดปัญิห่าด้านรา่งกีายแลัะด้านจิิติใจิมีิ

ภูาวะซึ้มิเศ์ร้าติามิมิา อีกีทั�งปัญิห่าเห่ล่ัานี�จิะกีระทบัต่ิอภูาระกีารดูแลัของครอบัครัว แลัะกีระเพื�อมิ

ปัญิห่าในวงกีว้างด้วยจิำานวนผูู้สู้งอายุที�มิากีขึ�นทุกีปี ทำาให่เ้กิีดภูาระกีารดแูลัรกัีษาของระบับับัรกิีาร

สขุภูาพ เกิีดภูาระทางเศ์รษฐกิีจิของประเทศ์ที�ต้ิองจัิดสรรสวัสดิกีารด้านต่ิางๆ รวมิทั�งเสยีโอกีาส

ที�จิะได้กีำาลัังสำาคัญิของปูชนียบุัคคลัที�จิะมิาพัฒนาประเทศ์ เนื�องจิากีปัญิห่าเฉียบัพลัันแลัะเป็น

ภูาวะวิกีฤติที�พบับัอ่ยในผูู้้สงูอายุที�ได้กีล่ัาวขา้งต้ิน มัิกีพบัผูู้้สงูอายุที�มีิโรคเรื�อรงั เชน่ โรคเบัาห่วาน

ความิดันโลัหิ่ติสงู ไขมัินในเลืัอดสงูรว่มิด้วย มีิสาเห่ติเุกิีดจิากีห่ลัายปัจิจัิย แลัะเมืิ�อเกิีดเห่ติยัุงพบั

ปัญิห่ากีารเขา้ถึงบัรกิีารสขุภูาพที�ทันท่วงทีแลัะเห่มิาะสมิ

“ระบบสัขุภัาพเพ่�อผู้้�สัง้อายุกลุ�มเสั่�ยง Stroke, STEMI และ Hip fracture

ของเขตสุัขภัาพท่� 10 กับโอกาสัพฒันา”

 เขติสุขภูาพที� 10 มีิกีารพฒันาระบับับัรกิีารสขุภูาพเพื�อผูู้้สูงอายุกีลุ่ัมิเสี�ยง Stroke, STEMI 

แลัะ Hip fracture มิาอยา่งต่ิอเนื�องทั�งเชิงกีารป้องกัีน กีารดำาเนินมิาติรกีารสรา้งความิติระห่นักี

แก่ีผูู้้สูงอายุ มีิห่นว่ยปฏิิบัติัิกีารฉกุีเฉนิออกีปฏิิบัติัิกีารห่ลัังกีารคัดแยกีแลัะสั�งกีารเมืิ�อมีิกีารรอ้งขอ

ความิชว่ยเห่ลืัอทาง 1669 ที�กีระจิายความิครอบัคลัมุิมิากีขึ�น ระบับั Fast tract มีิความิพรอ้มิของ

เครื�องมืิอ อุปกีรณ ์ เวชภัูณฑ์ีแลัะบุัคลัากีรระดับัห่นึ�ง แต่ิอยา่งไรก็ีติามิ ภูาพความิสำาเรจ็ิจิากีสิ�ง

ต่ิางๆ ที�กีล่ัาวมิา พบัเพยีงบัางจัิงห่วัด บัางพื�นที�เท่านั�น ยงัพบัความิห่ลัากีห่ลัายของเครื�องมืิอ  

แลัะแนวทางปฏิิบััติิ ทำาให้่กีารเชื�อมิระบับัในภูาพจัิงห่วัดห่รือเขติสุขภูาพเป็นไปด้วยความิ 

ยากีลัำาบัากีห่ลัายพื�นที�ประสบัความิสำาเรจ็ิในบัางโครงกีารห่รอืกิีจิกีรรมิแต่ิไมิส่ามิารถจัิดกีารต่ิอไป 

ในกิีจิกีรรมิอื�นๆ ได้ เชน่ ขาดกีารนำาข้อมูิลัผู้ลักีารคัดกีรองสูก่ีารวางแผู้นป้องกัีนแลัะควบัคมุิโรค

ที�เป็นรูปธรรมิแลัะยังขาดกีารเชื�อมิโยงกีารดูแลั ขาดกีารประสานงานกัีบัห่น่วยงานอื�นๆ  

ที�เกีี�ยวเนื�องกัีน เชน่ ระบับัสขุภูาพในชุมิชน, ศู์นย์รับัแจ้ิงเห่ติแุลัะสั�งกีาร 1669, ห่นว่ยปฏิิบัติัิกีาร

ฉุกีเฉิน แลัะโรงพยาบัาลัมิากีนกัี ทำาให้่ผูู้้ป่วยมิาโรงพยาบัาลัล่ัาช้า แลัะความิล่ัาช้าดังกีล่ัาวทำาให้่

พบัภูาวะแทรกีซ้อ้นที�รุนแรงมิากีขึ�น



ส่ว่นที่่� 1
ส่ว่นที่่� 2

ส่ว่นที่่� 3
ส่ว่นที่่� 4

ส่ว่นที่่� 5
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ภาคผนวก

 ระบับัสขุภูาพเพื�อกีารดแูลั รกัีษาผูู้สู้งอายุกีระดกูีสะโพกีห่กัี ถือเป็นระบับัที�ต้ิองมีิกีาร

พฒันาในเขติสขุภูาพที� 10 เป็นอยา่งยิ�ง เนื�องจิากียังไมิมี่ิกีารเชื�อมิศั์กียภูาพของทรพัยากีรที�มีิให้่

เป็นระบับัอยา่งเป็นรูปธรรมิ ทั�งกีารสง่เสรมิิให่ค้วามิรูใ้นกีารดแูลักัีบัผูู้้สูงอายุแลัะจิากีครอบัครวั

ให้่มีิพฤติิกีรรมิแลัะสิ�งแวดล้ัอมิเป็นมิิติรต่ิอผูู้้สงูอายุ ป้องกัีนกีารพลััดติกีห่กีล้ัมิ พฒันาให้่มีิระบับั

บัรกิีารสขุภูาพเพื�อให้่เกิีดกีารเข้าถึงบัรกิีารรวดเร็ว ด้วยระบับั Hip fracture fast tract ภูายใต้ิกีาร

ดแูลัจิากีบุัคลัากีรที�มีิความิรูเ้ฉพาะทาง รวมิทั�งกีารป้องกัีนกีารเป็นซ้ำาทั�งในบ้ัานแลัะโรงพยาบัาลั

“ระบบสัขุภัาพชุุมชุน เชุ่�อม ระบบบรก่ารสัขุภัาพ เปน็ห้วัใจ็พฒันาร้ปแบบบรก่าร
สัขุภัาพเพ่�อผู้้�ส้ังอายุ เขตสัขุภัาพท่� 10”

 จิากีชอ่งว่างดังกีล่ัาว ทำาให้่เห็่นโอกีาสพัฒนาในกีารกีารจัิดระบับับัริกีารสุขภูาพเพื�อกีาร

ดแูลัผูู้้สงูอายุที�เป็นกีลัุม่ิเสี�ยงของโรคห่ลัอดเลืัอดสมิอง (Stroke) ภูาวะหั่วใจิขาดเลืัอดเฉียบัพลััน

ชนิด STEMI แลัะปัญิห่าพลััดติกีห่กีล้ัมิทำาให้่กีระดกูีสะโพกีหั่กี จิะเห็่นได้ว่า “ผูู้้สงูอายุ ครอบัครัว

แกีนนำาชุมิชน ห่น่วยสขุภูาพระดับัชุมิชน (อสมิ., รพ.สติ.)” เมืิ�อรวมิตัิวกัีนจิะเป็นห่น่วยสำาคัญิแลัะ

เป็นหั่วใจิห่ลัักีในกีารพฒันามิาติรกีารสง่เสรมิิ ป้องกัีนแลัะควบัคมุิ รวมิทั�งพฒันาระบับัเพื�อเชื�อมิกัีบั

ระบับับัริกีารสุขภูาพ ด้วยกีารจัิดระบับัสุขภูาพชุมิชนที�สง่เสริมิให้่ชุมิชน บัริห่ารจัิดกีารด้วยตินเอง

 มีิโครงสรา้งแลัะบัทบัาทของผูู้มี้ิสว่นได้สว่นเสยีชดัเจิน เพื�อให้่ทกุีคนมิคีวามิรูส้กึีเปน็เจ้ิาของ

โครงกีาร เปน็ผูู้้ดำาเนนิกีระบัวนกีารแลัะเปน็ผูู้้รับัประโยชน ์ ด้วยกีระบัวนกีารมิสีว่นรว่มิในกีาร 

แก้ีปัญิห่าตัิ�งแต่ิเริ�มิต้ิน ซ้ึ�งเป็นห่ลัักีสำาคัญิติามิแนวคิด “ชมุชนเปน็ฐ�น หรัอื community-based 

management” ขณะเดียวกัีน “รัะบบบรักิ�รัสำขุภ�พ” ก็ีต้ิองเติรยีมิกีารเชงิระบับัเพื�อสนับัสนุน

ชุมิชนแลัะจัิดระบับับัรกิีารสขุภูาพทั�งชว่งกีารดแูลัก่ีอนถึงโรงพยาบัาลั กีารดแูลัสง่ต่ิอที�ทันท่วงที

 แลัะได้รบัักีารรกัีษาในสถานพยาบัาลัเห่มิาะสมิที�เป็น definitive care ด้วยกีารเชื�อมิระบับัข้อมูิลั

สารสนเทศ์เป็นห่นึ�งเดียวตัิ�งแต่ิระดับัชุมิชนไปจินถึงสถานพยาบัาลัที�เห่มิาะสมิ
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บที่สุรปุคู่ว�มืต่ั�งใจั : 
 เพื�อพฒันาระบับัจัิดกีารสุขภูาพ ได้แก่ี ระบับัสุขภูาพชุมิชน แลัะระบับับัริกีาร

สขุภูาพสำาห่รบััผูู้้สูงอายุกีลัุ่มิเสี�ยงโรคห่ลัอดเลืัอดสมิอง (stroke) ภูาวะห่วัใจิขาดเลืัอด

เฉยีบัพลััน ชนิด STEMI แลัะกีระดูกีสะโพกีหั่กี (hip fracture) อยา่งครบัวงจิร ไรร้อยต่ิอ

กีารบัรกิีาร แลัะบูัรณากีารด้วยภูาคสว่นที�เกีี�ยวขอ้งในเขติสขุภูาพที� 10

ได�ปรัะโยุชนอ์ะไรัจ�กง�นน่.้..

 ญิาติิผูู้้ดูแลั แลัะผูู้้สูงอายุกีลัุ่มิเส่ียงโรคห่ลัอดเลืัอดสมิอง ภูาวะหั่วใจิขาดเลืัอด

เฉียบัพลัันชนิด STEMI แลัะกีระดูกีสะโพกีหั่กี มีิความิรอบัรู้ด้านโรค สามิารถปรับัเปล่ีัยน

พฤติิกีรรมิเส่ียงแลัะสร้างสิ่งแวดล้ัอมิปลัอดภัูยรวมิท้ังเข้าใจิสัญิญิาณเตืิอน แนวทางกีาร

แจ้ิงเห่ติุขอความิช่วยเห่ลืัอแลัะสามิารถเข้าถึงระบับับัริกีารสุขภูาพได้อย่างทันท่วงที มีิ

ประสิทธภิูาพแลัะได้รบัักีารดแูลัท่ีเห่มิาะสมิ ไมิเ่กิีดภูาวะแทรกีซ้อ้น ความิพกิีาร แลัะกีารเสยีชวิีติ

ก่ีอนวัยอันควร ลัดภูาระต่ิอกีารดูแลัระยะยาวของครอบัครัว ลัดค่าใช้จ่ิายของระบับัสุขภูาพ 

แลัะลัดผู้ลักีระทบัท้ังด้านเศ์รษฐกิีจิแลัะสังคมิของประเทศ์

 ต้ินแบับักีารจัิดกีาร “รัะบบสำขุภ�พชมุชน” ท่ีเกิีดจิากีแนวคิดให้่ชุมิชนเป็นฐานจัิดกีาร

ตินเองท่ีเชือ่มิกัีบัระบับับัรกิีารสขุภูาพอยา่งไรร้อยต่ิอ เกิีดเป็นแผู้นชุมิชน แลัะมิาติรกีารท่ีจิำาเพาะ

ติามิบัรบิัทสำาห่รบัักีารสง่เสริมิ ป้องกัีนแลัะดแูลัผูู้้สงูอายุเบัื้องต้ิน แลัะมีิกีารประสานรอ้งขอความิ

ชว่ยเห่ลืัอกัีบัห่น่วยงานด้านสุขภูาพท้องถ่ินแลัะห่น่วยงานอ่ืนๆ

 มีิต้ินแบับันโยบัายแลัะกีารจัิดกีาร “รัะบบบรักิ�รัสำขุภ�พ” ต้ัิงแต่ิระดับัปฐมิภููมิิ ทติุิยภููมิิ

แลัะติติิยภููมิิ ท่ีเกิีดจิากีกีารบูัรณากีารแลัะเช่ือมิประสานกีารทำางานอย่างไร้รอยต่ิอ ท้ังกีาร

จัิดกีารดแูลัแลัะนำาสง่ผูู้้ป่วยชว่งก่ีอนถึงโรงพยาบัาลั (Pre-hospital care) ระดับักีารดแูลัรกัีษา

ผูู้้ป่วยในโรงพยาบัาลั (In-hospital care) แลัะได้รบัักีารรกัีษาในสถานพยาบัาลัเห่มิาะสมิทีเ่ป็น 

definitive care ในระบับั fast tract

3

2

1
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ภาคผนวก

 เกิีดองค์ความิรู้กีารจัิดกีารสุขภูาพ ได้แก่ี ระบับัสขุภูาพชุมิชน แลัะระบับับัริกีารสุขภูาพ

สำาห่รับัผูู้้สูงอายุกีลัุ่มิเสี่ยงโรคห่ลัอดเลืัอดสมิอง ภูาวะหั่วใจิขาดเลืัอดเฉียบัพลััน แลัะกีระดูกี

สะโพกีหั่กีเพื่อเป็นแนวทางในกีารกีำาห่นดนโยบัายแลัะพฒันาระบับับัรกิีารสขุภูาพสำาห่รบัักีลุ่ัมิ

ผูู้้สงูอายุฯ ของประเทศ์ไทยให้่มีิคุณภูาพ มิาติรฐานแลัะเพื่อทำากีารศึ์กีษาวิจัิยต่ิอยอดต่ิอไป

 เกิีดเครือข่ายนักีวิจัิยด้านกีารพัฒนาระบับับัริกีาร/กีารพัฒนากีารมีิส่วนร่วมิ/ด้าน 

ผูู้้สูงอายุเพิม่ิขึ้น

ผู้่้สุ่งอ�ยุ่เขต่สุุขภ�พัที่่� 10 “ร่้ เที่��ที่ันิ ไมื�เจั็บไมื�ไข ้ 
เปน็ิแลุ่ว้เข�้ถึงึไว ปลุ่อดำภยั่ ไรแ้ที่รกซ้อ้นิ”

 

กีารจัิดกีารระบับัสขุภูาพ ได้แก่ี ระบับัสขุภูาพชุมิชนแลัะระบับับัรกิีารสขุภูาพ เพื�อให้่ 

ผูู้้สูงอายุของบัา้นเลัขที� 10 (เขติสุขภูาพที� 10)  รูเ้ท่าทัน ไมิเ่จ็ิบัไมิไ่ข ้เป็นแล้ัวเขา้ถึงไว ปลัอดภัูย

ไรแ้ทรกีซ้อ้นนี� จิะต้ิองพฒันารากีฐานของบัา้นที�มัิ�นคงเพื�อให้่เกิีดกีารเขา้ถึง ครอบัคลัมุิ มีิคณุภูาพ

แลัะปลัอดภัูยติามิองค์ประกีอบัของระบับัสขุภูาพ (six building blocks) ต้ิองสรา้งความิรว่มิมืิอ

ของผูู้้บัรหิ่าร ผูู้้ปฏิิบัติัิงานแลัะภูาคประชาชน รว่มิกัีนกีำาห่นดทิศ์ทางแลัะจัิดทำานโยบัายสาธารณะ

ที�อาศั์ยต้ินทนุ/ต้ินแบับัเดิมิ ซ้ึ�งเสาห่ลัักี 2 เสาที�จิะคำายนัให้่เกิีดผู้ลัผู้ลิัติ ผู้ลัลััพธแ์ลัะเป้าห่มิายที�

คาดห่วัง เปรยีบัเสมิอืนกีารพฒันาระบับัสขุภูาพชุมิชนแลัะระบับับัรกิีารสขุภูาพ ที�จิะต้ิองห่ล่ัอห่ลัอมิ

จิากีความิรว่มิมืิอแลัะศั์กียภูาพของ key persons จิากีทกุีห่นว่ยงานที�เกีี�ยวข้อง โดยกีารจัิดระบับั

สขุภูาพจิะต้ิองครอบัคลัมุิทั�งระบับัดแูลัปฐมิภููมิิ, ระบับัดูแลันำาสง่ก่ีอนถึงโรงพยาบัาลั กีารดูแลั

รกัีษาระดับัทติุิยภููมิิ แลัะกีารดแูลัรกัีษาระดับัติติิยภููมิิ โดยเนน้ผูู้้สูงอายุเป็นศู์นยก์ีลัางในกีารพฒันา

ระบับัเพื�อกีารป้องกัีน ดแูลัแลัะรกัีษาผูู้สู้งอายุ 3 กีลัุม่ิ ได้แก่ี ผูู้้สูงอายุทั�วไป ผูู้้สูงอายุกีลัุม่ิเสี�ยง แลัะ

ผูู้้สูงอายุกีลัุม่ิป่วย 

4

5
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ดังนั้น ก�รัขบัเคลุ่ื�อนก�รัดำ�เนินง�นหรัือก�รัสำรั��งครัอบครััวบ��นเลุ่ขที่่� 10 

ให�เข�มแข็งแลุ่ะมั�นคง จะต�องม ่3 สำ�วนปรัะกอบม�เก่�ยุวข�องกบัก�รัสำรั��ง พฒัน� แลุ่ะกำ�หนด

ม�ตรัก�รั ได�แก�  1) ผู้้�กำ�หนดนโยุบ�ยุ (policy maker)  2) ผู้้�นำ�นโยุบ�ยุสำ้�ก�รัปฏิบิตัใินรัะบบ

สำขุภ�พชมุชน แลุ่ะ 3) ผู้้�นำ�นโยุบ�ยุสำ้�ก�รัปฏิบิตัใินรัะบบบรักิ�รัสำขุภ�พ (ดงัภ�พ)
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สุ�วนิที่่� 2
“ระบบสุขุภ�พั”

เพื�อผู้้�สำง้อ�ยุโุรัคหลุ่อดเลุ่อืดสำมอง (Stroke)
ภ�วะหวัใจข�ดเลุ่อืดเฉียุ่บพลุ่นั  ชนดิ STEMI

แลุ่ะกรัะดก้สำะโพกหกั (Hip fracture) 
แบบบร้ัณ�ก�รั ในเขตสำขุภ�พที่่� 10
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 ก�รพัฒันิ�ระบบสุุขภ�พัในิโคู่รงก�รนิ่� จัะพัฒันิ� 2 
ระบบก�รจััดำก�รสุุขภ�พัไปพัร้อมืกันิ ไดำ้แก� ระบบสุุขภ�พั
ชุมุืชุนิ แลุ่ะระบบบรกิ�รสุขุภ�พั โดำย่

 ระบบสุขุภ�พัชุมุืชุนิ มุ่ิงเน้นกีารจัิดกีารเชงิกีารสง่เสรมิิ ป้องกัีน แลัะชว่ยเห่ลืัอเบัื�องต้ิน

 (Promotion and Prevention) รวมิทั�งประสานรอ้งขอความิชว่ยเห่ลืัอจิากีระบับับัริกีารสุขภูาพ

ได้อยา่งทันท่วงที แลัะเห่มิาะสมิ จึิงนำาแนวคิดกีารสร้างเสริมิสุขภูาพติามิ “กฎบตัรัออตต�ว�

เพื�อก�รัสำรั��งเสำรัมิสำขุภ�พ (Ottawa Charter for Health Promotion)”  ประกีอบัด้วย

กีลัยุทธก์ีารสร้างเสริมิสุขภูาพ 5 ประกีาร ได้แก่ี 1) กีารสร้างนโยบัายสาธารณะเพื�อสุขภูาพ  

2) สรา้งสิ�งแวดล้ัอมิที�เอื�อต่ิอสขุภูาพ 3) เสรมิิสรา้งกิีจิกีรรมิชุมิชนให่เ้ขม้ิแขง็ 4) พฒันาศ์กัียภูาพ

สว่นบุัคคลั 5) ปรบััเปลีั�ยนระบับับัรกิีารสขุภูาพ1 โดยนำาแนวคิดดังกีล่ัาวนี�มิาปรบััสูก่ีารปฏิิบััติิ

รว่มิกัีบั “แนวคดิชมุชนเปน็ฐ�น หรัอื community-based management (CBM)” ที�มุิง่

ทำางานกัีบัชุมิชนแลัะห่น่วยงานที�มีิในชุมิชนกัีบัผูู้้มีิสว่นได้สว่นเสีย ให้่เป็นผูู้้รว่มิคิด รว่มิวางแผู้น

ร่วมิขับัเคลืั�อนกีารดำาเนินงานแลัะรับัประโยชน์ ด้วยกีระบัวนกีารมีิส่วนร่วมิเริ�มิตัิ�งแต่ิค้นห่า

ปัญิห่า คิดค้นแนวทางในกีารแก้ีปัญิห่าวางแผู้นแลัะออกีแบับักิีจิกีรรมิ ทั�งที�มีิอยู่แล้ัวแลัะ 

คิดประยุกีต์ิขึ�นมิาให่ม่ิ ดำาเนินกีาร (ปฏิิบััติิ) แลัะติิดติามิกีำากัีบั (ประเมิินแลัะปรับัใช้)  

องค์ประกีอบัสำาคัญิของกีารดูแลัโดยชุมิชนเป็นฐาน2 มีิดังนี�

¹ รายงานกีารสาธารณสขุไทย พ.ศ์. 2551-2553. บัทที� 8 ระบับักีารสรา้งเสรมิิสุขภูาพในประเทศ์ไทย
² Hunt R. Overview of community based nursing, In:Hunt R, Zurek EL. Introduction to community 
based nursing. Philadelphia, PA: Lippincott-Raven, 1997:3-29.
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ส่ว่นที่่� 1
ส่ว่นที่่� 2

ส่ว่นที่่� 3
ส่ว่นที่่� 4

ส่ว่นที่่� 5
ภาคผนวก

1. ก�รัดแ้ลุ่
ตนเอง

2. ก�รัดแ้ลุ่ด��น
ก�รัปอ้งกนั

3. ก�รัดแ้ลุ่ใน
บรับิที่ของชมุชน

4. ก�รัดแ้ลุ่ต�อ
เนื�อง

5. ก�รัปรัะสำ�น

คว�มรั�วมมอืใน

ก�รัดแ้ลุ่

มุ่่�งให้ผู้้้สู้ง้อายุ่กลุ่่�มุ่
เสู่�ยุงสูามุ่ารถดู้แลุ่
สูข่ภาพตนเองเมุ่่�อ

เจ็็บป่ว่ยุไดู้ โดูยุ
ให้ไ้ดู้รบัการดูแ้ลุ่

ตามุ่แผู้นการรักษา
มุ่ากกว�าการใช้้

เทคโนโลุ่ยุท่่� 
ซับัซัอ้นรวมุ่ถึงการ
เพ่�มุ่พลัุ่งอำานาจ็ให้้
บ่คคลุ่เพ่�อสูามุ่ารถ
ควบคมุ่่ช้ว่่ตตนเอง

ไดู้ ทั�งน่�บ่คคลุ่
แลุ่ะครอบครวั

มุ่ห่้นา้ท่�โดูยุตรงใน
การตัดูสูน่ใจ็เพ่�อ

สูข่ภาพ

เนน้การดูแ้ลุ่ใน

ระดัูบป่อ้งกันโรค

ห้รอ่อาการ ตั�งแต�

ยุงัไมุ่�มุ่อ่าการแสูดูง

ของโรค การค้นห้า

ป่จั็จั็ยุเสู่�ยุง

ตระห้นกัถึงบรบ่ท

 วัฒนธรรมุ่ ค�านยุ่มุ่

ความุ่เช้่�อ แห้ลุ่�ง

ป่ระโยุช้นข์องผู้้ใ้ช้้

บรก่าร ครอบครวั

แลุ่ะช่้มุ่ช้น การมุ่่

สู�วนร�วมุ่ของช่้มุ่ช้น

 แลุ่ะการเขา้ถึง

บรก่ารสูข่ภาพ

 ความุ่สูมัุ่พนัธ์

ระห้ว�างสูข่ภาพกับ

ป่จั็จั็ยุดู้านสูงัคมุ่

 นอกจ็ากน่�ระบบ

ของสูงัคมุ่ ไดู้แก� 

ระบบสูข่ภาพ 

ระบบครอบครวั

 ระบบการศึกึษา

 ระบบเศึรษฐก่จ็ 

ระบบการสู่�อสูาร  

ซัึ�งจ็ะมุ่ผู่้ลุ่ต�อการ

ดูแ้ลุ่สูข่ภาพช่้มุ่ช้น

การดูแ้ลุ่ต�อเน่�อง

มุ่เ่ป่า้ห้มุ่ายุเพ่�อ

พฒันาความุ่

สูามุ่ารถของผู้้ใ้ช้้

บรก่ารในการดูแ้ลุ่

ตนเองตามุ่ศึกัยุภาพ

ท่�มุ่อ่ยุ้� ใช้แ้ห้ลุ่�ง

ป่ระโยุช้นต์�างๆท่�

มุ่ใ่ห้เ้ก่ดูป่ระโยุช้น์

สูง้สูดู่ ให้ก้ารดู้แลุ่

อยุ�างต�อเน่�อง

ตั�งแต�ก�อนเจ็็บป่ว่ยุ

 ระห้ว�างการเจ็็บ

ป่ว่ยุ แลุ่ะห้ลัุ่งจ็าก

การเจ็็บป่ว่ยุ ใน

ลัุ่กษณะผู้สูมุ่ผู้สูาน

การสู�งเสูรมุ่่สูข่ภาพ 

การป่อ้งกันโรค การ

รกัษาแลุ่ะการฟื้้� นฟื้้

สูภาพ

เป่น็การดูแ้ลุ่ผู้้้

ใช้บ้รก่ารร�วมุ่กับ

ท่มุ่สูข่ภาพ ซัึ�ง

ท่มุ่สูข่ภาพห้รอ่

สูห้สูาขาว่ช้าจ็ะ

ป่ฏ่ิบต่ัการดูแ้ลุ่

ผู้้ใ้ช้บ้รก่ารห้รอ่

มุ่สู่�วนร�วมุ่รบัผู้ดู่

ช้อบผู้้ใ้ช้บ้รก่าร

เพ่�อบรรลุ่เ่ป่า้

ห้มุ่ายุการดูแ้ลุ่

เดู่ยุวกันแลุ่ะเพ่�อ

สู�งเสูรมุ่่ภาวะ

สูข่ภาพแลุ่ะ

ฟื้้� นฟื้สู้ข่ภาพ

 

4. ก�รัดแ้ลุ่
ต�อเนื�อง
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 รัะบบบรักิ�รัสำขุภ�พ เป็นกีารพฒันาเชงิระบับัในด้านนโยบัาย แลัะมิาติรกีารดำาเนิน

งานสำาห่รับัผูู้้สงูอายุกีลัุม่ิเสี�ยงโรคห่ลัอดเลืัอดสมิอง ภูาวะหั่วใจิขาดเลืัอดเฉียบัพลัันชนิด STEMI 

แลัะกีระดกูีสะโพกีหั่กี ทั�งกีารจัิดกีารดแูลัแลัะนำาสง่ผูู้้ป่วยชว่งก่ีอนถึงโรงพยาบัาลั (Pre-hospital 

care) ระดับักีารดแูลัรกัีษาผูู้้ป่วยในโรงพยาบัาลั (In-hospital care) แลัะได้รบัักีารรกัีษาในสถาน

พยาบัาลัเห่มิาะสมิที�เป็น definitive care ในระบับั Fast Track โดยมิหี่นว่ยงานแลัะสถานพยาบัาลั

ที�สำาคัญิ 3 ระบับั ได้แก่ี 

 1) ระบบบรก่ารการแพทยฉุ์ุกเฉุ่น 1669 ที�รบััผิู้ดชอบัดแูลัแลัะนำาสง่ผูู้้ป่วยชว่งก่ีอนถึง

โรงพยาบัาลั (Pre-hospital care) ซ้ึ�งรวมิไปถึงห่นว่ยปฏิิบัติัิกีารฉกุีเฉนิที�ประจิำาในองค์กีรปกีครอง

สว่นท้องถิ�น (อปท.) แลัะมูิลันิธิ

 2) ระบบบร่การทุต่ยภั้ม่ (secondary care) เป็นห่น่วยจัิด

บัริกีารทางกีารแพทย์แลัะสาธารณสุข ที�มีิบุัคลัากีรทางกีารแพทย์ แลัะ

กีารพยาบัาลัที�สามิารถให้่กีารรักีษาพยาบัาลัแก่ีผูู้้สูงอายุมิากีกีว่าระบับั

บัรกิีารปฐมิภููมิิ (primary care)

 3) ระบบบรก่ารตต่ยภัม้ ่(tertiary care) เป็นกีารจัิดบัรกิีารด้าน

กีารแพทยแ์ลัะสาธารณสขุ ที�ต้ิองปฏิิบัติัิงานโดยผูู้้เชี�ยวชาญิพเิศ์ษ รวมิทั�ง

ระบับั Fast Track 
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ส่ว่นที่่� 1
ส่ว่นที่่� 2

ส่ว่นที่่� 3
ส่ว่นที่่� 4

ส่ว่นที่่� 5
ภาคผนวก

 เมื�อนำ� 2 รัะบบน่้ไปฝัังไว�ในจังหวัดแลุ่ะอำ�เภอนำ�รั�อง ม่เป้�หม�ยุก�รั
จดัก�รัที่่�เชื�อมโยุงกนั ดงัน่้

 1) ชุ�วงไมื�มืผู่้่ป้ว่ย่ 3 โรคู่แสุดำงอ�ก�รฉุกุเฉุนิิ : ชุมิชนจัิดกีารตินเองจิะดำาเนินกีาร

ติามิแผู้นชุมิชน (ประกีอบัด้วยแผู้นย่อยส่งเสริมิ ป้องกัีน กีารค้นห่าแลัะคัดกีรองกีลัุ่มิเสี�ยง 

กีารจัิดกีารดูแลัชว่ยเห่ลืัอ กีารจัิดกีารข้อมูิลัสารสนเทศ์ แลัะกีารประชาสมัิพนัธ)์ ที�ได้วางเอาไว้

ด้วยโครงสร้างแลัะองค์ประกีอบัของคนแลัะห่น่วยงานที�มีิอยู่ในชุมิชน โดยมิีภูารกิีจิสำาคัญิ

 ได้แก่ี กีารจัิดประชุมิระดมิความิคิดเห็่นอย่างต่ิอเนื�อง กีารพัฒนาศั์กียภูาพ (ด้านโรคแลัะ 

กีารจัิดกีารเบืั�องต้ิน กีารช่วยฟื้้� นคืนชีพ (CPR) อบัรมิกีารจัิดกีารข้อมูิลั แลัะกีารใช้ application) 

กีารค้นห่าแลัะค้นกีรองกีลัุม่ิเสี�ยง กีารสำารวจิสขุภูาพ เฝ้้าระวังแลัะเยี�ยมิบัา้นผูู้สู้งอายุกีลุ่ัมิเสี�ยง 

กีารกีำาห่นดผู้ังห่รือพิกัีดบั้าน แลัะกีารพัฒนามิาติรกีารจัิดกีารสิ�งแวดล้ัอมิแลัะพฤติิกีรรมิ

ปลัอดภัูยของผูู้้สงูอายุ ดังนั�น ชุมิชนจัิดกีารตินเองฯ ของแต่ิลัะห่มูิบ้่ัานจิะมีิทะเบีัยนรายชื�อแลัะ

พกัิีดผูู้้สงูอายุกีลัุ่มิเสี�ยงใน 3 โรค รบััรูข้้อมูิลัพื�นฐานของผูู้้สงูอายุ มีิประวัติิสขุภูาพ พฤติิกีรรมิ/

สิ�งแวดล้ัอมิเสี�ยงของผูู้้สงูอายุแต่ิลัะราย ซ้ึ�งเมืิ�อคัดกีรองแลัะสำารวจิสุขภูาพแล้ัวเสร็จิ จิะนำาชุด

ขอ้มูิลัเห่ล่ัานี�นำาใสใ่นโปรแกีรมิห่รอื application สำาห่รับักีารวางแผู้นดำาเนินมิาติรกีารสง่เสริมิ 

ป้องกัีน ติิดติามิ เฝ้้าระวังแลัะเยี�ยมิบั้านผูู้้สูงอายุ ซ้ึ�งกีารพัฒนามิาติรกีารจิะต้ิองจิำาเพาะ

ผูู้้สงูอายุ 3 กีลัุ่มิ

 กลุ�มผู้้�สั้งอายุทั�วไป เน้นส่งเสริมิให่้ความิรู้ด้านโรค ปัจิจัิยเสี�ยง กีารปรับัเปลีั�ยน

พฤติิกีรรมิ กีารเฝ้้าระวังสญัิญิาณเตืิอนตินเองแลัะคนรอบัข้าง กีารแจ้ิงขอความิชว่ยเห่ลืัอ รวมิ

ทั�งค้นห่าผูู้้สูงอายุแกีนนำา/ต้ินแบับั เพื�อเป็นผูู้้ถ่ายทอดความิรู ้Stroke, STEMI, Hip fracture 

ซึ้�งกีารเยี�ยมิบัา้นของ อสมิ. ห่รอืแกีนนำาจิะดำาเนินกีารน้อยกีว่ากีลัุม่ิผูู้้สงูอายุเสี�ยงแลัะกีลัุม่ิป่วย

/เคยป่วย

 กลุ�มผู้้�สัง้อายุเสั่�ยง เน้นสง่เสรมิิให้่รูเ้ท่าทันโรคแลัะปัจิจัิย

เสี�ยงกีระติุน้ให้่เกิีดอากีารห่รือเป็นโรค สง่เสรมิิมิาติรกีารเฉพาะโรค 

กีารจัิดกีารสิ�งแวดล้ัอมิเอื�อต่ิอสขุภูาพดี กีารแจ้ิงประสานขอความิ

ชว่ยเห่ลืัอ มิาติรกีารเฝ้้าระวังกีลัุ่มิเสี�ยง เชน่ กีารปักีธง ปักีห่มุิดใน

แผู้นผัู้งแลัะแผู้นที� application โดยกีลัุ่มินี� อสมิ. จิะต้ิองเฝ้้าระวัง 

ติิดติามิเยี�ยมิบ้ัานมิากีขึ�น
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 กลุ�มผู้้�สัง้อายุท่�ปว่ย/เคยปว่ย โรค Stroke, STEMI, Hip fracture 

เป็นกีลัุ่มิที�ต้ิองเฝ้้าระวังเป็นพิเศ์ษ ซ้ึ�งต้ิองมีิมิาติรกีารส่งเสริมิสนับัสนุน

ความิรู้ด้านโรค ปัจิจัิยเสี�ยง/โอกีาสเสี�ยงกีระติุ้นให่้เกิีดภูาวะฉุกีเฉิน

 กีารเฝ้้าระวัง ติิดติามิเยี�ยมิบ้ัาน ส่งเสริมิกีารใช้ยาแลัะกีารปรับัเปลีั�ยน

พฤติิกีรรมิ/สิ�งแวดล้ัอมิเสี�ยง กีารพัฒนาระบับัแลัะแผู้นผู้ังกีารแจ้ิงเมืิ�อ

เกิีดภูาวะฉกุีเฉนิ กีารปักีธง/ปักีห่มุิดในแผู้นผัู้งแลัะแผู้นที� application

 2) ชุ�วงผู้่ป่้วย่ 3 โรคู่เกดิำอ�ก�รฉุกุเฉุนิิ ญิาติิ/อสมิ./ผูู้ดู้แลั ที�ได้รบัักีารพฒันาศ์กัียภูาพ

ในกีารสังเกีติสัญิญิาณเตืิอนแลัะร้องขอความิช่วยเห่ลืัอ จิะเข้าไปประเมิินอากีารเบืั�องต้ินแลัะ

รอ้งขอความิชว่ยเห่ลืัอไปที�ศู์นย์รบััแจ้ิงเห่ติแุลัะสั�งกีาร 1669 พรอ้มิกัีบัระบุัชื�อผูู้้ป่วย เลัขที�บัตัิร

ประชาชน เบัอร์โทรศั์พท์ เพื�อเปิดพกัิีดสถานที�แลัะขอ้มูิลั/ประวัติิผูู้้สงูอายุ รวมิทั�งต้ิองประสาน

แจ้ิงเห่ติไุปที�ห่นว่ยชุมิชน (แกีนนำา รพ.สติ. กีูช้พีติำาบัลั เป็นต้ิน) เพื�อเขา้มิาชว่ยเห่ลืัอเบืั�องต้ินก่ีอน

ที�รถพยาบัาลัจิะมิาถึง ขณะเดียวกัีนในระห่ว่างรอเจ้ิาห่น้าที� กีลัุม่ิญิาติิ/อสมิ./ผูู้้ดแูลัแลัะห่นว่ย

ชุมิชนจิะต้ิองจัิดกีารเห่ตุิฉกุีเฉนิเบัื�องต้ินได้ เชน่ กีารดแูลัเบืั�องต้ิน ความิรูก้ีารให้่ยา กีารประเมิิน

ภูาวะหั่วให่ยุดเต้ินแลัะกีารทำา CPR กีารจัิดท่าห่รอืกีารดามิสะโพกีหั่กีเบืั�องต้ิน เป็นต้ิน

 

 

 

 เมืิ�อศู์นย์ 1669 ได้รับักีารแจ้ิงเห่ตุิ ติามิแนวทางแลัะข้อมูิลัผูู้้ป่วยที�ได้กีำาห่นดไว้ จิะ

พจิิารณาประวัติิผูู้้ปว่ยเพื�อประกีอบักีารคัดแยกีแลัะสั�งกีาร พรอ้มิกัีบัแจ้ิงพกัิีดสถานที�ให้่ห่นว่ย

ปฏิิบัติัิกีารฉกุีเฉนิไปดแูลันำาสง่ผูู้้ป่วยไปที� รพ. นอกีจิากีนั�นศู์นย์ 1669 นำาขอ้มูิลัผูู้้ป่วยเพื�อประสาน

 รพ. ปลัายทางให่เ้ติรยีมิรบััผูู้้ป่วยที�มีิกีารเชื�อมิขอ้มูิลั/ประวัติิผูู้้ป่วยกัีบั รพ. แล้ัว ห่ากีกีารประเมิิน

ระห่ว่างนำาสง่พบัว่าผูู้้ป่วยมีิกีารอากีารรุนแรงห่รอื รพช. เกิีนศั์กียภูาพในดแูลัรกัีษาก็ีจิะเขา้สูร่ะบับั

 Fast Track ด้วยกีารเชื�อมิประสานระห่ว่างห่น่วยปฏิิบัติัิกีารฉุกีเฉนิ, ศู์นย ์1669, รพช. แลัะ รพศ์./

รพท. เพื�อให้่ผูู้้ป่วยได้รบัักีารดแูลัรกัีษาในสถานพยาบัาลัที�เห่มิาะสมิ อยา่งทันท่วงที 
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ส่ว่นที่่� 1
ส่ว่นที่่� 2

ส่ว่นที่่� 3
ส่ว่นที่่� 4

ส่ว่นที่่� 5
ภาคผนวก

 สำำ�หรับัค้�มอืเลุ่�มน่เ้ปน็ก�รัอธิบิ�ยุ “ก�รัพฒัน�รัะบบบรักิ�รัสำขุภ�พ” เป็นก�รัพฒัน� 

สำรั��ง ปรัะยุกุต ์ปรับัปรังุนโยุบ�ยุเชงิรัะบบ ม�ตรัก�รั/เครัื�องมอื แนวที่�ง วธิิป่ฏิบิตัสิำำ�หรับั

ผู้้�สำง้อ�ยุกุลุุ่�มเสำ่�ยุงโรัคหลุ่อดเลุ่อืดสำมอง ภ�วะหวัใจข�ดเลุ่อืดเฉียุ่บพลุ่นั ชนดิ STEMI แลุ่ะ

กรัะดก้สำะโพกหกั ที่ัง้ก�รัจดัก�รัดแ้ลุ่แลุ่ะนำ�สำ�งผู้้�ปว่ยุช�วงก�อนถึงึโรังพยุ�บ�ลุ่ (Pre-hospi-

tal care) รัะดบัก�รัดแ้ลุ่รักัษ�ผู้้�ปว่ยุในโรังพยุ�บ�ลุ่ (In-hospital care) แลุ่ะได�รับัก�รัรักัษ�

ในสำถึ�นพยุ�บ�ลุ่เหม�ะสำมที่่�เปน็ definitive care ในรัะบบ Fast Track

เป�้หมื�ย่สุง่สุดุำของก�รพัฒันิ�....ระบบบรกิ�รสุขุภ�พั

 ผูู้้สูงอายุได้รบัักีารดแูลั รกัีษาโรคห่ลัอดเลืัอดสมิอง (Stroke) ภูาวะหั่วใจิขาดเลืัอดเฉียบัพลััน

 ชนิด STEMI แลัะกีระดกูีสะโพกีหั่กี (Hip fracture) ด้วยระบับับัรกิีารสุขภูาพที�ไร้รอยต่ิอแลัะ

บูัรณากีารห่น่วยงานที�เกีี�ยวขอ้งในเขติสขุภูาพที� 10 

เสุน้ิชุยั่....ของก�รพัฒันิ�ระบบบรกิ�รสุขุภ�พั
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ส่ว่นที่่� 1
ส่ว่นที่่� 2

ส่ว่นที่่� 3
ส่ว่นที่่� 4

ส่ว่นที่่� 5
ภาคผนวก

สุ�วนิที่่� 3
แนิวที่�งดำำ�เนินิิง�นิแลุ่ะ

จัดัำระบบสุขุภ�พัชุมุืชุนิ
สุ่�ระบบบรกิ�รสุขุภ�พั

สำำ�หรับัผู้้�สำง้อ�ยุกุลุุ่�มเสำ่�ยุงโรัคหลุ่อดเลุ่อืดสำมอง (Stroke)
ภ�วะหวัใจข�ดเลุ่อืดเฉียุ่บพลุ่นั ชนดิ STEMI

แลุ่ะกรัะดก้สำะโพกหกั (Hip fracture) แบบบร้ัณ�ก�รั ในเขตสำขุภ�พที่่� 10
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1) ระบบบรกิ�รสุขุภ�พั
 เป็นกีารพัฒนาเชิงระบับัทั�งด้านนโยบัายแลัะมิาติรกีารดำาเนินงานสำาห่รับัผูู้้สูงอายุ

กีลัุม่ิเสี�ยงโรคห่ลัอดเลืัอดสมิอง, ภูาวะหั่วใจิขาดเลืัอดเฉียบัพลัันชนิด STEMI แลัะกีระดกูีสะโพกี

หั่กี ทั�งกีารจัิดกีารดแูลัแลัะนำาสง่ผูู้้ป่วยชว่งก่ีอนถึงโรงพยาบัาลั (Pre-hospital care) ระดับักีาร

ดูแลัรักีษาผูู้้ป่วยในโรงพยาบัาลั (In-hospital care) แลัะได้รับักีารรักีษาในสถานพยาบัาลั

เห่มิาะสมิที�เป็น definitive care ในระบับั Fast Track โดยมีิห่นว่ยงานแลัะสถานพยาบัาลัที�

สำาคัญิ 3 ระบับั ได้แก่ี

ระบบบรก่ารการแพทยฉุ์ุกเฉุ่น 1669 ที�รบััผิู้ดชอบัดูแลัแลัะนำาสง่ผูู้้ป่วยชว่งก่ีอน

ถึงโรงพยาบัาลั (Pre-hospital care) ซ้ึ�งรวมิไปถึงห่นว่ยปฏิิบัติัิฉกุีเฉนิที�ประจิำา

ในองค์กีรปกีครองสว่นท้องถิ�น (อปท.) แลัะมูิลันิธิ

ระบบบรก่ารทุต่ยภั้ม่ (secondary care) เป็นห่น่วยจัิดบัริกีารทางกีารแพทย์

แลัะสาธารณสุข   ที�มีิบุัคลัากีรทางกีารแพทย์แลัะกีารพยาบัาลัที�สามิารถให้่กีาร

รกัีษาพยาบัาลัแก่ีผูู้้สงูอายุมิากีกีว่าระบับับัรกิีารปฐมิภููมิิ (primary care)

ระบบบรก่ารตต่ยภั้ม่ (tertiary care) เป็นกีารจัิดบัริกีารด้านกีารแพทย์แลัะ

สาธารณสขุ ที�ต้ิองปฏิิบัติัิงานโดยผูู้้เชี�ยวชาญิพเิศ์ษ รวมิทั�งระบับั Fast Track

1

2

3
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ส่ว่นที่่� 1
ส่ว่นที่่� 2

ส่ว่นที่่� 3
ส่ว่นที่่� 4

ส่ว่นที่่� 5
ภาคผนวก

มีิแนวทางในกีารดำาเนินงาน ดังนี�

ก�รพัฒันิ�ระบบบรกิ�รสุขุภ�พั

 1) จดัตัง้คณะที่ำ�ง�นรัะดบัจงัหวดั (core team) ประสานความิรว่มิมืิอแลัะสรา้ง

กีระบัวนกีารทำางานรว่มิกัีนของห่นว่ยงานระดับันโยบัาย ได้แก่ี 

1. คณะทำางานสว่นกีลัางแลัะสำานักีผูู้้ติรวจิเขติสขุภูาพที� 10

2. สำานักีงานสาธารณสขุจัิงห่วัด (สสจิ.) (งานผูู้้สงูอายุแลัะกีารแพทยฉุ์กีเฉนิ)

3. คณะกีรรมิกีารพฒันาคณุภูาพชวิีติระดับัอำาเภูอ (พชอ.) 

4. โรงพยาบัาลัศู์นย ์โรงพยาบัาลัทั�วไป แลัะโรงพยาบัาลัชุมิชน

5. ศู์นยร์บััแจ้ิงเห่ติแุลัะสั�งกีาร 1669

6. สำานักีงานสาธารณสขุอำาเภูอ

7. องค์กีารปกีครองสว่นท้องถิ�น (อบัจิ./อบัติ./เทศ์บัาลั)

8. โรงพยาบัาลัสง่เสรมิิสขุภูาพพติำาบัลั

9. ห่นว่ยปฏิิบัติัิกีารฉกุีเฉนิทั�งจิากีโรงพยาบัาลั อปท. แลัะมูิลันิธิ

10. แพทยเ์ชี�ยวชาญิเฉพาะด้าน Stroke, STEMI, Hip fracture

11. ผูู้้ดแูลัระบับัฐานขอ้มูิลัด้าน service plan 3 โรค

12. ประธาน อสมิ.

13. ห่นว่ยงานอื�นๆ เชน่ มิห่าวิทยาลััย 

 อาจิมีิกีารจัิดทำาบันัทึกีขอ้ติกีลัง (MOU) กีำาห่นดบัทบัาทห่น้าที� ความิรบััผิู้ดชอบัแลัะจัิด

ประชุมิคณะทำางานเพื�อวางนโยบัายกีารดำาเนินงานของโครงกีาร พร้อมิกัีบักีารจัิดทำาคำาสั�งห่รอื

ประกีาศ์เฉพาะกิีจิในกีารดำาเนินโครงกีาร กีำาห่นดคณะทำางานของแต่ิลัะห่น่วยงานเพื�อกีารดูแลั

ชว่ยเห่ลืัอผูู้้สูงอายุป่วย/กีลัุม่ิเสี�ยงฯ ควรมิกีีารจัิดประชุมิแลักีเปลีั�ยนเรยีนรู ้แลัะมิกีีารติิดติามิเสรมิิ

พลัังเพื�อนำาปัญิห่า อุปสรรคมิาปรบััปรุงกีารทำางาน ติามิแนวทาง P (plan) D (do) C (check) A 

(action) อยา่งต่ิอเนื�องอยา่งน้อย 3 ครั�ง
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 2) เข��รั�วมในก�รัถึ��ยุที่อดองคค์ว�มรั้� “ระบบสุัขภัาพชุุมชุนสั้�ระบบบรก่ารสุัขภัาพ

อย�างไร�รอยต�อ สัำาห้รบัผู้้�สัง้อายุกลุ�มเสั่�ยงโรคห้ลอดเล่อดสัมอง ภัาวะห้วัใจ็ขาดเล่อดเฉุย่บพลัน 

ชุน่ด STEMI และกระดก้สัะโพกห้กัแบบบ้รณาการ ในเขตสุัขภัาพท่� 10” ที�คณะทำางานสว่นกีลัาง

จัิดกีระบัวนกีารถ่ายทอดองค์ความิรูข้องกีารจัิดระบับับัรกิีารทั�ง 2 ระบับั (ระบับัสขุภูาพชุมิชน 

แลัะระบับับัริกีารสขุภูาพ) ให้่แก่ีคณะทำางานแต่ิลัะจัิงห่วัด เพื�อนำาไปจัิดระบับักีารดำาเนินงานใน

พื�นที�ตินเอง

 3) คณะที่ำ�ง�นแกนหลุ่กั (core team) รว่มิเสนอความิคิดเห็่นเพื�อออกีแบับัระบับั

สขุภูาพ ทั�ง 2 ระบับัสำาห่รบัันำาไปปรับัใชใ้นพื�นที�ของติน ประกีอบัด้วย

แนวทางกีารจัิดระบับัสขุภูาพชุมิชน ประกีอบัด้วย กีารบัรหิ่ารจัิดกีาร แนวทางกีาร

จัิดทำาแผู้นชุมิชนที�ประกีอบัด้วยมิาติรกีารสง่เสรมิิ ป้องกัีน, กีารค้นห่าแลัะคัดกีรอง

กีลุ่ัมิเสี�ยง, กีารจัิดกีารดูแลัช่วยเห่ลืัอ, กีารจัิดกีารข้อมูิลัสารสนเทศ์แลัะกีาร

ประชาสมัิพนัธ ์เป็นต้ิน

กีารสำารวจิขอ้มูิลัผูู้้สงูอายุแลัะกีารคัดกีรองผูู้้สงูอายุเสี�ยง

แนวทางกีารใชส้ื�อแลัะชุดองค์ความิรู้กีารจัิดกีารโรค Stroke, STEMI, Hip fracture 

สำาห่รบัั อสมิ.แลัะแกีนนำา ที�ประกีอบัด้วย โรคแลัะกีารจัิดกีารเบืั�องต้ิน, กีารชว่ยฟื้้� นคืนชีพ

ขั�นพื�นฐาน (CPR), อบัรมิกีารจัิดกีารข้อมูิลั แลัะกีารใช้ application, กีารค้นห่าแลัะ

คัดกีรองกีลัุม่ิเสี�ยง, กีารสำารวจิสุขภูาพ เฝ้้าระวังแลัะเยี�ยมิบ้ัานผูู้้สงูอายุกีลัุม่ิเสี�ยง, 

กีารพฒันามิาติรกีารจัิดกีารสิ�งแวดล้ัอมิแลัะพฤติิกีรรมิปลัอดภัูยของผูู้้สงูอายุ เป็นต้ิน
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ส่ว่นที่่� 1
ส่ว่นที่่� 2

ส่ว่นที่่� 3
ส่ว่นที่่� 4

ส่ว่นที่่� 5
ภาคผนวก

กีารจัิดกีารฐานขอ้มูิลักีลัุม่ิเสี�ยงในชุมิชนด้วย application สำาห่รับัระบุัพกัิีด กีำากัีบั

ติิดติามิ แลัะแจ้ิงเตืิอนระบับัทั�งกีูช้พีติำาบัลั, รพ.สติ., 1669 แลัะ รพช.  

แนวทางกีารจัิด “ระบับับัรกิีารสขุภูาพ” ตัิ�งแต่ิ รพ.สติ. 1669, รพช., รพท., รพศ์. 

จินถึง รพ.ที�เห่มิาะสมิ

แนวทางกีารใชส้ื�อแลัะชุดองค์ความิรูก้ีารจัิดกีารโรค Stroke, STEMI, Hip fracture 

สำาห่รบััผูู้้ปฏิิบัติัิกีารเบัื�องต้ิน (Emergency Medical Responder: EMR) ประกีอบั

ด้วย กีารประเมิิน ดแูลัชว่ยเห่ลืัอเบัื�องต้ิน ผูู้้ป่วยฉุกีเฉินที�มีิอากีารโรค Stroke, STEMI 

แลัะ Hip fracture

กีารจัิดกีารฐานข้อมูิลั 3 โรค (โปรแกีรมิ software สำาห่รับักีารลังข้อมูิลัแบับั Realtime) 

ระยะ in-hospital

 
 
 4) ก�รัจดัที่ำ�แผู้นดำ�เนนิง�นแลุ่ะแผู้นปฎบิตักิ�รั “รัะบบบรักิ�รัสำขุภ�พ”
 คณะทำางานแกีนห่ลัักี ร่วมิระดมิความิคิดเห็่นเพื�อวิเคราะห์่สถานกีารณ์ปัญิห่า/

สถานกีารณก์ีารจัิดบัรกิีารสขุภูาพสำาห่รบััผูู้สู้งอายุทั�วไป ผูู้สู้งอายุกีลุ่ัมิเสี�ยง แลัะผูู้สู้งอายุป่วย 

Stroke, STEMI, Hip fracture วิเคราะห์่ช่องว่างปัญิห่า จิากีข้อมูิลักีารสำารวจิแลัะคัดกีรอง 

ผูู้้สูงอายุ ขอ้มูิลักีารสำารวจิขอ้มูิลัโครงสรา้งพื�นฐานของจัิงห่วัด (bassline data survey), ขอ้มูิลัทนุ

ทางสงัคมิของพื�นที�นำารอ่ง รวมิทั�งวิเคราะห์่ SWOT ของกีารดำาเนินงาน แลัะภูาพรวมิของกีารจัิด

บัรกิีารสขุภูาพทั�งจัิงห่วัด เพื�อนำามิากีำาห่นดยุทธศ์าสติร์แลัะเป้าห่มิายกีารดำาเนินงาน โดยต้ิอง

พจิิารณาองค์ประกีอบักีารจัิดระบับัด้านสขุภูาพ ได้แก่ี
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 1. การจั็ดระบบบรก่ารสัขุภัาพ ตัิ�งแต่ิ primary care, secondary care, tertiary care ที�

เกีี�ยวขอ้งกัีบั prevention จินถึง inter-facility transfer to definitive care 

 2. องค์ประกอบด�านบุคลากร โดยพิจิารณาด้านปริมิาณ ด้วยกีารบัริห่ารจัิดกีารทรัพยากีร

บุัคลัคลัที�มีิอยูใ่ห้่เกิีดประโยชน์สงูสดุ แลัะกีารพัฒนาศั์กียภูาพที�เกีี�ยวข้องเพื�อกีารบัริห่ารจัิดกีาร

แลัะกีารปฏิิบัติัิตัิวที�ถกูีต้ิองเกีี�ยวกัีบักีารดแูลัผูู้้ป่วยแลัะกีลุ่ัมิเสี�ยง Stroke, STEMI, Hip fracture

 องค์ประกอบด�านการกำาห้นดบทบาทห้น�าท่� (role and responsibility) เป็นกีารกีำาห่นด

บัทบัาทห่น้าที�แลัะความิเป็นเจ้ิาของรว่มิของบุัคลัากีรตัิ�งแต่ิระดับันโยบัายจินถึงระดับัชุมิชน

 การฝึกึอบรม การสั�งเสัรม่ศกัยภัาพ ห่ากีพจิิารณามิาติรกีารแลัะกีารศ์กึีษานำารอ่งจิะพบั

ว่ายงัมีิทักีษะกีารดำาเนินงาน

 3. ระบบข�อมล้สัารสันเทศ (information)  โดยคณะทำางานแต่ิลัะจัิงห่วัดต้ิองพจิิารณา

ขอ้มูิลัทรพัยากีร ขอ้มูิลัผูู้้ป่วย กีลัุม่ิเสี�ยง ขอ้มูิลัด้านสงัคมิ สิ�งแวดล้ัอมิ เพื�อนำามิาใชในกีารจัิดทำา

มิาติรกีารให้่มีิความิจิำาเพาะต่ิอกีลัุม่ิเป้าห่มิาย ติามิเงื�อนไขศั์กียภูาพ ซ้ึ�งบัางขอ้มูิลัอาจิจิำาเป็นต้ิอง

เก็ีบัขอ้มูิลั (primary data) บัางขอ้มูิลัสามิารถใช้ขอ้มูิลัที�มีิอยูไ่ด้ (secondary data) บัางชุดขอ้มูิลั

อาจิจิำาเป็นต้ิองพดูคยุกัีบัพื�นที�ห่รอืกีลัุม่ิเป้าห่มิาย (quality data)

 การประชุาสัมัพนัธ ์ กีารดำาเนินโครงกีารจิะต้ิองมีิกีารเผู้ยแพร่ความิรูที้�จิำาเป็นแก่ีกีลุ่ัมิ

เป้าห่มิาย ขณะเดียวกัีนมีิความิจิำาเป็นมิากีที�คนรอบัข้างต้ิองรบััรู้แลัะเขา้ใจิในภูาพรวมิ ดังนั�น กีาร

ประชาสมัิพนัธห์่รอืเผู้ยแพรก่ีารดำาเนนิงานห่รอืองค์ความิรู้จึิงค่อนขา้งสำาคัญิ แต่ิอยา่งไรก็ีติามิ 

กีารเผู้ยแพร ่ประชาสมัิพนัธค์วรออกีมิาจิากีพื�นที�ดำาเนินกีารแลัะใชป้ระโยชน์ที�สดุ เชน่ จิากีแกีน

นำาชุมิชน โรงเรียน กีลัุม่ิผูู้้รู ้ชมิรมิผูู้้สงูอายุ แล้ัวกีระเพื�อมิในวงกีว้าง (war ground) โดยต้ิองสอด

รบัักีารเผู้ยแพรป่ระชาสมัิพนัธใ์นระดับันโยบัาย (air ground)
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ส่ว่นที่่� 1
ส่ว่นที่่� 2

ส่ว่นที่่� 3
ส่ว่นที่่� 4

ส่ว่นที่่� 5
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 4. งบประมาณ ระบับักีารเงิน ต้ิองวิเคราะห์่ทนุที�จิะได้รบัักีารสนบััสนุนภูายในจัิงห่วัด

 ห่รอืระดับัติำาบัลั นอกีเห่นือจิากีทุนบัางสว่นที�ได้จิากีโครงกีารที�จิะใช้เป็นตัิวกีระติุน้ห่รอืนำามัิน

ห่ล่ัอลืั�นให้่ระบับักีารจัิดกีารดำาเนินไปได้อยา่งราบัรื�น

 5. ทรพัยากรพ่�นฐาน การจั็ดการ เคร่�องมอ่ เวชุภััณฑ์์ ยา นอกีจิากี

องค์ความิรู้ติามิ package กีารจัิดบัริกีารสุขภูาพแล้ัว ต้ิองพิจิารณาทุน

ทางสังคมิของตินที�มีิ วิเคราะห์่จุิดขาดเพื�อเติิมิเต็ิมิ อาจิเกิีดนวัติกีรรมิเชงิ 

สิ�งประดิษฐห์่รอืทางกีระบัวนกีารได้

 6. ข�อมล้เชุง่ว่ชุาการ/ว่จั็ย กีารดำาเนินโครงกีารของ core team ต้ิองมีิกีารประชุมิแลักี

เปลีั�ยนทั�งแบับัทางกีารแลัะไมิเ่ป็นทางกีารกัีนอยา่งต่ิอเนื�อง ซ้ึ�งห่ากีพบัปัญิห่าขดัขวางกีารดำาเนิน

งานอาจิต้ิองอาศั์ยข้อมูิลัเชงิวิชากีาร ขอ้มูิลัเชงิประจัิกีษ์ ดังนั�น ควรพจิิารณากีลัไกีแลัะแนวทางให่้

ได้มิาซ้ึ�งขอ้มูิลัทางวิชากีาร รวมิทั�งกีระบัวนกีารแลักีเปลีั�ยนข้อมูิลัเห่ล่ัานี�ด้วย

 7. การต่ดตาม ประเมน่ผู้ลแบบเสัรม่พลัง กีลัไกีกีารดำาเนินงานภูายในจัิงห่วัดจิะมีิคณะ

ทำางานเปน็แกีนห่ลัักีที�ต้ิองนิเทศ์ ติิดติามิ กีารดำาเนนิงานในพื�นที� เป็นพี�เลีั�ยง (coaching) แลัะเปน็

ผูู้้สนับัสนุน (facilitator) ขณะเดียวกัีนจิะมีิทีมิสว่นกีลัางเป็นผูู้้นิเทศ์ ติิดติามิ สนับัสนุนกีารดำาเนิน

งานภูาพรวมิ รวมิทั�งสรา้งเวทีแลักีเปลีั�ยนเรยีนรูกั้ีน

 คณะที่ำ�ง�นแต�ลุ่ะจงัหวดัรั�วมรัะดมคว�มคดิเหน็เพื�อจดัที่ำ�แผู้นกำ�หนดตวัช่ว้ดั

คว�มสำำ�เรัจ็ แนวที่�งตดิต�มปรัะเมนิผู้ลุ่เสำรัมิพลุ่งั จดัรัะบบบรักิ�รัสำขุภ�พฯ แลุ่ะนำ�เสำนอ

เพื�อให�ผู้้�เข��รั�วมปรัะชมุ รัวมที่ัง้ผู้้�เช่�ยุวช�ญ/ผู้้�ที่รังคณุวฒุเิตมิเตม็
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 5) ฝักึอบรัมแลุ่ะปฏิบิตัติ�มสำถึ�นก�รัณ์จำ�ลุ่อง (Table top exercise)   
คณะทำางานแกีนห่ลัักีทดสอบัความิเข้าใจิแนวทางปฏิิบัติัิติามิแบับัฝึ้กีหั่ดติามิสถานกีารณ์จิำาลัอง

ของกีารจัิดระบับับัรกิีารสขุภูาพ อาจิพัฒนาติามิโจิทย ์ดังนี�

ความิเข้าใจิเกีี�ยวกัีบักีารจัิดกีารติามิระบับัสุขภูาพชุมิชน โดยจัิดให้่มีิโครงสรา้งแลัะ

บัทบัาทห่น้าที�ภูายในชุมิชน กีารค้นห่ากีลัุม่ิเสี�ยง กีารเฝ้้าระวัง ดำาเนินมิาติรกีาร 

สง่เสรมิิศั์กียภูาพความิรอบัรูเ้รื�องสญัิญิาณเตืิอน แลัะกีารรอ้งขอความิชว่ยเห่ลืัอ 

กีารสรา้งกีฎระเบีัยบัชุมิชน แลัะกีารจัิดกีารเมืิ�อมีิผูู้้ป่วยเกิีด Stroke, STEMI, Hip 

fracture ในชุมิชน กีารพื�นคืนชพีขั�นพื�นฐาน (CPR) กีารดามิผูู้้ป่วยสะโพกีหั่กี

กีารจัิดกีาร ณ จุิดเกิีดเห่ติ ุแลัะกีารนำาสง่ผูู้้ป่วย Stroke, STEMI, Hip fracture ด้วย

บัรกิีารกีารแพทยฉ์กุีเฉนิ 1669 ห่รอืระบับับัรกิีารอื�น

กีารจัิดกีารระบับัดแูลัรกัีษาผูู้ป่้วย Stroke, STEMI, Hip fracture แบับัไรร้อยต่ิอที�

เชื�อมิกัีบัระบับักีารนำาสง่ผูู้้ป่วยฯ ด้วยบัรกิีารกีารแพทยฉ์กุีเฉนิ ระบับักีารจัิดกีาร 

ผูู้้ป่วยเมืิ�ออยูที่�โรงพยาบัาลั เชน่ กีารทำา Zoning กีารเติรยีมิอุปกีรณ ์เครื�องมืิอที�เฉพาะ 

กีารจัิดกีารระบับัขอ้มิลูั พกัิีดพื�นที� เพื�อประสานขอ้มิลูักัีบัห่นว่ยบัรกิีารสขุภูาพ ได้แก่ี

 รพ.สติ., ศู์นยร์บััแจ้ิงเห่ติแุลัะสั�งกีาร 1669, รพช., รพศ์./รพท., ระบับั Fast Track

 

 6) ดำ�เนนิก�รัต�มแผู้นปฏิบิตักิ�รั ดำาเนนิกีารประชุมิเพื�อจัิดระบับับัรกิีารสขุภูาพฯ 

ภูายในจัิงห่วัด แลัะเชื�อมิกัีบั ระบับัสุขภูาพชุมิชน ซึ้�งระบับักีารจัิดกีารในภูาพรวมิ จิะต้ิองครอบัคลุัมิ

ทั�งกีารคัดกีรอง กีำาห่นดพกัิีดกีลัุม่ิเสี�ยง กีารสง่เสรมิิ ป้องกัีนแลัะจัิดกีารเบืั�องต้ิน โดยใชชุ้มิชนเป็น

ฐาน กีารจัิดกีารดูแลัผูู้้ป่วยแลัะนำาสง่ผูู้้ป่วยชว่งก่ีอนถึงโรงพยาบัาลั (pre-hospital care) ระดับั

กีารดูแลัผูู้้ป่วยในโรงพยาบัาลั (in-hospital care) จินไปถึงกีารสง่ต่ิอผูู้้ป่วยฉุกีเฉินวิกีฤติไปยัง 

สถานพยาบัาลัที�เห่มิาะสมิ (inter-facility transfer to definitive care) แลัะกีลัับัไปที�ระดับักีาร 

สง่เสรมิิแลัะป้องกัีนในชุมิชนเมืิ�อผูู้้ป่วยกีลัับัสูชุ่มิชน

 7) ดำ�เนนิก�รัต�มแผู้นปฏิบิตักิ�รัแลุ่ะบที่บ�ที่หน��ที่่�อยุ��งต�อเนื�อง ติามิระบับั

ที�วางไว้ ได้แก่ี 

  1.1 ระบับัสขุภูาพชุมิชน 

  1.2 ระบับับัรกิีารสขุภูาพ 

 

4

2 

3

1
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 8) ก�รัแลุ่กเปลุ่่�ยุนเรัยุ่นรั้� นเิที่ศตดิต�มแบบเสำรัมิพลุ่งั คณะทำางานศึ์กีษาข้อมูิลั

เพิ�มิเติิมิ จัิดประชุมิ นิเทศ์ติิดติามิกีารดำาเนินงาน สรา้งสรรให่พ้ื�นที�มีิกีารแลักีเปลีั�ยนเรยีนรูก้ีาร

ทำางาน สร้างสรรมิาติรกีาร แนวทางปฏิิบัติัิ เทคโนโลัยี แลัะนวัติกีรรมิให่มิเ่พื�อกีารดำาเนินงานให้่

บัรรลัเุป้าห่มิาย นอกีจิากีนั�น คณะทำางานเข้ารว่มิกีารประชุมิแลักีเปลีั�ยนเรียนรู ้กีารนิเทศ์ติิดติามิ 

กีารพัฒนาศั์กียภูาพแลัะทักีษะที�จิำาเป็น แลัะรว่มิวิเคราะห์่/สงัเคราะห์่จินได้ “รัะบบสำขุภ�พชมุชน

สำ้�รัะบบบรักิ�รัสำขุภ�พอยุ��งไรั�รัอยุต�อ สำำ�หรับัผู้้�สำง้อ�ยุกุลุุ่�มเสำ่�ยุงโรัคหลุ่อดเลุ่อืดสำมอง

ภ�วะหวัใจข�ดเลุ่อืดเฉียุ่บพลุ่นัชนดิ STEMI แลุ่ะกรัะดก้สำะโพกหกัแบบบร้ัณ�ก�รั ในเขต

สำขุภ�พที่่� 10” แลัะจัิดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบัายในกีารขยายผู้ลัไปใชทั้�วประเทศ์

2) ระบบสุขุภ�พัชุมุืชุนิ
ก�รจัดัำระบบแลุ่ะแนิวที่�งดำำ�เนิินิง�นิ “ชุุมืชุนิจัดัำก�ร

ต่นิเองเพัื�อผู้่สุ้ง่อ�ย่ฯุ”
 

 กีารจัิดระบับัสขุภูาพชุมิชน โดยชุมิชนเป็นเจ้ิาของระบับัเองนั�น จิะต้ิองมีิห่ลัายภูาคสว่น

มิาประกีอบักัีน ได้แก่ี มีิผูู้้นำาที�ดี มีิสมิาชิกีที�เข้มิแขง็ มีิเป้าห่มิายห่รอืทิศ์ทางเดียวกัีนจิากีกีลุ่ัมิคน 

ภูายในแลัะนอกีชุมิชน มีิระบับักีารสื�อสาร/กีารประสานงานที�ดี มีิความิพร้อมิด้านทรัพยากีรแลัะ

เวลัา นอกีจิากีนั�นมีิระบับักีารประสานขอความิชว่ยเห่ลืัอห่นว่ยงานภูายนอกีเมืิ�อเกิีนศั์กียภูาพ

ชุมิชน โดยมีิสำานักีงานสาธารณสุขอำาเภูอ (สสอ.) ห่รอืคณะกีรรมิกีารพัฒนาคณุภูาพชวิีติระดับั

อำาเภูอ (พชอ.) เป็นแกีนห่ลัักีในกีารสนับัสนุนแลัะกีำากัีบักีารดำาเนินงานในระดับัอำาเภูอ มีิ 

โรงพยาบัาลัอำาเภูอเป็นพี�เลีั�ยงเชงิวิชากีาร มีิองค์กีรปกีครองสว่นท้องถิ�นเป็นผูู้้กีำาห่นดนโยบัายแลัะ

สนับัสนุนกีารดำาเนินงานระดับัติำาบัลั มีิ รพ.สติ. แลัะกีลุ่ัมิผูู้้นำาชุมิชน/อสมิ. เป็นหั่วเรอืดำาเนินกีาร

ในชุมิชน เพื�อผูู้้สงูอายุในชุมิชนที�เป็นกีลัุม่ิเป้าห่มิายโครงกีารนี� ซ้ึ�งแนวทางกีารจัิดระบับั “ชุมิชน

จัิดกีารตินเองเพื�อผูู้้สงูอายุฯ” กีารดำาเนินงานใน 4 ขั�นติอน ดังนี�
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 ก�รดำำ�เนินิิง�นิในิ 4 ขั�นิต่อนิ ดำงัน่ิ�
 ขัน้ตอนที่่� 1 สำรั��งแลุ่ะพฒัน�ที่ม่ชมุชนจดัก�รัตนเองเพื�อผู้้�สำง้อ�ยุุ

ทีมิชุมิชนจัิดกีารตินเองเพื�อผูู้้สูงอายุ ควรมีิองค์ประกีอบัของบุัคลัากีรครบัทั�ง 4 สว่น

 ได้แก่ี 1) ประชาชนในชุมิชน 2) อปท.แลัะท้องถิ�น 3) ด้านสขุภูาพ แลัะ 4) ห่นว่ย

งานอื�น ซ้ึ�งควรมิตัีิวแทนผูู้้เกีี�ยวขอ้งจิากีทกุีองค์ประกีอบัเพื�อ “รว่มิคิด รว่มิวางแผู้น 

รว่มิขบััเคลืั�อนดำาเนินกีาร” โดย

• จัิดตัิ�งทีมิชุมิชนจัิดกีารตินเองเพื�อผูู้้สงูอายุในรูปคณะกีรรมิกีารพฒันาห่มูิบ้่ัาน

• มีิกีารกีำาห่นดบัทบัาท ห่น้าที�ติรงติามิภูารกิีจิตินเอง แลัะภูารกิีจิขา้มิกีลัุม่ิเพื�อให้่

เกิีดกีารแลักีเปลีั�ยนเรยีนรูร้ว่มิกัีน

• สง่เสรมิิศั์กียภูาพที�เกีี�ยวขอ้งกัีบัความิรูค้วามิเข้าใจิในโรค ปัจิจัิยเสี�ยง สญัิญิาณ

เตืิอน แนวทางกีารคัดกีรองแลัะเครื�องมืิอ กีารจัิดกีารดแูลัแลัะรอ้งขอความิชว่ยเห่ลืัอ

เบัื�องต้ิน กีารชว่ยฟื้้� นคืนชีพ (CPR), อบัรมิกีารจัิดกีารข้อมูิลั แลัะกีารใช้ application 

กีารสำารวจิสุขภูาพ เฝ้้าระวังแลัะเยี�ยมิบ้ัานผูู้้สงูอายุกีลัุม่ิเสี�ยง กีารกีำาห่นดผัู้งห่รือ

พกัิีดบัา้น กีารพฒันามิาติรกีารจัิดกีารสิ�งแวดล้ัอมิแลัะพฤติิกีรรมิปลัอดภัูยของ

ผูู้้สูงอายุ เป็นต้ิน รวมิทั�งกีารพัฒนาศั์กียภูาพที�เกีี�ยวกัีบักีารทำาแผู้นที�เดินดิน  

ห่ลัักีกีารประสานงาน กีารจัิดทำาแผู้นชุมิชนแลัะแผู้นปฏิิบััติิกีาร เป็นต้ิน

 

 ขัน้ตอนที่่� 2 ที่ำ�แผู้นชมุชนแลุ่ะแผู้นปฏิบิตักิ�รั ปรัะกอบด�วยุ 7 ขัน้ตอนยุ�อยุ  

          ได้แก่ี

1) การสัำารวจ็และคัดกรองผู้้�สัง้อายุ ทีมิชุมิชนจัิดกีารตินเองเพื�อผูู้้สงูอายุ จิะเป็น

ผูู้้ที�มีิบัทบัาทห่ลัักีในกีารทำาให้่เกิีดชุดข้อมูิลัผูู้้สูงอายุ แลัะจิะต้ิองได้รบัักีารอบัรมิ

กีารใช้แบับัสำารวจิแลัะแบับัคัดกีรองภูาวะเสี�ยงผูู้้สูงอายุ ซ้ึ�งชุดข้อมูิลัผูู้้สูงอายุ

 ประกีอบัไปด้วย

• ขอ้มูิลัทั�วไปแลัะประวัติิด้านสขุภูาพเบืั�องต้ินของผูู้้สงูอายุ

• ขอ้มูิลัความิรูเ้กีี�ยวกัีบัปัจิจัิยเสี�ยงแลัะสัญิญิาณเตืิอนของ Stroke, STEMI แลัะ

 Hip fracture

• ขอ้มูิลักีารเกิีดภูาวะฉกุีเฉนิแลัะกีารใชบ้ัริกีาร 1669

•  ขอ้มูิลัอื�น  ๆเชน่ ความิต้ิองกีาร บัรบิัทของชุมิชน ปัญิห่าอุปสรรคของกีารดำาเนินงาน 

สถานกีารณ์กีารจัิดบัริกีารสขุภูาพทั�งกีารสง่เสริมิ ป้องกัีนแลัะจัิดกีารภูาวะเฉยีบัพลััน

ทั�ง 3 โรค ที�เคยดำาเนินกีารในชุมิชนห่รอืจิากีที�อื�น
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ส่ว่นที่่� 1
ส่ว่นที่่� 2

ส่ว่นที่่� 3
ส่ว่นที่่� 4

ส่ว่นที่่� 5
ภาคผนวก

2) ค่นข�อมล้ให้�ชุุมชุน ทีมิชุมิชนจัิดกีารตินเองเพื�อผูู้้สงูอายุ รว่มิกัีบัทีมิพี�เลีั�ยง เชน่

คณะทำางานสว่นกีลัาง คณะทำางานแกีนห่ลัักี ห่รือ Core team ของแต่ิลัะจัิงห่วัด

นำารอ่ง จัิดเวทีประชุมิห่มูิบ่ัา้นคืนขอ้มูิลัที�ได้จิากีกีารสำารวจิแลัะคัดกีรองในทุกีชุด

ขอ้มูิลัข้างต้ิน

3) ว่เคราะห์้สัถึานการณ์ฯ และว่เคราะห์้ชุุมชุน เปิดโอกีาสให้่แกีนนำาชุมิชน

วิเคราะห์่สถานกีารณปั์จิจุิบันั ได้แก่ี ปัญิห่าของโรค ปัญิห่าตัิวบุัคคลัของผูู้้สงูอายุ/

ญิาติิ ปัญิห่าสงัคมิสิ�งแวดล้ัอมิ กีารจัิดบัริกีารสขุภูาพในปัจิจุิบันั กีารสง่เสริมิป้องกัีน

แลัะจัิดกีารเบัื�องต้ิน แลัะวิเคราะห่์ต้ินทุนชุมิชน โดยใช้กีระบัวนกีารวิเคราะห่์  

SWOT 

4) กำาห้นดภัาพฝึนัชุุมชุน ทีมิชุมิชนจัิดกีารตินเองเพื�อผูู้้สงูอายุ กีระติุน้ให้่ชุมิชนมิอง

ภูาพฝั้นของกีาร “สง่เสริมิ ป้องกัีนแลัะจัิดกีารดแูลัแลัะรอ้งขอความิชว่ยเห่ลืัอเบืั�อง

ต้ิน” รว่มิกัีบัภูาคีเครือข่ายอื�นๆ แลัะกีระติุน้ให้่ชุมิชนวิเคราะห์่ชอ่งว่างปัญิห่า (gap 

analysis) โดยกีารนำาสถานกีารณ์ปัจิจุิบัันมิาเทียบักัีบั ภูาพฝั้นชุมิชนที�ตัิ�งเอาไว้ รวมิ

ทั�งห่าสาเห่ตุิของ root cause เพื�อนำาสูก่ีารแก้ีไขปัญิห่านั�น (ใชหั้่วขอ้ 2.2 ความิมุิง่

ห่วัง เสน้ชยัแลัะองค์ประกีอบั “ชุมิชนจัิดกีารตินเองเพื�อผูู้้สงูอายุฯ ในเล่ัมิแนวทาง

จัิดระบับัชุมิชนจัิดกีารตินเองเพื�อผูู้้สงูอายุ เป็นแนวทางห่ลัักี”)

5) กำาห้นดเปา้ห้มายห้รอ่ตัวชุ่�วัดความสัำาเรจ็็ เป็นกีารกีำาห่นดเป้าห่มิายห่รือตัิว

ชี�วัดความิสำาเรจ็ิของกีาร “ระบับัสุขภูาพชุมิชน” เพื�อให้่ชอ่งว่างปัญิห่านั�นได้ถกูี

ปรบััปรุง แก้ีไข (ใช้หั่วข้อ 2.2 ความิมุิง่ห่วัง เส้นชัยแลัะองค์ประกีอบั “ชุมิชนจัิดกีาร

ตินเองเพื�อผูู้้สูงอายุฯ ในเล่ัมิแนวทางจัิดระบับัชุมิชนจัิดกีารตินเองเพื�อผูู้้สูงอายุ เป็น

แนวทางห่ลัักี”)

6) คณะทำางานเสันอร้ปแบบ/มาตรการและการดำาเน่นงานของ “ระบบสัขุภัาพ

ชุุมชุน” แลัะปรบััให่ต้ิรงกัีบับัรบิัทพื�นที� เป็นกีารนำาเสนอแลัะปรบััรูปแบับัระบับั

สขุภูาพชุมิชน ติามิที�ได้อบัรมิถ่ายทอดองค์ความิรูจ้ิากีคณะทำางานสว่นกีลัาง 

7) จั็ดทำา “แผู้นชุุมชุนจั็ดการตนเองเพ่�อผู้้�สัง้อายุฯ” ชุมิชนจัิดทำาแผู้นพฒันา

แลัะแผู้นปฏิิบัติัิกีาร โดยประยุกีต์ิรูปแบับั/มิาติรกีารสง่เสรมิิสุขภูาพ รูปแบับัชุมิชน

จัิดกีารตินเองฯ ให้่ติรงกัีบับัรบิัทพื�นที�ตินเอง โดยครอบัคลุัมิด้านกีารสง่เสริมิสขุภูาพ 

กีารป้องกัีนแลัะกีารจัิดกีารเบัื�องต้ินกัีบัภูาวะอากีารเฉยีบัพลัันของ Stroke, STEMI, 

Hip fracture ประกีอบัด้วย 3 ชว่ง ได้แก่ี

ชว่งที� 1 : กีารสง่เสรมิิป้องกัีนแลัะควบัคมุิความิเสี�ยงแลัะโรค

ชว่งที� 2 : กีารดูแลัเบัื�องต้ิน แลัะร้องขอความิช่วยเห่ลืัอเพื�อนำาสง่ผูู้้ป่วยที�สงสัยเป็นโรค

ชว่งที� 3 : กีารดแูลัห่ลัังผูู้้สงูอายุกีลัับัมิาพกัีรักีษาตัิวที�บัา้น
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 ขัน้ตอนที่่� 3 ชมุชนนำ� “แผู้นชมุชนจดัก�รัตนเองเพื�อผู้้�สำง้อ�ยุฯุ”

ไปใชใ้นพื�นที� โดยมีิ เจ้ิาห่น้าที� รพ.สติ. เป็นพี�เลีั�ยงชุมิชน แลัะทีมิแกีนนำา พชอ. 

สนับัสนุนเชงิกีารจัิดกีารแลัะวิชากีารจิากีคณะทำางานจัิงห่วัด

 

 ขัน้ตอนที่่� 4 ตดิต�มแบบเสำรัมิพลุ่งัแลุ่ะแลุ่กเปลุ่่�ยุนแลุ่ะดำ�เนนิง�นต�อเนื�อง

คณะทำางานสว่นกีลัาง + จัิงห่วัดติิดติามิแบับัเสรมิิพลััง ที�ทกุีภูาคสว่นมีิสว่นรว่มิ

วิเคราะห์่ปัญิห่าอุปสรรค แลัะห่าแนวทางแก้ีไข เพื�อเกิีดกีารกีระติุน้ สง่เสรมิิศั์กียภูาพ

ให้่กีารดำาเนินงานบัรรลุัเป้าห่มิาย จัิดประชุมิแลักีเปลีั�ยนเรียนรู้กีารดำาเนินงาน  

ถอดบัทเรยีนรว่มิกัีน เพื�อกีารนำาไปปรบััห่รอืขยายผู้ลัในกีารดำาเนินงานปีต่ิอไป
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สุ�วนิที่่� 4
บที่บ�ที่ หนิ�้ที่่�แลุ่ะกจิักรรมืของผู้่เ้ก่�ย่วขอ้ง

ในิก�รดำำ�เนินิิง�นิระบบบรกิ�รสุขุภ�พั

เพัื�อเชุื�อมืกบัระบบสุขุภ�พัชุุมืชุนิ
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 เพื�อให้่ระบับับัริกีารสุขภูาพเชื�อมิกัีบัระบับัสุขภูาพชุมิชนอยา่งไรร้อยต่ิอ สำาห่รับัผูู้้สงูอายุ

กีลัุม่ิเสี�ยงโรคห่ลัอดเลืัอดสมิอง (Stroke) ภูาวะหั่วใจิขาดเลืัอดเฉียบัพลััน ชนิด STEMI แลัะกีระดูกี

สะโพกีหั่กี (Hip fracture) จิะต้ิองมีิกีารบูัรณากีารของห่น่วยงานแลัะผูู้้ที�เกีี�ยวข้องในเขติสุขภูาพที� 

10 ซ้ึ�งแต่ิลัะคนมีิบัทบัาท ห่น้าที�ติามิกิีจิกีรรมิที�จิะต้ิองดำาเนินกีาร ดังนี�

 1) บที่บ�ที่ หนิ�้ที่่�แลุ่ะกจิักรรมืสุำ�คู่ญัในิระบบบรกิ�ร
สุขุภ�พั

 กจิักรรมื ผู้่ร้บัผู้ดิำชุอบหลุ่กั

1. จั็ดูตั�งคณะทำางานแกนห้ลัุ่กระดัูบจั็งห้วัดู (core team) แกนห้ลัุ่ก Core team

2. เข้าร�วมุ่อบรมุ่การถ�ายุทอดูแนวทางการจั็ดูระบบบร่การสู่ขภาพ

แลุ่ะระบบสูข่ภาพช่้มุ่ช้น

แกนห้ลัุ่ก Core team

3. ศึกึษาสูถานการณก์ารจั็ดูบรก่ารฯ สูถานการณป์่ญัห้า ว่เคราะห้์

 SWOT ในจั็งห้วัดูเบ่�องต้น เพ่�อเป่น็ขอ้มุ่ลุ้่นำาเขา้ในการจั็ดูทำาแผู้น

ดูำาเนน่การแลุ่ะแผู้นเช้ง่ป่ฏ่ิบต่ัการ

แกนห้ลัุ่ก Core team

4. จั็ดูทำาแผู้นดูำาเนน่งานตามุ่แนวทาง six building blocks + แลุ่ะ

แผู้นเช้่งป่ฏ่ิบัต่การ (Action plan) ในการพัฒนาระบบบร่การ

สูข่ภาพเช้่�อมุ่กับระบบสู่ขภาพช่้มุ่ช้น โดูยุนำาแนวทางการพัฒนาฯ

 จ็ากท่�ไดู้รบัถ�ายุทอดู

Core team ระดัูบ

จั็งห้วัดู
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กจิักรรมื ผู้่ร้บัผู้ดิำชุอบหลุ่กั

5. เลุ่่อกพ่�นท่�เป้่าห้มุ่ายุแลุ่ะจั็ดูระบบบร่การสู่ขภาพแลุ่ะระบบ

สูข่ภาพช่้มุ่ช้น ในระดัูบจั็งห้วัดูแลุ่ะอำาเภอนำาร�อง 

        - ช้่�แจ็ง ฝึึกอบรมุ่ ถ�ายุทอดูแลุ่ะฝึกึป่ฏ่ิบต่ัดู้วยุสูถานการณ์จ็ำาลุ่อง 

ใน 2 ระบบของแต�ลุ่ะโรค

Core team + ช่้มุ่ช้น

จั็ดูการตนเองเพ่�อ 

ผู้้สู้้งอายุ่

6. สูถานการณก์ารจั็ดูบร่การผู้้สู้้งอายุ่กลุ่่�มุ่เสู่�ยุงโรคห้ลุ่อดูเลุ่่อดูสูมุ่อง 

(Stroke) ภาวะหั้วใจ็ขาดูเลุ่่อดูเฉ่ียุบพลัุ่น ช้นดู่ STEMI แลุ่ะกระดูก้

สูะโพกห้กั (Hip fracture) ในแต�ลุ่ะจั็งห้วัดู 

   - ขอ้มุ่ลุ้่ของ รพศึ. รพท. แลุ่ะ รพช้. ใช้ข้้อมุ่ลุ้่รายุงานการตรวจ็

ราช้การแผู้�นดู่น

     - ข้อมุ่ลุ้่ของ รพ.สูต. เก็บขอ้มุ่ลุ้่โดูยุใช้ ้Baseline assessment

1) รพท./รพช้./รพ.สูต.

2) Core team เก็บ

รวบรวมุ่ ว่เคราะห้ ์แลุ่ะ

นำาเสูนอขอ้มุ่ลุ้่

7. ช่้มุ่ช้นสูรรห้าแลุ่ะจั็ดูตั�งคณะทำางาน “ช่้มุ่ช้นจั็ดูการตนเองเพ่�อ

ผู้้สู้ง้อายุ่”

8. ศึกึษาสูถานการณ์การจั็ดูระบบสูข่ภาพช่้มุ่ช้น/การสูำารวจ็ขอ้มุ่ลุ้่

ผู้้สู้ง้อายุ่ท่�มุ่อ่ยุ้�ในช่้มุ่ช้น แลุ่ะว่เคราะห์้ช่้มุ่ช้น ต้นทน่ทางสูงัคมุ่ของ

ช่้มุ่ช้นในการจั็ดูการสูข่ภาพผู้้สู้ง้อายุ่

1) รพช้./รพ.สูต.

2) อสูมุ่. แกนนำาช่้มุ่ช้น

3) Core team เก็บ

รวบรวมุ่ ว่เคราะห้ ์แลุ่ะ

นำาเสูนอขอ้มุ่ลุ้่
9. ค่นข้อมุ่้ลุ่ช่้มุ่ช้นเพ่�อสูร้าง “แผู้นพัฒนาแลุ่ะแผู้นป่ฏ่ิบัต่การระบบ

สู่ขภาพช่้มุ่ช้นเพ่�อผู้้สู้ง้อายุ่” ตามุ่ ห้นงัสูอ่แนวทางจั็ดูระบบช่้มุ่ช้นจั็ดูการ

ตนเองเพ่�อผู้้สู้้งอายุ่

Core team ระดัูบจั็งห้วัดู

10. จั็ดูทำา “แผู้นช่้มุ่ช้นจั็ดูการตนเองเพ่�อผู้้สู้ง้อายุ่ฯ” ท่�ป่ระกอบดู้วยุ 3 

ช้�วง ไดู้แก�

      ช้�วงท่� 1 : การสู�งเสูรมุ่่ป่อ้งกันแลุ่ะควบคมุ่่ความุ่เสู่�ยุงแลุ่ะโรค

       ช้�วงท่� 2 : การดูแ้ลุ่เบ่�องต้น แลุ่ะรอ้งขอความุ่ช้�วยุเห้ลุ่่อเพ่�อนำาสู�งผู้้ป้่ว่ยุ

ท่�สูงสูยัุเป่น็โรค

       ช้�วงท่� 3 : การดูแ้ลุ่ห้ลัุ่งผู้้สู้้งอายุ่กลัุ่บมุ่าพักรกัษาตัวท่�บา้น “ดูำาเนน่การ

ตามุ่ห้นงัสูอ่แนวทางจั็ดูระบบช่้มุ่ช้นจั็ดูการตนเองเพ่�อผู้้สู้ง้อายุ่ฯ”

Core team + คณะทำางาน

ช่้มุ่ช้นจั็ดูการตนเองเพ่�อ 

ผู้้สู้ง้อายุ่
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11. คัดูกรองห้ร่อป่ระเมุ่่นโอกาสูเสู่�ยุงโรค Stroke, STEMI, Hip 

fracture ในผู้้้สู้งอายุ่ดู้วยุแอพพลุ่่เคช้ั�นห้ร่อแบบคัดูกรอง แลุ่ะ

สูำารวจ็ขอ้มุ่ลุ้่สูข่ภาพผู้้สู้ง้อายุ่

คณะทำางานช่้มุ่ช้น

จั็ดูการตนเองเพ่�อผู้้้สู้ง

อายุ่ + Core team

12. ว่เคราะห้ข์อ้มุ่ลุ้่ตามุ่แบบสูำารวจ็ขอ้มุ่ลุ้่สูข่ภาพผู้้สู้ง้อายุ่ แลุ่ะ 

จั็ดูกลุ่่�มุ่ผู้้สู้ง้อายุ่ตามุ่การคัดูกรองห้รอ่ป่ระเมุ่น่โอกาสูเสู่�ยุงแต�ลุ่ะโรค

13. ระบ่พกั่ดูบา้นแลุ่ะบนัทึกขอ้มุ่ลุ้่ผู้้สู้ง้อายุ่กลุ่่�มุ่เสู่�ยุง

14. สู�งเสูร่มุ่ก่จ็กรรมุ่ความุ่ร้้ดู้านโรค ป่ัจ็จั็ยุเสู่�ยุง การเฝึ้าระวัง

สูัญญาณเต่อนตนเองแลุ่ะคนรอบข้าง ห้ลุ่ากห้ลุ่ายุว่ธ่แลุ่ะช้�อง

ทางการสู่�อสูาร

15. สู�งเสูร่มุ่ก่จ็กรรมุ่การจั็ดูการดู้แลุ่ช้�วยุเห้ลุ่่อผู้้้ป่่วยุเบ่�องต้น

 เช้�น การป่ระเมุ่น่อาการ/การแจ้็งขอความุ่ช้�วยุเห้ลุ่่อ 1669 การ

ป่ฐมุ่พยุาบาลุ่ การทำา CPR แลุ่ะใช้เ้คร่�อง AED

16. จั็ดูทำาแผู้นจั็ดูการสูข่ภาพผู้้สู้ง้อายุ่รายุบ่คคลุ่ (individual plan) 

ในกลุ่่�มุ่เสู่�ยุงสูง้แลุ่ะกลุ่่�มุ่ผู้้ป้่ว่ยุท่�กลัุ่บมุ่ารกัษาตัวท่�บา้น

17. ต่ดูตามุ่เยุ่�ยุมุ่บา้นป่รบัเป่ลุ่่�ยุนพฤต่กรรมุ่เสู่�ยุง

18. พัฒนาแลุ่ะป่ระกาศึมุ่าตรการช่้มุ่ช้น เช้�น ช่้มุ่ช้นงดูเห้ลุ้่า 

สูถานท่�ป่ลุ่อดูบ่ห้ร่� สูถานท่�เป่น็มุ่ต่รกับผู้้สู้ง้อายุ่ เป่น็ต้น

19. ศึน้ยุป์่ฏ่ิบัต่การอำานวยุการในการรบัแจ้็งแลุ่ะป่ระสูานงาน 1669

      - จั็ดูป่ระช่้มุ่ผู้้ป้่ฏ่ิบต่ังานในศึน้ย์ุฯ แลุ่ะห้น�วยุป่ฏ่ิบต่ัการฉีก่เฉีน่

เพ่�อช้่�แจ็งรายุลุ่ะเอ่ยุดูในการซัักป่ระวัต่, phone triage แลุ่ะ 

dispatch ตามุ่ ห้นังสู่อแนวทางจั็ดูระบบบร่การสู่ขภาพ 

ผู้้้สู้งอายุ่ฯ ในห้ัวข้อ แนวทางป่ฏ่ิบัต่การแพทยุ์ฉี่กเฉี่นนอก 

โรงพยุาบาลุ่ (pre-hospital care)

         - จั็ดูให้มุ่้่แนวทางป่ฏ่ิบัต่ แผู้นผู้งัแนวทางป่ฏ่ิบัต่สูำาห้รบัช่้ดูป่ฏ่ิบัต่

การพ่�นฐาน, ระดัูบสู้ง สูำาห้รับแต�ลุ่ะโรค แลุ่ะแนวทางป่ระสูาน 

สูถานพยุาบาลุ่ระดัูบต�างๆ ท่�ช้ดัูเจ็นแลุ่ะเขา้ใจ็ง�ายุ

ห้วัห้นา้ศ้ึนยุป์่ฏ่ิบต่ัการ

อำานวยุการในการรับ

แจ้็งแลุ่ะป่ระสูานงาน 

(1669) + Core team
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20. โรงพยุาบาลุ่ศึน้ย์ุ โรงพยุาบาลุ่ทั�วไป่ แลุ่ะโรงพยุาบาลุ่ช่้มุ่ช้น 

     - จั็ดูป่ระช่้มุ่ผู้้ป้่ฏ่ิบต่ังานท่�เก่�ยุวข้องในการดู้แลุ่ผู้้ป้่ว่ยุ stroke, 

STEMI, แลุ่ะ hip fracture ในโรงพยุาบาลุ่ตามุ่ ห้นงัสู่อแนวทางจั็ดู

ระบบบรก่ารสูข่ภาพผู้้สู้ง้อายุ่ฯ ในห้วัขอ้ ขั�นตอนการจั็ดูการดูแ้ลุ่

 รกัษาผู้้ป้่ว่ยุในโรงพยุาบาลุ่

     - จั็ดูให้มุ้่แ่นวทางป่ฏ่ิบต่ั แผู้นผัู้งแนวทางป่ฏ่ิบต่ัในการดูแ้ลุ่

รักษาแลุ่ะสู�งต�อผู้้้ป่่วยุ สูำาห้รับแต�ลุ่ะโรค แลุ่ะแนวทางป่ระสูาน 

สูถานพยุาบาลุ่ระดัูบต�างๆ ท่�ช้ดัูเจ็นแลุ่ะเขา้ใจ็ง�ายุ

รพศึ. รพท. รพช้. + 

Core team

21. อบรมุ่ศึกัยุภาพ “ช่้มุ่ช้นจั็ดูการตนเองเพ่�อผู้้สู้ง้อายุ่ฯ” ในการ

ช้�วยุฟื้้� นค่นช้พ่ขั�นพ่�นฐาน (CPR) แลุ่ะการใช้เ้คร่�อง AED รวมุ่ทั�ง

จั็ดูห้าเคร่�อง AED ในช่้มุ่ช้น

คณะทำางานช่้มุ่ช้น

จั็ดูการตนเองเพ่�อ 

ผู้้สู้้งอายุ่ + Core team

22. กำากับ/ต่ดูตามุ่แลุ่ะป่ระเมุ่น่ผู้ลุ่แบบเสูรมุ่่พลัุ่งภาพรวมุ่ในการ

ดูำาเนน่งานในระดัูบจั็งห้วัดูตามุ่ Action plan โดูยุดูำาเนน่การใน 3 

ระยุะ ไดู้แก� ช้�วงก�อน ระห้ว�าง แลุ่ะห้ลัุ่งดูำาเนน่การ

Core team 

ระดัูบจั็งห้วัดู

23. กำากับ/ต่ดูตามุ่แลุ่ะภาพรวมุ่ในการดูำาเนน่งานในระดัูบป่ระเทศึ 

       - ต่ดูตามุ่แลุ่ะป่ระเมุ่น่ผู้ลุ่ตามุ่ logic model ตั�งแต� input, 

process, output, outcome ในพ่�นท่�เป่า้ห้มุ่ายุ 5 จั็งห้วัดู 

       - ป่ระช่้มุ่แลุ่กเป่ลุ่่�ยุนเรยุ่นร้้ การดูำาเนน่งานพ่�นท่�นำาร�อง

     - ว่เคราะห์้/สูงัเคราะห์้เพ่�อจั็ดูทำาขอ้เสูนอแนะเช้ง่นโยุบายุใน

การขยุายุผู้ลุ่

1. สูถาบนัการแพทยุ ์

    ฉีก่เฉีน่แห้�งช้าต่

2. สูำานกังานป่ลัุ่ดู   

    กระทรวงสูาธารณสู่ข 

3. สูำานกังานเขตสูข่ภาพ

   ท่� 10
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 2) บที่บ�ที่ หนิ�้ที่่�แลุ่ะกจิักรรมืสุำ�คู่ญัในิระบบสุขุภ�พั
ชุมุืชุนิ

บที่บ�ที่หน้ิ�ที่่� ผู้่ร้บัผู้ดิำชุอบหลุ่กั

1. ดูแ้ลุ่สูข่ภาพตนเองแลุ่ะครอบครัว/ป่รับเป่ลุ่่�ยุนพฤต่กรรมุ่เสู่�ยุง 

จั็ดูการสู่�งแวดูลุ้่อมุ่ท่�เป่น็มุ่ต่รป่อ้งกันเห้ตห่้รอ่ภาวะฉีก่เฉีน่ 

2. สูำาห้รบัผู้้ป้่ว่ยุห้รอ่ผู้้มุ้่โ่รคป่ระจ็ำาตัว ป่ฏ่ิบต่ัตามุ่คำาแนะนำาของ

แพทย์ุแลุ่ะบ่คลุ่ากรสูาธารณสูข่ เช้�น การรบัป่ระทานยุาต�อเน่�อง

การไป่ตรวจ็แลุ่ะรักษาตามุ่นัดูห้มุ่ายุ แลุ่ะให้้ความุ่ร�วมุ่มุ่่อตามุ่  

“แผู้นการจั็ดูการดูแ้ลุ่สูข่ภาพรายุบ่คคลุ่”

3. เสูนอแนะแลุ่ะเข้าร�วมุ่ก่จ็กรรมุ่ห้รอ่มุ่าตรการท่� “ช่้มุ่ช้นจั็ดูการ

ตนเองเพ่�อผู้้สู้ง้อายุ่” จั็ดูขึ�น ดู้านการสู�งเสูรมุ่่ ป่อ้งกันโรค

4. เรยุ่นร้แ้ลุ่ะจ็ดูจ็ำาอาการห้รอ่สูญัญาณเต่อนเพ่�อการดูแ้ลุ่ รอ้งขอ

ความุ่ช้�วยุเห้ลุ่่อ รวมุ่ทั�งการตัดูสูน่ใจ็แสูวงห้าการรักษาท่�รวดูเรว็

5. ฝึึกทักษะการแจ้็งเห้ต่ 1669 แลุ่ะเจ้็าห้น้าท่�ช่้มุ่ช้นกรณ่เมุ่่�อ 

เก่ดูเห้ต ่

ผู้้สู้้งอายุ่ ครอบครัว

1. ร�วมุ่เสูนอแนะความุ่ค่ดูเห้็นการจั็ดูการดู้แลุ่ผู้้้สู้งอายุ่ ตามุ่

บทบาทห้น้าท่�ใน “ท่มุ่ช่้มุ่ช้นจั็ดูการตนเองเพ่�อผู้้้สู้งอายุ่”

2. พฒันาศึกัยุภาพการจั็ดูการดู้แลุ่ผู้้สู้ง้อายุ่เป่น็ป่ระจ็ำา 

3. พัฒนาศัึกยุภาพการ CPR + AED กรณ่เก่ดูเห้ต่ฉี่กเฉี่นแลุ่ะ

ให้ก้ารช้�วยุเห้ลุ่่อผู้้สู้ง้อายุ่อยุ�างรวดูเร็ว

4. คัดูกรองผู้้้สู้งอายุ่โดูยุใช้้ application Thai CV Risk, Thai 

FRAT แลุ่ะ OSTA 

5. ร�วมุ่สูำารวจ็ข้อมุ่ลุ้่ผู้้สู้ง้อายุ่กับเจ้็าห้น้าท่� รพ.สูต. แลุ่ะนำามุ่าเป็่น

ขอ้มุ่ลุ้่พ่�นฐานการจั็ดูทำาแผู้นช่้มุ่ช้น + แผู้นป่ฏ่ิบต่ัการ

6. ร�วมุ่บันทึกแลุ่ะสู�งต�อขอ้มุ่ลุ้่แก�เจ้็าห้น้าท่� รพ.สูต. ห้รอ่พยุาบาลุ่

พ่�เลุ่่�ยุง (เช้่งป่ร่มุ่าณแลุ่ะการบอกเลุ่�าเช้่งลึุ่กของผู้้้สู้งอายุ่รายุ

บ่คคลุ่)

อสมิ./ผูู้้ดูแลัผูู้้สงูอายุ 

(CG) ห่รอือื�นๆ



ภาคผนวก

39

ส่ว่นที่่� 1
ส่ว่นที่่� 2

ส่ว่นที่่� 3
ส่ว่นที่่� 4

ส่ว่นที่่� 5
ภาคผนวก

บที่บ�ที่หน้ิ�ที่่� ผู้่ร้บัผู้ดิำชุอบหลุ่กั

7. ร�วมุ่จั็ดูก่จ็กรรมุ่แลุ่ะให้้คำาแนะนำาการป่ฏ่ิบัต่ตัวตามุ่แนวทาง

สู�งเสูรมุ่่ ป่อ้งกันตามุ่กลุ่่�มุ่เสู่�ยุงของแต�ลุ่ะโรค โดูยุเฉีพาะการป่รบั

เป่ลุ่่�ยุนพฤต่กรรมุ่เสู่�ยุง ตามุ่ห้ลัุ่ก 3อ.2สู. เช้�น การรับป่ระทาน

อาห้าร การออกกำาลัุ่งกายุ ทำาอารมุ่ณ์ให้้แจ็�มุ่ใสู ไมุ่�สูบ้บ่ห้ร่� ไมุ่�ดู่�มุ่

เคร่�องดู่�มุ่แอลุ่กอฮอล์ุ่ แลุ่ะมุ่าตรการระดัูบช่้มุ่ช้น

8. ร�วมุ่จั็ดูทำาแผู้นจั็ดูการสูข่ภาพผู้้สู้ง้อายุ่รายุบ่คคลุ่ (individual 

plan) เพ่�อการต่ดูตามุ่เยุ่�ยุมุ่บา้นในกลุ่่�มุ่เสู่�ยุงสูง้แลุ่ะผู้้ป้่ว่ยุท่�กลัุ่บ

มุ่ารกัษาตัวท่�บา้น

อสมิ./ผูู้้ดูแลัผูู้้สงูอายุ 

(CG) ห่รอือื�นๆ

1. เป็่นพ่�เลุ่่�ยุงห้ลัุ่กของ “ท่มุ่ช่้มุ่ช้นจั็ดูการตนเองเพ่�อผู้้้สู้งอายุ่” 

เพ่�อวางแผู้นแลุ่ะจั็ดูทำาแผู้นช่้มุ่ช้น, ร�วมุ่ดูำาเน่นการแลุ่ะป่ระสูาน

งานกับช่้มุ่ช้น 

2. จั็ดูการแลุ่ะสูนับสูน่นบร่การท่�จ็ำาเป็่นแลุ่ะท่�ช่้มุ่ช้นต้องการ 

ไดู้แก� ช้�วงท่� 1 การสู�งเสูรมุ่่ ป่อ้งกัน  ช้�วงท่� 2 การจั็ดูการเมุ่่�อเก่ดู

ภาวะฉีก่เฉีน่ ช้�วงท่� 3 การจั็ดูการ ดู้แลุ่เมุ่่�อผู้้ป้่ว่ยุกลัุ่บมุ่ารักษาท่�

บ้าน รวมุ่ทั�งสู�งเสูร่มุ่ว่ช้าการ สูนับสูน่นสู�งเสูร่มุ่กระบวนการจั็ดู

การอ่�นๆ

3. เป่น็พ่�เลุ่่�ยุงแก� อสูมุ่. ผู้้ดู้แ้ลุ่ผู้้สู้ง้อายุ่ (CG) ห้รอ่อ่�นๆ ในการคัดู

กรองกลุ่่�มุ่เสู่�ยุงโดูยุใช้ ้application Thai CV Risk, Thai FRAT 

แลุ่ะ OSTA แลุ่ะเป็่นพ่�เลุ่่�ยุงสูำารวจ็ขอ้มุ่ลุ้่ผู้้สู้ง้อายุ่

4. เป่็นผู้้้คัดูกรองกลุ่่�มุ่เสู่�ยุงโดูยุใช้้แบบใช้้ผู้ลุ่เลุ่่อดูห้ร่อผู้ลุ่ทาง

ห้้องป่ฏ่ิบัต่การในผู้้้สู้งอายุ่กลุ่่�มุ่เสู่�ยุงป่านกลุ่าง – สู้ง ท่�ต้องการ

การยุน่ยุนั

5. ซักัป่ระวัต่กลุ่่�มุ่เสู่�ยุงสูง้เพ่�มุ่เต่มุ่แลุ่ะดูำาเน่นการสู�งตัวกลุ่่�มุ่เสู่�ยุง

สูง้ไป่พบห้รอ่ป่รกึษาแพทยุ ์เพ่�อการตรวจ็แลุ่ะรกัษาท่�เห้มุ่าะสูมุ่

6. นำาขอ้มุ่ลุ้่จ็ากการสูำารวจ็แลุ่ะการคัดูกรองว่เคราะห้ ์สูร่ป่แลุ่ะ

ค่นขอ้มุ่ลุ้่ “ท่มุ่ช่้มุ่ช้นจั็ดูการตนเองเพ่�อผู้้สู้ง้อายุ่” เพ่�อการจั็ดูทำา

แผู้นช่้มุ่ช้น + แผู้นป่ฏ่ิบต่ัการ

เจ้็าห้นา้ท่� รพ.สูต./

พยุาบาลุ่ในคลุ่่นก่ 

ผู้้สู้้งอายุ่ในช่้มุ่ช้น
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7. จั็ดูก่จ็กรรมุ่แลุ่ะมุ่าตรการระดัูบบ่คคลุ่แลุ่ะช่้มุ่ช้นตามุ่แนวทางสู�ง

เสูรมุ่่ ป่อ้งกันตามุ่กลุ่่�มุ่เสู่�ยุงของแต�ลุ่ะโรค เพ่�อสูรา้งความุ่ตระห้นัก

แก�ผู้้สู้ง้อายุ่แลุ่ะครอบครัวในการควบคมุ่่แลุ่ะป่รับเป่ลุ่่�ยุนพฤต่กรรมุ่

เสู่�ยุง

8. สู�งต�อขอ้มุ่ลุ้่ผู้้้สู้งอายุ่กลุ่่�มุ่เสู่�ยุงสู้ง แลุ่ะผู้้ป้่ว่ยุท่�กลัุ่บมุ่ารักษาตัวท่�

บา้น แลุ่ะจั็ดูทำา “แผู้นจั็ดูการสูข่ภาพผู้้สู้ง้อายุ่รายุบ่คคลุ่ (individual  

plan)” เพ่�อการเฝึา้ระวัง ต่ดูตามุ่เยุ่�ยุมุ่บา้นให้ค้ำาป่รกึษา ให้ค้วามุ่ร้้ 

คำาแนะนำาแลุ่ะสูรา้งความุ่ตระห้นกัต�อปั่จ็จั็ยุเสู่�ยุงการเก่ดูโรค รวมุ่ทั�ง

แผู้นป่รบัเป่ลุ่่�ยุนพฤต่กรรมุ่สูข่ภาพแลุ่ะการป่ระเมุ่น่ คัดูกรองซัำา

9. ให้้คำาแนะนำา ฝึกึทักษะการจั็ดูการแก้ไขเมุ่่�อเก่ดูเห้ต ่การช้�วยุ 

ฟื้้� นค่นช้พ่เบ่�องต้น (CPR)/การใช้ ้ AED

10. เป่น็ห้วัห้นา้ท่มุ่สูข่ภาพ สูำาห้รบัการจั็ดูการแลุ่ะตัดูสู่นใจ็ในเห้ต่

ภาวะฉีก่เฉีน่ ไดู้แก� การป่ระเมุ่น่อาการ การรอ้งขอความุ่ช้�วยุเห้ลุ่่อ 

1669 การดู้แลุ่เบ่�องต้น ณ จ่็ดูเก่ดูเห้ต่

11. ค้นห้าแนวทาง ว่ธ่การ ช้�องทางห้ร่อนวัตกรรมุ่เพ่�อทำาให้้

ก่จ็กรรมุ่/มุ่าตรการท่�เก่�ยุวขอ้งกับ 3 ระยุะมุ่ป่่ระสู่ทธ่ผู้ลุ่

เจ้็าห้นา้ท่� รพ.สูต./

พยุาบาลุ่ในคลุ่่นก่

ผู้้สู้้งอายุ่ในช่้มุ่ช้น

1. พฒันาศึกัยุภาพแลุ่ะทำาความุ่เขา้ใจ็เร่�องโรค อาการห้รอ่สูญัญาณ

เต่อน การจั็ดูการดูแ้ลุ่แลุ่ะนำาสู�งผู้้ป้่ว่ยุท่�มุ่ค่วามุ่จ็ำาเพาะเฉีพาะโรค

2. ก้้ช้พ่ตำาบลุ่ร�วมุ่ทำาแผู้นท่�ช่้มุ่ช้น แผู้นท่�ผู้้สู้ง้อายุ่กลุ่่�มุ่เสู่�ยุงแลุ่ะ

การระบ่พกั่ดูบา้น

3. ร�วมุ่เสูนอแนะความุ่ค่ดูเห้น็การจั็ดูการดูแ้ลุ่ผู้้สู้ง้อายุ่ ตามุ่บทบาท

ห้นา้ท่�ใน “ท่มุ่ช่้มุ่ช้นจั็ดูการตนเองเพ่�อผู้้สู้ง้อายุ่”

4. ร�วมุ่ป่ระช้าสูัมุ่พันธ์แนวทางการร้องขอความุ่ช้�วยุเห้ลุ่่อแลุ่ะ

ขอ้มุ่ลุ้่สูำาห้รบัแจ้็งเห้ตข่อความุ่ช้�วยุเห้ลุ่่อ 1669

5. ป่ระช้าสูมัุ่พนัธแ์นวทางจั็ดูการดูแ้ลุ่เบ่�องต้นในระห้ว�างรอเจ้็าห้นา้ท่�

ไป่ถึงท่�เก่ดูเห้ต่

6. ฝึึกทักษะแลุ่ะให้ค้ำาแนะนำาการจั็ดูการแก้ไขเมุ่่�อเก่ดูเห้ต ่การช้�วยุ

ฟื้้� นค่นช้พ่เบ่�องต้น (CPR)/การใช้ ้ AED

ห้น�วยุป่ฎ่ิบต่ัการฉีก่เฉีน่, 

ก้ช้้พ่ตำาบลุ่
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7. เตรยุ่มุ่ความุ่พรอ้มุ่ของบ่คลุ่ากรแลุ่ะยุานพาห้นะเพ่�อรับสู�งผู้้ป้่ว่ยุ

ไป่สูถานบรก่ารสูข่ภาพอยุ�างรวดูเร็ว ป่ลุ่อดูภัยุ

ห้น�วยุป่ฎ่ิบต่ัการฉีก่เฉีน่, 

ก้ช้้พ่ตำาบลุ่

1. เป่น็ผู้้้นำา “ช่้มุ่ช้นจั็ดูการตนเองเพ่�อผู้้สู้้งอายุ่” ในการร�วมุ่ค่ดู ร�วมุ่

วางแผู้น ร�วมุ่ดูำาเนน่การเพ่�อจั็ดูทำาแผู้นช่้มุ่ช้น + แผู้นป่ฏ่ิบต่ัการ

2. ร�วมุ่เป่็นสู�วนห้นึ�งในการคัดูกรองกลุ่่�มุ่เสู่�ยุง การสูำารวจ็ข้อมุ่้ลุ่ 

ผู้้สู้ง้อายุ่แลุ่ะนำาขอ้มุ่ลุ้่จ็ากการสูำารวจ็แลุ่ะการคัดูกรองว่เคราะห์้

สูร่ป่แลุ่ะค่นขอ้มุ่ลุ้่ “ท่มุ่ช่้มุ่ช้นจั็ดูการตนเองเพ่�อผู้้สู้ง้อายุ่” เพ่�อ 

การจั็ดูทำาแผู้นช่้มุ่ช้น + แผู้นป่ฏ่ิบต่ัการ

3. สู�งเสูรมุ่่ให้เ้ก่ดูมุ่าตรการช่้มุ่ช้นห้ร่อนโยุบายุสูาธารณะ ทั�งเช้ง่บวก 

เช้�น การให้้รางวัลุ่ผู้้สู้ง้อายุ่ต้นแบบ การให้ร้างวัลุ่การสูะสูมุ่คะแนน

พฤต่กรรมุ่สูข่ภาพดู่ การจั็ดูห้าสูถานท่�ห้รอ่อ่ป่กรณอ์อกกำาลัุ่งกายุ 

เป่น็ต้น แลุ่ะมุ่าตราการเช้ง่การบังคับ เช้�น กฏิช่้มุ่ช้นงดูเห้ลุ้่าวันพระ 

รา้นขายุของช้ำางดูขายุบ่ห้ร่�แก�กลุ่่�มุ่เสู่�ยุง เป่น็ต้น

4. สูรา้งมุ่าตรการห้รอ่พ่�นท่�ตัวอยุ�างเพ่�อสู่�งแวดูลุ้่อมุ่ท่�เป่น็มุ่ต่รเอ่�อ

ต�อสูข่ภาพท่�ดู่ของผู้้สู้ง้อายุ่

5. จั็ดูก่จ็กรรมุ่บร่การแลุ่ะเตร่ยุมุ่ความุ่พร้อมุ่ระบบในช่้มุ่ช้น

 ไดู้แก� ช้�วงท่� 1 การสู�งเสูรมุ่่ ป่อ้งกัน  ช้�วงท่� 2 การจั็ดูการเมุ่่�อเก่ดู

ภาวะฉีก่เฉีน่ ช้�วงท่� 3 การจั็ดูการ ดู้แลุ่เมุ่่�อผู้้ป้่ว่ยุกลัุ่บมุ่ารักษาท่�บา้น 

ร�วมุ่กับเจ้็าห้นา้ท่� รพ.สูต. แลุ่ะท่มุ่

6. เป่น็ห้วัห้นา้ท่มุ่ช่้มุ่ช้น สูำาห้รบัการจั็ดูการแลุ่ะตัดูสูน่ใจ็ในเห้ต่

ภาวะฉี่กเฉี่นร�วมุ่กับท่มุ่สู่ขภาพ ไดู้แก� การป่ระเมุ่่นอาการ การ

รอ้งขอความุ่ช้�วยุเห้ลุ่่อ 1669 การดูแ้ลุ่เบ่�องต้น ณ จ่็ดูเก่ดูเห้ต่

7. สูนบัสูนน่ทน่ ทรพัยุากรท่�เก่�ยุวขอ้งเพ่�อพัฒนาระบบช่้มุ่ช้น แลุ่ะ

งบป่ระมุ่าณบ่คลุ่ากรในการทำา CPR รวมุ่ทั�งจั็ดูห้าเคร่�อง AED ให้้

พรอ้มุ่ใช้ใ้นช่้มุ่ช้น

ผู้้น้ำาช่้มุ่ช้น อป่ท.แลุ่ะ

ห้น�วยุงานท้องถ่�น
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จั็ดูตั�งคณะทำางานแกนห้ลัุ่ก (core team)
ระดัูบจั็งห้วัดู

จั็ดูทำาแผู้นดูำาเนน่การแลุ่ะแผู้นป่ฏ่ิบต่ัการ
(Action plan) ระดัูบจั็งห้วัดู 

- เลุ่่อกพ่�นท่�เป่า้ห้มุ่ายุ
- ช้่�แจ็ง ฝึกึอบรมุ่ ถ�ายุทอดูแลุ่ะฝึกึอบรมุ่ฯ

ระบบสัขุภัาพชุุมชุน :
แนวทางจั็ดูระบบช่้มุ่ช้นจั็ดูการตนเองเพ่�อ

ผู้้สู้ง้อายุ่ฯ

Core team : ต่ดูตามุ่/ป่ระเมุ่น่ผู้ลุ่แบบเสูรมุ่่พลัุ่ง

ป่ระช่้มุ่แลุ่กเป่ลุ่่�ยุนร้ ้แลุ่ะว่เคราะห้์
สูงัเคราะห้เ์พ่�อจั็ดูทำาขอ้เสูนอแนะเช้ง่นโยุบายุ

ท่มุ่ว่จั็ยุสู�วนกลุ่างต่ดูตามุ่ ป่ระเมุ่น่ผู้ลุ่ 5 จั็งห้วัดู

- จั็ดูตั�งคณะทำางาน “ช่้มุ่ช้นจั็ดูการจ็นเอง
   เพ่�อผู้้สู้ง้อายุ่”
- ว่เคราะห้ช่์้มุ่ช้น ต้นทน่ทางสูงัคมุ่/สูำารวจ็
   ข้อมุ่ลุ้่ผู้้สู้ง้อายุ่

- ค่นขอ้มุ่ลุ้่ช่้มุ่ช้น ทำาแผู้นพฒันาแลุ่ะ
   แผู้นป่ฏ่ิบต่ัการระบบสูข่ภาพช่้มุ่ช้นเพ่�อ
   ผู้้สู้ง้อายุ่ ป่ระกอบดู้วยุ 3 ช้�วง

- คัดูกรองห้รอ่ป่ระเมุ่น่โอกาสูเสู่�ยุง
- ระบ่กลุ่่�มุ่เสู่�ยุง พกั่ดูบา้น
- สู�งเสูรมุ่่ความุ่ร้้โรค ป่จั็จั็ยุเสู่�ยุงสูญัญาณ
   เต่อน การช้�วยุเห้ลุ่่อเบ่�องต้น
- เตรยุ่มุ่ความุ่พรอ้มุ่ช้�วยุเห้ลุ่่อเมุ่่�อเก่ดูเห้ต่
- ทำาแผู้นจั็ดูการสูข่ภาพผู้้สู้ง้อายุ่รายุบ่คคลุ่
- การเยุ่�ยุมุ่บา้นป่รบัเป่ลุ่่�ยุนพฤต่กรรมุ่
- การจั็ดูทำามุ่าตรการช่้มุ่ช้น
- อบรมุ่ CPR จั็ดูห้า AED

ศน้ยร์บัแจ็�งเห้ตฯุ 1669
ดูำาเนน่การตามุ่ 

แนวทางจั็ดูระบบบรก่าร
สูข่ภาพผู้้สู้้งอายุ่ฯ ในห้วัข้อ
แนวทางป่ฏ่ิบต่ัการแพทยุ์
ฉีก่เฉีน่นอกโรงพยุาบาลุ่

(pre-hospital care)

สัถึานพยาบาล
ดูำาเนน่การตามุ่ 

แนวทางจั็ดูระบบบรก่าร
สู่ขภาพผู้้สู้้งอายุ่ฯ ในห้วัข้อ

ขั�นตอนการจั็ดูการดู้แลุ่
รกัษาผู้้้ป่ว่ยุในโรงพยุาบาลุ่

ระบบบรก่ารสัขุภัาพ
ตามุ่แนวทางจั็ดูระบบบรก่ารสูข่ภาพผู้้สู้ง้อายุ่ฯ

- ว่เคราะห้ส์ูถานการณก์ารจั็ดูบรก่าร
   ผู้้สู้ง้อายุ่กลุ่่�มุ่เสู่�ยุง
- ข้อมุ่ลุ้่การจั็ดูบรก่าร รพศึ./รพท./รพช้.
- ข้อมุ่ลุ้่การจั็ดูบรก่าร รพ.สูต. (baseline
   assessment)

ศึกึษาสูถานการณก์ารจั็ดูบรก่ารฯ สูถานการณ์
ป่ญัห้า ว่เคราะห้ ์SWOT
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สุ�วนิที่่� 5
คู่่�มือืก�รสุำ�รวจัขอ้มืลุ่่สุขุภ�พั

ผู้่สุ้ง่อ�ยุ่

สำำ�หรับัผู้้�สำง้อ�ยุกุลุุ่�มเสำ่�ยุงโรัคหลุ่อดเลุ่อืดสำมอง (Stroke)
ภ�วะหวัใจข�ดเลุ่อืดเฉียุ่บพลุ่นั ชนดิ STEMI

แลุ่ะกรัะดก้สำะโพกหกั (Hip fracture) แบบบร้ัณ�ก�รั ในเขตสำขุภ�พที่่� 10

โครังก�รั ก�รัพฒัน�รัป้แบบรัะบบสำขุภ�พชมุชน
สำ้�รัะบบบรักิ�รัสำขุภ�พอยุ��งไรั�รัอยุต�อ
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 กีารสำารวจิผูู้สู้งอายุในครั�งนี� มีิวัติถปุระสงค์เพื�อศึ์กีษาขอ้มิลูัด้านสขุภูาพผูู้สู้งอายุเบัื�องต้ิน

ข้อมูิลัความิรู้ ความิเข้าใจิปัจิจัิยเสี�ยงแลัะอากีารเตืิอนที�เกีี�ยวข้องกัีบัโรคห่ลัอดเลืัอดสมิอง

 (Stroke) ภูาวะหั่วใจิขาดเลืัอดเฉยีบัพลััน ชนิด STEMI แลัะกีระดกูีสะโพกีหั่กี (Hip fracture) 

รวมิถึงประวัติิกีารใชบ้ัรกิีารกีารแพทยฉ์กุีเฉนิ 1669 เพื�อเป็นขอ้มูิลัพื�นฐานของแต่ิลัะจัิงห่วัด

ในกีารนำาไปขบััเคลืั�อนกีารกีำาห่นดรูปแบับัระบับัสุขภูาพชุมิชน สูร่ะบับับัริกีารสขุภูาพอยา่งไร้

รอยต่ิอ สำาห่รบััผูู้้สงูอายุกีลัุ่มิเสี�ยง Stroke, STEMI แลัะ Hip fracture แบับับูัรณากีาร ในเขติ

สขุภูาพที� 10 

 แบับัสอบัถามิ มีิทั�งห่มิด 5 สว่น ดังนี�

 สว่นที� 1 ขอ้มูิลัทั�วไปแลัะประวัติิด้านสขุภูาพเบืั�องต้ินของผูู้้สูงอายุ 

 ส่วนที� 2 แบับัวัดความิรู้เกีี�ยวกัีบัปัจิจัิยเสี�ยงแลัะสัญิญิาณเตืิอนของโรคห่ลัอดเลืัอด

สมิอง

 สว่นที� 3 แบับัวัดความิรูเ้กีี�ยวกัีบัปัจิจัิยเสี�ยงแลัะสญัิญิาณเตืิอนที�เกีี�ยวกัีบัภูาวะหั่วใจิ

ขาดเลืัอดเฉยีบัพลััน ชนิด STEMI

 ส่วนที� 4 แบับัวัดความิรู้เกีี�ยวกัีบัปัจิจัิยเสี�ยงแลัะสัญิญิาณเตืิอนภูาวะพลััดติกีห่กีล้ัมิ

แลัะกีระดกูีสะโพกีหั่กี

 สว่นที� 5 ประวัติิกีารใชบ้ัรกิีารกีารแพทยฉุ์กีเฉนิ 1669
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กลุุ่�มืเป�้หมื�ย่ก�รสุมัืภ�ษณ์

ที่ม่ืเกบ็ขอ้มืลุ่่ ประกีอบัด้วย
ที่ม่ื นิยิ่�มื แลุ่ะบที่บ�ที่หน้ิ�ที่่�

1. ห้วัห้น�าทม่ว่จั็ย

ภัาคสันาม

ห้มายถึึง ผูู้้รบััผิู้ดชอบักีารดำาเนินงานโครงกีารห่ลัักีในแต่ิลัะจัิงห่วัด

บทบาทห้น�าท่�

1) ควบัคุมิดูแลัความิเรียบัร้อยกีารเก็ีบัข้อมูิลัเพื�อให้่ดำาเนินไปติามิ

กีระบัวนกีารให้่เป็นไปอยา่งราบัรื�น

2) ควบัคุมิคุณภูาพด้วยกีารสังเกีติ กีารสุม่ิติรวจิแบับัสอบัถามิ ห่ากีพบั

ว่าพนักีงานสมัิภูาษณนั์�นมีิความิเขา้ใจิคลัาดเคลืั�อนจิากีขอ้กีำาห่นดกีาร 

เก็ีบัข้อมูิลั ให้่พิจิารณาปรบััเปลีั�ยน ห่รืออบัรมิให่ม่ิจินกีว่าจิะปฏิิบัติัิงาน

ให้่มีิคณุภูาพจิรงิ

3) ลังรห่ัสแบับัสอบัถามิ พร้อมิกัีบัติรวจิสอบัความิถูกีต้ิองของ

แบับัสอบัถามิทกุีชุด

2. พนักงาน

สัมัภัาษณ์

ห้มายถึึง บุัคลัากีรที�หั่วห่น้าทีมิวิจัิยภูาคสนามิคัดเลืัอกี แลัะผู่้านกีารอบัรมิ

กีารเก็ีบัขอ้มูิลัภูาคสนามิแลัะฝึ้กีปฏิิบััติิกีารสมัิภูาษณ์มิาแล้ัวเท่านั�น

บทบาทห้น�าท่�

1. ชี�แจิงวัติถุประสงค์กีารสัมิภูาษณ์ แลัะสัมิภูาษณ์ติามิข้อคำาถามิใน

แบับัสอบัถามิให้่ครบัทกุีขอ้

2. ติรวจิสอบัความิครบัถ้วนสมิบูัรณ ์ของแบับัสอบัถามิให้่ครบัถ้วนทุกีข้อ

เกณฑ์์การคัดเข�า (Inclusion Criteria)

 •  ผูู้้สูงอายุสญัิชาติิไทยที�มีิอายุ 60 ปีขึ�นไป ณ ปีที�สมัิภูาษณ ์คือ เก่ดก�อนป ีพ.ศ.2505

 •  เป็นผูู้้สงูอายุที�สามิารถให้่ขอ้มูิลัได้ (อ่าน ฟื้งั พดูภูาษาไทย) แต่ิห่ากีไมิส่ามิารถให้่ขอ้มูิลั

ได้ จิะให้่ญิาติิเป็นผูู้้ให้่ขอ้มูิลัแทน ยกีเว้น คำาถามิสว่นที� 2-4 ต้ิองถามิเฉพาะผูู้้สูงอายุเท่านั�น

เกณฑ์์การคัดออก (Exclusion Criteria)

 •  ผูู้้สงูอายุที�ไมิส่ามิารถฟัื้ง พูด ได้ แลัะญิาติิไมิส่ามิารถให้่ขอ้มูิลัได้ด้วย
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ที่ม่ื นิยิ่�มื แลุ่ะบที่บ�ที่หน้ิ�ที่่�
3. ผู้้�ประสัานงาน ห้มายถึึง บุัคลัากีรที�ได้รบััมิอบัห่มิายจิากีหั่วห่น้าทีมิวิจัิยภูาคสนามิ

บทบาทห้น�าท่�

1. ประสานพื�นที�เป้าห่มิายนัดวันเวลัา สถานที� ในกีารเขา้สัมิภูาษณ์

2. แจิกีจ่ิายแบับัสอบัถามิให้่กัีบัผูู้้สมัิภูาษณ์

3. เก็ีบัรวมิรวมิแบับัสอบัถามิให้่หั่วห่น้าทีมิวิจัิยภูาคสนามิ

4. ผู้้�บนัทึกข�อมล้ ห้มายถึึง บุัคลัากีรที�หั่วห่น้าทีมิวิจัิยภูาคสนามิคัดเลืัอกี แลัะผู่้านกีารอบัรมิ

กีารบันัทึกีขอ้มูิลัในโปรแกีรมิมิาแล้ัวเท่านั�น

บทบาทห้น�าท่�

1. ติรวจิสอบัความิครบัถ้วนของแบับัสอบัถามิ

2. ลังขอ้มูิลัจิากีแบับัสอบัถามิลังในโปรแกีรมิบัันทึกีขอ้มูิลั (excel)

3. รวบัรวมิแลัะจัิดสง่ไฟื้ล์ับันัทึกีขอ้มูิลัให้่หั่วห่น้าทีมิภูาคสนามิ

ก�รเกบ็รวบรวบขอ้มืลุ่่

 1. เต่รย่่มืก�รก�อนิลุ่งเกบ็ขอ้มืลุ่่
 1.1 จัิดประชุมิอบัรมิเชิงปฏิิบัติัิกีารกีารเก็ีบัรวบัรวมิแลัะกีารจัิดกีารข้อมูิลั กีารสัมิภูาษณ์

แบับัสอบัถามิรายข้อ กีารบัรหิ่ารจัิดกีารโครงกีารวิจัิยระดับัพื�นที� กีำาห่นดกีารจัิดสง่แบับัสอบัถามิ 

 1.2 ผูู้้ประสานงาน ติิดต่ิอประสานงานกัีบัพื�นที�เป้าห่มิายทั�งในระดับัจัิงห่วัด อำาเภูอ

 ติำาบัลั ห่มูิบ้่ัานเพื�อขออนุญิาติิเขา้พื�นที�เก็ีบัขอ้มูิลั พรอ้มิทั�งกีารจัิดเติรยีมิกีลัุม่ิเป้าห่มิายในกีาร

เขา้สมัิภูาษณ ์ติามิวันแลัะเวลัาที�กีำาห่นด

 

 2. ก�รเกบ็ขอ้มืลุ่่ภ�คู่สุนิ�มื
 2.1 หั่วห่น้าทีมิภูาคสนามิ/พนักีงานสมัิภูาษณ์ ติอบัสอบัคณุสมิบััติิติามิเกีณฑ์ีกีารคัดเขา้ 

(Inclusion criteria) แลัะต้ิองเก็ีบัขอ้มูิลัในผูู้้สงูอายุที�เขา้เกีณฑ์ีทกุีรายในห่มูิบ้่ัาน

 2.2 หั่วห่น้าทีมิภูาคสนามิ/พนักีงานสัมิภูาษณ์ แนะนำาตัิวพร้อมิชี�แจิงรายลัะเอียดโครงกีาร

ติามิเอกีสารชี�แจิงโครงกีาร แลัะสอบัถามิความิสมัิครใจิในกีารอนุญิาติิให้่สมัิภูาษณ์

 2.3 เก็ีบัขอ้มูิลัโดยกีารสัมิภูาษณ์โดยติรง (Face-to-face interview) กัีบัผูู้้สงูอายุ ห่รอื

ญิาติิ/ผูู้้ดแูลัด้วยแบับัสอบัถามิ โดยใช้เวลัาประมิาณ 15-30 นาทีต่ิอผูู้้ถกูีสัมิภูาษณ์ 1 คน ห่ากีผูู้้

สมัิภูาษณ์พจิิารณาแล้ัวเห็่นว่าผูู้้สงูอายุไม่ิสามิารถให้่ขอ้มูิลัได้ จิะให้่ญิาติิ/ผูู้้ดแูลัห่ลัักีเป็นคนให้่
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ขอ้มิลูัแทน ยกีเว้นขอ้คำาถามิในสว่นที� 2-4 ห่ากีผูู้ป่้วยยนิดีให้่ขอ้มิลูั แต่ิไมิส่ามิารถเก็ีบัข้อมิลูัใน

ครั�งนั�นเสรจ็ิสมิบูัรณ ์ก็ีสามิารถติิดติามิเก็ีบัขอ้มูิลัจินเสรจ็ิสมิบูัรณภ์ูายห่ลัังได้

 กรัณพ่บข�อผู้ดิพลุ่�ดหรัอืปรัะเดน็ที่่�เก่�ยุวข�องกบัแบบสำอบถึ�ม วธิิก่�รัสำมัภ�ษณ์

 หรัอืเรัื�องอื�น ๆ ให�ผู้้�สำมัภ�ษณ์เขยุ่นปรัะเด็นแลุ่ะรั�ยุง�นปัญห�อุปสำรัรัคให�หัวหน��ที่ม่

ภ�คสำน�มที่รั�บ

 2.4 ห่ลัังสิ�นสดุกีารสมัิภูาษณ ์พนักีงานสมัิภูาษณต้์ิองติรวจิสอบัความิครบัถ้วนแลัะความิ

ถกูีต้ิองของแบับัสอบัถามิให้่ครบัทกุีห่น้า เมืิ�อเสร็จิสิ�นให้่กีล่ัาวขอบัคุณผูู้้ให้่ขอ้มูิลัทกุีครั�ง 

 3. ก�รบนัิที่กึรหัสุ แลุ่ะต่รวจัสุอบขอ้มืลุ่่ หั่วห่น้าทีมิวิจัิยภูาคสนามิ จิะติรวจิสอบั

แบับัความิถกูีต้ิองแลัะความิสมิบูัรณข์องแบับัสอบัถามิแลัะลังรหั่สในแบับัสอบัถามิ 

คู่่�มือืก�รใชุ้แบบสุอบถึ�มืแลุ่ะก�รบันิที่กึขอ้มืลุ่่

 •   ใชแ้บับัสอบัถามิ 1 ชุดต่ิอกีารสมัิภูาษณ์ผูู้้สงูอายุ 1 คน

 •    ทกุีคำาถามิจิะต้ิองถามิให้่ติรงกัีบัแบับัสอบัถามิแลัะเรียงลัำาดับัติามิแบับัสอบัถามิอยา่ง

เครง่ครดั

 •   กีรณีผูู้้ถกูีสัมิภูาษณ์มีิปัญิห่าในกีารสื�อสารห่รือไม่ิเข้าใจิภูาษากีลัาง ผูู้้สมัิภูาษณ์สามิารถ

ใชภู้าษาท้องถิ�นในกีารสื�อคำาถามิจิากีเดิมิให่ง่้ายขึ�น โดยพยายามิห่ลีักีเลีั�ยงที�จิะอธบิัายเพิ�มิเติิมิ

อยา่งอื�น ห่ลีักีเลีั�ยงคำาถามินำา

 •  ให้่ลังขอ้มูิลัทกุีขอ้อยา่งซ้ื�อสตัิย ์บันัทึกีคำาติอบัอยา่งติรงไปติรงมิา ห้่ามิกีรอกีคำาติอบั

ห่รอืแต่ิงคำาติอบัให้่ให่มิ่

 •  ใชป้ากีกีา จิดบันัทึกีคำาติอบัด้วยลัายมืิอตัิวบัรรจิง กีรณทีี�บัันทึกีคำาติอบัไปแล้ัว มีิกีาร

แก้ีไขเปลีั�ยนแปลัง ให้่ขดีฆ่า่ แล้ัวเขยีนคำาติอบัให่มิ ่พร้อมิลังลัายมืิอชื�อ วันเดือนปีที�แก้ีกีำากัีบั

 •  ถามิคำาถามิทีลัะข้อไปติามิลัำาดับัของแบับัสอบัถามิ สิ�งที�จิะต้ิองระวัง คือ คำาติอบับัาง

คำาติอบั จิะมีิวงเล็ับัห่รอืข้อความิต่ิอท้ายว่าให้่ขา้มิไปข้อ XX ให้่ผูู้้สมัิภูาษณข์า้มิไปถามิติามิข้อที�

ระบุัไว้ในวงเล็ับันั�น ๆ 

 •   คำาถามิสว่นมิากีจิะมีิตัิวเลืัอกีเดียว ยกีเว้นบัางคำาถามิที�ให้่ติอบัได้ห่ลัายตัิวเลืัอกี จิะ

ระบุัในวงเล็ับัไว้ว่าติอบัได้มิากีกีว่า 1 ข้อ

 •           ผูู้้สัมิภูาษณจ์ิะต้ิองสัมิภูาษณแ์ลัะบันัทึกีขอ้มูิลัด้วยตัิวเองจินครบัทกุีขอ้ ไมิอ่นุญิาติให้่

ผูู้้อื�นทำาแทน
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 •   ลังรหั่สข้อมูิลัทั�งห่มิดติามิแบับัที�ได้รับักีารฝึ้กีอบัรมิ แลัะคำาแนะนำาในคู่มืิอเล่ัมินี�

ข�อผู้ด่พลาดท่�พบในการบนัทึกข�อมล้

 •  กีรอกีข้อมูิลัไมิส่อดคล้ัอง (Inconsistency) เชน่ สอบัถามิประวัติิกีารดื�มิแอลักีอฮอล์ั

 คำาติอบัคือ ไมิเ่คยดื�มิ แต่ิมีิติอบัในคำาถามิเรื�องความิถี�ในกีารดื�มิด้วย

 •  กีรอกีขอ้มูิลัไมิค่รบัถ้วน (Missing) ห่รอืไมิส่มัิภูาษณใ์นขอ้นั�น โดยไมิมี่ิรายลัะเอียดห่รือ

ไมิร่ะบุัขอ้ความิใดลังไป 

 •  กีรอกีขอ้มูิลัโดยใชล้ัายมืิอไมิช่ดัเจิน ไมิส่ามิารถอ่านให้่เขา้ใจิได้ 

เอกสุ�รแนิะนิำ�โคู่รงก�ร “ก�รสุำ�รวจัผู้่สุ้ง่อ�ย่”ุ

 เขติสขุภูาพที� 10 อยูร่ะห่ว่างกีารดำาเนินโครงกีาร “กีารพฒันารูปแบับัระบับัสุขภูาพชุมิชน

สูร่ะบับับัริกีารสุขภูาพอย่างไร้รอยต่ิอ สำาห่รับัผูู้้สงูอายุกีลุ่ัมิเสี�ยงโรคห่ลัอดเลืัอดสมิอง (Stroke) 

ภูาวะหั่วใจิขาดเลืัอดเฉียบัพลัันชนิด STEMI แลัะกีระดูกีสะโพกีหั่กี (Hip fracture) แบับับูัรณากีาร 

ในเขติสุขภูาพที� 10”

 กีารสำารวจินี�เป็นสว่นห่นึ�งของกีารดำาเนินโครงกีารฯ มีิวัติถปุระสงค์เพื�อศึ์กีษาข้อมูิลัด้าน

สขุภูาพผูู้้สงูอายุเบัื�องต้ิน ขอ้มูิลัความิรู ้ความิเข้าใจิปัจิจัิยเสี�ยงแลัะอากีารเตืิอนที�เกีี�ยวข้องกัีบัโรค

ห่ลัอดเลืัอดสมิอง (Stroke) ภูาวะหั่วใจิขาดเลืัอดเฉยีบัพลััน ชนิด STEMI แลัะกีระดกูีสะโพกีหั่กี (Hip 

fracture) รวมิถึงประวัติิกีารใชบ้ัรกิีารกีารแพทยฉ์กุีเฉนิ 1669 ซ้ึ�งข้อมูิลัเห่ล่ัานี�จิะเป็นประโยชน์

ให้่เจ้ิาห่น้าที�ที�เกีี�ยวขอ้งใชเ้ปน็ขอ้มิลูัพื�นฐานในกีารขบััเคลืั�อนกีารกีำาห่นดรูปแบับัระบับัสขุภูาพ

ชุมิชน แลัะระบับับัรกิีารสขุภูาพ สำาห่รบััผูู้้สงูอายุกีลัุม่ิเสี�ยง Stroke, STEMI แลัะ Hip fracture 

แบับัสอบัถามินี�ประกีอบัด้วยคำาถามิ 1) ขอ้มูิลัทั�วไปแลัะประวัติิด้านสุขภูาพเบัื�องต้ินของผูู้้สงูอายุ 

2) แบับัวัดความิรู้เกีี�ยวกัีบัปัจิจัิยเสี�ยงแลัะสัญิญิาณเตืิอนของโรคห่ลัอดเลืัอดสมิอง ภูาวะ

หั่วใจิขาดเลืัอดเฉยีบัพลัันชนิด STEMI แลัะกีระดกูีสะโพกีหั่กี 3) ประวัติิกีารใชบ้ัริกีารกีารแพทย์

ฉกุีเฉนิ 1669

 กีารสอบัถามิครั�งนี�จิะทำาในผูู้้สงูอายุ 60 ปีขึ�นไป กีารสอบัถามิจิะใชเ้วลัาประมิาณ 30 

นาที ขอความิกีรุณาท่านให้่ความิรว่มิมืิอในกีารให้่ขอ้มูิลัติามิความิเป็นจิรงิแลัะครบัถ้วน แลัะ

ในระห่ว่างกีารสมัิภูาษณห์่ากีเกิีดความิไมิส่บัายใจิที�จิะติอบัคำาถามิในบัางขอ้สามิารถขอคำาอธบิัาย

เพิ�มิเติิมิจิากีผูู้้สมัิภูาษณ์ได้ ทั�งนี�ขอ้มูิลัที�ได้จิากีารสอบัถามิจิะนำาไปวิเคราะห์่ในภูาพรวมิ ไม่ิมีิผู้ลั 
กีระทบัโดยติรงต่ิอท่าน แลัะขอรับัรองว่าขอ้มูิลัของท่านจิะใช้เฉพาะในโครงกีารวิจัิยนี�เท่านั�นแลัะ

ไมิมี่ิกีารเปิดเผู้ยชื�อแลัะที�อยูข่องท่านแต่ิอยา่งใด 
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ส่ว่นที่่� 1
ส่ว่นที่่� 2

ส่ว่นที่่� 3
ส่ว่นที่่� 4

ส่ว่นที่่� 5
ภาคผนวก

ร�ย่นิ�มืนิกัวจิัยั่ในิพัื�นิที่่�

จังัหวดัำ ชุื�อ-สุกลุุ่ หนิ�วย่ง�นิ โที่รศัพััที่์

ยุโสูธร นางป่ระช่้มุ่พร กว่กรณ์ สูำานกังาน

สูาธารณสู่ขจั็งห้วัดู

ยุโสูธร

089-626-2400

ศึรสู่ะเกษ ดูร.สูเ่พยุ่ร โภคท่พยุ์ โรงพยุาบาลุ่สูรรพ

สู่ทธ่ป่ระสูงค์

089-849-7723

อำานาจ็เจ็รญ่ นางศึร่ท่่พยุ ์สูงวนวงศึว์าน โรงพยุาบาลุ่สูรรพ

สู่ทธ่ป่ระสูงค์

081-878-0373

มุ่ก่ดูาห้าร ดูร.ภค่น ไช้ยุช้�วยุ ว่ทยุาลัุ่ยุการ

สูาธารณสู่ขสู่ร่นธร

จั็งห้วัดูอ่บลุ่ราช้ธาน่

081-389-9146

อ่บลุ่ราช้ธาน่ ดูร.กลุ่่ธดู่า กลุ่่ป่ระฑ่ีป่ญัญา ว่ทยุาลัุ่ยุพยุาบาลุ่

บรมุ่ราช้ช้นน ่สูรรพ

สู่ทธ่ป่ระสูงค์

081-967-4828

คู่ำ�อธิบิ�ย่แบบสุอบถึ�มืแลุ่ะก�รกรอกรหสัุลุ่งในิแบบสุอบถึ�มื

รห้สััแบบสัำารวจ็

เลัขประจิำาตัิวประชาชน  13 ห่ลัักี

1. อุบัลัราชธานี 2. มุิกีดาห่าร 3. ศ์รสีะเกีษ 4. ยโสธร 5. อำานาจิเจิรญิิ

วันท่�เก็บข�อมล้ วันที� เดือน ปี พ.ศ์.

ชุ่�อผู้้�สัมัภัาษณ์.......................................

จั็งห้วัด

ให้่กีรอกีตัิวเลัขโดยดจูิากีทะเบีัยนรหั่สจัิงห่วัด รหั่สติำาบัลั รหั่สห่มูิบ่ัา้น โดยให้่ผูู้้รบััผิู้ดชอบัประจิำาจัิงห่วัด

เป็นผูู้้กีำาห่นดรหั่ส สว่นลัำาดับัแบับัสอบัถามิในแต่ิลัะห่มูิบ่ัา้นให้่เริ�มิ 001

จั็งห้วัด - ตำาบล - ห้ม้�บ�าน - ลำาดับแบบสัอบถึาม

สั�วนบนัทึกน่�ให้�ตรงกับแบบประเมน่ผู้้�สัง้อายุแต�ละราย
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สุ�วนิที่่� 1 แบบสุอบถึ�มืขอ้ม่ืลุ่ที่ั�วไป รหสัุ

คำาชุ่�แจ็ง ให้่ผูู้ส้มัิภูาษณอ่์านข้อความิแก่ีผูู้้ถกูีสมัิภูาษณ ์เมืิ�ออ่านจิบัแล้ัวให้่

ผูู้้ถูกีสมัิภูาษณต์ิอบัจิากีนั�นผูู้้สัมิภูาษณท์ำาเครื�องห่มิาย     ห่รือกีรอกีราย

ลัะเอียดให้่ติรงกัีบัขอ้ความินั�น ๆ

1. เพศ                                 1) ชาย    2) ห่ญิิง Sex [1]

กีรอกีติามิ

ห่มิายเลัขขอ้คำา

ติอบั 

2. ป ีพ.ศ. เก่ด ……2499…………………….….…

ห่ากีผูู้้สงูอายุจิำาไมิไ่ด้ให้่ขออนุญิาติดูบัตัิรประจิำาตัิวประชาชน ห่รอืบััติร

อื�นๆ ที�แสดงปี พ.ศ์.เกิีด

Year [2499]

กีรอกีเลัข พ.ศ์. 

เกิีด 4 ห่ลัักี 

3. สัถึานภัาพสัมรสั   1) โสด     2) สมิรส  

    3) ห่ม้ิาย    4) ห่ยา่/แยกีกัีนอยู่

Status [2]

กีรอกีติามิห่มิาย 

เลัขขอ้คำาติอบั

4. ระดับการศกึษาสัง้สัดุ            

                            0) ไมิไ่ด้เรยีน                         1) ประถมิศึ์กีษา

                            2) มัิธยมิศึ์กีษา/ปวช.            3) อนุปรญิิญิา/ปวส.                                              

                            4) ปรญิิญิาติรี                 5) สงูกีว่าปริญิญิาติรี

Edu [1]

กีรอกีติามิห่มิาย 

เลัขขอ้คำาติอบั

5. ปจั็จุ็บนัท�านประกอบอาชุพ่ห้ลัก

               0) ไมิไ่ด้ประกีอบัอาชพี                 

                            1) รบััจ้ิาง

               2) เกีษติรกีรรมิ/ประมิง/ปศุ์สตัิว์

                            3) ค้าขาย    

                            4) ธุรกิีจิสว่นตัิว                  

                            5) ขา้ราชกีาร/พนักีงานรฐัวิสาห่กิีจิ/ขา้ราชกีารเกีษียณ

               6) อื�นๆ ระบุั..................................

Occ [0]

กีรอกีติามิห่มิาย 

เลัขขอ้คำาติอบั

(ห่ากีติอบัขอ้ 6 อื�น ๆ ให้่กีรอกีชื�ออาชพีนั�นด้วย)

ตวัอยุ��ง
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ส่ว่นที่่� 1
ส่ว่นที่่� 2

ส่ว่นที่่� 3
ส่ว่นที่่� 4

ส่ว่นที่่� 5
ภาคผนวก

สุ�วนิที่่� 1 แบบสุอบถึ�มืขอ้ม่ืลุ่ที่ั�วไป รหสัุ

6. รายได�ต�อเด่อนของผู้้�สัง้อายุ………10,000…………………………………บัาท

รายได้ต่ิอเดือนห่มิายถึง รายรบััที�ได้จิากีแห่ล่ังต่ิางๆ ทั�งกีารประกีอบัอาชพี

 เบัี�ยผูู้้สงูอายุ ลักูีห่ลัาน ญิาติิพี�น้องให้่ เป็นต้ิน

Inc [10,000]

กีรอกีเลัขจิำานวนราย

ได้ที�ติอบั

7. ประวัต่โรคประจ็ำาตัวและระยะเวลาท่�เปน็ (ต�องได�รบัการว่น่จ็ฉัุย

จ็ากแพทย์)
0) ไม�

เปน็
1) เปน็

99) ไม�

แน�ใจ็

1. โรคความิดันโลัหิ่ติสงู          ระยะเวลัาที�เป็น…………ปี

2. โรคเบัาห่วาน          ระยะเวลัาที�เป็น…………ปี

3. ไขมัินในเลืัอดสงู          ระยะเวลัาที�เป็น…………ปี

4. โรคหั่วใจิ          ระยะเวลัาที�เป็น…………ปี

5. โรคสมิองขาดเลืัอด          ระยะเวลัาที�เป็น…………ปี

6. โรคกีระดกูีพรุน          ระยะเวลัาที�เป็น…………ปี

7. อื�นๆ ระบุั......................          ระยะเวลัาที�เป็น…………ปี

8. อื�นๆ ระบุั......................          ระยะเวลัาที�เป็น…………ปี

 ให้่สอบัถามิทกุีโรคตัิ�งแต่ิขอ้ 1-6 ห่ากีเป็นโรคนั�น ๆ ให้่ระบุัจิำานวนปีที�ได้

รบัักีารวินิจิฉัยว่าเป็นโรค ห่ากีจิำาไมิไ่ด้ให้่ติอบัไมิแ่นใ่จิ ห่ากีมีิโรคอื�นๆ เพิ�มิ

เติิมิให้่กีรอกีชื�อโรคนั�นๆ ด้วย

Dis1 [0]

Dis2 [0]

Dis3 [99]

Dis4	[1]

Dis5 [0]

Dis6 [0]

Dis7Y [0]

Dis8Y [0]  

กีรอกีติามิ

ห่มิายเลัขขอ้คำา

ติอบั

8. ประวัต่การด่�มแอลกอฮอล์

                      0) ไม่ิเคยดื�มิ (ข�ามไปข�อ 9)

                      1) เคยดื�มิ ปัจิจุิบันัเลิักีดื�มิแล้ัว (ข�ามไปข�อ 9)

                      2) ปัจิจุิบันัยงัดื�มิ

  2.1) ดื�มิเป็นครั�งคราว (ติามิเทศ์กีาลั งานเลีั�ยงสงัสรรค์)

               2.2) ดื�มิประจิำาเฉลีั�ย 1-4 ครั�งต่ิอเดือน

               2.3) ดื�มิประจิำาเฉลีั�ย 2-4 ครั�งต่ิอสปัดาห์่

               2.4) ดื�มิประจิำาทุกีวัน ห่รอืเกืีอบัทกุีวัน

กีารดื�มิแอลักีอฮอล์ั ห่มิายถึงเครื�องดื�มิทุกีชนิดที�มีิแอลักีอฮอล์ั เชน่ สุรา

 เบัยีร ์สาโท ฯลัฯ โดยไมิค่ำานึงถึงปรมิิาณที�ดื�มิ

Alc [2]

Alc2 [3]

กีรอกีติามิ

ห่มิายเลัขขอ้คำา

ติอบั กีรณขีอ้คำา

ติอบัยอ่ย [ALc2] 

ให้่กีรอกีตัิวเลัขเลัข

ห่ลัังจุิด เชน่ 2.3 

ให้่กีรอกี 3

ตวัอยุ��ง

1
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สุ�วนิที่่� 1 แบบสุอบถึ�มืขอ้มืลุ่่ที่ั�วไป รหสัุ

9. ประวัต่การสับ้บุห้ร่�

                        0) ไมิส่บูั (ข�ามไปข�อ 10)

                        1) เคยสบูั ปัจิจุิบันัเลิักีแล้ัว (ข�ามไปข�อ 10)

                        2) ปัจิจุิบันัยงัสบูัอยู ่

                        2.1) น้อยกีว่า 5 มิวนต่ิอวัน

           2.2) 5 -10 มิวนต่ิอวัน

           2.3) มิากีกีว่า 10 มิวนต่ิอวัน

กีารสบูับุัห่รี� ให้่รวมิถึง ยาเสน้ ซ้กิีาร ์ห่รอืผู้ลิัติภัูณฑ์ีอื�นๆที�มีิสว่นประกีอบั

จิากียาสบูัด้วย

Nico [1]

Nico2 [     ]

กีรอกีติามิ

ห่มิายเลัขขอ้คำา

ติอบั กีรณขีอ้คำา

ติอบัยอ่ย [Nico2] 

ให้่กีรอกีตัิวเลัขเลัข

ห่ลัังจุิด เชน่ 2.1 

ให้่กีรอกี 1

10. คนในครอบครวัมป่ระวัต่เปน็โรคห้ลอดเล่อดสัมอง (อัมพฤกษ์/

อัมพาต) ห้รอ่ไม�

0) ไมิเ่ป็น 1) เป็น 8) ไมิท่ราบั

1. พอ่

2. แมิ่

3. พี�/น้อง

4. ปู่/ยา่/ติา/ยาย 

5. ลังุ/ป้า/น้า/อา 

ให้่สอบัถามิทกุีขอ้ตัิ�งแต่ิขอ้ 1-5 ห่ากีไม่ิทราบั ให้่ติอบัไมิท่ราบั 

Hered1 [0]

Hered2 [1]

Hered3 [8]

Hered4 [0]

Hered5 [0]

กีรอกีติามิ

ห่มิายเลัขขอ้คำา

ติอบั

11. การได�รบัความร้�เก่�ยวกับโรคห้ลอดเล่อดสัมอง (อัมพฤกษ์/อัมพาต) 

        0) ไม่ิเคย  (ข�ามไปข�อ 12) 

         1) เคย ท่านเคยได้รบััความิรูจ้ิากีไห่น (สัามารถึตอบได�มากกว�า 1 ข�อ)

                 1) เจ้ิาห่น้าที�โรงพยาบัาลั           2) เจ้ิาห่น้าที� รพ.สติ.

                 3) อสมิ./ผูู้้ดแูลัผูู้้สงูอายุ           4) เพื�อน/ญิาติิ/คนรู้จัิกี

                 5) โทรทัศ์น์                           6) วิทยุ

                 7) อินเติอรเ์น็ติ                        

                 8) สื�อสิ�งพมิิพ/์ป้ายประชาสมัิพนัธ ์   

                 9) เอกีสาร/แผู่้นพบัั/คูมื่ิอของโรงพยาบัาลั

                 10) อื�นๆ ..............................................................................

Reck  [1]

Reck1 [0]

Reck2 [1]

Reck3 [0]

Reck4 [0]

Reck5 [1]

Reck6 [0]

Reck7 [0]

Reck8 [0]

Reck9 [0]

ตวัอยุ��ง
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ส่ว่นที่่� 1
ส่ว่นที่่� 2

ส่ว่นที่่� 3
ส่ว่นที่่� 4

ส่ว่นที่่� 5
ภาคผนวก

สุ�วนิที่่� 1 แบบสุอบถึ�มืขอ้ม่ืลุ่ที่ั�วไป รหสัุ

ห่ากีได้รบััความิรูจ้ิากีที�อื�นๆ ให้่กีรอกีชื�อแห่ล่ังความิรูนั้�นๆ ด้วย Reck10 [0]

กีรอกีติามิ

ห่มิายเลัขขอ้คำา

ติอบั กีรณเีคยได้

รบััความิรู้ [Reck1-

10] ห่ากีติอบัขอ้

ไห่นให้่กีรอกีเลัข

 1 ห่ากีขอ้ไห่นที�ไมิ่

ติอบัให้่กีรอกีเลัข 0

12. ประวัต่เคยพลัดตกห้กล�ม (ทั�งในและนอกบ�าน) เชุ�น ตกบันได ล่�น

ล�มในห้�องนำา สัะดดุผู้�าเชุด็พ่�น ตกแคร�ห้รอ่โซฟ้า)

             0) ไมิเ่คย (ขา้มิไปสว่นที� 2)   

             1) เคย ในรอบั 6 เดือน ที�ผู้า่นมิาเคยพลััดติกีห่กีล้ัมิ จิำานวน......ครั�ง

 (0,1, 2, 3…)

ให้่สอบัถามิประวัติิกีารเคยพลััดติกีห่กีล้ัมิตัิ�งแต่ิอดีติจินถึงปัจิจุิบััน ห่ากีเคย 

ให้่สอบัถามิเพิ�มิเติิมิว่าในรอบั 6 เดือนที�ผู้า่นมิาจินถึงวันสมัิภูาษณ์เคยพลััด

ติกีห่กีล้ัมิจิำานวนกีี�ครั�ง

Fall      [1]

Frqfall [2]

กีรอกีติามิ

ห่มิายเลัขขอ้คำา

ติอบั

2

ตวัอยุ��ง
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คำาชุ่�แจ็ง แบับัสมัิภูาษณมี์ิจิำานวน 12 ขอ้ ให้่ผูู้้สมัิภูาษณ ์ถามิผูู้้สงูอายุโดยอ่านคำาถามิในแต่ิลัะ

ขอ้ ภูายห่ลัังอ่านคำาถามิจิบั ให้่ผูู้้สงูอายุติอบัคำาว่า “ใช”่ “ไมิใ่ช”่ ห่รอื “ไมิท่ราบั” สำาห่รับัขอ้

คำาถามินั�น แล้ัวทำาเครื�องห่มิาย       ให้่ติรงกัีบัคำาติอบั

คู่ำ�ถึ�มื
0) 

ไมื�ใชุ�
1) 
ใชุ�

8)ไมื�
ที่ร�บ

รหสัุ

ท่านคิดว่า........

1. ถ้าพอ่แมิเ่ป็นโรคห่ลัอดเลืัอดสมิองลักูีจิะมีิ

โอกีาสเป็นโรคห่ลัอดเลืัอดสมิอง

ST1 [0]

2. กีารสบูับุัห่รี�เพิ�มิความิเสี�ยงต่ิอกีารเป็นโรค

ห่ลัอดเลืัอดสมิอง

ST2 [0]

3. กีารดื�มิเครื�องดื�มิที�มีิคาเฟื้อีนมีิความิเสี�ยงสงู

ต่ิอกีารเป็นโรคห่ลัอดเลืัอดสมิอง

ST3 [0]

4. นำาห่นักีติำากีว่าปกีติิห่รอืผู้อมิเสี�ยงเป็นโรค

ห่ลัอดเลืัอดสมิองมิากีกีว่านำาห่นักีเกิีนห่รอือ้วน

ST4 [1]

5. โรคเบัาห่วานเพิ�มิความิเสี�ยงต่ิอกีารเป็นโรค

ห่ลัอดเลืัอดสมิอง

ST5 [8]

6. โรคความิดันโลัหิ่ติสงูเป็นปัจิจัิยเสี�ยงของ

โรคห่ลัอดเลืัอดสมิอง

ST6 [0]

7. ภูาวะไขมัินในเลืัอดสงูเป็นปัจิจัิยเสี�ยงของ

โรคห่ลัอดเลืัอดสมิอง

ST7 [0]

8. ผูู้้ที�เคยเป็นโรคห่ลัอดเลืัอดสมิองจิะมีิภููมิิ

ต้ิานทานป้องกัีนกีารเป็นซ้ำาได้

ST8 [1]

สุ�วนิที่่� 2 แบบวดัำคู่ว�มืร่เ้ก่�ย่วกบัปจััจัยั่เสุ่�ย่งแลุ่ะสุญัญ�ณเต่อืนิ
โรคู่หลุ่อดำเลุ่อืดำสุมือง ในิผู้่สุ้ง่อ�ยุ่

ตวัอยุ��ง
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ส่ว่นที่่� 1
ส่ว่นที่่� 2

ส่ว่นที่่� 3
ส่ว่นที่่� 4

ส่ว่นที่่� 5
ภาคผนวก

คู่ำ�ถึ�มื
0) 

ไมื�ใชุ�
1) 
ใชุ�

8)ไมื�
ที่ร�บ

รหสัุ

ท่านคิดว่าอากีารต่ิอไปนี�เป็น “อากีารห่รอืสญัิญิาณเตืิอนโรคห่ลัอดเลืัอดสมิอง” 

ใชห่่รอืไมิใ่ช่

9. ปากีเบัี�ยวห่รอืมุิมิปากีติกี ขา้งใดขา้งห่นึ�ง

อยา่งทันทีทันใด

ST9 [1]

10. แขน/ขา อ่อนแรง ขา้งใดขา้งห่นึ�งอยา่ง

ทันทีทันใด

ST10 [1]

11. พดูลัำาบัากี พดูไมิช่ดั ห่รอืพดูไมิรู่เ้รื�อง

อยา่งทันทีทันใด

ST11 [0]

12. เดินเซ้ เดินลัำาบัากี ห่รอืสญูิเสยีความิ

สามิารถในกีารทรงตัิวอยา่งทันทีทันใด แลัะ

อากีารห่ายเป็นปกีติิภูายใน 24 ชั�วโมิง

ST12 [0]

คำาอธ่บาย

 ผูู้้สมัิภูาษณต้์ิองอธบิัายให้่ผูู้้ติอบัเขา้ใจิว่า ต่ิอไปนี�จิะมีิกีารอ่านคำาถามิ เมืิ�ออ่านจิบัให้่ผูู้้

ติอบัทำากีารติอบั โดยมีิตัิวเลืัอกี ได้แก่ี ไม�ใชุ� ใชุ� แลัะไม�ทราบ 

 - คำาถึามข�อ 1- 8 ผูู้้สมัิภูาษณต้์ิองเริ�มิประโยค ท�านค่ดว�า........ทกุีครั�ง ต่ิอจิากีนั�นให้่อ่าน

คำาถามิให้่ครบัทั�งประโยคห้่ามิสรุปยอ่ห่รือขยายความิเกิีนโดยเด็ดขาด แต่ิห่ากีผูู้้ติอบัไม่ิเข้าใจิ

คำาถามิให้่อ่านซ้ำาอีกีรอบั ห่ากียงัไมิเ่ขา้ใจิให้่ขยายความิห่รืออธบิัายเพิ�มิเติิมิแต่ิยงัคงความิห่มิาย

ของขอ้คำาถามิเดิมิ

 - คำาถึามข�อ 9-12 ผูู้้สมัิภูาษณต้์ิองเริ�มิประโยค ท�านค่ดว�าอาการต�อไปน่�เปน็ “อาการ

ห้รอ่สัญัญาณเต่อนโรคห้ลอดเล่อดสัมอง” ใชุ�ห้รอ่ไม�ใชุ� ทกุีครั�ง ต่ิอจิากีนั�นให้่อ่านคำาถามิให้่ครบั

ทั�งประโยคห้่ามิสรุปยอ่ห่รือขยายความิเกิีนโดยเด็ดขาด แต่ิห่ากีผูู้้ติอบัไมิเ่ขา้ใจิคำาถามิให้่อ่านซ้ำา

อีกีรอบั ห่ากียงัไมิเ่ขา้ใจิให่ข้ยายความิห่รอือธบิัายเพิ�มิเติิมิแต่ิยงัคงความิห่มิายของขอ้คำาถามิเดิมิ

 การกรอกรห้สัั กีรอกีติามิห่มิายเลัขข้อคำาติอบั

 ยำา!!!!!! ต้ิองสอบัถามิให้่ครบัแลัะมีิกีารติอบัครบัทกุีข้อ ห้่ามิขา้มิข้อคำาถามิโดยเด็ดขาด

ตวัอยุ��ง
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สุ�วนิที่่� 3 แบบวดัำคู่ว�มืร่ ้ เก่�ย่วกบัปจััจัยั่เสุ่�ย่งแลุ่ะสุญัญ�ณเต่อืนิ
เก่�ย่วกบัโรคู่หวัใจัข�ดำเลุ่อืดำเฉุย่่บพัลุ่นัิ ชุนิดิำ STEMI

คู่ำ�ถึ�มื 0) ไมื�ใชุ� 1) ใชุ� 8) ไมื�ที่ร�บ รหสัุ
ท่านคิดว่า........

1. ผูู้้ที�เป็นโรคเบัาห่วาน เสี�ยงต่ิอกีารเป็นโรค

หั่วใจิขาดเลืัอดเฉยีบัพลััน ชนิด STEMI

STM1 [0]

2. ผูู้้ที�เป็นโรคไติวายเรื�อรงัระยะ 3 ขึ�น

ไป ไม่ิใชส่าเห่ติเุป็นโรคหั่วใจิขาดเลืัอด

เฉยีบัพลััน ชนิด STEMI

STM2 [0]

3. กีารดื�มิเครื�องดื�มิที�มีิแอลักีอฮอล์ัเป็น

ประจิำา สามิารถป้องกัีนกีารเกิีดโรคหั่วใจิ

ขาดเลืัอดเฉยีบัพลััน ชนิด STEMI ได้

STM3 [0]

4. ความิดันโลัหิ่ติสงูเสี�ยงต่ิอกีารเป็นโรค

หั่วใจิขาดเลืัอดเฉยีบัพลััน ชนิด STEMI

STM4 [0]

5. ไขมัินในเลืัอดสงูไมิเ่สี�ยงต่ิอกีารเป็นโรค

หั่วใจิขาดเลืัอดเฉยีบัพลััน ชนิด STEMI

STM5 [1]

ท่านคิดว่าอากีารต่ิอไปนี�เป็น “อากีารห่รอืสญัิญิาณเตืิอนโรคหั่วใจิขาดเลืัอด

เฉยีบัพลััน ชนิด STEMI” ใชห่่รอืไมิใ่ช่

6. อากีารเจ็ิบัแนน่บัรเิวณห่น้าอกีนาน

มิากีกีว่า 15-20 นาที

STM6 [1]

7. อากีารรา้วบัรเิวณคอ กีรามิ ไห่ล่ั แลัะแขน

ทั�ง 2 ขา้งโดยเฉพาะขา้งซ้า้ย

STM7 [1]

8. อากีารห่ายใจิห่อบั เห่นื�อย นอนราบัไมิไ่ด้ STM8 [1]

9. อากีารห่มิดสติิห่รอืหั่วใจิห่ยุดเต้ิน

กีะทันหั่น

STM9 [1]

คำาชุ่�แจ็ง แบับัสมัิภูาษณมี์ิจิำานวน 13 ขอ้ ให้่ผูู้้สมัิภูาษณ ์ถามิผูู้้สงูอายุโดยอ่านคำาถามิในแต่ิลัะ

ขอ้ ภูายห่ลัังอ่านคำาถามิจิบั ให้่ผูู้้สงูอายุติอบัคำาว่า “ใช”่ “ไมิใ่ช”่ ห่รอื “ไมิท่ราบั” สำาห่รับัขอ้

คำาถามินั�น แล้ัวทำาเครื�องห่มิาย       ให้่ติรงกัีบัคำาติอบั

ตวัอยุ��ง
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ส่ว่นที่่� 1
ส่ว่นที่่� 2

ส่ว่นที่่� 3
ส่ว่นที่่� 4

ส่ว่นที่่� 5
ภาคผนวก

คู่ำ�ถึ�มื
0) 

ไมื�ใชุ�
1) 
ใชุ�

8) ไมื�ที่ร�บ รหสัุ

ขอ้ 10-13 สอบัถามิเฉพาะผูู้้สงูอายุที�เคยเป็นโรคหั่วใจิมิาก่ีอน

10. ผูู้้ป่วยที�เคยมีิภูาวะหั่วใจิขาดเลืัอด

เฉยีบัพลััน ชนิด STEMI แล้ัวแลัะใสข่ดลัวด

แก้ีไขแล้ัวจิะไม่ิมีิโอกีาสเกิีดภูาวะนี�อีกี

STM10 

[0]

11. ผูู้้ป่วยภูาวะหั่วใจิขาดเลืัอดเฉยีบัพลััน

 ชนิด STEMI ห่ลัังจิำาห่นา่ยออกีจิากีโรง

พยาบัาลัแล้ัวต้ิองรบััประทานยาแอสไพรนิ

 ติลัอดชวิีติ

STM11 

[0]

12. ผูู้้ป่วยภูาวะหั่วใจิขาดเลืัอดเฉยีบัพลััน

 ชนิด STEMI ที�ได้รบัักีารขยายห่ลัอดเลืัอด

หั่วใจิด้วยบัอลัลันูแลัะใสข่ดลัวดคำายนัห่ลััง

จิำาห่นา่ยออกีจิากีโรงพยาบัาลัแล้ัวควรได้รบัั

กีารฉดีวัคซ้นีป้องกัีนไขห้่วัดให่ญิ ่แลัะฉดีซ้ำา

ปีลัะ 1 ครั�ง

STM12 

[0]

13. ผูู้้ป่วยภูาวะหั่วใจิขาดเลืัอดเฉียบัพลััน

 ชนิด STEMI ที�ได้รบัักีารขยายห่ลัอดเลืัอด

หั่วใจิด้วยบัอลัลัูนแลัะใส่ขดลัวดคำายันห่ลััง

จิำาห่นา่ยออกีจิากีโรงพยาบัาลัแล้ัวควรห่ลีักี

เลีั�ยงกีารเชยีรม์ิวย ดบูัอลั ห่รอืกีารแขง่ขันที�

มีิกีารเปลีั�ยนแปลังของอารมิณส์งู

STM13

[1]

คำาอธ่บาย

 ผูู้้สมัิภูาษณต้์ิองอธบิัายให้่ผูู้้ติอบัเขา้ใจิว่า ต่ิอไปนี�จิะมีิกีารอ่านคำาถามิ เมืิ�ออ่านจิบัให้่ผูู้้

ติอบัทำากีารติอบั โดยมีิตัิวเลืัอกี ได้แก่ี ไม�ใชุ� ใชุ� และไม�ทราบ 

 - คำาถึามข�อ 1- 5 ผูู้้สมัิภูาษณต้์ิองเริ�มิประโยค ท�านค่ดว�า........ทกุีครั�ง ต่ิอจิากีนั�นให้่อ่าน

คำาถามิให้่ครบัทั�งประโยคห้่ามิสรุปยอ่ห่รือขยายความิเกิีนโดยเด็ดขาด แต่ิห่ากีผูู้้ติอบัไม่ิเข้าใจิ

คำาถามิให้่อ่านซ้ำาอีกีรอบั ห่ากียงัไมิเ่ขา้ใจิให้่ขยายความิห่รืออธบิัายเพิ�มิเติิมิแต่ิยงัคงความิห่มิาย

ของขอ้คำาถามิเดิมิ

ตวัอยุ��ง
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 - คำาถึามข�อ 6-9 ผูู้้สมัิภูาษณ์ต้ิองเริ�มิประโยค ท�านค่ดว�าอาการต�อไปน่�เปน็ “อาการห้รอ่

สัญัญาณเต่อนโรคห้วัใจ็ขาดเล่อดเฉุย่บพลัน” ใชุ�ห้รอ่ไม�ใชุ� ทกุีครั�ง ต่ิอจิากีนั�นให้่อ่านคำาถามิให้่

ครบัทั�งประโยคห้่ามิสรุปยอ่ห่รอืขยายความิเกิีนโดยเด็ดขาด แต่ิห่ากีผูู้้ติอบัไมิเ่ขา้ใจิคำาถามิให้่อ่าน

ซ้ำาอีกีรอบั ห่ากียังไม่ิเข้าใจิให้่ขยายความิห่รืออธบิัายเพิ�มิเติิมิแต่ิยงัคงความิห่มิายของข้อคำาถามิ

เดิมิ

 - คำาถึามข�อ 10-13 ให้�สัอบถึามเฉุพาะผู้้�สั้งอายุท่�เคยเป็นโรคห้ัวใจ็มาก�อนเท�านั�น 

ดังนั�นผูู้้สมัิภูาษณ์ต้ิองสอบัถามิก่ีอนว่าผูู้้ติอบัมีิประวัติิเป็นโรคหั่วใจิห่รือไม่ิ ห่ากีไม่ิมีิให้่ขา้มิไปสว่น

ที� 4 ห่ากีมีิให้่ถามิต่ิอ โดยอ่านคำาถามิให้่ครบัทั�งประโยคห้่ามิสรุปยอ่ห่รือขยายความิเกิีนโดยเด็ด

ขาด แต่ิห่ากีผูู้้ติอบัไม่ิเข้าใจิคำาถามิให้่อ่านซ้ำาอีกีรอบั ห่ากียังไมิเ่ขา้ใจิให้่ขยายความิห่รืออธบิัาย

เพิ�มิเติิมิแต่ิยงัคงความิห่มิายของข้อคำาถามิเดิมิ

 การกรอกรหั้สั กีรอกีติามิห่มิายเลัขข้อคำาติอบั

 ยำา!!!!!! ต้ิองสอบัถามิให้่ครบัแลัะมีิกีารติอบัครบัทกุีข้อ ห้่ามิขา้มิข้อคำาถามิโดยเด็ดขาด
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สุ�วนิที่่� 4 แบบวดัำคู่ว�มืร่เ้ก่�ย่วกบัปัจัจัยั่เสุ่�ย่งภ�วะพัลุ่ดัำต่ก/หกลุ่ม้ื 
แลุ่ะกระดำก่สุะโพักหกัในิผู้่สุ้ง่อ�ยุ่

คำาชุ่�แจ็ง แบับัสมัิภูาษณมี์ิจิำานวน 13 ขอ้ ให้่ผูู้้สมัิภูาษณ ์ถามิผูู้้สงูอายุโดยอ่านคำาถามิในแต่ิลัะ

ขอ้ ภูายห่ลัังอ่านคำาถามิจิบั ให้่ผูู้้สงูอายุติอบัคำาว่า “ใช”่ “ไมิใ่ช”่ ห่รอื “ไมิท่ราบั” สำาห่รับัขอ้

คำาถามินั�น แล้ัวทำาเครื�องห่มิาย       ให้่ติรงกัีบัคำาติอบั

เนิื�อห� 0. ไมื�ใชุ� 1. ใชุ� 8. ไมื�ที่ร�บ รหสัุ

ข�อ 1-10 ท�านค่ดว�าลักษณะต�อไปน่�....มค่วามเสั่�ยงต�อการพลัดตก ห้กล�มใชุ�

ห้รอ่ไม�ใชุ�

1. อากีารวิงเวียน บัา้นห่มุิน ห่น้ามืิด ขณะ

ลักุียนื

Hip1 [1]

2. เป็นติากีุง้ยงิ Hip2 [1]

3. เดินบันพื�นต่ิางระดับั ขั�นบันัได Hip3 [1]

4. ได้รบััยากีลัุม่ิยากัีนชกัี Hip4 [1]

5. กีารสบูับุัรี� Hip5 [0]

6. บัรเิวณบัา้นแสงสว่างไมิเ่พยีงพอ Hip6 [0]

7. ขนาดของรองเท้าไมิเ่กีี�ยวกัีบักีารล้ัมิ Hip7 [0]

8. ออกีกีำาลัังกีายบัอ่ยๆ สปัดาห์่ลัะ 3 วัน Hip8 [0]

9. ทานยาลัดนำามูิกี ยานอนห่ลัับั ห่รอืยาลัด

ความิดันโลัหิ่ติบัางชนิด

Hip9 [1]

10. กีารพลััดติกีห่กีล้ัมิของผูู้้สงูอายุทำาให้่

เกิีดกีระดกูีสะโพกีหั่กีได้

Hip10 [1]

ท�านค่ดว�า เม่�อผู้้�สัง้อายุห้กล�มจ็ะม ่“อาการห้รอ่สัญัญาณเต่อนกระดก้สัะโพก

ห้กั” ต�อไปน่� ใชุ�ห้รอ่ไม�ใชุ� 

11. มีิอากีารปวดบัรเิวณขอ้สะโพกี ยนืลังนำา

ห่นักีไม่ิได้

Hip11 [1]

12. ขาห่ดสั�น ผิู้ดรูป ขาแบัะออกี Hip12 [1]

13. มีิเลืัอดไห่ลัออกีมิาติรงบัรเิวณขอ้สะโพกี

เท่านั�น

Hip13 [1]

ตวัอยุ��ง



60

 - คำาถึามข�อ 1- 13 ผูู้้สัมิภูาษณต้์ิองเริ�มิประโยค ท�านค่ดว�า ต่ิอจิากีนั�นให้่อ่านคำาถามิ 

ให้่ครบัทั�งประโยคห่า้มิสรุปยอ่ห่รอืขยายความิเกิีนโดยเด็ดขาด แต่ิห่ากีผูู้ต้ิอบัไมิเ่ขา้ใจิคำาถามิ

ให้่อ่านซ้ำาอีกีรอบั ห่ากียงัไมิเ่ขา้ใจิให้่ขยายความิห่รอือธบิัายเพิ�มิเติิมิแต่ิยงัคงความิห่มิายของ 

ขอ้คำาถามิเดิมิ

 การกรอกรห้สัั กีรอกีติามิห่มิายเลัขข้อคำาติอบั

 ยำา!!!!!! ต้ิองสอบัถามิให้่ครบัแลัะมีิกีารติอบัครบัทกุีข้อ ห้่ามิขา้มิข้อคำาถามิโดยเด็ดขาด
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สุ�วนิที่่� 5 ประวตั่ใิชุ้บรกิ�รก�รแพัที่ย่ฉ์ุกุเฉุนิิ 1669 รหสัุ

คำาชุ่�แจ็ง ให้่ผูู้้สมัิภูาษณอ่์านขอ้ความิแก่ีผูู้้ถกูีสมัิภูาษณ ์เมืิ�ออ่านจิบัแล้ัวให้่

ผูู้้ถกูีสมัิภูาษณต์ิอบั จิากีนั�นผูู้้สมัิภูาษณท์ำาเครื�องห่มิาย      ห่รอื กีรอกีราย

ลัะเอียดให้่ติรงกัีบัคำาติอบันั�น ๆ

5.1 ท�านร้�จั็กเบอร ์1669 ห้รอ่ไม�

     0) ไมิรู่จั้ิกี                 1) รูจั้ิกี 

1669 คือห่มิายเลัขสำาห่รบัักีารแจ้ิงเห่ติฉุกุีเฉนิ/กีารแพทยฉุ์กีเฉนิ

Kems [1]

กีรอกีติามิ

ห่มิายเลัขขอ้

คำาติอบั

5.2 เม่�อเก่ดเห้ตฉุุุกเฉุ่นกับผู้้�สัง้อายุ เชุ�น เจ็็บแน�นห้น�าอก ห้ายใจ็ไม�ออก

 เปน็ลมห้มดสัต่ พลัดตกห้กล�มขาห้กั ถึก้รถึชุน ท�านห้รอ่ผู้้�สัง้อายุจ็ะขอ

ความชุ�วยเห้ล่อจ็ากใครได�บ�าง (เล่อกได�มากกว�า 1 ข�อ)

      1) บุัคคลั/สมิาชิกีในครอบัครวั 

      2) เพื�อนบัา้น/ผูู้้สงูอายุด้วยกัีน

      3) บุัคคลัห่รอืห่นว่ยงานในชุมิชน เชน่ อสมิ. กีำานัน ผูู้้ให่ญิบ่ัา้น

 อปพร. เทศ์บัาลั

      4) เจ้ิาห่น้าที� รพ.สติ./รพ.

      5) กีารแพทยฉ์กุีเฉนิ 1669/กีูชี้พติำาบัลั

      6) ห่นว่ยงานอื�นๆ (ระบุั)....................................................................

ห่ากีติอบัอื�นๆ ให้่ระบุัด้วย

EmsR1 [1]

EmsR2 [0]

EmsR3 [1]

EmsR4 [0]

EmsR5 [0]

EmsR6 [0]

ห่ากีติอบัขอ้

ไห่นให้่กีรอกี

เลัข 1 ห่ากีขอ้

ไห่นที�ไมิต่ิอบั

ให้่กีรอกีเลัข 0

5.3 ท่�ผู้�านมาผู้้�สัง้อายุเคยเจ็็บปว่ยฉุุกเฉุ่น เชุ�น เจ็็บแน�นห้น�าอก ห้ายใจ็ไม�

ออก เปน็ลมห้มดสัต่ พลัดตกห้กล�มขาห้กั ถึก้รถึชุน ห้รอ่ไม�

 0) ไมิเ่คย (จ็บการสัมัภัาษณ์)  

               1) เคย แล้ัวในรอบั 1 ปีที�ผู้า่นมิาผูู้้สงูอายุเคยเจ็ิบัป่วยฉกุีเฉนิห่รือ

ไมิ่

        0. ไม่ิเคย (จ็บการสัมัภัาษณ์)

        1. เคย จิำานวน.......2..........ครั�ง 

                      แล้ัวครั�งล่ัาสดุที�ผูู้้สงูอายุเจ็ิบัป่วยฉกุีเฉนิ มีิอากีารห่รอืเป็นโรค

อะไร

         (ระบุัชื�อโรคห่รอือากีารแสดง ..............................................)      

Hems [1]

Hems1 [1]

Hems1F [2]

กีรอกีติามิ

ห่มิายเลัขขอ้

คำาติอบั

ตวัอยุ��ง
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สุ�วนิที่่� 5 ประวตั่ใิชุ้บรกิ�รก�รแพัที่ย่ฉ์ุกุเฉุนิิ 1669 รหสัุ

         ครั�งล่ัาสดุ ผูู้้สงูอายุปฏิิบัติัิตัิวอยา่งไร (เลืัอกีได้มิากีกีว่า 1 ขอ้)

  1) ปล่ัอยให้่อากีารทเุลัาเอง ไม่ิได้ไปสถานพยาบัาลั

  2) รอ้งขอความิชว่ยเห่ลืัอจิากีบุัคคลั ห่นว่ยงานในชุมิชน

ก่ีอนไปสถานพยาบัาลั เชน่ อสมิ. กีำานัน/ผูู้้ให่ญิบ่ัา้น รพ.สติ. นายกี อบัติ. 

เป็นต้ิน

                             3) ไปสถานพยาบัาลัด้วยตินเอง (ญิาติิ คนในครอบัครวั

 เพื�อนบัา้นพาไป)

  4) ไปสถานพยาบัาลัด้วยกีารเรยีกีใชก้ีารแพทยฉุ์กีเฉนิ

 1669, กีูช้พีติำาบัลั

   5) จัิดกีารด้วยวิธอืี�นๆ (โปรดระบุั).........................................

ห่ากีติอบัอื�นๆ ให้่ระบุัด้วย 

Pems1 [0]

Pems2 [1]

Pems3 [0]

Pems4 [0]

Pems5 [0]

ห่ากีติอบัขอ้

ไห่นให้่กีรอกี

เลัข 1 ห่ากีขอ้

ไห่นที�ไมิต่ิอบั

ให้่กีรอกีเลัข 0

ตวัอยุ��ง
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ภ�คู่ผู้นิวก 1 แบบสุำ�รวจัขอ้มืลุ่่พัื�นิฐ�นิ (Baseline data survey) 
โรงพัย่�บ�ลุ่สุ�งเสุรมิืสุขุภ�พัต่ำ�บลุ่

คำาชุ่�แจ็ง

 กีารจัิดกีารระบับับัรกิีารสขุภูาพเพื�อกีารดแูลัผูู้สู้งอายุที�เป็นกีลัุม่ิเสี�ยงของโรคห่วัใจิขาดเลืัอด

เฉยีบัพลัันชนิด STEMI โรคห่ลัอดเลืัอดสมิอง (Stroke) แลัะปัญิห่าพลััดติกีห่กีล้ัมิทำาให้่กีระดูกี

สะโพกีหั่กี (Hip fracture) จิะต้ิองพฒันาทั�ง “ระบับัสุขภูาพชุมิชนแลัะระบับับัรกิีารสุขภูาพเชื�อมิ

โยงกัีน” แต่ิก่ีอนที�จิะมีิกีารขบััเคลืั�อนกีารดำาเนินงานในเขติสขุภูาพที� 10 (กีารสรา้งครอบัครวับ้ัาน

เลัขที� 10) ให้่เขม้ิแขง็แลัะมัิ�นคง จิะต้ิองรูข้อ้มูิลัพื�นฐานของทั�ง 2 ระบับันี� ด้วยเห่ตุินี�ทางคณะทำางาน

จึิงทำากีารสำารวจิขอ้มูิลัศั์กียภูาพที�มีิอยูข่อง รพ.สติ. เพื�อกีารต่ิอยอดสนับัสนุน แลัะเติิมิเต็ิมิให้่สร้าง

ฐานแนน่ห่นา ทำาเสาห่ลัักีที�แขง็แรงมัิ�นคง เพื�อพฒันาระบับับัรกิีารในทุกีมิิติิอยา่งครบัวงจิร สูเ่ป้า

ห่มิายสงูสดุ คือ “ผูู้้สงูอายุรูเ้ท่าทัน ไมิเ่จ็ิบัไมิไ่ข ้เป็นแล้ัวเขา้ถึงไว ปลัอดภัูยไร้แทรกีซ้อ้น”

 

 ทีมิคณะทำางาน ห่วังเป็นอยา่งยิ�งที�จิะได้รบััความิอนุเคราะห์่จิากีผูู้้เกีี�ยวข้องในกีารติอบั

แบับัสำารวจินี�แลัะขอขอบัคณุ ณ โอกีาสนี�

ห้ากท�านมข่�อสังสัยัและต�องการสั�งแบบสัำารวจ็ กรุณาต่ดต�อและประสัานงานผู้้�รบัผู่้ดชุอบ

 ดังน่�

จั็งห้วัด ผู้้�ประสัานงาน เบอรโ์ทร

อุบัลัราชธานี ดร.กีลุัธดิา กีลุัประฑีีปัญิญิา 081-9674828

ศ์รสีะเกีษ ดร.สเุพยีร โภูคทิพย์ 089-8497723

มุิกีดาห่าร ดร.ภูคิน ไชยชว่ย 081-3899146

ยโสธร นางประชุมิพร กีวีกีรณ์ 089-6262400

อำานาจิเจิรญิิ นางศิ์รทิิพย ์สงวนวงศ์์วาน 081-8780373
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ชุ่�อ รพ.สัต...............................................

ตำาบล.......................................................  อำาเภัอ.......................................................

 1) อุบัลัราชธานี  2) มุิกีดาห่าร  3) ศ์รสีะเกีษ

 4) ยโสธร  5) อำานาจิเจิริญิ

เฉุพาะทม่ว่จั็ยกรอก

รห้สัั          (จั็งห้วัด-ตำาบล-ลำาดับ)

คำาชุ่�แจ็ง ให้่ผูู้้ติอบัแบับัสำารวจิทำาเครื�องห่มิาย        ในชอ่ง         ห่รอืเติิมิขอ้ความิ/ตัิวเลัขลังใน

ชอ่งว่าง

1. ขอ้มืลุ่่ดำ�้นิบคุู่ลุ่�กร

1.1 จ็ำานวนบุคลากรท่�ปฏ่ิบต่ังานใน รพ.สัต. ณ ปจั็จุ็บนั

บุคลากร ประจ็ำา (คน) สันับสันุน (คน)

1. แพทย์

2. ทันติแพทย์

3. เภูสชักีร

4. พยาบัาลัวิชาชพี

5. พยาบัาลัเฉพาะทางด้านสงูอายุ

6. พยาบัาลัเฉพาะทางด้านระบับัประสาท

7. พยาบัาลัเฉพาะทางด้านกีารพยาบัาลัผูู้้ป่วยหั่วใจิแลัะ

ห่ลัอดเลืัอด

8. พยาบัาลัเฉพาะทางกีารพยาบัาลัออร์โธปิดิกีส ์4 เดือน

9. พยาบัาลัเฉพาะทางผูู้้จัิดกีารรายกีรณโีรค...........................

10. เจ้ิาพนักีงานสาธารณสขุ

11. เจ้ิาพนักีงานทันติสาธารณสขุ

12. นักีวิชากีารสาธารณสขุ

13. นักีกีายภูาพบัำาบัดั

14. แพทยแ์ผู้นไทย
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บุคลากร ประจ็ำา (คน) สันับสันุน (คน)

15. อื�นๆ..................................................................................

16. อื�นๆ..................................................................................

17. อื�นๆ..................................................................................

1.2 อาสัาสัมคัร/เครอ่ข�ายภัาคประชุาชุน

บุคลากร จ็ำานวน (คน)

1. อาสาสมัิครสาธารณสขุประจิำาห่มูิบ่ัา้น (อสมิ.)

2. ผูู้้ดแูลัผูู้้สงูอายุ (Caregiver)

3. ผูู้้จัิดกีารดแูลัผูู้้สงูอายุ (Care Manager)

4. อื�นๆ ระบุั..........................................................................

5. อื�นๆ ระบุั..........................................................................

1.3 การพัฒนาศกัยภัาพบุคลากร

1.3.1) ในรอบ 1 ปที่�ผู้�านมา รพ.สัต. ของท�านมบุ่คลากรท่�เคยผู้�านการอบรมด�านการดแ้ลผู้้�

สัง้อายุ ห้รอ่ไม�

  0) ไมิมี่ิ (ข�ามไปข�อ 1.3.2)

  1) มีิ ระบุัจิำานวนผูู้้ที�เคยเขา้รบัักีารอบัรมิ_________คน ได้แก่ี

ห้ลักสัต้ร จ็ำานวน (คน) ชุ่�อห้ลักสัต้ร
สัถึาบนั/

ห้น�วยงาน

ห่ลัักีสตูิรระยะสั�น 1-5 วัน

ห่ลัักีสตูิรระยะสั�น 2 สปัดาห์่

ห่ลัักีสตูิรปรญิิญิาโทฯ

ห่ลัักีสตูิรอื�นๆ

ห่ลัักีสตูิรอื�นๆ
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1.3.2) ในรอบ 1 ปที่�ผู้�านมา รพ.สัต. ของท�านมบุ่คลากรท่�เคยผู้�านการอบรมด�านการดแ้ลผู้้�

ปว่ยโรค Stroke, STEMI และ Hip fracture ห้รอ่ไม�

 Stoke

 STEMI

ห้ลักสัต้ร ไม�ม่ ม่
จ็ำานวน

 (คน)
ชุ่�อห้ลักสัต้ร

สัถึาบนั/

ห้น�วยงาน

ห่ลัักีสตูิรระยะสั�น 1-5 วัน

ห่ลัักีสตูิรระยะสั�น 2 สปัดาห์่

ห่ลัักีสตูิรปรญิิญิาโทฯ

ห่ลัักีสตูิรอื�นๆ

ห่ลัักีสตูิรอื�นๆ

ห้ลักสัต้ร ไม�ม่ ม่
จ็ำานวน

 (คน)
ชุ่�อห้ลักสัต้ร

สัถึาบนั/

ห้น�วยงาน

ห่ลัักีสตูิรระยะสั�น 1-5 วัน

ห่ลัักีสตูิรระยะสั�น 2 สปัดาห์่

ห่ลัักีสตูิรปรญิิญิาโทฯ

ห่ลัักีสตูิรอื�นๆ

ห่ลัักีสตูิรอื�นๆ
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 Hip fracture

1.3.3) ในรอบ 1 ปที่�ผู้�านมา รพ.สัต. ของท�านมบุ่คลากรท่�เคยผู้�านการอบรมด�านการชุ�วยฟ้้� น

ค่นชุพ่เห้ล�าน่� ห้รอ่ไม�

 ห่ลัักีสตูิรกีารชว่ยฟื้้� นคืนชพีเบัื�องต้ิน (Basic Life Support ; BLS)

  0) ไมิมี่ิ   1) มีิ จิำานวน........คน

 ห่ลัักีสตูิรฯ ขั�นสงู (Advance Life Support ; ALS)

  0) ไมิมี่ิ   1) มีิ จิำานวน........คน

 ห่ลัักีสตูิรกีารทำา CPR + AED

  0) ไมิมี่ิ   1) มีิ จิำานวน........คน

2. ระบบบรกิ�รแลุ่ะดำแ่ลุ่ผู้่สุ้ง่อ�ย่/ุผู้่ป้ว่ย่โรคู่ Stroke, STEMI แลุ่ะ Hip fracture

2.1 ก่จ็กรรมการเฝึา้ระวังและคัดกรองสัขุภัาพ

 2.1.1) รพ.สัต. ของท�านมก่ารคัดกรองภัาวะสัขุภัาพผู้้�สัง้อายุโรค Stroke STEMI 

และ Hip fracture ห้รอ่ไม�

ห้ลักสัต้ร ไม�ม่ ม่
จ็ำานวน

 (คน)
ชุ่�อห้ลักสัต้ร

สัถึาบนั/

ห้น�วยงาน

ห่ลัักีสตูิรระยะสั�น 1-5 วัน

ห่ลัักีสตูิรระยะสั�น 2 สปัดาห์่

ห่ลัักีสตูิรปรญิิญิาโทฯ

ห่ลัักีสตูิรอื�นๆ

ห่ลัักีสตูิรอื�นๆ
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โรค ไม�ม่ ม่ เคร่�องมอ่คัดกรอง ผู้้�ท่�คัดกรองในชุุมชุน

Stroke

STEMI

Hip fracture

คำาอธบิัายเพิ�มิเติิมิ (ถ้ามีิ)

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

2.1.2) การนำาข�อมล้ท่�ได�จ็ากการคัดกรองดังกล�าว มาจั็ดการห้รอ่ดำาเน่นการอย�างไร

  0. ไมิมี่ิกีารดำาเนินกีาร (ข�ามไปข�อ 2.1.3)

  1. ดำาเนินกีาร (อธบิัายกีารจัิดกีารห่รอืกิีจิกีรรมิที�ทำาพอสงัเขป)

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

2.1.3) รพ.สัต. ของท�านมก่ารคัดกรองสัขุภัาพประจ็ำาปผ้ีู้�สัง้อายุ ห้รอ่ไม�

  0) ไมิมี่ิ (ขา้มิไปขอ้ 2.1.4)  1) มีิ ระบุัชนิดของกีารคัดกีรองสขุภูาพ

ความเสั่�ยง ไม�ม่ ม่ เคร่�องมอ่คัดกรอง ผู้้�ท่�คัดกรองในชุุมชุน

เบัาห่วาน

ความิดันโลัหิ่ติสงู

ไขมัินในเลืัอดสูง

ภูาวะโภูชนากีาร

สขุภูาพชอ่งปากี

สขุภูาวะทางติาแลัะกีารมิอง

เห็่น
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ความเสั่�ยง ไม�ม่ ม่ เคร่�องมอ่คัดกรอง ผู้้�ท่�คัดกรองในชุุมชุน

ซ้มึิเศ์รา้

ขอ้เขา่เสื�อมิ

ภูาวะห่กีล้ัมิ

อื�นๆ............................................

อื�นๆ............................................

2.1.4) กรณท่่�มก่ารคัดกรองสัขุภัาพมผู่้ลการตรวจ็ท่�ผู่้ดปกต่ท�านได�นำามาจั็ดการแก�ไข

อย�างไร

  0. ไมิมี่ิกีารดำาเนินกีาร (ข�ามไปข�อ 2.1.5)

  1. ดำาเนินกีาร (อธบิัายกีารจัิดกีารห่รอืกิีจิกีรรมิที�ทำาในภูาพรวมิพอสงัเขป)

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

2.1.5) ก่จ็กรรมการบรก่ารสั�งเสัรม่สัขุภัาพในผู้้�ส้ังอายุเพ่�อปอ้งกัน Stroke STEMI และ Hip 

fracture

โรค ไม�ม่ ม่
ก่จ็กรรมสั�งเสัรม่สัขุภัาพ (อธ่บายแนวทาง ว่ธก่าร 

เคร่�องมอ่ กลุ�มเปา้ห้มายพอสังัเขป)

Stroke

STEMI

Hip fracture
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2.1.6) การใชุ�สัมุดบนัทึกสัขุภัาพของผู้้�สัง้อายุ

  0) ไมิใ่ช ้   1) ใช้

2.1.7) มาตรฐาน/ค้�มอ่/แนวทางปฏ่ิบต่ั สัำาห้รบัการดแ้ลผู้้�สัง้อายุ/ผู้้�ปว่ยโรค Stroke, STEMI 

และ Hip fracture (ห้ากมโ่ปรดระบุรายละเอย่ดในตาราง)

กลุ�มโรค
ค้�มอ่/แนวทางปฏ่ิบต่ั/ขั�น

ตอนการทำางาน FLOW Chart

ก่จ็กรรมสั�งเสัรม่สัขุภัาพ (อธ่บายแนวทาง 

ว่ธก่าร เคร่�องมอ่ กลุ�มเปา้ห้มายพอสังัเขป)

Stroke

STEMI

Hip fracture

2.2 ก่จ็กรรมการให้�บรก่ารในคล่น่ก

2.2.1) บรก่ารคล่น่กเฉุพาะ

  0) ไมิมี่ิบัรกิีาร (ข�ามไปข�อ 2.2.2)

  1) มีิบัรกิีารรวมิในคลิันิกีทั�วไป

   ระบุับัรกิีารเฉพาะ (ติอบัได้มิากีกีว่า 1 ขอ้)

    1) คลิันิกีผูู้้สงูอายุ  2) คลิันิกี NCD

    3) คลิันิกีโรคหั่วใจิ 4) กีารให้่คำาปรกึีษา

    5) คลิันิกีโรคระบับัประสาท/สมิอง

    6) กีารเยี�ยมิบัา้น  7) อื�นๆ ระบุั....................
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2.2.2) อธ่บายร้ปแบบในการดแ้ลผู้้�สัง้อายุ/ผู้้�ปว่ยโรค Stroke, STEMI และ Hip fracture

กลุ�มโรค
ร้ปแบบการดแ้ลผู้้�ปว่ย รวมถึึงเคร่�องมอ่/อุปกรณ์ท่�ใชุ�ใน รพ.สัต. 

(อธ่บายพอสังัเขป)

Stroke

STEMI

Hip fracture

2.3 ก่จ็กรรมเย่�ยมบ�าน กลุ�มผู้้�ปว่ย Stroke, STEMI และ Hip fracture

 0) ไม่ิมีิบัรกิีาร (ข�ามไปข�อ 2.4)

 1) มีิ อธบิัายกิีจิกีรรมิเยี�ยมิบัา้นสำาห่รบััผูู้้สงูอายุ/ผูู้้ป่วยโรค Stroke STEMI แลัะ

 Hip fracture (รวมิไปถึงเครื�องมืิอ/อุปกีรณที์�ใชใ้นกีารเยี�ยมิบัา้น)

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

2.4 ด�านการแพทยฉุ์ุกเฉุ่น (ใน รพ.สัต. ห้รอ่ อบต. /มล้น่ธ่)

2.4.1) จ็ำานวนรถึปฏ่ิบัต่การฉุุกเฉุ่นท่�จ็ดทะเบย่นในระบบการแพทยฉุ์ุกเฉุ่น (ตำาบลท่� รพ.สัต. 

รบัผู้ด่ชุอบ)

        ปฏิิบัติัิกีารฉกุีเฉนิระดับัสงู (ALS)        จิำานวน_____________คัน  ปฏิิบัติัิงานได้จิรงิ_____________คัน

        ปฏิิบัติัิกีารฉกุีเฉนิระดับักีลัาง (ILS)     จิำานวน_____________คัน  ปฏิิบัติัิงานได้จิรงิ_____________คัน

        ปฏิิบัติัิกีารฉกุีเฉนิระดับัต้ิน (BLS)       จิำานวน_____________คัน  ปฏิิบัติัิงานได้จิรงิ_____________คัน

        ปฏิิบัติัิกีารฉกุีเฉนิเบัื�องต้ิน (FR)           จิำานวน_____________คัน  ปฏิิบัติัิงานได้จิรงิ_____________คัน
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2.4.2) จ็ำานวนบุคลากรการแพทยฉุ์ุกเฉุ่นของตำาบลท่� รพ.สัต. รบัผู่้ดชุอบ

ประเภัท
จ็ำานวน 

(คน)

ปฏ่ิบต่ังานได�

จ็รง่ (คน)

จ็ำานวนผู้้�ได�รบัอบรม

ห้ลักสัต้รเก่�ยวกับเฉุพาะ

กับผู้้�ปว่ย Stroke, 

STEMI, Hip fracture

นักีปฏิิบัติัิกีารฉกุีเฉนิกีารแพทย์

เจ้ิาพนักีงานฉกุีเฉนิกีารแพทย์

พนักีงานฉกุีเฉนิกีารแพทย์

อาสาสมัิครฉุกีเฉนิกีารแพทย์

อาสาฉกุีเฉนิชุมิชน

2.4.3) บุคลากรการแพทยฉุ์ุกเฉุ่นได�รบัการอบรมห้ลักสัต้รท่�เก่�ยวกับผู้้�สัง้อายุ/โรค Stroke 

STEMI และ Hip fracture ได�แก�

 1. ห่ลัักีสตูิร...................................................... อบัรมิ......................................................

 2. ห่ลัักีสตูิร...................................................... อบัรมิ......................................................

 3. ห่ลัักีสตูิร...................................................... อบัรมิ......................................................

 4. ห่ลัักีสตูิร...................................................... อบัรมิ......................................................

 5. ห่ลัักีสตูิร...................................................... อบัรมิ......................................................

2.4.4) รพ.สัต. มห่้น�วยปฏ่ิบต่ัการฉุุกเฉุ่น/ก้�ชุพ่ ท่�จั็ดตั�งขึ�นมาและประจ็ำาท่� รพ.สัต. ห้รอ่ไม�

 0) ไม่ิมีิบัรกิีาร (ข�ามไปข�อ 2.5)

 1) มีิ เป็นชุดปฏิิบัติัิกีารฉกุีเฉนิระดับั........................................................................

  บุัคลัากีรประกีอบัด้วย 1.................................................. จิำานวน...............คน

     2.................................................. จิำานวน...............คน

     3.................................................. จิำานวน...............คน
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2.5) รอบ 1 ปที่�ผู้�านมา ห้น�วยปฏ่ิบต่ัการฉุุกเฉุ่น/ก้�ชุพ่ของตำาบล รพ.สัต. รบัผู่้ดชุอบ ออก

ปฏ่ิบต่ัการฉุุกเฉุ่น

 เฉลีั�ย...............................................ครั�ง/วัน ห่รอื...............................................ครั�ง/เดือน

2.6) อาการห้รอ่เห้ตฉุุุกเฉุ่นท่�ประชุาชุนเรย่กใชุ�บรก่ารห้น�วยปฏ่ิบต่ัการฉุุกเฉุ่น/ก้�ชุพ่ของ

ตำาบลท่� รพ.สัต. รบัผู้ด่ชุอบ บ�อยท่�สัดุ 5 อันดับแรก ค่อ เร่�องอะไร

 อันดับัที� 1.................................................................................................................

 อันดับัที� 2.................................................................................................................

 อันดับัที� 3.................................................................................................................

 อันดับัที� 4.................................................................................................................

 อันดับัที� 5.................................................................................................................

2.7) ปญัห้าอุปสัรรคในการให้�บรก่ารของห้น�วยปฏ่ิบต่ัการฉุุกเฉุ่น/ก้�ชุพ่

 1) อัติรากีำาลัังบุัคลัากีร/ศั์กียภูาพบุัคลัากีร

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

 2) งบัประมิาณ

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

 3) เครื�องมืิอ อุปกีรณ ์ในรถห่นว่ยปฏิิบัติัิกีารฉกุีเฉนิ

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................
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 4) อื�นๆ ระบุั

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

3. วสัุดำ ุอปุกรณห์รอืย่�ในิก�รดำแ่ลุ่รกัษ� ผู้่ป้ว่ย่ Stroke, STEMI แลุ่ะ Hip fracture

วัสัดุ อุปกรณ์ จ็ำานวน ห้มายเห้ตุ

เครื�อง AED

เครื�อง EKG 12 Leads

ยา ASA gr V

ยา ASA gr I

ยา Clopidogrel

ไม้ิดามิขา (ดามิสะโพกีหั่กี)

4. ภ�คู่อ่งคู่ก์รที่อ้งถึิ�นิแลุ่ะก�รประสุ�นิง�นิเคู่รอืข��ย่ผู้่สุ้ง่อ�ย่ ุStroke, STEMI แลุ่ะ

 Hip fracture

4.1 ชุมรมผู้้�สัง้อายุ   0) ไมิมี่ิ  1) ไมิมี่ิ

4.2 โรงเรย่นผู้้�สัง้อายุในตำาบล  0) ไมิมี่ิ  1) ไมิมี่ิ

4.3 การประสัานงานของ รพ.สัต. กับห้น�วยงานต�างๆ ในชุุมชุน สัำาห้รบัดแ้ล สันับสันุน  

สั�งเสัรม่ผู้้�สัง้อายุ Stroke, STEMI และ Hip fracture (ตอบได�มากกว�า 1 ข�อ)

 1) อ.ส.มิ.  2) วัด  3) Care giver (CG)

 4) โรงเรยีน  5) อบัติ.  6) อื�นๆ...................................................
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 (อธบิัายกิีจิกีรรมิกีารประสานงานที�ทำาพอสงัเขป)

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

 4.4 การประสัานงานของ รพ.สัต. กับห้น�วยงานภัายนอกชุุมชุน (ทั�งด�านสัขุภัาพและห้น�วย

งานอ่�นๆ) สัำาห้รบัดแ้ล สันับสันุน สั�งเสัรม่ผู้้�สัง้อายุ Stroke, STEMI และ Hip fracture

ห้น�วยงานด�านสัขุภัาพ (ตอบได�มากกว�า 1 ข�อ)

 1) โรงพยาบัาลัชุมิชน   2) โรงพยาบัาลัจัิงห่วัด

 3) โรงพยาบัาลัศู์นย ์   4) โรงพยาบัาลั/สถานพยาบัาลัเอกีชน

 5) อื�นๆ ระบุั....................................

 (อธบิัายกิีจิกีรรมิกีารประสานงานที�ทำาพอสงัเขป)

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

ห้น�วยงานอ่�นๆ (ตอบได�มากกว�า 1 ข�อ)

 1) กีระทรวงพฒันาสงัคมิแลัะความิมัิ�นคงมินุษย์ (พมิ.)         2) สปสช.

 3) องค์กีรเอกีชนต่ิางๆ              4) อื�นๆ ระบุั.......................

 (อธบิัายกิีจิกีรรมิกีารประสานงานที�ทำาพอสงัเขป)

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

4.5 การประสัานงานของ รพ.สัต. กับห้น�วยงานด�านการแพทยฉุ์ุกเฉุ่นสัำาห้รบัดแ้ล สันับสันุน 

สั�งเสัรม่ผู้้�สัง้อายุ Stroke, STEMI และ Hip fracture (ตอบได�มากกว�า 1 ข�อ)

 1) ศู์นยร์บััแจ้ิงเห่ติ ุ   2) ห่นว่ยงานกีูช้พี อบัติ./อบัจิ. 

 3) ห่น่วยปฏิิบัติัิกีารฉกุีเฉนิ รพ.  4) ห่นว่ยงานกีูช้พี มูิลันิธิ

 5) อื�นๆ ระบุั............................................................................

 (อธบิัายกิีจิกีรรมิกีารประสานงานที�ทำาพอสงัเขป)

 ..................................................................................................................................................
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 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

4.6 ข�อเสันอแนะอ่�นๆ ท่�มต่�อการดแ้ลชุ�วยเห้ล่อและรกัษาผู้้�สัง้อายุกลุ�มเสั่�ยง/ผู้้�ปว่ยโรค

 Stroke, STEMI และ Hip fracture

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

5. ขอ้มืลุ่่ประชุ�กรผู้่สุ้ง่อ�ย่ใุนิต่ำ�บลุ่ที่่� รพั.สุต่. รบัผู้ดิำชุอบ

ข�อมล้ จ็ำานวน (คน)

1) ประชากีรรวมิทั�งห่มิด

2) ประชากีรผูู้้สงูอายุเพศ์ชาย

3) ประชากีรผูู้้สงูอายุเพศ์ห่ญิงิ

4) ผูู้้สงูอายุกีลัุม่ิติิดสงัคมิ

5) ผูู้้สงูอายุกีลัุม่ิติิดบัา้น

6) ผูู้้สงูอายุกีลัุม่ิติิดเตีิยง

7) ผูู้้ป่วยโรคเบัาห่วานทั�งห่มิด

8) ผูู้้ป่วยโรคความิดันโลัหิ่ติสงูทั�งห่มิด

9) กีลัุม่ิเสี�ยงเบัาห่วานทั�งห่มิด

10) กีลัุม่ิเสี�ยงโรคหั่วใจิเต้ินผิู้ดปกีติิ ลัักีษณะเป็น alrial fibrillation (AF)

11) กีลัุม่ิเสี�ยงโรคความิดันโลัหิ่ติสงูทั�งห่มิด

12) กีลัุม่ิเสี�ยงที�มีิระบับัไขมัินในเลืัอดสงู มิากีกีว่า 200 mg%

13) กีลุ่ัมิเสี�ยงที�มีินำาห่นักีตัิวมิากี BMI มิากีกีว่า 25 kg/m2

14) ผูู้้ป่วยโรคห่ลัอดเลืัอดสมิอง (Stroke)

15) ผูู้้ป่วยโรค STEMI

16) กีลัุม่ิเสี�ยงภูาวะลืั�นติกีห่กีล้ัมิ

17) กีลัุม่ิที�มีิภูาวะลืั�นติกีห่กีล้ัมิ

18) ผูู้้ป่วย HIP Fracture

19) ผูู้้สงูอายุที�มีิภูาวะกีระดกูีพรุน
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ภ�คู่ผู้นิวก 2 แบบประเมืนิิแลุ่ะแนิวที่�งคู่ดัำกรอง Stroke, STEMI, 
Hip fracture

แบับัประเมิินโอกีาสเสี�ยงสำาห่รบััผูู้้สงูอายุโรคหั่วใจิแลัะห่ลัอดเลืัอด กีารพลััดติกีห่กีล้ัมิ

แลัะภูาวะกีระดูกีพรุน

 กีารคัดกีรองผูู้้สงูอายุกีลัุม่ิเสี�ยงต่ิอกีารเกิีดโรค Stroke, STEMI แลัะ Hip fracture โดย

ใชแ้บับัประเมิินโอกีาสเสี�ยง 3 สว่น ประกีอบัด้วย 

 1) แบับัประเมิินโอกีาสเสี�ยงต่ิอโรคหั่วใจิแลัะห่ลัอดเลืัอด แบับัไมิใ่ชผู้้ลัเลืัอด

 2) กีารประเมิินโอกีาสเสี�ยงต่ิอกีารพลััดติกีห่กีล้ัมิในผูู้้สงูอายุ

 3) แบับัคัดกีรองภูาวะกีระดกูีพรุน

 อสมิ. ผูู้้ดแูลัผูู้้สงูอายุ ควรทำาความิเข้าใจิแลัะได้รบัักีารฝึ้กีอบัรมิ รวมิทั�งทดลัองใชแ้บับั

ประเมิินจินเกิีดความิชำานาญิก่ีอนจิะนำาไปใชกั้ีบัผูู้้สงูอายุในครวัเรือนที�รบััผิู้ดชอบั 

*********************************************************************************

1 แบบประเมืนิิเสุ่�ย่งต่�อโรคู่หัวใจัแลุ่ะหลุ่อดำเลุ่อืดำ แบบไมื�ใชุ้ผู้ลุ่เลุ่อืดำ  

1. อายุปัจิจุิบันั    ................................ ปี (ปี พ.ศ์. ที�สมัิภูาษณ์ – ปี พ.ศ์. เกิีด)

2. เพศ์     ห่ญิงิ  ชาย 

3. กีารสบูับุัห่รี�ในปัจิจุิบันั   ไมิใ่ช ่  ใช่

4. เป็นโรคเบัาห่วาาน   ไมิใ่ช ่  เป็น

5. ค่าความิดันโลัหิ่ติ (ตัิวบัน) ................................ มิมิ.ปรอท 

6. รอบัเอว   ................................ นิ�ว

7. สว่นสงู   ................................ เซ้นติิเมิติร

 

2. ก�รประเมิืนิโอก�สุเสุ่�ย่งต่�อก�รพัลุ่ดัำต่กหกลุ่ม้ืในิผู้่สุ้ง่อ�ย่ ุ(Thai FRAT)

คำาชุ่�แจ็ง ให้่ผูู้้เก็ีบัขอ้มูิลั สมัิภูาษณ/์ทดสอบักีารปฏิิบััติิตินในกีลุ่ัมิผูู้้สงูอายุ โดยให้่ปฏิิบััติิติามิใน

แต่ิลัะหั่วขอ้เนื�อห่า แลัะประเมิินให้่คะแนนติามิเกีณฑ์ีที�ตัิ�งไว้

เน่�อห้า เกณฑ์์คะแนน ผู้ลการประเมน่

1. เพศ์

....ห่ญิงิ

....ชาย 

1

0

.....................

.....................
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เน่�อห้า เกณฑ์์คะแนน ผู้ลการประเมน่

2. กีารมิองเห็่นบักีพรอ่ง

....ไมิส่ามิารถอ่านตัิวเลัขที�ระยะ 6/12 เมิติร ได้มิากีกีว่า

ครึ�ง

....อ่านตัิวเลัขที�ระยะ 6/12 เมิติร ได้มิากีกีว่าครึ�ง

1

0

.....................

.....................

3. กีารทรงตัิวบักีพรอ่ง

....ยนืต่ิอเท้าเป็นเสน้ติรงไมิไ่ด้ ห่รอืยนืได้ไมิถึ่ง 10 วินาที

....ยนืต่ิอเท้าเป็นเสน้ติรงได้นาน 10 วินาที 

2

0

.....................

.....................

4. กีารใชย้า

....กิีนยาต่ิอไปนี�ตัิ�งแต่ิ 1 ชนิดขึ�นไป ได้แก่ี ยานอนห่ลัับั

 ยากีล่ัอมิประสาท ยาลัดความิดันโลัหิ่ติยาขบััปัสสาวะ 

ห่รอืกิีนยาชนิดใดก็ีได้ ตัิ�งแต่ิ 4 ชนิดขึ�นไป (ไม่ิรวมิวิติามิิน)

....ไมิกิ่ีนยาต่ิอไปนี� ได้แก่ี ยานอนห่ลัับั ยากีล่ัอมิประสาท

 ยาลัดความิดันโลัหิ่ติ ยาขบััปัสสาวะ ห่รือกิีนยาชนิดใด

ก็ีได้ แต่ิน้อยกีว่า 4 ชนิด

1

0

.....................

.....................

5. ประวัติิกีารห่กีล้ัมิ

....มีิประวัติิห่กีล้ัมิตัิ�งแต่ิ 2 ครั�งขึ�นไปใน 6 เดือนที�ผู้า่นมิา

....ไมิมี่ิ 

5

0

.....................

.....................

6.สภูาพบัา้น ที�อยูอ่าศั์ย

....อยูบ่ัา้นยกีพื�นสงูตัิ�งแต่ิ 1.5 เมิติรขึ�นไป ห่รอืบัา้น 2 ชั�น

 ต้ิองขึ�นลังโดยใชบ้ันัได

....ไมิไ่ด้อยูบ่ัา้นลัักีษณะดังกีล่ัาว 

1

0

.....................

.....................

รวมิคะแนนความิเสี�ยงต่ิอกีารพลััดติกีห่กีล้ัมิ 

อ�างอ่งจ็ากการศกึษา Thai falls risk assessment test (Thai-FRAT) developed for commu-

nity-dwelling Thai elderly (กีรมิสนับัสนุนบัรกิีารสขุภูาพ. 2562.)

การแปลผู้ล โอกีาสเสี�ยงต่ิอกีารพลััดติกีห่กีล้ัมิ

 คะแนนติำากีว่า 4 คะแนน   ห่มิายถึง มีิความิเสี�ยงติำาต่ิอกีารพลััดติกีห่กีล้ัมิ 

 คะแนน 4 - 11 คะแนน  ห่มิายถึง มีิความิเสี�ยงต่ิอกีารพลััดติกีห่กีล้ัมิ
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3 แบบคัู่ดำกรองภ�วะกระดำก่พัรนุิ (OSTA)

 กีารติรวจิคัดกีรองด้วย Osteoporosis Self-Assessment Tool for Asians (OSTA) ซ้ึ�ง

สามิารถค้นห่าผูู้้ที�มีิความิเสี�ยงในกีารเกิีดโรคกีระดกูีพรุนเพื�อติรวจิห่าความิห่นาแนน่ของกีระดกูี

ต่ิอไปได้

OSTA (Osteoporosis Self-Assessment Tool for Asians)
อายุ

 (ปี)

นำาห่นักี (กิีโลักีรัมิ)

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99

โดยสัต้รในการคำานวณความเสั่�ยง OSTA นั�นเท�ากับ

0.2 x (นำาห้นักตัว - อายุ)

ผู้ลัลััพธที์�ได้ให้่ตัิดจุิดทศ์นิยมิออกี โดยอายุใชห้่นว่ยใชเ้ป็นปี นำาห่นักีตัิวใชห้่นว่ยเป็นกิีโลักีรมัิ

การแปลผู้ล

 OSTA	index  น้อยกีว่า -4   ห่มิายถึง  ความิเสี�ยงสงู

   ระห่ว่าง -4 ถึง -1  ห่มิายถึง  ความิเสี�ยงปานกีลัาง

   มิากีกีว่า -1   ห่มิายถึง  ความิเสี�ยงติำา

ที�มิา : ราชวิทยาลััยแพทยอ์อรโ์ธปิดิกีสแ์ห่ง่ประเทศ์ไทย.  แนวปฏิิบัติัิบัรกิีารสาธารณสุขโรคกีระดูกีพรุน พ.ศ์. 2553

ความเสั่�ยงตำา

ความเสั่�ยงปานกลาง

ความเสั่�ยงสัง้
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ภ�คู่ผู้นิวก 3 แบบสุอบถึ�มืขอ้มืลุ่่ผู้่สุ้ง่อ�ยุ่

แบบสัอบถึามผู้้�สัง้อายุ

ข�อมล้สัขุภัาพและความร้�เก่�ยวกับโรคห้ลอดเล่อดสัมอง (Stroke) โรคห้วัใจ็ขาดเล่อดเฉุย่บพลัน 

ชุน่ด STEMI และกระดก้สัะโพกหั้ก (Hip fracture) แบบบ้รณาการ ในเขตสัขุภัาพท่� 10”

คำาชุ่�แจ็ง

 แบับัสอบัถามิฉบับัันี�มีิวัติถปุระสงค์เพื�อศึ์กีษาขอ้มูิลัด้านสขุภูาพผูู้้สงูอายุเบืั�องต้ิน ขอ้มูิลั

ความิรู ้ความิเขา้ใจิปจัิจัิยเสี�ยงแลัะอากีารเตืิอนที�เกีี�ยวขอ้งกัีบัโรคห่ลัอดเลืัอดสมิอง (Stroke)  

โรคหั่วใจิขาดเลืัอดเฉยีบัพลััน ชนิด STEMI แลัะกีระดกูีสะโพกีหั่กี (Hip fracture) รวมิถึงประวัติิ 

กีารใชบ้ัริกีารกีารแพทยฉ์กุีเฉนิ 1669 เพื�อเป็นขอ้มูิลัพื�นฐานของแต่ิลัะจัิงห่วัดในกีารนำาไปขบัั

เคลืั�อนกีารกีำาห่นดรูปแบับัระบับัสขุภูาพชุมิชน สูร่ะบับับัรกิีารสขุภูาพอยา่งไรร้อยต่ิอ สำาห่รบัั 

ผูู้้สูงอายุกีลัุม่ิเสี�ยง Stroke, STEMI แลัะ Hip fracture แบับับูัรณากีาร ในเขติสขุภูาพที� 10

แบับัสอบัถามิ มีิทั�งห่มิด 5 สว่นดังนี�

 สั�วนท่� 1 ขอ้มูิลัทั�วไปแลัะประวัติิด้านสขุภูาพเบืั�องต้ินของผูู้้สงูอายุ

 สั�วนท่� 2 แบับัวัดความิรูเ้กีี�ยวกัีบัปัจิจัิยเสี�ยงแลัะสัญิญิาณเตืิอนของโรคห่ลัอดเลืัอด

สมิอง

 สั�วนท่� 3 แบับัวัดความิรู้เกีี�ยวกัีบัปัจิจัิยเสี�ยงแลัะสัญิญิาณเตืิอนที�เกีี�ยวกัีบัโรคหั่วใจิ

ขาดเลืัอดเฉียบัพลััน ชนิด STEMI

 สั�วนท่� 4 แบับัวัดความิรูเ้กีี�ยวกัีบัปัจิจัิยเสี�ยงแลัะสญัิญิาณเตืิอนภูาวะพลััดติกีห่กีล้ัมิแลัะ

กีระดกูีสะโพกีหั่กี

 สั�วนท่� 5 ประวัติิกีารใชบ้ัรกิีารกีารแพทยฉ์กุีเฉนิ 1669

 คณะผูู้้วิจัิยใครข่อความิรว่มิมืิอจิากีผูู้้สงูอายุทกุีท่านติอบัแบับัสอบัถามิให้่ครบัถ้วนติามิ

จิรงิ ห่วังเป็นอยา่งยิ�งว่าจิะได้รบััความิรว่มิมืิอจิากีท่านด้วยดีแลัะขอขอบัคณุมิา ณ โอกีาสนี�
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สั�วนท่� 1 ข�อมล้ทั�วไปและประวัต่ด�านสัขุภัาพเบ่�องต�นของผู้้�สัง้อายุ รห้สัั

คำาชุ่�แจ็ง ให้่ผูู้้สมัิภูาษณอ่์านขอ้ความิแก่ีผูู้้ถกูีสมัิภูาษณ ์เมืิ�ออ่านจิบัแล้ัวให้่ผูู้้ถกูี

สมัิภูาษณต์ิอบัจิากีนั�นผูู้้สมัิภูาษณท์ำาเครื�องห่มิาย      ห่รอื กีรอกีรายลัะเอียดให้่

ติรงกัีบัขอ้ความินั�นๆ

1. เพศ                                     1) ชาย                       2) ห่ญิิง Sex [     ]

2. ป ีพ.ศ. เก่ด ........................ Year [     ]

3. สัถึานภัาพสัมรสั                1) โสด                         2) สมิรส

                                                3) ห่ม้ิาย                     4) ห่ยา่/แยกีกัีนอยู่

Status [     ]

4.ระดับการศกึษาสัง้สัดุ         0) ไมิไ่ด้เรยีน                     1) ประถมิศึ์กีษา

                                                 2) มัิธยมิศึ์กีษา/ปวช.        3) อนุปรญิิญิา/ปวส.

                                                 4) ปรญิิญิาติรี                   5) สงูกีว่าปริญิญิาติรี

Edu [     ]

5. ปจั็จุ็บนัท�านประกอบอาชุพ่ห้ลัก

                          0) ไมิไ่ด้ประกีอบัอาชพี                          1) รบััจ้ิาง

                          2) เกีษติรกีรรมิ/ประมิง/ปศุ์สตัิว์            3) ค้าขาย

                          4) ธุรกิีจิสว่นตัิว 

                          5) ขา้ราชกีาร/พนักีงานรฐัวิสาห่กิีจิ/ขา้ราชกีารเกีษียณ

                          6) อื�นๆ ระบุั.......................................................................                                                                   

Occ [     ]

6. รายได�ต�อเด่อนของผู้้�สัง้อายุ...............................................บัาท Inc [     ]

สั�วนน่�บนัทึกให้�ตรงกับแบบประเมน่ผู้้�สัง้อายุแต�ละราย

เลัขประจิำาตัิวประชาชน  13 ห่ลัักี

1. อุบัลัราชธานี 2. มุิกีดาห่าร 3. ศ์รสีะเกีษ 4. ยโสธร 5. อำานาจิเจิรญิิ

วันท่�เก็บข�อมล้ วันที� เดือน ปี พ.ศ์.

ชุ่�อผู้้�สัมัภัาษณ์.......................................

จั็งห้วัด

รห้สััแบบสัำารวจ็ จั็งห้วัด - ตำาบล - ห้ม้�บ�าน - ลำาดับแบบสัอบถึาม
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ส่ว่นที่่� 1
ส่ว่นที่่� 2

ส่ว่นที่่� 3
ส่ว่นที่่� 4

ส่ว่นที่่� 5
ภาคผนวก

จั็งห้วัด - ตำาบล - ห้ม้�บ�าน - ลำาดับแบบสัอบถึาม

สั�วนท่� 1 ข�อมล้ทั�วไปและประวัต่ด�านสัขุภัาพเบ่�องต�นของผู้้�สัง้อายุ รห้สัั

7. ประวัต่โรคประจ็ำาตัวและระยะเวลาท่�เปน็ (ต�องได�รบัการว่น่จ็ฉัุยจ็าก

แพทย์)

                                          0) ไม�เปน็  1) เปน็                                    99) ไม�แน�ใจ็

1. โรคความิดันโลัหิ่ติสงู                               ระยะเวลัาที�เป็น......ปี

2. โรคเบัาห่วาน                                            ระยะเวลัาที�เป็น......ปี

3. ไขมัินในเลืัอดสงู                                       ระยะเวลัาที�เป็น......ปี

4. โรคหั่วใจิ                                                   ระยะเวลัาที�เป็น......ปี

5. โรคสมิองขาดเลืัอด                                   ระยะเวลัาที�เป็น......ปี

6. โรคกีระดกูีพรุน                                        ระยะเวลัาที�เป็น......ปี

7. อื�นๆ ระบุั  ....................                             ระยะเวลัาที�เป็น......ปี

8. อื�นๆ ระบุั  ....................                             ระยะเวลัาที�เป็น......ปี

Dis1 [     ]

Dis2 [     ]

Dis3 [     ]

Dis4 [     ]

Dis5 [     ]

Dis6 [     ]

Dis7Y [     ]

Dis8Y [     ]

8. ประวัต่การด่�มแอลกอฮอล์

                 0) ไม่ิเคยดื�มิ (ข�ามไปข�อ 9)          

                1) เคยดื�มิ ปัจิจุิบันัเลิักีดื�มิแล้ัว (ข�ามไปข�อ 9)

                 2) ปัจิจุิบันัยงัดื�มิ

                       2.1) ดื�มิเป็นครั�งคราว (ติามิเทศ์กีาลั งานเลีั�ยงสงัสรรค์)

                       2.2) ดื�มิประจิำา 1-4 ครั�งต่ิอเดือน

                       2.3) ดื�มิประจิำา 2-4 ครั�งต่ิอสปัดาห์่

                       2.4) ดื�มิประจิำาทุกีวัน ห่รอืเกืีอบัทกุีวัน

Alc [     ]

Alc2 [     ]

9. ประวัต่การสับ้บุห้ร่�

                 0) ไม่ิสบูั (ข�ามไปข�อ 10)          

                1) เคยสบูั ปัจิจุิบันัเลิักีแล้ัว (ข�ามไปข�อ 10)

                 2) ปัจิจุิบันัยงัสบูัอยู่

                       2.1) น้อยกีว่า 5 มิวนต่ิอวัน

                       2.2) 5-10 มิวนต่ิอวัน

                       2.3) มิากีกีว่า 10 มิวนต่ิอวัน

Nico [     ]

Nico2 [     ]
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สั�วนท่� 1 ข�อมล้ทั�วไปและประวัต่ด�านสัขุภัาพเบ่�องต�นของผู้้�สัง้อายุ รห้สัั

10. คนในครอบครวัมป่ระวัต่โรคห้ลอดเล่อดสัมอง (อัมพฤกษ์/อัมพาต) 

ห้รอ่ไม�

                                                  0) ไม�เปน็           1) เปน็           8) ไม�ทราบ

1. พอ่                               

2. แมิ ่                                           

3. พี�/น้อง                                       

4. ปู่/ยา่/ติา/ยาย                                                  

5. ลังุ/ป้า/น้า/อา                                   

Hered1 [   ]

Hered2 [   ]

Hered3 [   ]

Hered4 [   ]

Hered5 [   ]

11. การได�รบัความร้�เก่�ยวกับโรคห้ลอดเล่อดสัมอง (อัมิพฤกีษ์/อัมิพาติ)                    

              0) ไมิเ่คย (ข�ามไปข�อ 12)          

             1) เคย ท่านเคยได้รบััความิรูจ้ิากีไห่น (สัามารถึตอบได�มากกว�า 1 ข�อ)

                     1) เจ้ิาห่น้าที�โรงพยาบัาลั                2) เจ้ิาห่น้าที� รพ.สติ.

                     3) อสมิ./ผูู้้ดแูลัผูู้้สงูอายุ                  4) เพื�อน/ญิาติิ/คนรูจั้ิกี

                     5) โทรทัศ์น์                                      6) วิทยุ

                     7) อินเติอรเ์น็ติ                                 

                    8) สื�อสิ�งพมิิพ/์ป้ายประชาสมัิพนัธ ์                    

                     9) เอกีสาร/แผู้น่พบัั/คูมื่ิอของโรงพยาบัาลั                

                    10) อื�น..................................................................

Reck [   ]

Reck1 [   ]

Reck2 [   ]

Reck3 [   ]

Reck4 [   ]

Reck5 [   ]

Reck6 [   ]

Reck7 [   ]

Reck8 [   ]

Reck9 [   ]

Reck10 [   ]

12. ประวัต่เคยพลัดตกห้กล�ม (ทั�งในแลัะนอกีบัา้น) เชน่ ติกีบัันได ลืั�นล้ัมิใน

ห้่องนำา สะดดุผู้้าเชด็พื�น ติกีแครห่่รอืโซ้ฟื้า

                 0) ไม่ิเคย (ข�ามไปสั�วนท่� 2)          

                1) เคย ในรอบั 6 เดือน ที�ผู้า่นมิาเคยพลััดติกีห่กีล้ัมิ จิำานวน.......ครั�ง       

                (0,1,2,3...)
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ส่ว่นที่่� 1
ส่ว่นที่่� 2

ส่ว่นที่่� 3
ส่ว่นที่่� 4

ส่ว่นที่่� 5
ภาคผนวก

สั�วนท่� 2 แบบวัดความร้�เก่�ยวกับปจั็จั็ยเสั่�ยงและสัญัญาณเต่อนโรคห้ลอดเล่อดสัมอง 

ในผู้้�สัง้อายุ

คำาชุ่�แจ็ง แบับัสมัิภูาษณมี์ิจิำานวน 12 ข้อ ให้่ผูู้้สมัิภูาษณ ์ถามิผูู้้สงูอายุโดยอ่านคำาถามิในแต่ิลัะ

ขอ้ ภูายห่ลัังอ่านคำาถามิจิบัให้่ผูู้้สงูอายุติอบัคำาว่า “ใชุ�” “ไม�ใชุ�” ห่รอื “ไม�ทราบ” สำาห่รับัขอ้

คำาถามินั�น แล้ัวทำาเครื�องห่มิาย        ให้่ติรงกัีบัคำาติอบั

คำาถึาม
0) 

ไม�ใชุ�

1) 

ใชุ�

8) 

 ไม�ทราบ
รห้สัั

ท�านค่ดว�า.........

1. ถ้าพอ่แมิเ่ป็นโรคห่ลัอดเลืัอดสมิองลักูีจิะมีิ

โอกีาสเป็นโรคห่ลัอดเลืัอดสมิอง

ST1 [      ]

2. สบูับุัห่รี�เพิ�มิความิเสี�ยงต่ิอกีารเป็นโรคห่ลัอด

เลืัอดสมิอง

ST2 [      ]

3. กีารดื�มิเครื�องดื�มิที�มีิคาเฟื้อีนมีิความิเสี�ยงสงู

ต่ิอกีารเป็นโรคห่ลัอดเลืัอดสมิอง

ST3 [      ]

4. นำาห่นักีติำากีว่าปกีติิห่รอืผู้อมิเสี�ยงเป็นโรค

ห่ลัอดเลืัอดสมิองมิากีกีว่านำาห่นักีเกิีนห่รอือ้วน

ST4 [      ]

5. โรคเบัาห่วานเพิ�มิความิเสี�ยงต่ิอกีารเป็นโรค

ห่ลัอดเลืัอดสมิอง

ST5 [      ]

6. โรคความิดันโลัหิ่ติสงูเป็นปัจิจัิยเสี�ยงของโรค

ห่ลัอดเลืัอดสมิอง

ST6 [      ]

7. ภูาวะไขมัินในเลืัอดสงูเป็นปัจิจัิยเสี�ยงของโรค

ห่ลัอดเลืัอดสมิอง

ST7 [      ]

8. ผูู้้ที�เคยเป็นโรคห่ลัอดเลืัอดสมิองจิะมีิภููมิิ

ต้ิานทานป้องกัีนกีารเป็นซ้ำาได้

ST8 [      ]

ท�านค่ดว�าอาการต�อไปน่�เปน็ “อาการห้รอ่สัญัญาณเต่อนโรคห้ลอดเล่อดสัมอง

” ใชุ�ห้รอ่ไม�

9. ปากีเบัี�ยวห่รอืมุิมิปากีติกี ขา้งใดขา้งห่นึ�งอยา่ง

ทันทีทันใด

ST9 [      ]

10. แขน/ขา อ่อนแรง ขา้งใดขา้งห่นึ�งอยา่งทันที

ทันใด

ST10 

[      ]
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คำาถึาม 0) 

ไม�ใชุ�

1) 

ใชุ�

8) ไม�

ทราบ

รห้สัั

11. พดูลัำาบัากี พดูไมิช่ดั ห่รอืพดูไมิรู่เ้รื�องอยา่ง

ทันทีทันใด

ST11 

[      ]

12. เดินเซ้ เดินลัำาบัากี ห่รอืสญูิเสยีความิ

สามิารถในกีารทรงตัิวอยา่งทันทีทันใด แลัะ

อากีารห่ายเป็นปกีติิภูายใน 24 ชั�วโมิง

ST12 

[      ]

สั�วนท่� 3 แบบวัดความร้� เก่�ยวกับปจั็จั็ยเสั่�ยงและสัญัญาณเต่อนโรคห้วัใจ็ขาดเล่อดเฉุย่บพลัน

 ชุน่ด STEMI 

คำาชุ่�แจ็ง แบับัสมัิภูาษณมี์ิจิำานวน 13 ข้อ ให้่ผูู้้สมัิภูาษณ ์ถามิผูู้้สงูอายุโดยอ่านคำาถามิในแต่ิลัะ

ขอ้ ภูายห่ลัังอ่านคำาถามิจิบัให้่ผูู้้สงูอายุติอบัคำาว่า “ใชุ�” “ไม�ใชุ�” ห่รอื “ไม�ทราบ” สำาห่รับัขอ้

คำาถามินั�น แล้ัวทำาเครื�องห่มิาย        ให้่ติรงกัีบัคำาติอบั

คำาถึาม
0) 

ไม�ใชุ�

1) 

ใชุ�

8) ไม�

ทราบ
รห้สัั

ท�านค่ดว�า.........

1. ผูู้้ที�เป็นโรคเบัาห่วาน เสี�ยงต่ิอกีารเป็นโรค

หั่วใจิขาดเลืัอดเฉยีบัพลััน ชนิด STEMI

STM1 

[      ]

2. ผูู้้ที�เป็นโรคไติวายเรื�อรงัระยะ 3 ขึ�นไป ไมิใ่ช่

สาเห่ติเุป็นโรคหั่วใจิขาดเลืัอดเฉยีบัพลััน ชนิด

 STEMI

STM2 

[      ]

3. กีารดื�มิเครื�องดื�มิที�มีิแอลักีอฮอล์ัเป็นประจิำา

สามิารถป้องกัีนกีารเกิีดโรคหั่วใจิขาดเลืัอด

เฉยีบัพลััน ชนิด STEMI ได้

STM3 

[      ]

4. ความิดันโลัหิ่ติสงูเสี�ยงต่ิอกีารเป็นโรคหั่วใจิ

ขาดเลืัอดเฉยีบัพลััน ชนิด STEMI

STM4 

[      ]

5. ไขมัินในเลืัอดสงูไมิเ่สี�ยงต่ิอกีารเป็นโรคหั่วใจิ

ขาดเลืัอดเฉยีบัพลััน ชนิด STEMI

STM5 

[      ]
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คำาถึาม 0) 

ไม�ใชุ�

1) 

ใชุ�

8) ไม�

ทราบ

รห้สัั

ท�านค่ดว�าอาการต�อไปน่�เปน็ “อาการห้รอ่สัญัญาณเต่อน โรคห้วัใจ็ขาดเล่อด

เฉุย่บพลัน ชุน่ด STEMI” ใชุ�ห้รอ่ไม�ใชุ�

6. อากีารเจ็ิบัแนน่บัรเิวณห่น้าอกีนานมิากีกีว่า

 15-20 นาที

STM6 

[      ]

7. อากีารรา้วบัรเิวณคอ กีรามิ ไห่ล่ั แขนทั�ง 2 

ขา้งโดยเฉพาะขา้งซ้า้ย

STM7 

[      ]

8. อากีารห่ายใจิห่อบั เห่นื�อย นอนราบัไมิไ่ด้ STM8 

[      ]

9. อากีารห่มิดสติิห่รอืหั่วใจิห่ยุดเต้ินกีะทันหั่น STM9 

[      ]

ข�อ 10-13 สัอบถึามเฉุพาะผู้้�สัง้อายุท่�เคยเปน็โรคห้วัใจ็มาก�อน

10. ผูู้้ป่วยที�เคยมีิภูาวะหั่วใจิขาดเลืัอดเฉยีบัพลััน 

ชนิด STEMI แล้ัวแลัะใสข่ดลัวดแก้ีไขแล้ัวจิะไมิมี่ิ

โอกีาสเกิีดภูาวะนี�อีกี

STM10 

[      ]

11. ผูู้้ป่วยภูาวะหั่วใจิขาดเลืัอดเฉยีบัพลััน ชนิด

 STEMI ห่ลัังจิำาห่นา่ยออกีจิากีโรงพยาบัาลัแล้ัว

ต้ิองรบััประทานยาแอสไพรนิ ติลัอดชีวิติ

STM11 

[      ]

12. ผูู้้ป่วยภูาวะหั่วใจิขาดเลืัอดเฉยีบัพลััน ชนิด

 STEMI ที�ได้รบัักีารขยายห่ลัอดเลืัอดหั่วใจิด้วย

บัอลัลันูแลัะใสข่ดลัวดคำายนัห่ลัังจิำาห่นา่ยออกี

จิากีโรงพยาบัาลัแล้ัวควรได้รบัักีารฉดีวัคซ้นี

ป้องกัีนไขห้่วัดให่ญิ ่แลัะฉดีซ้ำาปีลัะ 1 ครั�ง

STM12 

[      ]

13. ผูู้้ป่วยภูาวะหั่วใจิขาดเลืัอดเฉยีบัพลััน ชนิด

 STEMI ที�ได้รบัักีารขยายห่ลัอดเลืัอดหั่วใจิด้วย

บัอลัลันูแลัะใสข่ดลัวดคำายนัห่ลัังจิำาห่นา่ยออกี

จิากีโรงพยาบัาลัแล้ัวควรห่ลีักีเลีั�ยงกีารเชยีรม์ิวย

 ดบูัอลั ห่รอืกีารแขง่ขนัที�มีิกีารเปลีั�ยนแปลังของ

อารมิณส์งู

STM13 

[      ]
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สั�วนท่� 4 แบบวัดความร้� เก่�ยวกับปจั็จั็ยเสั่�ยงภัาวะพลัดตก/ห้กล�ม และกระดก้สัะโพกห้กัในผู้้�

สัง้อายุ

คำาชุ่�แจ็ง แบับัสมัิภูาษณมี์ิจิำานวน 13 ข้อ ให้่ผูู้้สมัิภูาษณ ์ถามิผูู้้สงูอายุโดยอ่านคำาถามิในแต่ิลัะ

ขอ้ ภูายห่ลัังอ่านคำาถามิจิบัให้่ผูู้้สงูอายุติอบัคำาว่า “ใชุ�” “ไม�ใชุ�” ห่รอื “ไม�ทราบ” สำาห่รับัขอ้

คำาถามินั�น แล้ัวทำาเครื�องห่มิาย        ให้่ติรงกัีบัคำาติอบั

เน่�อห้า
0) 

ไม�ใชุ�

1) 

ใชุ�

8) ไม�

ทราบ
รห้สัั

ข�อ 1-10 ท�านค่ดว�าลักษณะต�อไปน่�...มค่วามเสั่�ยงต�อการพลัดตก ห้กล�มใชุ�

ห้รอ่ไม�

1. อากีารวิงเวียน บัา้นห่มุิน ห่น้ามืิด ขณะลักุีขึ�น Hip1 [     ]

2. เป็นติากีุง้ยงิ Hip2 [     ]

3. เดินบันพื�นต่ิางระดับั ขั�นบันัได Hip3 [     ]

4. ได้รบััยากีลัุม่ิยากัีนชกัี Hip4 [     ]

5. กีารสบูับุัห่รี� Hip5 [     ]

6. บัรเิวณบัา้นแสงสว่างไมิเ่พยีงพอ Hip6 [     ]

7. ขนาดของรองเท้าไมิเ่กีี�ยวกัีบักีารล้ัมิ Hip7 [     ]

8. ออกีกีำาลัังกีายบัอ่ยๆ สปัดาห์่ลัะ 3 วัน Hip8 [     ]

9. ทานยาลัดนำามูิกี ยานอนห่ลัับั ห่รอืยาลัด

ความิดันโลัหิ่ติบัางชนิด

Hip9 [     ]

10. กีารพลััดติกีห่กีล้ัมิของผูู้้สงูอายุทำาให้่เกิีด

กีระดกูีสะโพกีหั่กีได้

Hip10 

[     ]

ท�านค่ดว�า เม่�อผู้้�สัง้อายุห้กล�มจ็ะม ่“อาการห้รอ่สัญัญาณเต่อนกระดก้สัะโพก

ห้กั” ต�อไปน่� ใชุ�ห้รอ่ไม�

11. มีิอากีารปวดบัรเิวณขอ้สะโพกี ยนืลังนำา

ห่นักีไม่ิได้

Hip11 

[     ]

12.ขาห่ดสั�น ผิู้ดรูป ขาแบัะออกี Hip12 

[     ]

13. มีิเลืัอดไห่ลัออกีมิาติรงบัรเิวณขอ้สะโพกี Hip13 

[     ]
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สั�วนท่� 5 ประวัต่ใชุ�บรก่ารการแพทยฉุ์ุกเฉุ่น 1669 รห้สัั

คำาชุ่�แจ็ง ให้่ผูู้้สมัิภูาษณอ่์านขอ้ความิแก่ีผูู้้ถกูีสมัิภูาษณ ์เมืิ�ออ่านจิบัแล้ัวให้่ผูู้้ถกูี

สมัิภูาษณต์ิอบั จิากีนั�นผูู้้สมัิภูาษณท์ำาเครื�องห่มิาย      ห่รอื กีรอกีรายลัะเอียด

ให้่ติรงกัีบัคำาติอบันั�นๆ

5.1. ท�านร้�จั็กเบอร ์1669 ห้รอ่ไม�                                

                0) ไม่ิรูจั้ิกี                          1) รูจั้ิกี

Kem [     ]

5.2 เม่�อเก่ดเห้ตฉุุุกเฉุ่นกับผู้้�สัง้อายุ เชุ�น เจ็็บแน�นห้น�าอก ห้ายใจ็ไม�ออก ปาก

เบ่�ยว แขนขาอ�อนแรง เปน็ลมห้มดสัต่ พลักตกห้กล�มขาห้กั ถ้ึกรถึชุน ท�าน

ห้รอ่ผู้้�สัง้อายุจ็ะขอความชุ�วยเห้ล่อจ็ากใครได�บ�าง (เล่อกได�มากกว�า 1 ข�อ)

                 1) บุัคคลั/สมิาชิกีในครอบัครวั

                 2) เพื�อนบัา้น/ผูู้้สงูอายุด้วยกัีน

                 3) บุัคคลัห่รอืห่นว่ยงานในชุมิชน เชน่ อสมิ. กีำานัน ผูู้้ให่ญิบ่ัา้น

 อปพร. เทศ์บัาลั

                 4) เจ้ิาห่น้าที� รพ.สติ./รพ.

                 5) กีารแพทยฉ์กุีเฉนิ 1669/กีูชี้พติำาบัลั

                 6) ห่นว่ยงานอื�นๆ (ระบุั)....................................................................

EmsR1 [    ]

EmsR2 [    ]

EmsR3 [    ]

EmsR4 [    ]

EmsR5 [    ]

EmsR6 [    ]

5.3 ท่�ผู้�านมาผู้้�สัง้อายุเคยเจ็็บปว่ยฉุุกเฉุ่น เชุ�น เจ็็บแน�นห้น�าอก ห้ายใจ็ไม�

ออก ปากเบ่�ยว แขนขาอ�อนแรง เปน็ลมห้มดสัต่ พลักตกห้กล�มขาห้กั ถ้ึก

รถึชุน ห้รอ่ไม�

                 0) ไมิเ่คย (จิบักีารสมัิภูาษณ)์

                 1) เคย แล้ัวในรอบั 1 ปีที�ผู้า่นมิาผูู้้สงูอายุเคยเจ็ิบัป่วยฉกุีเฉนิห่รือไมิ่

                        0. ไม่ิเคย (จิบักีารสมัิภูาษณ)์

                        1. เคย จิำานวน.............ครั�ง

                        แล้ัวครั�งล่ัาสดุที�ผูู้้สงูอายุ เจ็ิบัป่วยฉกุีเฉนิ มีิอากีารห่รอืเป็นโรค

                        อะไร

                        (ระบุัชื�อโรคห่รอือากีารแสดง..........................................................)

                   ครั�งล่ัาสดุ ผูู้้สงูอายุปฏิิบัติัิตัิวอยา่งไร (เลืัอกีได้มิากีกีว่า 1 ขอ้)

                        1) ปล่ัอยให้่อากีารทเุลัาเอง ไม่ิได้ไปสถานพยาบัาลั

Hems [    ]

Hems1 [    ]

Hems1F [   ]

Pems1 [    ]
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สั�วนท่� 5 ประวัต่ใชุ�บรก่ารการแพทยฉุ์ุกเฉุ่น 1669 รห้สัั

                        2) รอ้งขอความิชว่ยเห่ลืัอจิากีบุัคคลั ห่นว่ยงานในชุมิชนก่ีอนไป

                        สถานพยาบัาลั เชน่ อสมิ. กีำานัน/ผูู้้ให่ญิบ่ัา้น รพ.สติ. นายกี 

                        อบัติ. เป็นต้ิน

                        3) ไปสถานพยาบัาลัด้วยตินเอง (ญิาติิ คนในครอบัครวั 

                        เพื�อนบัา้นพาไป)

                        4) ไปสถานพยาบัาลัด้วยกีารเรยีกีใชก้ีารแพทยฉุ์กีเฉนิ 1669, 

                        กีูชี้พติำาบัลั

                        5) จัิดกีารด้วยวิธอืี�นๆ (โปรดระบุั................................................)

Pems2 [    ]

Pems3 [    ]

Pems4 [    ]

Pems5 [    ]
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