
 



 

บทสรุปผู้บริหาร 

 

 ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานครได้ด าเนินการพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขใน
กลุ่มผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ได้รับบริการที่มี
คุณภาพครอบคลุมทุกมิติบริการ สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรให้ดีขึ้น ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ได้รับการดูแล สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้สูงอายุ ดังนั้นส านักการแพทย์จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการฯขึ้น 3 คณะ อันได้แก่ 

1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส านักการแพทย์ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่ ส าคัญ คือ การ
วางแผนและการวางระบบการดูแลผู้สูงอายุส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รวมทั้งการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุของส านักการแพทย์ และกิจกรรมด้านผู้สูงอายุที่ได้ด าเนินการในปี 2561 มีดังนี้ โครงการ
ให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจ าปี 2561 ได้แก่ โครงการ กทม.ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง โครงการที่
ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ โครงการความร่วมมือพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ กรุงเทพมหานคร – 
ศิริราชพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา พระบรมราชินีนาถ และโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุใน
ชมรมผู้สูงอายุของส านักการแพทย์ ได้แก่ โครงการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการผู้สูงอายุแห่งชาติและเผยแพร่
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร โครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอาย ุโครงการสัมมนาสมาชิกผู้สูงอายุ 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ส านักการแพทย์ ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการ
วางรากฐานการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพและตรวจประเมินให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ส านักการแพทย์ก าหนด
โดยในปี 2561 ได้แบ่งมาตรฐานของคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ คลินิกผู้สูงอายุระดับเงิน
(Silver) ระดับทอง (Gold) และระดับเพชร (Diamond) ซึ่งผลการประเมินพบว่า โรงพยาบาลในสังกัด 8 แห่งผ่าน
คลินิกผู้สูงอายุระดับเงิน (Silver) และอีก 1 แห่ง ผ่านคลินิกผู้สูงอายุระดับทอง (Gold) 

3. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบคุ้มครองส าหรับผู้สูงอายุ ตามแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) ด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงานต่างๆ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  
 
 ซึ่งในการด าเนินงานของทั้ง 3 คณะกรรมการฯดังกล่าวสรุปในรายงานผลการด าเนินงานฯ เล่มนี้ ท าให้
เห็นภาพรวมการด าเนินงานของส านักการแพทย์ในด้านผู้สูงอายุที่สอดคล้องไปกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร และ
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและการด าเนินการในปี พ.ศ. 2562 ต่อไป 
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บทที่ 1 
สรุปผลงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส านักการแพทย์ 

1.1 ยุทธศาสตร์การด าเนินงานดา้นผู้สูงอายุของส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานครได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 

- 2564) เพ่ือเป็นกรอบในการบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ทํางานจากแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2557 - 2560) การจัดทําแผนครั้งนี้ใช้
ข้อมูลจากผลการประเมินแผนฯ ระยะที่ 1 มาเป็นข้อมูลปูอนกลับ ร่วมกับการพิจารณาบริบททางสังคม ภาวะทาง
เศรษฐกิจ ความต้องการของผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร 
นอกจากนี้ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 ยังนํายุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุในระดับชาติ ซึ่งได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ฯลฯ 

วิสัยทัศน์ของแผนฯ คือ “ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่า และมีความสุข” ซึ่งประกอบด้วย 5 
ยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนการดําเนินงานฯให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ได้แก่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ระบบคุ้มครองสําหรับผู้สูงอายุ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ระบบข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
    และการติดตามประเมินผล 
สํานักการแพทย์อยู่ระหว่างการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของสํานักการแพทย์ ระยะที่ 2 

(พ.ศ. 2561-2564) โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2561-2564) 

 
 
 
 
 
 
 



2 
 

1.2 กิจกรรมการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ ประจ าปี 2561 
1.2.1 โครงการ กทม. ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง 

 สํานักการแพทย์ได้จัดทําโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) : โครงการ กทม. ใส่ใจ ผู้สูงวัย 
หัวใจแกร่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ปุวยผู้สูงอายุได้รับการบริการ และการดูแลอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาล
จนถึงบ้าน โดยได้รับการดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่โรงพยาบาล และหลังจากกลับบ้านจะได้รับการดูแลต่อเนื่องที่
บ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาล อีกทั้งยังมีศูนย์บริการสาธารณสุข สํานักอนามัย และสํานักงานเขต เข้า
ร่วมดูแลผู้ปุวยผู้สูงอายุด้วย ทั้งในด้านมิติสุขภาพและมิติทางด้านสังคม 

 ในปี 2561 ได้มีการดําเนินการในโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย์ จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ 
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลตากสิน โดยทําร่วมกับศูนย์บริการณ์สาธารณสุข และสํานักงานเขตในพ้ืนที่ 
ดังนี้ 

 
โรงพยาบาล ส านักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข 

โรงพยาบาลตากสิน เขตธนบุรี ศบส. 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ เขตธนบุรี 
ศบส. 27  จันทร์ ฉิมไพบูลย์ เขตธนบุรี 

เขตคลองสาน ศบส. 28 กรุงธนบุรี 
เขตจอมทอง ศบส. 29 ช่วง นชุเนตร เขตจอมทอง 
เขตบางกอกน้อย ศบส. 30 วัดเจ้าอาม เขตบางกอกน้อย 
เขตบางกอกใหญ่ ศบส. 33 วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ 

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตบางแค ศบส. 40 บางแค 
เขตหนองแขม ศบส. 48 นาควัชระอุทิศ เขตหนองแขม 
เขตทวีวัฒนา ศบส. 67 ทวีวัฒนา  

 
และในปี 2562 สํานักการแพทย์จะขยายการดําเนินการไปยังโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย์ให้

ครบทุกแห่ง วชิรพยาบาล และโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเลิดสิน 
โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ศูนย์ และสํานักงานเขต 50 เขต 
ในพ้ืนที่ที่โรงพยาบาลรับผิดชอบอีกด้วย 
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แนวทางการดําเนินงานตามโครงการ กทม.ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง 
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ผลการดําเนินงานโครงการ กทม. ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่รับบริการในโรงพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในการรับบริการ 

≥ 80 95.75 

2 บุคลากรทางการแพทย์สหสาขาวิชาชีพที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพได้รับการพัฒนา
ความรู้ด้านผู้สูงอายุ มากกว่า 1 ครั้ง/ปี  

≥ 80 100 

3 ผู้สูงอายุทีต่้องการพ่ึงพิงผู้อื่นปานกลางถึงพ่ึงพิงผู้อื่น
ทั้งหมดท่ีเข้าเง่ือนไขในการส่งต่อได้รับการส่งต่อข้อมูลเพ่ือ
การดุแลต่อเนื่องที่บ้าน 

≥ 80 93.93 

4 ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าเง่ือนไขในการส่งต่อ ได้รับบริการ
ทุกด้านตามบริการที่จําเป็น  

≥ 70 86.97 

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560- 31 สิงหาคม 2561 
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ภาพการด าเนินงานตามโครงการ กทม. ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง 

โรงพยาบาลตากสิน 

 
ประชุมวางแผนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประชุมส่งต่อข้อมูล และวางแผนร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข และส านักงานเขตพ้ืนที่ 
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ความร่วมมือจากไตรภาคี 
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โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 

ดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เยี่ยมบ้านโดยไตรภาคี 
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1.2.2 ความร่วมมือพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ กรุงเทพมหานคร – ศิริราชพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ 
86 พรรษา พระบรมราชินีนาถ 
สํานักการแพทย์ได้จัดทําโครงนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการขยายการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ

คุณภาพไปยังโรงพยาบาลอื่นๆในเขตกรุงเทพมหานคร สํานักการแพทย์ ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
และสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ในการจัดทําเกณฑ์ในการตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ
ให้ได้ระดับมาตรฐาน เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่เข้ามารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ได้รับบริการที่ครบถ้วน เหมาะสม
และถูกต้องตามมาตรฐาน โดยได้มีการจัดแถลงข่าวในโครงการฯดังกล่าว ไปเมื่อวันที่  10 สิงหาคม 2561 เวลา 
10.00-12.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์) ร่วม
แถลงข่าวประกาศความร่วมมือกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา) และ
ในขณะนี้โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย์ได้มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพเรียบร้อยแล้ว จํานวน 9 แห่ง 
และในปี 2562 จะมีการขยายความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลสังกัด
เอกชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครต่อไป 
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ภาพความร่วมมือพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ กรุงเทพมหานคร – ศิริราชพยาบาล  
เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา พระบรมราชินีนาถ 
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1.2.3 โครงการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ 

 สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานด้าน
ผู้สูงอายุ โดยมีการจดัทําโครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น การจัดทั้งชมรมผู้สูงอายุใน
โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย์ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งเพ่ือช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยน
ทัศนคติประสบการณแ์ละประกอบกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน  
 ด้วยเหตุนี้สํานักการแพทย์จึงได้ดําเนินการจัดการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ สํานักการแพทย์ขึ้นใน
ทุกๆปีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย์ได้ตระหนักถึง
ความสําคัญในการดูและรักษาสุขภาพของตนเองอีกทางหนึ่ง รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุฯ 
ดังกล่าว ได้มีโอกาสประกอบกิจกรรมร่วมกัน ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนทัศนคติและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
เป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้ผู้สูงอายุในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
 

 เป้าหมาย 
  สํานักการแพทย์ตั้งเปูาหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ สํานักการแพทย์ จํานวน 
262 คน โดยมีกลุ่มเปูาหมายดังนี้ 

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย์  
- ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย์ ส่งผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงเข้าประกวด 

แห่งละ 4 คน รวม 36 คน  
 - ผู้ติดตามผู้สูงอายุ 1 คน (1:1) รวม 36 คน  
 - ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย์ 9 แห่งๆ ละ 10 คน    

  รวม 90 คน  
ผู้เกี่ยวข้อง 
- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จํานวน 4 คน/โรงพยาบาล (รวมพนักงานขับรถยนต์) รวม 36 คน 
- คณะกรรมการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุจํานวน 54 คน  

จากการจัดโครงการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ สํานักการแพทย์ ประจําปี 2561 พบว่า            มี
ผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 305 คน 

 

 แนวทางการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ 
ผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุระดับสํานักการแพทย์ ประจําปี 2561  ต้องไม่

เป็นผู้ที่ชนะการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุระดับสํานักการแพทย์ในกลุ่มอายุเดียวกันมาก่อน (รายชื่อไม่ซ้ํากลุ่มอายุ
เดิม) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ 
ประจําปี 2561 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 - กลุ่มอายุ 65 – 75 ปี ประเภท ชาย และหญิง 

 - กลุ่มอายุ 75 ปีขึ้นไป ประเภท ชาย และหญิง 

และมีขั้นตอนการประกวดผู้สูงอายุและระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 
 



11 
 

ระดับโรงพยาบาล  
-  โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย์ทุกแห่ง เปิดรับสมัครผู้สูงอายุเข้ารับราชการประกวด และ

ดําเนินการประกวดทั้ง 2 กลุ่มอายุ ประเภทชายและหญิง ให้เสร็จภายในวันที่ 22 มีนาคม 2561 

-  โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย์ทุกแห่ง แจ้งรายชื่อผู้สูงอายุที่ชนะการประกวดระดับ
โรงพยาบาลมายังสํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สํานักการแพทย์ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 

ระดับส านักการแพทย์  
- จัดกิจกรรมการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุที่ชนะระดับโรงพยาบาล ทั้ง 9 แห่ง เข้าร่วมประกวดระดับ 

สํานักการแพทย์ ในวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 
100 ปี โรงพยาบาลกลาง ผู้สูงอายุที่ชนะการประกวดสุขภาพ รับมอบเกียรติบัตรสุขภาพ โล่ และเงินรางวัล ในวันที่ 3 
เมษายน2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง 

-  ระดับโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง รับมอบใบเกียรติบัตร และเงินรางวัลๆ ละ 1,000 บาท 

-  ระดับสํานักการแพทย์ รับมอบโล่ ใบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๆ ละ 3,000 บาท 

-  รางวัลขวัญใจคณะกรรมการประกวดผู้สูงอายุ สํานักการแพทย์ รับมอบของที่ระลึก 2 รางวัล      ชาย 
1 คน หญิง 1 คน 

รางวัลขวัญใจคณะกรรมการประกวดผู้สูงอายุ ส านักการแพทย์ 
-  คณะกรรมการที่ตัดสินต้องเป็นคณะกรรมการประกวดสุ ขภาพผู้สูงอายุ ระดับสํานักการแพทย์               

กลุ่มที่ 2 (กลุ่มอายุ 75 ปีขึ้นไป) เท่านั้น 

-  ผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์ “ขวัญใจคณะกรรมการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ สํานักการแพทย์” จะต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 

  เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุดและผ่านการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 2 (อายุ 75 ปีขึ้นไป) 
โดยมีสุขภาพแข็งแรงตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

  เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ ระดับสํานักการแพทย์ 
ประจําปี 2561 ในวันที่ 3 เมษายน 2561 

เกณฑ์การคัดเลือกผู้สูงอายุท่ีชนะการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุระดับโรงพยาบาลและระดับส านักการแพทย์  
ประกอบด้วย 4 หมวด ดังนี้ 
หมวดที่ 1  บุคลิกลักษณะของผู้สูงอายุ ซึ่งประเมินจาก 2 ด้าน ได้แก่  

-  ความสนใจตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม 
-  ความสมบูรณ์ของจิตใจ และสมอง อารมณ์ 

หมวดที่ 2  ทรวดทรง การเดิน ความแข็งแรง  ความสดชื่น 
หมวดที ่3  การประเมินสุขภาพจิตโดยใช้ Thai Mental State Examination (TMSE) 
หมวดที่ 4  การตรวจสุขภาพร่างกายทุกระบบ ได้แก่ น้ําหนักและส่วนสูง รวมทั้งการหาค่าดัชนีมวลกาย ความ
สมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจหาค่า Hematocrit ความดันโลหิต การตรวจปัสสาวะ อนามัยช่องปาก สุขภาพฟัน 
สุขภาพเหงือก ฟันปลอม ตาและการมองเห็น คอ จมูกและเยื่อบุจมูก หูและการได้ยิน ระบบการไหลเวียนของโลหิต 
ผล X-ray ปอดและหัวใจ การตรวจช่องท้อง แขนขาและข้อต่อต่างๆ  
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 นอกจากนี้ ในการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุประจําปี 2561 ได้มีการปรับปรุงและเพ่ิมเกณฑ์การ
ประกวดผู้สูงอายุ ดังนี้ 
 จุดที่ 1 จุดตรวจวัดด้วยเครื่อง Inbody 
 จุดที่ 2 จุดตรวจวัดความดันโลหิต การทํางานของโลหิตและปอด 
 จุดที่ 3 จุดตรวจการผลัดตกหกล้ม ;Timed Up and Go Test (TUGT) 
 

 ผลการด าเนินการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ ส านักการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 
 การประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ สํานักการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

-  ประเภท 65 – 75 ปี  จํานวน ชาย 1 คน หญิง 1 คน 
-  ประเภท 75 ปี ขึ้นไป จํานวน ชาย 1 คน หญิง 1 คน 

โรงพยาบาลจะดําเนินการคัดเลือกผู้เข้าประกวด โดยเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของ
โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย์ทั้ง 9 โรงพยาบาล ตามเกณฑ์การประกวดสุขภาพระดับโรงพยาบาลและ       ผู้
ชนะเลิศระดับโรงพยาบาลของแต่ละโรงพยาบาลจะเข้ารับการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุระดับสํานักการแพทย์ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2561 มีผู้เข้าประกวดสุขภาพผู้สูงอายุระดับสํานักการแพทย์ ทั้งสิ้น 33 คน  
 ผู้ชนะเลิศจากการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุระดับสํานักการแพทย์ ได้แก่ 

-  ประเภท 65 – 75 ปี ได้แก่  
   1. พ.ต.อ. สมนึก   นาคปลัด       โรงพยาบาลตากสิน (รุ่นชาย) 
 2. นางกรรณิกา    นิมิตวุฒิ         โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (รุ่นหญิง) 

- ประเภท 75 ปี ขึ้นไป ได้แก่ 
 1. นายสุเทพ       อัศวสนศิริ      โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (รุ่นชาย) 
 2. นางจันทร        เบญจานุวัตร   โรงพยาบาลตากสิน (รุ่นหญิง) 

ผู้ชนะเลิศจากการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุระดับโรงพยาบาล ได้แก่ 
- ประเภท 65 – 75 ปี ได้แก่  

1. นายเนตร          ทองพันชั่ง โรงพยาบาลกลาง 
2. นางสาววรรณี ชูชัยเจริญกิจ โรงพยาบาลกลาง 
3. นางศรัญญา กิจนพเกียรต ิ โรงพยาบาลตากสิน 
4. นายสายัณห์ กันตะเพ็ชร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
5. นายสมศักดิ์ หลีวิทยานนท์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
6. นางสุดา หลีวิทยานนท์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
7. นายเลอสรร อ่อนละมูล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 
8. นางสาวพิมพ์กิตตา หาญสงคราม โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 
9. นายชารี สังวร โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
10. นางกันยา เอกบุรุษกุล โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
11. นายพิพิช กองจันทร์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
12. นางพรพรหม เสนานาญ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
13. นายรณรงค์ จันทรโชติ โรงพยาบาลสิรินธร 
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14. นางปราณี นุ่มน้อย โรงพยาบาลสิรินธร 
15. นายสมบัติ ศรีลําภูทอง โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
16. นางสาวธนิดา โหวิไลลักษ์ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

-  ประเภท 75 ปี ขึ้นไป ได้แก่ 
1. นายปองพล ชูกิต โรงพยาบาลกลาง 
2. นางสุภางค์ วารีวรรณ โรงพยาบาลกลาง 
3. นายบุญเห็น เล่าสกุล โรงพยาบาลตากสิน 
4. นายเจริญ ปัทมาภรณ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
5. นางประยูร แจ่มจํารัส โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
6. นายสมภพ ทองธนากุล โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
7. นางฉิม พานบัว โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
8. นายชะอ้ืน อินบุญนะ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
9. นางสะอาด น้อยรักษา โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
10. นายมานะ โอภาส โรงพยาบาลสิรินธร 
11. นางมาลี อําพันทอง โรงพยาบาลสิรินธร 
12. นายเจน สนธิกร โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
13. นางสาวจุฑามาศ โหวิไลลักษ์ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

 - รางวัลขวัญใจผู้สูงอายุ ได้แก่  
1. นายบุญเห็น เล่าสกุล โรงพยาบาลตากสิน 
2. นางมาลี อําพันทอง โรงพยาบาลสิรินธร 

 การประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้สูงอายุ ผู้ติดตามผู้สูงอายุ และกรรมการที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน     
305 คน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 254 ฉบับ การประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถาม กําหนดระดับความ
พึงพอใจในหัวข้อต่างๆ เป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย  
 น้อยที่สุด มีเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   1.00 – 1.49   
 น้อย มีเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   1.50 – 2.49  
 ปานกลาง มีเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   2.50 – 3.49  
 มาก มีเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   3.50 – 4.49  
 มากที่สุด มีเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   4.50 – 5.00  
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ตารางแสดงผลทัศนคติ ความคิดเห็น และความพึงพอใจ 
 

ประเด็นทัศนคติ ความคิดเห็น และ
ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ วิเคราะห์ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย เกณฑ์ 

1. รู้สึกมีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ 37.4 47.6 13.4 1.6 - 4.21 มาก 
2. งานนี้แสดงให้เห็นคุณค่าของ 
    ผู้สูงอายุ 

33.1 62.2 4.7 - - 4.28 มาก 

3. มีการแลกเปลี่ยนความ   
    คิดเห็นร่วมกัน 

20.9 66.9 10.6 1.6 - 4.07 มาก 

4. ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
    ความบันเทิง 

32.7 62.2 5.1 - - 4.28 มาก 

5. ต้องการให้จัดงานประกวด 
    สุขภาพผู้สูงอายุอย่างน้อย 
    ปีละครั้ง 

36.6 57.1 5.1 1.2 - 4.29 มาก 

 

จากผลการประเมินผลพบว่า ประเด็นทัศนคติและความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์มาก 
 

ตารางแสดงผลความเหมาะสมของการจัดงาน 
 

ประเด็นความเหมาะสมของการจัด
งาน 

ระดับความพึงพอใจ วิเคราะห์ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย เกณฑ์ 

1. แจ้งลําดับขั้นตอนในการจัดงาน 22.8 55.5 18.9 2.8 - 3.98 มาก 
2. กิจกรรมมีความเหมาะสม 26.8 63.4 9.4 0.4 - 4.17 มาก 
3. ระยะเวลาในการจัดงาน 28.0 67.7 3.9 0.4 - 4.23 มาก 
4. สถานที่จัดงาน 34.6 59.1 5.9 0.4 - 4.28 มาก 
5. การดูแลให้บริการ และอํานวย  
    ความสะดวก 

22.4 68.9 8.3 0.4 - 4.13 มาก 

6. อาหารกลางวัน อาหารว่างและ 
    เครื่องดื่ม 

20.8 59.1 19.7 0.4 - 4.00 มาก 

7. ความพึงพอใจโดยรวมของ 
    การจัดงาน 

30.0 65.7 3.9 0.4 - 4.25 มาก 
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สรุปผลโครงการฯ  
จากการสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก  

 สรุปการประเมินผลตามตัวชี้วัดโครงการ 

 กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  สรุป บรรลุเปูาหมาย คือ มีผู้เข้าร่วม 305 คน จากเปูาหมาย  252 เท่ากับร้อยละ 121.03

ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี และดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

 สรุป บรรลุเปูาหมาย คือ ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี และดีมาก เท่ากับร้อยละ 95.7    
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

-  ควรเพิ่มกิจกรรมลีลาศ 
-  ขนาดเวทีเล็กและคับแคบเกินไป 
-  ควรมีการแข่งขันร้องเพลงคาราโอเกะ และกําหนดช่วงอายุ  
-  อยากให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเข้าร่วมงานแบบนี้บ่อยๆ 
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ภาพบรรยากาศ 
โครงการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ ส านักการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.  
ณ ห้องประชุมพี.เอ ไนติงเกล และห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ
ส านักการแพทย์ ประจ าปี 2561 

 
 

 
นายพิชญา นาควัชระ 

รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
 

 
นายชาลี วชิรศรีสุนทรา 

ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ 
 

 
นายสมชาย จึงมีโชค นายสุขสันต์ กิตติศุภกร นางสาวสุภาพร กรลักษณ์ 

รองผู้อ านวยการส านักการแพทย์ 
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ภาพบรรยากาศ 
โครงการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ ส านักการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.  
ณ ห้องประชุมพี.เอ ไนติงเกล และห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บรรยากาศการประกวดสุขภาพ
ผูสู้งอายรุะดบัส านกัการแพทย ์
ไดแ้ก่ การวดัความดนัโลหิต 

การประเมินความเส่ียงภาวะหกลม้ 
และการประเมินดว้ยเคร่ือง 

Inbody 
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ภาพบรรยากาศ 
โครงการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ ส านักการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.  
ณ ห้องประชุมพี.เอ ไนติงเกล และห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บรรยากาศการสัมภาษณ์ประกวดสุขภาพ

ผู้สูงอาย ุระดับส านักการแพทย์ 
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ภาพบรรยากาศ 
โครงการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ ส านักการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.  
ณ ห้องประชุมพี.เอ ไนติงเกล และห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การแสดงของชมรมผู้สูงอายุ  

โรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ 
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ภาพบรรยากาศ 
โครงการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ ส านักการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.  
ณ ห้องประชุมพี.เอ ไนติงเกล และห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การแสดงของชมรมผู้สูงอายุ  

โรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ 
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ภาพบรรยากาศ 
โครงการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ ส านักการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.  
ณ ห้องประชุมพี.เอ ไนติงเกล และห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง 
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ภาพบรรยากาศ 
โครงการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ ส านักการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.  
ณ ห้องประชุมพี.เอ ไนติงเกล และห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง 
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ภาพบรรยากาศ 
โครงการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ ส านักการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.  
ณ ห้องประชุมพี.เอ ไนติงเกล และห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง 
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1.2.4 โครงการผู้สูงอายุแห่งชาติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานครให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ดีขึ้น ทั้งด้าน

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ จึงนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ อันได้แก่ สํานักการแพทย์ สํานักอนามัย และสํานักพัฒนาสังคม ร่วมกันบูรณาการจัด
กิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุซึ่งจัดเป็นประจําทุกปี โดยในปีงบประมาณ 
2561 จัดขึ้นวันที่ วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชน
กรุงเทพมหานคร  (ไทย – ญี่ปุุน) ดินแดง   

 วัตถุประสงค ์
สํานักการแพทย์จึงได้จัดโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุมากขึ้น โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้สูงอายุของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย์ได้มีโอกาสประกอบกิจกรรมร่วมกันกับสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการสร้างพลังกลุ่มในหมู่ผู้สูงอายุ เพ่ิมคุณค่าในฐานะผู้ที่มากด้วยประสบการณ์ เชิดชู
เกียรติ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุแก่ชนรุ่นหลังสืบต่อไป 

 เป้าหมาย 
จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจําปี 2561 ในวันที่ 11 

เมษายน 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ อาคารกีฬาเวสน์  2 ศูนย์ เยาวชนกรุง เทพมหานคร                 
(ไทย – ญี่ปุุน) ดินแดง ซึ่งเป็นการบูรณาการกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  สํานักการแพทย์ สํานัก
อนามัย และสํานักพัฒนาสังคม โดยเชิญสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย์ เข้าร่วม
กิจกรรมจากโรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลสิรินธร 
โรงพยาบาลละ 25 คน และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลละ 15 คน และโรงพยาบาลผู้สูงอายุ
บางขุนเทียน จํานวน 5 คน บุคลากรของโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย์ โรงพยาบาลละ 2 คน  และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง จํานวน 17 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 200 คน  

 ลักษณะของโครงการ 
 เป็นโครงการประเภทส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติ

ราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปี พ.ศ.2561 ด้านที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน มิติที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร เปูาหมายที่ 3.1.3 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพ่ือ
คุณภาพที่ดี เปูาประสงค์ท่ี 3.1.3.3 ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างครบวงจร 

 แนวทางการด าเนินงาน 
-  เสนอความเห็นชอบในการจัดทําโครงการกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและเผยแพร่ภูมิ

ปัญญาผู้สูงอายุ ประจ าปี 2561 
-  จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติจากผู้อํานวยการสํานักการแพทย์ 
-  จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
-  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
-  ประสานคณะกรรมการ ชมรมผู้สูงอายุ บุคลากรของโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
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-  จัดทําหนังสือขอความร่วมมือจากโ รงพยาบาลในสังกัดเ พ่ือจัดเตรียมพาหนะอํานวย                    
ความสะดวกแก่ผู้สูงอายุในการเข้าร่วมกิจกรรม 

-  ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  สํานักอนามัยและสํานักพัฒนาสังคมเพ่ือร่วมกัน                   
จัดกิจกรรมบูรณาการเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 
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ภาพบรรยากาศ 
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
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1.2.5 โครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ 
สํานักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ได้ดําเนินโครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ 

ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุุน (ดินแดง) มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
892 ราย โดยประกอบด้วยการแข่งขันกีฬา 6 ประเภท และแบ่งการแข่งขัน ดังนี้ 

- กีฬาเดินทน 
- กีฬาเปตอง 
- กีฬาปาเปูา 
- กีฬาโยนห่วง 
- กีฬาโบลิ่งสนาม 
- กีฬาซัฟเฟิลบอร์ด 

 วัตถุประสงค ์
- เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพกาย จิตใจ สังคม ภูมิปัญญา 
- เพ่ือเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพ ช่วยให้มีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี 
- เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์กัน ตระหนักถึงความสําคัญในการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคม

ผู้สูงอายุ และเกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะ 
- เพ่ือให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพ เกิดความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างโรงพยาบาล 
 ผลการแข่งขันกีฬา  

- รางวัลถ้วยรวมกีฬาชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
- รางวัลถ้วยรวมกีฬารองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลสิรินธร 
- รางวัลถ้วยรวมกีฬารองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 

 รางวัลกองเชียร์ 
- Best of the best โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 
- Best of cheer โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
- Best of team work โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
- Best of creative โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และโรงพยาบาลตากสิน 
- Best of beautiful โรงพยาบาลกลาง  
- Best of smart โรงพยาบาลสิรินธร 
- Best of entertain โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
- Best of action โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 

 
 
 
 
 



28 
 

ภาพบรรยากาศ 
โครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ ประจ าปี 2561 
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1.2.6 โครงการสัมมนาสมาชิกผู้สูงอายุ 
สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ดําเนินการจัดโครงการสัมมนาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

เป็นประจําตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ซึ่งมีการผลัดเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินโครงการโดยโรงพยาบาล
ในสังกัดสํานักการแพทย์ ในปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลกลางได้ดําเนินกิจกรรมในวันที่ 15 – 16 มีนาคม 
2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมคือสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย์ 9 โรงพยาบาล 
จํานวน 180 คน และผู้เกี่ยวข้อง จํานวน 45 คน 
 วัตถุประสงค ์

- เพ่ือให้สมาชิกได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง 
- เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้สูงอายุแต่ละคน 
- เพ่ือให้เกิดการสร้างเครือข่ายของชมรมผู้สูงอายุระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย์ทั้ ง 

9 โรงพยาบาล 
- เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเอง ครอบครัว และสังคม 

  โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ สํานักการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 มีหัวข้อการ
สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง อาสาสมัครสาธารณสุข กองทุนสวัสดิการชุมชน
และด้านการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยม จังหวัดกาญจนบุรี มีการเยี่ยมชมชุมชน
เข้มแข็งด้านเศรษฐกิจพอเพียง และชุมชนกสิกรรมธรรมชาติและเกษตรอินทรี  

 วันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตําบลหนองสาหร่าย 
อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยตําบลหนองสาหร่ายได้ดําเนินการพัฒนาตําบลโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เริ่มต้นจากกี่ทบทวนตนเอง ทําบัญชีรายรับ -
รายจ่าย และใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 วันที่ 16 มีนาคม 2561 ศึกษาดุงาน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริม
ศักยภาพคนในชุมชนเมืองและชนบท ให้รู้จักพ่ึงพิงตนเอง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันกับสิ่งรุกเร้าภายนอกให้ชุมชนสามารถ
ดําเนินชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ เป็นแนวทางนําไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมตามภูมินิเวศและสภาพแวดล้ อม 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมน เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการพ่ึงพาตนเองภายใต้
เศรษฐกิจพอเพียง 
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บทที่ 2 
สรุปผลงานคณะกรรมการตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ 

ของโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ ประจ าปี 2561 

2.1 การด าเนินงานคลินิกผูสู้งอายุคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ ประจ าปี 2561 

 กรุงเทพมหานครได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ผู้สูงอายุที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยในแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) มีการกําหนดประเด็นเรื่องผู้สูงอายุไว้อย่างชัดเจน 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน มิติที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบ
วงจร โดยผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัย สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี และได้รับการดูแลสุขภาพ
อย่างครบวงจร โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย์กรุงเทพมหานครจึงได้จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพของ
โรงพยาบาลขึ้น ซึ่งเป็นก้าวแรกของการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้สูงอายุในโรงพยาบาล โดยอาศัยการประเมิน
สุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Comprehensive Geriatric Assessment) จากทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาล 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลครบทุกมิติสุขภาพ ส่งผลให้ผู้สูงอายุฟ้ืนคืนสภาพได้รวดเร็วขึ้น และนําผู้สูงอายุกลับเข้า
สู่สังคมได้อีกครั้ง ซึ่งเริ่มดําเนินการที่แผนกผู้ปุวยนอก โดยมาตรฐานของคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพได้มีการพัฒนามา
จากคู่มือมาตรฐานและการดําเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือ
ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ดังนี้  

1. มาตรฐานด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
2. มาตรฐานด้านบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงและบุคลากรร่วมปฏิบัติงาน 
3. มาตรฐานกระบวนการดําเนินงานโดยคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ 
4. มาตรฐานกระบวนการประเมินผลและติดตาม 

 เพ่ือให้คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพสามารถให้บริการแก่ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
อย่างแท้จริง สํานักการแพทย์ร่วมกับสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย จึงได้มีการพัฒนาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพเกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพมาเป็นลําดับ โดยคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพของ
โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร จะได้รับการตรวจประเมินการดําเนินงานโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย์ เป็นประจําทุกปี เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานในระดับประเทศอยู่เสมอ โดยมีเกณฑ์ในการตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ 
ครอบคลุมทั้ง 4 มาตรฐานของคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ จํานวน 20 ข้อ คิดเป็นคะแนนรวมเท่ากับ 56 คะแนน โดย
การประเมินแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
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1. คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพระดับเงิน (Silver : S)  ต้องผ่านเกณฑ์ในข้อที่มีเครื่องหมาย S จํานวน 16 
ข้อ และต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 17 คะแนนขึ้นไป  

2. คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพระดับทอง (Gold : G) ต้องผ่านเกณฑ์ในข้อที่มีเครื่องหมาย G จํานวน 16 
ข้อ และต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 35 คะแนนขึ้นไป   

3. คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพระดับเพชร (Diamond : D) ต้องผ่านเกณฑ์ในข้อที่มีเครื่องหมาย D จํานวน 
4 ข้อ และต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไป   

 
 
 
 

 

 และในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพของ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย์ ประจําปี 2561 ได้เข้าตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาล
ในสังกัดสํานักการแพทย์ ตามเกณฑ์การประเมินฯดังกล่าว และสามารถสรุปผลการตรวจประเมินได้ ดังนี้ 

 คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพระดับเงิน (S) ได้แก่  โรงพยาบาลกลาง 
  โรงพยาบาลตากสิน 
  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
  โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ  
  โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 
   โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร  
  โรงพยาบาลสิรินธร  
  โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
 คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพระดับทอง (G) ได้แก่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
  

  

 
 

ระดับ
มาตรฐาน 

ระดับเงิน ระดับทอง ระดับเพชร 
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2.2  ผลการตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ประจ าปี 2561  

 

 

 

1. สิ่งท่ีค้นพบ 
1.1 มีสถานที่ชัดเจนเป็นสัดส่วนในแบบการบริการผู้ปุวยนอก มีพ้ืนที่เฉพาะและมีปูายชื่อคลินิกชัดเจน และ

ไม่มีการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
1.2 มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ได้แก่ ปูาย ราวจับ ทางลาด ห้องน้ํา บันได 
1.3 เปิดให้บริการ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง และมีแพทย์รับผิดชอบ ทุกวันอังคารและวันพุธ เวลา 9.00 - 12.00 

น. และทุกวันศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. ในห้องตรวจแผนกอายุรกรรม 
1.4 พยาบาลที่ดําเนินงานเคยผ่านการฝึกอบรมเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จํานวน 5 ท่าน 
1.5 ทีมสหสาขาวิชาชีพ 7 สาขาวิชาชีพประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ ทันต

แพทย์ นักโภชนาการ นักกายภาพบําบัด 
1.6 มีการรวบรวมข้อมูล case geriatric syndrome เป็นรายไตรมาส 
1.7 มีการประเมิน Geriatric Assessment ; ADL และจัดทําเป็นข้อมูลสถิติท่ีชัดเจน 
1.8 มีการประเมิน Geriatric Assessment ; Cognitive Impairment และจัดทําเป็นข้อมูลสถิติท่ีชัดเจน 
1.9 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการ ในปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 100 
1.10 บุคลากรที่ให้การดูแลผู้ปุวยในคลินิกผู้สูงอายุได้รับการฝึกอบรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
1.11 มีการคัดกรอง Incontinence ทุกรายและข้อมูลสถิติ 
1.12 มีการคัดกรอง Fall ทุกรายและข้อมูลสถิติ 
1.13 มีการคัดกรอง Malnutrition ทุกรายและข้อมูลสถิติ 
1.14 มีการคัดกรอง Depression ทุกรายและข้อมูลสถิติ 
1.15 มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่โรงพยาบาลรับผิดชอบ ได้แก่ เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย เขตพระนคร 

เขตสัมพันธวงศ์ เขตปทุมวัน แต่ไม่มีการนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุ
ในชุมชน  

1.16 มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุในปี 2560 จํานวน 2,568 ราย มากกว่าในปี 2559 มากกว่า
ร้อยละ 10 

1.17 มีการทําวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และรอการตีพิมพ์ในวารสาร 
1.18 การทํานวัตกรรมที่เก่ียวกับผู้สูงอายุและนํามาใช้ในคลินิกผู้สูงอายุ (Innovation awake) 
1.19 รับปรึกษาจากคลินิกอ่ืนภายในโรงพยาบาลกับทีมคลินิกผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ แผนกอายุ

รกรรม แผนกศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก แผนกหูคอจมูก แผนกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ และ
แผนกอ่ืนๆ 

1.20 มีแพทย์เฉพาะทางที่ออกตรวจในคลินิกผู้สูงอายุ ได้แก่ Geriatrist Psychiatrist และ Geriatric Dentist 

โรงพยาบาลกลาง 
ผลการประเมิน : คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพระดับเงิน (S) 
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2. การปรับปรุงพัฒนาจากเดิมปี 2560 
2.1 มีการจัดเก็บสถิติข้อมูลโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาเสริมให้เป็นระบบมากข้ึน  
2.2 มีการคิดค้นนวัตกรรมมาใช้กับผู้ปุวยในคลินิก (Innovation awake) 
2.3 มีแพทย์สหสาขาในเวลาให้บริการคลินิกผู้สูงอายุ 
2.4 มีบทความวิชาการและแผนงานวิจัย 

3. โอกาสในการพัฒนา 
1.1 จัดพื้นที่สําหรับฝึกเดินและการกายภาพเพ่ือผู้ปุวยผู้สูงอายุ 
1.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้การดูแลผู้ปุวยสมองเสื่อมเพ่ือลด Care giver burden 
1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลในชุมชนและมีการนําไปประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างสม่ําเสมอและบันทึกข้อมูล

อย่างเป็นระบบ 
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1. สิ่งท่ีตรวจพบ 

1.1 มีสถานที่ชัดเจนเป็นสัดส่วนในแบบการบริการผู้ปุวยนอก มีพ้ืนที่เฉพาะและมีปูายชื่อคลินิกชัดเจน  และ
ไม่มีการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

1.2 มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ได้แก่ ปูาย ราวจับ ทางลาด ห้องน้ํา บันได 
1.3 เปิดให้บริการ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และมีแพทย์รับผิดชอบ ทุกวันจันทร์และวันอังคาร เวลา 13.00 - 

16.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารอํานวยการ 
1.4 พยาบาลที่ดําเนินงานเคยผ่านการฝึกอบรมเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จํานวน 3 ท่าน  
1.5 ทีมสหสาขาวิชาชีพ 8 สาขาวิชาชีพประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นัก

กายภาพบําบัด นักสังคมสงเคราะห์ นักโภชนากร นักจิตวิทยา และมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
1.6 มีการรวบรวมข้อมูล case geriatric syndrome เป็นรายไตรมาส 
1.7 มีการประเมิน Geriatric Assessment ; ADL และจัดทําเป็นข้อมูลสถิติที่ชัดเจน 
1.8 มีการประเมิน Geriatric Assessment ; Cognitive Impairment และจัดทําเป็นข้อมูลสถิติที่ชัดเจน 
1.9 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการ ในปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 99.63 
1.10 บุคลากรที่ให้การดูแลผู้ปุวยในคลินิกผู้สูงอายุได้รับการฝึกอบรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
1.11 มีการคัดกรอง Incontinence ทุกรายและข้อมูลสถิติ 
1.12 มีการคัดกรอง Fall ทุกรายและข้อมูลสถิติ 
1.13 มีการคัดกรอง Malnutrition ทุกรายและข้อมูลสถิติ 
1.14 มีการคัดกรอง Depression ทุกรายและข้อมูลสถิติ 
1.15 มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่โรงพยาบาลรับผิดชอบ ได้แก่ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตบางกอกใหญ่ 

แต่ไมม่ีการนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในชุมชน 
1.16 มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุในปี 2560 จํานวน 1,947 ราย  
1.17 อยู่ระหว่างการทําวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  
1.18 การทํานวัตกรรมที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุและนํามาใช้ ได้แก่ 3ล. ,ถุงผ้าสูงวัย ใส่ใจยา ,พระเจ้าตากสิน คุ้มครอง อุ่น

ใจ                             
1.19 รับปรึกษาจากคลินิกอ่ืนภายในโรงพยาบาลกับทีมคลินิกผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ แผนกอายุ

รกรรม แผนกศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก แผนกหูคอจมูก แผนกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ และ
แผนกอ่ืนๆ 

1.20 มีแพทย์เฉพาะทาง จํานวน 1 ท่าน ที่ออกตรวจในคลินิกผู้สูงอายุ  
 
 

โรงพยาบาลตากสิน 
ผลการประเมิน : คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพระดับเงิน (S) 
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2. การปรับปรุงพัฒนาจากเดิมปี 2560 
2.1 สหสาขาวิชาชีพให้ความสําคัญในการดูแลผู้สูงอายุได้ดีมาก 
2.2 มีการรับปรึกษา และส่งปรึกษาจากคลินิกอ่ืนๆ หรือแผนกอ่ืนในโรงพยาบาลมากข้ึน 
2.3 มีการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมด้านผู้สูงอายุใหม่ๆ 
2.4 เนื่องจากพ้ืนที่คับแคบ แต่มีการจัดสรรพื้นที่ในโรงพยาบาลได้ดีมาก  

 
3. โอกาสในการพัฒนา 

3.1 ในการประเมิน Geriatric Assessment และการคัดกรองต่างๆ สามารถต่อยอดการดําเนินงานให้มี
รูปแบบที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องการประชุมสหสาขาวิชาชีพ และการแก้ไขปัญหาที่มองเห็นเป็นรูปธรรม
ยิ่งขึ้น 

3.2 ปรับปรุงหรือขยายสถานที่ในการให้บริการผู้สูงอายุในคลินิก 
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1. สิ่งท่ีตรวจพบ 
1.1 มีสถานที่ชัดเจนเป็นสัดส่วนในแบบการบริการผู้ปุวยนอก มีพ้ืนที่เฉพาะและมีปูายชื่อคลินิกชัดเจน และ

ไม่มีการดําเนินการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
1.2 มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผู้

พิการและผู้ทุพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ได้แก่ ปูาย ราวจับ ทางลาด ห้องน้ํา บันได 
1.3 เปิดให้บริการ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง และมีแพทย์รับผิดชอบ ทุกวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา 

08.00 - 12.00 น. ณ ชั้น 8 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี 
1.4 พยาบาลทีด่ําเนินงานเคยผ่านการฝึกอบรมเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จํานวน 1 ท่าน  
1.5 ทีมสหสาขาวิชาชีพ 8 สาขาวิชาชีพประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักจิตวิทยา นัก

กายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด นักโภชนากร และมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
1.6 มีการรวบรวมข้อมูล case geriatric syndrome เป็นรายไตรมาส แต่ไม่มีรายงานการนําเสนอต่อ

ผู้บริหารของโรงพยาบาลให้ทราบ 
1.7 มีการประเมิน Geriatric Assessment ; ADL และจัดทําเป็นข้อมูลสถิติที่ชัดเจน และมีการประชุมสห

สาขาวิชาชีพ เพื่อหาสาเหตุ การรักษา การแก้ไข รวมทั้งการติดตามอาการ 1 ราย/เดือน 
1.8 มีการประเมิน Geriatric Assessment ; Cognitive Impairment และจัดทําเป็นข้อมูลสถิติที่ชัดเจน

และมีการประชุมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อหาสาเหตุ การรักษา การแก้ไข รวมทั้งการติดตามอาการ 1 ราย/
เดือน 

1.9 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการ ในปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 100 
1.10 บุคลากรที่ให้การดูแลผู้ปุวยในคลินิกผู้สูงอายุได้รับการฝึกอบรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
1.11 มีการคัดกรอง Incontinence ทุกรายและข้อมูลสถิติ และมีการประชุมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือหาสาเหตุ 

การรักษา การแก้ไข รวมทั้งการติดตามอาการ 1 ราย/เดือน 
1.12 มีการคัดกรอง Fall ทุกรายและข้อมูลสถิติ และมีการประชุมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือหาสาเหตุ การรักษา 

การแก้ไข รวมทั้งการติดตามอาการ 1 ราย/เดือน 
1.13 มีการคัดกรอง Malnutrition ทุกรายและข้อมูลสถิติ และมีการประชุมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือหาสาเหตุ 

การรักษา การแก้ไข รวมทั้งการติดตามอาการ 1 ราย/เดือน 
1.14 มีการคัดกรอง Depression ทุกรายและข้อมูลสถิติ และมีการประชุมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือหาสาเหตุ 

การรักษา การแก้ไข รวมทั้งการติดตามอาการ 1 ราย/เดือน 
1.15 มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่โรงพยาบาลรับผิดชอบ ได้แก่ เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตสาทร 

เขตคลองเตย และมีการนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในชุมชน จํานวน 
1 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนมาตานุสรณ์ 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
ผลการประเมิน : คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพระดับเงิน (S) 
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1.16 มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุในปี 2560 จํานวน 1,905 ราย เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ไม่ถึงร้อย
ละ 10 

1.17 อยู่ระหว่างการทําวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ รอการตอบรับตีพิมพ์จากวารสาร 
1.18 การทํานวัตกรรมที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุและนํามาใช้ ได้แก่ QR code ลดหกล้ม และฉลากยารูปภาพ

ผู้สูงอายุ (ยังไม่ได้เริ่มดําเนินการในปีนี้) 
1.19 รับปรึกษาจากคลินิกอ่ืนภายในโรงพยาบาลกับทีมคลินิกผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ คลินิกอายุ

รกรรม คลินิกศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก คลินิกจิตเวช และคลินิกอ่ืนๆ 
1.20 มีแพทย์เฉพาะทาง จํานวน 3 ท่าน ที่ออกตรวจในคลินิกผู้สูงอายุ ได้แก่ แพทย์เฉพาะทาง (อายุรแพทย์ 

และแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู) และทันตแพทย์ 

2. การปรับปรุงพัฒนาจากเดิมปี 2560 
2.1 มีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมตามกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับ

ผู้พิการและผู้ทุพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 
2.2  ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจบริบทและทิศทางในการทํางานมากขึ้นและผู้บริหารให้การสนับสนุนในเรื่อง

ผู้สูงอายุ 
2.3 สหสาขาวิชาชีพให้ความสําคัญในการดูแลผู้สูงอายุได้ดีมาก และให้ความร่วมมือในการดําเนินงานด้าน

ผู้สูงอายุอย่างมาก 
2.4 มีการรับปรึกษา และส่งปรึกษาจากคลินิกอ่ืนๆ หรือแผนกอ่ืนในโรงพยาบาลมากข้ึน 
2.5 มีการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมด้านผู้สูงอายุใหม่ๆ 
2.6 มีการจัดระบบติดตาม Geriatric syndrome ที่เป็นระบบ  
2.7 มีการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกเพ่ือแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุได้มากข้ึน 

3. โอกาสในการพัฒนา 
3.1 การทํางานวิจัยให้มากขึ้น 
3.2  เกณฑ์คัดเข้าคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพยังไม่ชัดเจน  
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามผู้ปุวยว่ามีอาการดีข้ึนหรือแย่ลงอย่างไร 
3.4 จํานวนผู้ปุวยที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ และภาวะโภชนาการยังมีค่อนข้างน้อย ควรเพ่ิมการค้นหามาก

ขึ้น  
3.5 การร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุในมิติสุขภาพและมิติสังคม ตามโครงการ กทม.

ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง 
3.6 การเก็บข้อมูลผู้ปุวย Falling ควรเก็บจากสาเหตุ ซึ่งแบ่งได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ Pre disposing Factors 

(ปัจจัยเสี่ยง)  และ Pre cipitating Factors (ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการ) 
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1. สิ่งท่ีตรวจพบ 
1.1 มีสถานที่ชัดเจนเป็นสัดส่วนในแบบการบริการผู้ปุวยนอก มีพ้ืนที่เฉพาะและมีปูายชื่อคลินิกชัดเจน และ

ไม่มีการดําเนินงานแบบการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
1.2 มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ได้แก่ ปูาย ราวจับ ทางลาด ห้องน้ํา บันได 
1.3 เปิดให้บริการ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และมีแพทย์รับผิดชอบ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 08.00-

12.00 น. ณ ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ 
1.4 พยาบาลที่ดําเนินงานเคยผ่านการฝึกอบรมเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จํานวน 1 ท่าน  
1.5 ทีมสหสาขาวิชาชีพ 6 สาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร นักจิตวิทยา นักกายภาพบําบัด   นัก

สังคมสงเคราะห์ นักโภชนากร และมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง แต่ในการประชุมยังไม่มีการพิจารณา
ถึงการแก้ไขปัญหาร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ 

1.6 มีการรวบรวมข้อมูล Case geriatric syndrome เป็นรายไตรมาส 
1.7 มีการประเมิน Geriatric Assessment ; ADL และจัดทําเป็นข้อมูลสถิติท่ีชัดเจน  
1.8 มีการประเมิน Geriatric Assessment ; Cognitive Impairment และจัดทําเป็นข้อมูลสถิติท่ีชัดเจน 
1.9 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการ ในปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 91.12 
1.10 บุคลากรที่ให้การดูแลผู้ปุวยในคลินิกผู้สูงอายุได้รับการฝึกอบรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
1.11 มีการคัดกรอง Incontinence ทุกรายและข้อมูลสถิติ  
1.12 มีการคัดกรอง Fall ทุกรายและข้อมูลสถิติ  
1.13 มีการคัดกรอง Malnutrition ทุกรายและข้อมูลสถิติ  
1.14 มีการคัดกรอง Depression ทุกรายและข้อมูลสถิติ  
1.15 มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่โรงพยาบาลรับผิดชอบ ได้แก่ เขตหนองแขม เขตบางบอน และมีการนํา

ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในชุมชน จํานวน 3 ชุมชน 
1.16 มีการฉีดวัคซนีไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุในปี 2560 จํานวน 517 ราย เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 น้อยกว่าร้อย

ละ 10 
1.17 มีการทําวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และมีการนําเสนอ 
1.18 การทํานวัตกรรมที่เก่ียวกับผู้สูงอายุและนํามาใช้ ได้แก่ สมุดภาพเพ่ือช่วยการทานยา 
1.19 การดําเนินการรับปรึกษาจากคลินิกอ่ืนภายในโรงพยาบาลกับทีมคลินิกผู้สูงอายุน้อยมาก 
1.20 ไมม่ีแพทย์เฉพาะทางที่ออกตรวจในคลินิกผู้สูงอายุ  

 

 

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
ผลการประเมิน : คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพระดับเงิน (S) 
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2. การปรับปรุงพัฒนาจากเดิมปี 2560 
2.1  การนํา Body Composition Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์ 
2.2  เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลงเยี่ยมบ้านผู้ปุวยเพื่อช่วยการปรับสภาพบ้าน ตามโครงการ กทม. ใส่ใจ    ผู้

สูงวัย หัวใจแกร่ง 

3. โอกาสในการพัฒนา 
3.1 การปรับปรุงคลินิกผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพในคลินิกผู้สูงอายุ

เข้าถึงได ้
3.2  การพัฒนากําลังคนด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะพยาบาล 
3.3 การพัฒนาการคัดเลือกผู้ปุวยเข้ามาในคลินิกผู้สูงอายุ 
3.4 การทํางานร่วมกันให้เป็นแบบสหสาขาวิชาชีพโดยแท้จริง 
3.5 สถิติผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุ ควรทําและเสนอผู้บริหารทุก 3 เดือน 
3.6 การใช้ ICD-10 ในการนับจํานวน Case geriatric syndrome 
3.7 การเข้าใจเครื่องมือวินิจฉัยคัดกรอง Geriatric syndrome 
3.8 การพัฒนาความชํานาญเพ่ือให้มีการส่ง case มาขอรับการปรึกษา 
3.9 การคิดนวัตกรรมให้ตรงกับปัญหาของผู้สูงอายุ เช่น ฉลากยา 
3.10 จํานวนวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีไม่เพียงพอ 
3.11 งานชุมชนให้เน้น geriatric syndrome และมีความใกล้ชิดกับชุมชน 
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1. สิ่งท่ีตรวจพบ 

1.1 มีสถานที่ชัดเจนเป็นสัดส่วนในแบบการบริการผู้ปุวยนอก มีพ้ืนที่เฉพาะและมีปูายชื่อคลินิกชัดเจน และ
ไม่มีการดําเนินงานแบบการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

1.2 มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ได้แก่ ปูาย ราวจับ ทางลาด ห้องน้ํา บันได 
1.3 เปิดให้บริการ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และมีแพทย์รับผิดชอบ จํานวน 2 ท่าน (แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

และอายุรแพทย์) เปิดบริการทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อาคารผู้ปุวย
นอก ชั้น 2 

1.4 พยาบาลที่ดําเนินงานเคยผ่านการฝึกอบรมเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จํานวน 1 ท่าน  
1.5 ทีมสหสาขาวิชาชีพ 9 สาขาวิชาชีพประกอบด้วย แพทย์ (แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เวชศาสตร์

ฟ้ืนฟู อายุรแพทย์ จิตแพทย์) พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักจิตวิทยา นักกายภาพบําบัด นัก
กิจกรรมบําบัด นักสังคมสงเคราะห์ นักโภชนาการ และมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 

1.6 มีการรวบรวมข้อมูล case geriatric syndrome ไม่ได้รวบรวมเป็นรายไตรมาส และมีการนําเสนอต่อ
ผู้บริหารของโรงพยาบาล 

1.7 มีการประเมิน Geriatric Assessment ; ADL และจัดทําเป็นข้อมูลสถิติท่ีชัดเจน  
1.8 มีการประเมิน Geriatric Assessment ; Cognitive Impairment และจัดทําเป็นข้อมูลสถิติท่ีชัดเจน 
1.9 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการ ในปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 96.44 
1.10 บุคลากรที่ให้การดูแลผู้ปุวยในคลินิกผู้สูงอายุได้รับการฝึกอบรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
1.11 มีการคัดกรอง Incontinence ทุกรายและข้อมูลสถิติ  
1.12 มีการคัดกรอง Fall ทุกรายและขอ้มูลสถิต ิ 
1.13 มีการคัดกรอง Malnutrition ทุกรายและข้อมูลสถิติ 
1.14 มีการคัดกรอง Depression ทุกรายและข้อมูลสถิติ  
1.15 มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่โรงพยาบาลรับผิดชอบ ได้แก่ เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง เขตคลองสาม

วา เขตมีนบุรี แต่ยังขาดการนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในชุมชน 
1.16 มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุในปี 2560 จํานวน 1,339 ราย เพ่ิมข้ึนจากปี 2559   
1.17 ทีมคลินิกผู้สูงอายุยังไม่มีการจัดทํางานวิจัยและนวัตกรรม 
1.18 ทีมคลินิกผู้สูงอายุไม่มีการทํานวัตกรรมที่เก่ียวกับผู้สูงอายุและนํามาใช้  
1.19 รับปรึกษาจากคลินิกอ่ืนภายในโรงพยาบาลกับทีมคลินิกผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา ได้แก่ แผนก

ผู้ปุวยนอก (OPD ชมรมผู้สูงอายุ OPD Med Ortho กายภาพ และทีมเยี่ยมบ้าน) และแผนกผู้ปุวยใน 
(อายุรกรรม ศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมทั่วไป) 

1.20 มีแพทย์เฉพาะทาง ที่ออกตรวจในคลินิกผู้สูงอายุ ได้แก่ แพทย์เวชกรรมฟ้ืนฟู จิตแพทย์ และทันตแพทย์ 

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศม์ิ 
ผลการประเมิน : คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพระดับเงิน (S) 
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2. การปรับปรุงพัฒนาจากเดิมปี 2560 
2.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกเพ่ือแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในชุมชนได้มากขึ้น 
2.2  สหสาขาวิชาชีพให้ความสําคัญในการดูแลผู้สูงอายุได้ดีมาก และให้ความร่วมมือในการดําเนินงานด้าน

ผู้สูงอายุอย่างมาก 
2.3 มีการรับปรึกษา และส่งปรึกษาจากคลินิกอ่ืนๆ หรือแผนกอ่ืนในโรงพยาบาลมากข้ึน 
2.4  ชื่นชมการจัดกิจกรรมที่สร้างขวัญกําลังใจให้กับผู้ปุวยและญาติ 

3. โอกาสในการพัฒนา 
3.1 ส่งเสริมให้บุคลากรในคลินิกผู้สูงอายุมีการทํางานวิจัยและนวัตกรรมให้มากข้ึน 
3.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล มีการประชุมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือหาสาเหตุ การรักษา การแก้ไข รวมทั้งการ

ติดตามอาการ อย่างน้อย 1 ราย/เดือน และการติดตามผู้ปุวยว่ามีอาการดีข้ึนหรือแย่ลงอย่างไร 
3.3 เพ่ิมความครอบคลุมของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 
3.4  การขยายพ้ืนที่ของคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาล เพ่ือให้มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการทํางานของ

ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
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1. สิ่งท่ีตรวจพบ 
1.1 มีสถานที่ชัดเจนเป็นสัดส่วนในแบบการบริการผู้ปุวยนอก มีพื้นท่ีเฉพาะและมีปูายชื่อคลินิกชัดเจน และมี

การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
1.2 มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ได้แก่ ปูาย ราวจับ ทางลาด ห้องน้ํา บันได  
1.3 เปิดให้บริการ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และมีแพทย์รับผิดชอบ (ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ เวลา 08.00 - 

12.00 น.) ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ตึกอํานวยการ ชั้น 1  
1.4 พยาบาลทีด่ําเนินงานเคยผ่านการฝึกอบรมเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จํานวน 4 ท่าน  
1.5 ทีมสหสาขาวิชาชีพ 7 สาขาวิชาชีพประกอบด้วย แพทย์ (แพทย์เวชศาสตร์ปูองกันฯ แพทย์ออโธร์ปิดิก  

แพทย์อายุรกรรม จิตแพทย์) พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักจิตวิทยา นักโภชนากร นักสังคม
สงเคราะห์ และมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 

1.6 มีการรวบรวมข้อมูล case geriatric syndrome เป็นรายไตรมาส และนําสนอต่อองค์กรแพทย์/
ผู้บริหารโรงพยาบาลและมีเอกสารการนําเสนอข้อมูล และมีข้อเสนอแนะตอบกลับมาที่คลินิกฯ 

1.7 มีการประเมิน Geriatric Assessment ; ADL และจัดทําเป็นข้อมูลสถิติท่ีชัดเจน  
1.8 มีการประเมิน Geriatric Assessment ; Cognitive Impairment และจัดทําเป็นข้อมูลสถิติท่ีชัดเจน 
1.9 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการ ในปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 91.23 
1.10 บุคลากรที่ให้การดูแลผู้ปุวยในคลินิกผู้สูงอายุได้รับการฝึกอบรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
1.11 มีการคัดกรอง Incontinence ทุกรายและข้อมูลสถิติ และมีการประชุมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือหาสาเหตุ 

การรักษา การแก้ไข รวมทั้งการติดตามอาการ 1 ราย/เดือน 
1.12 มีการคัดกรอง Fall ทุกรายและข้อมูลสถิติ และมีการประชุมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือหาสาเหตุ การรักษา 

การแก้ไข รวมทั้งการติดตามอาการ 1 ราย/เดือน 
1.13 มีการคัดกรอง Malnutrition ทุกรายและข้อมูลสถิติ  
1.14 มีการคัดกรอง Depression ทุกรายและข้อมูลสถิติ  
1.15 มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่โรงพยาบาลรับผิดชอบ ได้แก่ เขตลาดกระบัง และมีการนําข้อมูลมาใช้

ประโยชน์ในการวางแผนและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในชุมชน จํานวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเลียบคลองมอญ 
และชุมชนมาเรียลัย 

1.16 มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุในปี 2560 จํานวน 819 ราย เพ่ิมข้ึนจากปี 2559  มากกว่า
ร้อยละ 10 

1.17 นําเสนอโปสเตอร์ผลงานคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ในงานสัมมานา
วิชาการประจําปี สํานักการแพทย์ 

1.18 การทํานวัตกรรมที่เก่ียวกับผู้สูงอายุและนํามาใช้ ได้แก่ LKB Implant Housing 

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
ผลการประเมิน : คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพระดับเงิน (S) 
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1.19 รับปรึกษาจากคลินิกอ่ืนภายในโรงพยาบาลกับทีมคลินิกผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ ห้องตรวจ
โรคทั่วไป คลินิกกระดูกและข้อ หอผู้ปุวยใน คลินิกอายุรกรรม คลินิกโรคหัวใจ โครงการใกล้บ้านใกล้ใจ 
ชุมชนและ ศบส. คลินิกเบาหวาน 

1.20 มีแพทย์เฉพาะทาง ออกตรวจในคลินิกผู้สูงอายุ ได้แก่ แพทย์เฉพาะทาง และทันตแพทย์ 

2. การปรับปรุงพัฒนาจากเดิมปี 2560 
2.1 สหสาขาวิชาชีพให้ความสําคัญในการดูแลผู้สูงอายุได้ดีมาก และให้ความร่วมมือในการดําเนินงานด้าน

ผู้สูงอายุอย่างมาก 
2.2  มีการรับปรึกษา และส่งปรึกษาจากคลินิกอ่ืนๆ หรือแผนกอ่ืนในโรงพยาบาลมากขึ้น 
2.3 การสร้างผลงานวิชาการและงานนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุใหม่ๆ เช่น นวัตกรรมทางด้านทันตกรรมของ

ผู้สูงอายุ (LKB Implant Housing) 
2.4 การลงพ้ืนที่ในชุมชนเพ่ิมขึ้น 

3. โอกาสในการพัฒนา 
3.1 เกณฑ์คัดเข้าคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพยังไม่ชัดเจน 
3.2  การประชุมสหสาขาวิชาชีพ ควรนํา case ผู้ปุวยที่มีปัญหามาพิจารณาการแก้ไข 
3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเรื่อง Falling ไม่ควรใช้หลายเครื่องมือ 
3.4 การเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุในด้านมิติสุขภาพและมิติสังคมในโครงการ 

กทม.ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง 
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1. สิ่งท่ีตรวจพบ 

1.1 มีสถานที่ชัดเจนเป็นสัดส่วนในแบบการบริการผู้ปุวยนอก มีพื้นท่ีเฉพาะและมีปูายชื่อคลินิกชัดเจน และมี
รูปแบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ไม่ครบทุกวันที่ให้บริการ 

1.2 มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ได้แก่ ปูาย ราวจับ ทางลาด ห้องน้ํา บันได 
1.3 เปิดให้บริการ สัปดาห์ละ 4 ครั้ง และมีแพทย์รับผิดชอบ ให้บริการวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 

08.00 - 12.00 น. 
1.4 พยาบาลทีด่ําเนินงานเคยผ่านการฝึกอบรมเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จํานวน  2 คน 
1.5 ทีมสหสาขาวิชาชีพ 7 สาขาวิชาชีพประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักจิตวิทยา นัก

กายภาพบําบัด นักโภชนากร และมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
1.6 มีการรวบรวมข้อมูล case geriatric syndrome เป็นรายไตรมาส และนําสนอต่อองค์กรแพทย์/

ผู้บริหารโรงพยาบาลและมีเอกสารการนําเสนอข้อมูล และมีข้อเสนอแนะตอบกลับมาที่คลินิกฯ 
1.7 มีการประเมิน Geriatric Assessment ; ADL และจัดทําเป็นข้อมูลสถิติที่ชัดเจน และมีการประชุมสห

สาขาวิชาชีพ เพื่อหาสาเหตุ การรักษา การแก้ไข รวมทั้งการติดตามอาการ 3 ราย/เดือน 
1.8 มีการประเมิน Geriatric Assessment ; Cognitive Impairment และจัดทําเป็นข้อมูลสถิติที่ชัดเจน

และมีการประชุมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อหาสาเหตุ การรักษา การแก้ไข รวมทั้งการติดตามอาการ 3 ราย/
เดือน 

1.9 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการ ในปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 92.32 
1.10 บุคลากรที่ให้การดูแลผู้ปุวยในคลินิกผู้สูงอายุได้รับการฝึกอบรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
1.11 มีการคัดกรอง Incontinence ทุกรายและข้อมูลสถิติ และมีการประชุมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือหาสาเหตุ 

การรักษา การแก้ไข รวมทั้งการติดตามอาการ 1 ราย/เดือน 
1.12 มีการคัดกรอง Fall ทุกรายและข้อมูลสถิติ และมีการประชุมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือหาสาเหตุ การรักษา 

การแก้ไข รวมทั้งการติดตามอาการ 1 ราย/เดือน 
1.13 มีการคัดกรอง Malnutrition ทุกรายและข้อมูลสถิติ และมีการประชุมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือหาสาเหตุ 

การรักษา การแก้ไข รวมทั้งการติดตามอาการ 3 ราย/เดือน 
1.14 มีการคัดกรอง Depression ทุกรายและข้อมูลสถิติ และมีการประชุมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือหาสาเหตุ 

การรักษา การแก้ไข รวมทั้งการติดตามอาการ 1 ราย/เดือน 
1.15 มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่โรงพยาบาลรับผิดชอบ ได้แก่ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตทวีวัฒนาและ

มีการนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในชุมชน จํานวน 4 ชุมชน 
1.16 มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุในปี 2560 จํานวน 1,266 ราย เพ่ิมข้ึนจากปี 2559  เพิ่มข้ึน

มากกว่าร้อยละ 10 

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
ผลการประเมิน : คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพระดับทอง (G) 
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1.17 รองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงาน CQI Poster presentation ดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจ ชะลอเสื่อม ในงานสัมมนา

วิชาการประจําปี สํานักการแพทย์ ครั้งที่ 15 
1.18 รางวัลดีเด่น ประกวดรางวัลรายกระบวนงาน “โครงการสุขใจ สูงวัย ประคับประคอง” ในรางวัล

คุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ประจําปีงบประมาณ 2560 
1.19 รับปรึกษาจากคลินิกอ่ืนภายในโรงพยาบาลกับทีมคลินิกผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ ประกัน

สุขภาพ อายุรกรรม ศัลยกรรมกระดูก เวชกรรมฟ้ืนฟู หอผู้ปุวยใน ศูนย์บริการสาธารณสุข 
1.20 มีแพทย์เฉพาะทาง จํานวน 2 ท่าน ที่ออกตรวจในคลินิกผู้สูงอายุ ได้แก่ แพทย์เฉพาะทางและทันตแพทย์ 

2. การปรับปรุงพัฒนาจากเดิมปี 2560 
2.1 มีการจัดระบบการทํางานที่ดีมากขึ้น รวมถึงการทํางานเชื่อมกับศูนย์บริการสาธารณสุขและสํานักงานเขต 
2.2  สหสาขาวิชาชีพให้ความสําคัญในการดูแลผู้สูงอายุได้ดีมาก และให้ความร่วมมือในการดําเนินงานด้าน

ผู้สูงอายุอย่างมาก 
2.3 มีการรับปรึกษา และส่งปรึกษาจากคลินิกอ่ืนๆ หรือแผนกอ่ืนในโรงพยาบาลมากข้ึน 
2.4 มีการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมด้านผู้สูงอายุใหม่ๆ 
2.5 ผู้บริหารให้ความสําคัญและให้การสนับสนุนในการดําเนินงาน และผู้ปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง  
2.6  ชื่นชมในการหาเงินทุนในการจัดซื้อวัคซีนและสามารถกระตุ้นให้ผู้สูงอายุรับการฉีดวัคซีนมากขึ้น 

3. โอกาสในการพัฒนา 
3.1 ส่งงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่ได้มาตรฐาน TCI  

 3.2  รูปแบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จครบทุกวันที่เปิดให้บริการ 
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1. สิ่งท่ีตรวจพบ 

1.1 มีสถานที่ชัดเจนเป็นสัดส่วนในแบบการบริการผู้ปุวยนอก มีพ้ืนที่เฉพาะและมีปูายชื่อคลินิกชัดเจน และ
ไม่มีการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

1.2 มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ได้แก่ ปูาย ราวจับ ทางลาด ห้องน้ํา บันได 
1.3 เปิดให้บริการ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และมีแพทย์รับผิดชอบ ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. ณ 

ชั้น 2 อาคารบริการ  
1.4 พยาบาลที่ดําเนินงานเคยผ่านการฝึกอบรมเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จํานวน 3 ท่าน  
1.5 ทีมสหสาขาวิชาชีพ 9 สาขาวิชาชีพประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักจิตวิทยา นัก

กายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด นักสังคมสงเคราะห์ นักโภชนากร และมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
1.6 มีการรวบรวมข้อมูล case geriatric syndrome เป็นรายไตรมาส และนําสนอต่อองค์กรแพทย์/

ผู้บริหารโรงพยาบาลและมีเอกสารการนําเสนอข้อมูล และมีข้อเสนอแนะตอบกลับมาที่คลินิกฯ 
1.7 มีการประเมิน Geriatric Assessment ; ADL และจัดทําเป็นข้อมูลสถิติที่ชัดเจน และมีการประชุมสห

สาขาวิชาชีพ เพื่อหาสาเหตุ การรักษา การแก้ไข รวมทั้งการติดตามอาการ 1 ราย/เดือน 
1.8 มีการประเมิน Geriatric Assessment ; Cognitive Impairment และจัดทําเป็นข้อมูลสถิติที่ชัดเจน

และมีการประชุมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อหาสาเหตุ การรักษา การแก้ไข รวมทั้งการติดตามอาการ 1 ราย/
เดอืน 

1.9 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการ ในปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 92.33 
1.10 บุคลากรที่ให้การดูแลผู้ปุวยในคลินิกผู้สูงอายุได้รับการฝึกอบรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
1.11 มีการคัดกรอง Incontinence ทุกรายและข้อมูลสถิติ และมีการประชุมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือหาสาเหตุ 

การรักษา การแก้ไข รวมทั้งการติดตามอาการ 1 ราย/เดือน 
1.12 มีการคัดกรอง Fall ทุกรายและข้อมูลสถิติ และมีการประชุมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือหาสาเหตุ การรักษา 

การแก้ไข รวมทั้งการติดตามอาการ 1 ราย/เดือน 
1.13 มีการคัดกรอง Malnutrition ทุกรายและข้อมูลสถิติ และมีการประชุมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือหาสาเหตุ 

การรักษา การแก้ไข รวมทั้งการติดตามอาการ 1 ราย/เดือน 
1.14 มีการคัดกรอง Depression ทุกรายและข้อมูลสถิติ และมีการประชุมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือหาสาเหตุ 

การรักษา การแก้ไข รวมทั้งการติดตามอาการ 1 ราย/เดือน 
1.15 มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่โรงพยาบาลรับผิดชอบ ได้แก่ เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขตพระโขนง 

เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตบึงกุ่ม เขตบางนา เขตบางกะปิ และมีการนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในชุมชน จํานวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ ชุมชนอ่อนนุช 
40 ไร่ และชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ 

โรงพยาบาลสิรินธร 
ผลการประเมิน : คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพระดับเงิน (S) 
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1.16 มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุในปี 2560 จํานวน 2,007 ราย เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 มากกว่า
ร้อยละ 10 

1.17 อยู่ระหว่างการทําวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  
1.18 การทํานวัตกรรมที่เก่ียวกับผู้สูงอายุและนํามาใช้ ได้แก่ ฉลากยาใช้ง่าย ใส่ใจผู้สูงอายุ 
1.19 รับปรึกษาจากคลินิกอ่ืนภายในโรงพยาบาลกับทีมคลินิกผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ได้แก่               

อายุรกรรมและอายุรกรรมประสาท ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ศัลยกรรมกระดูก จิตเวช แพทย์แผนไทย 
หอผู้ปุวยใน ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์เบาหวานและประกันสังคม 

1.20 มีแพทย์เฉพาะทาง จํานวน 2 ท่าน ที่ออกตรวจในคลินิกผู้สูงอายุ ได้แก่ แพทย์เฉพาะทางและทันตแพทย์ 

2. การปรับปรุงพัฒนาจากเดิมปี 2560 
2.1 สหสาขาวิชาชีพให้ความสําคัญในการดูแลผู้สูงอายุได้ดีมาก และให้ความร่วมมือในการดําเนินงานด้าน

ผู้สูงอายุอย่างมาก 
2.2  มีการรับปรึกษา และส่งปรึกษาจากคลินิกอ่ืนๆ หรือแผนกอ่ืนในโรงพยาบาลมากขึ้น 
2.3 มีการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมด้านผู้สูงอายุใหม่ๆ เช่น ฉลากยาใช้ง่าย ใส่ใจผู้สูงอายุ 
2.4 มีการจัดระบบติดตาม Geriatric syndrome ที่เป็นระบบ และการเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Google 

form โดยกรอกข้อมูลผ่าน QR Code 
2.5 มีการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกเพ่ือแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุได้มากข้ึน 
2.6  ผู้บริหารให้ความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ 
2.7  ชื่นชมการดําเนินโครงการในชุมชนฯ และในปีต่อไป ขอให้มีการแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุที่

เข้าร่วมโครงการ 

3. โอกาสในการพัฒนา 
3.1 การทํางานวิจัยให้มากขึ้น 
3.2  การทํางานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในมิติสุขภาพและมิติสังคม ตามโครงการ กทม.ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจ

แกร่ง 
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1. สิ่งท่ีตรวจพบ 

1.1 มีสถานที่ชัดเจนเป็นสัดส่วนในแบบการบริการผู้ปุวยนอก มีพ้ืนที่เฉพาะและมีปูายชื่อคลินิกชัดเจน และ
ไม่มีการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

1.2 มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ได้แก่ ปูาย ราวจับ ทางลาด ห้องน้ํา บันได 
1.3 เปิดให้บริการ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และมีแพทย์รับผิดชอบ ทุกวันอังคาร วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. 
1.4 พยาบาลที่ดําเนินงานเคยผ่านการฝึกอบรมเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จํานวน 2 ท่าน  
1.5 ทีมสหสาขาวิชาชีพ 6 สาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นั ก

กายภาพบําบัด แพทย์แผนไทย และมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
1.6 มีการรวบรวมข้อมูล case geriatric syndrome เป็นรายไตรมาส ไม่มีการนําเสนอต่อผู้บริหาร

โรงพยาบาลให้ทราบ 
1.7 มีการประเมิน Geriatric Assessment ; ADL และจัดทําเป็นข้อมูลสถิติท่ีชัดเจน  
1.8 มีการประเมิน Geriatric Assessment ; Cognitive Impairment และจัดทําเป็นข้อมูลสถิติที่ชัดเจน

และมีการประชุมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อหาสาเหตุ การรักษา การแก้ไข รวมทั้งการติดตามอาการ 1 ราย/
เดือน 

1.9 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการ ในปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 95 
1.10 บุคลากรที่ให้การดูแลผู้ปุวยในคลินิกผู้สูงอายุได้รับการฝึกอบรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
1.11 มีการคัดกรอง Incontinence ทุกรายและข้อมูลสถิติ  
1.12 มีการคัดกรอง Fall ทุกรายและข้อมูลสถิติ  
1.13 มีการคัดกรอง Malnutrition ทุกรายและข้อมูลสถิติ  
1.14 มีการคัดกรอง Depression ทุกรายและข้อมูลสถิติ และมีการประชุมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือหาสาเหตุ 

การรักษา การแก้ไข รวมทั้งการติดตามอาการ 1 ราย/เดือน 
1.15 มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่โรงพยาบาลรับผิดชอบ ได้แก่ เขตท่าข้าม เขตแสมดํา และมีการนําข้อมูล

มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ 
1.16 มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุในปี 2560 จํานวน 345 ราย เพ่ิมข้ึนจากปี 2559  มากกว่า

ร้อยละ 10 
1.17 อยู่ระหว่างการทําวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  
1.18 มีการทํานวัตกรรมที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุและนํามาใช้  
1.19 รับปรึกษาจากคลินิกอ่ืนภายในโรงพยาบาลกับทีมคลินิกผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา ได้แก่ คลินิกอายุ

รกรรม คลินิกศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก คลินิกส่มเสริมสุขภาพ  
1.20 มีแพทย์เฉพาะทาง จํานวน 1 ท่าน ที่ออกตรวจในคลินิกผู้สูงอายุ ได้แก่ แพทย์เฉพาะทาง 

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
ผลการประเมิน : คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพระดับเงิน (S) 
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2. การปรับปรุงพัฒนาจากเดิมปี 2560 
2.1 สหสาขาวิชาชีพให้ความสําคัญในการดูแลผู้สูงอายุได้ดีมาก และให้ความร่วมมือในการดําเนินงานด้าน

ผู้สูงอายุอย่างมาก 
2.2  มีการรับปรึกษา และส่งปรึกษาจากคลินิกอ่ืนๆ หรือแผนกอ่ืนในโรงพยาบาลมากข้ึน 
2.3 มีการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมด้านผู้สูงอายุใหม่ๆ 
2.4  มีการบริหารจัดการสถานที่ได้ดี แม้พ้ืนที่มีจํากัด 
2.5 มีการดูแลผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน โดยการลงเยี่ยมบ้านผู้ปุวยร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

3. โอกาสในการพัฒนา 
3.1 การทํางานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้มากขึ้น 
3.2 ปรับปรุงพื้นดินที่มีการทรุดตัว 
3.3 การทํางานที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุในมิติสุขภาพและมิติสังคม ตามโครงการ กทม.ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจ

แกร่ง และการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาในชุมชน 
3.4 ในการประชุมสหสาขาวิชาชีพ ควรเพิ่มการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของผู้ปุวยให้มากขึ้น ทั้งในด้านของ 

ADL/ Incontinence /Fall /Malnutrition และ Depression 
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2.3  เกณฑ์การตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

 

คะแนน 
 

การประเมิน 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

ได้มาตรฐาน สูงกว่ามาตรฐาน 

0 1 2 3 4 5 
1. มีสถานที่ชัดเจนเป็นสัดส่วนในแบบการ  
    บริการผู้ปุวยนอก 

ไม่มี มีแบบผู้ปุวยนอก มีพ้ืนที่เฉพาะและ 
มีปูายชื่อคลินิกชัดเจน 

ให้บริการแบบ 
 One stop service 

- - 

2. มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ได้แก่ ปูาย     
    ราวจับ ทางลาด ห้องน้ํา บันได 

ไม่มี มี เหมาะสม มี เหมาะสม และเป็นไปตาม
กฎกระทรวงฯ พ.ศ.2548 

- - - 

3. เปิดบริการอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์    
    และมีแพทย์รับผิดชอบ 

ไม่มี 1 ครั้ง/สัปดาห์ 2 – 3 ครั้ง/สัปดาห์ 4 – 5 ครั้ง/สัปดาห์ - - 

4. พยาบาลที่ดําเนินงานเคยผ่านการ  
    ฝึกอบรมเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 

ไม่มี 1 คน  2 คน - - - 

5. ทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์      
    กายภาพบําบัด เภสัชกร เป็นต้น 

ไม่มี มีทีม 5 สหสาขา  
ในวันที่ให้บริการและ

ประชุมอย่างน้อย  
1 ครั้ง/เดือน 

มีทีมมากกว่า 5 สหสาขา ใน
วันที่ให้บริการและประชุม
อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน 

- - - 

6. รวบรวมจํานวน case geriatric   
    syndrome ทุก 3 เดือน 
 
 
 
 
 

ไม่มี มีการรวบรวมข้อมูล มีการรวบรวมข้อมูล และ
นําเสนอต่อองค์กรแพทย์/

ผู้บริหาร รพ. และมีเอกสาร
แสดงการนําเสนอข้อมูล 
และมีข้อเสนอแนะตอบ

กลับมาที่คลินิกฯ  

- - - 
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คะแนน 
 

การประเมิน 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

ได้มาตรฐาน สูงกว่ามาตรฐาน 

0 1 2 3 4 5 
7. Geriatric Assessment ; ADL * 
 
*ADL Barthel Index หรือ Lawton 
IADL (The Lawton Instrumental Activities of Daily 
Living) 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี มีการประเมิน ADL* 
และข้อมูลสถิติ 

  มีการประชุมสหสาขา
วิชาชีพด้าน ADL พร้อม
ข้อมูลสถิติเพ่ือ 

- หาสาเหตุ  
- การรักษา/แก้ไขสาเหตุ  
- ติดตามผล ดีขึ้น/แย่ลง

อย่างไร (success หรือไม่) 
อย่างน้อย 1 ราย/เดือน 

 
  

  มีการประชุมสหสาขา
วิชาชีพด้าน ADL 
พร้อมข้อมูลสถิติเพ่ือ 

- หาสาเหตุ  
- การรักษา/แก้ไขสาเหตุ  
- ติดตามผล ดีขึ้น/แย่ลง

อย่างไร (success 
หรือไม่) อย่างน้อย 3 
ราย/เดือน  

 

- - 

8. Geriatric Assessment ; Cognitive    
    Impairment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี มีการประเมิน 
Cognitive   

impairment และ
ข้อมูลสถิติ 

  มีการประชุมสหสาขา
วิชาชีพด้าน Cognitive 
impairment พร้อมข้อมูล
สถิติ เพ่ือ 

- หาสาเหตุ  
- การรักษา/แก้ไขสาเหตุ  
- ติดตามผล ดีขึ้น/แย่ลง

อย่างไร (success หรือไม่) 
อย่างน้อย 1 ราย/เดือน  

  

  มีการประชุมสหสาขา
วิชาชีพด้าน Cognitive 
impairment พร้อม
ข้อมูลสถิติ เพ่ือ 

- หาสาเหตุ  
- การรักษา/แก้ไขสาเหตุ  
- ติดตามผล ดีขึ้น/แย่ลง

อย่างไร (success 
หรือไม่) อย่างน้อย 3 
ราย/เดือน  

 

 

- - 
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คะแนน 
 

การประเมิน 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

ได้มาตรฐาน สูงกว่ามาตรฐาน 

0 1 2 3 4 5 
9. ประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุ   
    ที่มารับบริการที่คลินิกผู้สูงอายุ 
 
 

ไม่มี มีการประเมิน มีการประเมินและ 
ผลความพึงพอใจ 
 ร้อยละ 85 

- - - 

10. บุคลากรที่ให้การดูแลผู้ปุวยในคลินิก    
      ผูสู้งอายุ ได้รับการฝึกอบรม 
      อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

ไม่มี 1 คน/ปี  2 คน/ปี - - - 

11. คัดกรอง Incontinence ไม่มี มีการคัดกรอง
Incontinence ทุกราย

และข้อมูลสถิติ 

  มีการประชุมสหสาขา
วิชาชีพด้าน Incontinence 
และข้อมูลสถิติ เพ่ือ 

- หาสาเหตุ  
- การรักษา/แก้ไขสาเหตุ  
- ติดตามผล ดีขึ้น/แย่ลง

อย่างไร (success หรือไม่) 
อย่างน้อย 1 ราย/เดือน  

  มีการประชุมสหสาขา
วิชาชีพด้าน 
Incontinence และ
ข้อมูลสถิติ เพ่ือ 

- หาสาเหตุ  
- การรักษา/แก้ไขสาเหตุ  
- ติดตามผล ดีขึ้น/แย่ลง

อย่างไร (success 
หรือไม่) อย่างน้อย 3 
ราย/เดือน  

 
 
 
 

- - 
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คะแนน 
 

การประเมิน 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

ได้มาตรฐาน สูงกว่ามาตรฐาน 

0 1 2 3 4 5 
12. คัดกรอง Fall ไม่มี มีการคัดกรอง  

Fall ทุกราย  
และข้อมูลสถิติ 

  มีการประชุมสหสาขา
วิชาชีพด้าน Fall และ
ข้อมูลสถิติ เพ่ือ 

- หาสาเหตุ  
- การรักษา/แก้ไขสาเหตุ  
- ติดตามผล ดีขึ้น/แย่ลง

อย่างไร (success หรือไม่) 
อย่างน้อย 1 ราย/เดือน  

  มีการประชุมสหสาขา
วิชาชีพด้าน Fall และ
ข้อมูลสถิติ เพ่ือ 

- หาสาเหตุ  
- การรักษา/แก้ไขสาเหตุ  
- ติดตามผล ดีขึ้น/แย่ลง

อย่างไร (success 
หรือไม่) อย่างน้อย 3 
ราย/เดือน  

 
 

- - 

13. คัดกรอง Malnutrition  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ไม่มี มีการคัดกรอง 
Malnutrition ทุกราย

และข้อมูลสถิติ  

  มีการประชุมสหสาขา
วิชาชีพด้าน Malnutrition  
และข้อมูลสถิติ เพ่ือ 

- หาสาเหตุ  
- การรักษา/แก้ไขสาเหตุ  
- ติดตามผล ดีขึ้น/แย่ลง

อย่างไร (success หรือไม่) 
อย่างน้อย 1 ราย/เดือน  

 

  มีการประชุมสหสาขา
วิชาชีพด้าน 
Malnutrition  และ
ข้อมูลสถิติ เพ่ือ 

- หาสาเหตุ  
- การรักษา/แก้ไขสาเหตุ  
- ติดตามผล ดีขึ้น/แย่ลง

อย่างไร (success 
หรือไม่) อย่างน้อย 3 
ราย/เดือน  

 

- - 
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คะแนน 
 

การประเมิน 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

ได้มาตรฐาน สูงกว่ามาตรฐาน 

0 1 2 3 4 5 
14. คัดกรอง Depression ไม่มี มีการคัดกรอง

Depression ทุกราย 
และข้อมูลสถิติ 

  มีการประชุมสหสาขา
วิชาชีพด้าน Depression 
และข้อมูลสถิติ เพ่ือ 

- หาสาเหตุ  
- การรักษา/แก้ไขสาเหตุ  
- ติดตามผล ดีขึ้น/แย่ลง

อย่างไร (success หรือไม่) 
อย่างน้อย 1 ราย/เดือน  

 

  มีการประชุมสหสาขา
วิชาชีพด้าน 
Depression และ
ข้อมูลสถิติ เพ่ือ 

- หาสาเหตุ  
- การรักษา/แก้ไขสาเหตุ  
- ติดตามผล ดีขึ้น/แย่ลง

อย่างไร (success 
หรือไม่) อย่างน้อย 3 
ราย/เดือน  

- - 

15. มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตท่ี  
      โรงพยาบาลรับผิดชอบ  

ไม่มี มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ในเขตรับผิดชอบ 

มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขต
รับผิดชอบและนําข้อมูลมา
ใช้ประโยชน์ในการวางแผน
และแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุ

อย่างน้อย 1 ชุมชน 

มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุใน
เขตรับผิดชอบและนํา

ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนและแก้ไข

ปัญหาผู้สูงอายุ  
 3 ชุมชน 

 

  

16. ความครอบคลุมของ Vaccine  
      ไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มผู้สูงอายุ 

ไม่มี มีการฉีด Vaccine 
ไขห้วัดใหญ่ 

 

มีการฉีด Vaccine  
ไข้หวัดใหญ่ 

ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

มีการฉีดวัคซีนไข้หวัด
ใหญ ่

 ร้อยละ 10 
จากปีที่ผ่านมา  

 

- - 
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คะแนน 
 

การประเมิน 

ต่ ากว่า
มาตรฐาน 

ได้มาตรฐาน สูงกว่ามาตรฐาน 

0 1 2 3 4 5 
17. งานวิชาการ/วิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/  
      นําเสนอ Presentation  
 

ไม่มี มีและนําเสนอ มี นําเสนอ 
และได้รับรางวัล 

ระดับสํานักหรือระดบักรม 

มีและตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ/

proceeding 

มีและตีพิมพ์ใน
วารสารที่ได้

มาตรฐาน TCI  
(1 เรื่อง) 

มีและตีพิมพ์ใน
วารสารที่ได้

มาตรฐาน TCI  
( 2 เรื่อง) 

18. นวัตกรรมเก่ียวกับผู้สูงอายุ ไม่มี มีและนําเสนอ 
หรือมีการนํามาใช้ใน

ชีวิตประจําวัน 

มีและนําเสนอ 
หรือได้รับรางวัล 

ระดับสํานักหรือระดับกรม 

มี/นําเสนอและได้รับ
รางวัลระดับชาติ 

มี/นําเสนอและได้รับ
รางวัลระดับชาติ

และได้จดสิทธิบัตร     
(1 เรื่อง) 

มี/นําเสนอและได้รับ
รางวัลระดับ ชาติและ

ได้จดสิทธิบัตร
(2เรื่อง) 

19. รับปรึกษาจากคลินิกอ่ืนหรือหอผู้ปุวย
ภายในโรงพยาบาล 

ไม่มี มีการรับปรึกษาจาก
คลินิกอ่ืน 

หรือหอผู้ปุวยภายใน
โรงพยาบาล  

ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  

มีการรับปรึกษา 
จากคลินิกอ่ืน หรือหอผู้ปุวย

ภายในโรงพยาบาล 
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 
 ร้อยละ 10 

- - - 

20. แพทย์เฉพาะทางที่ออกตรวจใน
คลินิกผู้สูงอายุ 

ไม่มี แพทย์เฉพาะทาง 1 คน 
 
 

แพทย์เฉพาะทาง > 1 คน 
หรือ ทันตแพทย์  1 คน 

 

   

          คะแนนเต็ม  56 คะแนน 
 คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ   ระดับเงิน          ต้องได้คะแนนตั้งแต่   17    คะแนนขึ้นไป   และต้องผ่านข้อที่มีเครื่องหมาย  
     ระดับทอง          ต้องได้คะแนนตั้งแต่   35    คะแนนขึ้นไป   และต้องผ่านข้อที่มีเครื่องหมาย  
     ระดับเพชร          ต้องได้คะแนนตั้งแต่   40    คะแนนขึ้นไป   และต้องผ่านข้อที่มีเครื่องหมาย 

** ต้องผ่านทีละขั้นตอน  
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การประเมิน นิยาม 

1. มีสถานที่ชัดเจนเป็นสัดส่วนในแบบการ  
    บริการผู้ป่วยนอก 

-  มีสถานที่ชัดเจน  หมายถึง  สถานที่ซึ่งใช้ประจ าหรือใช้เฉพาะวันที่ด าเนินการ และมีบริเวณพ้ืนที่ที่ชัดเจน 
-  One stop service  หมายถึง  มีการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้  

1. ยื่นบัตร ณ จุดตรวจ  
2. ตรวจและพบแพทย์ ณ จุดตรวจ  
3. มีทีมสหสาขาวิชาชีพ ณ จุดตรวจ  
4. ตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ิมเติม ณ จุดตรวจ  
5. การเงินและรับยา ณ จุดตรวจ (มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการจ่ายเงินและรับยา) 

2. มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ได้แก่ ป้าย     
    ราวจับ ทางลาด ห้องน้ า บันได 

-  สิ่งแวดล้อมทีเ่หมาะสม หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่ช่วยในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนกับผู้สูงอายุ ตั้งแต่ทางเดินหลักถึงคลินิก
ผู้สูงอายุ ได้แก่ ป้ายบ่งชี้คลินิกผู้สูงอายุ/หน่วยบริการอย่างชัดเจน ราวจับทางเดินอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ทางลาดที่ได้
มาตรฐาน บันได และห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการภายในคลินิกผู้สูงอายุ 

-  เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2548 หมายถึง สิ่งแวดล้อม 5 อย่าง ประกอบด้วย ป้าย ราวจับ ทางลาด ห้องน้ า บันได ที่เป็นไป
ตามกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 ดังนี้ 
1.  ป้ายบ่งชี้คลินิกผู้สูงอายุ/หน่วยบริการอย่างชัดเจน หมายถึง ป้ายแสดงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ ต้องมีความ

ชัดเจน มองเห็นได้ง่าย ติดอยู่ในต าแหน่งที่ไม่ท าให้สับสน และต้องจัดให้มีแสงส่องสว่างเป็นพิเศษท้ังกลางวันและกลางคืน 
2.  ราวจับทางเดินอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ มีลักษณะดังนี้ 

- ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต่ 2.5 เมตรขึ้นไป ตั้งแต่ทางเข้าประตูหน้าโรงพยาบาลจนถึงภายในอาคารของโรงพยาบาลและ
บันไดต้องมีราวจับทั้งสองด้าน 
- มีความยาวต่อเนื่อง และส่วนที่ยึดติดกับผนังจะต้องไม่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้ของคนพิการทางการมองเห็น     
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ท าด้วยวัสดุเรียบ มีความม่ันคงแข็งแรง ไม่เป็นอันตรายในการจับและไม่ลื่น 
- ลักษณะกลม เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 3-4 ซม. สูงจากพ้ืนไม่เกิน 80-90 ซม. 
- ปลายของราวจับให้ยื่นเลยจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของทางลาด ไม่น้อยกว่า 30 ซม. 

3.  ทางลาดที่ได้มาตรฐาน มีลักษณะดังนี้ 
- พ้ืนผิวทางลาดต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น จุดต่อเนื่องระหว่างพ้ืนกับทางลาดต้องเรียบไม่สะดุด 

- ทางลาดยาวโดยรวม ≤ 6 เมตร ควรมีความกว้างอย่างน้อย 90 ซม. 

- ทางลาดยาวโดยรวม > 6 เมตร ควรมีความกว้างอย่างน้อย 1.5 เมตร 
- ต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1:12 และมีความยาวแต่ละช่วงไม่เกิน 6 เมตร ในกรณีท่ีทางลาดยาวเกิน ต้องจัดให้มีชานพักยาว 

ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร คั่นระหว่างแต่ละช่วงของทางลาด 
4.  ห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการที่อยู่ใกล้คลินิกผู้สูงอายุมากที่สุด มีลักษณะดังนี้ 

- พ้ืนที่ว่างภายในห้องส้วม เพ่ือให้เก้าอ้ีล้อสามารถหมุนตัวกลับได้ ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร 
- พ้ืนห้องน้ าควรมีระดับเสมอกับพ้ืนภายนอก ถ้าเป็นพื้นต่างระดับต้องมีลักษณะเป็นทางลาด และวัสดุปูพื้นห้องน้ าต้องไม่ลื่น 

เมื่อเปียกน้ า 
- ประตหู้องน้ า ควรจัดให้อยู่ในลักษณะที่เป็นการเปิดออกทางด้านนอก โดยต้องเปิดค้างได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา หรือเป็นแบบบานเลื่อน 
- ราวจับข้างโถส้วมด้านที่ไม่ชิดผนัง ควรใช้แบบพับเก็บได้ในแนวราบ มีระยะห่างจากขอบโถส้วมไม่น้อยกว่า 1.5 -2 ซม. และมี

ความยาวไม่น้อยกว่า 5.5 ซม. 
- ราวจับบริเวณด้านที่ชิดผนังเพ่ือช่วยในการพยุงตัว เป็นราวจับในแนวนอนและแนวดิ่ง โดยราวจับในแนวนอนมีความสูงจาก

พ้ืนไม่น้อยกว่า 6.5-7 ซม. และให้ล้ าออกมาจากด้านหน้าโถส้วมอีกไม่น้อยกว่า 2.5-3 ซม. และราวจับในแนวดิ่งต่อจากปลาย
ของราวจับในแนวนอนด้านหน้าโถส้วมมีความยาววัดจากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอย่างน้อย 6 ซม. 
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5.  บันได มีลักษณะดังนี้ 
- มีความกว้างสุทธิ ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร  
- มีราวจับทั้ง 2 ข้าง พ้ืนผิวของบันไดใช้วัสดุที่ไม่ลื่น และลูกตั้งบันไดห้ามเปิดเป็นช่องโล่ง 
- มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่ง ไม่เกิน 2 เมตร 
- ลูกตั้งสูงไม่เกิน 15 ซม. ลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 28 ซม. 

3. เปิดบริการอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์    
    และมีแพทย์รับผิดชอบ 

-  เปิดบริการอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์  หมายถึง  ให้บริการวันใดก็ได้ ตามความเหมาะสมของโรงพยาบาล 
-  มีแพทย์รับผิดชอบ หมายถึง มีแพทย์ที่ได้รับมอบหมายในการด าเนินงานคลินิกผู้สูงอายุประจ า 

4. พยาบาลที่ด าเนินงานเคยผ่านการ  
    ฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 

-  ฝึกอบรมเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ หมายถึง พยาบาลที่ปฏิบัติงานในคลินิกผู้สูงอายุต้องผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ 
หลักสูตรอย่างน้อย 3 เดือน หรือจบปริญญาโทด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ 

5. ทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์      
    กายภาพบ าบัด เภสัชกร  

-  ทีมสหสาขาวิชาชีพ หมายถึง แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ นักกายภาพบ าบัด นักโภชนาการ นักสังคมสงเคราะห์ 
นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบ าบัด และสาขาอ่ืนๆ ที่รับผิดชอบงานด้านผู้สูงอายุ 

-  ประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน หมายถึง  มีการประชุมครบทุกสหสาขาวิชาชีพที่ก าหนดและมีรายงานการประชุมเป็นหลักฐาน
ครบทุกเดือน ใน 1 ปี 

6. รวบรวมจ านวน case geriatric   
    syndrome ทุก 3 เดือน 

-  การรวบรวมจ านวน case geriatric syndrome หมายถึง มีการรวบรวมจ านวน case ที่เป็น geriatric syndrome ที่แผนก
ผู้ป่วยนอกทั้งหมด และแยกประเภทของกลุ่ม geriatric syndrome เป็นรายเดือน และรวบรวมข้อมูลส่งเป็นรายไตรมาส 

7. Geriatric Assessment ; ADL  
 
*ADL Barthel Index หรือ Lawton IADL 
(The Lawton Instrumental Activities of Daily Living) 

-  Geriatric Assessment – activity of daily living หมายถึง การประเมินความสามารถของผู้สูงอายุในการท ากิจกรรม
ประจ าวันขั้นพ้ืนฐานและซับซ้อน โดยท าการประเมิน Barthel ADL ในผู้สูงอายุประเภทรถนอน รถนั่ง ส่วนการประเมินแบบ 
Lawton IADL ในผู้สูงอายุที่สามารถเดินเองได้ 

-  ข้อมูลสถิติ หมายถึง ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีการประเมินของคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ 
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8. Geriatric Assessment ; Cognitive    
    impairment 

-  Cognitive impairment หมายถึง การประเมินสมรรถภาพสมอง โดยใช้แบบทดสอบสมองเสื่อมเบื้องต้นฉบับภาษาไทย 
(TMSE)  

9.  ประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มา 
    รับบริการที่คลินิกผู้สูงอายุ 

-  การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุ
คุณภาพ ตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจผู้ป่วยนอกตามแบบฟอร์มที่ส านักการแพทย์ก าหนด 

10. บุคลากรที่ให้การดูแลผู้ป่วยในคลินิก    
      ผู้สูงอายุ ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 
      ปีละ 1 ครั้ง 

-  การฝึกอบรม หมายถึง บุคลากรที่ให้การดูแลผู้ป่วยในคลินิกผู้สูงอายุ ได้รับการอบรม ศึกษา ดูงานที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ทั้งระยะสั้น 
และระยะยาว 

11. คัดกรอง Incontinence -  Incontinence  หมายถึง การประเมิน/คัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ โดยใช้แบบประเมินภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ 

12. คัดกรอง Fall -  Fall หมายถึง การประเมิน/คัดกรองภาวะหกล้ม โดยใช้แบบประเมิน Fall Risk Assessment tool จาก fall prevention: Best 
Practice Guideline, Quality Improvement and Enhancement Program, version 3, 2003 และ Time up and go test 
(TUGT) 

13. คัดกรอง Malnutrition  -  Malnutrition หมายถึง การประเมิน/คัดกรองภาวะทุพโภชนาการ โดยใช้แบบประเมิน Mini Nutritional Assessment: MNA 
(short form) และการประเมินค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) กรณีท่ีวัดความสูงไม่ได้หรือมีหลังค่อม แนะน าให้ใช้ค่า 
Mindex ส าหรับผู้หญิง และค่า Demiquet ส าหรับผู้ชาย 

 หมายเหตุ* Mindex = น้ าหนักตัวเป็นกิโลกรัม หารด้วยความยาวแขน demispan จุดตัดที่บ่งถึงขาดสารอาหาร คือ น้อยกว่า 56 
Demiquet = น้ าหนักตัวเป็นกิโลกรัม หารด้วยความยาวแขน demispan2 จุดตัดที่บ่งถึงขาดสารอาหาร คือ น้อยกว่า 76  

14. คัดกรอง Depression -  Depression หมายถึง การประเมิน/คัดกรองภาวะซึมเศร้า โดยใช้แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9 ค าถาม (9Q) 
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การประเมิน นิยาม 

15. มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตที่  
      โรงพยาบาลรับผิดชอบ  

-  ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ หมายถึง การรวบรวมข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุที่มารับบริการในโรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและนอก ได้แก่ 
ประชากรผู้สูงอายุ UC/catch up area/กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ จ าแนกเป็นรายเขต และรายโรค  

16. ความครอบคลุมของ Vaccine  
      ไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มผู้สูงอายุ 

-  ความครอบคลุมของ Vaccine ไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทุกสิทธิการรักษา ได้รับ 
Vaccine ไขห้วัดใหญ่ ทั้งเสียค่าใช้จ่ายเองและได้รับวัคซีนสนับสนุนจาก สปสช. 

17. งานวิชาการ/วิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/  
      น าเสนอ Presentation  

-  หมายถึง ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ดูแลงานผู้สูงอายุเป็นผู้จัดท างานวิชาการ (PI- Principal Investigator)/งานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ/ 
น าเสนอ Presentation หรือเป็นผู้ร่วมด าเนินการงานวิจัยล าดับที่ 2 

18. นวัตกรรมเก่ียวกับผู้สูงอายุ -  นวัตกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ หมายถึง นวัตกรรมใหมเ่กี่ยวกับผู้สูงอายุที่มีการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ผลิตหรือจัดท าโดยบุคลากร
ของคลินิกผู้สูงอายุเท่านั้น และมีการน าไปใช้ในคลินิกหรือในโรงพยาบาล ไม่นับรวมการดัดแปลง/ต่อเติมจากนวัตกรรมเดิม 

19. รับปรึกษาจากคลินิกอ่ืนหรือหอผู้ป่วย
ภายในโรงพยาบาล  

-  รับปรึกษาจากคลินิกอ่ืน หมายถึง รับปรึกษาจากคลินิกอ่ืนหรือหอผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล และมีเอกสารหลักฐานแสดงการรับ-
ส่งค าปรึกษากับทีมคลินิกผู้สูงอายุ 

20. แพทย์เฉพาะทางที่ออกตรวจใน 
 คลินิกผู้สูงอายุ 

- แพทย์เฉพาะทาง หมายถึง แพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ หรืออ่ืนๆ ยกเว้น แพทย์ GP (General Practitioner), family 
medicine และ Geriatric  medicine 
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2.4  ก าหนดการตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ประจ าปี 2561 

ครั้งที ่ วันทีต่รวจประเมิน เวลา คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ 

1 9 กรกฎาคม 2561 13.00 - 16.00 โรงพยาบาลตากสิน 

2 10 กรกฎาคม 2561 9.00 - 12.00 โรงพยาบาลกลาง 

3 12 กรกฎาคม 2561 9.00 - 12.00 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 

4 13 กรกฎาคม 2561 9.00 - 12.00 โรงพยาบาลสิรินธร 

5 17 กรกฎาคม 2561 9.00 - 12.00 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

6 20 กรกฎาคม 2561 9.00 - 12.00 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

7 24 กรกฎาคม 2561 9.00 - 12.00 โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 

8 25 กรกฎาคม 2561 9.00 - 12.00 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 

9 31 กรกฎาคม 2561 9.00 - 12.00 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 

 

 



80 
 

บทที่ 3  
สรุปผลงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบคุ้มครองส าหรับผู้สูงอายุ  

ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) 

3.1 การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบคุ้มครองส าหรับผู้สูงอายุ                     
ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 กรุงเทพมหานครได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 
2564) เพ่ือเป็นกรอบในการบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ทํางานจากแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2557 - 2560) การจัดทําแผนครั้งนี้ใช้
ข้อมูลจากผลการประเมินแผนฯ ระยะที่ 1 มาเป็นข้อมูลปูอนกลับ ร่วมกับการพิจารณาบริบททางสังคม ภาวะทาง
เศรษฐกิจ ความต้องการของผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร 
นอกจากนี้ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 ยังนํายุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุในระดับชาติ ซึ่งได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ฯลฯ  

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1                    
การเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัย

สูงอายุที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2                   
การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3          
ระบบคุ้มครองส าหรับผู้สูงอายุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4                       
การบริหารจัดการแบบบรูณาการเพื่อ

พัฒนางานด้านผู้สูงอายุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                     
การส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ระบบ

ข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรมและการ
ติดตามประเมินผล  

“ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชวีิตที่ดี มีคุณค่า และมี

ความสุข” 
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 วิสัยทัศน์ของแผนฯ คือ “ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่า และมีความสุข” ซึ่งประกอบด้วย 5 
ยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนการดําเนินงานฯให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ระบบคุ้มครองสําหรับผู้สูงอายุ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ระบบข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรมและการ
ติดตามประเมินผล     

 สํานักการแพทย์เป็นเจ้าภาพในการดําเนินงานในยุทธศาสตร์ที่  3 ระบบคุ้มครองสําหรับผู้สูงอายุ ซึ่งมี
เปูาประสงค์หลักเพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถดําเนินชีวืตได้อย่างสมศักดิ์ศรี มีความั่นคง สามารถได้รับการคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความต้องการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 4 มาตรการ และดัชนีเพ่ือวัด
สัมฤทธิ์ในการดําเนินงานตามมาตรการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ จํานวน 6 ดัชนี ได้แก่ 
 มาตรการที่ 1 การคุ้มครองด้านรายได ้
 มาตรการที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสังคมอย่างบูรณาการ ครบวงจรและมี 
  คุณภาพ 
 มาตรการที่ 3 การส่งเสริมศักยภาพครอบครัว ผู้ดูแล และชุมชน ในการดูแลเกื้อหนุนผู้สูงอาย ุ
 มาตรการที่ 4 การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้สูงอายุ 

ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 3 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ สํานักการแพทย์ สํานักพัฒนาสังคม สํานักอนามัย สํานักงานเขต 
สํานักการคลังกรุงเทพมหานคร สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว  
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 
 1. สํานักการแพทย์ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในยุทธศาสตร์นี้ ได้เชิญประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 เมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 ณ สํานักการแพทย์  
 2. เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดําเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 
3 ระบบคุ้มครองสําหรับผู้สูงอายุ ในได้เข้าร่วมดําเนินการโครงการ กทม.ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง ซึ่งเป็นโครงการ
ให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ของสํานักการแพทย์ ซ่ึงในปี 2562 สํานักการแพทย์ได้ขยายการดําเนินงาน
โครงการให้ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด ดังนี้ 

 

 



82 
 

การก าหนดพื้นที่รับผิดชอบของการด าเนินงานโครงการ กทม.ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง ประจ าปี 2562 

 

ล าดับ โรงพยาบาล เขต ศูนย์บริการสาธารณสุข 
1 กลาง ปทุมวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จฬุาลงกรณ์ 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลมุพีนี 
ปูอมปราบศัตรูพ่าย ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ธนาคารนครหลวงไทย 
สัมพันธวงศ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช 
พระนคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย 
2 ตากสิน ธนบุรี 

 
 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล 

คลองสาน ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี 
จอมทอง ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ชว่ง นุชเนตร 

บางกอกใหญ่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วดัพงส์รัตนาราม 

บางกอกน้อย ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วดัเจ้าอาม 
ราษฎร์บูรณะ ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ลอ้ม-พิมเสน ฟักอุดม 
ภาษีเจริญ ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง 

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 62 ดวงรัชฎ์ฯ 
ตลิ่งชัน ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 49 วดัชัยพฤกษมาลา 
ทุ่งครุ ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม 

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ 
3 เจริญกรุงประชารักษ์ ยานนาวา ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ 

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ 
คลองเตย ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สขุุมวิท 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย 
วัฒนา ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วดัธาตุทอง 
บางคอแหลม ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทรเที่ยง เนตรวิเศษ 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอน วังตาล 
บางนา ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก 
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ล าดับ โรงพยาบาล เขต ศูนย์บริการสาธารณสุข 
4 หลวงพ่อทวีศักดิ์  

ชุตินฺธโร อุทิศ 
หนองแขม ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ 
บางบอน ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน 

5 เวชการุณย์รัศมิ์ หนองจอก ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลาํผักชี หนองจอก 
6 ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 
ลาดกระบัง ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ 
มีนบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี 

7 ราชพิพัฒน์ 
 
 

หนองแขม ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ 
ทวีวัฒนา ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา 
บางแค ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค 

8 สิรินธร บางกะปิ ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก 
สะพานสูง ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง 
ประเวศ ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วดัปากบ่อ 

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ําเลิศ 
สวนหลวง ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร  

ตู้จินดา 
พระโขนง ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี 

9 ผู้สูงอายุบางขุนเทียน บางขุนเทียน ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา 
10 คลองสามวา คลองสามวา ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา 
11 วชิรพยาบาล  ดุสิต  ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด ทองคํา บําเพ็ญ 
บางพลัด  ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร 
บางซื่อ  ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง 
ดอนเมือง  ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร 

สายไหม  ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 61 สงัวาลย์ ทัสนารมย์ 
บางเขน  ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน 
จตุจักร  ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ 

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 51 วดัไผ่ตัน 
วังทองหลาง ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว 
ลาดพร้าว ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตําหนักพระแม่กวนอิม  
หลักสี่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง 
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ล าดับ โรงพยาบาล เขต ศูนย์บริการสาธารณสุข 
12 ราชวิถ ี ดินแดง ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก 
พญาไท ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ 

ราชเทวี ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ 
ห้วยขวาง ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง 

13 เลิดสิน สาทร ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋ว ฯ 

บางรัก ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา 
14 นพรัตน์ราชธานี คันนายาว ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ 

บึงกุ่ม ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม 
 

 3. สํานักการแพทย์ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 “โครงการ กทม.ใส่ใจ  
ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง” ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ 
ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย์ ทั้ง 10 แห่ง 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ 3 แห่ง (โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาล
นพรัตน์ราชธานี โรงพยาบาลเลิดสิน) ศูนย์บริการสาธารณสุข สํานักอนามัย 68 แห่ง และสํานักงานเขต 50 เขต 
เข้าร่วมประชุมฯ และแบ่งกลุ่มตามพ้ืนที่ เพ่ือพิจารณาแนวทางในการดําเนินงานร่วมกัน อีกทั้งเป็นการสร้าง
เครือข่ายในการทํางานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
 โดยโครงการ กทม.ใส่ใจ ผู้สูงวัยหัวใจแกร่ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการผู้สูงอายุที่มา
รับบริการในโรงพยาบาล โดยบูรณาการการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักอนามัย และ
สํานักงานเขต และให้ผู้สูงอายุที่มารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพมหานครได้รับบริการที่มีคุณภาพ และต่อเนื่อง 
ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
แบบองค์รวมและมีจิตใจที่พร้อมให้บริการ  
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ภาพบรรยากาศ 

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 “โครงการ กทม.ใส่ใจ  ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง” 

ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง 
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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส านักการแพทย์ ครั้งท่ี 1/2561 

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 ส านักการแพทย์ 

------------------------------------------------------- 
 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายสุขสันต์  กิตติศุภกร รองผู้อ านวยการส านักการแพทย์ ประธานการประชุม 
2. นายเพชรพงษ์  ก าจรกิจการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกลาง กรรมการ 
3. นางสิรินาถ  เวทยะเวทิน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน กรรมการ 
4. นายสุกิจ  ศรีทิพยวรรณ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล กรรมการ 

   เจริญกรุงประชารักษ์  
5. นายชัยยศ  เด่นอริยะกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ กรรมการ 
6. นางเลิศลักษณ์  ลีลาเรืองแสง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรรมการ 
7. นายยลชัย  จงจิระศิริ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสิรินธร กรรมการ 
8. นางอัมพร  เกียรติปานอภิกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาล กรรมการ 

   ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
9. นางจุรีรัตน์  ชุ่มอ่ิม พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

   (แทน) หัวหน้าพยาบาล   
   กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
   โรงพาบาลกลาง 

10. นางรัชฎา  วัฒนะโสภณ หัวหน้าพยาบาล กรรมการ 
   กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
   โรงพยาบาลตากสิน 

11. นางสิริรัตน์  ฟองจ านรรจ์ (รักษาการ) หัวหน้าพยาบาล กรรมการ 
   กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
   โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

12. นางสาวพัชรพร บุญลือลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   (แทน) หัวหน้าพยาบาล   
   กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
   โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 

13. นางสาวน้ าค้าง  ว่องเกษฎา หัวหน้าพยาบาล กรรมการ 
   กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
   โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 

14. นางฤดีวรรณ  รัตนานุวัติ หัวหน้าพยาบาล กรรมการ 
   กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
   โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
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15. นางศุภจิต  นาคะรัตน์ หัวหน้าพยาบาล กรรมการ 
   กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
   โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 

16. นางสาวปริญาภรณ์ พุ่มเจริญ หัวหน้าพยาบาล กรรมการ 
   กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
   โรงพยาบาลสิรินธร 

17. นางพิมพ์นิภา  ธนาสุริยฉัตร์ หัวหน้าพยาบาล กรรมการ 
   กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
   โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

18. นายสมพล  บูรณะโอสถ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน กรรมการ 
   โรงพยาบาลกลาง 

19. นางประกายพรึก ทั่งทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน กรรมการ 
   โรงพยาบาลตากสิน 

20. นางสาวปวีณา  พุทธรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการ 
   (แทน) นายสุธน เอกเสถียร 
   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
   โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

21. นายภูริทัต  แสงทองพานิชกุล  หัวฝ่ายวิชาการและแผนงาน กรรมการ 
   โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 

22. นางภูษณิศา  เคี่ยมสมุทร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรรมการ 
   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน 
   โรงพยาบาลกลาง  

23. นายอ านาจ  มะลิทอง หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรรมการ 
   โรงพยาบาลกลาง 

24. นางรวีวรรณ  ไสยสุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ กรรมการ 
   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน กรรมการ 
   โรงพยาบาลตากสิน 

25. นางสาวอรพิน  เลิศวรรณวิทย์ นายแพทย์ช านาญการ กรรมการ 
   (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  
   โรงพยาบาลตากสิน 

26. นางพัชรา  ธนธีรพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรรมการ 
   โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

27. ร.ต.ต.หญิงจรรยา เจนประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน กรรมการ 
   และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
   โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 

28. นายพิษณุ  ลือพรมมาศ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน กรรมการ 
   และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
   โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 
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29. นางสุภา  อุ่มยืนยง นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ กรรมการ 
   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน   

   และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
   โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 

30. นายธนกร  จงเจษฎ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน กรรมการ 
   และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 

31. นางสาวพลอย  ภาสน์ภูร ี หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน กรรมการ 
   โรงพยาบาลสิรินธร 

32. นางสาวชุลีกร  โสอุดร (รักษาการ) หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์- กรรมการ 
   ผู้สูงอายุ 

   โรงพยาบาลสิรินธร 
   โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 

33. นางสาวพรเพ็ญ จ ารูญรัตน์ ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์ กรรมการ 
   และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และเลขานุการ 
    

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการ 
1. ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ - ว่าง – 
2. นายเกรียงไกร  ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อ านวยการโรงพยาบาล กรรมการ 

   ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
3. นายสุรชัย  ภูพิพัฒน์ผล รองผู้อ านวยโรงพยาบาล กรรมการ 

   ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการแพทย์) 
4. นางสาวณัฐนรี  โชควิริยากร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

   โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชตุินฺธโร อุทิศ 
5. นายอุกฤษฏ์  อุเทนสุต นายแพทย์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

   โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 
6. นายปิติ  ฉลองวิริยะเลิศ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน กรรมการ 

   โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
7. นางสาวพรณรีย์ ทัศยาพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน กรรมการ 

   โรงพยาบาลสิรินธร 
8. หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรรมการ 
9. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ กรรมการ 
10. นางพรทิพย์  จักขุทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 

   ส านักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ และผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวศรัณยา แสงมณี พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

   โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
2. นายชเลวัน  ภิญโญโชติวงศ ์ นายแพทย์ช านาญการ 

   โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
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3. นางทัศนีย์  ศรีน้อย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   โรงพยาบาลกลาง 

4. นางชูขวัญ  รู้ขายสิรนนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
   โรงพยาบาลตากสิน 

5. นางวรรณา  คล้ายแจ้ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 

6. นางสุรีรัตน์  มงคลพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    
   โรงพยาบาลสิรินธร 

7. นางสาวอุษา  คงสมบุญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   โรงพยาบาลสิรินธร 

8. นางปรีชญา  หล้าสุด เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
   โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 

9. นายเมธี  การุณย์คติมา นายแพทย์ปฏิบัติการ 
   โรงพยาบาลตากสิน 

10. นางสาวนภาพร แผนวงศ ์ นักจัดการงานทั่วไป  
   โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

11. นางสาวสุพิชากรณ์ ธนานุวงษ ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
   ส านักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ 

12. นางสาวอักษราภัค เอมโอษฐ นักจัดการงานทั่วไป  
   ส านักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  - ไม่มี-  
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  เสนอที่ประชุมรับรองคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส านักการแพทย์  
 ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 
 แพทยพัฒน์ ชั้น 5 ส านักการแพทย์ 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 
  3.1 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) 
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 – 2564) ได้มีการจัดท าเสร็จ
สมบูรณ์และจัดพิมพ์แล้ว เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ส านักงานพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย์ได้จัดส่งให้กับโรงพยาบาลในสังกัด ส านักการแพทย์เรียบร้อยแล้ว 
ตามหนังสือส านักการแพทย์ที่ กท 0602/903 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 
 ส านักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ได้ท าการจัดส่งแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุระยะที่ 2 ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว และจะท า
การยกร่างแผนฯ เป็นแผนฯของส านักการแพทย์ โดยจะขอประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือหารือต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ผอ.ส่วนยุทธฯ 

(นางสาวพรเพ็ญ ฯ) 

ร.ผอ.สนพ. 
(นายสุขสันต์  ฯ) 
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 3.2 เกณฑ์การตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2561  
 คณะกรรมการตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพที่มีรองผู้อ านวยการ    
ส านักการแพทย์ (นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร) เป็นประธาน และศ.นพ.ประเสริฐ       
อัสสันตชัย เป็นที่ปรึกษา ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาเกณฑ์การตรวจประเมินคลินิก
ผู้สูงอายุคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2561 และก าหนดนิยามตามเกณฑ์การตรวจ
ประเมินฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 และได้ก าหนดการตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุ
คุณภาพ ส านักการแพทย์ พ.ศ.2561  
 คณะกรรมการตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพได้มีการก าหนดนิยามและ
เกณฑ์การตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพแล้ว และจะด าเนินการตรวจประเมินตาม
ก าหนดการในเดือนกรกฎาคม โดยเกณฑ์การตรวจประเมินนี้ได้น าไปตีพิมพ์ในวารสารของ
สมาคมพฤฒาวิทยาเพ่ือเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การตรวจประเมินฯของ
ส านักการแพทย์ โดยมีการหารือเกณฑ์นี้ร่วมกับสมาคมพฤฒาวิทยาฯ เพ่ือท าเป็นโครงการ
ร่วมกัน เพ่ือเชิญชวนให้สถานพยาบาล และโรงพยาบาลที่สนใจในการช่วยจัดตั้งและสร้าง
เครือข่ายเรื่อง intermediate care ของผู้สูงอายุ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  3.3 ชี้แนวทางการปฏิบัติในการเปิดให้บริการช่องทางด่วน (Fast Track) 
  ขอให้โรงพยาบาลด าเนินการเรื่องช่องทางด่วน (Fast Track) อย่างต่อเนื่องเพ่ือ 
 ให้บริการเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานครมีนโยบาย Fast and Clear 

นโยบายเรื่อง Fast Track เนื่องจากปัจจุบันผู้ป่วยร้อยละ 30 เป็นผู้ป่วยสูงอายุดังนั้น
ส านักการแพทย์จึงต้องด าเนินการอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะ Fast Track ผู้สูงอายุ เพ่ือ
พัฒนาเป็น Smart Hospital  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง 
  4.1 โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการ 
“กทม.ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง” ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานของโครงการให้บริการที่ดีที่สุด 
(Best Service) ประจ าปีงบประมาณ 2561 โครงการ กทม.ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง 
 โครงการ “กทม.ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง” มีโรงพยาบาลที่ต้องรับการประเมิน 
2 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และมีการด าเนิน
โครงการฯแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ 
และโรงพยาบาลลาดกระบังฯเข้าร่วมพร้อมกันอีกด้วย  
 รายงานผลรอบที่ 1 จะเป็นผลการด าเนินงานตั้งแต่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 
2561 รอบท่ี 2 ผลการด าเนินงานตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2561 โดยต้อง
รายงานผลการด าเนินงานภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561  
 - น าเสนอความคืบหน้าผลการด าเนินงานโดยผู้แทน รพต. 
 ผู้ป่วยสูงอายุที่ ADL ต่ ากว่า 11 จากในคลินิกผู้สูงอายุมีจ านวน 11 ราย มีการ
ด าเนินงานจ านวน 3 ราย  ในระยะแรกด าเนินการในเขตคลองสาน โดยมีการประชุม
ร่วมกับส านักงานเขตคลองสานและศูนย์บริการสาธารณสุข 28 เพ่ือหารือในการเยี่ยม

ร.ผอ.สนพ. 
(นายสุขสันต์  ฯ) 

ผอ.ส่วนยุทธฯ 

(นางสาวพรเพ็ญ ฯ) 

 (ผู้แทน รพต. ฯ) 

ร.ผอ.สนพ. 
(นายสุขสันต์  ฯ) 
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บ้านผู้ป่วยอีกครั้ง พบปัญหาที่เกิดคือ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาโรงพยาบาล การผลัดตกหก
ล้ม ปัญหาการขับถ่ายในห้องน้ า เป็นต้น ข้อจ ากัดที่พบ เช่น สิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นต้อง
ปรับปรุง แต่ผู้ป่วยไม่ยินยอมปรับสภาพแวดล้อม และผู้ป่วยที่ต้องการปรับปรุงแต่ขาด
งบประมาณ  

  - น าเสนอความคืบหน้าผลการด าเนินงานโดยผู้แทน รพท. 
  โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ มีการเตรียมทีมร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข  
 48 เขตหนองแขม และศูนย์บริการสาธารณสุข 65 เขตบางบอน ได้รับการตอบรับทั้ง 
 ศูนย์บริการสาธารณสุขและส านักงานเขตในด้านเรื่องการให้ความร่วมมือ 
  การด าเนินงาน ได้จัดเตรียมเคส ในแต่ละสัปดาห์จัด 2 วัน มีการลงเยี่ยมของ 
 แต่ละศูนย์ ในเดือนกุมภาพันธ์ได้เตรียมเคสไว้ แต่ไม่สามารถลงเยี่ยมได้ เนื่องจากไม่ 
 สามารถรวมทีมครบ 3 ฝ่ายได้ และปัญหาเรื่องบุคคลกรจึงท าให้ลงเยี่ยมตามก าหนดวัน 
 ไม่ได้ แต่ได้ท าการประสานส่งต่อเบื้องต้นแล้ว   
  - น าเสนอความคืบหน้าผลการด าเนินงานโดยผู้แทน รพล. 

  มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างส านักงานเจตและศูนย์บริการสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้อง โดยมีการก าหนดว่าทุก 2 เดือนจะมีการประชุมร่วมกัน พบว่ามีผู้ป่วยจ านวน 5 
ราย โดยมีการเยี่ยมพร้อมกันทั้งหมด 3  ครั้ง โดย 1 รายด าเนินการส าเร็จ และอีก 4 ราย
มีการนัดเข้าคลินิกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลจ านวน 2 ราย ทั้ง 4 รายได้ท าการ Discharge plan   

  - น าเสนอความคืบหน้าผลการด าเนินงานโดยผู้แทน รพร. 
  โรงพยาบาลได้มีการประชุมน าร่องร่วมกับส านักงานเขตบางแค โดยมีการตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตบางแค มีผู้อ านวยการเขตเป็นประธาน และ
ผู้อ านวยการศูนย์บริการสาธารณสุขและผู้อ านวยการโรงพยาบาลเป็นรองประธาน มีการ
ประชุมเพ่ือสร้างข้อตกลงแนวทางการด าเนินการให้ชัดเจน เช่น เขตทวีวัฒนาจะลงเยี่ยม
ผู้ป่วยร่วมกันในวันจันทร์ เขตบางแคในวันพฤหัสบดี และเขตหนองแขมวันศุกร์  
 ผู้สูงอายุที่ได้รับบริการในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจใน
การรับบริการของคลินิกผู้สูงอายุมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 โดยมีผู้สูงอายุที่เข้าคลินิก
เฉลี่ยวันละ 40 ราย ความพึงใจในเดือนกุมภาพันธ์ในระดับมากจ านวน 37 ราย จาก
ทั้งหมด 44 ราย เท่ากับร้อยละ 84  บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับมอบหมายมีการ
อบรมความรู้มากกว่า 1 ครั้ง/ปี มีทั้งการจัดงานวิชาการเกี่ยวกับผู้สูงอายุในโรงพยาบาล 
และมีการอบรมนอกโรงพยาบาล นอกจากนี้มีแพทย์ในคลินิกผู้สูงอายุ 4 ราย พยาบาล 2 
ราย พยาบาลเยี่ยมบ้าน นักจิตวิยาและนักโภชนาการ 1 ราย 
 สามารถเยี่ยมในเดือนกุมภาพันธ์ทั้งหมด 6 ราย จากทั้งหมด 9 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 66.66 โดยรายที่ไม่ได้เยี่ยมเนื่องจากเสียชีวิตและปฏิเสธการเยี่ยม  
 ในกรณีที่ไม่ได้เยี่ยมบ้านผู้ป่วยจากเหตุการณ์เสียชีวิต ไม่นับรวมในสถิติ และนับ
เฉพาะผู้ป่วย IPD เท่านั้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.2 ความก้าวหน้าของโครงการ 
         4.2.1 โครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ ประจ าปี 2561 
  โครงการฯ ได้ด าเนินการแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์เยาวชน  

ผอ.รพร. 
(นางเลิศลักษณ์ ฯ) 

ผู้แทน รพร. 
(นายภูริทัต ฯ) 

ร.ผอ.สนพ. 
(นายสุขสันต์ ฯ) 

ผู้แทน รพก. 
 

ผู้แทน รพท. 
(ร.ต.ต.หญิงจรรยา ฯ) 

ผู้แทน รพล. 
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 ไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 892 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.11       
 ตอบแบบสอบถาม 689 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.2 ความพึงพอใจที่ระดับมากที่สุด  
 ร้อยละ 85.51   
  ผลการแข่งขันกีฬา  
  - รางวัลถ้วยรวมกีฬาชนะเลิศ ได้แก่ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์  
  - รางวัลถ้วยรวมกีฬารองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ รพ.สิรินธร 
  - รางวัลถ้วยรวมกีฬารองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ รพ.ราชพิพัฒน์ 
  รางวัลกองเชียร์ 
  - Best of the best รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ 
  - Best of cheer รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
   - Best of team work รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ 
  - Best of creative รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ รพ.ตากสิน 
  - Best of beautiful รพ.กลาง  
  - Best of smart รพ.สิรินธร 
  - Best of entertain รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
  - Best of action รพ.ราชพิพัฒน์ 
    4.2.2 โครงการศึกษาดูงานสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสังกัด 
 ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2561  

  โครงการศึกษาดูงานสมาชิกชมรมผู้สูงอายุฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 15-16 มีนาคม 
2561 โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ส านักการแพทย์ พัฒนาชุมชนบน
พ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง อาสาสมัครสาธารณสุข กองทุนสวัสดิการชุมชนและด้าน
การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยม จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยมีการเยี่ยมชมชุมชนเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจพอเพียง และชุมชนกสิกรรมธรรมชาติและ
เกษตรอินทรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.1 กิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
ประจ าปี 2561  
 กิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจ าปี 
2561 จัดในวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 07.30 -15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชน
กรุงเทพมหานคร (ไทย -ญ่ีปุ่น) ดินแดง เป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกัน 3 ส านัก ได้แก่        
ส านักอนามัย ส านักการแพทย์ และส านักพัฒนาสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเชิดชูคุณค่า
ผู้สูงอายุและเปิดโอกาสให้ผู้สู งอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด
โดยวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง 3 ส านัก 

  - ชุดการแสดงที่ชนะเลิศจากการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุของส านักการแพทย์ 
  ในวันที่ 3 เมษายน 2561 เข้าร่วมในกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  
  และเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ       

ร.ผอ.สนพ. 
(นายสุขสันต์ ฯ) 

ผอ.ส่วนยุทธฯ 

(นางสาวพรเพ็ญ ฯ) 
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- การจัดบูธของส านักการแพทย์ มอบโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เป็น 
  เจ้าภาพหลักในการจัดบูธเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย  

  - พิธีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ จ านวน 4 ท่าน โดยเชิญ อดีตผู้บริหารของ     
     ส านักการแพทย์ จ านวน 2 ท่าน และขวัญใจผู้สูงอายุจากการประกวดสุขภาพ 
    ผู้สูงอายุ จ านวน 2 ท่าน 
  - มอบโรงพยาบาลทุกแห่งคัดเลือกจิตอาสาดีเด่นของชมรมผู้สูงอายุที่ท า 
    คุณประโยชน์ให้แก่โรงพยาบาล เพ่ือรับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวัน 
    ผู้สูงอายุแห่งชาติ โรงพยาบาลละ 1 ท่าน โดยส่งรายชื่อ ประวัติ 
    (ต าแหน่ง และเหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก มายัง ส านักงานพัฒนาระบบ 
    บริการทางการแพทย์ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2561  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา  16.00 น. 
 
 
 

 
 

    
 
 
 
 

.................................................... 
(นางสาวสุพิชากรณ์ ธนานุวงษ์) 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

.................................................... 
(นางสาวอักษราภัค เอมโอษฐ) 

นักจัดการงานทั่วไป 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส านักการแพทย์ ครั้งท่ี 2/2561 

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 ส านักการแพทย์ 
………………………………………………………………………. 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อ านวยการส านักการแพทย์  ประธานการประชุม 
2. นายสุกิจ  ศรีทิพยวรรณ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  กรรมการ 

   เจริญกรุงประชารักษ์  
1. นายขจร  อินทรบุหรั่น ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  กรรมการ 

   หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
3. นายชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ กรรมการ  
4. นางเลิศลักษณ์  ลีลาเรืองแสง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์  กรรมการ 
5. นางอัมพร  เกียรติปานอภิกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  กรรมการ 

   ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
6. นางประพิมพรรณ เกรียงวัฒนศิริ หัวหน้าพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านพยาบาล กรรมการ 

  โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
7. นางสิริรัตน์  ฟองจ านรรจ์ หัวหน้าพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กรรมการ 

   โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
8. นางสาววิไล เจียรบรรพต หัวหน้าพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กรรมการ 

  โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
9. นางสาวน้ าค้าง  ว่องเกษฎา หัวหน้าพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กรรมการ 

   โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 
10. นายเชษฐวุฒิ  รัตนานุวัติ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (แทน) กรรมการ 

   หัวหน้าพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  
   โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 

11. นางศุภจิต  นาคะรัตน์ หัวหน้าพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กรรมการ 
   โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 

12. นางอารมณ์ ศิริมังคละ หัวหน้าพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กรรมการ 
  โรงพยาบาลสิรินธร 

13. นายสมพล  บูรณะโอสถ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน กรรมการ 
   โรงพยาบาลกลาง 

14. นางประกายพรึก ทั่งทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน กรรมการ 
   โรงพยาบาลตากสิน 

15. นางสาวปวีณา พุทธรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  กรรมการ 
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  (แทน) หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน  
  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

16. นางเกตุแก้ว นิลยาน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
  (แทน) หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน  
  โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 

17. นางสาวเอมินทร์ รัตน์เงินปัทม์ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ  กรรมการ 
  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน 
  โรงพยาบาลกลาง 

18. นางรวีวรรณ  ไสยสุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน  
   โรงพยาบาลตากสิน 

19. นายชเลวัน ภิญโญโชติวงศ ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ชมชน  กรรมการ 
  โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 

20. นางสาววัชราภรณ ์ สิมศิริวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน 

  โรงพยาบาลสิรินธร 
21. นางสาวชัญญกรณ์ โรจน์สุริยาวงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 

  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

22. นางสาวสปันนา ศิริศรีกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 

  โรงพยาบาลสิรินธร 
23. ร.ต.ต.หญิงจรรยา เจนประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน  กรรมการ 

   และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
   โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 

24. นายพิษณุ  ลือพรมมาศ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน กรรมการ 
   และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
   โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 

25. นางสาวศุภรณี  ขาววิจิตร  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน  กรรมการ  
   และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
   โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 

26. นางคัชรินทร์  เจียมศรีพงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาระบบบริการ- กรรมการ 
   ทางการแพทย์ 
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27. นางสาวพรเพ็ญ จ ารูญรัตน์ ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์ กรรมการ 
   และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และเลขานุการ 

28. นางสาวสุพิชากรณ์ ธนานุวงษ ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
    และผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการ 
1. ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ 
2. นายเพชรพงษ์  ก าจรกิจการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกลาง กรรมการ 
3. นางสิรินาถ  เวทยะเวทิน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน กรรมการ 
4. นายเกรียงไกร  ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อ านวยการโรงพยาบาล กรรมการ 

   ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
5. นายสุรชัย  ภูพิพัฒน์ผล รองผู้อ านวยโรงพยาบาล กรรมการ 

   ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการแพทย์) 
6. หัวหน้าพยาบาลกลุ่มภารกิจ-  โรงพยาบาลตากสิน  กรรมการ 

ด้านการพยาบาล 
7. นางสาวณัฐนรี  โชควิริยากร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

   โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชตุินฺธโร อุทิศ 
8. นายอุกฤษฏ์  อุเทนสุต นายแพทย์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

   โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 
9. นายปิติ  ฉลองวิริยะเลิศ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน กรรมการ 

   โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
10. นางสาวพรณรีย์ ทัศยาพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน กรรมการ 

   โรงพยาบาลสิรินธร 
11. หัวหน้าเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  โรงพยาบาลกลาง กรรมการ  
12. หัวหน้าเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  โรงพยาบาลตากสิน กรรมการ  
13. หัวหน้าเวชศาสตร์ชุมชน- โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรรมการ 

และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวพรรณพิศ โคปาละสุต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 

2. นางสาวลักษณ์นารา นาอ้อม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
   ส านักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ 

3. นางสาววิภา  นันต๊ะรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
   ส านักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ 
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4. นางสาวนงลภัส  ศศิวัจน์ไพสิฐ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
   ส านักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ 

5. อักษราภัค  เอมโอษฐ นักจัดการงานทั่วไป 
  ส านักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ 

เปิดประชุมเวลา 10.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  1.1 เนื่องจากผู้อ านวยการส านักการแพทย์ติดภารกิจ จึงมอบ นายสุขสันต์ กิตติศุภกร 
รองผู้อ านวยการส านักการแพทย์ ท าหน้าที่ประธานการประชุม 

มติที่ประชุม รับทราบ 
1.2 คณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องจะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครครบวงจรแผนผู้สูงอายุ ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 
โดยส านักการแพทย์ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบคุ้มครองส าหรับผู้สูงอายุ 

มติที่ปะชุม  รับทราบ 

1.3 โครงการความร่วมมือพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ กรุงเทพมหานคร-ศิริราช  
 เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชินี 
 สืบเนื่องจากส านักการแพทย์ร่วมกับสมาคนพฤฒาวิทยาฯ และคณะแพทยศาสตร์ 
  ศิริราชพยาบาล ได้มีโครงการความร่วมมือพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ กรุงเทพมหานคร- 

ศิริราช เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชินี ได้จัดท าเกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุ
คุณภาพ เพ่ือเป็นการขยายการด าเนินงานด้านคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพให้ครอบคลุมพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและมีมาตรฐาน ในเบื้องต้นได้มีการจัดท าค าสั่งโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นประธาน รองผู้ ว่ าราชการกรุ ง เทพมหานครที่ ได้รับมอบหมายและคณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นรองประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย รองปลัด
กรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบหมาย ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ ผู้อ านวยการส านักอนามัย 
เป็นต้น มีหน้าที่ก าหนดทิศทางนโยบายในการด าเนินงานคลินิกผู้สู งอายุคุณภาพในเขต
กรุงเทพมหานคร พัฒนาต้นแบบและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ รวมทั้งการ
ให้ค าปรึกษาและแนะน าในการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ รวมทั้งการตรวจประเมินคลินิก
ผู้สูงอายุคุณภาพ  
 โครงการนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ซึ่ง
การด าเนินงานอยู่ระหว่างขอพระบรมราชอนุญาตในการใช้รูปพระบรมฉายลักษณ์ และค าขวัญ
ของโครงการที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยจะมีการประชุมร่วมกับคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 และจะจัดแถลงข่างโครงการฯใน
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 

มติที่ปะชุม  รับทราบ 

ร.ผอ.สนพ. 
(นายสุขสันต์ ฯ) 

ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ 
(นางสาวพรเพ็ญฯ ฯ) 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
เสนอที่ประชุมรับรองรายงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สู งอายุ         

ส านักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.      
ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ส านักการแพทย์ 

มติที่ประชุม  แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
- แก้ไขระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ผู้อ านวยการส านักการแพทย์

ติดภารกิจ จึงมอบ รองผู้อ านวยการ ส านักการแพทย์ (นายสุขสันต์ กิตติศุภกร)       
ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุม 

- รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ เพ่ิม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อ-
ทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 

- รายชื่อผู้เข้าประชุม ล าดับที่ 24 จาก นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ แก้ไขเป็น      
นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ  

- รายชื่อผู้เข้าประชุม ล าดับที่ 31 แก้ไขเป็น (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน 
โรงพยาบาลสิรินธร 

- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม นางสาวศรัณยา แสงมณี จาก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชา
รักษ์ แก้ไข เป็น โรงพยาบาลตากสิน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ  
3.1 โครงการ Project on Seamless Health and social Service Provision 

for Elderly Persons ความร่วมมือระหว่าง ไทย และ JICA 
ความร่วมระหว่าง JICA  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ และส านักงานหลักประกันแห่งชาติ ได้ลงนามข้อตกลงเรียบแล้ว JICA จะ
สนับสนุนด้านวิชาการ พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (Intermediate Care) ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2560 – สิงหาคม 2565 โดยเน้นเพ่ือขยายผลด าเนินการไปท่ัวไปประเทศและ
พัฒนาบุคลกร กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว โดย
กรุงเทพมหานครซึ่ ง เป็นคณะท างาน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ 
ผู้อ านวยการส านักอนามัย และผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคม มีหน้าที่บริหารทรัพยากร 
ติดตามและก ากับการด าเนินงานเรื่องปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน ซึ่งโครงการนี้ใช้ชื่ อ
ย่อว่า S-TOP มีการก าหนดพ้ืนที่น าร่อง 7 จังหวัด ซึ่งในพ้ืนที่กรุงเทพฯได้โรงพยาบาลราช
พิพัฒน์ได้รับเลือกเป็นโรงพยาบาลน าร่อง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

ผอ.สย. 
(นางสาวพรเพ็ญ ฯ) 
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3.1 กรมกิจการผู้สูงอายุ เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุไทยโดยแนวคิดธนาคารเวลา ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 
16.30 น. ณ โรงแรมปริ๊นซ์ตันปาร์ค สวีท ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวาระเร่งด่วน   โดย
ประยุกต์แนวคิดธนาคารเวลามาปรับใช้ในการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ชุมชนเมืองและชนบทของ
ประเทศไทย ขอความร่วมมือให้ทุกโรงพยาบาลส่งผู้รับผิดชอบงานด้านผู้สูงอายุ โรงพยาบาล
ละ 1 คน เพ่ือประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้ส่ง Fax รายชื่อผู้เข้าร่วม
ไปยังกรมกิจการผู้สูงอายุ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง  
4.1 โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการ “กทม. 

ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง” 
- น าเสนอความคืบหน้าผลการด าเนินโดยผู้แทน รพต. 
 มีคนไข้ที่ ADL ต่ ากว่า 11 จ านวน 12 ราย และด าเนินการเยี่ยมบ้านแล้ว 11 คน

โดยคิดเป็นอัตราความส าเร็จร้อยละ 91  มีเคสใหม่ที่เข้าข่าย ADL ต่ ากว่า 11 อีก 4 ราย 
ซึ่งวางแผนลงเยี่ยมบ้านเรียบร้อยภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2 ราย จะมีร้อยละความส าเร็จ
ร้อยละ 81  

การอบรมของบุคลากรสหศึกษาของทีมผู้สูงอายุ คณะกรรมการจ านวน 14 ราย 
ตั้งแต่ 1 ครั้งข้ึนไป จ านวน 9 ราย คิดเป็นอัตราความส าเร็จ ร้อยละ 64  

ความพึงพอใจของผู้ป่วยสูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุ เท่ากับร้อยละ 90  
เคสที่ ADL ต่ ากว่า 11 และลงเยี่ยมกับส านักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข

ทั้งหมดได้รับการดูแลส่งต่อ คาดว่าอัตราความส าเร็จภายในสิ้นเดือนนี้เท่ากับร้อยละ 80  
ปัญหา/อุปสรรคที่พบ คือ ในช่วงแรกมีปัญหาการนัดเพ่ือลงเยี่ยมร่วมกัน และพบ

ปัญหาด้านงบประมาณในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยจะมีการประชุมร่วมศูนย์บริการ
สาธารณสุข ส านักงานเขต นอกจากนี้จะมีการเชิญบริษัท SCG เข้าร่วมประชุมด้วย 

ด้านงบประมาณ อาจมีจากกองทุนผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร  หรือกองทุนท้องถิ่น 
นอกจากนี้มีโครงการ Long term care ของผู้สูงอายุติดเตียง มี พรบ.ผู้สูงอายุที่สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายได้ 3,000 – 10,000 บาท ซึ่งเป็นของ สปสช.  

แนะน าว่าควรเก็บข้อมูลประเด็นด้านปัญหาที่พบ เพ่ือน าปัญหาที่พบน ามาวิเคราะห์
ต่อไป 

- น าเสนอความคืบหน้าผลการด าเนินโดยผู้แทน รพร. 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในคลินิกผู้สูอายุ มีจ านวนผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม

ระดับมากข้ึนไป 43 ราย จาก 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.77 

ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ฯ 
(นางสาวพรเพ็ญ ฯ) 

ผู้แทน รพต. 
(นางสาวอรพิน ฯ) 

ร.ผอ.สนพ. 
(นายสุขสันต์ ฯ) 

ผู้แทน รพร. 
(นางเกตุแก้ว ฯ) 
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การอบรมของบุคลากรสหศึกษาของทีมผู้สูงอายุ ในเดือนพฤษภาคม มีจ านวน 5 
ราย จากจ านวนบุคลากรทั้งหมด 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.36  

ผู้สูงอายุที่ต้องพ่ึงพิงปานกลาง-พ่ึงพิงผู้อ่ืนทั้งหมดที่เข้าเงื่อนไขการส่งต่อที่มี จ านวน 
4 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 

ผู้สูงอายุที่เข้าเงื่อนไขการส่งต่อได้รับการบริการทุกด้านตามบริการที่จ าเป็น ส่งต่อ
จ านวน 2 ราย จาก 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 

ปัญหาที่พบเป็นปัญหาด้านสาธารณสุข ด้านที่อยู่อาศัยและด้านสาธารณูปโภค โดย
ส านักงานเขตได้รับทราบปัญหาด้านไฟฟ้าแล้ว แต่ยังไม่มีงบประมาณรองรับ ด้านสวัสดิการ
สังคมพบเรื่องสิทธิผู้ป่วย   

- น าเสนอความคืบหน้าผลการด าเนินโดยผู้แทน รพท. 
เดือนมีนาคมมีจ านวน 1 เคส เดือนเมษายนมีจ านวน 1 เคส รวมทั้งสิ้น 2 เคส 

สามารถโดยสามารถส่งเยี่ยมได้ครบทั้ง 3 ทีม คือ โรงพยาบาล ส านักงานเขต และ
ศูนย์บริการสาธารณสุข พบปัญหาการด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค ซึ่งบางอย่าง
จ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณ  

  จากปัญหาที่พบ มีประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ให้กรุงเทพมหานครด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 ซึ่งมีระบุว่า สามารถใช้จัดการสภาพแวดล้อม บ้าน เพ่ือ
การฟ้ืนฟูสภาพ ป้องกันอุบัติเหตุและการดูแลระยะยาว รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ และอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จ าเป็นตามสภาพที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง  

- น าเสนอความคืบหน้าผลการด าเนินโดยผู้แทน รพล. 
  ผู้ป่วยที่ ADL ต่ ากว่า 11 ของคลินิกผู้สูงอายุ จ านวน 10 ราย เท่ากับร้อยละ 100 

โดยร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ฝ่ายพัฒนาชุมชน ส านักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่ง
จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 21 มิถุนายน 2561  

  มีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 91.3 
  การอบรมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ 15 ราย เท่าร้อยละ 67 มีเป้าหมายภายในสิ้นปี 

2561 จะครบร้อยละ 100 
  พบปัญหาการดูแลผู้ป่วยโดยร่วมมือกับศูนย์บริการสาธารณสุขเพ่ือแก้ไข เช่น แผลกดทับ 

และอุปกรณ์เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อม  
  ขอให้โรงพยาบาลเก็บรายละเอียดการด าเนินงานเพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าสามารถ

ช่วยเหลืออะไรได้ รวมถึงผลกระทบ เช่น สามารถลดการ Re-admit และลงค่าใช้จ่ายได้
หรือไม่  

  โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการ “กทม.     
ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง” ในโรงพยาบาลที่ได้ด าเนินโครงการแล้ว ปีงบประมาณ 2562    

ผู้แทน รพท. 
(ร.ต.ต.หญิงจรรยา ฯ) 

ผอ.สย. 
(นางสาวพรเพ็ญ ฯ) 

ผู้แทน รพล. 
(นางสาวพรรณพิศ ฯ) 

ร.ผอ.สนพ. 
(นายสุขสันต์ ฯ) 
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ให้ขยายการด าเนินงานไปยัง IPD ส่วนอีก 6 โรงพยาบาลให้เริ่มด าเนินการโครงการดังกล่าว   
นอกจากนี้หากขยายการด าเนินงานครบ 10 โรงพยาบาลแล้ว ในปีต่อไปจะมีการเข้าร่วมกับ
โครงการ STOP มากขึ้น  

มติที่ประชุม รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564)   

    แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 ประกอบด้วย  
5 ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบคุ้มครองส าหรับผู้สูง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและการพัฒนาการวิจัย ระบบข้อมูล เทคโนโลยี และ
วัฒนธรรม และการติดตามประเมินผล 
 โดยส านักการแพทย์เป็นเจ้าภาพยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบคุ้มครองผู้สูงอายุ ซึ่งจะต้องมี
การติดตาม และเชิญประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์ที่ 3  
 ในส่วนของแพทย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอุส านักการแพทย์ ส านักงานพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย์จะท าการยกร่างแผนฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของส านักการแพทย์ 
โดยจะมีการจัดท าค านิยาม ก าหนดขอบเขตและค่าเป้าหมาย และจะส่งให้โรงพยาบาล
ตรวจสอบค านิยามและบรรจุโครงการต่างๆลงในแผน 

มติที่ประชุม  มอบส านักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ด าเนินการยกร่างแผนผู้สูงอายุ 
คุณภาพส านักการแพทย์ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
 - 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
  
 

ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ 
(นางสาวพรเพ็ญฯ ฯ) 

.................................................... 
(นางสาวสุพิชากรณ์ ธนานุวงษ์) 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

.................................................... 
(นางสาวอักษราภัค เอมโอษฐ) 

นักจัดการงานทั่วไป 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 



รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 
ระบบคุ้มครองผู้สูงอายุ ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2  

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 ส านักการแพทย์ 

------------------------------------------------------- 

 
ผู้เข้าประชุม 

1. นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อ านวยการส านักการแพทย์ ประธานที่ประชุม 
2. นางเสาวลักษณ์ บุญณรงค์ หัวหน้ากลุ่มหลักประกันสุขภาพ  กรรมการ  

  (แทน) ผู้อ านวยการส านักอนามัย  
3. นาวาอากาศตรีหญิงปอฤทัย บูรพรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักอนามัย กรรมการ 

  กลุ่มพ้ืนที่กลาง 
4. นางสาวเบญจพร สอนฉัตร นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ กรรมการ 

  (แทน) ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักอนามัย 
  กลุ่มพ้ืนที่กรุงเทพเหนือ 

5. นางวารีรัตน์ รุ่งเกียรติกุล ผู้อ านวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ กรรมการ 
  ส านักอนามัย 

6. นางสาวภาสุร ี เอ่ียมทิม นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคม 

7. นางพรทิพา พูลธนะ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการส านักการคลัง 

8. นางประภัสสร นันทวิสูตร นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการ กรรมการ 
  (แทน) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ- 
  กรุงเทพมหานคร 

9. นายชวนันท์   สุมนะเศรษฐกุล นายแพทย์ช านาญการ กรรมการ 
  (แทน) คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

10. รศ.ดร.ทัศนีย์ ทองประทีป คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ กรรมการ 
11. นางสาวพรเพ็ญ จ ารูญรัตน์ ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และพัฒนา กรรมการ 

  ระบบบริการสุขภาพ และผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวสุพิชากรณ์ ธนานุวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 

  ส านักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ และผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการ 
1. ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ 
2. ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
3. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวชิระ 
4. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ 
5. ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักอนามัย กลุ่มพ้ืนที่กรุงเทพใต้ 
6. ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักอนามัย กลุ่มพ้ืนที่กรุงเทพตะวันออก 
7. ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักอนามัย กลุ่มพ้ืนที่กรุงเทพกรุงธนเหนือ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายปานเนตร ปานพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
2. นายสุกิจ  ศรีทิพยวรรณ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
3. นายนันทพงศ์ แก้วศรี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต  ส านักงานเขตคันนายาว 
4. นางชดาวรรณ ปุาไม้  ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต  ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ 
5. นางสาวโศรยา วัธชนะ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต  ส านักงานเขตยานนาวา 
6. นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต  ส านักงานเขตบึ่งกุ่ม 
7. นางแสงเพ็ญ วิวัฒน์ทนชาติ ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต  ส านักงานเขตสายไหม 
8. นายบ ารุง ส าเนียงงาม หัวหน้าฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตคลองเตย 
9. นางรุ่งรัตน์ ศรีสุชาติ  หัวหน้าฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตจอมทอง 
10. นางสุพจพจนีย์ บรรณราช หัวหน้าฝุายพัฒนาชมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตตลิ่งชัน 
11. นางสาวมยุรี เวชพิพัฒน์ผล หัวหน้าฝุายพัฒนาชมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
12. นางวิมลมาศ เวชศรี  หัวหน้าฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตประเวศ 
13. นางสาวอัญชลี ศรีสวัสดิ์  หัวหน้าฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตพระนคร 
14. นางจินดา พงษ์ศศิธร หัวหน้าฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตวัฒนะ 
15. นางสุนิสา ศาสตร์สาระ หัวหน้าฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตสาทร 
16. ว่าที่ร.ต.ทรัพย์ ศิริวชิราภรณ์ หัวหน้าฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตสวนหลวง 
17. นางสาวพัณณิตา ไชยสาคร หัวหน้าฝุายพฒันาสังคมและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตหลักสี่ 
18. นางสาวอพชา ชัยมงคล  หัวหน้ากลุ่มสังคมสงเคราะห์ทางสาธารณสุข ส านักอนามัย 
19. นายณภาคย์ บุญเงิน  หัวหน้าฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตยานนาวา 
20. นางสาวนิฤมล ภักด ี  หัวหน้าฝุายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตลาดกระบัง 
21. นายวัชระ พัฒนาพันธ์ หัวหน้าฝุายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตคลองเตย 
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22. นางนิติกุล ทองน่วม นักวิชาสาธารณสุขช านาญการพิเศษ กรมการแพทย์ 
23. นางจันทนา สิริธรรมสกุล นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
24. นางบุบผา บุญญามณี พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ กรมการแพทย์ 
25. นายศิริเดช ผ่านจังหาร พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ กรมการแพทย์ 
26. นายภูริทัต แสงทองพานิชกุล นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
27. นางสาวศุภรณี ขาววิจิตร นายแพทย์ช านาญการ  โรงพยาบาลลาดกระบัง- 

กรุงเทพมหานคร 
28. ร.ต.ต.ตรีหญิงจรรยา เจนประเสริฐ นายแพทย์ช านาญการ  โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์  

ชุตินฺธโร อุทิศ 
29. นางรัชฎา วัฒนะโสภณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  โรงพยาบาลตากสิน 
30. นางสาวชัญญกรณ์  โรจน์สุริยาวงศ ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
31. นางอภิญญา บุญเพ็ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
32. นายสาวอริยา ระลึก  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลคลองสามวา 
33. นางเกตุแก้ว   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
34. นางสาวอุษา คงสมบุญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสิรินธร 
35. นางสาวพรรณพิศ โคปาละสุต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลลาดกระบัง- 

กรุงเทพมหานคร 
36. นางสาวสุรีมาศ ชาติศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
37. นางสาวลักษณาภรณ์ วิงวอน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
38. นางณัชชา ประภายนต์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักพัฒนาสังคม 
39. นางศรีอุไร คล้ายทอง นักพัฒนาสังคมช านาญการ ส านักงานเขตคลองสาน 
40. นายอุดมศักดิ์ ไวชะโยดม นักพัฒนาสังคมช านาญการ ส านักงานเขตดินแดง 
41. นางสาวหฤทัย มณีวงษ์  นักพัฒนาสังคมช านาญการ ส านักงานเขตจตุจักร 
42. นางสาวกรรณิกา ศิริกายะ  นักพัฒนาสังคมช านาญการ ส านักงานเขตดุสิต 
43. นางปัญญาวรรณ นวมนาม นักพัฒนาสังคมช านาญการ ส านักงานเขตทุ่งครุ 
44. นางสาวสุจรรยา เวสสุวรรณ นักพัฒนาสังคมช านาญการ ส านักงานเขตธนบุรี 
45. นางสาวนัฏฐพรรณญ์ โพธิ์สุข นักพัฒนาสังคมช านาญการ ส านักงานเขตบางกะปิ 
46. นางสุพรรณี น้อยวิจิตร นักพัฒนาสังคมช านาญการ ส านักงานเขตบางกอกน้อย 
47. นางอรชร บุญโชคช่วย นักพัฒนาสังคมช านาญการ ส านักงานเขตบางรัก 
48. นางสาวกนกวรรณ ราชยาศรี นักพัฒนาสังคมช านาญการ ส านักงานเขตบางรัก 
49. นางพรทิพย์ มากเหมือบ นักพัฒนาสังคมช านาญการ ส านักงานเขตปูอมปราบศัตรูพ่าย 
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50. นางฐิติมา รักมิตร  นักพัฒนาสังคมช านาญการ ส านักงานเขตพระโขนง 
51. นางสาวกนกพร เดชทิม  นักพัฒนาสังคมช านาญการ ส านักงานเขตบางเขน 
52. นางสาวสุธีรา เขื่อนขันธ์เจริญ นักพัฒนาสังคมช านาญการ ส านักงานเขตบางคอแหลม 
53. นางสาวสุรัญญา กัจฉัปนันทนา นักพัฒนาสังคมช านาญการ ส านักงานเขตบางแค 
54. นายสมชาย ชุ่มเมืองเย็น นักพัฒนาสังคมช านาญการ ส านักงานเขตบางซื่อ 
55. นางสาวพัชรินทร์ อักษรนิตย์ นักพัฒนาสังคมช านาญการ ส านักงานเขตบางนา 
56. นางสาวปิยะมาภรณ์ ปึกขาว นักพัฒนาสังคมช านาญการ ส านักงานเขตบางพลัด 
57. นางสาวฉวีวรรณ สุมงคล  นักพัฒนาสังคมช านาญการ ส านักงานเขตภาษีเจริญ 
58. นางพัชรา ยอดทองดี นักพัฒนาสังคมช านาญการ ส านักงานเขตมีนบุรี 
59. นายสุพน วรรณรัตน์ นักพัฒนาสังคมช านาญการ ส านักกงานเขตราษฎร์บูรณะ 
60. นายศิลป์ชัย รอดเจริญ นักพัฒนาสังคมช านาญการ ส านักงานเขตวังทองหลาง 
61. นางสาวพิไลลักษณ์ ฤกษ์ศิริ นักพัฒนาสังคมช านาญการ ส านักงานเขตสะพานสูง 
62. นางสาวอุทิศา พิสูตรเสียง นักพัฒนาสังคมช านาญการ ส านักงานเขตหนองแขม 
63. นายชล  ธิกุลวงษ์  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  ส านักงานเขตหลักสี่ 
64. นายบุญชัย น าเจริญสมบัติ นักพัฒนาสังคมช านาญการ ส านักงานเขตคลองเตย 
65. นางสาววรารัตน์ พรหมมนตรี นักพัฒนาสังคมช านาญการ ส านักงานเขตวัฒนา 
66. นางสาวเบญจพร สวนฉัตร  นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 
67. นางสาวอาทิตยา บัวลอย  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ส านักงานเขตบางบอน 
68. นายปราการ โคมแก้ว  นักพัฒนาสังคมช านาญการ 
69. จ.อ.คมกริช คุ้มมงคล นักพัฒนาสังคมช านาญการ 
70. นางสาวนิติยา เทนธิญญา นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
71. นางสาวนัยนา ไชยสูง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ส านักงานเขตคลองเตย 
72. นางสุพรรณี ศรีเลิศ  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
73. นางสาวพนิดา คัดนาหงส์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  ส านักงานเขตคลองสามวา 
74. นางกมลวรรณ เดชสุวรรณ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  ส านักงานเขตดอนเมือง 
75. นายณัฐกิจ ภูรีสถิต  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
76. นายณุษกร กิจพายับ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
77. นางสาวณิชาวีร์ มูลสาร  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ 
78. นางสาวมัธณา ตอมพุดซา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
79. นางสาวเมนิลา สุขสูงเนิน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  ส านักงานเขตปทุมวัน 
80. นางสาวอิงค์ธวณิชย์ เจริญภูมิ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน  ส านักงานเขตพญาไท 
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81. นางสาวศิริรัตน์ แย้มเพชร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน ส านักงานเขตยานนาวา 
82. นางสาวมัณฑนา โพธิจันทร์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน  ส านักงานเขตสายไหม 
83. นางสาวพรทิพย์ นาสุวรรณวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน  
84. นางสาวศิริมาษ วัฒนานคร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน 
85. นายนเรนทร์ กันยะมี  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ส านักงานเขตสัมพันธ์วงศ์ 
86. นางสาวนิษารัตน์ เผือกเอ่ียม นักสังคมสงเคราะห์  ส านักงานเขตราชเทวี 
87. นางสาวพัชราภรณ์ ทาปศรี นักสังคมสงเคราะห์  ส านักงานเขตพระโขนง 
88. นางสาวสิริพร สิทธิไกล  อาสาสมัครชุมชน 
89. นางสาวมาริสา เหมือนเพ็ชร อาสาสมัครพัฒนาชุมชน 
90. นางสาวอักษราภัค เอมโอษฐ นักจัดการงานทั่วไป ส านักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ 

 

เปิดประชุมเวลา 13.45 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

    1. ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ ติดภารกิจ จึงมอบหมาย ให้รองผู้อ านวยการ           
ส านักการแพทย์ นายสุขสันต์ กิตติศุภกร เป็นประธานในที่ประชุม  

   2. จากการสรุปแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระยะที่ 1 พ.ศ. 2557 - 
2560 ระยะที ่1 โดยสถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ พบปัญหาดังนี้ 

    - ขาดการเชื่อมโยงบูรณาการระหว่างหน่วยงาน  
    - ข า ด ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ ชั ด เ จ น  ท า ใ ห้ ข้ อ มู ล ไ ม่ ค ร บ ถ้ ว น   

   แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 – 
2564)  มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์  โดยมีรองปลัด
กรุงเทพมหานคร เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ โดยส านักการแพทย์ได้รับมอบหมายใน
การขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบคุ้มครองผู้สูงอายุ มีผู้อ านวยการ
ส านักการแพทย์เป็นประธานคณะอนุกรรมการ  

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- ไม่มี  

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 

   การด าเนินงาน ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบคุ้มครองผู้สูงอายุ 
             - มาตรการที่ 1 การคุ้ม ครองด้านรายได้ 
                  ดัชนี 3.1 มีระบบสวัสดิการเพิ่มเติมส าหรับผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาวะยากจน 
มอบให้ส านักพัฒนาสังคม เป็นเจ้าภาพดัชนี  
   ข้อมูลที่จ าเป็น ประกอบด้วย  
   - จ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะยากจน (ส านักพัฒนาสังคม)  

รผอ.สนพ. 
(นายสุขสันต์) 

รผอ.สนพ. 
(นายสุขสันต์) 
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   - ระบบสวัสดิการที่มีให้ผู้สูงอายุ (ส านักพัฒนาสังคม ส านักอนามัย)  
   - ระบบสวัสดิการเพิ่มเติม (ส านักพัฒนาสังคม) 
 
   ระบบสวัสดิการที่ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านการเงิน เครื่อง
อุปโภคบริ โภค กองทุนประกอบอาชีพ ค่าครองชีพประจ าวัน ค่าใช้จ่ ายในการ
รักษาพยาบาล แหล่งงบประมาณกรุงเทพมหานครมีการจัดสรรทุกปี เช่น ส านักงานเขต 
จะลงไปเยี่ยมบ้าน และจะส่งเคสมาที่ส านักพัฒนาสังคม จึงมีการน าเข้าพิจารณาใน
คณะกรรมการ เพ่ือพิจารณามอบความช่วยเหลือ  
  กองทุนผู้สูงอายุ ที่ต้องการกู้เงินไปประกอบอาชีพในกรุงเทพจะส่งตรงมาท่ี
กระทรวง พม. ซึ่งการขอกองทุนสามารถขอโดยผู้สูงอายุขอด้วยตัวเอง หรือเป็นลักษณะ
โครงการ เช่น การรวมตัวของชมรมผู้สูงอายุ แตต่้องไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ 
   - มาตราการที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และสังคมอย่าง บูรณา-
การ ครบวงจรและมีคุณภาพ  
    ดัชนี 3.2 ร้อยละของโรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัด-
กรุงเทพมหานคร มีระบบเชื่อมโยงการดูแลรักษาผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง อย่างบูรณา
การระหว่างระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ทั้งในมิติสุขภาพและสังคม เจ้าภาพหลักดัชนี
คือส านักการแพทย์  
   ข้อมูลทีจ่ าเป็น ประกอบด้วย 
   - จ านวน โร งพยาบาล  และศู นย์ บริ ก ารสาธา รณสุ ข  สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ที่มีระบบเชื่อมโยงกัน (ส านักการแพทย์ ส านักอนามัย) 
   ส านักการแพทย์ได้ด าเนินโครงการ เชื่อมโยงระหว่าง โรงพยาบาล
สังกัดส านักการแพทย์ และศูนย์บริการสาธารณสุข และส านักงานเขต ทางโครงการ 
“กทม. ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง” เพ่ือร่วมกันช่วยเหลือผู้สูงอายุ  มีนิยามคือ ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง barthal Index 0 - 11  คือ ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียง มีการเริ่มโครงการ
น าร่องใน 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ร่วมกับส านักงานเขต 
ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่  
   นอกจากนี้ มีการเชื่อมโยงผ่านโปรแกรม DNA Home ward referral system 
ซึ่งเป็นโปรแกรม ของส านักอนามัย ในตัวชี้วัดนี้ วัดในโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์
เท่านั้น ซึ่งในอนาคต อาจมีการปรับตัวชี้วัดให้มีความเชื่อมโยงกันมากข้ึน  
  ดัชนี 3.3 ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงและต้องการการเยี่ยมบ้าน
หรือการดูแลแบบประคับประคอง ได้รับบริการตามมาตรฐานตามที่กรุงเทพมหานคร
ก าหนดทั้งในมิติสุขภาพและสังคม มีเจ้าภาพหลัก คือส านักอนามัย ข้อมูลที่จ าเป็น 
ผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิง ที่มี ADL น้อยกว่า 11 วัดจากชุมชนจัดตั้ง จ านวน 2066 ชุมชน 
ไม่รวมชุมชนบ้านจัดสรร ให้มีการเชื่อมโยง หรือคอนโดมิเนียม เป็นต้นอาจต้องมีการ
ออกแบบแบบส ารวจ ส านักอนามัยกล่าวว่า นอกจากชุมชนเหล่านี้แล้ว ยังมีชุมชนอื่นๆที่

ผู้แทน สพส. 
 

ผู้แทนกรมการแพทย์ 
(นางนิติกุล) 
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เข้าไม่ถึงซ่ึงไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด   
   ดัชนี 3.4 ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่
ให้บริการผู้สูงอายุแบบองค์รวม ในระดับปฐมภูมิ ทางด้านสุขภาพและสังคม มีเจ้าภาพ
ตัวชี้วัดหลักคือส านักอนามัย  
  ข้อมูลที่จ าเป็น  
  - จ านวนศูนย์บริการสาธารณสุขที่ให้บริการแบบองค์รวม เช่น คลินิกผู้สูงอายุ
คุณภาพ 
   - มาตรการที่ 3 การส่งเสริมศักยภาพครอบครัว ผู้ดูแล และชุมชนในการ
ดูแลเพื่อเกื้อหนุนผู้สูงอายุ  
        ดัชนี 3.5 ร้อยละของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ได้รับความรู้ และ
ฝึกทักษะ ในการดูแลผู้สูงอายุตามท่ีต้องการ เจ้าภาพหลักตัวชี้วัดคือส านักการแพทย์    
   ข้อมูลที่จ าเป็น  
   - กิจกรรมให้ความรู้และฝึกทักษะผู้สูงอายุ  
  - จ านวน care giver care Manager ซึ่ง ส านักการแพทย์จะเป็นเจ้าภาพใน
การส ารวจ 
   ซึ่งที่ผ่านมา หน่วยงานอ่ืนๆ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักวัฒนธรรม มีศูนย์
สร้างสุขต่างๆ ส านักการแพทย์ เช่น Family care giver เป็นการ ให้ความรู้แก่ผู้ดูแล
ผู้ปุวย ก่อนจ าหน่าย ผู้ปุวยกลับบ้าน ส านักอนามัย การอบรม care giver care Manager 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีการอบรม care giver ส านักพัฒนาสังคม บ้านผู้สูงอายุ
บ้านบางแค 2 มีการฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย จะมีการอบรม care giver  
   การรายงานข้อมูลของยุทธศาสตร์ที่ 3 อาจต้อง ให้เจ้าภาพตัวชี้วัด เป็นผู้
ก าหนดรูปแบบการรายงาน จะได้รูปแบบรายงานที่เป็นรูปแบบเดียวกัน  
  นอกจากนี้ มีการเชื่อมโยงไปโรงพยาบาลในพ้ืนที่ กทม. 65 แห่ง ในการส่ง
ผู้ปุวยมาส านักอนามัยไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข และยังมีการอบรม care giver โดย 
ส านักอนามัยเป็นเจ้าภาพในการอบรม ซึ่งมีการอบรม 2 แบบคือ  

1. care giver อาสาพ่ึงพิง ซึ่งกรมอนามัยรับรองในกรณีนี้ จะได้เบิก
ค่าตอบแทนได้ โดยมีการวัด ADL TAI Cognitive เป็นต้น มีค่าอบรม 
5,000 บาท และจะจัดให้ดูแลเฉพาะผู้ปุวยที่จ าเป็น และยังมีการจัด
อุปกรณ์การแพทย์ให้อีกด้วย ปัจจุบัน อบรมแล้วเป็นรุ่นที่ 3  

2. อาสาสมัครครอบครัว อบรม 2 - 3 วัน เพ่ือดูแลคนในครอบครัว 
มาตรการที่ 4 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้สูงอายุ  

   ดัชนี 3.6 พัฒนาระบบในการพิทักษ์สิทธิ และคุ้มครองผู้สูงอายุใน
ภาวะพ่ึงพิง  มีเจ้าภาพตัวชี้วัดคือส านักพัฒนาสังคม ผู้เกี่ยวข้องคือ ส านักพัฒนาสังคมและ
ในบางหน่วยงาน เช่น ส านักอนามัย ส านักงานเขต ส านักการแพทย์ในบางส่วน  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  

ผอ.สย. 
(นางสาวพรเพ็ญ) 
 ผู้แทน สนอ. 
(นางวารีรัตน์) 
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  1. โครงการ กทม. ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง ซึ่งส านักการแพทย์ได้เริ่มน าร่องใน 
โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลลาดกระบังฯ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ โรงพยาบาล
ราชพิพัฒน์ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย และส านักงานเขต 
  โรงพยาบาลวชิระ เขตดุสิตเขตบางพลัด เขตบางซื่อ เขตดอนเมือง เขตสายไหม 
เขตบางเขน เขตจตุจักร เขตวังทองหลาง 
  โรงพยาบาลราชวิถี เขตดินแดง เขตราชวิถี เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วย
ขวาง 
  โรงพยาบาลเลิดสิน เขตสาทร เขตบางรัก 
  โรงพยาบาลนพรัตน์ เขตคันนายาว เขตบึงกุ่ม  
  โรงพยาบาลกลาง เขตปทุมวัน เขตปูอมปราบ เขตสัมพันธวงศ์ เขตพระนคร 
  โรงพยาบาลตากสิน เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ 
เขตบางกอกน้อย เขตราษฎร์บูรณะ เขตภาษีเจริญ เขตตลิ่งชัน เขตทุ่งครุ 
  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขต
บางคอแหลม เขตบางนา 
  โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ เขตหนองแขม 
  โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เขตหนองจอก 
  โรงพยาบาลลาดกระบังฯ เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี 
  โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตหนองแขม เขตวัฒนา เขตบางแค  
  โรงพยาบาลสิรินธร เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตประเวศน์ เขตสวนหลวง 
เขตพระโขนง  
  โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน 
  โรงพยาบาลคลองสามวา เขตคลองสามวา 
  ส านักการแพทย์จะเรียกประชุมอีกครั้งเพ่ือหารือแบบรายงานการเชื่อมโยง
ต่างๆต่อไป เพ่ือให้ข้อมูลเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน 
  2. กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ได้มีการปรับปรุงแก้ไขและส่ง
มายังส านักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยจะท าการโอนเงินจ านวน 45 บาท/หัว
ประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งประชากรนี้จะต้องเป็นประชากรที่มีทะเบียนบ้านใน
กรุงเทพฯ หรือเป็นผู้ที่เปลี่ยนย้ายทะเบียนบ้านเป็นกรุงเทพฯ 
  ข้อดีของกองทุนดังกล่าว คือ หากเกิดกรณีโรคภัยพิบัติ เช่น การระบาดของโรค
ไข้หวัดนก โรคซาร์ ที่มีผลต่อกรุงเทพมหานคร สามารถน าเงินส่วนนี้ไปใช้ได้ 
  วัตถุประสงค์ของกองทุน คือ 
  - ส่งเสริม สนับสนุนการจัดบริการของหน่วยบริการหรือสถานบริการ (ให้เฉพาะ
หน่วยงาน) 
  - ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ให้ภาคประชาชน) 
  - ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม การจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์เด็กเล็กหรือ
ศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและการดูแลเด็กเล็กในชุมชนหรือศูนย์
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พัฒนาฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนา ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน 
   

 
 

…………………………………… 
(นางสาวสุพิชากรณ์ ธนานุวงษ์) 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

…………………………………… 
(นางสาวอักษราภัค เอมโอษฐ) 

นักจัดการงานทั่วไป 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 



รายงานการประชุม 
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการ “กทม. ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง” 

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. 
ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ โรงพยาบาลกลาง ชั้น 20 

---------------------------------------------- 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 

1. นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร  ประธานการประชุม 
สํานักการแพทย์ 

2. นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อํานวยการสํานักการแพทย์  
3. นางคัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนา 

  ระบบบริการทางการแพทย์ 
4. นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
5. นางอัมพร เกียรติปานอภิกุล ผู้อํานวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
6. นางสาวพรเพ็ญ จํารูญรัตน์ ผู้อํานวยการส่วนยุทธศาสตร์และ 

  พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
7. ว่าที่ร้อยโทกิตติ วงษ์กิติโสภณ รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลตากสิน 
8. นายศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
9. นายกมล ศรีจันทึก รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ 

  ชุตินฺธโร อุทิศ 
10. นายยุทธนา เศรษฐพงศ์ รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
11. นายภูริทัต แสงทองพานิชกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการฯ 

  โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
12. นางสาวชุลีกร โสอุดร รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 

  โรงพยาบาลสิรินธร 
13. นางฤดีวรรณ รัตนานุวัติ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล  

  โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
14. นางศุภจิต นาคะรัตน์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 

  โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
15. นางสาวบรรจง นิธิปรีชานนท์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 

  โรงพยาบาลสิรินธร 
16. นางพิมพ์นิภา ธนาสุริยฉัตร์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 

  โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
17. นางศิริวรรณ มหาลี้ตระกูล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 

  โรงพยาบาลคลองสามวา 
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18. นางสายฝน ภู่พิทยา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
  โรงพยาบาลกลาง 

19. นางเพียงตา ทรัพย์โมกข์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
  โรงพยาบาลกลาง 

20. นางสาวศิริพรรณ ปิติมานะอารี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
  โรงพยาบาลตากสิน 

21. นางรวีวรรณ ไสยสุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการพิเศษ 
  โรงพยาบาลตากสิน 

22. นางพัชรา ธนธีระพงษ์ นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

23. นางนิตยา ศักดิ์สุภา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

24. นางเพ็ญนรินทร์ สารทจําเริญ นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการพิเศษ 
  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

25. นางสาวน้ําค้าง ว่องเกษฎา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
  โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 

26. นายสมพล บูรณะโอสถ นายแพทย์ชํานาญการ 
  โรงพยาบาลกลาง 

27. นายชเลวัน ภิญโญโชติวงศ ์ นายแพทย์ชํานาญการ 
  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

28. ร.ต.ต.หญิงจรรยา เจนประเสริฐ นายแพทย์ชํานาญการ 
  โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 

29. นายพิษณุ ลือพรมมาศ นายแพทย์ชํานาญการ 
  โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 

30. นางสาวเอมินทร์ รัตน์เงินปัทม์ นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ 
  โรงพยาบาลกลาง 

31. นางวรรณา คล้ายแจ้ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  โรงพยาบาลตากสิน 

32. นางชูขวัญ รู้ขายสิรนนท์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  โรงพยาบาลตากสิน 

33. นางสาวชัญญกรณ์ โรจน์สุริยาวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

34. นางสาวนุตประวีณ์ หลินศุวนนท์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
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35. นางอัญชลี ฐิติพรรณกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 

36. นางสาวพรรณพิศ โคปาละสุต พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 

37. นางเกตุแก้ว นิลยาน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 

38. นายกิตติชัย บ่อสมบัติ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 

39. พ.จ.ท.อาคม จุมพรม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 

40. นางสุรีรัตน์ มงคะพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  โรงพยาบาลสิรินธร 

41. นางสาวสมฤดี บัวบาง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
  โรงพยาบาลกลาง 

42. นายเมธี การุณย์คติมา นายแพทย์ปฏิบัติการ 
  โรงพยาบาลตากสิน 

43. นายกรณ์ นงค์กระโทก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
  โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 

44. นางสุรีย์พร เตรียมชาญชูชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
  โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 

45. นางสาวอรชุมา ทาวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
  โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 

46. นางอภิญญา บุญเพ็ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
  โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

47. นางสาวสุพิชากรณ์ ธนานุวงษ ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
  สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ 

48. นางสาวอภิชญา วงศ์เมฆ นายแพทย์ 
  โรงพยาบาลตากสิน 

49. นางสาวอักษราภัค เอมโอษฐ นักจัดการงานทั่วไป 
  สํานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ 

สํานักอนามัย 
สํานักพัฒนาสังคม 

50. นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช ผู้อํานวยการสํานักงานการสงเคราะห์ 
  และสวัสดิภาพสังคม สํานักพัฒนาสังคม 
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51. นางสาวภาสุร ี เอ่ียมทิม หัวหน้ากลุ่มงานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
  สํานักพัฒนาสังคม 

สํานักงานเขต 
52. นายณัฐพล พุ่มแย้ม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 

  สํานักงานเขตคลองเตย 
53. นางสาวนัยนา ไชยสุระ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

  สํานักงานเขตคลองเตย 
54. นายโกวิท เจริญสุข นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

  สํานักงานเขตคลองสาน 
55. นางสาวพนิดา คัดนาหงส์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

  สํานักงานเขตคลองสาน 
56. นางสาวธมนวรรณ สงเคราะห์ธรรม อาสาสมัครพัฒนาสังคม 

  สํานักงานเขตคลองสาน 
57. จ่าเอกคมกริช คุ้มมงคล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

  สํานักงานเขตคันนายาว 
58. นางสาวชมัยพร สมพอง นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

  สํานักงานเขตคันนายาว 
59. นางสาวหฤทัย มณีวงศ์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

  สํานักงานเขตจตุจักร 
60. นางอารีภรณ์ อยู่ชั่วกัลป์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

  สํานักงานเขตจอมทอง 
61. นางสาวศิริพร สุริยะ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

  สํานักงานเขตจอมทอง 
62. นางสาวนวลน้อย เพ่ิมผล นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 

  สํานักงานเขตดอนเมือง 
63. นางกลมวรรณ เสาร์สุวรรณ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

  สํานักงานเขตดอนเมือง 
64. นางสาวจารุวรรณ หินสอ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

  สํานักงานเขตดินแดง 
65. ว่าที่ร.ต.ทรัพย์ ศิริวชิราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

  สํานักงานเขตดุสิต 
66.  นางสาวกรรณิกา ศิริกายะ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

  สํานักงานเขตดุสิต 
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67. นางสาวพัศราวดี ทุนด ี นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
  สํานักงานเขตตลิ่งชัน 

68. นางลัดดาวัลย์ พูลยรัตน์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
  สํานักงานเขตทวีวัฒนา 

69. นางณัฐฐาพร บ่อแก้ว อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรีฯ 
  สํานักงานเขตทวีวัฒนา 

70. นางปัญญาวรรณ นวมนาม นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
  สํานักงานเขตทุ่งครุ 

71. นางสาวอารียา นนญาตร ี อาสาสมัครนักสังคมสงเคราะห์ 
  สํานักงานเขตทุ่งครุ 

72. นางสาวสุจรรยา เวสสุวรรณ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
  สํานักงานเขตธนบุรี 

73. นางสาวณัฏฐพรรณญ์  โพธิ์สุข นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
  สํานักงานเขตบางกะปิ 

74. นางสาวเกศจริน สามิภักดิ์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 
  สํานักงานเขตบางกอกน้อย 
75. นางธดาวรรณ ป่าไม้ ผู้ช่วยผู้อํานวยการเขตบางกอกใหญ่ 
76. นายกวี เซ็นเสถียร นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

  สํานักงานเขตบางกอกใหญ่ 
77. นางจันทนา สิริธรรมสกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

  สํานักงานเขตบางขุนเทียน 
78. นางสาวกนกพร เดชทิม นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

  สํานักงานเขตบางเขน 
79. นางสาวสุธีรา เขื่อนขันธ์เจริญ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

  สํานักงานเขตบางคอแหลม 
80. นายปัญญา สวัสดิ์เสร ี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

  สํานักงานเขตบางแค 
81. นางสาวสุชัญญา กัจฉัปนันทน์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

  สํานักงานเขตบางแค 
82. นายสมชาย ชุ่มเมืองเย็น นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

  สํานักงานเขตบางซื่อ 
83. นางสาวพัชรินทร์ อักษรนิตย์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

  สํานักงานเขตบางนา 
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84. นางสาวสุรีรัตน์ เซ็นกลาง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
  สํานักงานเขตบางนา 

85. นางปาณิสรา เนตรธารธร นักสังคมชํานาญการพิเศษ 
  สํานักงานเขตบางบอน 

86. นางสาวอาทิตยา บัวลอย นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
  สํานักงานเขตบางบอน 

87. นางกัญมณี เดชประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
  สํานักงานเขตบางพลัด 

88.  นางสาวสุภาวด ี บุญแก้วสังคม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
  สํานักงานเขตบางรัก 

89. นางอรชร บุญโชคช่วย นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
  สํานักงานเขตบางรัก 

90. นายปราการ โคมแก้ว นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
  สํานักงานเขตบึงกุ่ม 

91. นายศศิพงศ์ เศวตนันทิกุล นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
  สํานักงานเขตปทุมวัน 

92. นางสาวพรทิพย์ นาสุวรรณวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
  สํานักงานเขตปทุมวัน 

93. นางสกุลทิพย์ วิวัฒน์ศรี นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
  สํานักงานเขตประเวศ 

94. นางสาวพรทิพย์ มากเหมือน นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
  สํานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

95. นางสาวอิงค์ธวณิชย์ เจริญภูมิ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน 
  สํานักงานเขตพญาไท 

96. นายนิรันดร์ ปราบพลา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญการ 
  สํานักงานเขตพระนคร 

97. นายเตชนิธิ สุขสบาย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
  สํานักงานเขตพระโขนง 

98. นางสาวฉวีวรรณ สุมงคล นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
  สํานักงานเขตภาษีเจริญ 

99. นายศิรเอก บรรจงศิริ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
  สํานักงานเขตมีนบุรี 

100. นางสาวจุฑาทิพย์  วงศ์ชื่นสุนทร นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการ 
  สํานักงานเขตยานนาวา 
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101. นางสาวพรรณนภา เศวตนุวงศ ์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
  สํานักงานเขตราชเทวี 

102. นางสาวสุดาวรรณ  ศิริจารุพงษะ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
    สํานักงานเขตราษฏร์บูรณะ 

103. นายโกศล สุนทรพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการเขตลาดกระบัง 
104. นางสาววิรัตน์  วัฒนานคร  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
   สํานักงานเขตลาดกระบัง 
105. นางศิวนาถ แสงแก้ว อาสาสมัครสังคมสงเคราะห์ 

    สํานักงานเขตลาดพร้าว 
106. นายณัฐกิจ ภูรีสถิต นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
     สํานักงานเขตลาดพร้าว 
107. นางอรวรรณ  ขุมบางลี่  นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
     สํานักงานเขตวังทองหลาง 
108. นางสาววรารัตน์  พรหมมนตรี  นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
     สํานักงานเขตวัฒนา 
109. นางสมจิตร พรหมมนตรี  ผู้ช่วยผู้อํานวยการเขตสะพานสูง 
110. นางสาวพิไลลักษณ์  ฤกษ์ศิริ  นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
     สํานักงานเขตสะพานสูง 
111. นางชุติสา  ศาสตร์สาระ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
      สํานักงานเขตสาทร 
112. นางสาวอภิญญา สุรวานิช  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

   สํานักงานเขตสาทร 
113. นางสาวมัณฑนา  โพธิจันทร์  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

   สํานักงานเขตสายไหม 
114. นางสาวธนาภา  นาควิบูลย์  อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม 

   สํานักงานเขตสายไหม  
115. นายวีรยุทธ  คําแก้ว  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

   สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์ 
116. นายสมชาย  บรรจงชาติ  อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม 

   สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์ 
117. นางสาวหนึ่งฤทัย  มิ่งขวัญ  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

   สํานักงานเขตสวนหลวง 
118. นางสาวภาสินี  มิตรอารีย์   นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

  สํานักงานเขตหนองจอก 
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119. นางสาวสุภาวดี  อินทร์บํารุง  นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
    สํานักงานเขตหนองแขม 

120. นางสาวพัณณิตา ไชยสาคร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
   สํานักงานเขตหลักสี่ 

121. นางสาวพรทิพย์  ติ๊นา  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
   สํานักงานเขตหลักสี่ 

122. นางสาวจินตหรา พานิชกุล   อาสาสมัครสังคมสงเคราะห์ 
   สํานักงานเขตหลักสี่ 

123. นางสาวรัชนี   เกื้อหนุน  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
   สํานักงานเขตห้วยขวาง 

124. นางสาวนิติยา  เทนอิสสระ  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
   สํานักงานเขตพระนคร 

125. นางสาวสายฝน  สีตัสสะ  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
   สํานักงานเขตปทุมวัน 

ศูนย์บริการสาธารณสุข สํานักอนามัย 
126. นางสาวปรียา  เตชเพ็ญพันธ์  นายแพทย์ชํานาญการ 

   ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ 
127. นางสาวชิตชวรรณ คงเกษม  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

   ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ 
128. นางจารุวรรณ  พ่ึงขุนทด  นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ 

   ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ 
129. นายกรภัทร  จันทร์กุศล  นายแพทย์ชํานาญการ 

   ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง 
130. นางสาวปัฐมาภรณ ์ธรรมสรศักดิ์  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 

   ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ 
131. นาวาอากาศตรีปอฤทัย บุรพรัตน์  ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับต้น 

   ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง 
132. นางสาวเนตรชนก  สุนา  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 

   ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ 
133. นายสันธาน  สายคง  นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ 

   ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง 
134. นางพรรณทิพย์  วงศ์ธีระสุต  นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ 

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย 
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135. นางสาวปวีณาพร ก้องเกียรติศักดิ์  ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ต้น 
   ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท 

136. นางสาวขวัญตา  เอ้ืออุฬาร  นายแพทย์ชํานาญการ 
   ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพันธ์ 

137. นางฉัตรประไพ  อินทร์สว่าง  นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ 
   ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพันธ์ 

138. นางสุมิตร  สมรมิตร  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
   ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ 

139. นางพาณ ี แสงจันทร์  พยาบาลวิชาชีพชาญการ  
   ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช 

140. นางนิภา   ปานเสน่ห์  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
   ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง 

141. นางสาวโสภิต  แกล้วกล้า  นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ 
   ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว 

142. นางสาวปาลิดา   กล้าเชี่ยว  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
   ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพีนี 

143. นางสาวพจวรรณ ด่านชัย  นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ  
   ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ 

144. นางสาวเพ็ญนภา เอ่ียมทวีเจริญ  นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ 
   ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล 

145. นางสาวพรรณภัสร กลางณรงค ์ นายแพทย์ชํานาญการ 
   ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง 

146. นางสาวศิริยุพา  พนมตั้ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ธนาคารนครหลวงไทย 

147. นางสาวนารีรัตน์  เอกปัญญากุล  นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการพิเศษ  
   ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง 

148. นางสิริหทัย มูลวณิรย์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
   ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ 

149. นางสิริทัย จารุพูนผล ผู้อํานวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา 
150. นางสาวสิริพร วรยศ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 

   ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน 
151. นางอรวรรณ  พิทักษ์พล   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

  ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง 
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152. นางสาวแอน  ทองคํา  นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง 

153. นางปิยธิดา  นันที  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ 

154. นายประสมศรี พงศ์สมับติวัฒนา นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ 

155. นางสาวอัญชลี  เดชมหิทกุล  นายแพทย์ชํานาญการ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ 

156. นางลําดวน  อินทุสร  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี 

157. นางจิณณ์สิธา   ณรงค์ศักดิ ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร 

158. นางอัจฉรา  รังสราญนนท์  ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ต้น 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม 

159. นางนิจวรรณ  จารุวัฒนสกุล  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร 

160. นางสาวดารารัตน์  ชัดไพบูลย์  นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก 

161. นางสาวพจนา  นุตาดี  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วดัหงส์รัตนาราม 

162. นางอริสา  สงการ์พิพัฒน์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี 

163. นางสาวปิยะนุช  ดวงกางใต้  นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก 

164. นางสาวพรพิมล  พรแก้ว  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล 

165. นางสาวอนุสรา  สุทัศน์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร 

166. นางมณฑา  บัวเกิด  พยาบาลวิชาชีพชาญการพิเศษ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด ทองคํา บําเพ็ญ 

167. นางสายรุ้ง  โกวิทคณิต  นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ 

168. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา สิตะเสน  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย  
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169. นางสาวธัญดา  อินพิทักษ์  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา 

170. นางสาวผกามาส  คงบัว  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี 

171. นางวนิดา  อริยเมธา  นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลาํผักชี หนองจอก 

172. นางสาวสายสุดา   เปรมชัยสถาพร  นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการพิเศษ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ 

173. นางอาภัสรา  บุญมาด ี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา 

174. นางสาวลลิลทิพย์  ลิ่มพาณิช  นายแพทย์ชํานาญการ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม 

175. นางธนิศรา  ทิมมณ ี นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน 

176. นางวาสนา  ยอดระยับ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก 

177. นายคงสม  เชิดชูธรรม  นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง 

178. นางสาวสุภาพร  ลิ้มชื่นใจ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม 

179. นางสาววนิดา  ไคลคลา  นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ 

180. นางนันทวดี    พุทธสอน  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ 

181. นางอนิสรา  ชูเดช  พยาบาลวิชาชีพชํานาญ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ําเลิศ 

182. นางสาววารี  จิริยะกูลชัย  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ 

183. นางสุนันทา  ชัยวิทยางกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร 

184. นายปกรณ์  ทองวิไล  นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สงัวาลย์ ทัสนารมย์ 

185. นางสาวณัฐรดา  รัตกุล  พยาบาลเทคนิคชํานาญงาน 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ดวงรัชฎ์ฯ 
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186. นางสาวจันทิมา  ขุนจันทร์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋ว ฯ 

187. นางมลฑา  ชื่นชอบ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา 

188. นางอาทิตยา ลิ่วชิรากรณ์ นายแพทย์ชํานาญการ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน 

189. นางสุชัญญา  บัณฑิตสกุล  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตําหนักพระแม่กวนอิม 

190. นางศิริวดี  จันทนชาติ  นายแพทย์ชํานาญการ 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง 

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ 
191. นายสกานต์  บุนนาค  ผู้อํานวยการสถาบันเวชศาสตร์ฯ 
192. นางนิติกุล  ทองน่วม  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
193. ผศ.พวงผกา  กรีทอง  ผู้ช่วยอธิบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
194. นางวิไลลักษณ์ ทีปประสาน หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง  

  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
195. นางสาวเรวดี รือพงษ์ลักษณา ที่ปรึกษาสํานักงานผู้อํานวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล 

  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
196. นางสาวธมลวรรณ ยอดกลกิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  
โรงพยาบาลราชวิถี 

197. นางสุมนา  พนารจน์วงศ์  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
198. นางสาวมนทกานต์ ยอดราช  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

โรงพยาบาลเลิดสิน 
199. นางสาวจันทร์เพ็ญ พาหงษ์  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
200. นางตรึงตา  จันทร์ภู่  นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
ระเบียนวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวตอนรับผู้เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือการขับเคลื่อนแผนผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการ 
กทม.ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง  
  ประเทศไทยได้ให้คําจัดความ “ผู้สูงอายุ” คือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เนื่องจาก
ประชากรผู้สูงอายุในปัจจุบันมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น อัตราการการเกิดลดลง ทําให้
ประชากรวัยทํางานต้องแบกรับการจ่ายภาษีเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็น
ปัญหาระดับชาติ ยังเป็นปัญหาระดับโลกอีกด้วย ดังนั้นจึงควรเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รับปัญหาด้านผู้สูงอายุ ควรตระหนักถึงความสําคัญด้านการดูแลผู้สูงอายุ และทําให้
ผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และเพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากสังคม 
เนื่องจากผู้สูงอายุยังมีคลังปัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
 เพ่ือเป็นการเข้าใจแนวคิดเก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันยังเป็นการดูแล
ผู้สูงอายุไม่ครบวงจร ดังนั้นสํานักการแพทย์จึงได้จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพของ
โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย์และได้มีการจัดทําและพัฒนามาตรฐานคลินิก
ผู้สูงอายุร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยตั้งเกณฑ์คุณภาพคือ ระดับ
เงิน ระดับทอง และระดับเพชร ซึ่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เล็งเห็น
ถึงความสําคัญด้านผู้สูงอายุเช่นกัน ในอนาคตจึงอยากให้การดําเนินงานด้านคลินิก
ผู้สูงอายุกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเช่นกัน เพ่ือให้
กรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษนําร่องในการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร ซึ่ง
ต้องดูแลผู้สูงอายุตั้งต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา ซึ่งหมายถึงการดูแลจากคลินิกผู้สูงอายุ
คุณภาพแบบองค์รวม และส่งต่อเพ่ือดูแลหลังจากออกจากโรงพยาบาล และได้รับ
การเยี่ยมบ้าน  ซึ่งกรุงเทพมหานครต้องดูแลให้ครบวงจรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยใน
กลุ่มพ่ึงพา  

   นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อํานวยการสํานักการแพทย์ กล่าวสวัสดีผู้
เข้าประชุม และได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน โครงการ กทม.
ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ คือ การดําเนินการดูแลผู้สูงอายุตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 การดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีและผลักดันให้
ผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงออกสู่สังคม และส่งเสริมการให้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 
 สถานการณผ์ู้ป่วยผู้สูงอายุ ปี 2561 ที่เข้ามารับบริการจากโรงพยาบาลสังกัด
สํานักการแพทย์ มีจํานวนผู้ป่วยนอกประมาณ 3.9 ล้าน visit มีผู้ป่วยนอกผู้สูงอายุ
เท่ากับ ร้อยละ 35  และผู้ป่วยในเท่ากับร้อยละ 25  

รองปลัด กทม. 
นายพิชญา ฯ  

ร.ผอ.สนพ. 
นายสุขสันต์ ฯ  
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  ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุเท่ากับร้อยละ 17 เป็นการเข้า        
สู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์  โดยมีประชากรผู้สูงอายุในกรุงเทพประมาณ 1 ล้าน
คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ป่วยติดเตียงประมาณ 10,000 คน และเมื่อรวมกับผู้ป่วยติด
บ้านติดเตียงจะมีจํานวน 100,000 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายโครงการกทม.ใส่ใจ ผู้
สูงวัย หัวใจแกร่ง  ซึ่งดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบคุ้มครองผู้สูงอายุ  
      โครงการ กทม.ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง เป็นโครงการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบ
วงจรจนถึงบ้าน โดยการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพ่ือดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่
โรงพยาบาลจนถึงบ้าน ระหว่างสํานักการแพทย์ สํานักอนามัย และสํานักงานเขต ใน
อดีตเมื่อผู้ป่วยผู้สูงอายุเข้ารับบริการจากโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย์และมีการ
ส่งต่อเคสไปยังสํานักอนามัยเมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน โดยไม่   ได้ให้ความสําคัญด้านการ
ป้องกันฟ้ืนฟูสุขภาพ ซึ่งอาจทําให้ผู้ป่วยเป็นโรคซ้ําและทําให้ต้อง Re-admit ที่
โรงพยาบาล  สํานักอนามัยเมื่อเจอเคสผู้ป่วยที่มีความซ้ําซ้อนที่ต้องการดูแลเชิงลึก 
อาจขาดการส่งต่อสํานักการแพทย์ที่เป็นระบบ ทําให้การดูแลปัญหาขอผู้ป่วยไม่ลึกซึ้ง
พอเพียงเช่นกัน  
  สํานักการแพทย์จึงขอเป็นจุดเริ่มต้นในการบูรณาการ โดยเลือกกลุ่มผู้ป่วยติด
บ้านและติดเตียง ได้เริ่มต้นนําร่องโครงการ กทม. ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง            
4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลหลวง
พ่อทวีศักดิ์ฯ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร  ร่วมกับศูนย์บริการ
สาธารณสุข สํานักอนามัย และสํานักงานเขตเพ่ือการดูแลผู้ป่วยโดยใช้การประเมิน 
ADL≤11 จากการดําเนินการพบว่าผลการดําเนินงานเป็นที่น่าพึงพอใจ และสามารถ
แก้ปัญหาของผู้ป่วยได้ในหลายด้าน ในระยะที่ 2 โดยจะมีการขยายการดําเนินงานให้
ครบคลุมพ้ืนที่ 50 เขต และได้มีการประชุมนําร่องเพ่ือจัดสรรพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว จึง
ต้ องขอขอบคุณกรมการแพทย์และ โ รงพยาบาลในสั งกัดกรมการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย์ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข สํานักอนามัย และสํานักงานเขตในความร่วมมือ โครงการนี้หากสําเร็จ
จะสามารถสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ  
   การดําเนินการ ผู้ป่วยจะได้รับการประเมิน ADL≤ 11 และจะได้รับการ
พิจารณาจากทีมสหสาขาวิชาชีพว่ามีความเหมาะสมและมีความจําเป็นที่ต้องลงไป
ช่วยเหลือที่บ้านหรือไม่  โดยโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขและสํานักงานเขต
พ้ืนที่จะลงพ้ืนที่ดูแลร่วมกัน ผลการดําเนินงานที่คาดหวัง คือ ทําให้เกิดการดูแลครบ
วงจรและสามารถสืบค้นโรคที่กําลังเริ่มเป็น หรือมีความเสี่ยงเพ่ือป้องกันและบรรเทา
โรคให้หายก่อนลุกลามจนมีอาการหนัก  นอกจากนี้สามารถพัฒนาพฤติกรรมการ
พัฒนาการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น เปลี่ยนจากสภาวะติดเตียงให้ดีขึ้นและออกสู่
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สังคม ซึ่งจะสามารถลดภาระงานในการดูแลผู้ป่วยได้ ลดการ re-admit ของ
โรงพยาบาลได้ และลดจํานวนผู้ป่วย OPD ได้ เป็นต้น ในอนาคตอาจดําเนินการ
คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพให้ครอบคลุมในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และสามารถ
ดําเนินการได้ด้วยดี นอกจากผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครจะได้รับการดูแลอย่างครบ
วงจร จะได้ข้อมูลสุขภาพท่ีครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

  โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

   การสนับสนุนการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุส านักงานหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติกรุงเทพมหานคร  

“5 Ensure” กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที ่1 สร้างความม่ันใจในการเข้าถึงบริการกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มที่ยัง

เข้าไม่ถึงบริการ 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความม่ันใจในคุณภาพมาตรฐานและความเพียงพอขอบริการ 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความม่ันใจในประสิทธิภาพการบริหารกองทุน 
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความม่ันใจในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความม่ันใจในธรรมาภิบาล 
การสนับสนุนการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ 

1. งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) 
1.1 บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย 

    บริการตรวจคัดกรองสุขภาพในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
      Package การบริการ 1,000 บาท/ครั้ง/ปี 

     1.1.1 ซักประวัติ ตรวจร่างกายโดยแพทย์ 
     1.1.2 ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ 
     - คัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันในผู้สูงอายุ 

  ตามแบบประเมิน ADL 
     - ประเมินภาวะซึมเศร้า 2 คําถาม 
     - คัดกรองความบกพร่องทางสายตา โรคต้อกระจก : ตรวจวัดสายตา  

  (Visual Acuity test) 
     - ประเมินความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน ด้วย OSTA index 
     - ประเมินสมรรถภาพสมอง 
     - ประเมินภาวะโภชนาการ 
     1.1.3 ตรวจเลือดเพ่ือคัดกรองความซีด โรคเบาหวาน ระดับไขมันใน 

         เลือด และการทํางานของไต (CBC,FBS,Lipid profile,    
         Creatinine) 

     1.1.4 บริการอ่ืนๆที่ สปสช.สนับสนุนตามสิทธิประโยชน์ 
     - ตรวจสุขภาพช่องปาก 
     - การตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก  

  (Metabolic Disease) 
     - การตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี (เต้านม / Pap smear) 
     - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก 
     - การให้สุขศึกษา ความรู้ และคําแนะนําด้านสุขภาพ 

1.2 การเยี่ยมติดตามผู้ป่วยที่บ้าน (Home Health Care) 

ผู้ป่วย อัตราชดเชย 
1. กลุ่มผู้ป่วยที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ (Curable) 400 บาท/ครั้ง 
2. กลุ่มผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังท่ีไม่สามารถ 
    ควบคุมอาการได้ (Long Term Chronic) 

600 บาท/ครั้ง 

3. กลุ่มผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีการไร้   
    ความสามารถเล็กน้อย (Long Term Chronic with  
    mild disability) 

800 บาท/ครั้ง 

4. กลุ่มผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีความพิการ 
    อย่างรุนแรง(Long Term Extreme disability) 

1,000 บาท/ครั้ง 

5. กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Terminally with    1,000 บาท/ครั้ง 
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ผู้ป่วย อัตราชดเชย 
    independent/ partial dependent) 

1.3 บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในชุมชน (P&P Community) 
     - จัดสรรในอัตรา 40 บาท/ประชากร ให้กับหน่วยบริการที่เข้าร่วม 
       ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนอกหน่อยบริการแบบ 
       มีพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือการบริการดูแลสุขภาพประชากรในพ้ืนที่ 
       รับผิดชอบ 
     - การจัดบริการตามกิจกรรมและเป้าหมาย ที่สํานักงานกําหนด  
       ได้แก่ 
      - Health Survey 
      - Home Visit 
      - Home Health Care 
      - การสํารวจชุมชน 
      - การจัดตั้งและทํากิจกรรมชมรมสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

2. งบบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  
สําหรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองเท่านั้น ประกอบด้วย ประชากร 4 กลุ่ม 

- ผู้พิการ 
- ผู้สูงอายุที่จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 
- ผู้ป่วยที่จําเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟู สมรรถภาพด้านการแพทย์ 
- ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 

     (ยกเว้นการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ในชุมชน ให้กับผู้สูงอายุที่มี     
     ภาวะพ่ึงพิงที่ได้รับการดูแลจากการสนับสนุนค่าบริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุ 
     ที่มีภาวะพ่ึงพิง) 

3. ค่าบริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Long term care) 
           วัตถุประสงค์  ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีภาวะ 

    พ่ึงพิง และ ADL<11 
    ชดเชยค่าบริการ หัวละ 45 บาท/หัว/ประชากรสิทธิ 
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สรุปประเด็นจากการเข้ากลุ่ม ในการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3   
โครงการ กทม.ใส่ใจ ผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง 

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561  
ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง 

กลุ่มที่ 1  
 จากการเข้ากลุ่มของกลุ่มที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง สํานักงานเขต ได้แก่ เขตปทุมวัน เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ และเขตพระนคร ศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพีนี ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ธนาคาร
นครหลวงไทย ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย โดยพบว่าปัญหาที่พบมีดังนี้ 

- ปัญหาเรื่องรถรับส่ง และปัญหาการขนย้ายผู้ป่วย พบว่า ไม่มีรถเพ่ือรับส่งผู้ป่วยในกรณีไม่ฉุกเฉิน ซึ่ง
ส่วนมากเป็นกรณีผู้ป่วยติดเตียง 

- ปัญหาสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยของผู้ป่วย เช่น ปัญหาขยะจํานวนมากที่พบในที่อยู่อาศัย 
- เจ้าหน้าที่ไม่ทราบผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ในการดําเนินการส่งต่อผู้ป่วย  
- พบปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยและการส่งต่อข้อมูลในกรณี Discharge กลับบ้าน เกิดการหลุดออกจากระบบ 

กลุ่มที่ 3 
จากการเข้ากลุ่มของกลุ่มที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สํานักงานเขต ได้แก่ 

เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตบางคอแหลม เขตบางนา ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราช
รังสรรค์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท ศูนย์บริการสาธารณสุข 
41 คลองเตย ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 
จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ  

ภาพฝัน 
- ให้หน่วยงานมีการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันโดยตรง  
- อยากให้โรงพยาบาลมีการลงเยี่ยมผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องในกรณีที่จําเป็น 
- อยากให้มีการประสานงานทั้ง 3 ฝ่าย 
- อยากให้มีการอบรมบุคลากรด้าน Care Giver 
- ควรให้มีการประสานเรื่องฐานข้อมูลผู้ป่วย โดยให้อนามัยชุมชนประสานผ่านศูนย์ประกัน 
- ควรมีงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชข.) 

 
 
 
 
 

ผอ.สปสช.เขต 13 
(นายวีระพันธ์ ฯ) 
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กลุ่มที่ 4  
 กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ  สํานักงานเขต ได้แก่ เขตหนอง
แขม เขตบางบอน ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน 
 โดยมีการหารือในประเด็นปัญหาที่พบในการดําเนินงานได้ดังนี้ 

- มีการประสานงาน เช่น Line, fax ภายในวันจันทร์  
- โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขมีการลงเยี่ยมบ้านซ้ําซ้อนกัน  
- การลงเยี่ยมบ้านมีความกระชั้นมากจนเกินไป 
- Line กลุ่มไม่มีความเคลื่อนไหว 
- ควรระบุผู้รับผิดชอบในการประสานงานของแต่ละหน่วยงาน 
- ควรมีการหารือในทีมไตรภาคีก่อนการลงเยี่ยมบ้าน 
- ควรมีการประสานการส่งต่อภายในเวลาที่กําหนด 
- ควรมีระบบติดตามหลังการเยี่ยมบ้าน 
ภาพฝัน 
- เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
- มี INHOMESSS (ข้ันตอนการเยี่ยมบ้าน) ที่มีคุณภาพ 
- มีระบบการเยี่ยมบ้านที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
- มีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนสังคมผู้สูงอาย ุ
- มีการให้ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ในสถานศึกษาทุกระดับชั้น เช่น 

การวางแผนด้านการเงิน การวางแผนด้านสุขภาพระยะยาว อาชีพของผู้สูงอายุ 
- มีระบบสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัว Care Giver  

กลุ่มที่ 6  
กลุ่มที่ 6 ประกอบด้วย โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต ได้แก่ เขตลาดกระบัง 

และเขตมีนบุรี และศูนย์บริการสาธารณสุข ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ และศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี 

สิ่งที่ได้ดําเนินการแล้ว 
- ธนาคารอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ 
- ทีมงานคุณภาพท่ีมีความเป็น Team work 
ภาพฝัน 
- การให้ความร่วมมือในการประสานงานกันมากขึ้นในภาคีเครือข่าย 
- มีการบูรณาการของสหสาขาวิชาชีพของภาคีเครือข่าย 
- มีการประชุมเครือข่ายระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาล สํานักงานเขต และตํารวจชุมชน

สัมพันธ์ ทุก 3 เดือน เพ่ือเป็นการขยายเครือข่าย 
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- พัฒนาประสิทธิภาพการเข้าถึงระบบเยี่ยมบ้าน เช่น การใช้ GPS และการใช้เครื่องมือสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มที่ 7  
กลุ่มที่ 7 ประกอบด้วย โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สํานักงานเขต ได้แก่ เขตหนองแขม เขตทวีวัฒนา เขต

บางแค และศูนย์บริการสาธารณสุข ประกอบด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค ได้มีการหารือปัญหาที่พบ  

ปัญหาที่พบ 
- สิทธิของผู้เข้าโครงการไม่ครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ ต้องกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือกําหนดกรอบการ

ดําเนินงาน เช่น ร้อยละความสําเร็จของการได้รับสวัสดิการของรัฐมากกว่าร้อยละ 90 
- การขาดผู้ดูแลผู้ป่วยกลุ่มติดเตียง (ADL 0-11) โครงการ 1 community 1 nursing home มี

งบประมาณ 200,000 บาท โดยให้สํานักงานเขตดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุน
จากกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนหมู่บ้าน มีการประชุมเครือข่าย พัฒนาคุณภาพชีวิตระหว่างเขต 
ชุมชน และโรงพยาบาล  

กลุ่มที่ 8  
กลุ่มท่ี 8 ประกอบด้วย โรงพยาบาลสิรินธร สํานักงานเขต ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขต 

ประเวศ เขตสวนหลวง เขตพระโขนง ศูนย์บริการสาธารณสุข ประกอบด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 
หัวหมาก ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ ศูนย์บริการสาธารณสุข 
57 บุญเรือง ล้ําเลิศ ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค-์สุดสาคร  
 ภาพฝัน 

- มีแนวทางการดําเนินงานร่วมกัน 
- มีการเชื่อมโยงการส่งต่อ และมีการจัดระบบการส่งต่อข้อมูล ซึ่งอยากให้มีการส่งข้อมูลเป็นเอกสาร

ด้วย 
- อยากให้มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบทุกหน่วยงาน เนื่องจากเดิมจะมีการเชื่อมโยงกัน

ระหว่างโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ใกล้เคียงเท่านั้น 
- ใช้ Line กลุ่มในการติดต่อ 
- การเขียนข้อมูล ต้องเขียนอย่างชัดเจน เนื่องจากพบปัญหาจากการเขียนที่อยู่ของผู้ป่วยไม่ชัดเจน 

ทําให้เกิดปัญหาการลงพื้นที ่
- สํานักงานเขต ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย 
- ในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ในการนัดเพ่ือลงเยี่ยมผู้ป่วย นอกจากนัดด้วยวาจาและนัด

ด้วยเอกสาร 
- มีช่องทางสําหรับส่งผู้ป่วยจากศูนย์บริการสาธารณสุขไปยังโรงพยาบาล 
- ให้โรงพยาบาลประสานด้านข้อมูลมายังศูนย์บริการสาธารณสุขมากขึ้น 
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กลุ่มที่ 10  
 กลุ่มที่ 10 ประกอบด้วย โรงพยาบาลคลองสามวา สํานักงานเขตคลองสามวา และศูนย์บริการ
สาธารณสุข ได้มีการหารือดังนี้ 
 ปัญหาที่พบ 

- เศรษฐกิจซึ่งส่งผลเรื่องรายได้และความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ 
- เอกสารในการขอค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่อง ครั้งละ 1000 บาท จาหสํานักพัฒนาสังคม 
- การรักษาไม่ต้องแยกสิทธิการรักษา 
- การขาดความคล่องตัวในการใช้เงินงบประมาณที่จะนํามาแก้ไขปัญหาระยะสั้น เช่น ค่าเดินทางเพ่ือ

พบแพทย ์
- ขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น ผ้าอ้อม อุปกรณ์ทําแผล 
- ขาดทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น นักกายภาพบําบัด นักโภชนาการ แพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น 

 ภาพฝัน 
- ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยให้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 

โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สํานักงานเขต ภาคีเครือค่ายต่างๆ เช่น อาสาสมัคร ผู้นําชุมชน 
ตํารวจในพื้นที่ 

กลุ่มที่ 11 
กลุ่มที่ 11 ซึ่งประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  สํานักงานเขต ได้แก่ เขตดุสิต เขตบาง

พลัด เขตบางซื่อ เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตบางเขน เขตจตุจักร เขตวังทองหลาง เขตลาดพร้าว เขตหลักสี่ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข ประกอบด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง ศูนย์บริการสาธารณสุข 
38 จี๊ด ทองคํา บําเพ็ญ ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร ศูนย์บริการสาธารณสุข 
61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 
ตําหนักพระแม่กวนอิม และศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง ได้มีการกําหนดเป้าหมาย คือ การมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน  

ภาพฝัน 
- มีเครือข่ายที่เข้มแข็งมีการเชื่อมโยงที่ทั่วถึง  
- มีเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  
- มีแหล่งจัดการความรู้ (KM)  
- มีงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานของ Care Giver เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร 
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กลุ่มที่ 12 

กลุ่มที่ 12 ประกอบด้วย โรงพยาบาลราชวิถี สํานักงานเขต คือ เขตดินแดง เขตพญาไท เขตราชเทวี 
เขตห้วยขวาง ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสน
นอก ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 
ห้วยขวาง จากการหารือพบประเด็นดังนี้ 

ปัญหาที่พบ (โรงพยาบาล) 
- ปัญหาด้านข้อมูลที่อยู่ของผู้ป่วย เช่น ข้อมูลไม่ชัดเจน ทําให้การหาพิกัดที่อยู่ของผู้ป่วยไม่พบ 
- ปัญหาการส่งต่อข้อมูล การปิดเคสช้าทําให้ผู้ป่วยไม่สามารถกลับไปรักษายังโรงพยาบาลเดิมได้ 
ปัญหาที่พบ (ศูนย์บริการสาธารณสุข) 
- การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน มีข้อจํากัด คือ 1 ครั้ง/เดือน ดังนั้นไม่ควรมี

ข้อจํากัด 
- การเยี่ยมบ้านแบบทีมสหสาขาวิชาชีพมีระยะเวลาไม่ตรงกันเนื่องจากติดภารกิจ 
ปัญหาที่พบ (สํานักงานเขต) 
- มีข้อจํากัดหลายด้านในการช่วยเหลือ เช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน  
ภาพฝัน 
- ให้ผู้สูงอายุมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และมีความปลอดภัย 
- ผู้สูงอายุต้องไม่ถูกทอดทิ้งและผู้สูงอายุทีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้  
- ผู้สูงอายุได้สิทธิสวัสดิการตามที่ควรได้รับ 
- มีเครือข่ายการทํางานด้านผู้สูงอายุที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

กลุ่มที่ 13 
กลุ่มที่ 13 ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลเลิดสิน สํานักงานเขต ได้แก่ เขตสาทร และเขตบางรัก 

ศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋ว ฯ ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา  

สิ่งที่ได้ดําเนินการแล้ว 
- มีระบบการส่งต่อจากโรงพยาบาลไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข 
- มีการเปิดให้บริการคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพแล้ว 
- มีการเยี่ยมบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ แต่เป็นการดําเนินงานแยกหน่วยงานระหว่างโรงพยาบาล

และศูนย์บริการสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลเลิดสินมีการดําเนินโครงการหักซ้ําในผู้ป่วยสะโพกหัก 
ภาพฝัน 
- การพัฒนาการทํางานของทีมเครือข่าย 
- มีการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม 
- มีการกําหนดแนวทางการเยี่ยมผู้ป่วยผู้สูงอายุอย่างชัดเจน 
- มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
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โอกาสพัฒนา 
งบประมาณสนับสนุน และการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

กลุ่มที่ 14 
กลุ่มที่ 14 ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี สํานักงานเขต ได้แก่ เขตคันนายาว และเขต  

บึงกุ่ม ศูนย์บริการสาธารณสุข คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม โดย
มีการกําหนดเป้าหมาย ผู้ป่วยสูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีเป็นโรคที่เข้าเกณฑ์ ADL น้อยกว่าหรือเท่ากับ 11 ซึ่ง
อาศัยอยู่ในพื้นท่ีเขตบึ่งกุ่ม และเขตคันนายาว 

ภาพฝัน 
- มีการทํางานร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยร่วมกันแบบองค์รวม 
- มีแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 

การสนับสนุนของผู้บริการของแต่  
 
ปิดประชุมเวลา  15.00 น. 

……………………………………….. 
(นางสาวสุพิชากรณ์ ธนานุวงษ์) 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

……………………………………….. 
(นางสาวอักษราภัค เอมโอษฐ) 

นักจัดการงานทั่วไป 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 




