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ปัจจุบนัจ านวนผูป่้วยกลุ่ม Long term care เช่น ผูป่้วยติดเตียงดว้ยภาวะหรือโรคต่างๆ มีจ านวนเพิ่มมากข้ึน จาก
ปัญหาหนา้งานท่ีพบจากการเยีย่มบา้น มีผูป่้วยlong term care พิการ เจ็บป่วย และมีปัญหาการเคล่ือนยา้ย หลายราย มี
ความจ าเป็นตอ้งมาโรงพยาบาลโดยอาศยัรถกูชี้พ แต่ไม่เขา้ข่ายเรียก 1669ได ้ท าให้ขาดโอกาสในการรักษาพยาบาลท่ี
เหมาะสม มีความจ าเป็นตอ้งพบแพทย ์แต่มีปัญหาในการเดินทางมารับการรักษาไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ท าให้
สภาวะของโรครุนแรงมากข้ึน  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อให้ผูป่้วยกลุ่ม long term care ในเขตอ าเภอควนขนุน 
ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล และญาติมีความตอ้งการมารับการรักษา เขา้ถึงบริการทางการแพทยท่ี์
โรงพยาบาล และเพื่อสร้างแนวทางการส่งต่อผูป่้วยท่ีมีความจ าเป็นตอ้งมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล ในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ ท่ีเหมาะสม แบบปลอดภยัและไดม้าตรฐาน   

การศึกษาน้ีเป็น Action Research   มีกระบวนการดงัน้ี  Plan: ส ารวจปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เกบ็ขอ้มูลเยีย่ม

บา้น ปัญหา ความจ าเป็นในการเขา้ถึงบริการทางการแพทย ์ประชุมคณะกรรมการ long term care ระดบัอ าเภอ ตวัแทน 

แพทย ์กลุ่มการพยาบาล ตวัแทนพชอ.เพื่อน าเสนอปัญหา พร้อมกบัหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั และวางแผนการ



ด าเนินงาน พร้อมทั้งประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง Action: ลงจดัท ากิจกรรม ให้ทดลองใชแ้นวทางการ

เขา้ถึงบริการทางการแพทยใ์นผูป่้วยกลุ่ม long term care โดยระยะเวลาในการด าเนินงาน ธนัวาคม 2563 - เมษายน 2564  

Observation: Care manager ระดบัอ าเภอ ท าการรวบรวมขอ้มูลและสรุปผลการรับบริการ ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

Reflection: สรุปผลเขา้ท่ีระชุมประจ าเดือนเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขอ าเภอ และ ประชุม CM เพื่อพฒันาแนวทาง ปรับ

ระบบในภาพรวม สรุปผลการด าเนินงานเม่ือเสร็จส้ินกิจกรรม 

ผลการศึกษา เกิดระบบการเขา้ถึงบริการทางการแพทยผ์่านเครือข่าย พชต.ในผูป่้วย long term care ท่ีชดัเจน มี
แนวทางประสานงาน โดยให้อาศยัเครือข่าย พชอ+พชต จดัการเร่ืองรถรับส่งผูป่้วย ผลลพัท์ดา้นคลินิก  ผูรั้บบริการ
จ านวน 4 ราย ท่ีมีความจ าเป็นต้องมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลได้เขา้ถึงบริการและรับการรักษาตามแนวทางท่ี
เหมาะสมทุกคน  แต่ยงัมีปัญหาญาติตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตอนเดินทางกลบัเอง ซ่ึงจะหาแนวทางในการแกปั้ญหาร่วมกนัอีก
คร้ังในโอกาสต่อไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารฉบับเต็ม 
1. ช่ือเร่ือง  การพฒันาระบบการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ผ่านเครือข่ายพชต.ในผู้ป่วยกลุ่ม long term care  
2. ช่ือหน่วยงาน กลุ่มงานบริการดา้นปฐมภูมและองคร์วม โรงพยาบาลควนขนุน ท่ีอยู ่ต  าบลควนขนุน อ าเภอควนขนุน   
จงัหวดัพทัลุง 
3. ทีมผู้น าเสนอผลงาน  นางวารินทร์  รอดข า  นางสาวสุธาสินี หลีวิจิตร และคณะ 

4. บทน า   
    ปัญหาสุขภาพคนไทยเปล่ียนจากโรคติดต่อมาเป็นปัญหาจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง อนัเป็นผลพวงจากการท่ี
สังคมไทยกา้วสู่สังคมผูสู้งอายุ การพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและบริการสาธารณสุขท่ีผ่านมา เม่ืออายุมากข้ึนก็มีการ
ถดถอยของการท างานของทั้งดา้นกายและสมองและน ามาซ่ึงภาวะพึ่งพิง ในการใชชี้วิตประจ าวนั สถิติ ธนัวาคม2563 
กรมอนามัย มีผูสู้งอายุ12 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ18.2 มีผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่ งพิงระดบัรุนแรงซ่ึงต้องการการดูแล
ประมาณ 140,000 คน และคาดวา่จะเพิ่มเป็น 240,000 คน ในอีก 10 ปี ขา้งหนา้ 

จากการรวบรวมขอ้มูล ( Data  center ) ของอ าเภอควนขนุนปี ๒๕๖4  มีประชากรทั้งหมดจ านวน   63,137คน  

เป็นกลุ่มสูงอาย ุ60 ปี ข้ึนไป จ านวน 17,086 คน คิดเป็นร้อยละ 27.06   เป็นผูสู้งอายกุลุ่มท่ีมีภาวะพึงพิงปานกลางและ

รุ่นแรง ( ติดบา้น )  463 คน  คิดเป็นร้อยละ 2..71 เป็นผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึงพิงสมบูรณ์ ( ติดเตียง) 130 คน คิดเป็นร้อยละ 

0.76   (ขอ้มูลวนัท่ี 17 มิย.64) และจ านวนผูสู้งอายพุึ่งพิงท่ีเขา้โครงการ Long term care  มีจ านวน 519 คน  ซ่ึงผูสู้งอายุ

ในกลุ่มน้ีจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีการดูแลอยา่งต่อเน่ืองและครอบคลุม ซ่ึงขณะน้ีไดมี้การดูแลผูสู้งอายโุดยมีทีมสหวิชาชีพ 

แพทย ์ทนัตแพทย ์พยาบาล นกักายภาพบ าบดัและผูช่้วยเหลือดูแลผูสู้งอายคุรบโดยการเยี่ยมบา้นทุกพื้นท่ี แต่ในการ

ดูแลผูสู้งอายกุลุ่มน้ี ปัญหาท่ีพบอีกส่วนหน่ึง จากการติดตามเยีย่ม   เจอผูสู้งอายมีุปัญหาสุขภาพจ าเป็นตอ้งพบแพทย ์แต่

มีปัญหาในการเดินทางมารับการรักษา ไม่มีพาหะนะ ไม่มีค่าใชจ่้ายในการเดินทาง มีปัญหาการเคล่ือนยา้ย หลายราย มี

ความจ าเป็นตอ้งมาโรงพยาบาลโดยอาศยัรถกูชี้พ แต่ไม่เขา้ข่ายเรียก 1669 ได ้ท าให้สภาวะของโรครุนแรงมากข้ึน มี

ความจ าเป็นตอ้งส่งต่อผูป่้วย เพื่อการเขา้ถึงบริการทางการแพทย ์แต่ญาติมีความยากล าบากในการเดินทาง ในการน าส่ง

ผูป่้วย กรณีตวัอยา่ง รายท่ี 1 จากการติดตามเยีย่มบา้นพบผูป่้วยมี แผลบริเวณน้ิวช้ีเทา้ขวาแผลด า มีหนอนในแผล  หลงั

เทา้บวม ผูป่้วยเร่ิมซึมลง มีไข ้ ญาติบอกว่าไม่มีรถจะน าส่งผูป่้วยไปโรงพยาบาล ซ่ึงเป็นความรุนแรงท่ีผูป่้วยตอ้งรีบ

เขา้ถึงบริการทางการแพทย ์แต่ไม่สามารถใชบ้ริการรถกูชี้พฉุกเฉินได ้ รายท่ี 2 ลงเยีย่มติดตามอาการท่ีบา้น ขาบวม เทา้

บวม ทดสอบให้ยนื  ขาผิดรูป แจง้ 1669 ส่งรักษาต่อท่ีรพ.ควนขนุน ญาติโทรขอรถ 1669  (กรณีไม่ฉุกเฉิน 1669 จะมี

ค่าบริการ รพ.พทัลุง 500 บาท ญาติน ากลบับา้นเองมีค่าใชจ่้าย ) เป็นปัญหาในดา้นค่าใชจ่้ายของผูป่้วยเพราะผูป่้วยและ

ญาติมีรายได้น้อย ซ่ึงในปัจจุบนัระบบบริการทางการแพทยฉุ์กเฉิน ท่ีใช้อยู่ ไม่ได้มีความครอบคลุมผูป่้วยดงักล่าว  



ระบบเคล่ือนยา้ยผูป่้วยในพื้นท่ีเดิม  บางพื้นท่ีมีบริการรับส่งผูป่้วยอยูแ่ลว้ บางพื้นท่ีไม่มีรถรับส่ง บางพื้นท่ีมีรถมาส่ง 

แต่ไม่มีรถรับกลบั  มีปัญหาการส่ือสารระหวา่งผูส่้งต่อผูป่้วย ญาติ รถบริการรับส่ง ผูป่้วย  และ คปสอ.ควนขนุน ยงัไม่มี

ระบบการจดัการในผูป่้วยกลุ่มดงักล่าวท่ีชดัเจน และเป็นระบบ  

คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอควนขนุน(พชอ.) มีนโยบาย คนควนขนุนดูแลใส่ใจไม่ทอดท้ิง

กนั เพื่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอควนขนุน พชอ. ทีมสหวิชาชีพ ผูรั้บผิดชอบ

งานดูแลผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง (LTC) โรงพยาบาลควนขนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และ ผูจ้ดัการดูแล

ผูสู้งอาย ุจึงวางแผนจดัระบบบริการท่ีเหมาะสมกบัผูท่ี้มีภาวะพึ่งพิง กลุ่มผูป่้วยติดเตียง ผูป่้วยระยะทา้ย ผูพ้ิการ และ

เปราะบาง ในเขตอ าเภอควนขนุน ไปยงัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทั้ง 17 แห่ง โดยอาศัยเครือข่าย ผูดู้แล

ผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง  และผูจ้ดัการดูแลผูสู้งอายุของทุกต าบล ประสานงานกบัคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิต

ระดบัอ าเภอต าบล(พชต.)ในพื้นท่ี  ในการติดตาม และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพนัธ์ เพื่อเพิ่มการเขา้ถึงบริการ และ

สร้างแนวทางการจดัการผูป่้วยกลุ่มผูป่้วยกลุ่ม long term care  ซ่ึงยงัไม่เคยมีการศึกษามาก่อน ทางผูว้ิจยัได้เห็น

ความส าคญัของปัญหาดังกล่าว จึงได้ศึกษา และหาแนวทางเพื่อพฒันาระบบการเข้าถึงบริการทางการแพทยผ์่าน

เครือข่าย พชต.ในกลุ่ม long term care   

5. วัตถุประสงค์  
  เพื่อพฒันาระบบการเขา้ถึงบริการทางการแพทยผ์า่นเครือข่าย พชต.ในผูป่้วย long term care 

6. วิธีการศึกษา   

  การศึกษาน้ีเป็น Action Research   มีกระบวนการดงัน้ี  

  6.1. Plan: ส ารวจปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เก็บขอ้มูลเยีย่มบา้น ปัญหา ความจ าเป็นในการเขา้ถึงบริการทาง

การแพทย ์ประชุมคณะกรรมการ long term care ระดบัอ าเภอ ตวัแทน แพทย ์กลุ่มการพยาบาล ตวัแทนพชอ.

(คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ) เพื่อน าเสนอปัญหา พร้อมกบัหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั และ 

วางแผนการด าเนินงาน พร้อมทั้งประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง  

     6.1.1. ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอควนขนุน มีหนา้ท่ีในการประสานงานภาพรวม จดัประชุมและประเมินผล

การด าเนินงาน น าขอ้มูลเสนอ พชอ.(คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ) 

      6.1.2. รพสต. ทุกแห่งในอ าเภอควนขนุน และศูนยแ์พทยชุ์มชน โรงพยาบาลควนขนุน มีหนา้ท่ีในการเกบ็

ขอ้มูล ส่ง Care manager ระดบัอ าเภอ และด าเนินการต่อตามแนวทางท่ีก าหนดไว ้ โดยหากจ าเป็นตอ้งใชร้ถกูภ้ยัในการ



เคล่ือนยา้ย ใหติ้ดต่อเลขานุการ คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอต าบล(พชต.) ผา่นผูอ้  านวยการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

6.2 Action: จดัท าแนวทางทางการเขา้ถึงบริการทางการแพทยใ์นผูป่้วยกลุ่ม long term care  โดยใชก้ารมีส่วน
ร่วมของทีมสหวิชาชีพ ไดแ้ก่ ทีมหมอครอบครัวเยีย่มบา้นผูป่้วย พบผูป่้วยท่ีมีปัญหาท่ีตอ้งส่งตวัเขา้รับการรักษาใน
โรงพยาบาล  ประสานเครือข่าย พชต. ผา่นทาง ผอ.รพสต. ทุกแห่ง ใหบ้ริการรถรับผูป่้วยเขา้สู่ระบบการรักษาท่ี
โรงพยาบาลในวนันั้น ทดลองใชแ้นวทางการเขา้ถึงบริการทางการแพทยใ์นผูป่้วยกลุ่ม long term care โดยระยะเวลาใน
การด าเนินงาน ธนัวาคม 2563 - เมษายน 2564 
 6.3 Observation: Care manager ระดบัอ าเภอ ท าการรวบรวมขอ้มูลและสรุปผลการรับบริการ ปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และความพงึพอใจของผูม้ารับบริการผา่นการสมัภาษณ์ และสุ่มผูรั้บบริการตอบแบบสอบถาม 
รวบรวมส่งผูป้ระสานงาน ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ ติดตามประสานงานผา่นไลนก์ลุ่ม เครือข่ายพชต. พชอ. 
 6.4 Reflection: สรุปผลเขา้ท่ีระชุมประจ าเดือนเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขอ าเภอ และ ประชุม CM เพื่อพฒันา
แนวทาง ประชุมหลงัท าการออกพื้นท่ีบางส่วน เพื่อปรับระบบในภาพรวม และท าการประชุมสรุปผลการด าเนินงานเม่ือ
เสร็จส้ินกิจกรรม 
7. ผลการวิจัย/ศึกษา 

1. เกิดระบบการเขา้ถึงบริการทางการแพทยผ์า่นเครือข่าย พชต.ในผูป่้วย long term care ดงัแผนภูมิ 
 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงแนวทางการเขา้ถึงบริการทางการแพทยผ์า่นเครือข่าย พชต.ในกลุ่ม long term care 
         

 

 

 

 

 

 

                                                                             

เยีย่มบ้านโดยทีมสหวชิาชีพหมอครอบครัว 

พบปญัหา ผูป้่วยต้องสง่ต่อรพ.ควนขนุน 

 

 กรณีเข้าข่ายฉุกเฉิน โทร 1669 

CM ทุกรพสต. ส่งผลให้ ผู้รับผิดชอบประสานงานหลกั 

กรณีไม่เข้าข่ายฉุกเฉิน แต่จ าเป็นต้องใช้

รถกู้ภัย รวมถงึมีปัญหาค่าใช้จ่าย 

ประสานเครือข่าย พชต. ผ่าน ผอ.รพสต. ทุกแห่ง 

การติดตามและประเมินผล 

สรุปผลส่งเลขา พชอ. (สสอ.ควนขนุน) และผู้ช่วยเลขาขบัเคลื่อนต่อ 



 2. ผลลพัทท์างคลินิก 

 ผลการด าเนินงาน มีผูป่้วย 4 ราย มีความจ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาล ญาติตอ้งการใหรั้บการรักษาและ

ไดรั้บการส่งต่อน าส่งรับการรักษาทุกคน  มีปัญหาโดยสรุป ดงัน้ี 

1. หญิงไทย 94 ปี ติดเตียง :แผลน้ิวช้ีเทา้ขวาด า มีหนอนในแผล หลงัเทา้บวม  มีไข ้ ซึมลง ไม่มีรถน าส่งมารับการ

รักษาท่ีโรงพยาบาล  

2. หญิงไทย 81 ปี ติดเตียง : แผลบวมแดง อกัเสบ ขาบวม น าส่งโดยรถ 1669 มีค่าใชจ่้ายในคร้ังแรก เพราะยงัไม่มี

ระบบ คร้ังท่ี 2 เขา้ระบบการน าส่งไม่มีค่าใชจ่้ายในการน าส่ง 

3. ชายไทย 72 ปี  ติดเตียง : มีแผลกดทบั และอวยัวะเพศ บวมแดง เป็นหนอง ไม่มีรถน าส่งมารับการรักษาท่ี

โรงพยาบาล  

4. ชายไทย อาย ุ63 ปี  ผูป่้วย ไตวายเร้ือรัง   ลา้งไตทางหนา้ทอ้งเองท่ีบา้น เป็นเวลา  3 ปี  มีปัญหาติดเช้ือในช่อง
ทอ้ง  แพทยท์ าการวินิจฉยัและแผนการรักษา  (ฟอกเลือด)  ตอ้งมีการเดินทางไปกลบัรพ.พทัลุง 

วิจารณ์/ข้อเสนอแนะ 

จากการได้ด าเนินการตามแนวทาง การพฒันาระบบการเขา้ถึงบริการทางการแพทยผ์่านเครือข่าย พชต.ใน
ผูป่้วย long term care  ในพื้นท่ีอ.ควนขนุน ผูรั้บบริการมีทั้งเพศหญิงและชาย รายไดจ้ากสวสัดิการผูสู้งอายแุละเงิน
อุดหนุนผูพ้ิการ ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ผูป่้วยติดเตียง มีแผลเร้ือรัง มีภาวะติดเช้ือ  ไดมี้การวางแผน และมีการปรับปรุง
ระบบและมีการน าไปใชจ้ริงเร่ิมตน้รายแรก  ผูป่้วยในเขตรพ.สต.แหลมโตนด แผลบริเวณน้ิวช้ีเทา้ขวาด า มีหนอนใน
แผล  หลงัเทา้บวมผูป่้วยเร่ิมซึมลง มีไข ้ญาติแจง้วา่ไม่มีรถน าส่งและมีปัญหาค่าใชจ่้ายในการเดินสูง จึงไม่สามารถน าส่ง
ผูป่้วยไปโรงพยาบาลได ้ ทีมเยีย่มบา้นไดป้รึกษาหารือกบัสาธารณสุขอ าเภอควนขนุนเพื่อหาแนวทางในการน าส่งผูป่้วย 
พื้นท่ีไม่มีรถรับส่ง ผูป่้วยได้เขา้รับบริการ ตอ้งใช้รถ อบต.ชะมวง ได้มีการประชุมร่วมกนัในทีมสหวิชาชีพร่วมกบั
เครือข่ายพชต. ไดแ้นวทางท่ีเป็นระบบและชดัเจนในการประสานงานตามล าดบัขั้นตอน   รายท่ี 2  แผลบวมแดง อกัเสบ 
ขาบวม รายท่ี 3  แผลกดทบั เร้ือรัง อวยัวะเพศ บวมแดง เป็นหนอง   รายท่ี 4 ตอ้งฟอกไตท่ีรพ.พทัลุง ไดมี้การประสาน
น าส่งผูป่้วยโดยรถกูชี้พ ส่งต่อรับการรักษารพ.ควนขนุนทั้ง 4 ราย   ส่งต่อรพ.พทัลุง 2 ราย ผูป่้วยหลงัเขา้รับการรักษา 
อาการดีข้ึน กลบับา้นได ้รายท่ี 3 ส่งมารับการรักษาท่ีรพ.ควนขนุน อาการดีข้ึนกลบับา้น    ท าแผลต่อเน่ืองท่ีบา้นดูแล
ติดตามโดย ผูจ้ดัการดูแลผูสู้งอายแุละผูดู้แลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง แผลดีข้ึน อาการผูป่้วยดีข้ึน รายท่ี 4 อาการดีข้ึน หลงั
ไม่มีภาวะติดเช้ือ ลา้งไตต่อท่ีบา้นได ้

  ผลการด าเนินงานพบว่าผูป่้วยlong term careทั้ง 4 คนไดเ้ขา้ถึงบริการทางการแพทย ์มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนทุก
คน และมีแนวทางท่ีชดัเจนในการจดัการกรณีมีผูป่้วยท่ีตอ้งการรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล แต่ไม่เขา้ข่ายใช้รถกูชี้พ



ฉุกเฉิน ซ่ึงมีแผนท่ีจะพฒันาต่อไปในเร่ืองปัญหาท่ีเจอหลงัการส่งต่อ ขั้นตอนในการน าส่งผูป่้วยกลบับา้น ญาติตอ้งเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเหมารถกลบับา้นเอง ในบางพื้นท่ี ซ่ึงเป็นภาระกบัญาติในบางรายท่ีมีปัญหาเศรษฐกิจ  ไดเ้สนอเลขา 
พชอ.ในท่ีประชุม เพื่อการพฒันาหาแนวทางในการช่วยเหลือผูสู้งอายใุนเขตอ าเภอควนขนุนรายอ่ืนๆต่อไป  ซ่ึงล่าสุดได้
น าขอ้มูลเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอควนขนุน(พชอ.) และมีแผนพฒันาต่อไป  
10. กิตติกรรมประกาศ   
  ขอขอบคุณ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลควนขนุน ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอควนขนุน รพสต. ทุกแห่ง ศูนย์
แพทยชุ์มชนโรงพยาบาลควนขนุน เครือข่ายพชต.ทุกคน รวมทั้งทีมสหวิชาชีพ ทีมหมอครอบครัวแพทย ์ทนัตแพทย ์
พยาบาล นกักายภาพบ าบดั ผูจ้ดัการดูแลผูสู้งอายใุนพื้นท่ี และผูช่้วยเหลือดูแลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง ท่ีให้ความร่วมมือ
อยา่งดีในการช่วยเหลือผูป่้วย จนสามารถช่วยเหลือผูป่้วยให้ไดรั้บบริการท่ีดี เขา้ถึงบริการทางแพทย ์ไดอ้ยา่งปลอดภยั 
และขอบคุณผูรั้บบริการทุกคน   
11. เอกสารอ้างองิ 
กิตติ ลาภสมบติัศิริ, วิมล บา้นพวน. (2563).รายงานประจ าปี 2563 ส านักอนามัยผู้สูงอาย,ุ กรุงเทพมหานคร. 


