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ปี งบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553-30 กันยายน 2554)

จัดทําโดย

: กองการพยาบาลสาธารณสุ ข
สํานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร
ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข สํานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สํานักยุทธศาสตร์ และประเมินผล กรุ งเทพมหานคร

บทสรุ ปสาระสํ าคัญ
สํานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร ดําเนินการเยีย่ มบ้าน และการพยาบาลผูป้ ่ วยที่บา้ นเพื่อสนับสนุน
การบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคในชุมชน ( P&P นอก) และการดูแลสุ ขภาพอย่างต่อเนื่องครบ
วงจร ตามโครงการสร้างหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า และมีทีมพยาบาลเยีย่ มบ้านของศูนย์บริ การ
สาธารณสุ ข 68 แห่ง ให้บริ การครอบคลุมพืนที่กรุ งเทพมหานคร 50 เขต โดยพบว่า ในปี งบประมาณ 2554
(1 ตุลาคม 2553- 30 กันยายน 2554) มีผลการดําเนินงานโดยสรุ ปดังนี้
1.

การเยีย่ มบ้ าน (Home Visit)

บุคคลในครอบครัวได้รับการเยีย่ มบ้านเพื่อดูแลสุ ขภาพ จํานวนทั้งหมด 243,289 คน 92,667
ครอบครัว พบว่า มากที่สุด คือ เพศหญิง จํานวน 133,772 คน ( 54.98%) เยีย่ มบ้านกลุ่มเป้ าหมาย
สาธารณสุ ข ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ จํานวน 1,030 คน ( 0.42%) หญิงหลังคลอด จํานวน 553 คน ( 0.23%)
เด็กแรกเกิด - 1 ปี จํานวน 2,387 คน ( 0.98%) เด็กก่อนเรี ยน (อายุต้ งั แต่ 1-5 ปี ) จํานวน 9480 คน (3.90 %)
เด็กวัยเรี ยน ( อายุ 6-10 ปี ) จํานวน 10865 คน ( 4.47 %) วัยรุ่ น (อายุ 11-20 ปี ) จํานวน 27 ,197 คน ( 11.18%)
วัยทํางาน (อายุ 21-40 ปี ) จํานวน 74,216 คน ( 30.51 %) วัยทอง (อายุ 41- 59 ปี ) จํานวน 73,865 คน
( 30.36%) ผูส้ ู งอายุ จํานวน 45,259 คน ( 18.60%)

จากการประเมินภาวะสุ ขภาพ พบว่า บุคคลในครอบครัวสุ ขภาพดี จํานวน 145,862 คน
(59.96%) มีภาวะสุ ขภาพที่เสี่ ยงต่อการเกิดโรค จํานวน 46,153 คน ( 18.97%) โดยมีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการ
เกิดโรค 5 อันดับแรก คือ 1) การไม่ออกกําลังกาย จํานวน 14,298 คน (30.97%) 2) ไม่ตรวจสุ ขภาพ จํานวน
6,249 คน ( 13.54%) 3) สู บบุหรี่ และ 5) ดื่มแอลกอฮอล์ จํานวน 5,870 คน (12.71%) และ จํานวน 5,496 คน
(11.90%) ตามลําดับ ในขณะที่พบว่า มีบุคคลที่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ (สามารถควบคุมโรคได้) จํานวน
51,274 คน (21.08%) โดยโรคที่พบมากที่สุด 5 อันดับ คือ 1) โรคความดันโลหิ ตสู ง จํานวน 19,305 คน
( 37.65%) 2) โรคเบาหวาน จํานวน 10,034 คน(19.57%) 3) โรคผืน่ ภูมิแพ้สัมผัส จํานวน 3,328 คน ( 6.49%)
4) โรคไขมันในเลือดสู ง จํานวน 3,174 คน ( 6.19%) และ 5) โรคหัวใจขาดเลือดเรื้ อรัง จํานวน 3,005 คน
(5.86%) รวมทั้งมีบุคคลที่ป่วยด้วยโรคติดต่อและเฝ้ าระวังโรคในชุมชน มากที่สุด คือ โรคไข้เลือดออก
จํานวน 800 คน (1.56%)
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ปฎิบตั ิกิจกรรมการพยาบาล มากที่สุด คือ การให้คาํ แนะนําความรู ้ทางด้านสุ ขภาพ ( 59.58%)
รองลงมาคือ ประเมินภาวะสุ ขภาพ และคัดกรองภาวะสุ ขภาพ ( 48.25%) และภายหลังการเยีย่ มบ้าน พบว่า
บุคคลในครอบครัวสามารถปฎิบตั ิตวั และดูแลสุ ขภาพตนเองได้ดีข้ ึน ในขณะเดียวกัน บุคคลที่มีภาวะเสี่ ยง
และป่ วยโรคที่บา้ น ได้รับการส่ งต่อโรงพยาบาลหรื อศูนย์บริ การสาธารณสุ ขเพื่อการรักษาพยาบาล ต่อเนื่อง
และครบวงจร

2.

การพยาบาลผู้ป่วยทีบ่ ้ าน ( Home Health Care)

การพยาบาลผูป้ ่ วยที่บา้ น จํานวน 63,209 คน 52,828 ครอบครัว โดยพบว่า เป็ นผูป้ ่ วยหญิง
มากที่สุด จํานวน 40,802 คน (64.55%) ส่ วนใหญ่คือผูส้ ู งอายุ (อายุต้งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป )จํานวน 40,303 คน
(63.76%) เจ็บป่ วยด้วยโรคเรื้ อรัง ( Long-term Care) มากที่สุด จํานวน 46,335 คน ( 73.30%) ในจํานวน
ผูป้ ่ วยทั้งหมด ส่ วนใหญ่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิ ตสู ง และเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้และมี
ภาวะแทรกซ้อน จํานวน 42,398 คน(67.07%) และ23,110 คน( 36.56 %) ตามลําดับ ในขณะที่โรคติดต่อที
ให้การพยาบาลต่อเนื่องที่บา้ น มากที่สุด คือ ผูป้ ่ วยวัณโรค จํานวน 111 คน ( 0.18 %) รองลงมาคือ
ไข้เลือดออก(เด็งกี่) ไข้เลือดออกช็อค จํานวน 90 คน ( 0.14%) และ อุจจาระร่ วง จํานวน 36 คน ( 0.06%)
ตามลําดับ

การปฎิบตั ิการพยาบาลผูป้ ่ วยที่บา้ น พบว่า มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 1) การให้คาํ แนะนํา
ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพกับผูป้ ่ วย ญาติและผูด้ ูแล จํานวน 59,706 คน (94.46%) 2) ให้คาํ ปรึ กษา จํานวน 31,640
คน ( 50.06%) 3) ส่ งเสริ มสมรรถภาพของร่ างกาย จํานวน 17,410 คน ( 27.54%) 4) ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม จํานวน 18,602 คน (29.43%) 5) ดูแลรักษาอนามัยช่องปาก จํานวน 16,281 คน ( 25.76%) 6)
กายภาพบําบัด จํานวน 10,202 คน (16.14%) 7)ให้ยาตามแผนการรักษาเบื้องต้น จํานวน 6772 คน (10.71%)
8) ดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์ จํานวน 3190 คน ( 5.05%) 8) 9) ทําแผล 1043 คน ( 1.65%) และ 10) ฉีดยา
จํานวน 153 คน (0.24%)

การติดตามผลการพยาบาลผูป้ ่ วยที่บา้ น พบว่า ส่ วนใหญ่อาการคงเดิม จํานวน 56,884 คน
(89.99%) ทุเลาจากโรค จํานวน 5,561 คน (8.80%) มีภาวะแทรกซ้อน จํานวน 373 คน
(
0.59%) ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายและเสี ยชีวติ จํานวน 254 คน (0.40 %) ผูป้ ่ วยสามารถในการดูแลตนเองได้ดี
จํานวน 49,201 คน ( 77.84%) รองลงมาคือ ผูป้ ่ วยสามารถดูแลตนเองได้บางส่ วน และไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ ต้องมีผดู ้ ูแล จํานวน 8,254 คน ( 13.06%) และ 5,988 คน ( 9.47%) ตามลําดับ

ระบบส่งต่อผูป้ ว่ ยเพื่อการรักษาต่อเนื่องทีบ่ า้ น จํานวนทัง้ หมด 2,847 คน พบว่า ผูป้ ว่ ย
ได้รบั การส่งต่อจากโรงพยาบาล จํานวน 2,161 คน ( 75.91%) และได้รบั การส่งต่อจากหน่วยงานภายใน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 686 คน ( 24.09%) ในขณะเดียวกัน ผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ นได้รบั การส่งต่อเพื่อการรักษา
ต่อเนื่องในสถานพยาบาลทัง้ หมด 235 คน พบว่า ส่งต่อเพื่อการรักษาต่อเนื่องทีศ่ ูนย์บริการสาธารณสุข
จํานวน 209 คน (88.94%) และส่งต่อเพื่อการรักษาต่อเนื่องทีโ่ รงพยาบาล จํานวน 26 คน (11.06%)
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