
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที ่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 11. ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long 

Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
ค านิยาม ระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน        

ผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีการด าเนินงานครบองค์ประกอบ 7 ข้อ ดังนี้ 
1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สูงอายุท่ีจ าเป็นต้อง

ได้รับการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลช่วยเหลือระยะยาว 
2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 
3. มีผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ        

(Caregiver) หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุท่ีบ้านท่ีมีคุณภาพ (Home Health Care) จาก

สถานบริการสู่ชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ/ทีมหมอ
ครอบครัว 

5. มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับต าบล 
6. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง โดยท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วม

และมีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) 
7. มีคณะกรรมการ (ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ) บริหารจัดการดูแล

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงในชุมชนหรือคณะกรรมการกองทุนต าบล 
หมายเหตุ : ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ผ่านองค์ประกอบทุกข้อ 

- ชมรมผู้สูงอายุท่ีผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรมผู้สูงอายุท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีต าบล Long Term Care และผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 

- มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับต าบล หมายถึง มีการจัดบริการ
ป้องกันโรคในช่องปากตามชุดสิทธิประโยชน์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

มาตรการส าคัญ (PIRAB) ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :  
(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building 
capacity) 
P : ใช้กลไกคณะกรรมการร่วม สธ. และ สปสช. “ คณะกรรมการขับเคล่ือน LTC ” ใน

ส่วนกลางและคณะกรรมการด าเนินงานในระดับพืน้ท่ี พชอ. และกลไกชมรมผู้สูงอายุ
คุณภาพ 

I : - ประสานแหล่งเงินทุน (สปสช. สสส. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อสนับสนุนการ   
      ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  



    - สนับสนุนการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care Giver)  
    - จัดพิมพ์คู่มือการอบรมหลักสูตร CG 
    - พัฒนาหลักสูตร CM   

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
    - สร้าง พัฒนานวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
    - พัฒนาขับเคล่ือนการด าเนินงาน Active Aging อ าเภอต้นแบบเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
    - จัดท าชุดความรู้ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมและการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมส าหรับ 
      ผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุในรูปแบบ Application  
    - การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเส่ือม ผ่าน Application สูงวัยสมองดี  
    - จัดท าชุดความรู้การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในสถานท่ีสาธารณะของกลุ่ม  
      ผู้สูงอายุ เช่น ศาสนสถาน (วัด/มัสยิด) ในรูปแบบ media/Infographic 
    - จัดท าเครื่องมือประเมินการจัดสภาพแวดล้อมในท่ีพักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ รูปแบบ    
      Application 
R : - ขับเคล่ือนการบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและแนวทางการจ่ายเงินตาม    
       ชุดสิทธิประโยชน์ และมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ   
     - ช้ีแจงและขับเคล่ือนนโยบายขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและดูแล  
       ผู้สูงอายุในชุมชน 
     - ควบคุม ก ากับ และติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน 
A : - ช้ีน าด้านข้อมูลและงานวิจัย ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ  
     - สร้างการส่ือสารสาธารณะท่ีเข้าถึงง่ายร่วมกับเครือข่าย เพื่อ “สังคมไทยเป็นสังคม 
       แห่งความกตัญญูรู้คุณ ไม่ทอดท้ิงผู้สูงอายุ 
B : - พัฒนานโยบายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long  Term  Care) /ระบบดูแล 
       ผู้สูงอายุ 3 S (Thai Active Aging: Strong Social and Security)/ สร้าง พัฒนา   
       ทีมน าในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน อบรม Care manager, Caregiver  
       และ อสค. และ สนับสนุนกลไกการเงินจาก สปสช. 
     - ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุ Health Literacy เพื่อเป็นสังคม   
       Health Literated Society 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 95 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรอง ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพดูแลระยะยาว
ตามศักยภาพของผู้สูงอายุ เข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม 
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้รับดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ จากหน่วย 
บริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ให้บริการดูแลด้านสุขภาพถึงท่ี
บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอตามปัญหาสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน์โดยการมีส่วน



ร่วมของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยู่ในสังคมอย่างมีศักด์ิศรี
เข้าถึงบริการอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม เป็นการสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร และ
สมานฉันท์ 
3. สามารถลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพภาครัฐ ความแออัดในสถานพยาบาล 
ตลอดจนสนับสนุน และพัฒนาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุควบคู่ไปกับการพัฒนาทีมหมอ
ครอบครัวและอาสาสมัครในชุมชน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุทุกคนท่ัวประเทศ ด าเนินการทุกจังหวัด ทุกอ าเภอท่ัวประเทศ 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. พื้นท่ีจังหวัด รายงานทาง E-mail หรือ ระบบการรายงานข้อมูล Long Term Care  
   ให้กับศูนย์อนามัยเขต ท่ี 1 – 12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง/ศูนย์อนามัย 
   กลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ ตามรอบการรายงาน 3, 6, 9, 12 เดือน 
2. ศูนย์อนามัยท่ี 1-12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง / ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์   

ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ รายงานข้อมูลให้ส านักอนามัยผู้สูงอายุ (หน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก) ตามรอบการรายงาน 3, 6, 9, 12 เดือน 

แหล่งข้อมูล 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. ศูนย์อนามัยท่ี 1-12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง /ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์  
   ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ 
3. ส านักอนามัยผู้สูงอายุ และ Cluster กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)     
      ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนต าบลท้ังหมดในประเทศไทย 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 :   

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 

ปี 2562 :   
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 

ปี 2563 :   
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ปี 2564 :   
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 



ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 
 

วิธีการประเมินผล :  1. พื้นท่ีจังหวัด รายงานทาง E-mail หรือระบบการรายงานข้อมูล Long Term Care  
    ให้กับศูนย์อนามัยเขต ท่ี 1 – 12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง / 
    ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ ตามรอบการรายงาน 
    3, 6, 9, 12 เดือน 
2. ศูนย์อนามัยเขต ท่ี 1 – 12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง/ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์  
   ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ รายงานข้อมูลให้ส านักอนามัยผู้สูงอายุ (หน่วยงาน 
   เจ้าภาพหลัก) ตามรอบการรายงาน 3, 6, 9, 12 เดือน 

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือแนวทางการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ 
   ท่ีมีภาวะพึ่งพงิในชุมชนในพื้นท่ีต าบล Long Term Care 
2. คู่มือกลยุทธ์การด าเนินงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวกับต าบลต้นแบบ 
3. คู่มือแนวทางการประเมิน ADL 
4. คู่มือการประเมินผู้สูงอายุท่ีจ าเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาว โดย 
   คณะอนุกรรมการพฒันาระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
5. คู่มือแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตร Care Manager / Caregiver กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

 

Baseline 
data 

หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 2560 

ร้อยละของ
ต าบลท่ีมีระบบ
การส่งเสริม
สุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะ
ยาว LTC ใน
ชุมชนผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละ  13.43 
(ทุกต าบลท่ัว

ประเทศ) 

27 
(ทุกต าบลท่ัว

ประเทศ) 

74.5 
(หมายเหตุ :
เฉพาะต าบล  

น าร่อง
โครงการ LTC 
1,067 ต าบล) 

81.2 
(หมายเหตุ 
:เฉพาะ

ต าบลท่ีเข้า
ร่วม

โครงการ 
LTC 4,469 

ต าบล) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
1. นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์  อธิบดีกรมอนามัย 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904049 โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร :         E-mail : drwachira99@gmail.com 
2. นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์     รองอธิบดีกรมอนามัย            
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904072   โทรศัพท์มือถือ : 
    โทรสาร :    E-mail :  attapon2008@gmail.com 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 



1. นายแพทย์กิตติ  ลาภสมบัติ  ผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ  
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904503 โทรศัพท์มือถือ : 081-6829668 
โทรสาร : 02-5904500   E-mail : kittilarp@yahoo.com 

2. นางวิมล บ้านพวน    รองผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904509 โทรศัพท์มือถือ : 097-2419729 
โทรสาร : 02-5904500  E-mail : vimol.b@anamai.mail.go.th 

ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางรัชนี   บุญเรืองศรี 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 02-5904504 โทรศัพท์มือถือ : 099-6165396 
โทรสาร :     E-mail : rachanee.b@anamai.mail.go.th 

กลุ่มคุ้มครองสุขภาพผู้สูงอายุและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
2. นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904504 โทรศัพท์มือถือ : 081-4543563 
    โทรสาร :         E-mail:orawannee.a@anamai.mail.go.th 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 

 


