
ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care plan 
 

หมวด ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  

(PP&P Excellence) 

แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 

โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขตสุขภาพ 

ชื่อตัวชี้วัด  ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care plan   

ค านิยาม ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง หมายถึง ผู้สูงอายุหรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่มีคะแนนประเมิน
ความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวันตาม Barthel ADL index เท่ากับหรือน้อยกว่า 
11 คะแนน ได้รับการดูแลโดยบุคลากรสาธารณสุข ทีมสหวิชาชีพ ตามแผนการดูแล
ผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan) ทุกสิทธิ์ที่ได้รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ 

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 95 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพจากทีมสหสาขาวิชาชีพของหน่วยบริการ
ด้านสุขภาพท่ีเกี่ยวข้อง     
2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลบริการด้านสาธารณสุขถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอตามปัญหาสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชน
และท้องถิ่นให้ผู้มีภาวะพ่ึงพิงมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี เข้าถึงบริการ
อย่างเสมอภาคถ้วนหน้า และเท่าเทียมเป็นการสร้างสังคมแห่งความเอ้ืออาทร และ
สมานฉันท์  
3. สามารถลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพภาครัฐอย่างยั่งยืน ลดความแออัด 
ในหน่วยบริการด้านสุขภาพ เพ่ิมทักษะในการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง โดยมีครอบครัว  
ชุมชน มีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพทุกระบบ 
4. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ
คุณภาพ/โรงเรียนผู้สูงอายุทั้งในระดับชุมชนและระดับครอบครัว 

ประชากร

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลการจัดท า Care Plan ผู้สูงอายุรายบุคคล 

- พ้ืนที่และหน่วยจัดบริการจัดท า Care Plan รายบุคคล  

- เสนอ Care Plan ท าบนระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) กรมอนามัย  



หรือโปรแกรม BMA Home Ward Referral กองการพยาบาลสาธารณสุข ส านักอนามัย 

กรุงเทพมหานคร 

- เก็บข้อมูลผ่านรายงานโปรแกรม Long Term Care (3C) กรมอนามัย หรือโปรแกรม 

BMA Home Ward Referral กองการพยาบาลสาธารณสุข ส านักอนามัย 

กรุงเทพมหานคร 

แหล่งข้อมูล  1) กองการพยาบาลสาธารณสุข ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
2) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
3) ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพึงได้รับการดูแลตาม Care plan 

รายการข้อมูลที่ 2 B = จ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่เข้าร่วมโครงการ LTC ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

สูตรการค านวณ

ตัวช้ีวัด 1  

สูตรการค านวณ :   A x 100 
                          B         

ระยะเวลาการ

ประเมินผล 

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน  ปีละ 2 ครั้ง 

เกณฑ์การประเมิน : 

 

 

 

ปี 2563: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- ร้อยละ 70 - ร้อยละ 80 

  มาตรการส าคัญ ( PIRAB ) :  (P = Partnership, I = Investment, R = Regulation, A=Advocacy,    
                                       B = Building capacity) 

P : ใช้กลไกการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการร่วม สธ. และสปสช. ผู้ตรวจราชการ และคณะกรรมการด าเนินงาน
ในระดับพ้ืนที่ กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)กลไกชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 
คณะอนุกรรมการ Long Term Care ระดับต าบล 
I  : ประสานแหล่งทุน (สปสช., สสส., องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
R : ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุและแนวทางการจ่ายเงินตามชุดสิทธิประโยชน์และ 
มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
A : สร้างสื่อสาธารณะ ที่เข้าถึงง่ายร่วมกับภาคีเครือข่าย “สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความกตัญญูรู้คุณ         
ไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุ ” 
B : พัฒนานโยบายการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุตามยุทธศาสตร์ 3S (Thai ActiveAging :Strong, Social 
and Security) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ เช่น  Care Manager, Caregiver, 



อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) และสนับสนุนกลไก Mapping การด าเนินงาน
เพ่ือบรรลุเป้าหมาย  

 

ระบบสนับสนุนตัวชี้วัดบรรลุผล (A2IM ) : (A = Assessment, A = Advocacy, I = Intervention, 
M = Management) 
Assessment : มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพและมีข้อมูลผู้สูงอายุที่จ าเป็นในการวางแผนการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคล 
Advocacy : มีข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการแก้ปัญหาการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
Intervention: มีมาตรการการขับเคลื่อนมาตรการปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและอนามัยสิ่งแวดล้อม

เพ่ือผู้สูงอายุมีสุขภาพดี 
Management : การบริหารจัดการด้วยการอภิบาลระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบมี

ส่วนร่วมในทุกระดับ 
วิธีการประเมินผล 1. ศูนย์บริการสาธารณสุขประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

2. ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประเมินศูนย์บริการสาธารณสุข  
3. สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ขอสนับสนุนข้อมูลจากส านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร 

เอกสารสนับสนุน 
 

1. คู่มือแนวทางการจัดท า Care Plan Online 

2. ระบบโปรแกรมการท า Care Plan Online 

3. กลยุทธ์การด าเนินงานต าบลดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้มีภาวะพ่ึงพิงระยะยาว 

4. แนวทางการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้มีภาวะพ่ึงพิงระยะยาว 

5. แนวทางการฝึกอบรม หลักสูตร Caregiver 70 ชั่วโมง 

6. แนวทางการฝึกอบรม หลักสูตร Caregiver 420 ชั่วโมง 

7. แนวทางการอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) 

8. แนวทางการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตามหลักสูตรนักบริบาลท้องถิ่น 

9. คู่มือสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พ่ึงพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 



รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพึงได้รับ 
การดูแลตาม Care plan  
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

คน 3,300 3,314 3,001 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ผู้ประสานตัวช้ีวัด 

กรุงเทพมหานคร 
- กองการพยาบาลสาธารณสุขส านักอนามัย 
นางยุพดี เชาวณาพรรณ์                        นักวิชาการพยาบาลช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 02-2763904                         E- mail : It_nurse@hotmail.com 
กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย 
1. ทันตแพทย์หญิง เยาวเรศ วงศาสุลักษณ์   ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท ์02-5216550-2 ต่อ 211             E- mail :ageingbkk@gmail.com 
2. นางสาวพัชรา อาจอินทร์                     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์ 02-5216550-2 ต่อ 211             E- mail : ageingbkk@gmail.com 

การประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กรุงเทพมหานคร 
- กองการพยาบาลสาธารณสุขส านักอนามัย 
นางยุพดี เชาวณาพรรณ์                          นักวิชาการพยาบาลช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 02-2763904                            E- mail : It_nurse@hotmail.com 
กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย 
นางสาวจุฑามาศ วงค าจันทร์                      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5216550-2 ต่อ 315    Email: strategy.mwi@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

กรุงเทพมหานคร 
- กองการพยาบาลสาธารณสุขส านักอนามัย 
นางยุพดี เชาวณาพรรณ์               นักวิชาการพยาบาลช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 02-2763904                E- mail : It_nurse@hotmail.com 
กระทรวงสาธารณสุข 
- ส านักผู้สูงอายุ กรมอนามัย 
1. นางรัชนี  บุญเรืองศรี               นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 02 5904508                E- mail :rachanee.b@anamai.mail.go.th   

mailto:It_nurse@hotmail.com
mailto:ageingbkk@gmail.com
mailto:It_nurse@hotmail.com
mailto:It_nurse@hotmail.com


2. กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 
โทรศัพท์ 02 5904506 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


