
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2561 
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

คณะที่ 1 : เรื่อง   การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 

ตัวช้ีวัด     : ร้อยละต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  
               ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ 
เป้าหมาย  : ร้อยละ 50 (รอบ 6 เดือน) /ร้อยละ 55 (รอบ 9 เดือน)/ ร้อยละ 60 (รอบ 12 เดือน) 

ผลลัพธ์    : ร้อยละต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  
               ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
             :  ผู้สูงอายุได้รับการดูแลตามแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

ร้อยละต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์          
ร้อยละ 55 (รอบ 9 เดือน) 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่  
  ประเทศไทยมีจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นทุกปี  จากสถานการณ์ผู้สูงอายุของประเทศไทยในปัจจุบัน          

ของกรมอนามัย พบว่า พ.ศ. 2537 มีจ านวนผู้สูงอายุ 4.0 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 6.8 พ.ศ. 2545 จ านวน     
5.9 ล้านคน  คิดเป็นร้อยละ 9.4 พ.ศ. 2550 จ านวน 7.0 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 10.7 พ.ศ. 2554 จ านวน  
8.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 12.2 ล้านคน และในปี 2557 จ านวน  10.0 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14.9 และคาด
ว่าจะเพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ  20 ในปี พ.ศ. 2568 นั้นหมายถึงในอีก  10 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นสังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) และยังพบว่าอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรไทยในอนาคตเพ่ิมสูงขึ้น
ดังนี้ พ.ศ. 2550  ชาย 68.4 ปี  หญิง 75.20 ปี พ.ศ. 2553 ชาย  71.0 ปี  หญิง 71.70 ปี พ.ศ. 2563    
ชาย 73.0 ปี หญิง 79.40 ปี  พ.ศ. 2573 ชาย 75.10 ปี หญิง 80.90 ปี และในปี พ.ศ. 2583                       
ชาย 77.20 ปี และหญิง 82.30 ปี อายุคาดเฉลี่ยฯ หญิงสูงกว่าชาย โดยพบว่าประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวขึ้น 
ผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ  80 ปีขึ้นไป) เพิ่มสูงข้ึนดังนี้ พ.ศ. 2553 จ านวน  1.07 ล้านคน  คิดเป็นร้อยละ 12.10   
พ.ศ. 2563 จ านวน  1.69 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13.40  พ.ศ. 2573 จ านวน 2.42 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 
13.80 และ พ.ศ. 2583 จ านวน 3.92 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 19.10 ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการพ่ึงพิงสูง ปัญหา
สุขภาพที่พบมีดังนี้ กลุ่มโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ 
และหลอดเลือดสมอง สุขภาพช่องปาก และสุขภาพตาผู้สูงอายุวัยต้นเป็นโรคเรื้อรังร้อยละ 69.30 ผู้สูงอายุ  90 ปี
ขึ้นไปเป็นโรคเรื้อรังร้อยละ 83.0 และเจ็บปุวยจากโรค   6 โรคพร้อมกันร้อยละ 70.80 การเจ็บปุวยมีแนวโน้ม
สูงขึ้น โดยเพศหญิงเจ็บปุวยมากกว่าเพศชาย และกลุ่มโรคท่ีเกิดจากภาวะเสื่อมของร่างกาย (Geriatric Syndrome) 
เช่น สมองเสื่อม ซึมเศร้า หกล้ม กลั้นปัสสาวะ โภชนาการ และการนอน พบว่าผู้สูงอายุในประเทศไทยมีกลุ่มอาการ
ดังกล่าวมากขึ้น เมื่ออายุมากขึ้นและเพศหญิงพบมากกว่าเพศชาย 

การด าเนินโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ในพื้นที่ดูแล
ระยะยาว (Long Term Care) ในบริบทของประเทศไทย มีปัจจัยส าคัญที่เป็นจุดแข็งในการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว ได้แก่  
            ๑. สังคมไทยยังเป็นสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันสูง ชุมชนและครอบครัวยังมีความเข้มแข็งมีความ
พร้อมในการดูแลผู้สูงอายุโดยสมาชิกภายในครอบครัวและชุมชนเอง  

 ๒.ประเทศไทยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและอาสาสมัครอ่ืนอยู่เป็นจ านวนมากและกระจายอยู่ใน
พ้ืนที่ทั่วประเทศ      ดังนั้นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้จัดท าขึ้นนี้อยู่บนหลักการส าคัญคือ ต้องไม่ออกแบบระบบที่อาจจะ
ไปท าลายจุดแข็งดังกล่าว โดยใช้แนวคิดการช่วยเหลือตนเองและครอบครัวเป็นพ้ืนฐานก่อน เริ่มจากผู้สูงอายุ มีการ

แบบรายงาน ตก. 2 
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เตรียมพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ และล าดับต่อมาคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชนก่อน  แล้วจึงมาพ่ึงพาการบริการ
ที่จัดโดยภาครัฐ  ซึ่งจัดตามนโยบายและข้อก าหนดของรัฐบาลเพ่ือปูองกันปัญหาภาวะวิกฤติด้านงบประมาณ และความ
เสี่ยงอ่ืนๆ  ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัว อย่างมีความสุขตามอัตภาพ ครอบครัวและชุมชน เป็นหน่วยหลักใน
การดูแลผู้สูงอายุ  การจัดการดูแล (Care management system) ประกอบด้วย 

๑) จัดท าแผนการดูแล (Care Plan) โดยผู้จัดการดูแล (Care Manager)  ให้ตอบสนองต่อความต้องการการดูแล
ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง(Dependent/Bed bound) และมีข้อจ ากัดการท ากิจวัตรประจ าวัน (Partial 
Dependent/Home bound) ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงและครอบครัว อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน เป็น
รายบุคคลโดยเป็นความตกลงร่วมระหว่างผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและผ่านความเห็นชอบของ”คณะอนุกรรมการLong 
Term Care ”  

๒) มอบหมายให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Caregiver) ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรตามมาตรฐานและได้รับการรับรองโดย
กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Dependent/Bed bound) และมีข้อจ ากัดการท ากิจวัตร
ประจ าวัน (Partial Dependent/Home bound)ที่ก าหนดตามแผนการดูแล (Care Plan)  

๓) จัดให้มีทีมสหวิชาชีพ หรือทีมหมอครอบครัว(Family Care Team) ซึ่งประกอบไปด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ 
เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบ าบัด ผู้จัดการดูแล นักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น ร่วมกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาวที่เป็นไปตามแผนการดูแล (Care Plan) การให้บริการที่บ้านตาม Care Plan ที่จัดท าโดย Care Manager ได้แก่  

๑) การฝึกเพ่ือฟ้ืนฟูการท างานของอวัยวะต่างๆ (Functional Training)  
๒) การประคับประคองด้านจิตใจ (Psycho support) 
๓) การประเมินร่างกาย และสัญญาณชีพเบื้องต้น (Assessment : Vital check) 
๔) การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล (Personal hygiene) 
๕) การดูแลสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environment ไม่รวมปรับสภาพบ้าน) 
๖) การให้ค าปรึกษาแก่สมาชิกครอบครัว ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Dependent/ Bed 

bound) และมีข้อจ ากัดการท ากิจวัตรประจ าวัน (Partial Dependent/Home bound)  
๗) การช่วยเหลือในการด าเนินชีวิตประจ าวัน (Daily living) เฉพาะในรายที่ ได้รับอาหารพิเศษ และ

รายที่ไม่มีสมาชิกครอบครัวเป็นผู้ดูแล  
๘) การดูแลสุขภาพช่องปาก (oral health/ hygiene)  
๙) การดูแลภาวะโภชนาการ (Nutrition) 

             ๑๐) บริการนวดแผนไทย (Thai Traditional Massage  
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3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 

 

 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การด าเนินโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ในพ้ืนที่ดูแล
ระยะยาว (Long Term Care) เกิดผลการด าเนินงานที่ดี เนื่องจากผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ผู้สูงอายุ
เปลี่ยนจากกลุ่มติดเตียง เป็น กลุ่มติดบ้าน จ านวน 1 969 คน และเปลี่ยนจากกลุ่มติดบ้าน เป็น กลุ่มติดสังคม 
จ านวน 6 697 คน 
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

4.1 คณะอนุกรรมการ LTC บางพ้ืนที่ยังขาดความม่ันใจในการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน LTC 
          4.2 การประสานระดับพ้ืนที่ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขกับท้องถิ่น   
  4.3 มีการเบิกจ่ายเงินกองทุน LTC ได้น้อย ระเบียบการใช้เงินกองทุน LTC/เงินบ ารุงหน่วยบริการสาธารณสุข 
ไม่ชัดเจนตรงประเด็นกับการด าเนินงาน 

 4.4 อปท./เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ขาดความมั่นใจในการจัดท าระเบียบการเบิกจ่ายเงินกองทุน LTC 
 4.5 บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อยส่งผลให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง  
4.6 Work Over Load (ภาระงานล้นมือ) ในทุกระดับการบริการ โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล ซึ่งรับผิดชอบงานบริการด้านสาธารณสุขทุกมิติและดูแลสุขภาพประชาชนทุกคนในพ้ืนที่ 

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วย 
รับตรวจ 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการรับไปประสาน 
หรือ ด าเนินการต่อ 

4.1 คณะอนุกรรมการ LTC 
บางพ้ืนที่ยังขาดความมั่นใจในการใช้
จ่ายงบประมาณกองทุน LTC 
          4.2 การประสานระดับพ้ืนที่
ระหว่ างหน่วยงานสาธารณสุขกับ
ท้องถิ่น   
  4.3 มีการเบิกจ่ายเงินกองทุน 
LTC ได้น้อย ระเบียบการใช้เงินกองทุน 
LTC/เงินบ ารุงหน่วยบริการสาธารณสุข 
ไม่ชัดเจนตรงประเด็นกับการด าเนินงาน 

 4.4 อปท./เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ขาดความมั่นใจในการ
จั ด ท า ร ะ เ บี ย บ ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
เงินกองทุน LTC 

 4.5 บุคลากรมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อยส่งผลให้
การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง  

4.6 Work Over Load (ภาระ
งานล้นมือ) ในทุกระดับการบริการ 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ โ ร ง พ ย า บ า ล ชุ ม ช น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ซึ่ง
รับผิดชอบงานบริการด้านสาธารณสุข
ทุกมิติและดูแลสุขภาพประชาชนทุกคน
ในพ้ืนที ่

1)สนับสนุนให้มีการจัดตั้ งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
การด าเนินงานระดับเขต /จังหวัด /อ าเภอ เพ่ือ
ขับเคลื่อนการท างานต าบล Long Term Care 
และองค์ประกอบของคณะกรรมการมาจากทุก
ภาคส่วนขอหน่วยงานในพื้นท่ี 
2) สนับสนุนการจัด เวทีแลกเปลี่ ยนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระบบการด าเนินงานระหว่างพ้ืนที่ที่การ
ด าเนินงานดีเด่น /พ้ืนที่ๆมีปัญหาเพ่ือการปรับ
วิธีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
3) บูรณาการงานพัฒนาระบบการดูแลระยะ
ยาวร่วมกับกระทรวง/หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นรูปธรรม 
4)จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย Long 
Term Care 

1.รับประสานกับ 
ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ  
ส านักผู้สูงอายุ กรม
อนามัย 
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6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
1. นโยบาย 
    1.1 การขับเคลื่อนนโยบายตามภารกิจของหน่วยงานที่ลงนามร่วมกันต้องเป็นแนวเดียวกัน ชัดเจน 

ทันเวลา (กสธ. สปสช. มหาดไทย และ พม.) 
    1.2 การออกประกาศเพ่ิมเติมเก่ียวกับข้อปฏิบัติในรายละเอียดของสาระท่ีเป็นประเด็นส าคัญและมี

ผลกระทบต่อแผนที่ก าหนดแต่ละช่วงเวลา เช่นการเบิกจ่ายงบควรทันเวลา และเหมาะสม (ที่ผ่านมาการ
ตอบสนองเพ่ือแก้ไขช้าเกินไป เช่น เรื่องการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต) 

    1.3 กลไกส าคัญของความส าเร็จการน านโยบายสู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ คือ ข้อสั่งการของหน่วยเหนือ
ทางมหาดไทยต่อท้องถิ่น มิใช่เฉพาะทางด้าน กสธ. สปสช. 

2. ผู้บริหาร 
    2.1 การติดตามเสริมพลังเชิงระบบ วิเคราะห์ค้นหาช่องว่าง พัฒนาเติมเต็มส่วนขาด 
    2.2 จัดให้มีมาตรการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างพ้ืนที่เก่ากับพ้ืนที่ใหม ่ 
 3. ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
    3.1 คู่มือ แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติครอบคลุมทุกกิจกรรมชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจ สนับสนุนอย่าง

เพียงพอ 
    3.2 หน่วยปฏิบัติได้รับการชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกิดความมั่นใจ สามารถปฏิบัติได้ ถูกต้องตาม

ระเบียบ ข้อก าหนดที่วางเป็นเงื่อนไขไว้    
4. หน่วยงานส่วนกลาง  
   4.1 พิจารณาการก าหนด รายละเอียดตัวชี้วัด ต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะ 

ยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ เช่น จากต าบล เป็น อปท. เนื่องจากการก าหนดเป็นต าบลท าให้เกิด
ความสับสนในการรายงานได้ 

    4.2 ควรมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าชุดความรู้ / สื่อในรูปแบบที่เข้าใจง่าย  
ส าหรับผู้สูงอายุ เช่น คลิปความรู้สั้นๆ , อินโฟกราฟฟิค เพ่ือสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุ 

    4.3 กรมอนามัยจัดท าคลิปวิดีโอ แนวทางการด าเนินงานต าบล LTC ส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
และเครือข่ายที่เก่ียวข้อง  เพ่ือทราบความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงาน ต าบล LTC ทั้งหมด 

    4.4 พัฒนาระบบรายงานผลการด าเนินงาน LTC เข้าสู่ระบบรายงาน HDC  
    4.5 ผลิต พัฒนาองค์ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมและพัฒนาศักยภาพ 

ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
- นวัตกรรมกลาง :    การพัฒนาระบบฐานข้อมูล LTC /Care plan ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

เชียงใหม่ 
- เขตสุขภาพที่ 1- 12 : มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อปท. /

พชอ./การบูรณาการ 4 + 2 กระทรวง  
- เขตสุขภาพที่   4 :  1) ต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ์ จ.นครนายก ต้นแบบการท าบูรณาการระหว่าง

สาธารณสุขและอปท.  เป็นที่ศึกษาดูงานด้านการท างานสูงอายุภายในประเทศ และของประเทศจีน ญี่ปุุน     
    2) รอกฟ้ืนชีวิต รพ.สต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 

- เขตสุขภาพที่ 7 :    1) มีพื้นท่ีต้นแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ และการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว ในระดับชุมชน และจังหวัด 2) เต้น เลียง เปลี่ยนชีวิต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น 
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- เขตสุขภาพที่ 9 :   1) ชีวิตติดออนไลน์ เป็นการใช้เทคโนโลยี ประเมินติดตามอาการผู้สูงอายุกลุ่มติด
บ้าน ติดเตียง  2) นวัตกรรมเพ่ือช่วยฟ้ืนฟูสมรรถนะผู้ปุวยติดเตียง เช่น เบาะล้อเลื่อนทันใจ , ไม้วิเศษยืดเหยียด
กล้ามเนื้อ, ถุงทรายเพื่อลดภาวะข้อติดในผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง, ยางยืดออกก าลังกาย และสมาธิบ าบัดในผู้สูงวัย      

- เขตสุขภาพที่ 10 :  Pillow Bed & Compress Aromatherapy (หมอน ที่นอน & ลูกประคบ           
สุคนธบ าบัด)  รพ.สต.บ้านแก่งนาง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 

 
 

ผู้รายงาน นางวิมล บ้านพวน 
         ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ 

     วัน/เดือน/ปี    9 สิงหาคม 2561 
             โทร. 02  590 4508  

E-mail vimol.b@anamai.mail.go.th 


