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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 
 
คณะที่ 1  การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น      ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  

(Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
ตัวช้ีวัด INS 1.6 ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  

ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 60)  (Outcome Indicator) 
ตัวช้ีวัด MO 1.6. ร้อยละของ Healthy Aging  เพิ่มข้ึนหรือคงท่ีเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา       

 
1. สถานการณ์  
  กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินงานภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ระบบคุ้มครองทางสังคม
ส าหรับผู้สูงอายุ “การจัดตั้ง พัฒนาบริการทางสุขภาพ และทางสังคม รวมทั้งระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว
ในชุมชน” ที่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุมากที่สุด เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศ และมี
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 6) “การประกอบกิจการ
ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน” เพ่ือพิทักษ์ คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุกลุ่มที่พ่ึงตนเองได้บ้าง 
ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง และผู้สูงอายุกลุ่มที่พ่ึงตนเองไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  พิการหรือทุพพลภาพ ให้ได้รับการ
ดูแลที่มีคุณภาพ และการด าเนินงานต าบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)เป็น
การด าเนินงานภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2545 – 2564) รวมถึงนโยบายส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดของ ส านักตรวจ
ราชการ ตั้งแต่ปี 2554  ต าบลต้นแบบ ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ในปี 2555 ได้เพ่ิมในส่วนของการส่งเสริม
ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีตามมาตรฐานผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ เพ่ือตอบดัชนีชี้วัดตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติและตัวชี้วัด
ที่ส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข คือ การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ การพัฒนาผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีทักษะใน
การดูแลสุขภาพตนเอง การพัฒนาทักษะกาย ใจ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีคุณภาพ
ชีวิต จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 ให้ความส าคัญในด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม รัฐบาลและกระทรวง
สาธารณสุขมีนโยบายด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช)กระทรวง และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ด ารงชีวิต ภายใต้โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ดูแล
ระยะยาว(Long Term Care)ในปีงบประมาณ2559และต่อเนื่องในปี 2560จนถึงปัจจุบัน  
  จังหวัดล าพูนมีจ านวนประชากร 405,999คน เป็นผู้สูงอายุ 80,468 คน คิดเป็นร้อยละ 19.82 
(ข้อมูลประชากรทะเบียนราษฎร์) และมีแนวโน้มของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น โดยในปีพ.ศ.2555-2560 มีกลุ่มผู้สูงอายุคิดเป็น 
ร้อยละ 15.91, 15.76 , 16.30 , 17.19,18.01,18.86,19.82 ตามล าดับ   
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผู้สูงอายุเทียบกับจ านวนประชากรทั้งหมดแยกรายอ าเภอ 
 

ที่มา : ประชากรทะเบียนราษฎร์  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
 

จากตารางที่ 1 แสดงจ านวน ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุแยกรายอ าเภอ พบว่าจังหวัดล าพูน มีร้อยละ
ของประชากรผู้สูงอายุ 19.82 ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว เมื่อแยกรายอ าเภอ พบว่า อ าเภอปุาซาง มีร้อยละ
ผู้สูงอายุมากที่สุด รองลงมา คือ อ าเภอเวียงหนองล่อง และบ้านโฮ่ง ร้อยละ 23.12 ร้อยละ 22.98 และ ร้อยละ
22.75 ตามล าดับ ส่วนอ าเภอทุ่งหัวช้าง เป็นอ าเภอที่มีจ านวนผู้สูงอายุน้อยที่สุด 

 

การด าเนินงานตามแนวทางต าบล Long Term Care  ซึ่งมุ่งเน้นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง       
ในกลุ่ม  ติดบ้าน  ติดเตียง  จังหวัดล าพูน มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559  มีต าบลที่เข้าร่วมโครงการ
เพ่ือด าเนินการต าบล Long Term Care รวมถึงปี 2560 มีจ านวน 39 ต าบล และผ่านการประเมิน ร้อยละ100  
(เปูาหมายที่ก าหนด ร้อยละ 60) ในปี 2561 มีต าบลแสดงความจ านงด าเนินงานดูแลดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง รวมเป็นจ านวน 44 ต าบล และมีแผนให้ครอบคลุมตามเปูาหมายทุกต าบล รายละเอียด
ตามตารางท่ี 2  
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวน ร้อยละของต าบลที่เข้าร่วมด าเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care)
แยกรายอ าเภอ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม2560 -  31 มกราคม 2561)  ปีงบประมาณ 2561 

อ าเภอ จ านวนประชากร
ทั้งหมด 

จ านวนผู้สูงอายุ 
ทั้งหมด 

ร้อยละ 

เมืองล าพูน 143,697 27,816 19.09 
แม่ทา 39,218 7,703 19.64 
บ้านโฮ่ง 40,455 9,202 22.75 
ลี้ 69,653 11,886 17.06 
ทุ่งหัวช้าง 20,141 3,284 16.31 
ปุาซาง 45,573 12,581 23.12 
บ้านธิ 17,635 3,683 20.88 
เวียงหนองล่อง 17,595 4,043 22.98 

รวม 405,999 80,468 19.82 

อ าเภอ จ านวนต าบลท้ังหมด 
(แห่ง) 

จ านวนต าบลท่ีด าเนินงาน LTC 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

เมืองล าพูน 15 14 93.33 
แม่ทา 6 6 100 
บ้านโฮ่ง 5 5 100 
ลี้ 8 8 100 
ทุ่งหัวช้าง 3 3 100 
ปุาซาง 9 3 33.33 
บ้านธิ 2 2 100 
เวียงหนองล่อง 3 3 100 
รวม 51 44 86.27 
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  ในปี งบประมาณ 2561 ไตรมาสแรก มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมด าเนินงานดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงรวมทั้งสิ้น จ านวน 51แห่ง รพ.สต.ที่ร่วมด าเนินการ จ านวน 61 แห่ง 
ศูนย์บริการเทศบาลจ านวน 1 แห่ง มีผู้จัดการระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
(care manager) รวมทั้งจังหวัด 93 คน และcare giver รวมจ านวน 473 คน รายละเอียดตามตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวน อปท.ที่เข้าร่วมด าเนินงานดูแลระยะยาว รพ.สต.ในพ้ืนที่ จ านวน Care manager 
จ านวน care giver แยกรายอ าเภอ ไตรมาสที่ 1( ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)   ปีงบประมาณ 2561 
 

อ าเภอ จ านวนอปท ที่เข้าร่วม 
ด าเนินงาน LTC  

(แห่ง) 

จ านวน 
หน่วยบริการ 

ทีด่ าเนินงาน LTC 
(แห่ง) 

จ านวน จนท. 
รพช/รพสต./อปท.ที่

ได้รับการอบรม 
Care Manager 

(คน) 

จ านวน 
Care giver 

(คน) 

เมืองล าพูน 15 16/1 26 137 
แม่ทา 8 9 11 52 
บ้านโฮ่ง 6 9 11 63 
ลี้ 10 13 20 91 
ปุาซาง 3 4 12 45 
ทุ่งหัวช้าง 
บ้านธิ 

4 
2 

4 
2 

5 
3 

30 
13 

เวียงหนองล่อง 3 4 5 42 
รวม             51 61/1 93 473 

 
2.การวิเคราะห์ตามกรอบSix Auditing Block (SAB) 

2.1 Structure-Function  
ระดับจังหวัด  มีผู้รับผิดชอบงานหลักชัดเจน (Project Manager) และมีคณะกรรมการ และ

คณะท างานที่ร่วมกันขับเคลื่อนงาน ดังนี้  
1)  มีค าสั่งคณะกรรมการติดตามสนับสนุน และประเมินการด าเนินงานต าบลดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care:LTC) และวัดส่งเสริมสุขภาพ 
2) คณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุจังหวัดล าพูน 
3) คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

ระดับอ าเภอ มีค าสั่งคณะกรรมการประสานงานและประเมินผลงานด้านสาธารณสุขทุกอ าเภอที่
ครอบคลุมงานผู้สูงอายุและคนพิการ 

ระดับต าบล มีคณะอนุกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 
    
 
 
 



56 
 

2.2 Gab Analysis 
 Partnership ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูนได้น าเอายุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพตาม

Life Course Approach กับการบูรณาการสู่ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)ด้วยการบูรณาการงาน
ระหว่างหน่วยงานระดับจังหวัดผ่านโครงการประชารัฐร่วมใจห่วงใยผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากลไก/
ขับเคลื่อนกลไกด้านผู้สูงอายุและคนพิการที่มีอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ ในการเฝูาระวังสถานการณ์ การดูแลสุขภาพ 
ช่วยเหลือ คุ้มครองและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ
ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ โรงเรียนผู้สูงอายุ ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรม
ผู้สูงอายุ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ายที่สุด เพ่ือผลักดันให้เป็นวาระส าคัญระดับจังหวัด สนับสนุนงบ
ด าเนินงานจากงบพัฒนาจังหวัดปี 2561 งบประมาณรวม  4,646,300 บาท  
          I:Invest ได้กระตุ้นหนุนเสริม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานต าบลดูแลผู้สูงอายุด้าน
สาธารณสุขที่มีภาวะพ่ึงพิง ให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกแห่ง(ร้อยละ 100)แต่ยังไม่ครบขาดอีก 6 แห่ง ในจ านวนนี้ 
ส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอปุาซาง 
  R : Regulate and Legislate  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังไม่รับรู้เรื่องสิทธิผู้สูงอายุ 
  A : Advocate ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรอบรู้เรื่องสุขภาพ(Health literacy) ในเรื่องการดูแล
ตนเอง ปูองกันการพลัดตกหกล้ม การส่งเสริมทักษะปูองกันภาวะสมองเสื่อม ด้วยการคัดกรองการหกล้ม ภาวะ
สมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้า  การนอนหลับ การกลั้นปัสสาวะ สุขภาพช่องปาก โรงเรียนผู้สูงอายุ แต่ยังไม่ครอบคลุม
ถึงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 
                    B : Build Capacity  ได้พัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(care 
manager) ครอบคลุมทุก รพ.สต.และรพช ทุกแห่งแล้ว จ านวนทั้งสิ้น 93 คนในจ านวนนี้สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 8 คน จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษและการศึกษาตามอัธยาศัยประจ า
อ าเภอทุกอ าเภอ มี จ านวนทั้งสิ้น 473 คน ยังเหลือพ้ืนที่เริ่มด าเนินการใหม่ที่ต้องจัดฝึกอบรมจ านวน 8 แห่ง
  
3. การด าเนินงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
    มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ 
  มาตรการที่ 1 . 3S 

1) การมีส่วนร่วมในสังคม (Social Participation)  
- ส่งเสริมพ้ืนที่ต้นแบบการบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   

2) ความมั่นคงปลอดภัย(Secure) 
- ครอบครัวอบอุ่น มั่นคง ส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวเตรียมความพร้อมเข้าวัยสูงอายุ 
- Age Friendly communities/cities 
- การประกันรายได้ และกองทุนสวัสดิการชุมชน(ส่งเสริมการฝึกอาชีพ,รัฐจัดให้

กองทุนสวัสดิการชุมชน,เบี้ยยังชีพ) 
3) สุขภาพแข็งแรง (Strong Health)  

- จัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทุก รพ.สต 
- คลินิกผู้สูงอายุ งานกายภาพบ าบัดทุก โรงพยาบาล เชื่อมโยงกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ในชุมชนรพ.ล าพูน /รพช.จัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการ จ านวน 
4386/9830 คน/ครั้ง 

- พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุพ่ึงพิงระยะยาว(LTC)แบบบูรณาการโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ Care manager/Care giverและอาสาสมัครแกนน าประจ าครอบครัว 
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มาตรการที่ 2 กลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานต าบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้วย 3 C  
ทุกต าบลที่ด าเนินงานต้องขับเคลื่อนงานด้วย  

1) Care manager  ผู้จัดการการดูแลระบบการดูแลระยะยาวในชุมชน 
2) Care giver ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ 
3) Care plan แผนการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ  

 
มาตรการที่ 3 สื่อสารสนับสนุนให้ทุกต าบลมีการด าเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวครอบคลุม

คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
มาตรการที่ 4 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานในระดับอ าเภอ ด้วยทีมติดตาม ประเมินระดับจังหวัด/

ระดับอ าเภอให้สามารถกระตุ้นหนุนเสริมต าบลมีการขับเคลื่อนงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว(Long 
Term Care)ครอบคลุมทุกต าบล 

มาตรการที่ 5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนงานในระดับต าบล/อ าเภอให้เป็นระบบ 
มาตรการที่ 5 ผลักดันให้เกิดต าบลต้นแบบให้มีการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการ๕กลุ่ม อ าเภอละ 1 ต าบล 

  
4.เป้าหมายระยะสั้น (TASK List) 

1) 3 เดือน อปท.เข้าร่วมต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) 
ร้อยละ 80 

- จัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานผู้สูงอายุและคนพิการปีงบประมาณ 2561 
- พ้ืนที่มีการตัดกรองสุขภาพและประเมินสมรรถนะเพ่ือการดูแลร้อยละ 50 

2) 6 เดือน อปทเข้าร่วมด าเนินงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care:LTC)
ร้อยละ 100 

- ต าบล LTC ผ่านเกณฑ์ประเมิน ร้อยละ 90 
- พ้ืนที่มีการคัดกรองสุขภาพและประเมินสมรรถนะเพ่ือการดูแลร้อยละ 100 

3) 9 เดือน ต าบล LTC ผ่านเกณฑ์ประเมิน ร้อยละ 100 
- น าเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณการ 

4) 12เดือน ต าบลต้นแบบการด าเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care:LTC) 
อ าเภอละ 1 ต าบล 

- ร้อยละของHealthy ageing เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
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5. ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561)  
5.1 การมีและใช้เครื่องมือลงไปดูแลผู้สูงอายุ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแสดงความจ านงในการสมัครเข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ระยะยาวปีงบประมาณ 2561 (ทั้งที่ด าเนินการต่อเนื่องและเข้าใหม่) รวม 51 แห่งจะดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
จ านวนทั้งสิ้น 2,274 ราย หน่วยบริการได้จัดท าแผนการดูแล(care plan) จ านวน 2,093 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
92.04 และมี อปท.ที่มีการโอนเงินเพื่อซื้อบริการในการส่งผู้ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ(care giver) เข้าไปดูแลจ านวน 
1,540 ฉบับ รายละเอียดตามตารางที่ 4  

 

ตารางที่ 4 แสดงผลการด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้วยกองทุนพ่ึงพิงภายใต้การใช้เครื่องมือแผนการ
ดูแลรายบุคคล(Care Plan) แยกรายอ าเภอ ปี งบประมาณ 2561 (ข้อมูลตุลาคม 2560 – 20 มกราคม 2561) 

อ าเภอ จ านวนผู้สูงอายุ 
ที่ได้รับงบสนับสนุน 

(ราย) 

การจัดท า Care Plan 
(ฉบับ) 

ร้อยละ จ านวน 
Care Plan 

ที่ได้รับอนุมัติ 
โอนเงินเพื่อซ้ือบริการ 

(ฉบับ) 
เมืองล าพูน 685 665 97.08 665 
แม่ทา 298 254 85.23 204 
บ้านโฮ่ง 317 255 80.44 119 
ลี้ 456 401 87.93 131 
ทุ่งหัวช้าง 137 137 100 117 
ปุาซาง 101 101 100 85 
บ้านธิ 82 82 100 82 
เวียงหนองล่อง 198 198 100 137 
รวม 2,274 2,093 92.04 1,540 
 

จังหวัดล าพูนได้ด าเนินงานขับเคลื่อนการด าเนินงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care)  มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยกลไก 3C ประกอบด้วย 1. ผู้จัดการการดูแลระบบการดูแลระยะยาว (Care 
Manager) 2. ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) 3. แผนการดูแลผู้สูงอายุ (Care Plan) ผลการด าเนินงาน  
ทุกพ้ืนที่มีการจัดส่งแผนการดูแลผู้สูงอายุ (Care Plan) ให้คณะอนุกรรมการดุแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว      
ด้านสาธารณสุขแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกแห่งคิด เป็นร้อยละ 100 
 ในปีงบประมาณ 2561(ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม2560-ธันวาคม 2561) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนได้
มีการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุกับภาคีเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ  ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าสู่วัยสูงอายุและการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในด้านที่จะลด
จ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงลงให้มากที่สุด และด าเนินการผลักดันให้ภาคีเครือข่ายที่ท างานด้านผู้สูงอายุและคน
พิการเห็นความส าคัญ ร่วมมือกันสร้างสุขภาพ การดูแลตนเองของผู้สูงอายุและคนพิการ ดังนี้ 

1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุและคนพิการแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตั้งแต่
ระดับ รพ.สต. /รพช/รพท.และ สสอ.ในเรื่อง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพตามLife Course Approch กับ
การบูรณาการสู่ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)ด้ วยการคัดกรองสุขภาพโรคไม่ติดต่อและกลุ่ม
geriatric syndrome เน้นหลักการด าเนินงาน5 s :ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย และการมีส่วนร่วมการ
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ดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน   ผู้สูงอายุดูแลตนเองเป็น, ดูแลกันและกันได้ผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคม ตลอดจน
ก าหนดจัดกิจกรรมทางวิชาการ เมื่อวันที่27 ธันวาคม 2560 ณ.หอประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ โดยใช้
งบประมาณจากโครงการประชารัฐร่วมใจห่วงใยผู้สูงอายุ ส านักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดล าพูน 

2) เสนอคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ดูแล
ด้านคุณภาพชีวิต ด้วยการปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุคนพิการ การสนับสนุนกายอุปกรณ์จ านวน 370 ราย 

3) บูรณาการงานผู้สูงอายุและคนพิการกับส านักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดล าพูน ในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สู งอายุ ด้วยการเป็นทีมติดตามการ
ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุที่เชื่อมโยงระหว่าง องค์กรภาครัฐที่ท างานด้านผู้สูงอายุ /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
( อบจ/เทศบาล/อบต)และมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน ในการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ  วัดส่งเสริมสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(Long term care)โดยชุมชน กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน ระบบเยี่ยมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพ  จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชน ณ ขณะนี้มีอยู่ทุกพ้ืนที่ในจังหวัดล าพูน จ านวน 650 คน(ข้อมูลจาก พัฒนาสั งคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดล าพูน) 

4) ร่วมจัดอบรมจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับส านักจัดสวัสดิการสังคมบ้านธรรมปกรณ์ 
เชียงใหม่ จ านวน 170 คน เพ่ือเสริมองค์ความรู้การดูแลตนเองของผู้สูงอายุและการดูแลคนในครอบครัว ตลอดจน
การเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0 

5) การเตรียมความพร้อมประชากรกลุ่มวัยแรงงาน/วัยผู้สูงอายุการด าเนินงานโครงการสร้างรายได้
ให้กับชุมชนร่วมกับ ส านักงานแรงงานและจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดล าพูน 

6) จัดตั้งคณะท างานพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้ค าสั่งคณะกรรมการจัด
สวัสดิการสังคมที่429/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุระหว่างหน่วยงาน
ภายในจังหวัด โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยระบบ Long term care จัด
ประชุมวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

7) มีต าบลด าเนินงานดูแลสุขภาพระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุมี่มีภาวะพ่ึงพิง (Long 
Term Care) จ านวน 44 ต าบลคิดเป็นร้อยละ 86.27 

8) ต าบลด าเนินงานดูแลสุขภาพระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุมี่มีภาวะพ่ึงพิง (Long 
Term Care) ปี 2559 - 2560 มีการจัดท าแผนดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล และเสนอแผนให้กับต าบลที่ด าเนินงาน
ครบทุกแห่งคิดเป็นร้อยละ 100 

9) ร้อยละของ Healthy Aging   เพ่ิมข้ึนหรือคงท่ีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ร้อยละของ Healthy Aging (ผู้สูงอายุกลุ่ม 1 คือติดสังคม) ของจังหวัดล าพูน ปี 2557 ร้อยละ 

91.16 ปี 2558 ร้อยละ 93.07 ปี 2559ร้อยละ 93.35และปี 2560 ร้อยละ 95.94 เพ่ิมขึ้นจากปี2559 ร้อยละ2.59  
ในปีงบประมาณ 2561 อยู่ระหว่างการประเมินและดัดกรอง รายละเอียดตามตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 ข้อมูลการด าเนินงานHealthy Aging ของจังหวัดล าพูน (พ.ศ.2557-2560) 

 
4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
         พ้ืนที่ด าเนินการLTC ในบางอ าเภอยังไม่ครอบคลุมทุก อปท.หรือไม่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากขาด
ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ประกาศ ของ สปสช. รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และการ
ด าเนินงานภายในศูนย์ซึ่งอาจต้องใช้เวลา ประกอบกับ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่ อปท.บางแห่งเข้าไปขอค า
ชี้แจงได้มีดุลพินิจให้ชะลอการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
 
5. ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

การท าความเข้าใจกับ อปท.ก่อนการด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ในส่วน
ของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้านสาธารณสุขที่มีภาวะพ่ึงพิง(Long Term Care:LTC) ที่มีความชัดเจน และเป็น
แบบแผนเดียวกัน ทั้งเขตสุขภาพ 
 

ผู้รายงาน : .......นางจรรยา ธญัน้อม.......................................... 
ต าแหน่ง : .นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ............................ 
วัน/เดือน/ปี : ..26 มค.2561....................................................... 
โทร   : 0819506874....................................................... 
E-mail : drchun99@gmail.com………………………………….… 

 

ปี งบประมาณ จ านวนผู้สูงอายุทั้งหมด ร้อยละของผู้สูงอายุจ าแนกตามADL 
กลุ่ม 1 กลุ่ม2 กลุ่ม 3 

2557 69,668 91.16 7.44 1.40 
2558 73,022 93.07 5.72 1.20 
2559 76,684 93.35 5.54 1.11 
2560 80,468 95.94 3.34 0.72 


