เสนอตัวชี้วัดตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
ระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
( Long Term Care )

2559

กิจกรรม

2560

2561
ผลงาน

ผลงานสะสม

เป้าหมาย

ผลงาน

เป้าหมาย

ผลงาน

เป้าหมาย

ร้อยละตำบลทีม
่ รี ะบบ LTC
ผ่ำนเกณฑ์รอ
้ ยละ 60 (Small
Success รอบ 6 เดือนแรก
เป้ำหมำยร้อยละ 50)

1,652
ตำบล

1,569
ตำบล

2,783ตำบล

2,140
ตำบล

ร ้อยละ 50
(ทุกตำบลทั่ว
ประเทศ)ตำม
Template
ตรวจรำชกำร

Care Manager ผ่ำนกำร
อบรม

2,500

2,714 คน

3,480 คน

4,139 คน

4,500 คน

5,623 คน

12,476 คน

Caregiver ผ่ำนกำรอบรม

10,000 คน

27,696 คน

13,920 คน

22,450 คน

18,000 คน

27,352 คน

77,498 คน

ผูส
้ ง
ู อำยุได้ร ับกำรดูแล ตำม
Care Plan

67,023 คน

57,939 คน

99,495 คน

83,598 คน

166,518 คน

162,588 ฉบับ

162,588 ฉบับ

ผูส
้ ง
ู อำยุทม
ี่ ภ
ี ำวะพึง่ พิงได้ร ับ
กำรดูแล (เป้ำหมำยตำมแผน
ั
เสมอภำครองร ับสงคม
ผูส
้ ง
ู อำยุ สธ.)

100,000
คน

67,023 คน

150,000 คน

99,495 คน

180,000 คน

182,812 คน

182,812 คน

ผูส
้ ง
ู อำยุทม
ี่ ภ
ี ำวะพึง่ พิงตำม
เป้ำกำรจ ัดสรรงบประมำณ
LTC สปสช.

100,00 คน

80,826 คน

150,000 คน

91,252 คน

193,200

188,298 คน
(3 เม.ย. 61)

188,298 คน
(3 เม.ย. 61)

- ตำบล LTC
ทัง้ หมด 7,255
ตำบล
- ตำบลทีผ
่ ำ่ น
เกณฑ์ 5,158
ตำบล
- ร ้อยละ 71.1

ผูส้ งู อายุสขุ ภาพดีขนึ้ : กลุม่ ติดเตียงเปลี่ยนเป็ นกลุม่ ติดบ้าน 2,499 คน ,กลุม่ ติดบ้านเปลีย่ นเป็ นกลุม่ ติดสังคม 8,716 คน

- ตำบล LTC
ทัง้ หมด 7,255
ตำบล
- ตำบลทีผ
่ ำ่ น
เกณฑ์ 5,158
ตำบล
- ร ้อยละ 71.1

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัด: ร้อยละของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care)ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์
คานิยาม: มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ หมายถึง
มีการดาเนินงานครบองค์ประกอบ 7 ข้อ ดังนี้
1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สูงอายุ ที่จาเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาว

2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
3. มีผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านทีม
่ ีคุณภาพ (Home Health Care) จากสถานบริการสู่ชุมชนโดยบุคลากร
สาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ
5. มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตาบล
6. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง โดยท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมและมีแผนการดูแลผู้สูงอายุ
รายบุคคล (Care plan)
7. มีคณะกรรมการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนหรือคณะกรรมการกองทุนตาบล

สูตรการคานวณตัวชี้วัด :

A
B

x 100

❖A = จานวนตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์
❖ B = จานวนตาบลทัง้ หมดในประเทศไทย

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
เป้าหมาย

มาตราการดาเนินงานในพื้นที่

แนวทางการตรวจติดตาม

1) ทบทวนวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลการ • พื้นที่ประเมินตนเองตาม
ดาเนินงานผู้สูงอายุ (ADL,สถานะสุขภาพ
องค์ประกอบจังหวัด
ผู้สูงอายุ)
ประเมินผลการดาเนินงาน
2) ประชุมชี้แจง ถ่ายทอดนโยบาย และ
ระดับพื้นที่และรายงานผล
แนวทางการดาเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบงาน
ให้ศูนย์อนามัยเขตทุกเดือน
3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคี
รอบ 2
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง / นักบริบาลชุมชน
1. ศูนย์อนามัยเขตตรวจสอบ
2.1 ตาบลที่มีระบบส่งเสริม
4) พัฒนาข้อมูล/การรายงานข้อมูลเชิง
วิเคราะห์ประเมินข้อมูลและ
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
รายงานให้ส่วนกลางทุก
(Long Term Care) ในชุมชนผ่าน คุณภาพผ่านโปรแกรม 3C : Care
Manager, Caregiver, Care Plan
เดือน
เกณฑ์ ร้อยละ 70
5) สร้างพัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม
6) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน
เพื่อขยายผล
7) นิเทศ ติดตามประเมินผล
รอบ 1
1.1 ตาบลที่มีระบบส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ในชุมชนผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 55

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1. ผู้สูงอายุเข้าถึงหรือใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว ไม่น้อยกว่า 200,000 คน
2. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวที่
สามารถพัฒนาเป็นต้นแบบในการ
ให้บริการเขตสุขภาพละ 1 เรื่อง
รวม 13 เรื่อง
3. มีตาบลที่มีระบบ
การส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สงู อายุ
ระยะยาว (Long Term Care) ผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 70
4. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ ร้อยละ 50
5. มีระบบการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในตาบล Long Term Care

Small success
3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

-ตาบล LTC ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50

ตาบล LTC ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 55

ตาบล LTC ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60

ตาบล LTC ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70

หน่วยงาน สานักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

ระบบการรายงานตามตัวชี้วดั
ร้อยละของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว(Long Term Care)ในชุมชนผ่านเกณฑ์

การรายงานข้อมูลโครงการ Long Term Care
ปีงบประมาณ 2562

สานักอนามัยผู้สูงอายุ
กรมอนามัย

ข้อมูลสำคัญ

01
ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง
<4 กลุ่ม>

02
ผู้จัดกำรกำรดูแล
<Care Manager>

04

05

แผนกำรดูแลผู้สูงอำยุ
<Care plan>

ตำบล LTC ผ่ำนเกณฑ์
<ร้อยละ>

03
ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ
<Caregiver>

06
กำรเปลี่ยนกลุ่มของผู้สูงอำยุ
<ติดเตียงเป็นติดบ้ำน>
<ติดบ้ำนเป็นติดสังคม>

กำรรำยงำนข้อมูลที่ผ่ำนมำ ปี 2560 - 2561
ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง <4 กลุ่ม>

รำยงำนโดยแบบฟอร์ม Excel โดย สสจ. รำยงำนผ่ำน ศอ.
***รำยงำนทุกเดือน

ผู้จัดกำรกำรดูแล <Care Manager>
ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ <Caregiver>
แผนกำรดูแลผู้สูงอำยุ <Care plan>
ตำบล LTC ผ่ำนเกณฑ์ <ร้อยละ>
กำรเปลี่ยนกลุ่มของผู้สูงอำยุ <ติดเตียงเป็นติดบ้ำน> <ติดบ้ำนเป็นติดสังคม>

กำรรำยงำนข้อมูล ปี 2562
ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง <4 กลุ่ม>

ผู้จัดกำรกำรดูแล <Care Manager>
ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ <Caregiver>

ดึงข้อมูลผ่ำนระบบโปรแกรม

แผนกำรดูแลผู้สูงอำยุ <Care plan>
ตำบล LTC ผ่ำนเกณฑ์ <ร้อยละ>
กำรเปลี่ยนกลุ่มของผู้สูงอำยุ
<ติดเตียงเป็นติดบ้ำน> <ติดบ้ำนเป็นติดสังคม>

รำยงำนผ่ำน Excel

(ตัวอย่ำง)หน้ำประเมินตำบล LTC สำหรับ Admin ระดับจังหวัด
จังหวัด……..
ประเมินตำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care) LTC
สรุปภำพรวมตำบล LTC ของจังหวัด………
จานวนตาบลทั้งหมด 0 ตาบล

จานวนตาบลที่เข้าร่วมระบบ LTC ทั้งหมด 0 ตาบล

ตาบลที่เข้าร่วมระบบ LTC ต่อ ตาบลทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ……….
ตาบลที่ผ่านเกณฑ์ LTC ต่อ ตาบลที่เข้าร่วมระบบ LTC คิดเป็นร้อยละ……….

จานวนตาบลที่ผ่านเกณฑ์ LTC ทั้งหมด 0 ตาบล

ตาบลที่ผ่านเกณฑ์ LTC ต่อ ตาบลทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ……….

ประเมินผลตำบล Long Term Care

อาเภอ

ตาบล ก. [รหัส 5 หลัก]
ตาบล ข. [รหัส 5 หลัก]
ตาบล ค. [รหัส 5 หลัก]

เข้าร่วม ปี
เข้าร่วม ปี
เข้าร่วม ปี

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์

หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ

Freetext

ตาบล ง. [รหัส 5 หลัก]

เข้าร่วม ปี

ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

หมายเหตุ

Freetext

Print

บันทึก

Freetext

Freetext

Excel

(ตัวอย่ำง)หน้ำประเมินตำบล LTC สำหรับ Admin ระดับจังหวัด
จังหวัด……..

ประเมินตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) LTC
สรุปภำพรวมตำบล LTC ของจังหวัด………
จานวนตาบลทั้งหมด 0 ตาบล

ตาบลที่เข้าร่วมระบบ LTC ต่อ ตาบลทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ……….
ตาบลที่ผ่านเกณฑ์ LTC ต่อ ตาบลที่เข้าร่วมระบบ LTC คิดเป็นร้อยละ……….

จานวนตาบลที่เข้าร่วมระบบ LTC ทั้งหมด 0 ตาบล
จานวนตาบลที่ผ่านเกณฑ์ LTC ทั้งหมด 0 ตาบล

ตาบลที่ผ่านเกณฑ์ LTC ต่อ ตาบลทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ……….

ประเมินผลตำบล Long Term Care
อาเภอ

Print

ตาบล ก. [รหัส 5 หลัก]
ตาบล ข. [รหัส 5 หลัก]
ตาบล ค. [รหัส 5 หลัก]

เข้าร่วม ปี
เข้าร่วม ปี
เข้าร่วม ปี

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์

หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ

Freetext

ตาบล ง. [รหัส 5 หลัก]

เข้าร่วม ปี

ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

หมายเหตุ

Freetext

บันทึก

Freetext

Freetext

Excel

รายงานผ่าน Excel

กำรเปลี่ยนกลุ่มของผู้สูงอำยุ
<ติดเตียงเป็นติดบ้ำน> <ติดบ้ำนเป็นติดสังคม>
คำอธิบำย

ผู้สูงอำยุกลุ่มติดบ้ำน(ADL 5-11 คะแนน) = *ผู้สูงอำยุกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2
ผู้สูงอำยุกลุ่มติดเตียง(ADL 0-4 คะแนน) = **ผู้สูงอำยุกลุ่ม 3 และกลุ่ม 4
>> ตำมคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ โครงกำร LTC

ข้อมูลที่ต้องรำยงำน

1
2

- จำนวนผู้สูงอำยุพึ่งพิงกลุ่มติดเตียง เปลี่ยนแปลงดีขึ้นเป็น กลุ่มติดบ้ำน
- ร้อยละผู้สูงอำยุพึ่งพิงกลุ่มติดเตียง เปลี่ยนแปลงดีขึ้นเป็น กลุ่มติดบ้ำน

- จำนวนผู้สูงอำยุพึ่งพิงกลุ่มติดบ้ำน เปลี่ยนแปลงดีขึ้นเป็น กลุ่มติดสังคม
- ร้อยละผู้สูงอำยุพึ่งพิงกลุ่มติดบ้ำน เปลี่ยนแปลงดีขึ้นเป็น กลุ่มติดสังคม

ร้อยละผู้สูงอายุ
พึ่งพิงกลุ่มติดเตียง
เปลี่ยนแปลงดีขึ้น
เป็น กลุ่มติดบ้าน

ร้อยละผู้สูงอายุ
พึ่งพิงกลุ่มติดบ้าน
เปลี่ยนแปลงดีขึ้น
เป็น กลุ่มติดสังคม

=

จานวนผู้สูงอายุพึ่งพิงกลุ่มติดเตียง
เปลี่ยนแปลงดีขึ้นเป็น กลุ่มติดบ้าน
**จานวนผู้สูงอายุกลุ่ม 3 และ

X 100

กลุ่ม 4

=

จานวนผู้สูงอายุพึ่งพิงกลุ่มติดบ้าน
เปลี่ยนแปลงดีขึ้นเป็น กลุ่มติดสังคม
*ผู้สูงอายุกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2

X 100

Thank you for your Attention

