รายงานผลการดาเนินงานแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สงู อายุ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 กรมการแพทย์
เป้าหมายที่ : 2 สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะทีด่ ีเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ตัวชี้วดั ที่ : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบดูแลสุขภาพและคุ้มครองทางสังคม
แนวทางที่ : 3 พัฒนาระบบและกลไกการดูแลสุขภาพการคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุ
ตัวชี้วดั แนวทางที่ : 3.2 ผู้สูงอายุทเี่ ข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมายโครงการ
งบประมาณ(บาท)
เป้าหมาย
ผล (สะสม)
ร้อยละ
งบประมาณ
ผลการ
คงเหลือ
ความสาเร็จ
เบิกจ่าย
(สะสม)
1.โครงการพัฒนา
ผู้สูงอายุได้รับบริการ
ผู้สูงอายุได้รับบริการ
50.04
5,857,900 1,116,896 4,741,004
ระบบดูแลผู้สูงอายุ ทั้งสิ้น 7,000 คน
ทั้งสิ้น 3,503 คน
ระยะ
Intermediate
care
- ผู้สูงอายุได้รับบริการ - ผู้สูงอายุได้รับบริการ
ตรวจวินิจฉัยและส่งต่อ ตรวจวินิจฉัยและส่งต่อ
71.00
1,952,800 280,544 1,672,256
ในคลินิกผู้สูงอายุ
ในคลินิกผู้สูงอายุ
กิจกรรมที่ 1 โครงการ จานวน4,300 คน
จานวน 3,053 คน
จัดบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
เพื่อการส่งต่อผู้สูงอายุ
ให้ได้รับการบริการ
อย่างเหมาะสม

ผลการดาเนินงาน
(สะสม)

ผลสัมฤทธิ์

ปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จ

ปัญหา/อุปสรรค
การดาเนินงาน
และแนว
ทางแก้ไข

1. จัดอบรมถ่ายทอด
องค์ความรู้รูปแบบ
การจัดบริการสุขภาพ
Mobile Geriatric
Assessment (MGA)
เพื่อช่วยในการวินิจฉัย
ความเสี่ยงในการเกิด
กลุ่มอาการในผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
2561 ณ โรงแรมอ
วานี ขอนแก่น แอนด์
คอนเวชันเซ็นเตอร์
จังหวัดขอนแก่น
จานวน 86 คน
2. จัดประชุมเพื่อ
พิจารณารูปแบบการ

-

-

- การขาดบุคลากร
ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านเวช
ศาสตร์ผู้สูงอายุ
ซึ่งทางสถาบันได้
จัดอบรมแพทย์
เพื่อให้ดาเนินงาน
ด้านคลินิกผู้สูงอายุ
ซึ่งในขณะนี้กาลัง
ดาเนินการอยู่

หมายเหตุ
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กิจกรรมที่ 2 การ
พัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุระยะ
Intermediate care

- ผู้สูงอายุที่เข้าถึงการ
ดูแลระยะกลาง
(Intermediate care
จานวน 2,000 คน

- ผู้สูงอายุที่เข้าถึงการ
ดูแลระยะกลาง
(Intermediate care
จานวน 450 คน
(เนื่องจาก0 มีการ
ประชุมในภาพกรมการ
แพทย์ หารือในเรื่อง
Implement model
IMC รวมกับสถาบันสิ
รินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ทา
ให้ต้องเลื่อนพื้นที่ในการ
ดาเนินงานออกไปใน
ไตรมาส 3

22.5

1,952,800

393,300

จัดบริการสุขภาพผุ้
สูงอายุ วันที่ 21
มีนาคม 2562 ณ
ห้องประชุมสานัก
นิเทศ ชั้น 6 อาคาร
4 กรมการแพทย์
3. จัดพิมพ์คู่มือแนว
ทางการดูแลรักษา
กลุ่มอาการสูงอายุ
(Geriatric
Syndromes) จานวน
3,000 เล่ม
1,559,500 - ประชุมเชิง
พื้นที่ได้
ปฏิบัติการถ่ายทอด
รูปแบบของ
Model
Model ที่จะ
Intermediate Care
นาไปใช้
for Elderly ที่โรงแรม
มาริไทม์ ปาร์คแอนด์
สปา รีสอร์ท จังหวัด
กระบี่ ระหว่างวันที่
5-7 มีนาคม 2562
บุคลากรทาง
การแพทย์จาก 2 เขต
บริการสุขภาพ คือ
เขต 11 และเขต 12
จานวน 150 คน
- ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
รูปแบบ และทดลอง
ใช้รูปแบบ ที่โรงแรม
นารายณ์ สีลม
กรุงเทพฯในวันที่ 18
มีนาคม 2562 ให้กับ
บุคลากรทาง

- งาน
ผู้สูงอายุเป็น
นโยบาย
ระดับชาติ
- ทีมมีความ
เข้มแข็ง
- เป็น
นโยบายของ
กรมฯ

- ทีมและพื้นที่
เวลาไม่ตรงกันทา
ให้ต้องมีการเลื่อน
กาหนดการ
บางครั้งทาให้งาน
ล่าช้า แนว
ทางแก้ไข : พยายามรวมพื้นที่
ใกล้เคียงจัดพร้อม
กัน
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กิจกรรมที่ 3
โครงการอภิบาล
ระบบการดูแลระยะ
กลางในผู้สูงอายุ
(Intermediate
Care) ให้กลับสู่สังคม
ได้อย่างเต็มศักยภาพ

ผู้สูงอายุระยะพ้นวิกฤติ
ได้รับการดูแลด้วย
ระบบการดูแลระยะ
กลางใน
ผู้สูงอายุ(Intermediate
care จานวน 700 คน

ผู้สูงอายุระยะพ้นวิกฤติ
ได้รับการดูแลด้วย
ระบบการดูแลระยะ
กลางใน
ผู้สูงอายุ(Intermediate
care จานวน 4,036
คน
หมายเหตุ : ข้อมูล
ประมวลผลจาก
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
HDC กระทรวง
สาธารณสุข และเป็น
ข้อมูลผู้ป่วยสูงอายุ (60
ปีขึ้นไป) ที่เข้าถึง/ได้รับ
การบริการ
Intermediate Care
ทั่วประเทศ

576.57

1,952,300

443,052

1,309,586

การแพทย์ทั้ง 12 เขต
บริการสุขภาพ
จานวน 70 คน
- จัดทาหนังสือคู่มือ
ระบบการดูแลระยะ
กลางในผู้สูงอายุ
(Intermediate Care)
ชื่อหนังสือ: รูปแบบ
การดูแลสุขภาพระยะ
กลางของผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย
จานวน 1,200เล่ม
และได้เผยแพร่ในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร หลักสูตรการ
ดูแลระยะกลางใน
ผู้สูงอายุ
(Intermediate Care)
และได้เผยแพร่ไปยัง
ผู้บริหารกระทรวง
สาธารณสุข และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ร่วมดาเนินการร่าง
หนังสือ
- อบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการดูแล
ระยะกลางในผู้สูงอายุ
(Intermediate
Care) วันที่ 5- 7
มีนาคม 2562 ณ
โรงแรมมาริไทม
ปาร์ค แอนด์ สปาร์ รี
สอร์ท จ.กระบี่ ให้กับ
บุคลากรจากเขต

- หนังสือ
รูปแบบการ
ดูแลสุขภาพ
ระยะกลาง
ของผู้สูงอายุ
ในประเทศ
ไทย
- ได้หลักสูตร
การดูแลระยะ
กลางใน
ผู้สูงอายุ
(Intermediate
Care)

-

-
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สุขภาพที่ 11 และ
12 จานวน 130 คน

เป้าหมายที่ : 2 สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : 2.1ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีดูแลและส่งเสริมสุขภาวะที่ดี
แนวทางที่ : 2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดแนวทางที่ :2.1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นามาใช้ประโยชน์
เป้าหมายโครงการ
งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงาน
ผลการ
โครงการ/กิจกรรม
(สะสม)
ผล
ร้อยละ
เป้าหมาย
งบประมาณ
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(สะสม) ความสาเร็จ
(สะสม)
2.โครงการบูรณา ผู้สูงอายุ
1,313
32.82
9,935,000 158,696 9,776,304 - ได้ดาเนินการจัด
การการพัฒนา
ได้รับการ
ราย
ประชุม
นวัตกรรมและ
ติดตาม ดูแล
คณะกรรมการเพื่อ
เทคโนโลยีการดูแล รากฟันเทียม
การติดตามและดูแล
สุขภาพช่องปาก
รวมทั้ง
ผู้ป่วยต่อเนื่องของ
ผู้สูงอายุ
เปลี่ยน
โครงการรากฟัน
กรมการแพทย์
ชิ้นส่วนที่
เทียมฯ ครั้งที่
ภายใต้แผนงาน
ชารุดสึก
1/2562 เมื่อวันที่
ทันตสุขภาพสาหรับ หรอและ
3 ม.ค. 62 ผลจาก
ผู้สูงอายุประเทศ
แก้ไข
การประชุมคือ ได้
ไทย พ.ศ.2558- ภาวะแทรก
ทบทวนแบบฟอร์ม
2565
ซ้อนที่อาจะ
ในการเบิกจ่ายวัสดุ
เกิดขึ้น
ทดแทนสาหรับ
จานวน
เครือข่ายที่สามารถ
4,000 ราย
เบิกได้และเบิกไม่ได้

ผลลัพธ์
(outcome)

ปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จ

ปัญหา/อุปสรรค
การดาเนินงาน

ผู้ป่วยได้รับบริการ
จานวน 1,313 ราย
โดยใช้วัสดุรากเทียม
ของปีงบประมาณ
2561

-

- เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบ
โครงการและอยู่
ระหว่างการหา
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ จึงทาให้
เกิดความล่าช้าใน
การดาเนินงาน

แนวทางแก้ไข
- ดาเนินการ
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
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- ได้ดาเนินการ
เปลี่ยนชิ้นส่วนที่
ชารุดสึกหรอและ
แก้ไข
ภาวะแทรกซ้อน
ให้กับผู้ป่วยจานวน
1,313 ราย

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายที่ : สภาพแวดล้อม และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการมีสขุ ภาวะที่ดีเพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะที่ดี
แนวทางที่ : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดแนวทางที่ : ผู้สูงอายุที่เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เป้าหมายโครงการ
งบประมาณ (บาท)
เป้าหมาย

ผล
ร้อยละ
(สะสม) ความสาเร็จ

งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย
(สะสม)

คงเหลือ

ผลการดาเนินงาน
(สะสม)

ผลลัพธ์
(outcome)

ปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จ

ปัญหา/
อุปสรรค แนวทางแก้ไข
การดาเนินงาน
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3.โครงการส่ ง เสริ ม
ศั ก ย ภ า พ ผู้ ดู แ ล
สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ( ที่
พิก าร) ที่ติด บ้าน ติด
เตียง

คนพิการทุก
2,670
ประเภทและ
ผู้สูงอายุประเภท
ติดเตียงได้รับการ
ดูแลในชุมชน
รวมทั้งสิ้น
4,500 คน

59.33

5,754,500 1,165,482.37 4,589,017.63

กิ จ กรรมที่ 1 อบรม
พั ฒ นาศั ก ย ภ า พที ม
หมอครอบครั ว ในการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่
พิการ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายโครงการ
เป้าหมาย

กิจกรรมที่ 2.1
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาเนื้อหา
หลักสูตรพยาบาลฟื้นฟู

1.ผู้ เ ข้ า อ บร มไ ด้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ดู แ ลผู้ สู ง อายุ แ ละ
ผู้ป่วยระยะกลาง
2. ผู้เข้าอบรมได้
เรียนรู้จากวิทยากร
ที่นาประสบการณ์
ความสาเร็จในการ
ดาเนินงานจากพื้นที่
ตัวอย่าง

1.เนื้อหา
ทันสมัย
น่าสนใจ
มีวิทยากร
ที่เชี่ยวชาญ
ในเนื้อหาที่
นาเสนอ
2.สถานที่
จัดผู้เข้า
อบรม
เดินทาง
สะดวก

ผลการดาเนินงาน
(สะสม)

ผลลัพธ์
(outcome)

ปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จ

ครั้ ง ที่ 2 จั ด ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 20
กุมภาพันธ์ 2562 ณ ณ สถาบันสิ
ริ น ธ ร เ พื่ อ ก า ร ฟื้ น ฟู ฯ โ ด ย มี
ผู้เชี่ยวชาญการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ

ได้เนื้อหาการสอน
ครอบคลุม TBI SCI
Stroke และ
ผู้สูงอายุ

-

จัดอบรมเมื่อวันที่ 30 ม.ค.- 1
ก.พ.2562 ณ โรงแรมริชมอนด์
จ.นนทบุรี ผู้เข้าอบรม ได้แก่ แพทย์
พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบาบัด
นักกิจกรรมบาบัด นักวิชาการ
สาธารณสุข เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข เจ้าพนักงานเวช
กรรมฟื้นฟู แพทย์แผนไทยผู้เข้า
อบรมทั้งสิ้น 225 คน

ผล
ร้อยละ
(สะสม) ความสาเร็จ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
(สะสม)

คงเหลือ

-

-

ปัญหา/ แนวทางแก้ไข
อุปสรรค
การดาเนินงาน
-

-
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สภาพ เพื่อดูแลผู้ป่วยที่
เสี่ยง/มีภาวะติดบ้าน
ติดเตียง สาหรับ
บุคลากรทางการแพทย์
(ครั้งที่ 1)
ระยะเวลา :
1 วัน จานวน 3 ครั้ง

เข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ร่ า งเนื้ อ หา
ห ลั ก สู ต ร ฯ จ า น ว น 2 9 ค น
ประกอบด้ ว ย แพทย์ พยาบาล
วิ ช า ชี พ นั ก ก า ย ภ า พ บ า บั ด
นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข และผู้ มี
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 3 อยู่ระหว่างวางแผนการ
ดาเนินงาน

เป้าหมายที่ : สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลส่งเสริมสุขภาวะที่ดี
แนวทางที่ : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
7

ตัวชี้วัดแนวทางที่ : นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผูส้ ูงอายุ
โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งทาง
สังคมและระบบ
การดูแลผู้สูงอายุ
สมองเสื่อม
สาหรับประเทศ
ไทย (พ.ศ.
2562-2565)

เป้าหมายโครงการ

งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ผล
(สะสม)

ร้อยละ
ความสาเร็จ

งบประมาณ

ผู้สูงอายุ
เข้าถึง
ระบบ
ดูแล
ผู้สูงอายุ
สมอง
เสื่อม
จานวน
500 คน

ผู้สูงอายุ
เข้าถึง
ระบบ
ดูแล
ผู้สูงอายุ
สมอง
เสื่อม
จานวน
1,794

358.8

3,150,900

ผลการเบิกจ่าย
(สะสม)

คงเหลือ

2,140,214.41 1,010,685.59

ผลการดาเนินงาน
(สะสม)

ลงพื้ น ที่ ( อบรมรู ป แบบ
Model, coaching แ ล ะ
teaching) จั ด ท าระ บบ
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
สมองเสื่อมแบบครบวงจร
(พื้นที่ A : ใหม่) ได้ 7 พื้นที่
จาก 11 พื้นที่ ได้แก่
- จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่1418 ม.ค.62
- จ.หนองบัวลาภู เมื่อวันที่
28 ม.ค. - 1 ก.พ.62
- จ.อุดรธานี
-จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่
11 - 15 ก.พ. 62
-จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่
25-27 ก.พ. 2562
- จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่
4 - 8 มี.ค. 2562
-จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่
11 - 15 มี.ค.62

ผลสัมฤทธิ์

พื้นที่ จำนวน 7
พื้นที่ดำเนินกำร
จัดทำระบบกำร
ดูแลผู้สูงอำยุที่มี
ภำวะสมองเสื่อม
แบบครบวงจร
-ระบบกำรคัด
กรอง/คัดแยก
-ระบบกำรวินิจฉัย
และดูแล
-ระบบกำรดูแล
ต่อเนื่อง

ปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จ

ระดับนโยบำย
ให้ควำมสำคัญ
ในงำนผู้สูงอำยุ
พื้นทีเห็น
ควำมสำคัญ
จำกจำนวน
ประชำกร
ผู้สูงอำยุที่
เพิ่มขึ้น

แนวทางแก้ไข
ปัญหา/อุปสรรค
การดาเนินงาน

-บำงพื้นที่ยังไม่มีระบบ
กำรคัดกรองที่ชัดเจน
จะเริ่มพัฒนำบุคลำกร
และจัดทำระบบกำรคัด
กรองและคัดแยก
ผู้สูงอำยุเป็น 3 กลุ่ม
-กลุ่มปกติ
-กลุ่มMCI
-กลุ่มที่สงสัยสมองเสื่อม

-เพิ่มศักยภำพ
บุคลำกร
-เพิ่มศักยภำพอ
สม./CG/จิตอำสำ
กำรใช้เครื่องมือ
คัดกรอง
-เตรียม
intervention
เพื่อสนับสนุนกำร
ดูแลกลุ่มปกติและ
กลุ่มMCI
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โครงการ/
กิจกรรม
5.โครงการหลัก :
โครงการส่งเสริม
การใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีการ
ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
กิจกรรม
ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
โครงการย่อย :
โครงการบูรณา
การนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
การดูแลสุขภาพ
ช่องปากผู้สูงอายุ
ปี 2562

เป้าหมายที่ : 17.2 สภาพแวดล้อม และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี เพื่อรองรับสังคมผู้สงู อายุ
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : 17.2(1) ผูส้ ูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล และส่งเสริมสุขภาวะที่ดี จานวน 205,700คน
แนวทางที่
: 17.2.1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดแนวทางที่ : 17.2.1(1) นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นามาใช้ประโยชน์ จานวน 3 เรื่อง
เป้าหมายโครงการ
งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ผล
ร้อยละ งบประมาณ
ผลการ
คงเหลือ
ผลลัพธ์
(สะสม)
(สะสม)
ความสา
เบิกจ่าย
(outcome)
เร็จ
(สะสม)
มีเทคโนโลยี
นวัตกรรม
บริการการ
ดูแลสุขภาพ
ช่องปาก
ผู้สูงอายุ 4
ประเด็น

มีเทคโนโลยี
นวัตกรรมบริการ
การดูแลสุขภาพ
ช่องปากผู้สูงอายุ
ใน4ประเด็น
ได้แก่
(1)สูญเสียฟัน
(2)มะเร็งช่องปาก
(3) โรคที่สัมพันธ์
กับNCDs
(4) น้าลายแห้ง
-ประเด็น1,2,3
ดาเนินการตั้งแต่
ปี2559/
ประเด็น ที่4 เริ่ม
ปี 2562
-ประเด็นที่ 1
ดาเนินการในทุก
จังหวัด/ประเด็น
2,3,4 เน้นใน35
จังหวัดนาร่อง

46,561,000

25,508,600

21,052,400 มีเทคโนโลยีนวัตกรรม
บริการ การดูแลสุขภาพ
ช่องปากผู้สูงอายุ ใน4
ประเด็น ได้แก่
(1) ประเด็นการสูญเสีย
ฟัน
(2) ประเด็นมะเร็งช่อง
ปาก
(3) รอยโรคที่สัมพันธ์กับ
NCDs
(4) น้าลายแห้ง
รายละเอียดท้าย
ตาราง
ผลการดาเนินงาน
1.ชมรมผู้สูงอายุ
4,006 แห่ง มีกิจกรรม
ด้านส่งเสริมช่องปาก
(ผลสะสม ปี 2559มี.ค.2562)
เป้าหมายปี 2562
5,000 ชมรมบรรลุ
เป้าหมายร้อยละ
80.12

- ผู้สูงอายุ
2,857,916
คนเข้าถึงเทคโน
โลยี นวัตกรรม
บริการด้านช่อง
ปาก (รวมทุก
ประเด็น)
(ข้อมูลจาก
HDC 1
ต.ค.61-22
มี.ค.62)
- เป้าหมาย
ปี2562
จานวน 5 ล้าน
คน บรรลุ
เป้าหมายร้อย
ละ 81.65

แนว
ปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จ
- มีการทางาน
ร่วมกับเครือข่าย
พื้นที่ โดยการชี้แจง
ทาความเข้าใจ วาง
เป้าหมายร่วม /วาง
ระบบการรายงาน/
การสนับสนุน /
ติดตาม/ประเมิน
สถานการณ์เป็น
ระยะ เพื่อปรับปรุง
พัฒนา
- การให้บริการ/
การพัฒนา
นวัตกรรม สู่
กลุ่มเป้าหมาย.จะ
ขับเคลื่อน ผ่าน
กลไกของศูนย์
อนามัยเขต เขต
สุขภาพและ
สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
เป็นหลัก
พื้นที่สามารถพัฒนา
นวัตกรรมให้

ปัญหา/อุปสรรค
การดาเนินงาน

ทางแก้ไข

- ปัญหาบริการ/การ
เข้าถึงบริการบาง
ประเด็นไม่สามารถ
แก้ไขได้โดยทันต
บุคลากรลาพัง เช่น
การเดินทาง, ส่งต่อ,
ระบบงบประมาณเพื่อ
การพัฒนานวัตกรรม
ในพื้นที่ ต้องบูรณา
การกับทีมบุคลากร
สาธารณสุขอื่นและ
non-health
- การเชื่อมต่อฐาน
ข้อมูลและระบบ
รายงานบางประเด็นยัง
ทาไม่ได้ จึงไม่สามารถ
นาข้อมูลมาใช้ในการ
เฝ้าระวัง วางแผน
ติดตาม คืนข้อมูล
หรือประเมินผลได้

- บูรณาการ
การทางาน/
ตัวชี้วัด
ร่วมกับงาน
ด้านสุขภาพ
และงานด้าน
อื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
- พัฒนา
กลไกการลง
ข้อมูล และ
การเชื่อมต่อ
ข้อมูลกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
-มีการ
ติดตาม
ปัญหา/
อุปสรรคใน
พื้นที่โดย
ศูนย์อนามัย
เพื่อ
ส่วนกลางจะ

-บางเขตไม่มีการดา
เนินการในพื้นที่ที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน
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โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมายที่ : 17.2 สภาพแวดล้อม และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี เพื่อรองรับสังคมผู้สงู อายุ
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : 17.2(1) ผูส้ ูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล และส่งเสริมสุขภาวะที่ดี จานวน 205,700คน
แนวทางที่
: 17.2.1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดแนวทางที่ : 17.2.1(1) นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นามาใช้ประโยชน์ จานวน 3 เรื่อง
เป้าหมายโครงการ
งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ผล
ร้อยละ งบประมาณ
ผลการ
คงเหลือ
ผลลัพธ์
(สะสม)
(สะสม)
ความสา
เบิกจ่าย
(outcome)
เร็จ
(สะสม)
2.บุคลากรและภาคี
เครือข่าย ได้รับการ
พัฒนา 1,250 คน
เป้าหมายปี2562
3,000 คน บรรลุ
เป้าหมายร้อยละ
41.66
กิจกรรมสนับสนุน
-ประชุมชี้แจง วางเป้า/
แผนร่วมและสนับสนุน
กลไกการพัฒนา
นวัตกรรมบริการใน
พื้นที่
-พัฒนา/สนับสนุนการ
ดาเนินงาน โดย
อาสาสมัครภาค
ประชาชน
-เตรียมประเมินผลเชิง
คุณภาพ

แนว
ปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จ
เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่โดย
ยึดเป้าหมายร่วม

ปัญหา/อุปสรรค
การดาเนินงาน

ทางแก้ไข
ได้สนับสนุน
แก้ไข
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โครงการ/กิจกรรม

6.โครงการหลัก : โครงการ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุข
ภาวะที่ดี
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบการ
ดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุ
โครงการย่อย : โครงการพัฒนา
ระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะ
ยาว (Long Term Care) ใน
ชุมชน

เป้าหมายที่ 2 : สภาพแวดล้อม และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีเพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : 2.1 ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะทีด่ ี จานวน 205,700 คน
แนวทางที่ 2 : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.2 : ผู้สูงอายุที่เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี จานวน 205,700 คน
เป้าหมายโครงการ
งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงาน
(สะสม)
เป้าหมาย
ผล
ร้อยละ
งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
คงเหลือ
จานวน
ผู้สูงอายุที่
เข้าถึงหรือใช้
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยีใน
การดูแล
ผู้สูงอายุใน
ชุมชน
200,000
คน

(สะสม)

ความสาเร็จ

จานวน
ผู้สูงอายุที่
ได้รับการ
ดูแล
183,100
คน

91.5

ผลสัมฤทธิ์

ปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จ

(สะสม)
59,100,000

32,469,500

26,630,500

ผู้สูงอายุเข้าถึงหรือใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน
183,100 คน
*ผลงานสะสมปี
59-62

ปัญหา/
อุปสรรค
การ
ดาเนินงาน

แนว
ทางแก้ไข

1.ผู้บริหาร
ทุกระดับให้
ความสาคัญ
ในการ
ขับเคลื่อน
โครงการฯ
และ
ความร่วมมือ
ในการ
ขับเคลื่อน
และแก้ไข
ปัญหา
ร่วมกันทุก
ภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง
2. รัฐบาลมี
นโยบายที่
ชัดเจนในการ
ขับเคลื่อน
โครงการฯ
อย่างจริงจัง
พร้อม
สนับสนุน
งบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง
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โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมย่อย :
1. ทบทวนสถานการณ์ /พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่าย
และผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน (Care manager) ผู้ให้
การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ
(Caregiver)

เป้าหมายที่ 2 : สภาพแวดล้อม และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีเพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : 2.1 ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะทีด่ ี จานวน 205,700 คน
แนวทางที่ 2 : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.2 : ผู้สูงอายุที่เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี จานวน 205,700 คน
เป้าหมายโครงการ
งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงาน
(สะสม)
เป้าหมาย
ผล
ร้อยละ
งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
คงเหลือ
13 แห่ง

(สะสม)

ความสาเร็จ

ผลการ
ดาเนินงาน
ณ ไตรมาส 2
จานวน
7 แห่ง
(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
อย่าง
ต่อเนื่อง)

53.85

(สะสม)
1. จานวน Care
Manager ที่ผ่านการ
อบรมฟื้นฟูฯ โดย
ศูนย์อนามัย 1,373
ราย
2. พัฒนาทักษะและ
ศั ก ย ภ า พ ผู้ ป ฏิ บั ติ
ห น้ า ที่ บ ท บ า ท นั ก
บริ บ าลชุ ม ชนด้ า น
การดูแลผู้สูงอายุ
(ครู ก.)
3. แนวทาง/หลักสูตร
ฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการ
ก า ร ดู แ ล ผู้ สู ง อ า ยุ
(Care Manager)
4. พัฒนาระบบการ
ดาเนินงานส่งเสริม
สุขภาพ Preventive
Long Term Care
(Pre-Aging) และ
Intermediate Care
5. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านระบบ

ผลสัมฤทธิ์

ปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จ

ปัญหา/
อุปสรรค
การ
ดาเนินงาน
Care
Manager
บางส่วน
ไม่ได้อยู่ใน
โครงการ
LTC
เนื่องจาก
- ตาย
- ลาออก
- ย้าย
หน่วยงาน
- ไม่ประสงค์
ปฏิบัติงานใน
โครงการ

แนว
ทางแก้ไข

13 แห่ง
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โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายที่ 2 : สภาพแวดล้อม และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีเพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : 2.1 ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะทีด่ ี จานวน 205,700 คน
แนวทางที่ 2 : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.2 : ผู้สูงอายุที่เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี จานวน 205,700 คน
เป้าหมายโครงการ
งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงาน
(สะสม)
เป้าหมาย
ผล
ร้อยละ
งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
คงเหลือ
(สะสม)

ความสาเร็จ

(สะสม)

ผลสัมฤทธิ์

ปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จ

ปัญหา/
อุปสรรค
การ
ดาเนินงาน

แนว
ทางแก้ไข

โปรแกรมการขึ้น
ทะเบียน Care
Manager /
Caregiver

2. พัฒนานวัตกรรมการการ
ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชน

13 เรื่อง

3. ขับเคลื่อนการดาเนินงานดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ด้วย
ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
(Care manager) ผู้ให้การดูแล
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ
(Caregiver) ตามแผนการดูแล
ผู้สูงอายุรายบุคคล
(Care plan)

13 แห่ง

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

13 แห่ง

100

1. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการชี้แจงแนว
ทางการดาเนินงาน
แก่ผู้รับผิดชอบงาน
ผู้สูงอายุระดับ
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค
2. การเชื่อมต่อระบบ
ฐานข้อมูลโปรแกรม
การขึ้นทะเบียน Care
Manager,
Caregiver และการ
จัดทาแผนการดูแล
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โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายที่ 2 : สภาพแวดล้อม และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีเพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : 2.1 ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะทีด่ ี จานวน 205,700 คน
แนวทางที่ 2 : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดแนวทางที่ 2.2 : ผู้สูงอายุที่เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี จานวน 205,700 คน
เป้าหมายโครงการ
งบประมาณ (บาท)
ผลการดาเนินงาน
(สะสม)
เป้าหมาย
ผล
ร้อยละ
งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย
คงเหลือ
(สะสม)

4. จัดเวทีสร้างการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เผยแพร่นวัตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care)
จากพื้นที่ Bright Spot เพื่อการ
พัฒนาและขยายผล

1 ครั้ง

ความสาเร็จ

(สะสม)

ผลสัมฤทธิ์

ปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จ

ปัญหา/
อุปสรรค
การ
ดาเนินงาน

แนว
ทางแก้ไข

ผู้สูงอายุรายบุคคล
(Care plan) ระหว่าง
กรมอนามัยกับสปสช.
3. ขับเคลื่อน การ
ดาเนินงานด้วย 3 C
3.1 Care Manager
ผ่านการอบรม
จานวน 12,466 คน
3.2 Caregiverผ่าน
การอบรม จานวน
77,713 คน
3.3 มีการจัดทา
แผนการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง (Care
plan)จานวน
164,493 ฉบับ
*ผลงานสะสมปี 5962 *ข้อมูล ณ
กุมภาพันธ์ 2562
ดาเนินการใน
ไตรมาส 4
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โครงการ/กิจกรรม

7.โครงการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญทันต
บุคลากร
ด้านทันตสุขภาพ
ผู้สูงอายุรองรับระบบ
บริการสุขภาพ
(Service Plan)

เป้าหมายที่ 2 สภาพแวดล้อม และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีเพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : 2.1 ผู้สูงอายุเข้าถึงนวตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลส่งเสริมสุขภาวะที่ดี
แนวทางที่ : 2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดแนวทางที่ : 2.1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นามาใช้ประโยชน์
เป้าหมายโครงการ
งบประมาณ (บาท)
เป้าหมาย

ผล
(สะสม)

491 คน

91 คน

ร้อยละ
ความสาเ
ร็จ
18.53

งบประมาณ
43,250,000

ผลการ
เบิกจ่าย
(สะสม)
6,479,394

คงเหลือ

ผลการดาเนินงาน
(สะสม)

36,770,606 ๑. เล่มหลักสูตรหลักสูตรทันตก
รรมเฉพาะทางสาขาทันตสุขภาพ
ช่ อ งปากผู้ สู งอายุ ส าหรั บ เจ้ า
พนักงานทั นตสาธารณสุ ข (ทั น
ตาภิบาล)
๒. สนับสนุนค่าลงทะเบียนในการ
เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรม
ผู้สูงอายุ (ชั้นปีที่ 2 ทั้งสิ้น 5
คน) ปีการศึกษา ๒๕๖2 ให้กับ
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. สนับสนุนค่าลงทะเบียนใน
การเข้าศึกษาสาหรับทันต
บุคลากร สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจาปีการศึกษา
2562 ประกอบด้วย หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ชั้นปี
ที่ 2 ทั้งสิ้น 32 คน) จานวน และ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ (ชั้นปี
ที่ 2ทั้งสิ้น 4 คน) ให้กับคณะ

ผลสัมฤทธิ์

ปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จ

ปัญหา/อุปสรรค
การดาเนินงาน

แนว
ทางแก้ไข

-

ทันตบุคลากร
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพตาม
แผน

-สถาบันการศึกษา/
อบรม ส่วนใหญ่เปิด
การศึกษาเดือน พค
2562
- หน่วยงาน ต้นสั
งกัดไม่อนุมัติให้ทันต
บุคลากรลาศึกษาต่อ
เนื่องจากไม่ได้บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนา
บุคลากรของเขต
สุขภาพ เห็นควร
สื่อสารทาความ
เข้าใจกับ CHRO ใน
การสมัครเข้ารับทุน
ของทันตบุคลากร
- ข้อจากัดการใช้
งปม.สาหรับทันตา
ภิบาล เพราะรุ่น
ใหม่ๆ ส่วนใหญ่ไม่ได้
รับการบรรจุเป็น
ข้าราชการ ทาให้ไม่
สามารถใช้ งปม.ใน

-

15

ทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. สนับสนุนค่าลงทะเบียนในการ
เข้าศึกษา หลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตรบัณฑิต (ชั้นปีที่ 2 ทั้งสิ้น
21 คน) หลักสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก
(ชั้นปีที่ 2 ทั้งสิ้น 4 คน) ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖2 ให้กับคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

การจ่ายค่าลงทะเบียน
ให้ได้
- ทันตบุคลากร
บางส่วน คิดว่า
หลังจากศึกษา
อบรมไปแล้วไม่มี
ความชัดเจนเรื่อง
ก้าวหน้าในตาแหน่ง
ค่าตอบแทนทาให้ไม่
ค่อยอยากเข้าร่วม
โครงการ

16

เป้าหมายที่ : 2 : สภาพแวดล้อม และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการมีสขุ ภาวะที่ดีเพื่อรองรับ
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : 2.2: ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบดูแลสุขภาพและคุม้ ครองทางสังคมจานวน 118,000 คน
แนวทางที่ : 3. พัฒนาระบบและกลไกลการดูแลสุขภาพและการคุม้ ครองทางสังคมผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดแนวทางที่ : 3.2 ผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ จานวน 35,000 คน
โครงการ/

เป้าหมายโครงการ

เป้าหมาย

กิจกรรม

โครงการ:
ผู้สูงอายุ
โครงการสร้าง ใน 76
เสริมความเสมอ จังหวัด
ภาคด้านสุขภาพ
เพื่อรองรับ
ผู้สูงอายุแบบ
บูรณาการ
กิจกรรม:
สร้างเสริมความ
เสมอภาคด้าน
สุขภาพเพื่อ
รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ

งบประมาณ (บาท)

ผล
(สะสม)

ร้อยละ
ความสาเร็จ

งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย
(สะสม)

ผู้สูงอายุ ได้รับ
การบริการด้าน
สุขภาพ ที่มี
คุณภาพ และ
สามารถ
ช่วยเหลือตนเอง
ได้ และอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่
รองรับการเป็น
สังคมผูส้ ูงอายุ
76 จังหวัด

100

46,170,000

23,951,400
(51.88%)

*หมำยเหตุ 1. ให้รำยงำนงบประมำณตำมที่ได้รับกำรจัดสรร (พรบ.)
2. กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยให้อ้ำงอิงผลกำรเบิกจ่ำยจำก GF

คง
เหลือ

ผลการดาเนินงาน
(สะสม)

22,218,600 เขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต มี
การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
อย่างมีส่วนร่วมกับผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย ในการการจัดทา
แผนปฏิบัติการรองรับการ
ดาเนินงานแผนบูรณาการสร้าง
ความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ทีส่ อดคล้องกับ
กรมวิชาการในกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่
วัยผู้สูงอายุ

ผลสัมฤทธิ์

ผู้สูงอายุ
ได้รับการ
บริการด้าน
สุขภาพ ที่มี
คุณภาพ
ช่วยเหลือ
ตนเองได้
และอยู่ใน
สภาพแวดล้
อมที่รองรับ
การเป็น
สังคม
ผู้สูงอายุ

ปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จ

- เครือข่าย
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้
ความร่วมมือ
และสนับสนุน
- มีการ
จัดระบบการ
ส่งเสริมและ
ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุใน
ระดับพื้นที่
โดยใช้ชุมชน
เป็นฐานใน
การช่วยเหลือ

ปัญหา/
อุปสรรค
การ
ดาเนินงาน

แนว
ทางแก้ไข

-

-

ลงชื่อ นางกฤติกา อิงคสุวรรณกุล
(นางกฤติกา อิงคสุวรรณกุล)
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
โทรศัพท์ : 02 590 6351
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3. ให้ระบุหน่วยนับค่ำเป้ำหมำย เช่น คน แห่ง พื้นที่ รำยกำร เรื่อง อื่นๆ
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