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Phase 1 นํารอง ใน 2 จังหวัด ของสปสช. เขต 7 (ขอนแกน และ กาฬสินธุ) 

Phase 1 พ้ืนที่เปาหมายจากโครงการวจิัยภาระและผลกระทบการดแูลผูสูงอายุระยะยาวภายใต 

  วัฒนธรรมไทย ใน 9 จังหวัด 

ผูเสนอโครงการ   ศิราณี   ศรีหาภาค 

 

1. ช่ือโครงการ พัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนภายใตกระบวนการสมัชชาสุขภาพ 

 

2. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันโครงสรางประชากรโลกมีการเปลี่ยนแปลง โดยในประเทศที่พัฒนาแลวพบสัดสวนประชากร

วัย 60 ปขึ้นไป เพ่ิมสูงขึ้นจากรอยละ 8 ในป พ.ศ. 2493 เปนรอยละ 11 ในปค.ศ. 2552 และคาดประมาณวา

ในป ค.ศ. 2050 สัดสวนประชากรผูสูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเปน รอยละ 22 ตามลําดับ (United Nation, 2009) ทํา

ใหประเทศที่พัฒนาแลวเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ เชนเดียวกับประเทศไทย  พบสัดสวนประชากรผูสูงอายุ

เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 8.1 ในพ.ศ.2538 เพ่ิมขึ้นเปน รอยละ 9.4 ในปพ.ศ. 2545 เพิ่มเปนรอยละ 10.7 ในพ.ศ.

2550 และรอยละ 11.2 ในพ.ศ.2552 ตามลําดับ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2543, สํานักงานสถิติแหงชาติ, 

2550; สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2553) ทําใหประเทศไทยเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุเชนเดียวกับประเทศที่

พัฒนาแลว อยางไรก็ตามพบวาระยะเวลาในการเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุของสังคมไทยใชระยะเวลาสั้นกวา

ประเทศที่พัฒนาแลวมากกวา 4 เทา 

 ซึ่งประชากรผูสูงอายุเปนกลุมที่ประสบภาวะโรคเร้ือรัง ซึ่งพบวาผูสูงอายุไทย รอยละ 50.0 มีการ

เจ็บปวยดวยโรคเร้ือรัง โดยพบโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด รอยละ 42.66 โรคระบบตอมไรทอ พบรอยละ 

24.34 โรคระบบกระดูกและกลามเน้ือ รอยละ 20.85 (The national commission on the elderly, 2006) 

ปญหาการเจ็บปวยและโรคเร้ือรังเปนสาเหตุหลักที่นํามาสูขอจํากัดหรือการสูญเสียความสามารถในการดูแล

ตนเองของผูสูงอายุ (WHO, 2003; Verbrugge & Jette, 1994) ทําใหผูสูงอายุมีความตองการการพึ่งพา

กิจวัตรประจําวัน จากการสํารวจพบผูสูงอายุมีความยากลําบากในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันพ้ืนฐาน รอยละ 

15.5 โดยพบวาในเขตชนบทมีความชุกรอยละ 16.5 ขณะที่ในเขตเมืองพบรอยละ 13.5 ตามลําดับ (วิชัย เอก

พลากรและคณะ, 2552) ปญหาการพึ่งพากิจวัตรประจําวันนําไปสูภาวะทุพพลภาพรุนแรง ทําใหเกิดความ

ตองการการดูแลระยะยาว (Lafortune and Balestat, 2007) จากการคาดประมาณในป 2552 พบวามี

ผูสูงอายุที่มีความตองการการดูแลระยะยาว ในเพศชายประมาณ 60,000 คน เพศหญิง 100,00 คน และอีก 

20 ปขางหนา จะเพ่ิมขึ้นเปน 100,000 คน และ 140,000 คน ตามลําดับ และพบวาคาใชจายดานการรักษา

ของผูที่มีภาวะพึ่งพาระยะยาวในป พ.ศ. 2552 พบประมาณ 90-11,354 ลานบาท และจะเพ่ิมเปน 2766-

34,573 ลานบาทในป พ.ศ.2567 (Srithamrongsawat et al., 2009) 

การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุจึงเปนเปาหมายที่สําคัญและมีความจําเปนยิ่งสําหรับ

สังคมไทย แตจากการประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
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2545 – 2564) ในระยะ 5 ปแรก พบวาดัชนีชี้วัดของแผนผูสูงอายุแหงชาติผานเปาหมายของการประเมินเพียง

รอยละ 57.8 และพบวาหนวยงานที่เก่ียวของกับการดูแลผูสูงอายุขาดการบูรณาการ และขาดการประสานงาน

กัน (วิพรรณ  ประจวบเหมาะ, 2552; วิพรรณ  ประจวบเหมาะและคณะ, 2553) มาตรการดูแลในแผน

ผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564) กําหนดใหผูสูงอายุอยูกับครอบครัวใหยาวนานที่สุด และ

สงเสริมใหสมาชิกครอบครัวและผูดูแลมีศักยภาพในการดูแลผูสูงอายุ (วิพรรณ  ประจวบเหมาะ, 2553) 

ในขณะทีโ่ครงสรางครอบครัวของสังคมไทยเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเปนครอบครัวเดีย่วมากขึน้จาก

รอยละ 28.9 เปนรอยละ 31.0 ผูสูงอายุอาศัยอยูคนเดียวเพียงลําพังเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 6.7 เปนรอยละ 7.5 

จากป พ.ศ. 2546 และ พ.ศ.2550 ตามลําดับ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2553) ทําใหภาระในการดูแลผูสูงอายุ

ของกลุมวัยแรงงาน เพ่ิมจากรอยละ 14.3 เปน 16.0 ในป พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2550 ตามลําดับ (National 

Statistical Office, 2008) บุตรที่ทําหนาที่ดูแลบิดามารดามีจํานวนลงนอย ในขณะที่ผูหญิงที่มีการศึกษา

ออกไปทํางานออกบาน (Choowattanapakorn, 1999) ซ่ึงแมการศึกษาที่ผานมาจะพบวาการดูแลระยะยาว

ของสังคมไทยมี 2 รูปแบบ คือ การใหบริการโดยใชสถานบริการเปนฐาน และ การใหบริการโดยใชชุมชนเปน

ฐาน แตพบวาการดูแลผูสูงอายุระยะยาวสวนใหญมีฐานอยูในชุมชน และพบวาบริการสําหรับผูสูงอายุที่มี

ชวยเหลือตัวเองไมไดมีจํากัดมากทั้งดานสุขภาพและสังคม ทําใหบทบาทหลักในการดูแลผูสูงอายุที่ทุพพลภาพ

เปนเร่ืองของครอบครัว (สัมฤทธิ์  ศรีธํารงสวัสดิ์ และคณะ, 2552)  

อยางไรก็ตามพบวาผูดูแลสวนใหญมีปญหาสภาพความไมพรอมทางดานรางกาย โดยเกือบ 2 ใน 3 อยู

ในวัยสูงอายุ และ มีภาวะเจ็บปวยดวยโรคเร้ือรัง สวนใหญตองรับภาระดูแลเพียงลําพัง (ศิราณี  ศรีหาภาค, โก

มาตร  จึงเสถียรทรัพย และ คณิศร  เต็งรัง,2556) และสวนใหญขาดความรูในการดูแลผูสูงอายุ (วิพรรณ  

ประจวบเหมาะ, 2553) สวนอาสาสมัครที่มีอยูในชุมชน ไดแก อสม. อผส. พบวามีความรูไมเพียงพอตอการ

ใหบริการกับผูสูงอายุที่เจ็บปวยเร้ือรังหรือเปนผูสูงอายุที่อยูในภาวะพ่ึงพา (ศศิพัฒน  ยอดเพชร และคณะ, 

2552) ทําใหสงผลกระทบตอผูดูแลและครอบครัวทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม อารมณ และสุขภาพ มากกวารอย

ละ 70.0 ทําใหผูดูแลเสียโอกาสในดานการประกอบอาชีพ มากกวา 1 ใน 4 โดยรอยละ 8 ตองลาออกจากงาน

หรือหยุดการประกอบอาชีพเดิม  ในขณะที่การสนับสนุนจากหนวยงานในชุมชนพบวาผูสูงอายุมากกวา 1 ใน 4 

มีปญหาการดูแลดานการแพทยที่เกินศักยภาพผูดูแลในครอบครัว และการดูแลผูสูงอายุระยะยาวทีบ่านมคีวาม

ลักลั่นขึ้นอยูกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ทําใหผูสูงอายุเกือบคร่ึงหน่ึงไมไดรับการฟนฟูสภาพ   (ศิราณี  ศรีหาภาค

, โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย และ คณิศร  เต็งรัง,2556)  

นอกจากน้ีสังคมไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงกับบริบททางสังคม ตั้งแตระดับ

บุคคล ครอบครัว ชุมชน และ สังคม ซ่ึงมีความสําคัญตอการดูแลระยะยาวและมีความแตกตางทางวัฒนธรรม 

โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสาน พ้ืนที่มีประชากรผูสูงอายุจํานวนมากที่สุดของประเทศ และเปนพ้ืนทีมี่สถานะทาง

เศรษฐกิจและสังคมที่ต่ํากวาภูมิภาคอ่ืน มีผูสูงอายุที่อาศัยอยูเพียงลําพังมากที่สุดของประเทศไทย (Knodel & 

Chayovan, 2008; National Statistical Office, 2008) จากการสํารวจในพ้ืนที่เขตชนบทจังหวัดขอนแกน 

พบผูสูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพรุนแรงและตองการการดูแลระยะยาว รอยละ 12  แตพบวาโครงสราง

ครอบครัวของผูสูงอายุเปนครอบครัวเดี่ยว เกือบรอยละ 59 ผูสูงอายุอาศัยอยูคนเดียวเกือบรอยละ 10  
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(Sihapark, et al, 2013) ภาระการดูแลผูสูงอายุระยะยาวจึงเปนสภาพปญหาที่สําคัญของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือที่อยูทามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยในปจจุบัน 

สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ขนาดโครงสรางของครอบครัวที่มีขนาด

เล็กลง ทําใหการดูแลผูสูงอายุในครอบครัวประสบกับการลดลงของศักยภาพการเก้ือหนุนของครอบครัวและ

ประชากรวัยแรงงาน  ในขณะเดียวกันภาวะพึ่งพาและความตองการการดูแลระยะยาวมีเพ่ิมสูงขึ้น จึงทําให

ผูสูงอายุมีโอกาสที่จะไมไดรับการดูแลที่มีคุณภาพและเกิดการทอดทิ้งผูสูงอายุมากขึ้น และการดูแลผูสูงอายุ

ระยะยาวของสังคมไทยกอใหเกิดภาระและผลกระทบกับผูดูแลและครอบครัว ที่อยูทามกลางไมพรอมของ

ผูดูแลและครอบครัวและขาดระบบการสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุในชุมชน   ซ่ึงสงผลตอคุณภาพการดูแล

ผูสูงอายุระยะยาวและกอใหเกิดผลกระทบตอครอบครัวและผูดูแล 

การดแูลผูสงูอายุระยะยาวทีส่งผลกระทบตอผูดูแลและครอบครัว จึงตองอาศยัความรวมมือจากทกุ 

ภาคสวน การมีสวนรวมของชุมชนจึงเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินงานดานสุขภาพ โดยเฉพาะแนวคิดสมัชชา

สุขภาพถูกนํามาใชอยางกวางขวางเพ่ือใหเกิดการกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานรัฐที่

เกี่ยวของไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรูและเรียนรูอยางสมานทฉันท เพื่อนําไปสูการเสนอแนะนโยบาย

สาธารณะ ซึ่งไดมีการนําเสนอประเด็นปญหาการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสมัชชาสุขภาพทั้งในระดับพ้ืนที่ 

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น จนเกิดเปนสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และนําไปสูมติขอเสนอการดูแลผูสูงอายุ

ระยะยาว 5 ประการ ไดแก การสงเสริมใหผูสูงอายุมีการชวยเหลือตนเองใหมากที่สุดและยาวนานที่สุด การ

สงเสริมการดูแลผูสูงอายุที่บาน การสงเสริมการดูแลผูสูงอายุในชุมชน การดูแลผูสูงอายุในสถานบริการตองมี

หลักประกันดานสุขภาพของผูสูงอายุ และการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ เพ่ือใหระบบการดูแลมีความทั่วถึง มี

คุณภาพและมีประสิทธิภาพ ใหสังคมไทยเปนสังคมที่เอ้ืออาทรตอผูสูงวัยอยางแทจริง (สมัชชาสุขภาพแหงชาต,ิ 

2552) 

การนําแนวคดิสมัชชาสขุภาพเพ่ือใหเกดิการขับเคลื่อนภาคประชาชนในการพัฒนารูปแบบการดแูล

ผูสงูอายุระยะยาว นํารองในจังหวดัขอนแกน และจังหวดักาฬสินธุ ของพ้ืนที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพ 

แหงชาติ เขต 7 เปนโครงการนํารองเพ่ือสงเสริมใหเกิดจัดการกับปญหาการดูแลผูสูงอายุระยะยาวดวยตนเอง

ของชุมชน ทําใหเกิดการพัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุระยะยาวทีส่อดคลองกับวิถีชีวิตและบริบทของ

แตละชุมชน นําไปสูการแกไขปญหาการดูแลผูสูงอายุระยะยาว และนําไปสูการผลักดันเชิงนโยบายการดูแล

ผูสูงอายุระยะยาวที่กําลังเปนปญหาสําคัญของประเทศไทย ดวยการสรางหลักประกันสุขภาพในยามชราภาพ

ดวยตนเองโดยการสนับสนุนวิชาการจากสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ และหนวยงานที่เก่ียวของกับการดูแล

ผูสูงอายุในพ้ืนที่ ไดแก โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือ

มุงหวังใหเกิดผลลัพธสูงสุดที่ตองการให “ประชาชนทุกคนเปนเจาของระบบหลักประกันสุขภาพ” (สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2553) ซึ่งจะเปนการสรางระบบสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุในสังคมไทยที่อยู

ทามกลางการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม ทําใหผูสูงอายุและครอบครัวไดรับการสนับสนุนจากชุมชนโดย

ชุมชน ซ่ึงการเปนการแกไขปญหาการดูแลผูสูงอายุระยะยาวอยางยั่งยืนตอไป 
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3.วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือวิเคราะหความเปนไปไดของการพัฒนากองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนโดยกระบวนการ

สมัชชาสุขภาพในพ้ืนที่ 

 2) เพ่ือพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพในพ้ืนที่ใหเกิดการขับเคลื่อนประเด็นกองทุนดูแลผูสูงอายุ

ระยะยาวในชุมชน 

 3) เพื่อพัฒนารูปแบบกองทุนดแูลผูสูงอายุระยะยาวที่สอดคลองกบับริบทของชุมชนภายใต 

กระบวนการดําเนินงานของสมัชชาสขุภาพในพ้ืนที ่ 

4) เพ่ือสงัเคราะหองคความรูเก่ียวกับรูปแบบกองทุนดแูลผูสงูอายุระยะยาวภายใตกระบวนการ

ขับเคลื่อนของสมัชชาสุขภาพในพ้ืนที ่

  

4. กลุมเปาหมาย 

 1) กลุมสมัชชาสขุภาพในพื้นที ่

 2) กลุมผูดูแลผูสงูอายุในครอบครัว กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข และกลุมอาสาสมัครดแูลผูสูงอาย ุ

 3) กลุมหรือองคกรตางๆในชุมชนทีเ่ก่ียวของกับการดแูลผูสูงอาย ุไดแก กลุมผูสูงอาย ุกลุมผูนําชมุชน 

 4) องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 5) บุคลากรดานสขุภาพและสวัสดิการสงัคมทีเ่ก่ียวของ ไดแก พยาบาล นักกายภาพบําบดั เจาหนาที่

สาธารณสุข นักพัฒนาสังคม 

 

4. พ้ืนที่ดําเนินการ (Phase 1 นํารอง) 

 พ้ืนที่ดําเนินโครงการอยูในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 7 ใน 2 

จังหวัด ไดแก จังหวัดขอนแกน และ จังหวัดกาฬสินธุ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 

1. กาฬสินธุ ยางตลาด 1) ยางตลาด 

2) อุมเปา 

2. ขอนแกน ซําสูง 1) กระนวน 

2) บานโนน 

 

Phase 1 พ้ืนที่เปาหมายการวจิยั คือ 9 จังหวัด จากโครงการภาระและผลกระทบการดูแลผูสูงอายุ 

ระยะยาวภายใตวัฒนธรรมไทย 

 

5. ระยะเวลา 

ระยะที่ 1  เดอืน พฤษภาคม 2557 – มิถุนายน 2558  
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6. กลวิธแีละกจิกรรมการดําเนินงาน 

 การดําเนินกิจกรรมของโครงการอาศัยแนวคิดกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนภายใตกระบวนการ

ขับเคลื่อนของสมัชชาสุขภาพ ซ่ึงกลวิธีและกิจกรรมการดําเนินโครงการ และผลลัพธที่คาดหวังของการ

ดําเนินการในแตละกลวิธีมีดังแผนภาพที่ 1 และรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

 
 

แผนภาพที่ 1 กระบวนการดําเนินงานโครงการและผลลพัธที่คาดหวัง 

 

กลวิธีที่ 1 พัฒนาเครือขายสมัชชาสุขภาพเพ่ือขับเคล่ือนกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชน  

กิจกรรม 

1) คนหาตนทุนในชุมชน โดยกิจกรรมMapping คนหาคนทํางาน ผลงาน กิจกรรมเดน  และผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับระบบการดูแลผูสูงอายุในตําบล และ ในอําเภอเปาหมาย  

2) เวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น คร้ังที่ 1 เพ่ือทบทวนตนเอง วิเคราะห นโยบาย แผนงานโครงการ 
กิจกรรม ผลงาน และ กองทุนสวัสดิการทั้งหมดในชุมชนที่เกี่ยวของกับการดูแลผูสูงอายุในชุมชน  

3) ประชุมเครือขายสมัชชาสุขภาพประเด็นการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชน จังหวัดขอนแกนและ
จังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือรวมออกแบบพัฒนาศูนยประสานงานกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาว และจัดทาํ
ฐานขอมูลของผูสูงอายุของพ้ืนที่ 

1.คนหาตนทุนสมัชชาในชุมชน

2. เวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเด็น ครั้งท่ี 1 เพื่อทบทวน

ตนเอง วิเคราะหตนทุน
3. ประชุมพฒันาศูนย

ประสานงานสมัชชาสุขภาพ

4. เวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเด็น ครั้งท่ี 2 เพื่อรวม

ออกแบบพัฒนาเครือขายสมัชชา

1.ติดตามความกาวหนาของ

กองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาว

ในแตละพื้นท่ี

2.ถอดบทเรียน
3.สังเคราะหชุดความรูรูปแบบ

กองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาว

4.เผยแพรชุดความรูรูปแบบ

กองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาว

1. ประกาศนโยบายสาธารณะ

"กองทุนดูแลผูสูงอายุระยะ

ยาว" ของพื้นที่

2. เวทสีมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น ครั้งที่ 3 เพื่อนําเสนอ

ความกาวหนากองทุน

3.เวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเด็น ครั้งที4่ เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให

ความรูกับกลุมสมัชชาสุขภาพ

2. เวทีสมัชชาสุขภาพพื้นที่ 

ครั้งท่ี 1 เพื่อออกแบบกองทุน
3.สํารวจความความคิดเห็น

และความคาดหวังของชุมชน

4. เวทีสมัชชาสุขภาพพื้นที่ 

ครั้งท่ี 2 เพื่อพัฒนารูปแบบ

กองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาว

พัฒนาเครือขายสมัชชาสุขภาพ ขับเคล่ือนสมัชชาสุขภาพพื้นที่ ขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น สังเคราะหชุดความรู นวัตกรรม

1.เครือขายสมัชชาพื้นท่ีมีความ

เขมแข็งและมีสวนรวม

2.เกิดศูนยประสานงาน

เครือขายสมัชชาเฉพาะประเด็น
3.มีฐานขอมูลผูสูงอายุและ

ฐานขอมูลสมัชชา

1.นวัตกรรมกองทุนดูแลผูสูงอายุ

ระยะยาว

2.ชุดความรูการฉรูปแบบกองทุน

ดูแลผูสูงอายุระยะยาว
3.สรุปโครงการพัฒนารูปแบบ

กองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาวฯ

1.นโยบายสาธารณะ “กองทุน

ดูแลผูสูงอายุระยะยาว” ในชุมชน 

2.ชุมชนรับรูขอมูลเก่ียวกับ

กองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาว
3. รูปแบบกองทุนดูแลผูสูงอายุ

ระยะยาวในชุมชน

1.สมัชชาสุขภาพพื้นท่ีมีความรู

2.เกิดกระบวนการขับเคลื่อนการ

ดําเนินพัฒนารูปแบบกองทุน

3.ชุมชนมีสวนรวมในการ
ออกแบบกองทุนฯ

ผลลัพธที่คาดหวัง 
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4) เวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น คร้ังที่ 2 เพ่ือรวมออกแบบวางแผนพัฒนาเครือขายสมชัชาสขุภาพ
และการขับเคลื่อนกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาวในแตละพ้ืนที่ 

ผลลัพธที่คาดหวัง 
1)   สมัชชาสุขภาพพ้ืนทีมี่ความเขมแข็งและมีสวนรวมในการขับเคลื่อนกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาว 
2) เกิดศูนยประสานงานและแผนงานของสมัชชาสุขภาพในประเด็นการดูแลผูสูงอายุระยะยาว

ของสปสช. เขต 7 
3) มีฐานขอมูลผูสูงอายุที่ตองการการดูแล ผูดูแล และฐานขอมูลที่เก่ียวของกับของสมัชชาสุขภาพใน

พ้ืนที่  
 
กลวิธีที่ 2 ขับเคล่ือนสมัชชาสุขภาพพื้นทีเ่พ่ือออกแบบ “กองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชน” 
กิจกรรม 

1) อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหความรูกับกลุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นผูสูงอายุ เ ร่ือง การ
ขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพในพื้นที่ กับ การดูแลผูสูงอายุระยะยาว  

2) เวทีสมัชชาสุขภาพพ้ืนที่ คร้ังที่ 1 เพ่ือรวมวางแผนการออกแบบกองทุนดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะ
ยาว  

3) สํารวจความความคิดเห็นและความคาดหวังของชุมชนตอการพัฒนากองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาว
ในชุมชน 

4) เวทีสมัชชาสุขภาพพ้ืนที่ คร้ังที่ 2 เพ่ือพัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชน 
ผลลัพธที่คาดหวัง 

1) สมัชชาสุขภาพพ้ืนที่มีความรูในการดําเนินงานพัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาว 
2) เกิดกระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินพัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาวในพ้ืนที่เปาหมาย 
3) ชุมชนมีสวนรวมในการออกแบบกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชน 

 
กลวิธีที่ 3 ขับเคล่ือนสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น กองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชน 
กิจกรรม  

1) ประกาศนโยบายสาธารณะ "กองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาว" ของพ้ืนที่ และประชาสัมพันธใหขอมูล
เกี่ยวกับกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาวทางสื่อสาธารณะ  

2) เวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น คร้ังที่ 3 เพ่ือนําเสนอความกาวหนากองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาว
ของแตละพ้ืนที่ 

3) เวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น คร้ังที่ 4 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู รูปแบบกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาวในชุมชน ของเครือขายสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น สปสช. เขต 7 

 
ผลลัพธที่คาดหวัง 

1) ชุมชนมีนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับ “กองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาว”  
2) ชุมชนรับรูขอมูลเกี่ยวกับกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาว 
3) รูปแบบกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนที่สอดคลองกับบริบทของแตละพื้นที ่
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กลวิธีที่ 4 สังเคราะหชุดความรู และนวัตกรรมกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาว 

กจิกรรม 
1) ตดิตามความกาวหนาการดําเนินการของสมัชชาสุขภาพในพ้ืนที่ทุก 2 เดอืน 
2) ถอดบทเรียนรูปแบบการดําเนินงานและการพัฒนากองทุนดแูลผูสูงอายุระยะยาวในชมุชน  
3) สังเคราะหชุดความรูเกี่ยวกับรูปแบบกองทุนดูแลผูสูงอายุระยาวในชุมชนภายใตกระบวนการ

ขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ  
4) เผยแพรองคความรูและขยายผลการดําเนินรูปแบบกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชน 

ผลลัพธที่คาดหวัง 

1) นวัตกรรมรูปแบบกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชน 

2) ชุดความรูเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนภายใตกระบวนการสมชัชา

สุขภาพ 

3) สรุปโครงการพัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผูสูงอายุระยาวภายใตกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ระยะที่ 1 

 

8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

    8.1 ดานการจัดการปญหาในระดับนโยบาย 

       1)   เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหารและผูที่เก่ียวของเชิงนโยบายระดับประเทศในการวางแผน

จัดการ 

 ปญหาพัฒนารูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว 

       2) เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหารและผูที่เก่ียวของเชิงนโยบายระดับประเทศในการจัดสรร 

 ทรัพยากรอยางเทาเทียมในระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการดานสังคมเพ่ือการดูแลผูสูงอายุ 

 ระยะยาวสําหรับประเทศไทย 

    8.2 ดานการจัดการปญหาในระดับพ้ืนที ่

1) มีกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาวที่ระบบสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในครอบครัวโดยชุมชน  
2) คณะทํางานกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาว ผูดูแลผูสูงอายุ และบุคลากรทางการพยาบาลและสขุภาพ

ในการดูแลผูสูงอายุระยะยาว มีศักยภาพในการดูแลผูสูงอายุระยะยาว 
3)   เกิดเครือขายสมัชชาสุขภาพขับเคลื่อนกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาวขึ้นในประเทศไทย 

      4)    มีฐานขอมลูผูสูงอายุ ผูดูแล ในชุมชนทีต่องการการดูแลระยะยาว และฐานขอมลูกลุมอาสาสมัคร  

             และองคกรทีช่วยเหลือผูสงูอายุในชุมชน 

8.3 ดานวิชาการ 

1) องคความรูเก่ียวกับกระบวนการการขับเคลื่อนกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาวภายใตกระบวนการ   
      สมัชชาสุขภาพ 
2)  นวัตกรรมกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาวภายใตกระบวนการสมัชชาสุขภาพ เพ่ือพัฒนาระบบ 
     สนับสนุนการดูแลผูสูงอายุในชุมชน 
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3) องคความรูเก่ียวกับรูปแบบกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาวที่สนับสนุนการดูแลผูสูงอายุในชุมชนที่

สอดคลองกับแตละบริบทของสังคม 

 

9. งบประมาณ 

ระยะที่ 1 (พฤษภาคม 2557 – เมษายน 2558) (นํารองใน 2 จังหวัด) 

งบประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต 7 จํานาน 600,000 บาท
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10. แผนปฏบัิตกิารโครงการ 

รายการคาใชจาย 

ปพ.ศ. 2557 ปพ.ศ.2558 

พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย 

กลวิธีที่ 1            

1) กิจกรรมMapping คนหาคนทํางาน ผลงาน กิจกรรมเดน  และผูท่ีมีสวน
เก่ียวของฯ 

           

2) เวทีสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเด็น คร้ังท่ี 1 เพื่อทบทวนตนเอง วิเคราะห 
นโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลงาน และกองทุนในชุมชนฯ 

           

3) ประชุมเครือขายสมัชชาสุขภาพประเด็นการดูแลผูสงูอายุระยะยาว เพ่ือ
รวมออกแบบพัฒนาศูนยประสานงานกองทุนฯ 

            

4) เวทีสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเด็น คร้ังท่ี 2 เพื่อรวมออกแบบวางแผน
พัฒนาเครือขายสมัชชาสขุภาพฯ 

            

กลวิธีที่ 2             

1) อบรมเชิงปฏบิัตกิารเพ่ือใหความรูกบักลุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ผูสงูอาย ุเร่ือง การขบัเคลือ่นสมัชชาสุขภาพในพ้ืนท่ีฯ 

            

2) เวทีสมัชชาสขุภาพพื้นท่ี คร้ังที ่1 เพ่ือรวมวางแผนการออกแบบกองทุน

ดแูลสขุภาพผูสูงอายุระยะยาว  
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รายการคาใชจาย 

ปพ.ศ. 2557 ปพ.ศ.2558 

พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย 
กลวิธีที่ 2 (ตอ)             

3) สํารวจความความคิดเห็นและความคาดหวังของชุมชนตอการพัฒนา
กองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชน 

            

4) เวทีสมัชชาสุขภาพพ้ืนท่ี คร้ังท่ี 2 เพ่ือพัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาวในชุมชน 

            

กลวิธีที่ 3             

1) ประชาสัมพันธใหขอมูลเก่ียวกับกองทุนดแูลผูสูงอายุระยะยาวทางสื่อ
สาธารณะ และประกาศนโยบายสาธารณะฯ 

            

2) เวทีสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเด็น คร้ังท่ี 3 เพื่อนําเสนอความกาวหนา
กองทุนดแูลผูสูงอายุระยะยาวฯ 

            

3) เวทีสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเด็น คร้ังท่ี 4 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู รูปแบบ
กองทุนดแูลผูสูงอายุระยะยาวในชมุชนฯ 
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รายการคาใชจาย 

ปพ.ศ. 2557 ปพ.ศ.2558 

พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย 
กลวิธีที่ 4             

1) ตดิตามความกาวหนาการดําเนินการของสมชัชาสขุภาพในพ้ืนท่ีทุกเดือน            

2) ถอดบทเรียนรูปแบบการดําเนนิงานและการพัฒนากองทนุดแูลผูสูงอายุ
ระยะยาวในชุมชน  

            

3) สังเคราะหชุดความรูเก่ียวกับรูปแบบกองทุนดูแลผูสูงอายุระยาวในชมุชน
ภายใตกระบวนการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ  

            

4) เผยแพรองคความรูและขยายผลการดําเนินรูปแบบกองทุนดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาวในชุมชน 
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ประวัติของผูเสนอโครงการ 

1) นางศิราณี    ศรีหาภาค   

อาย ุ 43 ป วัน/เดือน/ปเกิด 16 สิงหาคม 2513   

ตําแหนง พยาบาลวชิาชีพ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน    

สถานที่ปฏิบตังิานวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 

1.1) ประวัติการศึกษา  

ป 2556 ปรัชญาดษุฎบีัณฑติ (สาขาการพัฒนาสขุภาพชมุชน)  

คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ป 2542  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (สาขาการพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ป 2540  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน)  

มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช 

ป 2536  พยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลําปาง จังหวัดลําปาง 

1.2) ประวัติการทํางาน 

ป 2553-ปจจุบัน อาจารยประจําภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน วิทยาลยัพยาบาลบรม

ราชชนนี ขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

ป 2546 – 2553 พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลนํ้าพอง อําเภอนํ้าพอง จังหวดัขอนแกน 

ป 2545 – 2546 พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวดันครปฐม 

ป 2536 – 2545 พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลปาแดด อําเภอปาแดด จังหวัดเชยีงราย 

ป 2536 - 2536 พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลเทดิไทย จังหวัดเชยีงราย (โรงพยาบาลสาขา) 

1.3) ความเชีย่วชาญ 

การพัฒนาระบบการดแูลผูสงูอายุในชุมชน 

การพัฒนาระบบการสุขภาพชุมชน 

การพยาบาลชุมชนและการสรางเสริมสขุภาพ 

1.4) ผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร 

ศิราณี   ศรีหาภาค, โกมาตร  จึงเสถยีรทรัพย, และ คณิศร   เต็งรัง. 2557. ภาระและผลกระทบการ
ดแูลผูสูงอายุระยะยาวภายใตวัฒนธรรมไทย. สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. 

ศิราณี  ศรีหาภาค และ คณะ. 2556. รูปแบบบริการการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
ดวยหัวใจความเปนมนุษยโดยตัวแบบสรางเสริมสุขภาพ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน.  

ศิราณี  ศรีหาภาคและคณะ.2555. ผลลัพธของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนา 
ศักยภาพ อสม. สูการใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย กรณีศึกษา  เขตชนบท  อําเภอนํ้าพอง  จังหวดั
ขอนแกน. สํานักงานหลกัประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 7. 

Hongtu  Chen, Somsak Chunharus, Ladda Damrikarnlerd, Komatra Chuengsatiansup 

Siranee Sihapark, Sue E. Levkoff, and Dolores Gallagher-Thompson.2013. Dementia Care in 
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Thailand: Infrastructure and Research Development. Brigham and Women’s Hospital Harvard 

Medical School. (Inpress) 

Ratana Somrongthong, Sunanta Wongchalee,Korrawan Yodmai, Piyathida Kuhirunyaratn, 

Siranee Sihapark and Sheh Mareed. 2013. Quality of life and health status among Thai elderly 

after economic crisis, Khon Kean province, Thailand. European Journal Scientific Research. 112(3). 

www.europeanjournalofscientificresearch.com/issues/EJSR_112_3.html   

Siranee Sihapark, Piyathida Kuhirunyaratn and Hongtu Chen. 2013. Severe Disability 

Among Elderly Community Dwellers in Rural Thailand: Prevalence and Associated Factors. 

Ageing International. 39(1): DOI 10.1007/s12126-013-9190-7. 

Siranee Sihapark  and Piyathida Kuhirunyaratn. 2012. Risk Factors for Onset Disability 

in Community – Dwelling Elderly: A systematic review. In: University of Porto and Burapha 

University. Editors. Proceedings of The Burapha university International Conference 2012 

Global Change Opportunity &Risk.  2012 July 9 – 11;  Jomtien Palm beach Hotel & Resort. 

(P.53 – 76).  Pattaya: Thailand. 

ศิราณี   ศรีหาภาค. 2553. ทุนในชุมชน: การเคลื่อนไหวแกไขปญหาสุรา  กรณีศึกษาบานโคกใหญ 

อําเภอนํ้าพอง จังหวดัขอนแกน. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 4(เมษายน – มิถุนายน): 266 – 280.  

ศิราณี   ศรีหาภาค และคณะ. 2550. แนวทางพัฒนาศักยภาพเครือขายสงเสริมสขุภาพผูสงูอายุใน

ชุมชน : กรณีศึกษาบานหัวบึง อ.น้ําพอง  จ.ขอนแกน. วารสารสมาคมศษิยเกาพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 
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