
สังคมผู้สูงอายุไทย

กับการประกอบสร้างทางประวัติศาสตร์

เอกชัย เพียรศรีวัชรา  กรมอนามัย



GLOBAL STRATEGY AND ACTION PLAN ON

AGEING AND HEALTH 2016-2020

 GOALS: By 2020, all countries commit to 

fostering healthy ageing, with action plans in 

place to maximize functional ability that reach 

everyone  

 Strategic objectives:

1. Fostering healthy ageing

2. Aligning health systems

3. Developing LTC systems

4. Creating age-friendly environments

5. Improving M&E, understanding      



1. สนับสนุนการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ  ในการเตรยีมความพรอ้ม
       ให้ผู้สูงอายมุีสุขภาพด ี โดยการสนับสนุน   ทีมผูดู้แล
  
3.    สนับสนุนสิทธิผู้สูงอายุ  ความจ าเป็นพื้นฐาน  ให้ได้รับบรกิารอยา่ง
        ทั่วถงึและเท่าเทยีม

6.    พัฒนาทรัพยากรบุคคลและผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุและ
        ผู้ดูแลผูสู้งอายุ

7.    พัฒนาระบบฐานขอ้มลูเชิงประจักษแ์บบบรูณาการของผู้สูงอายุ
    
8.    สร้างความเข้มแขง็ขององค์กรภาครัฐ เอกชน องคก์รการกุศลและ
       ชุมชนในการประสานความร่วมมือ

9. พัฒนาและสรา้งความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ

10. ส่งเสริมชุมชนหรือเมอืงที่เป็นมิตรกับผู้สงูอายุ ใหม้ีความยั่งยืน

ปฏญิญากัวลาลัมเปอร์เพือ่สร้างความเข้มแข็ง
ด้านผู้สูงอายุในอาเซยีน
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แผนพัฒนา
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1. ชมรมผู้สูงอายุ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน  มีและใช้
สมุดบันทึกสุขภาพผู้สงูอายุ รวมถึงผูสู้งอายุมีสุขภาพช่อง
ปากที่ดี เป็นปัจจัยสัมพันธ์เชิงบวกต่อการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่         พึงประสงค์

2. พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ส่งผลใหผู้้สงูอายุไทย       
มีภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วน  ซึง่การออกก าลังกาย             
เป็นประจ า เป็นปัจจัยปูองกัน

3. ผู้สงูอายุไทย 95  ใน 100 คน มีความเจ็บปุวยด้วยโรคใด      
โรคหนึง่ คอื เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ข้อเข่าเสื่อม 
ซึมเศร้า และผู้ปุวยนอนติดเตียง

4. การคัดกรองโรคยังต่ ากว่าเปูาหมาย 
5. การแจ้งผลการคัดกรองโรคยังขาดคุณภาพ มีผู้สูงอายุ
มากกว่า 1 ใน 3 คนทีม่ีความผิดปกติแต่กลับไม่ทราบว่า
ตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยงตอ่โรค

ผลการส ารวจสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุไทย 
ปี 2556 - 57



องค์กรต่างประเทศ (WHO , NGO etc.):
สนับสนุนองค์ความรู้/ความร่วมมือทางด้าน

การศึกษาวิจัย

ประชาชน:เฝูาระวังสุขภาพตนเอง/
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง/

ครอบครัวและชุมชน

ส่ือมวลชน: ประชาสัมพันธ์

องค์กรชุมชน (ชุมชน/
สมาคม/ชมรม

ผู้ประกอบการฯ:ดูแล
ส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม
สมาชิก/ชุมชน

องค์กรภาคธุรกิจ/
รัฐวิสาหกิจ:ดูแล
สนับสนุนเชิงสังคม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กทม./ เมืองพัทยา/ เทศบาล/ 

อบจ./ อบต.):
ดูแลสนับสนุนเชิงสังคม/ตาม

แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ

องค์กรภายใต้การก ากบัของ
กระทรวงสาธารณสุข 

(สปสช./สสส. /สช./สวรส.): 
สนับสนุนการศึกษาวิจัยและ

ชุดสิทธิประโยชน์

หน่วยราชการภายใน
กระทรวง (สป./สสจ./รพศ./
รพท./รพช./สอ./รพ.สต. 

เครือข่ายบริการของกระทรวง
สาธารณสุข):

ดูแลด้านการบริการ

หน่วยราชการภายนอก
กระทรวง(กท.มท./กท.ศษ./
กท.พม./กท.รง./กท.ทส.):
ดูแลสนับสนุนเชิงสังคมและ
ความมั่นคงทางรายได้ 
เศรษฐกิจ  สังคม

ความเกี่ยวข้องระหว่างกรม/
หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/

ประชาชน

ระบบดูแลสขุภาพผู้สูงอายุ

คร.
วัคซิน/NCD

สป.
บริการ

กรมจิต.
ดูแลด้าน
จิตใจ

กรมแพทย์
รักษาพยาบาล

 /ฟื้นฟู
กรม พ.แผนไทย

ดูแลระบบ
แพทย์แผนไทย

สมุนไพร

กรม สบส.
อสม./
สุขศึกษา

กรมวิทย์
วิจัยพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

อย.
คุ้มครอง
ผู้บริโภค

กรมอนามัย:
-พัฒนาระบบ

ส่งเสริมสุขภาวะ OP

- พัฒนาระบบ LTC

-ส ารวจสุขภาวะ OP

ทุก 3 ปี
-ประกาศกระทรวง สธ.
เร่ืองการดูแลOPที่บ้าน

-พัฒนาหลักสูตร 
CM/CG

-ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ



บทบาทหน้าที่หน่วยงานต่างๆในการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ต่อ)

กระทรวง หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานในพื้นที่ บทบาทหน้าที่

๒.กระทรวง 
สาธารณสุข

กรมอนามัย
กรมการแพทย์
กรมสุขภาพจิต
กรมแพทย์แผนไทย

๑.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
(รพ.สต.)

๒.โรงพยาบาล
ชุมชน(รพช.)

๓.ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ
(สสอ.)

๔.ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
(สสจ.)

๑.จัดระบบบริการสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ
๒.สนับสนุนทีมหมอครอบครัว
๓.พัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
๔.พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ
๕.พัฒนาและด าเนินการระบบดูแลระยะยาว
๖.สนับสนุนการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ
ด้านสุขภาพ



แผนบูรณาการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 2557 – 2566 (10 ป)ี

เปาูประสงค์หลักกระทรวง
สาธารณสขุ ระยะ 10 ปี

อายุคาดเฉลีย่ ไม่น้อยกวา่ ๘๐ ปี  
และมีสุขภาพดี ไม่น้อยกวา่ ๗๒ ปี

เปูาหมาย
ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเอง สามารถ

ด าเนินชีวิตประจ าวันไดอ้ย่าง
เหมาะสมและมีพฤติกรรมสุขภาพ

ที่พึงประสงค์

 KPIระดับกระทรวง
 ร้อยละของผู้สูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ (กรมอนามัย)

KPIระดับเขต
DHS มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) 
ด้านสุขภาพ (กรมอนามัย)

ตัวช้ีวัด
1.ร้อยละ ของผู้สูงอายุได้รับ
การคัดกรองสุขภาพ ท้ังด้าน
ร่างกายและจิตใจ
2. บุคลากรหลักด้านการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ ได้รับการ
พัฒนาทักษะ/องค์ความรู้ใน
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
3.มีระบบการลงทะเบียนการ
คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
4.ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุ
ได้รับการพัฒนาทักษะทาง
กายและใจ
5.ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 

ตัวช้ีวัด
1. ร้อยละ ของ 
รพท./รพศ.มีคลินิก
ผู้สูงอายุ
2. ร้อยละ ของ
โรงพยาบาลชุมชนมี
คลินิกผู้สูงอายุที่
ให้บริการประเมิน/
คัดกรองและรักษา
เบ้ืองต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สนับสนุน การส่งเสริม
สุขภาพและปูองกันปัญหา
สุขภาพท่ีพบบ่อยใน
ผู้สูงอายุ และการคัดกรอง 
Geriatric Syndromes

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพที่มี
คุณภาพเช่ือมโยงจาก
สถานบริการสู่ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาการมีส่วนร่วมของ 
สถานพยาบาล ครอบครัว 
ชุมชน และท้องถิ่น ในการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

มาตรการ 
1 คัดกรองปัญหาสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกาย/จิตใจ
2 การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม
ผู้สูงอายุเพื่อการดูแลที่เหมาะสม
ตามสภาพปัญหา
3 พัฒนาศูนย์ข้อมูลสุขภาพ
ผู้สูงอายุด้วยกลไก District 
Health System
4 การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกัน
โรค และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพผู้สูงอายุ

มาตรการ 
1.การบริการผู้สูงอายุ โดย
เร่ิมต้นที่การคัดกรอง/
ประเมินโรคที่พบบ่อยและ 
Geriatric Syndromes
2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รับ-ส่งต่อ ผู้สูงอายุจากชุมชน
สู่สถานพยาบาล เพื่อการดูแล 
รักษา และฟื้นฟูสภาพ ตาม
ศักยภาพของสถานพยาบาล
แต่ละระดับ

มาตรการ
1.ส่งเสริมให้ชุมชน/ท้องถ่ิน
มีระบบการส่งเสริมและดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ
2. ชุมชนท้องถ่ินมีการ
ส่งเสริมสุขภาพและปรบั
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
ผู้สูงอายุ

ตัวช้ีวัด
1.มีการน าระบบการ
ประเมินผู้สูงอายุที่
ต้องได้รับการดูแล 
ไปใช้ 1 เครือข่าย/
แห่ง
2.มีระบบการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) 
ด้านสุขภาพในระดับ 
DHS

 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันและคัดกรองโรค

1. คัดกรองปญัหาสุขภาพผู้สูงอายุ ทั้งด้านรา่งกายและจิตใจ 
         - ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน (ADL)

  - โรคทีพ่บบอ่ย (DM, HT, Oral Health, Eyes Diseases) 
- Geriatric  Syndrome (ภาวะหกล้ม, สมรรถภาพสมอง

               การกลั้นปัสสาวะ, นอนไม่หลับ, ภาวะซมึเศรา้, ขอ้เข่า
เล่ือม)

2.    พัฒนาระบบฐานขอ้มลูสุขภาพผู้สูงอายุ
3.    พัฒนาผูสู้งอายุใหม้ทีกัษะในการดูแลสุขภาพตนเอง และ

สนับสนุน
        กิจกรรมการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมผูสู้งอายุ 

  - เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวขอ้งทกุระดบั ได้รบัการพัฒนาความรู้ 
                เพือ่น าไปถา่ยทอดแกผู่้สูงอายุ 

  - พัฒนาผู้สงูอายุใหม้ทีักษะในการดูแลตนเอง
  - ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมผูสู้งอายุ ในชุมชนโดยหลักสูตร 
   12 สัปดาหส์ู่สุขภาพดี ของกระทรวงสาธารณสขุ

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

- พัฒนาบริการในคลินิกผู้สงูอายุ 
- พัฒนามาตรฐานการดูแลสุขภาพผู้สงูอายุที่บ้าน                    

(Home  Health Care) อย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ 
       และ มคีุณภาพ
-  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดูแลสขุภาพผู้สูงอายุ 
       ที่บ้าน



ยุทธศาสตร์ที่ 3
ชุมชนเข้มแข็งในการดูแลผู้สูงอายุ

1.พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนที่สามารถ
   เข้าถึงผู้สูงอายุมากที่สุด โดยเน้นบริการถึงบ้าน
         - ระบบ LTC.  ระบบประคับประคอง  ดูแลโรค NCD. 
            ในระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด

         - พัฒนาอาสาสมัครในชุมชน ผู้ดูแล และ care manager
         

2. ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ 
    และวัดส่งเสริมสุขภาพ

3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

 



เขตบริการสุขภาพ/
สสจ./อปท.

Care  Manager

CG

CGCG

Flow   Chart   
แสดงรูปแบบการด าเนินงาน

Care manager และ Care giver
ตามนโยบายทมีหมอครอบครัว

CG

CG

ทีมหมอครอบครัว
รพช./ สสอ./รพ.สต./อปท.



โครงสร้างการท างานของ Care Manager 

- ดแูลช่วยเหลือตาม ADL
- สังเกตพฤตกิรรมและรายงาน
- ส่งเสริมสุขภาพทุกดา้น
- ดแูลสภาพแวดล้อม
- ปฏิบัตงิานตามหน้าที ่ที่ระบุในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฯ
- จดัท ารายงานผลการดแูลตอ่ Care

Manager และหน่วยงานตน้สังกัด

Care manager :
ดูแล CW 5-7 คน

- ประเมินผู้สูงอายุรายบุคคล
- จดัท าแผน/ปรับปรุงแผนการดแูลรายบุคคล
- จดัท า Care  Conference
- ปฏิบัตงิานตามแผน
- Team  building
- ควบคมุก ากับ /ประเมินผล/จดัท ารายงาน

ครอบครัว ชุมชน
- รพช./สสอ.
- รพ.สต.

Care  Worker :
ดูแล OP 5 – 7 คน

สสจ./สสอ./รพช. - สนับสนุนการด าเนินงาน
- ควบคมุคณุภาพ/ประเมินผล/รายงาน



รูปแบบการให้บริการเชื่อมโยงจากท้องถ่ินสู่ระดับจังหวัด

รูปแบบ
การบริการ

ผู้สูงอาย ุ

ครอบครัว

ชุมชน   

อปท.

 จังหวัด   

ประเทศ
(ส่วนกลาง)

สธ.

- พ่ึงตนเอง/พ่ึงครอบครัว/พ่ึงชุมชน     

- อาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.)

- ศูนยอ์เนกประสงค์
- ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพ

- อสม./อผส./กายภาพบ าบัด             

- Nursing home                             
- พยาบาลวิชาชีพ/ผู้ดูแล 

- care manager

- ควบคุมก ากับ M&E /สนับสนุน       
/ควบคุมมาตรฐาน

- 1° , 2° , 3° care
- Excellent center                          
- Home health care team.
- care manager

- นโยบาย/มาตรฐาน/กฎหมาย         

พม.

NGO/
เอกชน

นายแพทย์โสภณ  เมฆธน



Excellent Center

3° รพท/รพศ.

2° รพช.

1° รพ.สต.

- R&D
- training บุคลากร
- บริการ

- training บุคลากร
- บริการ acute care.

- อบรม อสค. ประชาชน 
- บริการ(intermediate care)
- home health care

- care management (ดูแลแต่ละคน)
- บริการ(chronic,community care)
- home health care

รูปแบบการบริการด้านสาธารณสุข

นพ.โสภณ  เมฆธน  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์โสภณ  เมฆธน 



Provincial Model

ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวติที่ดี  อยู่ในสังคมอย่างมศีักดิ์ศรี

เข้าถึงบริการอย่างถว้นหนา้และเทา่เทียม

Service  
package

ผู้สูงอายเุขา้ถึง
บริการภายใต้
ชุดสิทธิ
ประโยชน์

Man Power

๑. ผู้ดูแลผู้สงูอายทุี่เปน็
ทางการ (Formal  
Caregiver)  /ไม่เปน็
ทางการ  (Informal  
Caregiver ) ได้รับการ
พัฒนา      

๒.สัดส่วนผูดู้แล
ผู้สูงอายเุมื่อเทียบกับ
จ านวนผู้สูงอายุทัง้หมด

Financial  System

๑.ท้องถ่ิน  ชุมชน มีระบบ
การเงิน/กองทนุในการ
ดูแลผู้สูงอายุ 

๒. ความคุ้มค่า คุ้มทุน รู้ 
Unite  Cost ในการดูแล

Management  System

๑. มีระบบเชือ่มตอ่ในการให้
ค าปรกึษาหรือการส่งต่อ 
Consultation  and  referral 
system ระหว่างชุมชน / 
ครอบครวั กับสถานพยาบาล

๒. ท้องถ่ิน  ชุมชน ม ีCare 
Manager / Care Coordinator 
บริหารจัดการ การดูแลผู้สูงอายุ
ในพื้นที่  ชุมชน

Public  
Communication

ผู้สูงอาย ุ/ครอบครัว / 
อาสาสมัคร รบัรู้ขอ้มูล

ข่าวสาร

การท างานบูรณาการ
จังหวัดเข้มแข็ง   ประเทศเข้มแข็ง

นายแพทย์โสภณ  เมฆธน



อนาคต

2558

OP 14.0 16.8 19.8 22.7 25.1

-ศึกษาวิจยัสมุดบันทกึ
สุขภาพ,รูปแบบการมีส่วนร่วม
- พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ
เชิงรุก/สร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมภาคีครือข่าย
- พัฒนาแนวทาง/แผน
ยุทธศาสตร์ AF/รูปแบบการ
ดูแล OP เขตเมือง

พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม,

ควบคุมมาตรฐานCM/CG/

พัฒนานโยบาย
และกฎหมาย

พัฒนา
เทคโนโลยี 
/นวัตรรม/
สารสนเทศ

พัฒนาก าลังคน
ด้านการดูแล
ผู้สูงอายุระดับ
นานาชาติ

พัฒนา
มาตรฐาน
วิชาชีพผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ

-มาตรฐาน
ศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุ
-มาตรฐาน
ศูนย์ฝึกอบรม

ควบคุมมาตรฐานผู้ดูแล
ผู้สูงอายุในบ้านและชุมชน 
(Care manager and 

care giver)

-เมืองที่เป็นมิตร
กับผู้สูงอายุ /
อ าเภอสุขภาพดี 
80 ปียังแจ๋ว

พัฒนานวัตกรรมการ
ส่งเสริม สุขภาพและเฝูา
ระวังภาวะสมองเส่ือม

-พัฒนาระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้านและ
การดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะฉุกเฉินและ
ประสบภัยพิบัติ

ควบคุมมาตรฐานและอภิบาลระบบ

2563 2568 2573 2578

Political:

Economic: Social:

Technology:

Environment:

สังคมสูงวัยระดับสุดยอด
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