
 

 Template  รหสั 401054  ผูสงูอายุทีม่ีภาวะพึง่พงิไดรบัการดแูลตาม Care Plan   

ชือ่ตวัชี้วดั รอยละของผูสงูอายทุี่มภีาวะพึง่พงิไดรบัการดแูลตาม Care Plan  80% 

คาํนิยาม - ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง คือ ผูสูงอายุกลุมติดบาน (ADL= 5-11 คะแนน) กลุมติดเตียง (ADL= 0-4 คะแนน) 

ไดรับการดูแลโดยบุคลากรสาธารณสุข ทีมสหวิชาชีพ ตามแผนการดูแลผูสูงอายุรายบุคคล (Care Plan)ทุกสิทธิ์

ที่ไดรับบริการตามชุดสิทธิประโยชน 

เกณฑเปาหมาย :  

ปงบประมาณ63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ   65 

รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 95 

วัตถปุระสงค  1. เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการดูแลสงเสริมสุขภาพจากทีมสหสาขาวิชาชีพของหนวยบริการ   

   ดานสุขภาพที่เกี่ยวของ     

2. เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการดูแลบริการดานสาธารณสุขถึงที่บานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

   ตามปญหาสุขภาพและชุดสิทธิประโยชนโดยการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน  และ   

   ทองถิ่นใหผูมีภาวะพึ่งพิงมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูในสังคมอยางมีศักดิ์ศรี เขาถึงบริการอยาง  

    เสมอภาคถวนหนาและเทาเทียมเปนการสรางสังคมแหงความเอื้ออาทร และสมานฉันท  

  3. สามารถลดภาระงบประมาณคาใชจายดานสุขภาพภาครัฐอยางยั่งยืน ลดความแออัด 

     ในหนวยบริการดานสุขภาพ เพิ่มทักษะในการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง โดยมีครอบครัว   

     ชุมชน มีสวนรวมในการวางแผนการดูแลรักษาและสงเสริมสุขภาพทุกระบบ 

 4. เพื่อสงเสริม สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพในชมรมผูสูงอายุ  

    คุณภาพ /โรงเรียนผูสูงอายุทั้งในระดับชุมชนและระดับครอบครัว 

ประชากรกลุมเปาหมาย ผูมีภาวะพี่งพิง ทั้งผูสูงอายุและกลุมอื่น 

วิธกีารจัดเกบ็ขอมูล ขอมูลการจัดทํา Care Plan ผูสูงอายุรายบุคล 

- พื้นที่ ลงทะเบียนผูมีภาวะพึ่งพิง ในโปรแกรม LTC ของ สปสช. 

- พื้นที่ประสาน อปท.ในการอนุมัติผูมีภาวะพึ่งพิง  

- พื้นที่จัดทํา Care Plan รายบุคคล ผานระบบโปรแกรม Long Term Care ( 3C ) 

- เสนอ Care Plan ผานคณะอนุกรรมการกองทุน Long Term Care ระดับตําบล 

- Care Manager ระดับพื้นที่ รวมกับ อปท.บันทึกขอมูลระบบผลการอนุมัติรายงาน Care Plan ตาม  ระบบ

โปรแกรม Long Term Care ทัง้ในระบบของสํานักหลักประกันสุขภาพแหงชาติ องคกรปกครองทองถิน่และกรม

อนามัย  

- การรายงานผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัด โดยการรายงานผานระบบโปรแกรม Long Term  

  Care (3C) สวนกลางโดย กรมอนามัยจะดําเนนิการดึงขอมูลจากระบบโปรแกรม ตรวจสอบ 

  ความถูกตองสงผานระบบ E - Cockpit ของกองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข และ 

  คืนขอมูลใหกับศูนยอนามัยเขตๆ สงคืนขอมูลใหกบัภาคีเครือขายระดับพื้นที่ตอไปตามลําดบั  

- ระดับกรมอนามัยเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูลระบบโปรแกรม DOH Dashboard กรม 

  อนามัย เพื่อการตรวจสอบขอมูลยอนหลังและเปนฐานขอมูลกลางดานผูสงูอายุของ 



 ประเทศตอไป 

แหลงขอมลู - ฐานขอมูลระบบโปรแกรม Long Term Care (3C), Long Term Care (สปสช.) 

-  รายงานอื่นๆที่เกี่ยวของของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

รายการขอมลู 1 A = จํานวนผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ท่ีไดรับการดูแลตาม Care Plan (มีการอนุมัติงบประมาณดูแล) 

หมายเหตุ   

- นับผูมีภาวะพึ่งพิงที่เขารวมโครงการ Long Term Care 

รายการขอมลู 2 B = จํานวนผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ท้ังหมดในเขตรับผิดชอบที่เขารวมโครงการLong Term Care 

สูตรคาํนวณตวัชีว้ัด  (A/B) x 100  

ระยะเวลารายงาน ไตรมาส 1 2 3 และ 4 

เกณฑการประเมนิ 

เกณฑคะแนน  Ranking 

ป 2563 รอบที ่1/2563 

 

เกณฑคะแนน 

1 2 3 4 5 

<14 15-19 20-24 25-29 ≥30 

 
เกณฑการประเมนิ 

เกณฑคะแนน  Ranking 

ป 2563 รอบที ่2/2563 

 

เกณฑคะแนน 

1 2 3 4 5 

<49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 ≥80 

 
วิธกีารประเมนิผล :  - CUP / โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีการวางแผนการพัฒนาระบบการประเมินคัดกรองสุขภาพ/การ

จัดทํา  Care Plan ตามระบบโปรแกรม Care Plan Online 

- ประสานกับ อปท.เพื่อรวมกันดูแลผูมีภาวะพึ่งพิง และอนุมัติ Care Plan เพื่อให ทีมสุขภาพ CM และ Cg  

สามารถดูแลผูมีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ไดครอบคลุม 

เอกสารสนบัสนนุ :  1. คูมือแนวทางการจดัทํา Care Plan Online  

2. ระบบโปรแกรมการทํา Care Plan Online 

3. กลยุทธการดําเนินงานตําบลดูแลสงเสริมผูมีภาวะพึ่งพิงระยะยาว 

4. แนวทางการดูแลสงเสริมสุขภาพผูมีภาวะพึ่งพิงระยะยาว 

5. คูมือแนวทางการฝกอบรมหลักสูตร Care Manager  

6.คูมือแนวทางการฝกอบรมหลักสูตร Caregiver 70 ชม. และ 420 ชม. กระทรวงสาธารณสุข 

7. คูมือสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึง่พิงในระบบหลักประกัน

สุขภาพแหงชาต ิ

8. แนวทางการอบรมอาสาสมคัรบรบิาลทองถิ่นตามหลักสูรนักบรบิาลทองถิ่น 



ผูประสานงาน นางโสพนิ  พิมเทพา  ตาํแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ 

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวัดศรสีะเกษ 

หมายเลขโทรศพัท  087-596-5949 

 

 


