การวิจยั ประเมินผล
“โครงการพัฒนาระบบการการด ูแลส ุขภาพ
ผูส้ งู อาย ุระยะยาว (Long Term Care) ในช ุมชน”
The Project of Evaluation In Long-Term Care System
Development for Dependent Older Persons

Cluster กลมุ่ วัยผูส้ งู อาย ุ กรมอนามัย

ระด ับโลก

นโยบายและยุทธศาสตร์ทเี่ กีย
่ วข้อง
่ เสริมสุขภาพผูส
ด้านการสง
้ ง
ู อายุ
เป้าหมายการพ ัฒนาทีย
่ งยื
่ ั น (Sustainable development goals : SDGs)
เป้ าหมายที่ ๓ สร ้างหลักประกันให ้คนมีชวี ต
ิ ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพและสง่ เสริมสุขภาวะทีด
่ ี
ของคนทุกเพศทุกวัย

ระด ับประเทศ

ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ ักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
ิ ธิภาพอย่างทั่วถึง
มาตรา ๕๕ ประชาชนได ้รับบริการสาธารณสุขทีม
่ ป
ี ระสท
มาตรา ๖๙ สง่ เสริมการวิจัยและพัฒนา
มาตรา ๗๑ สง่ เสริมและพัฒนาการสร ้างเสริมสุขภาพ
นโยบายร ัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จ ันทร์โอชา)
ด ้านที่ ๓ การลดความเหลือ
่ มล้าของสังคมและการสร ้างโอกาสการเข ้าถึงบริการ
ของรัฐ
่ งั คมผู ้สูงอายุ
๓.๔ เตรียมความพร ้อมเข ้าสูส
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ท ี่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร ้างศักยภาพคนตลอดชว่ งชวี ต
ิ
ยุทธศาสตร์ท ี่ ๔ การสร ้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสงั คม
ั
แผนพ ัฒนาเศรษฐกิจและสงคมแห่
งชาติ ฉบ ับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ท ี่ ๑ การเสริมสร ้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

LE

= ๘๕ ปี

HALE = ๗๕ ปี

จุดแข็ง (Strengths)
 ผู้สูงอายุมีศักยภาพสูงด้วยประสบการณ์และภูมิปัญญา
 ผู้สูงอายุเป็นคลังสมอง เป็นพลังในการพัฒนาประเทศ
 มีภาคีเครือข่ายที่ดี
จุดอ่อน (Weaknesses)
 การดาเนินงานที่ผ่านมาเน้นกลุ่มพึ่งพิง
 ขาดการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ
 ผู้สูงอายุขาดความรอบรู้ด้านสุขภาพ สุขภาพแย่
 ผู้สูงอายุไม่มีเงินออม
 สภาพแวดล้อมไม่เอื้อกับการมีสุขภาวะที่ดี

SWOT

โอกาส (Opportunities)
 เป็นงานนโยบายของรัฐบาล
 มีโครงการความร่วมมือกับ JICA
 มีงานวิจัยจานวนมากทั้งในและต่างประเทศ
 มีผลการสารวจ HL ในภาพรวมของกรมอนามัย
 มีการบูรณาการความร่วมมือ ๖ กระทรวง ร่วมดาเนินงาน
อุปสรรค (Threats)
 ระเบียบการใช้งบประมาณ

การดาเนินงานก้าวต่อไป








ประเมินผลการดาเนินงาน Long Term Care ปิด Gap ปัญหาการดาเนินงาน
มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมกลุ่ม Pre-Aging และการจัดการดูแลเชิงป้องกันในกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม(Preventive Long Term Care)
พัฒนา Intermediate Care ในบทบาทการส่งเสริมสุขภาพ
ส่งเสริมการใช้พลังคลังสมอง
Review งานวิจัยที่มีอยู่แล้วและผลการสารวจ HL ในภาพรวม เป็นฐานข้อมูลวิจัย
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Integration หน่วยงาน และมิติการดูแลผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์การวิจัย
ว ัตถุประสงค์
เพือ
่ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน “โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู ้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ในชุมชน”
ผลทีค
่ าดว่าจะได้ร ับจากการดาเนินโครงการ
1. ทราบความคิดเห็นของประชาชนทีม
่ ต
ี อ
่ โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู ้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ในชุมชน
ั ฤทธิข
2. ทราบผลสม
์ องโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู ้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ใน
ชุมชน ตามวัตถุประสงค์โครงการในการดูแลชว่ ยเหลือผู ้สูงอายุในพืน
้ ที่
3. ผลทีไ่ ด ้จากการวิจัยจะเป็ นข ้อมูลสาหรับการพัฒนา นโยบายการสง่ เสริมสุขภาพผู ้สูงอายุและการดูแล
ผู ้สูงอายุระยะยาวในพืน
้ ที่ Long Term Care) สาหรับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานที่
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผล
เกีย
่ วข ้อง และรัฐบาล เพือ
่ ให ้การบริหารแผนงานโครงการมีประสท

การออกแบบการ
ประเมินผล
โดยใช้ CIPP Model

แผนกิจกรรมขับเคลื่อนการวิจยั ประเมินผล โครงการ ฯ ปี 2561 - 2562
ปี 2561

กิจกรรม
4

1.ศึกษาทบทวน รวบรวมข้อมูล รายงานผลการดาเนินงาน และวิเคราะห์
สถานการณ์ ปั ญหาอุปสรรค ปั จจัยสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
2.ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาแนวคิด และงานวิจยั
3.ประชุม ชี้ แ จงศูนย์อนามัยเขตและหน่ว ยงานที่ เ กี่ยวข้อ งในการกาหนด
กรอบแนวคิดในการวิจยั เพื่อสร้างความเข้าใจ
4.ออกแบบและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
5.การเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั กรมอนามัย
6. สารวจ เก็บข้อมูล และรวบรวมข้อมูลผลการศึกษา
7.ศึกษาและวิเคราะห์ผล
8. สังเคราะห์รปู แบบ และกลไกที่เหมาะสมในการพัฒนานโยบายฯ
9.ประมวลผล วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุปผล และจัดทารายงานสรุปผล
การศึกษาฉบับสมบูรณ์
10.จัดพิมพ์รายงานวิจยั และจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย
11.ประชุมนาเสนอผลการศึกษาร่วมกับศูนย์อนามัยเขต หน่วยงานและ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
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ปี 2562
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Thank You

