
นางลดาวลัย์ เรืองอร่าม
ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ

Project Manager สูงอายุ รพ.บ้านลาด
(ผู้แทนหัวหน้าหน่วยบริการประจ าที่จดับริการสาธารณสุขในท้องถิ่น)

อ าเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี

โดย



ประชากร (ณ วนัที่ 5ม.ีค.2562)

ปี 2562 มผู้ีสูงอายุ จ านวน 9,750 ราย คดิเป็นร้อยละ 21.39 
(super aged society)

สังคมสูงอายุ (Ageing population)

ข้อมูลทั่วไป 

21.39



ทีมพฒันาคุณภาพชีวติ(พชอ.) อ าเภอบ้านลาด 
จ านวน  21 คน

บุคคลส าคญั (Key man) ระดบับริหารจัดการงาน LTC

นางลดาวลัย์ เรืองอร่าม
(Project Manager รพ.บ้านลาด)
คณะอนุกรรมการกองทุนLTC

นายพณสนกรณ์  ทองกล า่
(Project Manager สสอ.บ้านลาด)

นางจริยา ผุดผาด
(Care Manager ต าบลสมอพลอื)
ประธาน CM อ าเภอบ้านลาด

นายกติต ิโชคดีมวีาสนา
Focal point  สสจ.พบ.

ตามค าส่ังอ าเภอบ้านลาดที ่148/2561 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ(พชอ.)อ.บ้านลาด

นางพรทพิย์ ค าเขียน
(Care Giver ต าบลห้วยข้อง)
ประธาน CG อ าเภอบ้านลาด

นางอารีรัตน์ เทศกลัน่
อสม.ต าบลสมอพลอื

ประธานอสม.อ.บ้านลาด

ภาพตัวอย่าง ภาครัฐ 7 + เอกชน 6 + ประชาชน 7 +1 รวม 21 คน



ระดับอ าเภอ

ระดับจังหวัด

ระดับเขต

ระดับต าบล

ภาคเีครือข่ายเข้มแข็ง

ภาคีเครือข่าย (Net work)

ระดับประเทศ



อาสาสมัครครอบครัว (อสค.) จ านวน  180 คน

อาสากาชาด

จิตอาสา(Volunteer)

อาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) จ านวน 1,072 คน

จิตอาสาสภากาชาดไทย(หลักสูตรผู้สูงอายดูุแลตนเอง)
จ านวน 81 คน

อสม.

อสค.



ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)

นางจริยา ผุดผาด
(Care Manager ต าบลสมอพลอื)
ประธาน CM อ าเภอบ้านลาด

นางมาลณิี ทองกล า่
(Care Manager ต าบลถ า้รงค์)

CM ดเีด่นระดบัจงัหวดัและระดบัเขต
ปี 2561

โครงการฝึกอบรมผูจ้ดัการพยาบาลดูแลผูสู้งอายุ(Care Manager) รุ่นท่ี 1 (จ านวน 22 คน)
ระหว่างวนัท่ี 8-17 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมรอยลั ไดมอนดจ์งัหวดัเพชรบุรี 

Care Manager จ านวน 23 คน  ปฏิบัติงานจริง  จ านวน  22  คน ลาออก จ านวน 1 คน 
ช่องทางการส่ือสารของ CM อ.บ้านลาด : Line กลุ่ม CM 9 @บ้านลาด(23 )

ผา่นการอบรมหลกัสูตร Care Manager รุ่นท่ี 3 ของ สปสช. เขต 5 ราชบุรี(จ านวน 1 คน) 
เม่ือวนัท่ี 5-9 และ 19-23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี ศนูยอ์นามยัท่ี 5

บุคคลส าคญั (Key man) ระดบัปฏิบัตกิารงาน LTC



ในวนัที ่21 ม.ีค.2559 – 30 ม.ีค.2559
จ านวน 15 คน

รุ่น 1

นางสายพิณ ครบแคล้ว
(Care Giver ต าบลไร่สะท้อน)
ประธาน CG อ าเภอบ้านลาด

นางพรทิพย์ ค าเขียน
(Care Giver ต าบลห้วยข้อง)

CG ดีเด่นระดับจังหวัดและระดับเขต
ปี 2561

หมายเหตุ : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบ้านลาด สนับสนุนงบประมาณในการจัดการการฝึกอบรมผู้ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอาย ุ
(Care Giver)หลักสูตร 70 ช่ัวโมง  ของกรมอนามัย โดยใช้ทีมวิทยากรทางสาธารณสุขและเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี (จ านวน 4 รุ่น รุ่นละ 46,000 บาท) 

ในวนัที ่15 ม.ิย.2559 – 30 ม.ิย.2559
จ านวน 23 คน

รุ่น 2

ในวนัที ่27 ก.พ.2560 – 14 ม.ีค.2560
จ านวน 21 คน

รุ่น 3

ในวนัที ่1 ม.ิย.2560 – 16 ม.ิย.2560
จ านวน 17 คน

รุ่น4

Plan วางแผนจัดส่ง CG พืน้ที ่ต.ท่าช้างและCG ทีส่นใจเข้าฝึกอบรมหลกัสูตร “การดูแลผู้สูงอายุ” ของสภากาชาดไทยของเหล่ากาชาดจังหวดัเพชรบุรี 
ในวนัที ่23 – 25 เม.ย.2562

บุคคลส าคญั (Key man) ระดบัปฏิบัตกิารงาน LTC

ผู้ดูแลช่วยเหลอืผู้สูงอายุ (Care Giver)



ชุดสิทธิประโยชน์

“ Ladawon Model ”

 สัดส่วน CG ต่อผู้สูงอายุพึง่พงิ = 1 : 5 (เหมาะสม)

CG ปฏบิัติงานตามแผนการดูแล( Care Plan) ที ่CM ได้
จดัท าไว้ปีละ 1 คร้ัง โดยปรับปรุง Care Plan ทุก 3 เดอืน

มุ่งดูแลเร่ืองโรคภยัไข้เจบ็ครอบคลมุ 4 มติิ
(รักษา  ส่งเสริม  ป้องกนั  ฟ้ืนฟู )

มากกว่าการใช้ชีวติประจ าวนัของผู้สูงอายุทัว่ไป

เน้น

อ าเภอบ้านลาดมีผู้ดูแลช่วยเหลอืผู้สูงอายุ(Care Giver)
รวม 90 คน  ปฏิบัติงานจริง  จ านวน  87 คน



การปฏิบติังานของผูดู้แลช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ(Care Giver) ในระบบรัฐ (ครอบคลุมทุกต าบล)

เจาะเลือด วัดความดันโลหิต

สอนออกก าลังกายด้วยยางยดื

หมายเหตุ : การดูแลช่วยเหลอืผู้สูงอายุมากกว่ากลุ่มทีรั่บผดิชอบ(ติดบ้าน - ติดเตียง)

กิจกรรมฟ้ืนฟูป้องกันข้อติด

ติดสังคม

ติดบ้าน ติดเตียง

 อัตราค่าจ้างเหมาดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึง่พงิ 1 คน/600 บาท/เดือน  การปฏบิัติงาน Day Care & Part Time

ภาพตวัอย่าง



การปฏิบติังานของผูดู้แลช่วยเหลือผูสู้งอาย(ุCare Giver) “แบบในและนอกระบบ” ต าบลท่าเสน

Care Giver ต าบลท่าเสน
การดูแลกิจวัตรประจ าวันต้ังแต่ต่ืนจนเข้านอน (24 ชม.)
“สุขครบ 5 มิติ” (สุขสบาย  สุขสนุก  สุขสง่า  สุขสว่างและสุขสงบ)เน้น

CG นอกระบบ
ใช้รถเขน็ช่วยเคลือ่นย้ายลจุากเตียง

กจิกรรมฟ้ืนฟูกล้ามเนือ้

 การปฏบิัติงาน Day - Night Care & Full Time

นางสาวพรรณนาราย บุตรเล็ก อายุ 48 ปี
โทร. 081-0091835

ปัจจุบันดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง จ านวน 3 ราย
รายที่ 1 รับเงินเดือน 18,000 บาท(หน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น)
รายที่ 2 รับเงินเดือน 20,000 บาท(สองหม่ืนบาทถว้น)
รายที่ 3 รับเงินเดือน  50,000 บาท(หา้หม่ืนบาทถว้น)(ชาวต่างชาติ)
หมายเหตุ : ไม่ขอรับค่าจา้งเหมาในระบบ 600 บาท/เดือน

ภาพตวัอย่าง



การปฏิบติังานของผูดู้แลช่วยเหลือผูสู้งอาย(ุCare Giver) “แบบในและนอกระบบ” ต าบลท่าเสน ภาพตวัอย่าง

เช็ดตวั

ท าบุญตกับาตร

เคล่ือนยา้ย
ป้อนอาหาร

แปรงฟัน

เขา้ห้องน ้ า

CG



การปฏิบติังานของผูดู้แลช่วยเหลือผูสู้งอาย(ุCare Giver) “แบบนอกระบบ” ต าบลท่าเสน ภาพตวัอย่าง
Care Giver มืออาชีพ ต าบลท่าเสน 

ดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 3 คน รับเงิน 20,000 บาท/เดือน

ไม่ผ่านการอบรมแต่อยู่ในการดูแลของ Care Manager ต าบลท่าเสน

 การปฏบิัติงาน Day - Night Care & Full Time

หมายเหตุ : เป็น Care Giver ในพืน้ที่ ไม่ขอเปิดเผยผู้ปฏิบัติงาน



นายเพญ็ ทองคลา้ย อาย ุ65 ปี 
(ม.5 ต.ท่าชา้ง)  

ADL = 6 (ติดบา้น)  16 (ติดสังคม)

ผู้ดูแลหลกั

นายม่ิง ชา้งน ้ า อาย ุ75 ปี 
(ม.8 ต.ท่าชา้ง)  

ADL = 1 (ติดเตียง)  ผูสู้งอายเุสียชีวิต 
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 (หลงัให้การดูแล 3  เดือน)

ผู้ดูแลหลกัผู้ดูแลหลกั

นางเสย ชา้งพลาย อาย ุ83 ปี 
(ม.5 ต.ท่าชา้ง)  

ADL = 2 (ติดบา้น)  4 (ติดสังคม)

ภาพตวัอย่าง



นางลดาวลัย์ เรืองอร่าม(PM สูงอายุรพ.บ้านลาด) 
ได้รับรางวลัชนะเลศิการประกวดผลงาน

นวตักรรม/Best Practice/CQI/R2R ปี 2561

นายจิรวทิย์ อรชร
ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี ปี 2562

ชมรมผู้สูงอายุต าบลท่าช้าง
รับการประกวดต าบล LTC ปี 2562

นางมาลนิี ทองกล า่(CM ต าบลถ า้รงค์) 
ได้รับรางวลั Care Manager ดีเด่นระดับจังหวดัและ

ระดับเขต ปี 2561

นางพรทพิย์ ค าเขยีน (CG ต าบลห้วยข้อง)
ได้รับรางวลั Care Giverดีเด่นระดับจังหวดัและ

ระดับเขต ปี 2561

พ.ท.บุญช่วย อรุณโรจน์(ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลบ้านทาน)
รับรางวลัชมรมผู้สูอายุดีเด่นดีเด่นระดับจังหวดัและ

ระดับเขต ปี 2561



ปัญหา แนวทางแก้ไข

1.ระบบงานผู้สูงอายุ
- ฐานข้อมูลการคดักรอง ADL
- การจดัท าแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan)
-มาตรฐานต าบลทีม่รีะบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวในชุมชน Long Term Care 7องค์ประกอบ
- ผู้จดัการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) และผู้ดูแลช่วยเหลอื
ผู้สูงอายุ(Care Giver)

2. การใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่ชัดเจน

1.พัฒนาระบบงานผู้สูงอายุ
2.ประสานงานหน่วยงานที่เกีย่วข้อง
3. หาภาคเีครือข่ายการด าเนินงานให้มากที่สุด เช่น กศน.บ้านลาด
4. ปรึกษาผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น ศูนย์ประกัน สสจ.พบ. , สปสช. ราชบุรี ,
งานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.พบ.

2. ปรึกษาผู้ช านาญการหน่วยงานที่มีความชัดเจนต้องลงพืน้ที่
ช่วยเหลือแก้ปัญหาในพืน้ที่
- งานประกันสุขภาพ สสจ.เพชรบุรี (เงิน)
- งานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เพชรบุรี (งาน)

3. บทบาทหน้าทีข่องบุคคลส าคญั(key man) หลกั 
เช่น CM และ CG

3. ใช้ชุดสิทธิประโยชน์และอัตราชดเชยค่าบริการสาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(เหมาจ่าย/ราย/ปี) ของเครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอบ้านลาด (Ladawon Model) 

ขอขอบคุณ

มูลนิธิเพือ่การพฒันานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
(International Health Policy Program Foundation)

จากใจ : ชาวบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี


