
หมวด 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย 
ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัด 7. ผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ไดรับการดูแลท้ังในสถานบริการและใน

ชุมชน 
7.1 รอยละของประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 
7.2 รอยละของตําบลท่ีมีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว  

(Long Term Care ) ในชุมชนผานเกณฑ 
ตัวช้ีวัดยอยท่ี 7.1 รอยละของประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 
คํานิยาม ผูสูงอายุ หมายถึง ประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป ท้ังเพศชายและเพศหญิง 

พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค หมายถึง การกระทําหรือพฤติกรรมของบุคคลท่ีปฏิบัติแลว
สงผลดีตอสุขภาพของบุคคลนั้นๆเอง (รางกาย จิตใจ และสังคม) 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ ประกอบดวย ดานการบริโภคอาหาร  ดาน
การออกกําลังกาย ดานการจัดการความเครียด ดานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม และดาน
การดูแลตนเองในภาวะเจ็บปวย 
1. มีกิจกรรมทางกายท่ีระดับปานกลาง (เดิน /ปนจักรยาน/ทํางานบาน/ ทําไร/ทําสวน/ 
   ทํานา/ออกกําลังกาย) สะสม 150 นาที/สัปดาห 
2. กินผักและผลไมไดวันละ 5 กํามือ เปนประจํา (6-7 วันตอสัปดาห) 
3. ดื่มน้ําเปลาอยางนอยวันละ 8 แกว 
4. ไมสูบบุหรี่ /ไมสูบยาเสน 
5. ไมดื่มเครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล (เชน สุรา เบียร ยาดองเหลา) 
6. มีการดูแลตนเองเม่ือเจ็บปวย (เม่ือไมเจ็บปวยมีการดูแลตนเอง, เม่ือมีโรคประจําตัว 
   มีการรักษาและรับประทานยาตอเนื่อง) 
7. มีการนอนหลับอยางเพียงพอ อยางนอยวันละ 7 – 8  
8. ดานทันตกรรม/การดูแลสุขภาพชองปาก 
หมายเหตุ: 
1. ผานการประเมินท้ัง 8 ดาน ถือวาผานการประเมินพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 
2. กิจกรรมทางกาย คือ การเคลื่อนไหวของรางกายเกิดจากการทํางานของกลามเนื้อ  
   และทําใหรางกายมีการใชพลังงานเพ่ิมข้ึนจากขณะพัก ประกอบดวย การทํากิจกรรม 
   ในชีวิต ประจําวัน เชน การทํางานบาน การทํางานอาชีพท่ีตองใชแรงกาย การเดินทาง 
   ดวยจักรยานหรือเดินทางเดินข้ึนบันได และกิจกรรมยามวาง เชน ออกกําลังกาย  
   เลนกีฬา วิ่ง ปนจักรยาน และการทองเท่ียว (ท่ีมา : แผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย 
   พ.ศ. 2561-2573) 
3. กินผักและผลไมไดวันละ 5 กํามือ เปนประจํา (6-7 วันตอสัปดาห) 
4 .อ า ง อิ งดั ชนี ท่ี  8  ตามแผนผู สู ง อ ายุ แห ง ช าติ  ฉบับ ท่ี  2  (พ . ศ . 2545 -2564 ) 
   ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2561 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 60 ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

40 40 50 60 50 
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วัตถุประสงค  1. เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับการดูแลสงเสริมสุขภาพจากทีมสหสาขาวิชาชีพของหนวยบริการ 
   ดานสุขภาพท่ีเก่ียวของ 
2. เพ่ือใหบริการดูแลดานสาธารณสุขถึงท่ีบานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอตามปญหา 
   สุขภาพ และชุดสิทธิประโยชนโดยการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน และทองถ่ิน 
   ใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยูในสังคมอยางมีศักดิ์ศรีเขาถึงบริการ อยางถวนหนา 
   และเทาเทียม เปนการสรางสังคมแหงความเอ้ืออาทร และสมานฉันท 
3. สามารถลดภาระงบประมาณคาใชจายดานสุขภาพภาครัฐอยางยั่งยืน ลดความแออัด 
   ในสถานพยาบาลเพ่ิมทักษะในการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชนมีสวนรวม 
4. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพในชมรมผูสูงอายุคุณภาพ /โรงเรียน 
   ผูสูงอายุและชุมชน 

ประชากรกลุมเปาหมาย ประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป ท่ีมี ADL ≥ 12 คะแนน รอยละ 5 ของประชากรสูงอายุ

ท้ังหมดของพ้ืนท่ี 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. สุมสํารวจผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพตามระเบียบวิธีวิจัย 

2. แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน /รายงานตามระบบโปรแกรมรายงาน 

3. ระบบคลังขอมูล Application Health For You (H4U) 

4. ขอมูลในระบบคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ (Health Data Center : HDC) 

แหลงขอมูล 1. ระบบคลังขอมูล Application Health For You (H4U) สมุดสุขภาพประชาชน 

2. สํานักอนามัยผูสูงอายุ และ Cluster กลุมผูสูงอายุ ,สํานักอนามัย (กรณีพ้ืนท่ี กทม.) 

   และกองสงเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

3. ศูนยอนามัยท่ี 1 - 12 และศูนยสุขภาพจิตท่ี 1 - 13 

4. ระบบการใหบริการสมุดสุขภาพประชาชน Health For you (H4U)  

5. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล, โรงพยาบาลชุมชน, 

   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน, และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนผูสูงอายุท่ีไดรับการประเมินมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนผูสูงอายุท้ังหมดท่ีไดรับการประเมิน 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  สูตรการคํานวณ  

รอยละของผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค      = A x 100 

                                                                             B 

ระยะเวลาประเมินผล พฤศจิกายน 2563 – กรกฎาคม 2564 

เกณฑการประเมิน : 

ป 2560: 

ป 2561: 

 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - 40 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - 40 
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ป 2562: 

ป 2563: 

ป 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - 50 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - 60 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1. มีการชี้แจงแนวทางการ 

   ดําเนินการสวนกลาง 

   สวนภูมิภาคและพ้ืนท่ี 

2. มีการอบรมเชิง 

   ปฏิบัติการเรื่องการใช 

   งาน Application 

   Health For You 

   (H4U) หรือสมุดสุขภาพ 

   ประชาชน ในการตอบ 

   แบบสํารวจพฤติกรรม 

   สุขภาพท่ีพึงประสงค 

   และการวิเคราะหขอมูล 

   ผลการดําเนินงาน 

   ระดับพ้ืนท่ี 

 

 

1. มีการดําเนินการแลว 

   เสร็จรอยละ 50 

2. ผลการดําเนินงาน 

   ผูสูงอายุมีพฤติกรรม 

   สุขภาพท่ีพึงประสงค 

   รอยละ 40 

3. มีการกํากับ ติดตาม 

    และ เยี่ยมเสริมพลัง 

4. มีการประเมินผลการ 

   ดําเนินงาน 

1. มีการดําเนินการแลว 

   เสร็จรอยละ 100 

2. ผลการดําเนินงาน  

   ผูสูงอายุมีพฤติกรรม 

   สุขภาพท่ีพึงประสงค 

   รอยละ 50  

3. มีการกํากับ ติดตาม 

    เยี่ยมเสริมพลัง  

4. มีการประเมินผลการ 

   ดําเนินงาน 

1. สรุปผลการ 

   ดําเนินงานและ 

   วิเคราะหผลการ 

   ดําเนินงานท่ีผาน 

   จัดทําเปนขอเสนอ 

   เชิงนโยบาย 

2. วางแผนดําเนินงาน 

    ปงบประมาณ 

    2565 

วิธีการประเมินผล :  คํานวณขอมูลจากแบบรายงาน Application Health For You (H4U) หรือสมุดสุขภาพ
ประชาชน 

เอกสารสนับสนุน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. สมุดบันทึกสุขภาพผูสูงอายุเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
2. คูมือแนวทางการสงเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืนยาว (Health Promotion & 
   Prevention Individual Wellness Plan) สําหรับเจาหนาท่ีสาธารณสุขและผูสูงอายุ 
3. คูมือแนวทางการดําเนินงานอําเภอสุขภาพดี 80 ป ยังแจว 
4. คูมือการดําเนินงานพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 
4. เกณฑชมรมผูสูงอายุคุณภาพดานสุขภาพ 
5. Application สมุดสุขภาพประชาชน (Health for You: H4U) 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

พฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึง
ประสงคของ

ผูสูงอายุ 

รอยละ 54.4 
(จากการ

สํารวจของ
กรมอนามัย) 

52 
(จากการ

สํารวจของ
กรมอนามัย) 

37.8 
(จากการสํารวจของ

กรมอนามัยผาน 
Application Health 

For You (H4U)) 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทยกิตติ ลาภสมบัติศิริ         ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักอนามัยผูสูงอายุ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02 5904503     โทรศัพทมือถือ : 081 682 9668 
    โทรสาร : 02 590 4501        E-mail : kitti.l@anamai.mail.go.th 
    สถานท่ีทํางาน : สํานักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย 
2. นางวิมล บานพวน                       ตําแหนง : รองผูอานวยการสานักอนามัยผูสูงอายุ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02 590 4793    โทรศัพทมือถือ : 097 241 9729 
    โทรสาร : 02 590 4501               E-mail : vimol.b@anamai.mail.go.th 
    สถานท่ีทํางาน : สํานักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. นางสาวจุฑาภัค เจนจิตร               ตําแหนง :  พยาบาลวิชาชีพชานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02 590 4504   โทรศัพทมือถือ : 091 768 6265 
     โทรสาร : 02 590 4501              E-mail : juthapuk.j@anamai.mail.go.th 
2. นางสาวศตพร เทยาณรงค             ตําแหนง :  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02 590 4504   โทรศัพทมือถือ : 094 967 6888 
    โทรสาร : 02 590 4501               E-mail : sataporn.T@anamai.mail.go.th 
    สถานท่ีทํางาน : กลุมพัฒนาระบบสุขภาวะและเครือขาย สํานักอนามัยผูสูงอายุ  
3. กลุมบริหารยุทธศาสตร  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02 590 4499   
    โทรสาร : 02 590 4501       E-mail : 02group.anamai@gmail.com 
    สถานท่ีทํางาน : สํานกัอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางสาวจุฑาภัค เจนจิตร                ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02 590 4504     โทรศัพทมือถือ : 091 768 6265 
   โทรสาร : 02 590 4501                 E-mail : juthapuk.j@anamai.mail.go.th 
2. นางสาวศตพร เทยาณรงค               ตําแหนง :  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02 590 4504      โทรศัพทมือถือ : 094 967 6888 
   โทรสาร : 02 590 4501                 E-mail : sataporn.T@anamai.mail.go.th 
   สถานท่ีทํางาน : กลุมพัฒนาระบบสุขภาวะและเครือขาย สํานักอนามัยผูสูงอายุ  
3. กลุมบริหารยุทธศาสตร  
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02 590 4499   
   โทรสาร : 02 590 4501         E-mail : 02group.anamai@gmail.com 
   สถานท่ีทํางาน : สํานักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย 
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ตัวช้ีวัดยอยท่ี 7.2 รอยละของตําบลท่ีมีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care ) ในชุมชนผานเกณฑ 

คํานิยาม ระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ หมายถึง การดําเนินงานสงเสริม พัฒนา สนับสนุน
ฟนฟูและสรางความเขมแข็งใหกับภาคีเครือขายและชุมชนใหมีสวนรวมในการดูแลและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุใหมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี มีอายุยืนยาว  
องคประกอบของตําบลท่ีมีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) ในชุมชนผานเกณฑ หมายถึง การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย และชุมชน ในการ
ดําเนินงานดานการสงเสริม พัฒนา สนับสนุนฟนฟู และสรางความเขมแข็งใหผูสูงอายุมีสุขภาพ
ดี มีอายุยืนยาว ดวยองคประกอบท่ีสําคัญ ดังนี ้
1. ผูสูงอายุทุกคนในชุมชนไดรับการประเมินคัดกรองปญหาสุขภาพข้ันพ้ืนฐานตามชุดสิทธิ
ประโยชน  
     - ประเมินผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิงตามกลุมศักยภาพตามความสามารถในการประกอบ 
       กิจวัตรประจําวัน (Barthel Activities of Daily Living: ADL) ทุกราย รอบ 9 เดือน และ 
        รอบ 12 เดือน 
     - ประเมินสุขภาพและคัดครองกลุมอาการผูสูงอายุ 9 ขอ (โดยคณะกรรมการพัฒนา
เครื่องมือคัดกรอง และประเมินสุขภาพผูสูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข) 

 

 

สมุดบันทึกสุขภาพ
ผู้สูงอายุ NEW.pdf

       
2. ผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิงท่ีผานการประเมินคัดกรองและมีปญหาดานสุขภาพ ไดรับการ
ดูแลและวางแผนการสงเสริมดูแลสุขภาพรายบุคคล (Care Plan) 
3. มีระบบเฝาระวังดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ในเชิงปองกันการดูแล
ผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิงในระดับตําบล ไดแก  
      - การดูแลสงเสริมดานทันตสุขภาพในผูสูงอายุ  
      - มีมาตรการสงเสริมสุขภาพเชิงปองกันตามสถานการณการระบาดและควบคุมโรค 
        ในกลุมผูสูงอายุ และผูมีภาวะพ่ึงพิงในระดับตําบล 
      - การประเมินดานสิ่งแวดลอม เชน ท่ีอยูอาศัย ระบบสาธารณูปโภค การจัดการขยะติด
เชื้อท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตของกลุมผูสูงอายุ และผูมีภาวะพ่ึงพิงในระดับตําบล เปนตน 
4. มี Care Manager /ทีมสหวิชาชีพ /หมอครอบครัว /Caregiver อาสาสมัครบริบาล
ทองถ่ินอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และแกนนําผูสูงอายุ
ในการดูแลเยี่ยมผูสูงอายุ และผูมีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน 
5. มีการประเมินผูสูงอายุ และผูมีภาวะพ่ึงพิงตามกลุมศักยภาพตามความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตรประจําวัน (Barthel Activities of Daily Living: ADL) รอบ 9 เดือน และ 
   รอบ 12 เดือน โดยมีผลการประเมินการเปลี่ยนกลุมของผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิงจาก 
       - กลุมติดเตียงมาติดบาน 
       - กลุมติดบานมาติดสังคม 
6. มีระบบการบันทึกการรายงานขอมูลผานระบบโปรแกรม Long Term Care (3C)  
       - รายงานการข้ึนทะเบียน CM /CG /CP 

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564 หน้า :: 39



       - การรายงานผลการประเมินตําบลตามเกณฑ 6 องคประกอบ ท้ังพ้ืนท่ีใหม /พ้ืนท่ี 
         ท่ีผานการประเมินมาแลว 3 ปข้ึนไป เพ่ือใหการประเมินและรับรองซํ้า  
         (RE–Accreditation) 

เกณฑเปาหมาย : 
ปงบประมาณ 60 ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

50 60 70 80 95 
 
วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับการดูแลสงเสริม ปองกัน ฟนฟูดานสุขภาพ จากทีมสหสาขาวิชาชีพ 

   ของหนวยบริการดานสุขภาพท่ีเก่ียวของ    
2. เพ่ือใหภาคีเครือขายมีการสนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดบริการการดูแลดานสาธารณสุข
จากหนวยบริการเชื่อมโยงถึงท่ีบานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอตามปญหาสุขภาพ และตาม
ชุดสิทธิประโยชน โดยการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน และทองถ่ิน ใหผูสูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีอยูในสังคมอยางมีศักดิ์ศรีเขาถึงบริการอยางถวนหนาและเทาเทียม เปนการสราง
สังคมแหงความเอ้ืออาทรและสมานฉันท  
3. สามารถลดภาระงบประมาณคาใชจายดานสุขภาพภาครัฐอยางยั่งยืน ลดความแออัด 
   ในหนวยบริการ เพ่ิมทักษะในการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน โดยการมี 
   สวนรวมของทุกภาคีเครือขายในระดับชุมชน 
4. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของ ดานการสงเสริมสุขภาพ 
ฟนฟูและปองกันในผูสูงอายุ และผูมีภาวะพ่ึงพิงทุกคนตั้งแตระดับชุมชน ตําบล โดยภาคี
เครือขายในระดับพ้ืนท่ีทุกภาคสวน 

ประชากรกลุมเปาหมาย ผูสูงอายุและผูท่ีมีภาวะพ่ึงพิงทุกคนท่ัวประเทศ ดําเนินการทุกจังหวัด อําเภอ ตําบล ท่ัว
ประเทศ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล ขอมูลการคัดกรอง : 

     - มีการประเมินความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวัน (ADL)  

     - ประเมินสุขภาพและคัดครองกลุมอาการผูสูงอายุ 9 ขอ (โดยคณะกรรมการพัฒนา 
        เครื่องมือคัดกรองและประเมินสุขภาพผูสูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข) 
     - กลุมผูสูงอายุและผูท่ีมีภาวะพ่ึงพิง : ไดรับการประเมินความสามารถในการดําเนิน 

       ชีวิตประจําวัน (ADL) ประเมินตามรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน เ พ่ือดู 

       การเปลี่ยนแปลงและคุณภาพของ Care Plan 

ขอมูลมีบริการสงเสริมปองกันดูแลสุขภาพผูสูงอายุในระดับตําบล :  

     - การดูแลสงเสริมดานทันตสุขภาพในผูสูงอายุ  

     - มีระบบการสงเสริมสุขภาพเชิงปองกันตามสถานการณการระบาด และควบคุมโรคใน 

        กลุมผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิงในระดับตําบล 

    - การประเมินดานสิ่งแวดลอม เชน ท่ีอยูอาศัย ระบบสาธารณูปโภค ท่ีเอ้ือตอการ

ดํารงชีวิตของกลุมผูสูงอายุ และผูมีภาวะพ่ึงพิงในระดับตําบล เปนตน 

ขอมูลการจัดทํา Care Plan ผูสูงอายุ และผูมีภาวะพ่ึงพิงรายบุคคล ตั้งแตประจํา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดทําเฉพาะกลุมผูสูงอายุ และผูมีภาวะพ่ึงพิง ท่ีมี ADL < 

11 ) : 

    - หนวยบริการมีการจัดทํา Care Plan รายบุคคลผานระบบโปรแกรม Long Term Care 
(3C)  
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    - มี Caregiver อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ และอาสาสมัคร 
      สาธารณสุขประจําหมูบาน เขาเยี่ยมและใหการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุและผูมีภาวะ
พ่ึงพิงตาม Care Plan 
    - พ้ืนท่ีหนวยบริการมีการบันทึกขอมูลรายงานผลการดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพ่ึงพิง 
      ลงใน Care Plan ผานระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) 

แหลงขอมูล แหลงฐานขอมูลท่ีสามารถสืบคน /อางอิง : 

    - ระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) รายงานประจําเดือนกรมอนามัย 

    - ระบบโปรแกรม Long Term Care สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

    - ระบบโปรแกรม HDC กระทรวงสาธารณสุข 

    - ระบบโปรแกรม Health KPI กระทรวงสาธารณสุข 

    - DOH Dashboard กรมอนามัย 

หมายเหตุ : ทุกระบบมาจากแหลงขอมูลเดียวกันคือระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนตําบลที่ ผานการประเมินระบบการสง เสริมสุขภาพดูแลผูสู งอายุระยะยาว 
         (Long Term Care) ในชุมชน (6 องคประกอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

รายการขอมูล 2 
(ประเมินตอเนื่อง 
จากป 2563  
ตามองคประกอบใหม  
ป 2564) 

A1 = จํานวนตําบลใหมท่ีผานเกณฑการประเมิน 6 องคประกอบ ประจําปงบประมาณ 
        พ.ศ. 2564 

รายการขอมูล 3 
(ประเมินเพ่ือการรับรองซํ้า 
(RE– Accreditation) กรณี
ผานการประเมินมาแลวเกิน 
3 ป) 

A2 = จํานวนตําบลท่ีผานการประเมินมาแลวอยางนอย 3 ป และขอรับการประเมินรับรอง
ซํ้า (RE–Accreditation) ประจําป งบประมาณ พ.ศ.  2564 ตามเกณฑการประเมิน  
6 องคประกอบ 

รายการขอมูลท่ี 4 B = จํานวนตําบลท้ังหมด 
สูตรการคํานวณตัวช้ีวัด สูตรการคํานวณ : (A) หรือ (A1) หรือ (A2) x 100 

                                     B 
ระยะเวลาการประเมินผล รอบท่ี 1 : 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564) 

รอบท่ี 2 : 6 เดือนหลัง (เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2564) 
เกณฑการประเมิน : 

ป 2560: 

ป 2561: 

 

 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- 30 - 50 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- 50 - 60 
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ป 2562: 

ป 2563: 

ป 2564:  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- 60 - 70 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- 70 - 80 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- ทุกจังหวัดมีแผนการ 
  ขับเคลื่อนและมีแนว 
  ทางการคัดกรองและ 
  ประเมินสุขภาพผูสูงอายุ 
  ดวย ADL 
 
 
 
- ประเมินสุขภาพและ 
  คัดครองกลุมอาการ 
  ผูสงูอายุ 9 ขอ  
  (โดยคณะกรรมการ 
  พัฒนาเครื่องมือคัดกรอง 
  และประเมินสุขภาพ 
  ผูสูงอายุกระทรวง 
  สาธารณสุข)  
 
 
- มีการประชุมชี้แจง 
  การประสานหนวยงาน 
  ท่ีเก่ียวของ 
- ทุกจังหวัดมีการจัดทํา 
  แผนการดูแลผูสูงอายุ 
  รายบุคคล 
- มีแผนการขับเคลื่อน 
  การดําเนินงานตําบล 
  คุณภาพในทุกพ้ืนท่ี 
  

- มีผลการประเมิน 
  คัดกรอง ADLและปญหา 
  สุขภาพผูสูงอายุท่ีจําเปน 
  ในการวางแผนการดูแล 
  สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
 
 
  
- มีผลการประเมินสุขภาพ 
  และคัดครองกลุมอาการ 
  ผูสูงอายุ 9 ขอ  
  (โดยคณะกรรมการ 
  พัฒนาเครื่องมือคัดกรอง 
  และประเมินสุขภาพ 
  ผูสูงอายุกระทรวง 
  สาธารณสุข) 
 
 
- มีผลการประเมินตําบล 
  ผานเกณฑ รอยละ 90  
 

-  มีผลการประเมินคัด 
   กรอง ADL และปญหา 
   สุขภาพผูสูงอายุท่ี 
   จําเปนในการวาง 
   แผนการดูแลสงเสริม 
   สุขภาพผูสูงอายุ 
 
 
- มีผลการประเมินสุขภาพ 
  และคัดครองกลุมอาการ 
  ผูสูงอายุ 9 ขอ  
  (โดยคณะกรรมการ 
  พัฒนาเครื่องมือคัดกรอง 
  และประเมินสุขภาพ 
  ผูสูงอายุกระทรวง 
  สาธารณสุข) 
 
 
- มีผลการประเมินตําบล

ผานเกณฑ รอยละ 93 

-  มีผลการประเมิน 
 คัดกรองADLและ 
 ปญหาสุขภาพ 
 ผูสูงอายุท่ีจําเปนใน 
 การวางแผนการดูแล 
 สงเสริมสุขภาพ 
 ผูสูงอายุ 
 

- มีผลการประเมิน 
  สุขภาพและคัดครอง 
  กลุมอาการผูสูงอายุ  
  9 ขอ (โดย 
  คณะกรรมการ 
  พัฒนาเครื่องมือคัด 
  กรองและประเมิน 
  สุขภาพผูสูงอายุ 
  กระทรวง 
  สาธารณสุข) 
- มีจํานวนตําบล  
ผานเกณฑรอยละ 95 

 

วิธีการประเมินผล : 1. พ้ืนท่ีประเมินตนเองตามองคประกอบในระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) 
2. จังหวัดประเมินพ้ืนท่ีตามองคประกอบในระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) และ
รายงานประจําเดือน 
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3. ศูนยอนามัยเขตสุมประเมินและรายงานตามองคประกอบในระบบโปรแกรม Long Term 
Care (3C) และรายงานประจําเดือน 

เอกสารสนับสนุน : - คูมือแนวทางการจัดทํา Care Plan Online กรมอนามัย 
- โปรแกรมการบันทึกขอมูล Long Term Care (3C) กรมอนามัย /สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ 
- คูมือการใชโปรแกรม Long Term Care (3C) 
- คูมือแนวทางการฝกอบรมหลักสูตร Care Manager /Caregiver กรมอนามัย 
- คูมือแนวทางการฝกอบรมหลักสูตรฟนฟู Care Manager /Caregiver กรมอนามัย 
- คูมือแนวทางการฝกอบรมอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินตามหลักสูตรนักบริบาลทองถ่ิน  
(Care Community) 
-  คู มือแนวทางการดํ า เนินงานการดูแลผู สู งอายุและผูป วยระยะกลางในชุมชน 
(Intermediate  Care in Community) 
- สมุดบันทึกสุขภาพผูสูงอายุเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
- กลยุทธการดําเนินงานตําบลดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาวกับตําบลตนแบบดีเดน 
- แนวทางการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยาว 
- คูมือสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baseline data หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ตําบลท่ีมีระบบ
การสงเสริม
สุขภาพดูแล
ผูสูงอายุระยะ 
ยาว (Long Term 
Care : 
LTC) ในชุมชน
ผานเกณฑ 

รอยละ 71.59 
(ทุกตําบลท่ัว 

ประเทศ)
  
  

 

83.9 
 (ทุกตําบลท่ัว 

ประเทศ) 

92.78  
(ทุกตําบลท่ัว 

ประเทศ) 

 
ผูใหขอมูลทางวิชาการ     
/ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล : นายแพทยกิตติ ลาภสมบัติศิริ  ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักอนามัยผูสูงอายุ  
โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 4503            โทรศัพทมือถือ : 081 682 9668 
โทรสาร : 0 2590 4501             E-mail : kitti.l@anamai.mail.go.th 
สถานท่ีทํางาน : สํานักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย  
 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

ชื่อ – สกุล : นางรัชนี บุญเรืองศรี  ตําแหนง : นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 4508  โทรศัพทมือถือ : 099 616 5396 
โทรสาร : 0 2590 4501   E-mail : rachanee.b@anamai.mail.go.th 
สถานท่ีทํางาน : สํานักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย 
 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

ชื่อ – สกุล : กลุมบริหารยุทธศาสตร  
โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 4499   
โทรสาร : 0 2590 4501   E-mail : 02group.anamai@gmail.com 
สถานท่ีทํางาน : สํานักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย 
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