
 

 Template  รหสั 401050  การพัฒนาและสรางเสริมศกัยภาพคนไทยกลุมวัยผูสงูอาย ุ

ชือ่ตวัชีว้ดั รอยละของตาํบลทีม่ีระบบการสงเสรมิสขุภาพดูแลผูสงูอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชมุชนผานเกณฑ 

80% 

คาํนิยาม มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ หมายถึง มีการ

ดําเนินงานครบองคประกอบ 10 ขอ ดังนี้ 

1. มีระบบการประเมนิคัดกรองปญหาสุขภาพมีขอมูลดานสุขภาพผูสงูอาย ุ 

2. มีชมรมผูสูงอายุผานเกณฑชมรมผูสูงอายุคุณภาพ 

3. มีการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในกลุม ติดสังคม ติดบาน ติดเตียง 

4. มีผูจัดการการดูแลผูสงูอายุ (Care  Manager) ผูดูแลชวยเหลือผูสงูอายุ (Caregiver) หรือ อาสาสมัครดูแล

ผูสูงอาย ุ

5. มีการดูแลผูสูงอายุระยะยาวโดยการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

6. มีบริการการดูแลสุขภาพผูสูงอายุท่ีบานที่มีคุณภาพ (Home Health Care) จากสถานบริการสูชุมชนโดย

บุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ/ ทีมหมอครอบครัว 

7. มีระบบการดูแลผูสูงอายุ กลุมติดบาน กลุมติดเตียง โดยทองถิ่น ชุมชน มีสวนรวมและมีแผนการดูแล

ผูสูงอายุรายบุคคล (Care Plan) มีคณะอนุกรรมการ บริหารจัดการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน  

8. มีบริการสงเสริมปองกันทันตสุขภาพในระดับตําบล 

9. มีวัดผานเกณฑมาตรฐานวัดสงเสริมสุขภาพ 

10. มีผลลัพธการดําเนินงาน 

หมายเหตุ: ผานเกณฑ หมายถึง  ผานองคประกอบทุกขอในแตละตําบล 

-  มีการประเมินความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวัน (ADL) /การประเมินสภาวะของผูสูงอายุ 

(TAI) ประกอบดวย Functional Activity status และการประเมินคัดกรองขั้นพื้นฐานตามชุดสิทธิ

ประโยชน () 

- ชมรมผูสูงอายุผานเกณฑชมรมผูสูงอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรมผูสูงอายุท่ีอยูในระดับตําบล และผาน

เกณฑชมรมผูสูงอายุคุณภาพ ศูนยอนามัยที่ 10  

- มีระบบการสงเสริมสุขภาพ/เฝาระวังภาวะหกลม /การเฝาระวังแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมและ

แผนการปองกันดูแลสุขภาพผูสูงอายุในระดับตําบล เชน ทันตสุขภาพ การปองกันควบคุมโรคในกลุม

ผูสูงอายุ การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เปนตน ดําเนินการโดยแกนนําชมรมผูสูงอายุ 

Caregiver อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น อผส. หรือ อสม. 

เกณฑเปาหมาย :  

ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 

เกณฑการประเมนิ 

เกณฑคะแนน  Ranking 

ป 2563 รอบที ่1/2563 

เกณฑคะแนน 

1 2 3 4 5 

<34 35-39 40-44 45-49 ≥50 
 



 

เกณฑการประเมนิ 

เกณฑคะแนน  Ranking 

ป 2563 รอบที ่2/2563 

 

เกณฑคะแนน 

1 2 3 4 5 

<49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 ≥80 

 

วัตถปุระสงค  1. เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการประเมินคัดกรองสุขภาพพื้นฐานและไดรับการดูแลสุขภาพตามศักยภาพของ

ผูสูงอายุ เขาถึงชุดสิทธิประโยชนไดอยางเทาเทียม 

2. เพื่อใหบริการดูแลดานสาธารณสุขถึงที่บานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอตามปญหาสุขภาพและชุด

สิทธิประโยชน โดยการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน และทองถิ่น ใหผูมีภาวะพึ่งพิงมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูใน

สังคมอยางมีศักดิ์ศรี เขาถึงบริการอยางถวนหนาและเทาเทียมเปนการสรางสังคมแหงความเอื้ออาทร และ

สมานฉันท 

3. สามารถลดภาระงบประมาณคาใชจายดานบริการสุขภาพลงอยางยั่งยืน ลดความแออัดใน

สถานพยาบาล เพิ่มทักษะในการจัดการดูแลสุขภาพตนเองโดยครอบครัว ชุมชนมีสวนรวม ในการวางแผนการ

ดูแลรักษาและสงเสริมสุขภาพทุกระบบ 

4. เพื่อสงเสริม สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพในชมรมผูสูงอายุคุณภาพ/

โรงเรียนผูสูงอายุและระดับชุมชน 

ประชากรกลุมเปาหมาย ผูสูงอายุทุกคน 

วิธกีารจัดเกบ็ขอมูล ขอมลูการคัดกรอง : 

- มีการประเมินความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวัน (ADL) /การประเมินสภาวะของผูสูงอายุ (TAI) 

ประกอบดวย Functional Activity status และการประเมินคัดกรองขั้นพื้นฐานตามชุดสิทธิประโยชน 

- กลุมผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง : การประเมินความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวัน (ADL) /การ

ประเมินสภาวะของผูสูงอายุ (TAI) ประเมินตามรอบทุก 9 เดือนตามประกาศสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาต ิ

- กลุมผูสูงอายุติดสังคม : การประเมินความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวัน (ADL) อยางนอยปละ 1 

ครั้ง (ตามปงบประมาณ) 

- จากฐานขอมูลการคัดกรองสุขภาพในระบบ HDC   /  Vision2020 / Aging Data Health 

- รายงานผลการประเมินตําบล LTC ระดับอําเภอ 

แหลงขอมลู -  ฐานขอมูลระบบ HDC Vision2020  Aging Data Health 

-  รายงานที่เกี่ยวของของสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดศรีสะเกษ 

รายการขอมลู 1 A = จํานวนตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  

      ในชุมชน ผานเกณฑ 

รายการขอมลู 2 B =  จํานวนตําบลทั้งหมดในอําเภอ 

สูตรคาํนวณตวัชีว้ัด  (A/B) x 100  

ระยะเวลารายงาน ไตรมาส 1 และ 3 



วิธกีารประเมนิผล :  1. พื้นที่ประเมินตนเองตามองคประกอบตําบล (Long Term Care)สงขอมูลใหอําเภอ เพื่อออกปะเมิน

รับรองในระดับอําเภอ /จังหวัด/เขตสุขภาพ สุมประเมินรับรองตําบลในระดับดีมากและดีเดน 

2. CUP / โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีการวางแผนการพัฒนาระบบการประเมินคัดกรองสุขภาพ/การ

จัดทํา  Care Plan ตามระบบโปรแกรม Care Plan Online และมีขอมูลในระบบ HDC Vision2020  

Aging Data Health 

ผูประสานงาน 

 

นางโสพนิ  พิมเทพา  ตาํแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ 

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวัดศรสีะเกษ 

หมายเลขโทรศพัท  087-596-5949 

 

  

 

 


