
Template  รหสั 4010665 Healthy Ageing 

แผนที ่ 6. การพฒันาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan) 

โครงการที ่ โครงการการพัฒนาคลนีคิผูสงูอายุ 

ระดบัการแสดงผล อาํเภอ : รพท./ รพช./ รพ.สต. 

ชื่อตัวชีว้ัด รอยละของ Healthy Ageing รอยละ 80 

คาํนิยาม  ผูสูงอายุ หมายความตาม พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต 

60 ปบริบูรณขึ้นไป 

 Healthy Ageing หมายถึง การเปน ผูสูงอายุที่ปราศจากโรค และรวมถึงการมีความสามารถ

ในการใชรางกาย สรีรวิทยา จิตใจ และสังคม ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการชราที่เกิดขึ้น ให

ทํางานไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ ในที่นี่หมายความถึงผูสูงอายุที่มีศักยภาพในการดํารงชีวิตตามปกติ 

สามารถสร า งประโยชน ในกับชุมชนและสั งคม (ที่ ม า :  WHO, ACTIVE AGEING:  A POLICY 

FRAMEWORK, 2002) และสามารถประเมิน Healthy Ageing ดวยองคประกอบตอไปนี้ (Indicators 

for healthy ageing – a debate, Int.J.Environ. Res. Public Health 2013.) 

1. A comprehensive assessment of resources 

2. Diseases and complaints 

3. Cognitive and functional capacities 

4. Limitations and disability 

โดยสามารถอธบิายแตละองคประกอบของ  Healthy ageing ไดดงันี:้ 

A comprehensive assessment of resources หมายความถงึ การมสีถานะสุขภาพผูสงูอาย ุซึง่จะได

จากการคดักรอง/ประเมิน (ดาํเนนิการตามแบบคดักรองและประเมินสขุภาพผูสงูอายรุายละเอยีดการ

คดักรอง/ประเมนิ ดวยแนวทาง “คูมือการคัดกรอง/ประเมนิผูสงูอาย”ุ กระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 

2557) ในประเดน็  

1.1 คัดกรองปญหาสําคัญและโรคที่พบบอยในผูสูงอายุ ไดแก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ความ

เสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง สุขภาพชองปาก สุขภาวะทางตา  

1.2 คัดกรองกลุม Geriatric Syndromes ไดแก สมรรถภาพสมอง ภาวะซึมเศรา ขอเขาเสื่อม 

ภาวะหกลม การกลั้นปสสาวะ ภาวะโภชนาการ ปญหาการนอน 

1.3 ประเมินสมรรถนะผูสูงอายุเพื่อการดูแล ไดแก การประเมินความสามารถในการทํากิจวัตร

ประจําวัน (Activity of Daily Living: ADL) การประเมิน/คัดกรองผูสูงอายุที่ตองไดรับการ

ดูแลระยะยาว  

2. Cognitive and functional capacities หมายความถึง สมรรถภาพสมองและการทํางานของ

รางกาย  

3. Diseases and complaints หมายถึงโรคและความเจ็บปวยที่เปนปญหาสําคัญในผูสูงอายุ ที่เมื่อ

เกิดขึ้นแลวเกิดผลกระทบในวงกวาง และเปนภาระ (Burden) 



4. Limitations and disability หมายความถึง ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันพื้นฐาน 

(Activities of daily living: ADL) 

เกณฑเปาหมาย : ดาํเนนิการตามขอ 1 – 5 ตามเกณฑ และองคประกอบตอไปนี ้

ขอ องคประกอบ ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 

1 รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการคัด

กรอง/ประเมนิสุขภาพ (ดําเนินการ

ครบทุกประเด็น 

และยอดคัดกรองสะสม) 

มีฐานขอมูลสถานะ

สุขภาพผูสูงอายุ ไม

นอยกวารอยละ 60 

มีฐานขอมูลสถานะ

สุขภาพผูสูงอายุ  

ไมนอยกวา 

รอยละ 75 

มีฐานขอมูลสถานะ

สุขภาพผูสูงอายุ  

ไมนอยกวา 

รอยละ 90 

มีฐานขอมูลสถานะ

สุขภาพผูสูงอายุ 

ครอบคลุม 100 

(สะสม) 

 

เกณฑการประเมนิ 

เกณฑคะแนน  Ranking ป 2563 

รอบที ่1/2563 เกณฑคะแนน 

1 2 3 4 5 

<49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 ≥80 

 
เกณฑการประเมนิ 

เกณฑคะแนน  Ranking ป 2563 

รอบที ่2/2563 

เกณฑคะแนน 

 

1 2 3 4 5 

<49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 ≥80 

 
วตัถปุระสงค 1.เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ เพื่อมีขอมูลสถานะสุขภาพผูสูงอายุที่เปนระบบ 

ติดตามได แมนยํา ถูกตองตามหลักวิชาการ 

2.เพื่อใหผูสูงอายุไดรับบริการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ดูแลรักษา และฟนฟู ที่มีประสิทธิภาพ 

เหมาะสมและตรงกับสภาพปญหาของผูสูงอาย ุ

3.เพื่อนําไปสูผลที่คาดหวัง คือชวยลดภาระความหลากหลายและซ้ําซอนดานคาใชจายในการ

รักษาพยาบาลของผูสูงอายุ (Elderly Health Expenditure) ของประเทศในอนาคต 

ประชากรกลุมเปาหมาย ผูสูงอายุทุกคน (ผูที่มีอายุ 60 ป บริบูรณขึ้นไป)  

วิธกีารจัดเกบ็ขอมูล มีชองทางการดําเนินการ หลากหลาย ดังนี ้

1.บันทึกขอมูลในระบบคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผูสูงอายุ Aging health data 

2.ระบบการคียผลรายงานขอมูล 43 แฟม ในรหัส special pp (กยผ.) 

3.ระบบรายงาน Health data center report (ขอมูลสรุปจาก 43 แฟม) 

4.การจัดเก็บดวยระบบ Manual (เก็บเปนขอมูลดิบ) 



5.อื่นๆ ตามศักยภาพและความจําเปนของเจาหนาที่ในการดําเนินการ 

แหลงขอมลู HDC / Aging health data 

รายการขอมลู 1 เปนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ วัดดวยระดับความสําเร็จ/การดําเนินการตามเกณฑ 

รายการขอมลู 2 เปนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ วัดดวยระดับความสําเร็จ/การดําเนินการตามเกณฑ 

สูตรคาํนวณตวัชีว้ัด  เปนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ วัดดวยระดับความสําเร็จ/การดําเนินการตามเกณฑ 

ระยะเวลาประเมนิผล ไตรมาสที่ 1 และ 3-4 

วิธกีารประเมนิผล :   สสจ. ผลักดันและสรางความเขาใจขั้นตอน/กระบวนการ/ความเชื่อมโยงของนโยบาย เพื่อแปลงสูการ

ปฏิบัติในแตละระดับอยางเหมาะสม 

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบขอมูลสรุปรวม (Summary data) ผานชองทางระบบ

ฐานขอมูลของกระทรวงฯ ไดแก ระบบ 43 แฟม, Health data center report ฯ 

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สามารถตรวจสอบขอมูลการคัดกรองและติดตามการดําเนินการไดใน

ภาพรวม (รายอําเภอ รายตําบล รายสถานพยาบาล)  และหนวยงานบริการ (รพศ/รพท./ รพช. และ รพ.

สต.) ติดตามสถานะสุขภาพผูสูงอายุรายคนไดโดยละเอียด ดวยระบบคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผูสูงอายุ 

Aging health data ซึ่ง “ระบบคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผูสูงอายุ Aging health data เปนซอฟตแวร

ที่ชวยประมวล/แปรผลคาคะแนนดิบ/การตอบขอคําถามของผูสูงอายุ จากการดําเนินการคัดกรอง/

ประเมินสุขภาพผูสูงอายุ ซึ่งจะมีความสะดวกตอผูปฏิบัติงานที่ใหบริการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ

ผูสูงอาย”ุ โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาขึ้น โดยมีสถาบันเวชศาสตรฯผูสูงอายุ กรมการแพทย เปนเจาของลิขสิทธิ์ 

(ขอเท็จจริง: ระบบคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผูสูงอายุ Aging health data ไมใชระบบที่ใชสําหรับสง
รายงานภาพรวม ไมใชโปรแกรมชวยในการทําวิจัย ไมไดเปนการใหพื้นที่บันทึกขอมูลเพื่อตอบโจทยตัวชี้วัด
หนวยงานใดๆของกรม หรือมิไดเจตนาที่มุงแสวงหาประโยชนจากขอมูลสุขภาพประชาชนใดๆทั้งสิ้น ดังนั้น 
ผูเกี่ยวของ กรุณาสื่อสารวัตถุประสงคโปรแกรมแกบุคลากรในพื้นที่ใหถูกตองตามขอเท็จจริงเพื่อประโยชนใน
การทํางานภาพรวมของบุคลากร ตลอดจนประโยชนของประชาชนเปนหลักสําคัญ) 

รายละเอียดขอมลูพืน้ฐาน 1. รอยละของผูสูงอายุท่ีไดรับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ (ที่มา: ผลการตรวจราชการ พ.ศ. 2562)  

รวมทั้งประเทศ/ 

เขตสุขภาพ  

รอยละของผูสูงอายุ

ที่ไดรับการคัดกรอง 

ADL 

รอยละของผูสูงอายุ

ที่ไดรับการคัดกรอง

โรคและปญหาสําคัญ 

รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับ

การคัดกรอง Geriatric 

Syndromes 

รวมทั้งจังหวัด 91.41 71.09 70.84 

2. อัตราความชุกของผูสูงอายุท่ีมีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม (ดวยการประเมิน MMSE) รอยละ 8.1  

3. อัตราความชุกของผูสูงอายทุี่มีความเสี่ยงภาวะหกลม (ประเมินดวย Time up and go test) รอยละ 

25.7  



4. รอยละ 88.6 ของผูสูงอายุสามารถชวยเหลือตนเองไดในการทํากิจวัตรประจําวันพื้นฐาน (ไมมี

ขอจํากัดในการทํากิจวัตรฯ) 

ผูประสานงานตวัชีว้ัด  นางโสพนิ  พมิเทพา  ตาํแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ 

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวัดศรสีะเกษ 

หมายเลขโทรศพัท  087-596-594 

 

 


