
 

Template   รหสั 401066  การคดักรองสขุภาพ ADL รอยละ 95 

โครงการที ่ โครงการการพัฒนาคลนีคิผูสงูอายุ 

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

ชือ่ตวัชี้วดั รอยละการคดักรองสุขภาพ ADL รอยละ 95 

คาํนิยาม ADL - Activities of Daily Living หรือการดําเนินกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ ที่บอกถึงสภาพรางกาย 

และระดับความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ เชนการขับถาย การกิน และการอาบน้ํา 

ประเมินสมรรถนะผูสูงอายุเพื่อการดูแล ไดแก การประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน 

(Activity of Daily Living: ADL) การประเมิน/คัดกรองผูสูงอายุที่ตองไดรับการดูแลระยะยาว  

  

เกณฑการประเมนิ 

เกณฑคะแนน  Ranking ป 2563 

รอบที ่1/2563 เกณฑคะแนน 

1 2 3 4 5 

<61 62 - 72 73 - 83 84 - 94 ≥95 

 
เกณฑการประเมนิ 

เกณฑคะแนน  Ranking ป 2563 

รอบที ่2/2563 เกณฑคะแนน 

1 2 3 4 5 

<61 62 - 72 73 - 83 84 - 94 ≥95 

 
วัตถปุระสงค 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 จํานวนผูสูงอายทุี่ไดรบัการคัดกรอง ADL รหัส  spacail PP 1B1280  1B1281  1B1282 

รายการขอมลู 2 จํานวนผูสูงอายทุั้งหมด ประเภท  1 และ  3 

สูตรคาํนวณตวัชีว้ัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมนิผล ไตรมาสที่ 1 และ 3-4 

วิธกีารประเมนิผล :   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบขอมูลสรุปรวม (Summary data) ผานชองทางระบบฐานขอมูล

ของกระทรวงฯ 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 เปนเจาของลิขสิทธิ ์

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

เอกสาร/เครื่องมอืสนบัสนุน :  1. พระราชบัญญตัิผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 

2. แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564) ฉบับปรับปรงุครัง้ที่ 1 พ.ศ. 2552 

3. คูมือการคัดกรอง/ประเมินผูสงูอายุ ป 2557 ฉบับบูรณาการกระทรวงสาธารณสุข 

4. แบบฟอรม (One Page) Basic Geriatric Screening: BGS และ Geriatric Screening:GA) 

5. ระบบคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผูสูงอายุ Aging health data 

6. คูมือแนวทางการจัดบริการสุขภาพผูสูงอายุ(คลีนิค)ในสถานบริการสุขภาพ กรมการแพทย 

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. อตัราความชุกของผูสูงอายทุี่มีความเสี่ยงภาวะหกลม (ประเมินดวย Time up and go test) รอยละ 

25.7  

4. รอยละ 88.6 ของผูสูงอายุสามารถชวยเหลือตนเองไดในการทํากิจวัตรประจําวันพื้นฐาน (ไมมี

ขอจํากัดในการทํากิจวัตรฯ) 

 

ผูประสานงานตวัชีว้ัด  นางโสพนิ  พมิเทพา  ตาํแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ 

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวัดศรสีะเกษ 

หมายเลขโทรศพัท  087-596-5949 

 

 


