แผนสุขภาพ
กลุมวัยผูสูงอายุ ปงบประมาณ 2562

แผนสุขภาพจังหวัดอางทอง : ผูส้ งู อายุ
สถานการณ
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แผนสุขภาพจังหวัดอางทอง : ผู้สงู อายุ

สถานการณ
อัตราของ Healthy Ageing เพิม่ ขึน้ หรือคงที่จากปี 2560

สภาพปญหา
1.
2.
3.
4.

อปท. สมัครเขารวมโครงการ ฯ นอย
หนวยบริการที่รับการประเมินยังขาดความพรอมและความเขาใจในการดําเนินงานตามองคประกอบ
การสํารวจ/คัดกรองไมเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
อัตราการครอบคลุมการสํารวจ/คัดกรองต่ํา เมื่อเทียบกับประชากรผูสูงอายุ

แผนสุขภาพจังหวัดอางทอง : แผนผู้สงู อายุ ปี 2562
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

มาตรการ

กลยุทธ

ผูสูงอายุพึ่งพาตนเอง ดํารงกิจกรรมประจําวันไดดี (Independent Living) และมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
1. รอยละของตําบลทีม่ ีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ ( รอยละ 70)
2. อัตราของ Healthy Ageing เพิ่มขึ้นหรือคงที่จากป 2561

1. ดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care)

1.1สรางการมี
สวนรวมของ
ภาคีเครือขายใน
การดําเนินงาน
Long Term
Care

1.2 ปรับปรุง
ระบบบริการ
รองรับผูสูงอายุ

2. คัดกรองภาวะสุขภาพผูสูงอายุ

2.1 เรงรัดการ
คัดกรองผูสูงอายุ

2.2 เสริมสราง
ความรอบรูดาน
สุขภาพ (Health
Literacy)

small success ป 2562
ตัวชี้วัดผลลัพธ

เปาหมาย
3 เดือน

1.ร้อยละของตําบลที่มีระบบ
การส่ งเสริ มสุขภาพดูแล
ผูส้ ูงอายุระยะยาว (Long
Term Care)ในชุมชน
ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 70)

มีพ้ืนที่
มีขอ้ มูลผูส้ ูงอายุ
ดําเนินการตาม
เป้ าหมายเข้า กลุ่มเป้ าหมายในพื้นที่ องค์ประกอบตําบล
ร่ วมดําเนิ นการ ครบถ้วน
ดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว
ปี 62

-ดําเนินการประเมิน
ตําบลที่เข้าร่ วมตําบล
ที่มีระบบการส่งเสริ ม
สุขภาพดูแลผูส้ ูงอายุ
ระยะยาว(Long
Term Care)ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์

2.ร้ อยละของ Healthy
Ageing

ดําเนินการคัด
กรอง ร้ อยละ
70

อัตราของ
Healthy
Ageing
เพิม่ ขึน้ หรือคงที่จากปี
2561

เปาหมาย 6
เดือน

ดําเนินการคัดกรอง
ร้ อยละ 100

เปาหมาย 9
เดือน

อัตราของ
Healthy
Ageing
เพิม่ ขึน้ หรือคงที่จากปี
2561

เปาหมาย 12
เดือน

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ

สสจ.

พมจ.
1. ให้ คาํ แนะนําในการจดทะเบียนชมรม

ผู้สูงอายุ
2. ให้ ความช่ วยเหลือแก่ผู้สูงอายุทยี่ ากไร้

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน LTC
2. ติดตาม ให้ คาํ แนะนํา แก่ อปท.ในการ
ดําเนินงานโครงการ ฯ และหน่ วยบริการ
3. ประเมินตามมาตรฐานตําบล LTCผ่ านเกณฑ์
4. สร้ างแรงจูงใจ ประกวด ตําบล ชมรม Cm
Cg ดีเด่ น

กลยุทธที่ 1

องคการปกครองสวน
ทองถิ่น
1.สมัครเข้ าร่ วมโครงการดูแลผู้สูงอายุ
2. สนับสนุนการดําเนินงาน Long term
Care
3. จัดสภาพแวดล้อมให้ เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ

สรางการมีสวนรวม
ของภาคีเครือขายใน
การดําเนินงาน Long
Term Care

........

ชมรมผูสูงอายุ
1.จัดกิจกรรมออกกําลังกาย ด้ านโภชนาการ
สํ าหรับผู้สูงอายุ
2.เชิญชวนผู้เกษียณอายุ เป็ นคลังสมอง
ผู้สูงอายุทตี่ ิดบ้ าน ออกมาร่ วมกิจกรรม
3.เยีย่ มให้ กาํ ลังใจผู้สูงอายุทตี่ ดิ บ้ าน/ติดเตียง

สสอ
1.เชิญชวน อปท. สมัครกองทุนผู้สูงอายุ
พึง่ พิง ในทีป่ ระชุมหัวหน้ าส่ วนราชการ
ของอําเภอ
2. ร่ วมกับจังหวัดติดตาม ให้ คาํ แนะนํา แก่
อปท.
3. ร่ วมประเมินตามมาตรฐานตําบล Long
Term Care

รพท./รพช./รพ.สต.
1.เชิญชวนองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น สมัคร
กองทุนผู้สูงอายุพงึ่ พิง ในพืน้ ทีต่ นเอง
2.ร่ วมติดตาม ให้ คําแนะนํา แก่ อปท.
3. ส่ งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุมีบทบาทเป็ นผู้นํา
สั งคม ให้ มีการอบรมสั่ งสอนบุตรหลานให้ กล้ าคิด
กล้ าทําและกล้ าตัดสิ นใจ
4. ดําเนินการตามองค์ ประกอบ Long Term Care

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ

สสจ.

สสอ

ควบคุม กํากับ การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุตาม
เกณฑ์ มาตรฐาน

1.จัดระบบส่ งต่ อผู้สูงอายุทพี่ บภาวะผิดปกติ
เพือ่ รับการรักษา
2. ควบคุม กํากับ การจัดทําแผนแก้ไขปัญหา
ผู้สูงอายุ ของ รพ.สต.

กลยุทธที่ 2

รพ.สต.
1. จัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรมการแก้ไข
ปัญหาจากการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ
2 .มีระบบการส่ งต่ อผู้สูงอายุทพี่ บภาวะ
ผิดปกติเพือ่ รับการรักษา
3. เยีย่ มติดตามผู้สูงอายุ

ปรับปรุงระบบบริการ

รพท / รพช
1.พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
2. จัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรมการ
แก้ไขปัญหาจากการคัดกรอง/ประเมิน
ผู้สูงอายุ
3. มีระบบการส่ งต่ อและคืนข้ อมูลให้ แก่
รพ.สต.
4. เยีย่ มติดตามผู้สูงอายุ

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ

สสจ.
.ควบคุม กํากับ การคัดกรอง ให้ ได้ ตาม

กําหนดของกรอบมาตรการ โดยนําเสนอผล
การคัดกรองในทีป่ ระชุม กวป.

กลยุทธที่ 3

1. ควบคุม กํากับ การคัดกรอง ของหน่ วย
บริการให้ ได้ ตามกําหนดของกรอบ
มาตรการ
2. ตรวจสอบและวิเคราะห์ ข้อมูล HDC
ผู้สูงอายุทุก 1 เดือน

เร่ งรัดการคัดกรอง
ผู้สูงอายุ

รพท / รพช./รพ.สต.
. สํารวจ/คัดกรองผู้สูงอายุ

สสอ

- ADL
- Geriatric Syndrome
- โรคไม่ ตดิ ต่ อเรื้อรัง
(โดยคัดกรองกลุ่มทีย่ งั ไม่ ได้ คดั กรองปี 2561 ก่อน)
2. วิเคราะห์ ข้อมูลโรคทีเ่ ป็ นปัญหาจากการคัดกรอง
ผู้สูงอายุ 3 อันดับ

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ

สสจ.
1.วิเคราะห์ ข้อมูลจากการคัดกรอง
ผู้สูงอายุทมี่ ีความเสี่ ยงในการพลัดตก
หกล้มในอําเภอที่มอี ตั ราสู ง จํานวน 4
อําเภอ
2. อบรม ครู ข. ระดับอําเภอ
3. นําเสนอผลการดําเนินการ
เสริมสร้ างความรอบรู้ แก่ ผ้ทู ี่เกีย่ วข้ อง
4. ควบคุม กํากับ ติดตาม

สสอ

กลยุทธที่ 4
เสริมสราง

ความรอบรูดานสุขภาพ
( Health Literacy)

รพท / รพช./รพ.สต.
1.จัดทําฐานข้ อมูลผู้สูงอายุที่เข้ ารับความรู้
การป้ องกันการพลัดตกหกล้ม
2. ครู ข. ดําเนินการถ่ ายทอดความรู้แก่
ผู้สูงอายุกลุ่มเป้ าหมาย (กลุ่มติดสั งคม)
3. สั มภาษณ์ และเก็บแบบสอบถามด้ าน
สุ ขภาพเกีย่ วกับการพลัดตกหกล้ม ครั้งที่
1 และครั้งที่ 2 ส่ ง สสอ.

1.ร่ วมพิจารณาดําเนินการคัดเลือก
พืน้ ที่ที่มีปัญหาการพลัดตกหกล้ม
2.ตรวจสอบความครบถ้ วนของ
แบบสอบถามและรวบรวม ครั้งที่ 1
และครั้งที่ 2 ของ รพท. รพช. รพ.สต.
ส่ ง สสจ.
3. ควบคุม กํากับ ติดตาม

