
แผนสุขภาพ

กลุมวัยผูสูงอายุ    ปงบประมาณ 2562



แผนสุขภาพจังหวัดอางทอง : ผูส้งูอายุ

สถานการณ 

100

57.1 61.1
66.7

87.5

60 42.86



แผนสุขภาพจังหวัดอางทอง : ผู้สงูอายุ

สถานการณ 

1. อปท. สมคัรเขารวมโครงการ ฯ  นอย

2. หนวยบริการท่ีรับการประเมนิยังขาดความพรอมและความเขาใจในการดําเนินงานตามองคประกอบ

3. การสํารวจ/คัดกรองไมเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด

4. อัตราการครอบคลุมการสํารวจ/คัดกรองต่ํา เมื่อเทียบกับประชากรผูสูงอายุ

อตัราของ Healthy Ageing เพิม่ขึน้หรือคงที่จากปี 2560

สภาพปญหา



แผนสุขภาพจังหวัดอางทอง : แผนผู้สงูอายุ ปี 2562

ผูสูงอายุพ่ึงพาตนเอง ดํารงกิจกรรมประจําวันไดด ี(Independent Living) และมคุีณภาพชีวิตท่ีดีเปาประสงค

ตัวช้ีวัด 1. รอยละของตําบลทีม่ีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ ( รอยละ 70)

2. อัตราของ Healthy Ageing เพ่ิมข้ึนหรือคงที่จากป 2561

1. ดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care)มาตรการ 2. คัดกรองภาวะสุขภาพผูสูงอายุ

กลยุทธ
1.1สรางการมี

สวนรวมของ

ภาคีเครือขายใน

การดําเนนิงาน

Long Term 

Care

1.2 ปรับปรุง

ระบบบริการ

รองรับผูสูงอายุ

2.1  เรงรัดการ

คัดกรองผูสูงอายุ

2.2  เสริมสราง

ความรอบรูดาน

สุขภาพ (Health 

Literacy)



small success  ป  2562

ตัวชี้วัดผลลัพธ เปาหมาย 

3 เดือน

เปาหมาย 6 

เดือน

เปาหมาย 9 

เดือน

เปาหมาย 12 

เดือน

1.ร้อยละของตาํบลท่ีมีระบบ

การส่งเสริมสุขภาพดูแล

ผูสู้งอายรุะยะยาว (Long 
Term Care)ในชุมชน

ผา่นเกณฑ ์(ร้อยละ 70)

มีพ้ืนท่ี

เป้าหมายเขา้

ร่วมดาํเนินการ

ปี 62

มีขอ้มูลผูสู้งอายุ

กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ี

ครบถว้น

ดาํเนินการตาม

องคป์ระกอบตาํบล

ดูแลผูสู้งอายรุะยะยาว

-ดาํเนินการประเมิน

ตาํบลท่ีเขา้ร่วมตาํบล

ท่ีมีระบบการส่งเสริม

สุขภาพดูแลผูสู้งอายุ

ระยะยาว(Long 
Term Care)ใน

ชุมชนผา่นเกณฑ์

2.ร้อยละของ Healthy 
Ageing

ดาํเนินการคดั

กรอง ร้อยละ 

70

ดาํเนินการคดักรอง 

ร้อยละ 100

อตัราของ 

Healthy 
Ageing
เพิม่ขึน้หรือคงที่จากปี 

2561

อตัราของ 

Healthy 
Ageing
เพิม่ขึน้หรือคงที่จากปี 

2561



กลยุทธที่ 1 
สรางการมสีวนรวม

ของภาคีเครือขายใน

การดําเนนิงาน Long 

Term Care

........

สสจ.

1. ประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน LTC

2. ติดตาม ให้คาํแนะนํา แก่ อปท.ในการ

ดําเนินงานโครงการ ฯ และหน่วยบริการ

3. ประเมนิตามมาตรฐานตําบล LTCผ่านเกณฑ์

4. สร้างแรงจูงใจ ประกวด ตําบล ชมรม Cm 

Cg ดีเด่น

สสอ

1.เชิญชวน อปท. สมคัรกองทุนผู้สูงอายุ

พึง่พงิ ในทีป่ระชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ของอาํเภอ

2. ร่วมกบัจังหวดัติดตาม ให้คาํแนะนํา แก่

อปท.

3. ร่วมประเมนิตามมาตรฐานตําบล Long 

Term Care

รพท./รพช./รพ.สต.
1.เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัคร

กองทุนผู้สูงอายุพึง่พงิ ในพืน้ทีต่นเอง

2.ร่วมติดตาม ให้คําแนะนํา แก่ อปท.

3. ส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุมีบทบาทเป็นผู้นํา

สังคม ให้มีการอบรมส่ังสอนบุตรหลานให้กล้าคิด 

กล้าทาํและกล้าตัดสินใจ

4. ดําเนินการตามองค์ประกอบ Long Term Care

องคการปกครองสวน

ทองถิ่น

1.สมคัรเข้าร่วมโครงการดูแลผู้สูงอายุ

2. สนับสนุนการดําเนินงาน Long term 

Care

3. จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบั

ผู้สูงอายุ

ชมรมผูสูงอายุ

1.จัดกจิกรรมออกกาํลงักาย ด้านโภชนาการ

สําหรับผู้สูงอายุ

2.เชิญชวนผู้เกษยีณอายุ เป็นคลงัสมอง

ผู้สูงอายุทีต่ิดบ้าน ออกมาร่วมกจิกรรม

3.เยีย่มให้กาํลงัใจผู้สูงอายทุีต่ดิบ้าน/ติดเตียง

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ

พมจ.

1. ให้คาํแนะนําในการจดทะเบียนชมรม

ผู้สูงอายุ

2. ให้ความช่วยเหลอืแก่ผู้สูงอายทุีย่ากไร้



กลยุทธที่ 2 
ปรับปรุงระบบบริการ

สสจ.

ควบคุม กาํกบั การพฒันาคลนิิกผู้สูงอายตุาม

เกณฑ์มาตรฐาน

สสอ

1.จัดระบบส่งต่อผู้สูงอายทุีพ่บภาวะผดิปกติ

เพือ่รับการรักษา

2. ควบคุม กาํกบั การจัดทาํแผนแก้ไขปัญหา

ผู้สูงอายุ ของ รพ.สต.

รพท / รพช

 1.พฒันาคลนิิกผู้สูงอายุ ตามเกณฑ์

มาตรฐาน

  2. จัดทาํแผน/โครงการ/กจิกรรมการ

แก้ไขปัญหาจากการคดักรอง/ประเมนิ

ผู้สูงอายุ

  3. มรีะบบการส่งต่อและคนืข้อมูลให้แก่ 

รพ.สต.

  4. เยีย่มติดตามผู้สูงอายุ

รพ.สต.

1. จัดทาํแผน/โครงการ/กจิกรรมการแก้ไข

ปัญหาจากการคดักรอง/ประเมนิผู้สูงอายุ

2 .มรีะบบการส่งต่อผู้สูงอายุทีพ่บภาวะ

ผดิปกติเพือ่รับการรักษา

3. เยีย่มติดตามผู้สูงอายุ

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ



กลยุทธที่ 3 
เร่งรัดการคดักรอง

ผู้สูงอายุ

สสจ.

 .ควบคุม กาํกบั การคดักรอง ให้ได้ตาม

กาํหนดของกรอบมาตรการ โดยนําเสนอผล

การคดักรองในทีป่ระชุม กวป.

สสอ

1. ควบคุม กาํกบั การคดักรอง ของหน่วย

บริการให้ได้ตามกาํหนดของกรอบ

มาตรการ

2. ตรวจสอบและวเิคราะห์ข้อมูล HDC

ผู้สูงอายุทุก 1 เดือน         

รพท / รพช./รพ.สต.

. สํารวจ/คดักรองผู้สูงอายุ 

   - ADL

   - Geriatric Syndrome

- โรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง

(โดยคดักรองกลุ่มทีย่งัไม่ได้คดักรองปี 2561 ก่อน)

2. วเิคราะห์ข้อมูลโรคทีเ่ป็นปัญหาจากการคดักรอง

ผู้สูงอายุ 3 อนัดับ

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ



 กลยทุธที่ 4 
เสริมสราง

ความรอบรูดานสุขภาพ  

( Health Literacy)

สสจ.

1.วเิคราะห์ข้อมูลจากการคดักรอง

ผู้สูงอายุทีม่ีความเส่ียงในการพลดัตก

หกล้มในอาํเภอที่มอีตัราสูง  จาํนวน 4 

อาํเภอ

2. อบรม ครู  ข. ระดบัอาํเภอ 

3. นําเสนอผลการดาํเนินการ

เสริมสร้างความรอบรู้ แก่ผู้ที่เกีย่วข้อง

4. ควบคุม กาํกบั ตดิตาม 

สสอ

1.ร่วมพจิารณาดาํเนินการคดัเลอืก

พืน้ที่ที่มีปัญหาการพลดัตกหกล้ม

2.ตรวจสอบความครบถ้วนของ

แบบสอบถามและรวบรวม  คร้ังที่ 1 

และคร้ังที่ 2  ของ  รพท. รพช. รพ.สต. 

ส่ง  สสจ.

3. ควบคุม กาํกบั ตดิตาม 

รพท / รพช./รพ.สต.

1.จดัทําฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เข้ารับความรู้

การป้องกนัการพลดัตกหกล้ม

2. ครู ข. ดาํเนินการถ่ายทอดความรู้แก่

ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มตดิสังคม)

3. สัมภาษณ์และเกบ็แบบสอบถามด้าน

สุขภาพเกีย่วกบัการพลดัตกหกล้ม คร้ังที่ 

1 และคร้ังที่ 2 ส่ง สสอ.

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ
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