แบบรายงานผลการติดตามโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนวยงาน..................กรมอนามัย...........................
ประจําเดือน........ตุลาคม – ธันวาคม 2563................

ลําดับ
ที่

แผนงาน/
โครงการ

4

โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุใน
ชุมชนแบบบูรณาการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน/ปญหาอุปสรรค

1) สงเสริม สนับสนุนการประเมินคัดกรอง
สุขภาพผูส ูงอายุ (ADL)
2) พัฒนาระบบการดูแลผูส ูงอายุระยะยาว
เชิงปองกัน (Preventive Long Term
Care)
3) พัฒนาระบบ Long Term Care
4) สราง พัฒนาพื้นที่ตนแบบเมือง/ชุมชน
ที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ
5) ขับเคลื่อนการดําเนินงาน Health
Literacy ในผูสูงอายุ
6) ขับเคลื่อนการบูรณาการความรวมมือ
เพื่อสงเสริมสุขภาพ

ผลลัพธการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการสําคัญ
- ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไดรับการดูแลตาม Care Plan รอยละ 89.๙๔
(เปาหมายรอยละ 85) โดยผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไดรับการดูแลตาม Care Plan
จํานวน 2๔๒,4๕๑ คน จากจํา นวนผู สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิ งทั้ง หมดทุ กสิท ธิ์
2๖๙,๕๖๗ คน
- ตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 93.73 (เปาหมายรอยละ 95) โดยมีตําบลที่
ผานเกณฑการประเมินจํานวน 6,800 ตําบล จากจํานวนตําบลทั้งหมด 7,255
ตําบล ที่มา: ระบบรายงานโปรแกรม Long Term Care 3C สํานักอนามัยผูสูงอายุ
กรมอนามัย ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563
ผลการดําเนินงาน
1. ประชุมชี้แจงการดําเนินงานและแนวทางการดําเนินงาน รวมกับภาคีเครือขายใน
ระดับสวนกลางและระดับพื้นที่
2. พื้นที่มีแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
- Individual Wellness Plan และ การสํารวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
- Age - Friendly Communities/Cities
- Health Literacy ในผูสูงอายุ
- Intermediate Care in Communities / Long Term Care
- การดําเนินงานทันตสาธารณสุข
3. ผูสูงอายุไดรับการประเมินและคัดกรองสุขภาพเบื้องตน
3.1 สนับสนุน สงเสริมการประเมินและคัดกรองสุขภาพเบื้องตน (ADL) ใหกับ
ผู สู ง อายุ ใ นพื้ น ที่ แ บบบู ร ณาการ และรายงานข อ มู ล ผ า นระบบ HDC ผลการ

ผลการเบิกจายงบประมาณ
(ขอมูล GFMIS 30 ธ.ค. 63)

ไดรับ (บาท)

47,459,500

ใชไป (บาท)

16,958,598

ลําดับ
ที่

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน/ปญหาอุปสรรค
ดําเนินงาน : - ผูสูงอายุไดรับการประเมินและคัดกรองสุขภาพเบื้องตน จําแนกตาม
ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันจํานวน 3,359,047 คน (รอยละ 36.21)
ติดสังคม จํานวน 3,236,454 (รอยละ96.35) คน ติดบาน จํานวน 97,435 คน
(รอยละ2.90) และติดเตียง จํานวน 25,158 คน (รอยละ0.75) (รายงานขอมูล
จาก HDC ณ วั น ที่ 6 ม.ค. 2564 จากจํ า นวนผู สู ง อายุ ที่ อ ยู ใ นระบบ HDC
9,277,190 คน)
3.2 ทบทวนสถานการณปญหาสําหรับผูสูงอายุ 6 องคประกอบสําคัญ และพัฒนา
แบบประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงคสําหรับผูสูงอายุ
3.3 อยูระหวางพั ฒนาแอพพลิ เคชั่น สมุดบั นทึกสุ ขภาพผู สูงอายุ (Blue Book
Application)
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาคีเครือขาย
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยสูการ
ปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 21 – 22 ต.ค. 2563 ณ โรงแรม
เบสทเวสเทิรนพลัสแวนดาแกรนด จ.นนทบุรี
4.2 ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรูเสริมสรางพลังขับเคลื่อนงานดานการสงเสริม
สุขภาพและความรวมมือของภาคีเครือขายระดับพื้นที่ วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน
2563 ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรท จ.ปทุมธานี
4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือขายดานผูสูงอายุในการดําเนินงาน
การดูแลผูสูงอายุ ในระดับพื้นที่
4.4 อบรมฟนฟูผูจัดการดูแลผูสูงอายุ (Care Manager) โดยศูนยอนามัย 1 – 12
ครอบคลุมทั่วประเทศ
Care Manager Caregiver
ศูนยอนามัยที่
ฟนฟู
ฟนฟู
(คน)
(คน)
ศอ.๑ เชียงใหม
320
7,768
ศอ.๒ พิษณุโลก
517
806

ผลการเบิกจายงบประมาณ
(ขอมูล GFMIS 30 ธ.ค. 63)

ไดรับ (บาท)

ใชไป (บาท)

ลําดับ
ที่

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน/ปญหาอุปสรรค
ศูนยอนามัยที่

Care Manager Caregiver
ฟนฟู
ฟนฟู
(คน)
(คน)
ศอ.๓ นครสวรรค
300
373
ศอ.๔ สระบุรี
320
688
ศอ.๕ ราชบุรี
224
ศอ.๖ ชลบุรี
269
ศอ.๗ ขอนแกน
425
420
ศอ.๘ อุดรธานี
198
ศอ.๙ นครราชสีมา
556
ศอ.๑๐ อุบลราชธานี
๘๒๗
ศอ.๑๑ นครศรีธรรมราช
727
298
ศอ.๑๒ ยะลา
331
รวม
๕,๐๑๔
10,353
5. พัฒนาระบบฐานขอมูลสุขภาพผูสูงอายุ
5.1 ระบบ Long Term Care (3C)
- วันที่ 1 - 4 พ.ย. 2563 แลกเปลี่ยนเรียนรูการวางแผนระบบการจัดทําขอมูล
โปรแกรม Long Term Care (3C) ณ มหาวิทยาลัยแมโจ
- วันที่ 16 ธ.ค. 2563 ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาระบบโปรแกรม LTC (3C) โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมกับ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
5.2 ระบบ Health for You (H4U)
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบสมุดสุขภาพประชาชาชน หรือ Application Health
for You (H4U) ในการตอบแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคของ
ผูสูงอายุ โดย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยเนนการเขาถึงงาย ใชงานงาย ตัวอักษรมีขนาดใหญขึ้น โดยเนน

ผลการเบิกจายงบประมาณ
(ขอมูล GFMIS 30 ธ.ค. 63)

ไดรับ (บาท)

ใชไป (บาท)

ลําดับ
ที่

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน/ปญหาอุปสรรค
เฉพาะใหเหมาะสมกับผูสูงอายุ และคาดการณวาจะสามารถใชงานไดประมาณเดือน
มกราคม พ.ศ. 2564
6. พัฒนาคูมือ/แนวทางการดําเนินงานผูสูงอายุ
- มาตรฐานการใหบริการสถานดูแลผูสูงอายุที่บานในชุมชน
- ชมรมผูสูงอายุคุณภาพดานสุขภาพ
- Individual Wellness Plan
- สนับสนุนคูมือแนวทางการสงเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืนยาว (Health
Promotion & Prevention Individual Wellness Plan) สําหรับเจาหนาที่
สาธารณสุข เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานในพื้นที่
- สนับสนุนคูมือแนวทางการสงเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืนยาว (Individual
Wellness Plan) สําหรับผูสูงอายุ
- คูมือ/แนวทางการดําเนินงานทันตสุขภาพ สําหรับ อสม. และแนวทางการดูแล
สุขภาพชองปากผูสูงอายุ
- คูมือการนอนหลับเพื่อสุขภาพที่ดี
- คูมือแนวทางการฝกอบรมหลักสูตรฟนฟู Care Manager
- คูมือแนวทางการฝกอบรมหลักสูตรฟนฟู Caregiver
- สมุดบันทึกสุขภาพผูสูงอายุ รูปแบบ QR Code
- คูมือแนวทางการขออนุญาตใชหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุระดับพื้นที่ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
- มีการจัดทําเลมคูมือการดําเนินงานตัวชี้วัด รอยละ 50 ของประชากรสูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค ประจําปงบประมาณ 2564
7. ขับเคลื่อนการดําเนินงาน Health Literacy ในกลุมผูสูงอายุ โดยขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานผานชมรมผูสูงอายุ
- คลิปวีดีโอ/Info graphic/โปสเตอร/สื่อตางๆ เพื่อสรางความรอบรูดานสุขภาพ
สํา หรับ ผู สูง อายุ ภ ายใต สถานการณ ก ารแพรร ะบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัส โคโรนา
2019 (COVID-19) และการดําเนินชีวิตแบบ New Normal

ผลการเบิกจายงบประมาณ
(ขอมูล GFMIS 30 ธ.ค. 63)

ไดรับ (บาท)

ใชไป (บาท)

ลําดับ
ที่

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน/ปญหาอุปสรรค
- จัดทําชุดความรูการสงเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืนยาว และตนแบบเมือง/
ชุมชนที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ
8. รวมจัดแสดงบูธนิทรรศการ“ชะลอชรา ชีวายืนยาว” ในงานวันทันตสาธารณสุข
ณ กรมอนามัย วันที่ 15 ต.ค. 2563
9. รวมจัดบูธนิทรรศการ“ชะลอชรา ชีวายืนยาว” ในงานแถลงขาวและกิจกรรมสง
มอบของขวัญปใหม กระทรวงสาธารณสุข ป 2564 “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอ
ประจําตัว 3 คน” ณ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 24 ธ.ค. 2563

ผลการเบิกจายงบประมาณ
(ขอมูล GFMIS 30 ธ.ค. 63)

ไดรับ (บาท)

ใชไป (บาท)

กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม กองแผนงาน กรมอนามัย
โทรศัพท : 02 590 4641
E-mail. evaluation.a@anamai.mail.go.th
รายงานผลการดําเนินงาน

