แบบรายงานผลการติดตามโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนวยงาน..................กรมอนามัย...........................
ประจําเดือน........มกราคม 2564................

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
- ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงไดรับการดูแลตาม Care Plan รอยละ89.93
(เปาหมายรอยละ 85) โดยผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไดรับการดูแลตาม Care Plan
จํ า นวน 248,806 คน จากจํ า นวนผู สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ทั้ ง หมดทุ ก สิ ท ธิ์
276,655 คน
- ตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 93.92 (เปาหมายรอยละ 95) โดยมีตําบลที่
ผานเกณฑการประเมินจํานวน 6,814 ตําบล จากจํานวนตําบลทั้งหมด 7,255
ตําบล ที่มา: ระบบรายงานโปรแกรม Long Term Care 3C สํานักอนามัยผูสูงอายุ
กรมอนามัย ณ วันที่ 30 ม.ค. 2564
ผลการดําเนินงาน
1. ผูสูงอายุไดรับการประเมินและคัดกรองสุขภาพเบื้องตน
- 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
ดําเนินงาน : ผูสูงอายุไดรับการประเมินและ
คัดกรองสุขภาพเบื้องตน จําแนก
ตามความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน จํานวน 5,136,901 คน (รอยละ
55.09) ติดสังคม จํานวน 4,954,926 คน (รอยละ 96.46) คน ติดบาน จํานวน
145,647 คน (รอยละ 2.84) และติดเตียง จํานวน 36,328 คน (รอยละ 0.71)
(รายงานขอมูลจาก HDC ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2564 จากจํานวนผูสูงอายุที่อยูใน
ระบบ HDC 9,324,755 คน)
2. จั ด ทํ า แผนการส ง เสริ ม สุ ข ภาพผู สู ง อายุ ร ายบุ ค คลในชุ ม ชน (Individual
Wellness Plan)

ผลการเบิกจายงบประมาณ
(ขอมูล GFMIS 1 ก.พ. 64)

ไดรับ (บาท)

47,459,500

ใชไป (บาท)

22,583,598

ลําดับ
ที่

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน/ปญหาอุปสรรค
- ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานในพื้นที่
- จํานวนชมรมผูสูงอายุ/โรงเรียนผูสูงอายุที่ดําเนินการ 61 ชมรม จํานวนผูสูงอายุที่
ดําเนินการตามแผนสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุรายบุคคลในชุมชน 2,509 คน
(ขอมูลวันที่ 29 มกราคม 2564)
- อบรมการใชงานโปรแกรมในการตอบแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลในระดับ
พื้นที่
- ประชาสัมพันธผูสูงอายุและญาติผูดูแลตอบแบบสอบถามใน Application
- จัดทําและพัฒนาระบบขอมูล การประเมินสุขภาพตนเองของผูสูงอายุตามแนวทาง
ทางการสงเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืนยาว (Individual Wellness Plan)
- สนับสนุนสื่อการสอนถายทอดองคความรูหลักสูตรแนวทางการสงเสริมสุขภาพดี
“ชะลอชรา ชีวายืนยาว”
3. พัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term
Care)
3.1 ระบบชอมูลโปรแกรม Long Term Care (3C) (Care Plan/Care
Manager/Caregiver)
- ปรั บ เปลี่ ย นผู พั ฒ นาระบบโปรแกรมจากมหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ ม าเป น สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
3.2 ขับเคลื่อนการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย
- วันที่ 7 มกราคม 2564 ประชุมชี้แจงการรายงานตัวชี้วัดผานระบบโปรแกรม
Health KPI กระทรวงสาธารณสุข ณ หองประชุม ๒ กองบริหารยุทธศาสตรและ
แผนงาน ชั้น 4 อาคาร 6 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
- วันที่ 13 มกราคม 2564 ประชุมแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป 4.0 ณ หอง
ประชุมกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพอาคารชั้น 3 อาคาร 4 กรมอนามัย
3.3 อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
- กรมอนามัยพัฒนาตอยอดผูผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุระดับกลาง
๗๐ ชั่วโมง โดยเพิ่มเนื้อหาหลักสูตรการการอบรมอีก ๕๐ ชั่วโมงรวมเปน ๑๒๐

ผลการเบิกจายงบประมาณ
(ขอมูล GFMIS 1 ก.พ. 64)

ไดรับ (บาท)

ใชไป (บาท)

ลําดับ
ที่

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน/ปญหาอุปสรรค
ชั่ ว โมง เพื่ อ ให เ ป น ผู ป ฏิ บั ติ ง านตามพรบ.กระจายอํ า นาจ ตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย ในการปฏิ บั ติง าน เป นอาสาสมั ค รบริ บ าลท อ งถิ่ น ระดั บ สู ง
จํานวน ๑๒๐ ชั่วโมง โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุขโดย กรมอนามัย
- สนับสนุนการอบรมบุคลากรในพื้นที่รวมกับหนวยงานภาคีเครือขายในหลักสูตร
CM /CG /CC ที่กรมอนามัยรับผิดชอบ
- อบรมฟนฟู Care Manager (สะสม) จํานวน 5,314 คน
4. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพหลัก กิจกรรม
ปฏิรูปประเทศที่ 3 : การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผูสูงอายุดานการบริบาล การ
รักษาพยาบาลที่บาน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิง
นวัตกรรม และไดจัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปรึกษาหารือการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุขสูการปฏิบัติ (กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3)
วันที่ 5 มกราคม 2564 ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย เพื่อชี้แจงแนว
ทางการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปฯ
5. การดําเนินงาน Blue Book (สมุดบันทึกสุขภาพผูสูงอายุ)
- จัดประชุมเพื่อปรับเนื้อหา/องคความรูสมุดบันทึกสุขภาพผูส ูงอายุ (Blue Book) ให
ทันสมัยโดย กอง/สํานัก Cluster กลุมผูสูงอายุ กรมอนามัย
- รวมกับมหาวิทยาลัยแมโจปรับปรุง Application เปนของขวัญสําหรับผูสูงอายุ
เพื่อคัดกรองสุขภาพผูสูงอายุดวยตนเองและสําหรับเจาหนาที่
6. วันที่ 25 มกราคม 2564 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการใชงานระบบ
ขอมูล สุขภาพการเฝ าระวังสุข ภาพผูสูง อายุ พฤติ กรรมสุขภาพที่ พึงประสงคของ
ผูสูงอายุ Individual Wellness Plan และสถานการณสุขภาพผูสูงอายุ ผานระบบ
ทางไกล (Video Conference)
กลุมเปาหมาย : 1) ผูรับผิดชอบงาน Cluster กลุมผูสูงอายุ กรมอนามัยสวนกลาง
และสวนภูมิภาค 2) ผูรับผิดชอบงานผูสูงอายุสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
อําเภอ
ผลการดําเนินงาน :

ผลการเบิกจายงบประมาณ
(ขอมูล GFMIS 1 ก.พ. 64)

ไดรับ (บาท)

ใชไป (บาท)

ลําดับ
ที่

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน/ปญหาอุปสรรค
- แนวทางการดําเนินงานสํารวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคของผูสูงอายุดวย
Application Health for You (H4U) ป งบประมาณ 2564
- การใชงานโปรแกรม Application Health for You (H4U) หรือสมุดสุขภาพ
ประชาชน ป งบประมาณ 2564
- ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช ง านโปรแกรม และสาธิ ต การวิ เ คราะห ข อ มู ล โปรแกรม
Application Health for You (H4U) หรือสมุดสุขภาพประชาชน
7. วันที่ 29 มกราคม 2564 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ
บริหารและวิธีทํางาน กลุมที่ 4 กลุมผูสูงอายุ ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ณ หองประชุมกองแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 5 กรมอนามัย และผานระบบการ
ประชุมทางไกล (Web Conference) โดยใชโปรแกรม Cisco Webex Meetings
กลุมเปาหมาย : ผูรับผิดชอบงาน Cluster กลุมผูสูงอายุ กรมอนามัยสวนกลางและ
สวนภูมิภาค
เพื่อรายงานความกาวหนาการดําเนินงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานแบบบูรณา
การ รวมกัน
8. พัฒนานวัตกรรมการสงเสริมดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
- วันที่ 12 มกราคม 2564 ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนพัฒนาระบบขอมูล
ติ ด ตามประเมิ น ผลและจั ด ทํ า ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศด า นการดํ า เนิ น งาน
สาธารณสุขสําหรับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ กรมอนามัย ณ หองประชุมกอง
แผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกกรมอนามัย
- วันที่ 19 มกราคม 2564 ประชุมเตรียมการคัดเลือกผลงานบุคลากร องคกร
ตนแบบดานการสงเสริมสุขภาพและการดูแลระยะยาวประจําป 2564 สําหรับพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ณ หองประชุมสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรุงเทพมหานคร
9. พัฒนามาตฐานแนวทางการใหบริการผูสูงอายุที่บานในชุมชนและรับรองหลักสูตร
ดานการดูแลผูสูงอายุ
- พัฒ นามาตรฐานแนวทางการใหบ ริก ารผู สูง อายุที่บ านในชุ มชน และรับ รอง
หลักสูตรดานผูสูงอายุ

ผลการเบิกจายงบประมาณ
(ขอมูล GFMIS 1 ก.พ. 64)

ไดรับ (บาท)

ใชไป (บาท)

ลําดับ
ที่

แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน/ปญหาอุปสรรค
- (ยกราง) มาตรฐานการใหบริการสถานดูแลผูสูงอายุที่บานในชุมชน
- คูมือแนวทางการฝกอบรมหลักสูตร Care Manager สําหรับเรือนจํา
- คูมือแนวทางการฝกอบรมหลักสูตร Caregiver สําหรับเรือนจํา
- คูมือแนวทางการขออนุญาตใชหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุระดับพื้นที่รวมถึงการ
ประเมินสําหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ
ปรับปรุง วันที่ 20 มกราคม 2564 )
- สมุดบันทึกสุขภาพผูสูงอายุ รูปแบบ QR Code
- สมุดสมุดบันทึกสุขภาพผูสูงอายุรูปแบบ Application

ผลการเบิกจายงบประมาณ
(ขอมูล GFMIS 1 ก.พ. 64)

ไดรับ (บาท)

ใชไป (บาท)

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

