
สุขภาพผู้สูงอายุ

สุขภาพกลุ่มวัย

นายแพทย์ธีรภัทร อดุลยธรรม

ผู้อ านวยการส านักการแพทย์เขตสขุภาพที่ 1 กรมการแพทย์



ภาวะสมองเสื่อมภาวะพลดัตกหกล้ม

ผู้สูงอายุ

30%

ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเปน็ Geriatric Syndromes ได้รับการดูแล

รักษาในคลนิิกผู้สูงอายุ

(บูรณาการร่วมกับกรมจิต/กรมอนามัย)

ตัวชี้วัด รอบ 3

เดือน

รอบ 6

เดือน

รอบ 9

เดือน

รอบ 12

เดือน

ภาวะสมอง

เสื่อม/ภาวะ

หกล้ม

- > 25 > 27.5 > 30

เป้าหมายการด าเนนิงานประเด็นการตรวจราชการรอบที่ 1

- พัฒนา Clinic ผู้สูงอายุ ในทุก รพ. (A/S/M1/M2/F1/F2)

- บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน (ครอบครัว/ชุมชน/

ท้องถิ่น/เอกชน)

- ส่งเสริมให้เกิด Innovative (ชุมชนน าร่อง)



ประเด็น 4 สุขภาพผู้สูงอายุ

เป้าหมาย มาตรการที่ด าเนินการในพื้นที่ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบที่ 1

การส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพผู้สูงอายุที่พึง
ประสงค์

1) ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ระดับเขต/จังหวัด/พื้นที่ ในเรื่องการใช้งาน 
Application การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ และการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการด าเนินงาน

2) สนับสนุนคู่มือ/แนวทางการประเมินพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ให้ครอบคลุมผู้สูงอายุ ที่มี 
ADL ≥ 12 คะแนน อย่างน้อยร้อยละ 5

3) จัดท าแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)
4) ประเมินคัดกรองผู้สูงอายุเพื่อจ าแนกกลุ่มดี 

กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย วิเคราะห์สังเคราะห์และ 
จัดบริการตามบริบทของผู้สูงอายุ 

ประเมินจากสถานการณ์ ข้อมูล
เบื้องต้น การสอบถาม และการ
ด าเนินกระบวนการ จาก 
Primary Data และข้อมูลอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง และติดตาม
ความก้าวหน้า ปัญหาและ
อุปสรรค

1) มีการวิเคราะห์สถานการณ์
กระบวนการ และมีการด าเนินการ
อย่างครอบคลุม และมีแผนงาน
แนวทางในการด าเนินงานที่เป็น
รูปธรรม

2) ผลการประเมินผู้สูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 40

3) ผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี
(Wellness Plan) จ านวน 18,300 คน



ประเด็น 4 สุขภาพผู้สูงอายุ

เป้าหมาย มาตรการที่ด าเนินการในพื้นที่ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบที่ 1

การส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพผู้สูงอายุที่พึง
ประสงค์

5) สื่อสารท าความเข้าใจเรื่องการท า
wellness plan 

6) ส่วนกลางพัฒนาแผนส่งเสริมสุขภาพดี 
(wellness plan) ในรูปแบบ Digital พร้อม 
สนับสนุนคู่มือแนวทางส าหรับเจ้าหน้าที่
และ ผู้สูงอายุ (ทั้งสื่อ/คู่มือ และออนไลน)์

ประเมินจากสถานการณ์ ข้อมูล
เบื้องต้น การสอบถาม และการ
ด าเนินกระบวนการ จาก 
Primary Data และข้อมูลอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง และติดตาม
ความก้าวหน้า ปัญหาและ
อุปสรรค

1) มีการวิเคราะห์สถานการณ์
กระบวนการ และมีการด าเนินการ
อย่างครอบคลุม และมีแผนงาน
แนวทางในการด าเนินงานที่เป็น
รูปธรรม

2) ผลการประเมินผู้สูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 40

3) ผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี
(Wellness Plan) จ านวน 18,300 คน



ประเด็น 4 สุขภาพผู้สูงอายุ

เป้าหมาย มาตรการที่ด าเนินการในพื้นที่ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบที่ 1

มีการจัดตั้งคลินิก 
ผู้สูงอายุและคัดกรอง 
ปัญหาสุขภาพส าคัญ 
ผู้สูงอายุในคลินกิผู้สูงอายุ

การงานแผนการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ และคัด
กรองปัญหาสุขภาพส าคัญผู้สูงอายุในคลินิก
ผู้สูงอายุ 

สอบถามกระบวนการความก้าวหน้า
การด าเนินการประเมินโดยหน่วย
บริการเอง ปัญหาและอุปสรรค

มีแนวทางการด าเนินการตามบริบท
ของพื้นที่ และเริ่มมีการด าเนินการตาม
แนวทางที่ออกแบบไว้ และเริ่มมีการ
ประเมินการด าเนินการคลินิกผู้สูงอายุด้วย
ตนเอง



ประเด็น 4 สุขภาพผู้สูงอายุ

เป้าหมาย มาตรการที่ด าเนินการในพื้นที่ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบที่ 1

การด าเนินงานต าบลที่มี
ระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) 
ในชุมชน

1) ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ในระดับเขต จังหวัด

2) พื้นที่ประเมินต าบลตามเกณฑ์ 6 
องค์ประกอบ ทั้งพื้นที่ใหม่ /พื้นที่ที่ผ่าน 
การประเมินมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป เพื่อให้การ
ประเมินและรับรองซ้ า (ReAccreditation)

3) วางแผนการส่งเสริมดูแลสุขภาพรายบุคคล 
(Care Plan) ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง

ประเมินจากข้อมูลเบื้องต้น และการ
สอบถามกระบวนการความก้าวหน้า 
ปัญหาและอุปสรรค
1) ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจาก

ระบบโปรแกรม LTC (3C)
ของหน่วยบริการในพื้นที่

2) วิเคราะห์กระบวนการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค

3) ตรวจสอบระบบการให้บริการ
ส่งเสริมผู้สูงอายุและผู้มีภาวะ
พึ่งตาม Care Plan

1) มีกระบวนการ และมีการ
ด าเนินการ อย่างครอบคลุม

2) ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับ
การดูแลส่งเสริมตามCare Plan 
และ มี ADL เพิ่มขึ้น

3) ผลการด าเนินงานต าบลที่มีระบบ
การส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 95



ประเด็น 4 สุขภาพผู้สูงอายุ

เป้าหมาย มาตรการที่ด าเนินการในพื้นที่ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบที่ 2

การส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพผู้สูงอายุที่พึง
ประสงค์

1) พัฒนาแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness 
plan) พร้อมสนับสนุนคู่มือแนวทางส าหรับ
เจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุ

2) ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้ตามบริบทของ
พื้นที่ และสอดคล้องกับหลักการของ
ส่วนกลาง

3) ประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ให้
ครอบคลุมผู้สูงอายุ ที่มี ADL ≥ 12 คะแนน 
อย่างน้อยร้อยละ 10

4) สนับสนุนการด าเนินงานและติดตามเยี่ยม
เสริมพลัง

– สนับสนุนให้มีการจัดท าแผน
ส่งเสริมสุขภาพดี (wellness 
plan)

– มีการก ากับ ติดตามและเยี่ยม
เสริมพลัง

– สอบถามกระบวนการ
ความก้าวหน้า ปัญหาและ
อุปสรรค

1) ผลการประเมินผู้สูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 50

2) ผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี 
(wellness plan) จ านวน 36,600
คน และครอบคลุมอย่างน้อย 1
ชมรม/อ าเภอ

3) ประเมินผลการด าเนินงาน พร้อม
จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย



ประเด็น 4 สุขภาพผู้สูงอายุ

เป้าหมาย มาตรการที่ด าเนินการในพื้นที่ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบที่ 2
มีการจัดตั้งคลินิก
ผู้สูงอายุและคัดกรอง
ปัญหาสุขภาพส าคัญ
ผู้สูงอายุในคลินกิ
ผู้สูงอายุ

การด าเนินงานต าบลที่มี
ระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) 
ในชุมชน

ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้ตามบริบทของพื้นที่ 
และสอดคล้องกับหลักการของส่วนกลาง

ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้ตามบริบทของพื้นที่ 
และสอดคล้องกับหลักการของส่วนกลาง

สอบถามกระบวนการ ความก้าวหน้า
การด าเนินการประเมินโดยทีมเขต
ปัญหาและอุปสรรค

สอบถามกระบวนการ ความก้าวหน้า
ปัญหาและอุปสรรค

อย่างน้อยร้อยละ 30 ของผู้สูงอายุ ที่ผ่าน
การคัดกรองพบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
สมองเสื่อมหรือภาวะหกล้มได้รับการดูแล
รักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

ผลการด าเนินงานต าบลที่มีระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 98



ประเด็น 4 สุขภาพผู้สูงอายุ

Small Success
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

– ถ่ายทอดนโยบาย/ชี้แจง
แนวทางการด าเนินงานแก่
ผู้เกี่ยวข้องในระดับเขต จังหวัด 
และพื้นที่

– ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัด
กรองปัญหาสุขภาพขั้นพื้นฐาน
ตามชุดสิทธิประโยชน์ผ่าน 
Blue Book Application กรม
อนามัย

– พัฒนาศักยภาพบุคลากร CM, 
CG,อาสาสมัครบริบาลทอ้งถิ่น

– อบรมแนวทางการด าเนินงาน
และการลงบันทึกข้อมูล

– ผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี
(Wellness plan) จ านวน 18,300 
คนผลการประเมินผู้สูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์   
ร้อยละ 40 ครอบคลุมผู้สูงอายุที่มี 
ADL ≥ 12 คะแนน อย่างน้อย    
ร้อยละ 5

– ผลการด าเนินงานต าบลทีมีระบบการ 
ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว (Long Term Care) ในชุมชน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 95

– โรงพยาบาลเป้าหมาย ท าการ
รายงานผลรอบที่ 1 โดยผ่าน
website ของสถาบันเวชศาสตร์ฯ
ผู้สูงอายุ

– ผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี 
(Wellness plan) จ านวน 
29,300 คน

– ผลการประเมินผู้สูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ 45 ครอบคลุมผู้สูงอายุทีม่ี 
ADL ≥ 12 คะแนน อย่างน้อย
ร้อยละ 7.5 ผลการด าเนินงาน
ต าบลทีมีระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 97

– ผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี
(Wellness plan) จ านวน 
36,600 คน และครอบคลุม
อย่างน้อย 1 ชมรม/อ าเภอ

– ผลการประเมินผู้สูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ 50 ครอบคลุมผู้สูงอายุ
ที่มี ADL ≥ 12 คะแนน     
อย่างน้อย ร้อยละ 10

– ผลการด าเนินงานต าบลทีมี
ระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term 
Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 98



ประเด็น 4 สุขภาพผู้สูงอายุ

Small Success
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

– ถ่ายทอดนโยบาย/ชี้แจง
แนวทางการด าเนินงานแก่
ผู้เกี่ยวข้องในระดับเขต จังหวัด 
และพื้นที่

– ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัด
กรองปัญหาสุขภาพขั้นพื้นฐาน
ตามชุดสิทธิประโยชน์ผ่าน 
Blue Book Application กรม
อนามัย

– พัฒนาศักยภาพบุคลากร CM, 
CG,อาสาสมคัรบริบาลทอ้งถ่ิน

– อบรมแนวทางการด าเนินงาน
และการลงบันทึกข้อมูล

– ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองพบว่า
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือ
ภาวะหกล้มได้รับการดูแลรักษาใน
คลินิกผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 25

– โรงพยาบาลเป้าหมาย ท าการ
รายงานผลรอบที่ 2 โดยผ่าน 
website ของสถาบันเวช
ศาสตร์ฯผู้สูงอายุ

– ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง
พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
สมองเสื่อมหรือภาวะหกล้ม
ได้รับการดูแลรักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 27.5

– โรงพยาบาลเป้าหมาย ท าการ
รายงานผลรอบที่ 3 โดยผ่าน 
website ของสถาบันเวชศาสตร์ฯ
ผู้สูงอายุ

– ผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองพบว่า
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม
หรือภาวะหกล้มได้รับการดูแล
รักษาในคลินิกผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 30



การปฏิรูปเขตสุขภาพที่ 1 (Big rock)

บูรณาการการนิเทศร่วมกับกรมอื่นๆ (ประเด็นผู้สูงอายุ)

สรุปผลการนิเทศงานตามเขตล้านนา

- ระบบการส่งต่อ

- ระบบข้อมูล

- คุณภาพการรักษา



THANK YOU


