หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดยอยที่ 6.1
คำนิยาม

1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
1. โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย
จังหวัด/เขต/ประเทศ
6. ผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคไดรับการดูแลทั้งในสถานบริการและใน
ชุมชน
6.1 รอยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
6.2 รอยละของตำบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว
(Long Term Care : LTC) ในชุมชนผานเกณฑ
รอยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
ผูสูงอายุ หมายถึง ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ที่มี ADL ≥ 12 คะแนน ทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค หมายถึง การกระทำหรือพฤติกรรมของบุคคลที่ปฏิบัติ
แลวสงผลดีตอสุขภาพของบุคคลนั้น ๆ เอง (รางกาย จิตใจ และสังคม)
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ ประกอบดวย 8 ดาน ไดแก
1. มีกิจกรรมทางกายที่ระดับปานกลาง (เดิน/ปนจักรยาน/ทำงานบาน/ทำไร/ทำสวน/
ทำนา/ออกกำลังกาย) สะสม 150 นาที/สัปดาห
2. กินผักและผลไมไดวันละ 5 กำมือ เปนประจำ (6 – 7 วันตอสัปดาห)
3. ดื่มน้ำเปลาอยางนอยวันละ 8 แกว ยกเวน ผูสูงอายุที่แพทยใหจำกัดน้ำดื่ม เชน ผูสูงอายุ
โรคไต โรคหัวใจ เปนตน
4. ไมสูบบุหรี่ /ไมสูบยาเสน
5. ไมดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล (เชน สุรา เบียร ยาดองเหลา)
6. มีการดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวย (เมื่อไมเจ็บปวยมีการดูแลตนเอง, เมื่อมีโรคประจำตัว
มีการรับประทานยาตอเนื่อง หรือเมื่อเจ็บปวยทั่วไป เชน มีไข ไอ จาม ปวดเมื่อยตามตัว
สามารถดูแลตนเองเบื้องตนได เชน สามารถกินยาสามัญประจำบานไดดวยตนเอง และเมื่อ
อาการไมดีขึ้นสามารถไปพบแพทยที่โรงพยาบาล หรือ รพ.สต. ได)
7. มีการนอนหลับอยางเพียงพอ อยางนอยวันละ 7 – 8 ชั่วโมง ตอคืน
8. การดูแลสุขภาพชองปากดวยการแปรงฟนกอนนอน โดยไมรับประทานอะไรอีก ยกเวน
น้ำเปลาจนกระทั่งเขานอน
หมายเหตุ:
1. ผานการประเมินทั้ง 8 ดาน ถือวาผานการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
2. กิจกรรมทางกาย คือ การเคลื่อนไหวของรางกายเกิดจากการทำงานของกลามเนื้อ และ
ทำใหรางกายมีการใชพลังงานเพิ่มขึ้นจากขณะพัก ประกอบดวย การทำกิจกรรมในชีวิต
ประจำวั น เช น การทำงานบาน การทำงานอาชีพที่ตองใชแรงกาย การเดิน ทางดว ย
จักรยานหรือเดินทางเดินขึ้นบันได และกิจกรรมยามวาง เชน ออกกำลังกาย เลนกีฬา วิ่ง
ปนจักรยานและการทองเที่ยว(ที่มา : แผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561 –2573)

เกณฑเปาหมาย :
ปงบประมาณ 63
รอยละ 60

ปงบประมาณ 64
รอยละ 50

ปงบประมาณ 65
รอยละ 50

ปงบประมาณ 66
รอยละ 52

วัตถุประสงค

ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล

รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน :
ป 2563 :
รอบ 3 เดือน
การชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินการสวนกลาง
สวนภูมิภาค

ป 2564 :

1. เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการดูแลสงเสริมสุขภาพจากทีมสหสาขาวิชาชีพของหนวยบริการ
ดานสุขภาพที่เกี่ยวของ
2. เพื่อใหบริการดูแลดานสาธารณสุขถึงที่บานอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ ตามปญหา
สุขภาพ และชุดสิทธิประโยชนโดยการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน และทองถิ่น
3. สามารถลดภาระงบประมาณคาใชจายดานสุขภาพภาครัฐอยางยั่งยืน และเพิ่มทักษะ
ในการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชนมีสวนรวม
4. เพื่อสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพในชมรมผูสูงอายุคุณภาพ/โรงเรียน
ผูสูงอายุและชุมชน
ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ที่มี ADL ≥ 12 คะแนน รอยละ 10 ของประชากร
สูงอายุกลุมติดสังคมในระบบ Health Data Center (HDC)
1. สุมสำรวจผูสูงอายุในพื้นที่เขตสุขภาพตามระเบียบวิธีวิจยั
2. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน /รายงานตามระบบโปรแกรมรายงาน
3. Application Blue book
1. ระบบคลังขอมูล Application Blue book
2. สำนักอนามัยผูสูงอายุ และ Cluster กลุมผูสูงอายุ ,สำนักอนามัยและสำนักการแพทย
กรุงเทพมหานคร
3. ศูนยอนามัยที่ 1 – 12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาลศูนย, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน,
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
A = จำนวนผูสูงอายุที่ไดรับการประเมินมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
B = จำนวนผูสูงอายุทั้งหมดที่ไดรับการประเมิน
(A/B)x100
พฤศจิกายน 2564 – กรกฎาคม 2565
รอบ 6 เดือน
ผูสูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค
รอยละ 40

รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
1. มีการชี้แจงแนวทางการ 1. มีการดำเนินการ
ดำเนินการสวนกลาง สวน แลวเสร็จรอยละ 50
ภูมิภาคและพื้นที่
2. ผลการดำเนินงาน
ผูสูงอายุมีพฤติกรรม

รอบ 9 เดือน
ผูสูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค
รอยละ 50

รอบ 12 เดือน
1. สรุปผลการดำเนินงานและ
วิเคราะหผลการดำเนินงานที่
ผานจัดทำเปนขอเสนอเชิง
นโยบาย
2. วางแผนดำเนินงาน
ปงบประมาณ 2564

รอบ 9 เดือน
1. มีการดำเนินการแลว
เสร็จรอยละ 100
2. ผลการดำเนินงาน
ผูสูงอายุมีพฤติกรรม

รอบ 12 เดือน
1. สรุปผลการดำเนินงานและ
วิเคราะหผลการดำเนินงานที่
ผานจัดทำเปนขอเสนอเชิง
นโยบาย

2. มีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการใชงาน
Application Health For
You (H4U) หรือสมุด
สุขภาพประชาชน ในการ
ตอบแบบสำรวจพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงคและ
การวิเคราะหขอมูลผลการ
ดำเนินงาน ระดับพื้นที่
ป 2565:
รอบ 3 เดือน
ผูสูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค
รอยละ 35
ป 2566:
รอบ 3 เดือน
ผูสูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค
รอยละ 40
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

สุขภาพที่พึงประสงค
รอยละ 40
3. มีการกำกับ ติดตาม
และ เยี่ยมเสริมพลัง
4. มีการประเมินผล
การดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน
ผูสูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค
รอยละ 40

สุขภาพที่พึงประสงค
รอยละ 50
3. มีการกำกับ ติดตาม
เยี่ยมเสริมพลัง
4. มีการประเมินผลการ
ดำเนินงาน

รอบ 9 เดือน
ผูสูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค
รอยละ 45

2. วางแผนดำเนินงาน
ปงบประมาณ 2565

รอบ 12 เดือน
ผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค รอยละ 50

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ผูสูงอายุมีพฤติกรรม
ผูสูงอายุมีพฤติกรรม
ผูสูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค
สุขภาพที่พึงประสงค
สุขภาพที่พึงประสงค
รอยละ 45
รอยละ 50
รอยละ 52
คำนวณขอมูลจากแบบรายงาน Application Blue book
1. สมุดบันทึกสุขภาพผูสูงอายุเพื่อการสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
2. คูมือแนวทางการสงเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืนยาว (Health Promotion &
Prevention Individual Wellness Plan) สำหรับเจาหนาที่สาธารณสุขและผูสูงอายุ
3. Application Blue book
4. คูมือการใชงาน Application Blue book
5. คูมือการดำเนินงาน ตัวชี้วัดรอยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
Baseline หนวยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
data
2562
2563
2564
พฤติกรรม
รอยละ
52
37.8
30.8
สุขภาพที่พึง
(จากการ (จากการสำรวจของ (จากการสำรวจของ
ประสงคของ
สำรวจ กรมอนามัยผาน
กรมอนามัยผาน
ผูสูงอายุ
ของกรม
Application
Application
อนามัย) Health For You Health For You
(H4U))
(H4U))
หมายเหตุ*
1. ประชากรสูงอายุที่ไดประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค ในป 2563
จำนวน 388,504 ราย
2. ประชากรสูงอายุที่ไดประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค ในป 2564
จำนวน 1,277,310 ราย

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด
หนวยงานประมวลผลและ
จัดทำขอมูล
(ระดับสวนกลาง)

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน
การรายงานผลใน
HealthKPI
(โปรดระบุ)

ตัวชี้วัดยอยที่ 6.2
คำนิยาม

นายแพทยนิธิรัตน บุญตานนท
ตำแหนง : ผูอำนวยการสำนักอนามัยผูสูงอายุ
โทรศัพทที่ทำงาน : 02 590 4499 โทรศัพทมือถือ : 086 879 6655
โทรสาร : 02 590 4501
E – mail : nithirat.b@anamai.mail.go.th
สถานที่ทำงาน : สำนักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย
1. นางสาวจุฑาภัค เจนจิตร
ตำแหนง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทรศัพทที่ทำงาน : 02 590 4504
โทรศัพทมือถือ : 091 768 6265
โทรสาร : 02 590 4501
E – mail : juthapuk.j@anamai.mail.go.th
2.นางสาวศตพร เทยาณรงค
ตำแหนง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทำงาน : 02 590 4504 โทรศัพทมือถือ : 094 967 6888
โทรสาร : 02 590 4501
E – mail : Sataporn.t@anamai.mail.go.th
สถานที่ทำงาน : สำนักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย
กลุมบริหารยุทธศาสตร
โทรศัพทที่ทำงาน : 0 2590 4499
โทรสาร : 0 2590 4501
E - mail : 02group.anamai@gmail.com
สถานที่ทำงาน : สำนักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย
หนวยงานสวนกลาง
1. นางสาวจุฑาภัค เจนจิตร
ตำแหนง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทรศัพทที่ทำงาน : 02 590 4504
โทรศัพทมือถือ : 091 768 6265
โทรสาร : 02 590 4501
E – mail : juthapuk.j@anamai.mail.go.th
2. นางสาวศตพร เทยาณรงค
ตำแหนง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทำงาน : 02 590 4504
โทรศัพทมือถือ : 094 967 6888
โทรสาร : 02 590 4501
E – mail : Sataporn.t@anamai.mail.go.th
3. นายธีรยุทธ ชูพุทธพงศ
ตำแหนง : ผูดูแลระบบฐานขอมูล
โทรศัพทที่ทำงาน : 02 590 4499 โทรศัพทมือถือ : 092 639 4104
โทรสาร : 02 590 4501
E – mail : theerayut.c@anamai.mail.go.th
สถานที่ทำงาน : สำนักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย
รอยละของตำบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term
Care : LTC ) ในชุมชนผานเกณฑ
1. ระบบการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ หมายถึง การดำเนินงานสงเสริม พัฒนา สนับสนุน
ฟ  น ฟู และสร า งความเข็มแข็งใหกับ ภาคีเครือขายและชุมชนใหมีส ว นรว มในการดูแล
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูสูงอายุใหมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีอายุยืนยาว
2. องคประกอบของตำบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ หมายถึง การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย และชุมชน
ในการดำเนิ นงานด านการส งเสริ ม พัฒนา สนับสนุนฟน ฟู และสรางความเขมแข็ งให
ผูสูงอายุมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว ดวยองคประกอบที่สำคัญ ดังนี้
องค ป ระกอบที่ 1 ผูส ูงอายุทุกคนในชุมชนไดร ั บ การประเมิ น คัด กรองปญ หาสุ ข ภาพ
ขั ้ น พื ้ น ฐานตามชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน ผ  า น Blue Book Application
ดวย 2 กิจกรรม คือ
- ประเมิ น ผู  ส ู ง อายุ แ ละผู  ม ี ภ าวะพึ ่ ง พิ ง ตามกลุ  ม ศั ก ยภาพตาม
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (Barthel Activities
of Daily Living: ADL)

เกณฑเปาหมาย :
ปงบประมาณ 63
รอยละ 80
(ทั่วประเทศ)
วัตถุประสงค
ประชากรกลุมเปาหมาย

- ประเมิ น สุ ข ภาพและคั ด ครองกลุ  ม อาการผู  ส ู ง อายุ 9 ข อ (โดย
คณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือคัดกรอง และประเมินสุขภาพผูสูงอายุ
กระทรวงสาธารณสุข)
องคประกอบที่ 2 ผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิงที่ผานการประเมินคัดกรองและมีปญหา
ดานสุขภาพ ไดร ับ การดู แลและวางแผนการส งเสริ ม ดู แลสุ ข ภาพ
รายบุคคล (Care Plan)
องคประกอบที่ 3 มีระบบเฝาระวังดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ในเชิง
ปองกันสำหรับการดูแลผูสู งอายุและผู มีภาวะพึ่ งพิงในระดับ ตำบล
ไดแก
- มีการดูแลสงเสริมดานทันตสุขภาพในผูสูงอายุ
- มีมาตรการสงเสริมสุขภาพเชิงปองกัน ตามสถานการณการระบาด
และควบคุมโรคในกลุมผูสูงอายุ และผูมีภาวะพึ่งพิงในระดับตำบล
- มีการประเมินดานสิ่งแวดลอม เชน ที่อยูอาศัย ระบบสาธารณูปโภค
การจัดการขยะติดเชื้อที่เอื้อตอการดำรงชีวิตของกลุมผูสูงอายุและผูมี
ภาวะพึ่งพิงในระดับตำบล เปนตน
องคประกอบที่ 4 มี Care Manager/ ทีมสหวิชาชีพ/ หมอครอบครัว/ Caregiver/
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น/ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน
และแกนนำผูสูงอายุลงเยี่ยมผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิงในชุมชนตาม
แผนการสงเสริมดูแลสุขภาพรายบุคคล (Care Plan)
องคประกอบที่ 5 มีการรายงานผลการประเมินตามกลุมศักยภาพตามความสามารถใน
การประกอบกิจวัตรประจำวัน (Barthel Activities of Daily Living
:ADL) ของผูสูงอายุและผูที่มีภาวะพึ่งพิงรอบ 9 เดือนและรอบ 12
เดือน ดีขึ้นในลักษณะของการเปลี่ยนกลุมจาก
- กลุมติดเตียงมาเปนกลุมติดบาน
- กลุมติดบานมาเปนกลุมสังคม
องคประกอบที่ 6 มีระบบการบันทึกขอมูลผานระบบโปรแกรม Long Term Care (3C)
ประกอบดวย
- ขอมูลการขึ้นทะเบียน CM /CG /และการจัดทำ Care Plan
- ขอมูล การประเมิน ตำบลตามเกณฑ 6 องคป ระกอบ ทั้งพื้น ที่ใหม
/พื้นที่ที่ทำการประเมินและรับรองซ้ำ (RE–Accreditation) ภายใน
ระยะเวลา 3 ป
ปงบประมาณ 64
ปงบประมาณ 65
ปงบประมาณ 66
รอยละ 95
รอยละ 98
รอยละ 100
(ทั่วประเทศ)
(ทั่วประเทศ)
(ทั่วประเทศ)
เพื่อการดำเนินงานดานการสงเสริม พัฒนา สนับสนุนฟนฟูและสรางความเข็มแข็งของภาคี
เครือขายในระดับตำบล /ชุมชนแบบมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดูแลและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผูสูงอายุใหมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอายุยืนยาว
ผูสูงอายุและผูที่มีภาวะพึ่งพิงทุกคนทั่วประเทศ ดำเนินการทุกจังหวัด อำเภอ ตำบล ทั่ว
ประเทศ

วิธีการจัดเก็บขอมูล

แหลงขอมูล

รายการขอมูล 1

รายการขอมูล 2
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน :
ป 2563:
รอบ 3 เดือน
ป 2564:
รอบ 3 เดือน
ป 2565:
รอบ 3 เดือน
ป 2566:

รอบ 3 เดือน
-

1. ขอมูลการคัดกรอง : ประเมินผาน Blue Book Application กรมอนามัย
2. การจัดทำแผนการดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิงรายบุคคล (Care Plan) : ผานระบบ
โปรแกรม Long Term Care (3C)
3. การรายงานผลการประเมิน ตำบลคุณภาพผานเกณฑทั้งพื้น ที่ใหม/ พื้น ที่ที่ทำการ
ประเมินและรับรองซ้ำ (RE–Accreditation) ผานระบบโปรแกรม Long Term Care
(3C)
- Blue Book Application กรมอนามัย
- ระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) กรมอนามัย
- ระบบโปรแกรม Long Term Care สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
- ระบบโปรแกรม HDC กระทรวงสาธารณสุข
- ระบบโปรแกรม Health KPI กระทรวงสาธารณสุข
- DOH Dashboard กรมอนามัย
หมายเหตุ : ทุกระบบมาจากแหลงขอมูลเดียวกันคือ Blue Book Application
กรมอนามัย และระบบโปรแกรม Long Term Care (3C)
A = จำนวนตำบลที่ผานการประเมินในปงบประมาณ 2565
B = จำนวนตำบลใหมที่ผานการประเมินในปงบประมาณ 2565
C = จำนวนตำบลที่ผานการประเมินปงบประมาณ 2559 – 2564
D = จำนวนตำบลที่ผานการประเมินและรับรองซ้ำ (RE–Accreditation) ในปงบประมาณ
2565
E = จำนวนตำบลทั้งหมด
(A/E) x100
หมายเหตุ A = ( B+C+D ) /100
รอบที่ 1 : 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)
รอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง (เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2565)
รอบ 6 เดือน
75

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
80

รอบ 6 เดือน
85

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
95

รอบ 6 เดือน
95

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
98

รอบ 6 เดือน
95

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
100

วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด
หนวยงานประมวลผล
และจัดทำขอมูล
(ระดับสวนกลาง)

1. พื้นที่ประเมินตนเองตามองคประกอบในระบบโปรแกรม Long Term Care (3C)
2. จังหวัดประเมินพื้นที่ตามองคประกอบในระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) และ
รายงานประจำเดือน
3. ศูนยอนามัยเขตสุ มประเมินและรายงานตามองคประกอบในระบบโปรแกรม Long
Term Care (3C) และรายงานประจำเดือน
- Blue Book Application กรมอนามัย
- คูมือแนวทางการใช Blue Book Application กรมอนามัย
- คูมือแนวทางการจัดทำ Care Plan Online กรมอนามัย
- โปรแกรมการบันทึกขอมูล Long Term Care (3C) กรมอนามัย /สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ
- คูมือการใชโปรแกรม Long Term Care (3C)
- คูมือแนวทางการฝกอบรมหลักสูตร Care Manager /Caregiver กรมอนามัย
- คูมือแนวทางการฝกอบรมหลักสูตรฟนฟู Care Manager /Caregiver กรมอนามัย
- คูมือแนวทางการฝกอบรมอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นตามหลักสูตรนักบริบาลทองถิ่น
(Care Community)
- คูมือแนวทางการดำเนินงานการดูแลผูสูงอายุและผูปวยระยะกลางในชุมชน
(Intermediate Care in Community)
- สมุดบันทึกสุขภาพผูสูงอายุเพื่อการสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
- กลยุทธการดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว
- แนวทางการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยาว
- คูมือสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสำหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
Baseline data หนวย ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2562
2563
2564
96.25
92.78
ตำบลที่มีระบบ รอยละ
83.9
(ทุกตำบล
การสงเสริม
(ทุกตำบล (ทุกตำบล
สุขภาพดูแล
ทั่วประเทศ) ทั่วประเทศ) ทั่วประเทศ)
ผูสูงอายุระยะ
ยาว (Long
Term Care :
LTC) ในชุมชน
ผานเกณฑ
นายแพทยนิธิรัตน บุญตานนท
ผูอำนวยการสำนักอนามัยผูสูงอายุ
โทรศัพทที่ทำงาน : 0 2590 4499 โทรศัพทมือถือ : 086 879 6655
โทรสาร : 0 2590 4501
E - mail : nithirat.b@anamai.mail.go.th
สถานที่ทำงาน : สำนักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย
นางรัชนี บุญเรืองศรี
นักสังคมสงเคราะหชำนาญการพิเศษ
โทรศัพทที่ทำงาน : 0 2590 4508
โทรศัพทมือถือ : 099 616 5396
โทรสาร : 0 2590 4501
E - mail :rachanee.b@anamai.mail.go.th
สถานที่ทำงาน : สำนักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน
การรายงานผลใน
Health KPI
(โปรดระบุ)

กลุมบริหารยุทธศาสตร
โทรศัพทที่ทำงาน : 0 2590 4499
โทรสาร : 0 2590 4501
E - mail : 02group.anamai@gmail.com
สถานที่ทำงาน : สำนักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย
หนวยงานสวนกลาง
1. นางรัชนี บุญเรืองศรี
นักสังคมสงเคราะหชำนาญการพิเศษ
โทรศัพทที่ทำงาน : 0 2590 4508
โทรศัพทมือถือ : 099 616 5396
โทรสาร : 0 2590 4501
E - mail :rachanee.b@anamai.mail.go.th
สถานที่ทำงาน : สำนักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย
2. นายทรงพล คำนึงเกียรติวงศ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทำงาน : 0 2590 4508
โทรศัพทมือถือ : 091 064 5280
โทรสาร : 0 2590 4501
E - mail : Songpol.k@anamai.mail.go.th
สถานที่ทำงาน : สำนักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย
3. นายสุรเชษฎ หาญรบ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพทที่ทำงาน : 0 2590 4508
โทรศัพทมือถือ : 089 626 9721
โทรสาร : 0 2590 4501
E - mail : turbogrean1@gmail.com
สถานที่ทำงาน : สำนักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย

