
โครงการ   :  ภาคีเครือข่ายร่วมใจ ส่งเสริมสุขภาพผู้พิการและผู้สูงวัย สุขใจ สุขภาพดี 
งาน    : ส่งเสริมสุขภาพ 
ลักษณะโครงการ  : โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์/ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    1.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศฯ 
     1.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสจ.นครปฐม         

การบริหารจัดการและให้บริการด้านสาธารณสุข 
     1.3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสอ.ดอนตูม           

สร้างสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดี 

2. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ (Aged Society) แล้วตั้งแต่ปี ๒๕๖๔โดยเข้าสู่ “สังคมสูงอายุ
อย่างสมบูรณ์”(Complete – aged society) ที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  มากกว่าร้อยละ 20ของประชากรทั้งหมด  
หรือประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป  มากกว่าร้อยละ 14   และในปี  2574  ประเทศไทยจะเข้าสู่  “สังคมสูงอายุระดับสุด
ยอด” โดยมีการประมาณการว่ามีสัดส่วนผู้สูงอายุในช่วง ๖๐ปีขึ้นไปถึง ๒๐% ของจ านวนประชากรทั้งหมด หรือไม่น้อย
กว่า ๑๓ล้านคน และคาดการณ์ว่า อีก ๒๐ปีข้างหน้า หรือปี ๒๕๘๓ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ ๒๐ล้านคน หรือ ๑ใน ๓
ของคนไทยจะเป็นผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ ๘๐ปีขึ้นไปจะมีมากถึง ๓.๕ล้านคนประชากรสูงอายุในประเทศไทยมีจ านวน
เพ่ิมขึ้นด้วยอัตราที่สูงมากโดยกลุ่มอายุ 60 ปี เพ่ิมขึ้นด้วยอัตราประมาณร้อยละ 5 ต่อปี  กลุ่มอายุ  80 ปีขึ้นไป  เพ่ิม
ด้วยอัตราสูงมากกว่าร้อยละ 6 ต่อปี  กลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป เพ่ิมด้วยอัตราสูงมากกว่าร้อยละ 6 ต่อปี 
 จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕65 มีประชากรรวมทั้งสิ้น 778,957 คน โดยเป็นประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จ านวน 
161,867  คนคิดเป็นร้อยละ 20.๗8  จะเห็นได้ว่าจังหวัดนครปฐมได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ   และคาดว่า
ประชากรผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐมจะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นสังคมสุดยอดผู้สูงอายุในอีก ๑๐ กว่าปีข้างหน้า 
นอกจากนี้ผลจากความเจ็บป่วยยังท าให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องอยู่ในภาวะพ่ึงพิงเพ่ิมขึ้นอีกด้วย จากรายงานการคัดกรอง
ประเมินผู้สูงอายุปี ๒๕63–2565 ในจังหวัดนครปฐม  พบผู้สูงอายุมีความเสี่ยง 3 ล าดับแรก ได้แก่ 1)ความเสี่ยงโรค
หลอดเลือดสมองระดับสูงขึ้นไป ร้อยละ 16.22, 15.95, 16.06 2)ปัญหาค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่ระดับเริ่มอ้วนถึงอ้วน
อันตรายร้อยละ  9.49, 10.30, 10.84 3) สุขภาพช่องปากร้อยละ 4.67, 4.53, 4.20 ตามล าดับ  ผลการคัดกรอง
ผู้สูงอายุตามเกณฑ์การประเมินความต้องการความช่วยเหลือในการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน (ADL) ในปี 2563–2565 
จังหวัดนครปฐม ด าเนินการได้ ร้อยละ 82.21, 72.61 และ 69.89 ตามล าดับซึ่งพบว่ามีผู้สูงอายุประเภทติดสังคม  
ร้อยละ 97.60, 98.17, 97.96 ประเภทติดบ้านร้อยละ 1.84, 1.31, 1.48 และประเภทติดเตียง  ร้อยละ 0.56, 
0.53 และ๐.87 ตามล าดับ 

อ าเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 4๑,๖67 คน มีจ านวนผู้สูงอายุ ๘,404 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.18ซึ่งมีความสอดคล้องกับสัดส่วนการเพ่ิมประชากรสูงอายุของประเทศและจังหวัดนครปฐม ผลรายงาน
การคัดกรองประเมินผู้สูงอายุปี 2563 - ๒๕65 พบผู้สูงอายุมีภาวะเสี่ยงและผิดปกติสูง เรียงตามล าดับ3ล าดับแรก 
ดังนี้ 1)ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองระดับสูงขึ้นไป ร้อยละ 46.16, 38.40, 42.372)ความเสี่ยงค่าดัชนีมวลกาย
ตั้งแต่ระดับเริ่มอ้วนถึงอ้วนอันตราย ร้อยละ27.80, 30.56, 31.23 3)ความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 
10.67, 13.48, 15.09ผลการคัดกรองผู้สูงอายุตามเกณฑ์การประเมินความต้องการความช่วยเหลือในการด าเนิน
กิจวัตรประจ าวัน (ADL)ปี 2563–2565อ าเภอดอนตูมด าเนินการได้ ร้อยละ91.05, 36.96 และ92.13พบว่าผลการ



คัดกรองผู้สูงอายุตามเกณฑ์ ADL พบว่า มีผู้สูงอายุประเภทติดสังคม  ร้อยละ 97.84, 98.66, 97.34  ประเภทติด
บ้านร้อยละ 1.31, 0.93, 1.77ประเภทติดเตียง  ร้อยละ 0.84,0.40 และ๐.89  ตามล าดับ 

และจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมีปัญหา
สุขภาพ เช่น ปวดกล้ามเนื้อ กระดูก โรคประจ าตัว ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ขาดคนดูแล ต้องการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
สังคมแต่ไม่สามารถไปได้เนื่องจากปัญหาสุขภาพและความสามารถในการใช้ยานพาหนะ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง และโรงพยาบาลดอนตูม เห็นความส าคัญของการคัดกรองสุขภาพ 
การดูแลผู้สูงอายุและการด าเนินกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
ดูแลซึ่งกันและกัน จึงจัดท าโครงการ“ภาคีเครือข่ายร่วมใจ ส่งเสริมสุขภาพผู้พิการและผู้สูงวัย สุขใจ สุขภาพดี”เพ่ือให้
สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ค้นหาความผิดปกติ ดูแลรักษา และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี อายุยืนยาวต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองปัญหาสุขภาพ, การดูแลส่งเสริมสุขภาพ และส่งต่อเม่ือพบความผิดปกติ 

2.เพ่ือดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน 
4. เป้าหมายของโครงการ 

ผู้สูงอายุในอ าเภอดอนตูมมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพและส่งต่อในรายที่มี
ปัญหาสุขภาพ 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปในอ าเภอดอนตูมทั้งหมด จ านวน 8,404 คนแยกเป็นรายหน่วยบริการ 

รพ.สต.บ้านตะโกสูง  จ านวน 562 คน 
รพ.สต.ห้วยพระ   จ านวน  659 คน 
รพ.สต.บ้านเลาเต่า  จ านวน  560 คน 
รพ.สต.ล าเหย   จ านวน  857 คน 
รพ.สต.บ้านภูมิ   จ านวน  698 คน 
รพ.สต.ดอนพุทรา  จ านวน  935 คน 
รพ.สต.บ้านหลวง   จ านวน  819 คน 
รพ.สต.ดอนรวก   จ านวน  679 คน 
รพ.สต.ห้วยด้วน   จ านวน  729 คน 
รพ.สต.ล าลูกบัว   จ านวน  626 คน 
รพ.ดอนตูม   จ านวน 1,280 คน 

6. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ 2566 (ตลุาคม 2565 - กันยายน 2566) 

7. สถานที่ด าเนินการ 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

           2. โรงพยาบาลดอนตูม 
 
 



8. ขั้นตอนด าเนินงาน / กิจกรรมที่ส าคัญ 

กิจกรรม / งานที่ส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ชี้แจงโครงการแก่ภาคีเครือข่าย  
ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์โครงการให้ประชาชนทราบ 

ม.ค.66 
- - รพ.สต./           

รพ.ดอนตูม 

2. จัดท าทะเบียนผู้สูงอายุ เพ่ือเตรียม
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

ม.ค.66 - - รพ.สต./           
รพ.ดอนตูม 

3. จัดประชุมให้ความรู้แกนน า/อสม. 
เรื่อง กระบวนการคัดกรองภาวะสุขภาพ
ขั้นพ้ืนฐาน  
    - คัดกรองผู้สูงอายุ 10 โรค  
    - การประเมิน ADL  
ให้ความรู้/ค าแนะน าเมื่อพบปัญหาของ
ผู้สูงอายุหลังจากการตรวจคัดกรอง 

ก.พ.66 -ค่าวัสดุส านักงาน 2,000 
บาท  
-ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร
ความรู้ ชุดละ 5 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
มื้อละ 30 บาท/คน 

เงินบ ารุง รพ.สต./           
รพ.ดอนตูม 

4. ตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ โดยแกนน าหรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขด าเนินการประเมิน
ADL, ผู้สูงอายุ 60-70 ปี มีฟันแท้อย่าง
น้อย 20 ซ่ี 4 คู่สบ (เฉพาะ รพ.สต.ที่มี
ทันตาภิบาล), พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์, ตรวจคัดกรอง ๑๐ โรคให้กับ
ผู้สูงอายุทั้งหมดในพ้ืนที่พร้อมแจ้งผลการ
คัดกรอง 
-ส่งต่อในรายที่มีปัญหาสุขภาพ 
-จัดท าฐานข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุ 

มี.ค.- ก.ย.
66 

-ค่าถ่ายเอกสารแบบคัด
กรองADL ,แบบคัดกรอง 
11 โรค ชุดละ 3 บาท 

  

เงินบ ารุง รพ.สต./           
รพ.ดอนตูม 

๕.จัดท าทะเบียนผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิง 
(ADL ≤ 11) 

ม.ค.๖6 - - รพ.สต./           
รพ.ดอนตูม 

6.จัดท า Care Plan โดย Care Manager
ในผู้สูงอายุที่มีการคัดกรองADL ≤ 11 
คะแนน  ผ่านโปรแกรม LTC ของกรม
อนามัย 

ม.ค.๖6 - - รพ.สต./           
รพ.ดอนตูม 

๗. เสนอ Care Plan ผ่านอนกุรรมการ
กองทุน LTC ระดับต าบล 

ก.พ.๖6 - - รพ.สต./           
รพ.ดอนตูม 

8. แบ่งงานและมอบหมาย Care plan ให้ 
Care Giver ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง (กลุ่มที่ 1-4)  ตามแผน  

พ.ย.65-
ก.พ.๖6 

- - รพ.สต./           
รพ.ดอนตูม 

9. Care giver ติดตามเยี่ยมดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพ่ึงพิง (ADL≤11)ตามCare Plan 

ก.พ.-ก.ย.
๖6 

- - รพ.สต./           
รพ.ดอนตูม 



10.ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงกลุ่มที่ 4 โดยทีมสหวิชาชีพ  (อย่าง
น้อย 2 วิชาชีพขึ้นไป ประกอบ ด้วย 
พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข) 
หมายเหตุ 
- ติดตามเยี่ยมตามเกณฑ์ LTC 
- ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง กลุ่มที่ 4 
หมายถึง ผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมิน 
ADL 0-4 คะแนน + TAI ในกลุ่ม I1 , I2 
(เคลื่อนไหวเองไม่ได้ อาจมีปัญหาหารกิน
หรือการขับถ่ายและมีอาการเจ็บป่วย
รุนแรง หรืออยู่ในระยะท้ายของชีวิต) 

ก.พ.-ก.ย.
66 

- - รพ.สต./           
รพ.ดอนตูม 

 
 
 
 
 
  

11.ติดตามประเมินผลรอบ 9 เดือนและ 
12 เดือนผ่านโปรแกรมLTC ของ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

มี.ค. - ก.ค.
66 

 

- - รพ.สต./           
รพ.ดอนตูม 

12. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมหรือแก้ไข
ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ใน รพ.สต. อย่าง
น้อย 1 เรื่อง เช่น ปัญหาเรื่องฟัน, ข้อเข่า
เสื่อม, การออกก าลังกาย, 4 smart (ไม่
ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย) 

มี.ค.-เม.ย.
66 

- ค่าวัสดุ 3,000 บาท เงินบ ารุง รพ.สต./           
รพ.ดอนตูม 

13. จัดกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุให้
ผู้สูงอายุมพีฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง (มีผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย 30 คน/ครั้ง) ได้แก่ 
1) มีการออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์
ละ ๓ วัน ครั้งละ ๑๕–๓๐ นาที 
๒) ได้รับการตรวจ/ดูแลสุขภาพช่องปาก 
๓) Smart Walk : การออกก าลังกาย
สม่ าเสมอเพ่ือร่างกายที่แข็งแรง ไม่หกล้ม
๔) Smart Brain : การดูแล ฝกึฝนทักษะ
ทางสมอง เพ่ือป้องกันภาวะ สมองเสื่อม 
๕) Smart Sleep & Emotional : 
ส่งเสริมการนอนหลับอย่างเพียงพออย่าง

พ.ย.65-
ก.ย.66 

- ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร
ความรู้ ชุดละ 10 บาท 
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ่ 
ทันตกรรมต่างหน่วยบริการ  
จ านวน 2 คน 
- ค่าวัสดุ ชุดละ 60 บาท 

เงินบ ารุง รพ.สต./           
รพ.ดอนตูม 



น้อยวันละ 7-8 ชั่วโมง รวมทัง้การท า
จิตใจให้เบิกบาน ไม่เครียด ไม่เศร้าหมอง 
๖) Smart Eat : การกินอาหารอย่าง
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

14. ติดตามประเมินผล ส.ค.66 - - รพ.สต./           
รพ.ดอนตูม 

15. สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย.66 - - รพ.สต./           
รพ.ดอนตูม 

9. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการ และแนวทางแก้ไข 
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อาจท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมบางอย่างได้ เช่น 

การประชุมให้ความรู้แกนน า/อสม. เรื่อง กระบวนการคัดกรองภาวะสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน หรือการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุใน
การคัดกรองสุขภาพ เพ่ือลดการรวมตัวของประชาชน รวมทั้งการเยี่ยมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพ 

แนวทางแก้ไข คือ ติดตามสถานการณ์ หากมีการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 รุนแรงอาจไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้แต่ถ้าสถานการณ์ไม่รุนแรงอาจด าเนินการให้ความรู้แก่แกนน าและ อสม.โดยการอธิบายเป็น
รายบุคคลและใช้เอกสารให้ความรู้ แล้วท าการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุเป็นรายบุคคลที่บ้านของผู้สูงอายุ ส่วนการเยี่ยม
บ้านโดยทีมสหวิชาชีพอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยการเยี่ยมพูดคุยทางโทรศัพท์แทน 
 2. การจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง อาจมีผู้สูงอายุจ านวนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้ เนื่องจากห่างไกลจากสถานที่พักและไม่มีผู้ดูแลพามาเข้าร่วมกิจกรรม 

แนวทางแก้ไข คือ จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุแบบหมุนเวียนสถานที่ในแต่ละหมู่บ้าน ขอความร่วมมือจากภาคี
เครือข่ายในการสนับสนุนทีมและยานพาหนะในการพาผู้สูงอายุมาเข้าร่วมกิจกรรม 

10. ตัวช้ีวัดและเกณฑ์วัดความส าเร็จของโครงการ 
ด้านปริมาณ (ผลผลิต) 
1. ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน (10 โรค) 
2. ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรอง ADL 
3. ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 4 กลุ่มมีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล 
4. ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 4 กลุ่มได้รับการติดตามเยี่ยมตามแผนฯ (Care plan) 
5. ร้อยละ 100 ของ รพ.สต. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ใน  

รพ.สต. อย่างน้อย 1 เรื่อง  
6. ร้อยละ 100 ของ รพ.สต. มีการจัดกิจกรรมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และ 4 smart ใน 

ชมรมผู้สูงอายุ อย่างน้อย ปีละ 6 ครั้ง 
ด้านคุณภาพ (ผลลัพธ์) 
1. ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบภาวะเสี่ยงของโรค (ตา, ข้อเข่า, ซึมเศร้า, ความดัน

โลหิตสูงและเบาหวาน) ได้รับการส่งต่อและดูแลตามมาตรฐาน 
2. ร้อยละ 100 ของ รพ.สต.ผ่านต าบล Long Term Care  
 
 



11. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
1. ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุได้รับ
การประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ
ขั้นพ้ืนฐาน (10 โรค)  

จ านวนผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง  
11 โรค (เฉพาะรายใหม่) 
    ร้อยละ 90 ขึ้นไป = 5 คะแนน   
    ร้อยละ 80-89    = 4 คะแนน 
    ร้อยละ 70-79    = 3 คะแนน 
    ร้อยละ 60-69    = 2 คะแนน 
    <ร้อยละ 60       =  1 คะแนน 

- ทะเบียนผู้สูงอายุ 
- แบบคัดกรอง 11 โรค ของ
ผู้สูงอายุ 
- แบบสรุปสภาวะสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ 11 โรค 
-HDC ดูผลงานเลือก  

กลุ่มรายงานมาตรฐาน 
  

ส่งเสริมป้องกัน 
 

การคัดกรอง 
 

ข้อ 12.  
การคัดกรอง 

ผู้สูงอายุ 10 เรื่อง 
  

2. ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุได้รับ
การคัดกรอง ADL 

จ านวนผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง ADL 
   ร้อยละ 90 ขึ้นไป = 5 คะแนน 
  ร้อยละ 80-89    = 4 คะแนน 
  ร้อยละ 70-79    = 3 คะแนน 
  ร้อยละ 60-69    = 2 คะแนน 
   <ร้อยละ 60      = 1 คะแนน 

 

 

 

 

 

 
 

- แบบคัดกรอง ADL 
-HDC ดูผลงานเลือก  

กลุ่มรายงานมาตรฐาน 
  

ส่งเสริมป้องกัน 
 

การคัดกรอง 
 

ข้อ 11.  
จ านวนผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ จ าแนกตาม
ความสามารถในการท า
กิจวัตรประจ าวัน 

 
 
 
  



3. ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง (4กลุ่ม) มีแผนการดูแล
ผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan)  

จ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (4กลุ่ม) 
มีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care 
plan) 
ร้อยละ 100      = 5 คะแนน 
ร้อยละ 90-99   = 4 คะแนน 
ร้อยละ 80-89   = 3 คะแนน 
ร้อยละ 70-79   = 2 คะแนน 
<ร้อยละ 70      = 1 คะแนน 
  

- Care plan 
- แผนการเยี่ยมบ้าน  

4. ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงได้รับการติดตามเยี่ยม
ตาม Care plan โดยทีมสหวิชาชีพ  

จ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการ
ติดตามเยี่ยมตาม Care plan 
ร้อยละ 100      = 10 คะแนน 
ร้อยละ 90-99   = 8 คะแนน 
ร้อยละ 80-89   = 6 คะแนน 
ร้อยละ 70-79   = 4 คะแนน 
<ร้อยละ 70      = 2 คะแนน 
  

-ภาพถ่าย 
-แบบติดตามเยี่ยมบ้าน 

5. ร้อยละ 100 ของ รพ.สต. มีการ
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมหรือแก้ไข
ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ใน  
รพ.สต. อย่างน้อย 1 เรื่อง  
 

จ านวน รพ.สต.จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
หรือแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ใน รพ.
สต. อย่างน้อย 1 เรื่อง 
     มีกิจกรรม      =  5 คะแนน 
  ไม่มีกิจกรรม      =  0 คะแนน 

- ภาพถ่าย 

6. ร้อยละ 100 ของ รพ.สต. มีการ
จัดกิจกรรมพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ และ 4 smart ในชมรม 
ผู้สูงอายุ อย่างน้อย ปีละ 6 ครั้ง 

จ านวนครั้งการจัดกิจกรรมพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ และ 4 smartของ
ในชมรมผู้สูงอายุ ของ รพ.สต. 
           6  ครั้ง  =  5 คะแนน 
           5  ครั้ง  =  4 คะแนน 
           4  ครั้ง  =  3 คะแนน 
            3 ครั้ง  =  2 คะแนน 
          ≤2 ครั้ง  =  1 คะแนน 
ไม่ได้จัดกิจกรรมเลย   =  0 คะแนน 
 
 
 
 
 
 

- ภาพกิจกรรม 
- ลายเซ็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- แผนการให้ความรู้พฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ 
- บันทึกการจัดกิจกรรม 



7. ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่ได้รับ
การคัดกรองแล้วพบภาวะเสี่ยงของ
โรค ได้รับการส่งต่อและดูแลตาม
มาตรฐาน 

จ านวนผู้สูงอายุทีไ่ด้รับการคัดกรองแล้ว
พบภาวะเสี่ยงของโรค ได้รับการส่งต่อ
และดูแลตามมาตรฐาน 
ร้อยละ 100      = 5 คะแนน 
ร้อยละ 90-99   = 4 คะแนน 
ร้อยละ 80-89   = 3 คะแนน 
ร้อยละ 70-79 = 2 คะแนน 
<ร้อยละ 70    = 1 คะแนน 
 

- ทะเบียนผู้สูงอายุที่มีภาวะ
เสี่ยง 
- ทะเบียนส่งต่อ 

8.ร้อยละ 100 ของ รพ.สต.ผ่าน
ต าบล Long Term Care 

จ านวน รพ.สต.ผ่านต าบล Long Term 
Care 
     ผ่านเกณฑ์      =  5 คะแนน 
  ไม่ผ่านเกณฑ์      =  0 คะแนน 
 

- แบบประเมิน 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้สูงอายุในอ าเภอดอนตูมมีสุขภาพดีท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม 

13. งบประมาณ 
จากเงินบ ารุง เป็นเงิน 76,500 บาท 
หมวดค่าใช้สอย 
1. ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารความรู้ส าหรับแกนน า/อสม.จ านวน 345 ชุดๆละ 5 บาท เป็นเงิน 1,725 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประชุมให้ความรู้แกนน า/อสม. เรื่อง กระบวนการคัดกรองภาวะสุขภาพขั้น

พ้ืนฐาน) จ านวน 69 หมู่ๆละ 5 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 8,625 บาท 
3. ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรองADL, 10 โรค จ านวน 8,404ชุดๆละ 3 บาท เป็นเงิน 25,212 บาท 
4. ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารความรู้ส าหรับผู้สูงอายุ(พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์) จ านวน 8,404 ชุดๆละ 
10 บาท เป็นเงิน 84,040 บาท 
หมวดค่าวัสดุ 
1. ค่าวัสดุส านักงานประชุมให้ความรู้แกนน า/อสม. เรื่อง กระบวนการคัดกรองภาวะสุขภาพขั้นพ้ืนฐานจ านวน 

11 ชมรมๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท   
2. ค่าวัสดุจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ใน รพ.สต./รพ. จ านวน 11 แห่งๆละ 

2,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท 
หมวดค่าตอบแทน 

 - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทันตกรรมต่างหน่วยบริการ ตรวจสุขภาพฟันผู้สูงอายุ จ านวน 5 แห่งๆละ 1 ครั้งๆละ 
3 คนๆละ 120 บาทเป็นเงิน 1,800 บาท 
 
 
 
 



14. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
 2. โรงพยาบาลดอนตูม 
 3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
       (นางกันยา    วิเวก)                    (นายจิติวัฒน์  ศลิปเจริญ) 
         ผอ.รพ.สต.ล าเหย                ผอ.รพ.สต.บ้านภูม ิ
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวเกล้ากร  รัตนชาญกร)         (นางสมวรรณ   จันตะนา) 
    รก.ผอ.รพ.สต.บ้านตะโกสูง               ผอ.รพ.สต.ล าลูกบัว 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                           ผูเ้สนอโครงการ 
       (นายธีระ  อนุตธโต)                   (นางเบญจมา   หารัญดา) 
       ผอ.รพ.สต.ห้วยพระ             รก.ผอ.รพ.สต.บ้านเลาเตา่ 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
   (นายฉัตรชัย  เหล่ากรุงเก่า)        (นายช านาญ   ตรีอินทอง) 
      ผอ.รพ.สต.ดอนพุทรา              ผอ.รพ.สต.ห้วยด้วน 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวพันธ์ทิพย์   อุ่นศิริ)         (นางชมนาด   คงประเสริฐ) 
     รก.ผอ.รพ.สต.บ้านหลวง                          ผอ.รพ.สต.ดอนรวก 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวอุไรรัตน์   กุลมี)        (นางพรพรรณ   เหมสะอาด) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ   
             (นายสายันต์   มั่นใจจริง)         
       สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม                                          
 

ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ  


