
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที ่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 12. ร้อยละของ Healthy Ageing 
ค านิยาม  ผู้สูงอายุ หมายความตาม พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายถึง บุคคลซึ่งมี

อายุต้ังแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

 Healthy Ageing หมายถึง การเป็น ผู้สูงอายุท่ีปราศจากโรค และรวมถึงการมี
ความสามารถในการใช้ร่างกาย สรีรวิทยา จิตใจ และสังคม ซึ่งเปล่ียนแปลงไปตาม
กระบวนการชราท่ีเกิดขึ้น ให้ท างานได้อย่างเหมาะสม ท้ังนี้ ในท่ีนี่หมายความถึงผู้สูงอายุท่ีมี
ศักยภาพในการด ารงชีวิตตามปกติ สามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม (ท่ีมา: 
WHO, ACTIVE AGEING: A POLICY FRAMEWORK, 2002) และสามารถประเมิน Healthy 
Ageing ด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ (Indicators for healthy ageing – a debate, 
Int.J.Environ. Res. Public Health 2013.) 

1. A comprehensive assessment of resources 
2. Diseases and complaints 
3. Cognitive and functional capacities 
4. Limitations and disability 

โดยสามารถอธิบายแต่ละองค์ประกอบของ  Healthy ageing ได้ดังนี้: 
1. A comprehensive assessment of resources หมายความถึง การมีสถานะ

สุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งจะได้จากการคัดกรอง/ประเมิน (ด าเนินการตามแบบคัดกรองและ
ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุรายละเอียดการคัดกรอง/ประเมิน ด้วยแนวทาง “คู่มือการคัด
กรอง/ประเมินผู้สูงอายุ” กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557) ในประเด็น  
1.1 คัดกรองปัญหาส าคัญและโรคท่ีพบบ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก่ เบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง ความเส่ียงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง สุขภาพช่องปาก สุขภาวะ   
ทางตา  

1.2 คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ได้แก่ สมรรถภาพสมอง ภาวะซึมเศร้า     
ข้อเข่าเส่ือม ภาวะหกล้ม การกล้ันปัสสาวะ ภาวะโภชนาการ ปัญหาการนอน 

1.3 ประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล ได้แก่ การประเมินความสามารถในการ
ท ากิจวัตรประจ าวัน (Activity of Daily Living: ADL) การประเมิน/คัดกรอง
ผู้สูงอายุท่ีต้องได้รับการดูแลระยะยาว  

2. Cognitive and functional capacities หมายความถึง สมรรถภาพสมองและการ
ท างานของร่างกาย  

3. Diseases and complaints หมายถึง โรคและความเจ็บป่วยท่ีเป็นปัญหาส าคัญ      



ในผู้สูงอายุ ท่ีเมื่อเกิดขึ้นแล้วเกิดผลกระทบในวงกว้าง และเป็นภาระ (Burden) 
4. Limitations and disability หมายความถึง ความสามารถในการท ากิจวัตร

ประจ าวันพื้นฐาน (Activities of daily living: ADL) 
 

เกณฑ์เป้าหมาย : ด าเนินการตามข้อ 1 – 5 ตามเกณฑ์ และองค์ประกอบต่อไปนี้ 
ข้อ องค์ประกอบ ปีงบประมาณ 

61 
ปีงบประมาณ 

62 
ปีงบประมาณ 

63 
ปีงบประมาณ 

64 
1 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีได้รับการ

คัดกรอง/ประเมินสุขภาพ 
(ด าเนินการครบทุกประเด็น 
และยอดคัดกรองสะสม) 

มีฐานข้อมูล
สถานะสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

มีฐานข้อมูล
สถานะสุขภาพ
ผู้สูงอายุ  
ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 70 

มีฐานข้อมูล
สถานะสุขภาพ
ผู้สูงอายุ  
ไม่น้อยกว่า        
ร้อยละ 80 

มีฐานข้อมูล
สถานะสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
ครอบคลุม 100 
(สะสม) 

2 อัตราของผู้สูงอายุท่ีมีความ
เส่ียงภาวะสมองเส่ือม 

มีสถานะผู้สูงอายุ
ท่ีมีความเส่ียง
ภาวะสมองเส่ือม   

น้อยลง หรือคงท่ี 
เมื่อเทียบกับปี 61 

น้อยลง หรือคงท่ี 
เมื่อเทียบกับปี 62 

น้อยลง หรือคงท่ี 
เมื่อเทียบกับปี 63 

3 อัตราของผู้สูงอายุท่ีมีความ
เส่ียงภาวะหกล้ม 

มีสถานะผู้สูงอายุ
ท่ีมีความเส่ียง
ภาวะหกล้ม 

น้อยลง หรือคงท่ี 
เมื่อเทียบกับปี 61 

น้อยลง หรือคงท่ี 
เมื่อเทียบกับปี 62 

น้อยลง หรือคงท่ี 
เมื่อเทียบกับปี 63 

4 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในการท า
กิจวัตรประจ าวันพื้นฐาน 

เพิ่มข้ึนหรือคงท่ี 
จากปี 60 

เพิ่มข้ึนหรือคงท่ี 
จากปี 61 

เพิ่มข้ึนหรือคงท่ี 
จากปี 62 

เพิ่มข้ึนหรือคงท่ี 
จากปี 63 

5 มีการด าเนินจัดบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุในสถานบริการ
สุขภาพ 
(ระดับจังหวัด) 

-รพท/ศ  = 1 
แห่ง และ 
- รพช. อย่างน้อย 
1 แห่ง 

-รพท/ศ = 1 แห่ง 
และ 
-รพ.ช อย่างน้อย 
ร้อยละ 25 

-รพท/ศ  = 1 
แห่ง และ 
-รพ.ช อย่างน้อย 
ร้อยละ 50 

-รพท/ศ  = 1 
แห่ง และ 
-รพ.ช อย่างน้อย 
ร้อยละ 75  

 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ เพื่อมีข้อมูลสถานะสุขภาพผู้สูงอายุท่ี
เป็นระบบ ติดตามได้ แม่นย า ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา และฟื้นฟู ท่ีมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมและตรงกับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุ 
3. เพื่อน าไปสู่ผลท่ีคาดหวัง คือช่วยลดภาระความหลากหลายและซ้ าซ้อนด้านค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุ (Elderly Health Expenditure) ของประเทศในอนาคต 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุทุกคน (ผู้ท่ีมีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป)  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล มีช่องทางการด าเนินการ หลากหลาย ดังนี้ 

1. บันทึกข้อมูลในระบบคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ Aging health data 
2. ระบบการคีย์ผลรายงานข้อมูล 43 แฟ้ม ในรหัส special pp (สนย.) 



3. ระบบรายงาน Health data center report (ข้อมูลสรุปจาก 43 แฟ้ม) 
4. การจัดเก็บด้วยระบบ Manual (เก็บเป็นข้อมูลดิบ) 
5. อื่นๆ ตามศักยภาพและความจ าเป็นของเจ้าหน้าท่ีในการด าเนินการ 

แหล่งข้อมูล จากการด าเนินการตามวิธีการจัดเก็บข้อมูล 1-5 โดย 
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. รพท. ศ/ รพช.  
3. รพ.สต. 

รายการข้อมูล 1 A = ระดับความส าเร็จ/การด าเนินการตามเกณฑ์ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  A 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน : ด าเนินการตามเกณฑ์เป้าหมาย ข้อ 1 – 5 (ครบทุกข้อ) 
ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
    

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
    

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
    

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
    

วิธีการประเมินผล :  - เขต/ สสจ. ผลักดันและสร้างความเข้าใจขั้นตอน/กระบวนการ/ความเช่ือมโยงของ
นโยบาย เพื่อแปลงสู่การปฏิบัติในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลสรุปรวม (Summary data) ผ่านช่องทาง
ระบบฐานข้อมูลของกระทรวงฯ ได้แก่ ระบบ 43 แฟ้ม, Health data center report ฯ 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด สามารถตรวจสอบข้อมูลการคัดกรองและติดตามการ
ด าเนินการได้ในภาพรวม (รายอ าเภอ รายต าบล รายสถานพยาบาล)  และหน่วยงานบริการ 
(รพศ/ท. รพ.ช และ รพ.สต.) ติดตามสถานะสุขภาพผู้สูงอายุรายคนได้โดยละเอียด ด้วยระบบ
คัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ Aging health data ซึ่ง “ระบบคัดกรอง/ประเมิน
สุขภาพผู้สูงอายุ Aging health data เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยประมวล/แปรผลค่าคะแนน
ดิบ/การตอบข้อค าถามของผู้สูงอายุ จากการด าเนินการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ 
ซ่ึงจะมีความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ” 



โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาขึ้น โดยมีสถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ เป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ 
(ข้อเท็จจริง: ระบบคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ Aging health data ไม่ใช่ระบบท่ีใช้
ส าหรับส่งรายงานภาพรวม ไม่ใช่โปรแกรมช่วยในการท าวิจัย ไม่ได้เป็นการให้พื้นท่ีบันทึก
ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ตัวช้ีวัดหน่วยงานใดๆของกรม หรือมิได้เจตนาท่ีมุ่งแสวงหาประโยชน์จาก
ข้อมูลสุขภาพประชาชนใดๆท้ังส้ิน ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้อง กรุณาส่ือสารวัตถุประสงค์โปรแกรมแก่
บุคลากรในพื้นท่ีให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ในการท างานภาพรวมของบุคลากร 
ตลอดจนประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักส าคัญ) 

เอกสารสนับสนุน :  1. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
2. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545 – 2564) ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2552 
3. คู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ ปี 2557 ฉบับบูรณาการกระทรวงสาธารณสุข 
4. แบบฟอร์ม (One Page) Basic Geriatric Screening: BGS และ Geriatric Screening :  
   GA) 
5. ระบบคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ Aging health data 
6. คู่มือแนวทางการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ กรมการแพทย์ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 1 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ (ท่ีมา: ผลการตรวจราชการ 
พ.ศ. 2559)  

รวมทั้งประเทศ/ 
เขตสุขภาพ  

ร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่

ได้รับการคัด
กรอง ADL 

ร้อยละของผู้สูงอายุที่
ต้องได้รับการ

ช่วยเหลือในการท า
กิจวัตรประจ าวัน

พื้นฐาน (กลุ่ม 2+3)  

ร้อยละของผู้
สุงอายุที่

ได้รับการคัด
กรองโรคและ
ปัญหาส าคัญ 

ร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่ได้รับ
การคัดกรอง 
Geriatric 

Syndromes 

รวมท้ังประเทศ  80.12 6.55 40.22 26.87 
2. อัตราความชุกของผู้สูงอายุท่ีมีความเส่ียงภาวะสมองเส่ือม (ด้วยการประเมิน MMSE) 
ร้อยละ 8.1  
3. อัตราความชุกของผู้สูงอายุท่ีมีความเส่ียงภาวะหกล้ม ร้อยละ 25.7 
4. ร้อยละ 88.6 ของผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการท ากิจวัตรประจ าวันพื้นฐาน 
(ไม่มีข้อจ ากัดในการท ากิจวัตรฯ) 
5. มีการน าร่องด าเนินการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ ใน 28 แห่ง 
ของ 12 เขตสุขภาพ 
(ท่ีมา 2,4  : การส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งท่ี 5 พ.ศ.2557) 

(ท่ีมา 3: สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์, การศึกษารูปแบบการป้องกันภาวะหก
ล้มในผู้สูงอายุ, 2557) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์     ผู้อ านวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จ 
     พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ 



    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-0248487  โทรศัพท์มือถือ : 086-7760768            
    โทรสาร :    Email : drprapun@yahoo.com 
2. นางสาวปิยะนุช ชัยสวัสด์ิ    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906255      โทรศัพท์มือถือ : 087-0904560    
    โทรสาร :    Email : piyanut.igm@hotmail.com 
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. ส านักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข 
2. ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์  
3. สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ     รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์      
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357   โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334      
    โทรสาร : 02-9659851     E-mail : pattarawin@gmail.com  
2. นายปวิช  อภิปาลกุล     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906352   โทรศัพท์มือถือ : 089-9594499 
    โทรสาร : 02-5918279             E-mail : moeva_dms@yahoo.com 

 


