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ตัวชี้วัด 9. ร้อยละของผู้สูงอำยุที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือในกำรด ำเนนิกิจวัตรประจ ำวัน
พื้นฐำน  

ค ำนยิำม  ผู้สูงอำยุ หมายความตาม พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายถึง  
บุคคลซึ่งมีอายุต้ังแต่หกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
 ผู้สูงอำยุที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือในกำรด ำเนินกิจวัตรประจ ำวันพื้นฐำน 
หมายถึง  ได้จำกกำรแบ่งตำมกลุ่มศักยภำพ ซึ่งหมำยถึง กลุ่มที่ 2 ช่วยเหลือและดูแล
ตนเองได้บ้ าง (Partial Dependent) รวมกับ  กลุ่ มที่  3  ช่วยเหลือตนเองไม่ ได้ 
(Dependent)  ซึ่งจะได้จำกผลกำรคัดกรองสุขภำพผู้สูงอำยุ ทั้ง 3 ด้ำนได้แก่ (1) 
คัดกรองปัญหาส าคัญและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ   (2) คัดกรองกลุ่ม Geriatric 
Syndromes และ (3) การประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล 
 กำรคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอำยุ หมำยถึง หมายถึง การคัดกรองและประเมิน
สุขภาพผู้สูงอายุ รายละเอียดการคัดกรอง/ประเมิน เป็นไปตามแนวทาง “คู่มือกำร 
คัดกรอง/ประเมินผู้สูงอำยุ” กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ด าเนินการถ่ายทอดไปยัง 
Aging manager และผู้ปฏิบัติระดับเขต, จังหวัด, อ าเภอ, ต าบล ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2557 ในประเด็น  
- คัดกรองปัญหาส าคัญและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ  
- คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes 
- ประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพ่ือการดูแล 

เกณฑ์เป้ำหมำย ไม่เกินร้อยละ 15 ของประชากรผู้สูงอาย ุ 
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ผู้สูงอายุทุกคน (ผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป) ที่ได้รับกำรคัดกรองสุขภำพผู้สูงอำยุ 

ทั้ง 3 ด้ำนได้แก่ (1) คัดกรองปัญหาส าคัญและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ  (2) คัดกรอง
กลุ่ม Geriatric Syndromes และ (3) การประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล 

วิธีจัดเก็บข้อมลู - ผลจากรายงานในระบบข้อมลูสุขภาพแห่งชาติ (43 แฟ้ม) ที่หน่วยบริการใช้บันทึก
ข้อมูล 
- สรุปผลการประเมิน / คัดกรอง ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 
- สสจ. รวบรวมผลในภาพรวมจังหวัด แยกรายอ าเภอ ต าบล หมู่บ้านฯ 
การจัดเก็บ รวบรวม ติดตามและนิเทศโดยนักวิชาการพี่เลี้ยง (ด้านผู้สูงอายุ) 

แหล่งข้อมูล 
(วิธีกำรได้มำซึ่งข้อมูล) 

1. ฐานข้อมลู 43 แฟ้ม 
2. ทั้งประเทศ / รายเขต / อ าเภอ / ต าบล / รายบุคคล  
โดยการตรวจราชการโดยส านักตรวจราชการกระทรวง และส านักตรวจราชการกรมการ
แพทย์, การประเมินผลและติดตามคุณภาพข้อมูล, การนิเทศ, สุ่มส ารวจ 

รำยกำรข้อมูล 1. A = จ านวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน ที่ได้รับ
การประเมิน ประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล (ADL แล้วอยู่ใน กลุ่ม 2 รวมกับ
กลุ่ม 3) 

รำยกำรข้อมูล 2. B1 = ผู้สูงอายทุุกคน (ผู้ที่มีอายุ 60 ป ีบริบรูณ์ขึ้นไป) ทีไ่ด้รับกำรคัดกรองสุขภำพผู้สูงอำยุ 
ทั้ง 3 ด้ำนได้แก่ (1) คัดกรองปัญหาส าคัญและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ  (2) คัดกรองกลุ่ม 
Geriatric Syndromes และ (3) การประเมินสมรรถนะผู้สงูอายุเพื่อการดแูล 
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รำยกำรข้อมูล 3. B2 = จ านวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที ่
สูตรกำรค ำนวณ 1. A/B1 X 100 
สูตรกำรค ำนวณ 2. B1/B2 x 100 
ระยะเวลำกำรประเมนิผล ปีละ 2 ครั้ง ในไตรมาสที่ 1 และ 3 

 
 

รำยละเอียดขอ้มูลพื้นฐำน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 2556 2557 2558 

ผู้สูงอายุที่ต้องการความ
ช่วยเหลือในการด าเนิน
กิจวัตรประจ าวันพ้ืนฐาน 
(กลุ่ม 2,3)  
ที่มา: 4th National 
Health Examination 
Survey, 2009 

ร้อยละ 15.5 - - - 

 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ด าเนินการคัดกรอง/ประเมิน 
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ร้อยละ 80 

ด าเนินการคัดกรอง/
ประเมินสุขภาพผู้สูงอาย ุ
ในพื้นที่ ครบทกุคน 
 

 สรุป/สังเคราะห์/วิเคราะห์ 
ผลการด าเนินงานทั้งป ี

- 

 

วิธีกำรประเมนิ : 1. เขต สสจ. ผลักดันและสร้างความเข้าใจขั้นตอน/กระบวนการ/ความเชื่อมโยงของ
นโยบาย 
2. ทีมส ารวจความก้าวหน้า/ยุทธวิธีในการด าเนินงาน 
3. สรุปผลการประเมิน ADL ของผู้สูงอายุในพื้นที่(ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด/เขต) โดยใช้
แบบการประเมินความสามารถในการท ากจิวัตรประจ าวัน ดังรายละเอียดปรากฏในคู่มือ
การคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ ฉบับบูรณาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557  
4. ค านวณอัตราส่วนของผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการท ากจิวัตรประจ าวัน  
รายต าบล อ าเภอ จังหวัด เขต และภาพรวมทั้งประเทศ โดยนักวิชาการพี่เลี้ยง  
(ด้านผู้สูงอายุ) ของสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ 
กรมการแพทย ์

เอกสำรสนับสนุน :  1. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
2. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบบัที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564) ฉบับปรับปรุงครัง้ที่ 1 พ.ศ. 2552 
3. คู่มือแนวทางการจัดตั้งและด าเนินการคลินิกผู้สูงอายุ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
กรมการแพทย ์ปี 2556  
4. คู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ ฉบับบูรณาการปี 2557 กระทรวงสาธารณสุข 
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หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ 3 – 4 ได้ที่ 
http://agingthai.dms.moph.go.th/agingthai/ หรือติดต่อกับ นักวิชาการพี่เลี้ยง 
(ด้านผู้สูงอายุ) ที่รับผิดชอบแต่ละเขตได้โดยตรง เพื่อขอเอกสารคู่มือตามความจ าเป็น
ของพ้ืนที่ได้โดยตรง 

หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
โทร./โทรสาร 02-5918277 E-mail :  piyanut.igm@hotmail.com 

ผู้ให้ข้อมลูทำงวิชำกำร  1. นายแพทยป์ระพันธ์ พงศ์คณิตานนท์  
ผู้อ านวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ 
โทร. 02 591 8277 มือถือ 086-776 0768   
Email: drprapun@yahoo.com 
2.  นักวิชาการพี่เลี้ยง (ด้านผู้สูงอายุ) อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับข้อมูล/แนวทางการ
ด าเนินงานรับผิดชอบเขตละ 1 คน (เอกสารแนบ 2) 

ผู้รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน 
 

1. นางสาวปิยะนุช ชัยสวัสดิ ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
สถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ โทร. 02 591 8277 มือถือ : 0870904560  
Email: piyanut.igm@hotmail.com 
2. นายพินิจ เอิบอ่ิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ โทร. 02 591 8277 มือถือ : 0846811567 
Email: piniterbim@gmail.com 

 
  

http://agingthai.dms.moph.go.th/agingthai/%20หรือ
mailto:piyanut.igm@hotmail.com
mailto:drprapun@yahoo.com
mailto:piniterbim@gmail.com
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