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รายงานตัวชี้วัด กพร.
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ 2564)
ตัวชี้วัดที่ 1.๔
ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

1. รายการขอมูลที่นำมาใช
• ดานผลผลิตและผลลัพธ วิเคราะหเชิงแนวโนม
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ตั้งอยูในเขตสุขภาพที่ 8 พื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งหมด 7 จังหวัด ไดแก เลย
หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม ผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคใน
ผูสูงอายุพบวา ผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคอยูที่รอยละ ๓๖.๔ เมื่อจำแนกรายดาน พบวา ผูสูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคมากที่สุดคือ ดานการไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ ๘๙ รองลงมาคือ ดานการไม
สูบบุหรี่ หรือยาเสน รอยละ ๘๔.๖ และในสวนที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคนอยที่สุดคือดานการมีกิจกรรมทาง
กาย รอยละ 45.6 ดังภาพที่ ๑
ภาพที่ ๑ แสดงผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคผูสูงอายุ ป ๒๕๖๓ แยกรายพฤติกรรม

• ดานผูรับบริการ ปจจุบันและอนาคต
สำหรับผูรับบริการ ปจจุบันประกอบดวย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 แหง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ๘๗ แหง โรงพยาบาลศูนย ๒ แหง
โรงพยาบาลชุมชน ๗๘ แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ๘๗๔ แหง
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ตารางที่ ๑ จำนวนสถานบริการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 8
จังหวัด
สำนักงาน
สำนักงาน
โรงพยาบาล
สาธารณสุข
สาธารณสุข
ศูนย
จังหวัด
อำเภอ
อุดรธานี
๑
๒๐
๑
สกลนคร
๑
๑๘
๑
นครพนม
๑
๑๒
๐
บึงกาฬ
๑
๘
๐
หนองคาย
๑
๙
๐
หนองบัวลำภู
๑
๖
๐
เลย
๑
๑๔
๐
รวม
๗
๘๗
๒

โรงพยาบาล
ชุมชน
๑๙
๑๕
๑๑
๗
๘
๕
๑๓
๗๘

โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ
ตำบล
๒๑๐
๑๖๘
๑๕๑
๖๑
๗๔
๘๓
๑๒๗
๘๗๔

สำหรับสถานบริการในอนาคต ประกอบดวย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตสุขภาพที่ 8 มีทั้งหมด 714 แหง แบงออกเปน
เทศบาลเมือง จำนวน 10 แหง เทศบาลนคร 2 แหง เทศบาลตำบล 237 แหง อบต. 465 แหง รายละเอียด
ดังตารางที่ 6 นี้
ตารางที่ ๒ จำนวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตสุขภาพที่ 8
จังหวัด
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
เทศบาลตำบล
อบต
นครพนม
0
1
21
81
บึงกาฬ
0
1
17
39
เลย
0
2
27
71
สกลนคร
1
0
65
74
หนองคาย
0
2
17
48
หนองบัวลำภู
0
1
23
43
อุดรธานี
1
3
67
109
• ดานผูมีสวนไดสวนเสีย ปจจุบันและอนาคต
- สถานบริการการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ เปนตน
สำหรับ ความพึงพอใจ และความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย จากการสอบถาม
ความพึงพอใจตอการรับบริการของศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานีประจำป 2563 พบวา
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จำนวนผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 150 คน เปนชาย 54 คน คิดเปนรอยละ 36.00 เปนหญิง 96 คน เปน
รอยละ 64.00 หนวยงานที่ตอบแบสอบถามมากที่สุดคือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 64 คน คิดเปนรอยละ
42.67 รองลงมาเปนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 22.00 และโรงพยาบาลชุมชน
จำนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 12.00 หนวยงานเอกชน จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 7.33 โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจำตำบล จำนวน 8 คน รอยละ 5.33 เทศบาล จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 4.00 องคการบริหารสวน
จังหวัดและโรงพยาบาลศูนย จำนวนแหงละ 4 เทากัน คิดเปนรอยละ 2.67 องคการบริหารสวนตำบลจำนวน 2 คน คิด
เปนรอยละ 1.33 สวนสื่อมวลชนไมมีผูตอบแบบสอบถาม จังหวัดที่มีผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือจังหวัดนครพนม
จำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 23.33 รองลงมาจังหวัดสกลนคร จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 18.67 ตามดวย
จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 17.33 จังหวัดอุดรธานี จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 14.00 จังหวัด
เลย จำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 10.67 จังหวัดหนองคายจำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 10.00 และจังหวัด
หนองบัวลำภู จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 6.00 ตาลำดับ ในขอคำถามทานเคยใชสินคา/บริการของศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานีหรือไม ผูตอบแบบสอบสวนใหญตอบวาไมเคยใชบริการ จำนวน 85 คน คิดเปนรอยละ 56.67 เคยใชบริการ
จำนวน 65 คน คิดเปนรอยละ 43.33และเมื่อจำแนกตามกลุมงานพบวา กลุมงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมมีผูตอบ
แบบสอบถามมากที่สุด จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 32.31 รองลงมาคือ กลุมงานอนามัยแมและเด็กจำนวน 15 คน
คิดเปนรอยละ 23.08 ตามดวยกลุมงานอนามัยวัยเรียน จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 12.31กลุมงานวัยทำงานและ
กลุมสูงอายุ จำนวนกลุมงานละ 7 คน คิดเปนรอยละ 10.77 กลุมงานวัยรุน จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 7.69 และ
กลุมงานทันตสาธารณสุข จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.08
ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
สนับสนุนวิชาการและเปนพี่เลี้ยงในการดำเนินงาน
สนับสนุนการสรางนวัตกรรมในพื้นที่
สนับสนุนสื่อ
นวัตกรรมยังไมเพียงพอ
ตองพัฒนางานดานขอมูล
มีตนแบบนวัตกรรมทันตสุขภาพ
การจัดรูปแบบบริการตามกลุมวัย
หนังสือ e-book
ขยายองคความรูสูชุมชน
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รวบรวมเปนตำรา (นวัตกรรม)
อยากใหมีบริการเพื่อสาธิตหองปลอดฝุน
อยากใหมีบริการเพื่อสาธิตในกลุมกอนประถมวัย
นโยบายที่สามารถทำงานรวมกับเครือขายไดไมยุงยากซับซอน
ชุดความรูยังไมเพียงพอ
สรางนวัตกรรมใหมๆใหสะดวกกับการปฏิบัติงาน
ใชเทคโนโลยีในการประเมินผลบางกิจกรรม
สายดวน ชองทางสื่อสารออนไลน
บริการเพื่อสาธิตเครื่องมือทางอาชีวอนามัย
นโยบายสาธารณให อปท. นำไปใชงานไดจริง
เกิดนวัตกรรมใหมๆขึ้นทุกป
บริการเพื่อสาธิตการตรวจทางหองปฏิบัติการ
สนับสนุนวิชาการและเปนพี่เลี้ยงในการดำเนินงาน
ชุดสาธิตเพื่อการดูแลสุขภาพแตละกลุมวัย
อยากใหทำควบคูกับหนวยงานหรือกระทรวงอื่นดวย จะทำใหระดับพื้นที่ประสานงานงายขึ้น
พัฒนาโปรแกรมออนไลนใหงายตอการใชงานในพื้นที่
• ประเมินความเสี่ยง (โอกาสเกิดความเสี่ยง ผลกระทบความเสี่ยง)
การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคในผูสูงอายุนั้นใชแอพพลิเคชั่นในการสำรวจ ซึ่งผูสูงอายุมีขอจำกัดใน
เรื่องการใชงานแอพพลิเคชั่น ทั้งปญหาทางการมองเห็น การไดยิน การควบคุมกลามเนื้อ ประกอบกับแอพพลิเคชั่นที่
ใหบริการยังไมตรงกับความตองการใชงานไมสามารถตอบโจทยปญหาของกลุมผูสูงอายุในเขตสุขภาพที่ ๘ และทางพื้นที่
ตองปรับเปลี่ยนแนวทางในการสำรวจอาจเปนการเพิ่มภาระงานแกผูปฏิบัติในพื้นที่และอาจสงผลใหไดขอมูลที่ไมใช
ปญหาที่แทจริง
• ดานเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิตอล
แผนในการรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิตอล คือ ประชุมหารือ
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ประสาน กำกับติดตามการการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคในผูสูงอายุและใหคำปรึกษาแนะนำแกภาคี
เครือขาย เชน สสจ. สถานบริการสาธารณสุข อปท. ฯลฯ ทาง ระบบ VDO Conference โทรศัพท ไลน Application
และหนังสือราชการ
• ดานขอมูลวิชาการ กฎระเบียบ และอื่นๆ ที่นำมาใชสนับสนุน
ความรูที่ใหผูรับบริการ
1) คูมือการดำเนินงานพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคในผูสูงอายุ
https://hpc8.anamai.moph.go.th/th/aging/
๒) คูมือแนวทางการสงเสริมสุขภาพ individual wellness plan สำหรับเจาหนาที่
http://online.anyﬂip.com/ycglt/csxb/mobile/index.html
2. มาตรการที่กำหนด
๑) บูรณาการความรวมมือกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
๒) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสำรวจพฤติกรรมสุขภาพในผูสูงอายุ
๓) จัดทำคูมือ/สื่อประชาสัมพันธการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคในผูสูงอายุ
๔) สำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคในผูสูงอายุ เขตสุขภาพที่ 8
• มาตรการในการปดชองวาง (GAP)
1) สื่อสารนโยบายที่ชัดเจนสูภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
2) เตรียมความพรอมระบประชุมผานระบบการประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
3) นิเทศติดตามการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคในผูสูงอายุ เขตสุขภาพที่ 8
4) สรุปผลการสำรวจแลวคืนขอมูลใหกับพื้นที่
• ขอเสนอเชิงนโยบายในระดับเขต ดังนี้
1) รายงานผลการดำเนินงานในเวทีตรวจราชการ
3. ประเด็นความรูที่ใหผูรับบริการ
1.1 ชื่อประเด็นความรู คูมือการดำเนินงานพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค ป 2564
https://hpc8.anamai.moph.go.th/th/aging/
เหตุผลการนำประเด็นความรูมาใช เพื่อความเขาใจและชัดในการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ ของป 2564 ซึ่ง
จะทำใหสามารถพัฒนาการดำเนินงานไปในทิศทางที่ถูกตองสงผลตอการผานเกณฑที่กำหนด
๑.๒ ชื่อประเด็นความรู คูมือแนวทางการสงเสริมสุขภาพ individual wellness plan สำหรับเจาหนาที่
http://online.anyflip.com/ycglt/csxb/mobile/index.html
เหตุผลการนำประเด็นความรูมาใช เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงาน wellness plan แกเจาหนาที่
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4. แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคในผูสูงอายุ
โครงการพัฒนาระบบดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ ปงบประมาณ 2564
กิจกรรมที่ 1 สำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคในผูสูงอายุ เขตสุขภาพที่ 8 (ผูสูงอายุ 7 จังหวัด)
วิธีการดำเนินงาน :
1. ดำเนินการสำรวจกลุมผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป
2. รวบรวม วิเคราะหขอมูล ถอดบทเรียน สรุปและรายงานผลใหสำนักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย
3. จัดทำรายงานผล และจัดเก็บขอมูลที่สามารถเขาถึงไดแบบออนไลน
4. เผยแพรขอมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคของผูสูงอายุ คืนขอมูล ขยายผลลงสูพื้นที่ตอไป
5. ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
กิจกรรม 5.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
ในวันที่ 2๔ - ๒๕ พฤศจิกายน 2563 .
ผลการดำเนินงาน
ผูเขารวมประชุมครบทั้ง 7 จังหวัด ประกอบไปดายเจาหนาที่จากสำนักงานสาธารณสุขทั้ง 7 จังหวัด โดยมี
หัวขอการประชุมชี้แจง ดังตอไปนี้
- ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานีไดดำเนินการนำเสนอสรุปผลงานรอบ 12 เดือน ที่ผานมา
- ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานีไดดำเนินการนำเสนอนโยบายและแผนการดำเนินงาน ป 2564
- สสจ.รวมแลกเปลี่ยนบูรณาการแผนการดำเนินงานระดับจังหวัด / อภิปราย และซักถาม ประเด็น
o การกำหนดกลุมเปาหมายในการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคในแตละจังหวัด
o แนวทางในการสำรวจพฤ๖กรรม/คูมือการสำรวจพฤติกรรมในแอพพลิเคชั่น H4U
o Time line ที่ชัดเจนในการสำรวจ
o ตองการใหศูนยวิชาการกำกับและติดตามขอมูลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคเปนราย
เดือน
ปญหาอุปสรรค แอพพลิเคชั่นไมตอบโจทยกับบริบทพื้นที่
แนวทางแกไข สรางแบบสอบถามที่เปน paper/ใหเจาหนาที่ในพื้นที่ลงสำรวจดวยตัวเอง
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กิจกรรมที่ 5.2 พัฒนาใหมี Admin กำกับติดตามผลการสำรวจพฤติกรรมในระดับเขต จังหวัดและอำเภอ
ผลการดำเนินงาน
https://docs.google.com/spreadsheets/u/5/d/12zNfRHQgRTcjXMmhH_ExL8lvhue4gy1p/edit?
usp=drive_web&ouid=107010028027013606975&rtpof=true

8
กิจกรรมที่ 5.3 ประชุมคณะชีแจงแนวทางการดำเนินงานจากสวนกลาง (Tele Conference)

Meeting link:https://bohp.webex.com/bohp/j.php?MTID=m88f4ff0cfbaf3c7f2460f988b1cabcd0
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