รายงานตัวชี้วัด กพร.
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ 2564)
ตัวชี้วัดที่ 1.4
ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลสงเสริมสุขภาพกลุม ผูสูงอายุ
1. รายการขอมูลสารสนเทศ และความรูที่นำมาใชในการดำเนินงานตัวชี้วัด
1.1 ดานผลผลิตและผลลัพธ วิเคราะหเชิงแนวโนม
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งหมด 7 จังหวัด ไดแก อุดรธานี หนองบัวลำภู
เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร มีประชากรสูงอายุ (ตั้งแต 60 ปขึ้นไป) ทั้งหมด 795,813 คน
คิดเปนรอยละ 18.25 ของประชากรทั้งหมด ขอมูลจาก)HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 27 มกราคม
2564( จากการคัดกรองโดยใชแบบประเมินผูสูงอายุตามกลุมศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจำวัน )ADL) ในป 2563 พบวา ผูสูงอายุไดรับการคัดกรองทั้งหมด 648,076 คน คิดเปนรอยละ 87.17
แบงเปนผูสูงอายุกลุมติดสังคม จำนวน 629,322 คน คิดเปนรอยละ 97.11 กลุมติดบาน จำนวน 16,081 คน
คิดเปนรอยละ 2.48 และกลุมติดเตียง จำนวน 2,673 คน คิดเปนรอยละ .099 เขตสุขภาพที่ 8 มีทั้งหมด 644
ตำบล จำนวนตำบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ
คิดเปนรอยละ 90.22 ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไดรับการจัดทำแผนดูแลรายบุคคล (Care Plan) คิดเปนรอยละ
93.53 โดยมีผลการดำเนินงาน 3 ปยอนหลัง (ป 2561 – 2563) ดังนี้
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปงบประมาณ 2561 – 2563

โดยผูบริหารในระดับเขตและระดับจังหวัดใหความสำคัญติดตาม และกำหนดเปนนโยบาย/ตรวจราชการ
และตัวชี้วัดระดับจังหวัด ทุกจังหวัดมีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานผูสูงอายุทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ
และระดับตำบลเพื่อใหการดำเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน สรางความเขาใจรวมกัน และผลักดันใหงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเพื่อใหผูสูงอายุไดรับการดูแล ใหมีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
1.2 ดานผูรับบริการ ปจจุบันและอนาคต
ผู  ร ั บ บริ ก ารป จ จุ บ ั น ประกอบด ว ย ผูส ูงอายุ ท ี่ ม ีภ าวะพึ ่ง พิ ง จำนวน 21,084 คน ผูดูแลผูส ู ง อายุ
(Caregiver) จำนวน 9,840 คน และผูจัดการการดูแลผูสูงอายุ (Care Manager) จำนวน 1,102 คน
ตารางที่ 1 จำนวนผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผูดูแลผูสูงอายุ และผูจัดการการดูแลผูสูงอายุ
จังหวัด
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผูดูแลผูสูงอายุ (CG) ผูจัดการการดูแลผูสูงอายุ (CM)
นครพนม
3,697
1,829
198
บึงกาฬ
1,606
691
76
เลย
2,545
1,164
143
สกลนคร
4,473
1,655
209
หนองคาย
2,436
1,454
102
หนองบัวลำภู
2,648
932
100
อุดรธานี
3,679
2,115
274
ผูรับบริการอนาคต ประกอบดวย ผูที่มีภาวะพึ่งพิงทุกกลุมวัย และอาสาบริบาลทองถิ่น (อสบ.) และ
องค กรปกครองส ว นท องถิ ่ น ในเขตสุ ขภาพที่ 8 แบงออกเป น เทศบาลตำบล 237 แห ง อบต. 465 แห ง
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2 จำนวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตสุขภาพที่ 8
จังหวัด
เทศบาลตำบล
องคการบริหารสวนตำบล
นครพนม
21
81
บึงกาฬ
17
39
เลย
27
71
สกลนคร
65
74
หนองคาย
17
48
หนองบัวลำภู
23
43
อุดรธานี
67
109
1.3 ดานผูมีสวนไดสวนเสีย ปจจุบันและอนาคต
- สถานบริการการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนตน
ความพึงพอใจ และความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย จากการสอบถามความพึง
พอใจตอการรับบริการของระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) ประจำป 2563 พบวา
จำนวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 335 คน สวนใหญเปนเพศหญิง 315 คน คิดเปนรอยละ 94.03
รองลงมาเปนเพศชาย 20 คน คิดเปนรอยละ 5.97 จังหวัดที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดจังหวัดอุดรธานี จำนวน
118 คน คิดเปนรอยละ 35.22 รองลงมาจังหวัดนครพนม จำนวน 86 คน คิดเปนรอยละ 25.67 ความถี่ในการ
ใชงานโปรแกรม 3C ในงาน สวนใหญใชนานๆครั้ง จำนวน 135 คน คิดเปนรอยละ 40.30 รองลงมาใชทุกเดือน
จำนวน 130 คน คิดเปนรอยละ 38.80 การประเมินความพึงพอใจในการใชโปรแกรม 3C ดานการรองรับความ
ตองการผูใช ไดแก สามารถนำขอมูลไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน พึงพอใจมาก จำนวน 150 คน คิดเปนรอย
ละ 44.8 สามารถคนหาขอมูลไดตามที่ต องการ พึงพอใจมาก จำนวน 142 คน คิดเปนรอยละ 42.4 และ
สามารถใช งานได ท ั น ที ท ี ่ ผ ู  ป ฏิ บ ั ติ งานต อ งการ พึ งพอใจมาก จำนวน 136 คน คิ ด เป น ร อยละ 40.6 ด าน
ความสามารถของโปรแกรม ไดแก สะดวกและงายตอการใชงาน พึงพอใจมาก จำนวน 152 คน คิดเปนรอยละ
45.4 ความรวดเร็วในการนำเสนอขอมูล พึงพอใจมาก จำนวน 148 คน คิดเปนรอยละ 44.2 ชวยลดภาระงาน
พึงพอใจมาก จำนวน 148 คน คิดเปนรอยละ 44.2 ชวยลดความซ้ำซอนของขอมูล พึงพอใจมาก จำนวน 145
คน คิดเปนรอยละ 43.3 และความถูกตองและการประมวลผล จำนวน 143 คน คิดเปนรอยละ 42.7 ดาน
รูปแบบการนำเสนอ ไดแก ความนาใชงานโดยรวมของโปรแกรม 3C พึงพอใจมาก จำนวน 159 คน คิดเปนรอย
ละ 47.5 ความเหมาะของการออกแบบหนาตอโดยรวม พึงพอใจมาก จำนวน 158 คน คิดเปนรอยละ 47.2
ความเหมาะของฟอนตและขนาดตัว อักษร พึงพอใจมาก จำนวน 154 คน คิดเปนรอยละ 46.0 และความ
เหมาะสมของการใชสีในการแสดงผล พึงพอใจมาก จำนวน 152 คน คิดเปนรอยละ 45.4 ดานความปลอดภัย
ของขอมูล ไดแก ความปลอดภัยในการจัดเก็บขอมูล พึงพอใจมาก จำนวน 158 คน คิดเปนรอยละ 47.2 การ
เขาถึงขอมูล การแยกระดับของผูใชขอมูล พึงพอใจมาก จำนวน 156 คน คิดเปนรอยละ 46.6 การตั้งรหัสผูใช
และรหัสผาน พึงพอใจมาก จำนวน 154 คน คิดเปนรอยละ 46.0 และมีระบบรองรับเมื่อเครือขายขัดของ พึง
พอใจมาก จำนวน 133 คน คิดเปนรอยละ 39.7 ดานการใหความชวยเหลือในการแกไขปญหา ไดแก ความ
ถูกตองและครบถวนในการใหขอมูล พึงพอใจมาก จำนวน 163 คน คิดเปนรอยละ 48.7 ความกระตือรือรนใน
การใหบริการ พึงพอใจมาก จำนวน 156 คน คิดเปนรอยละ 46.6 ความสามารถในการแกปญหา พึงพอใจมาก
จำนวน 152 คน คิดเปนรอยละ 45.4 และความรวดเร็วในการแกปญหา พึงพอใจมาก จำนวน 149 คน คิดเปน
รอยละ 44.5
ความตองการและขอเสนอแนะ ไดแก อยากใหมีการอบรมและสอนการใชงานเปนระยะ เพราะโปรแกรม
มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด อยากใหโปรแกรม 3C กับโปรแกรม LTC ของ สปสช. มารวมกันใชหลายโปรแกรม
เกิดความสับสน ทำงานซ้ำกัน

1.4 ประเมินความเสี่ยง (โอกาสเกิดความเสี่ยง ผลกระทบความเสี่ยง)
การดำเนินงาน Long Term Care ในชุมชน เปนงานที่หนักและมีความเสี่ยงเนื่องจากการประสานงาน
ระหวางหนวยงานสาธารณสุขกับทองถิ่น ยังมีประเด็นความเขาใจที่ไมตรงกัน การเบิกจายเงินกองทุน Long Term
Care ยังมีปญหาในบางพื้นที่ ทำใหการทำงานอาจจะลาชาไปบาง อีกทั้งในอนาคตจะตองดูแลผูปวยที่มีภาวะพึ่งพิง
ซึ่งไมใชแคผูสูงอายุเทานั้น จึงมีความเสี่ยงสูงมากที่ผูรับผิดชอบงานผูสูงอายุของหนวยงานระดับพื้นที่ จะมีการ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบงานบอยและมากขึ้น สงผลตอการดำเนินงานที่ไมตอเนื่อง
1.5 ดานเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิตอล
แผนในการรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิตอล คือ ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทำงานโดยนำเทคโนโลยีและดิจิตอลมาใชในการสื่อสารกับภาคีเครือขาย เชน สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด สถานบริการสาธารณสุข อปท. ฯลฯ เพื่อประชุมหารือประสาน กำกับติดตามและใหคำปรึกษาผานทาง
ระบบ VDO Conference โทรศัพท ไลน Application ตางๆ รวมถึงกำกับติดตามการดำเนินงานตำบล
Long Term Care และการจัดทำ Care Plan ผานการใชงานโปรแกรม Long Term Care (3C) ทั้งนี้ยัง
เปนการกระตุนใหบุคลากรเกิดความสนใจในการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิตอลมากยิ่งขึ้น

1.6 ดานขอมูลวิชาการ กฎระเบียบ และอื่นๆ ที่นำมาใชสนับสนุน

1. กรอบแนวทางการดำเนินงานตำบล Long Term Care
https://drive.google.com/drive/folders/1xECqb10UWnZJMlLGoCjAKOcGNXsmr_m0
2. การดำเนิ น งานกองทุ น ระบบการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุ ขสำหรับ ผูส ูงอายุที่มีภ าวะพึ ่ ง พิ ง
(Long Term Care : LTC)
https://www.nhso.go.th/frontend/page-contentdetail.aspx?CatID=MTE1Mg==
2. การกำหนดมาตรการและประเด็นความรูที่ใหแกผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวชี้วัด
2.1 มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่สอดคลองกับกลยุทธ PIRAP
วิเคราะห GAP การดำเนินงานตำบล Long Term Care
ขอคนพบ/ประเด็นปญหาในการดำเนินงาน
1. CM ภาพรวมผานเกณฑ แตไมครอบคลุมในพื้นที่ดําเนินการ เนื่องจากมีการยายงาน/ยายสถานที่
ปฏิบัติงาน/ลาออก/เกษียณอายุราชการ
2. การบันทึกขอมูล Long Term Care มีหลายภาคสวนทําใหผูปฏิบัติงานยังไมเขาใจการบันทึกขอมูลใน
โปรแกรม (3C กรมอนามัย/LTC สปสช.)
3. โปรแกรม 3C กรมอนามัย ดึงขอมูลผูส ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากโปรแกรม LTC สปสช. มาไมครบถวน/
ไมถูกตอง

4. องคกรปกครองสวนทองถิ่น บางแหงยังไมเขาใจกระบวนการดําเนินงาน เนื่องจาก บุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบงาน ไมมั่นใจในระเบียบ และกระบวนการดําเนินงาน
มาตรการในการปดชองวาง (GAP)
1. พัฒนาหลักสูตรการอบรมผูจัดการการดูแลผูสูงอายุ (Care Manager) แบบออนไลน เพื่อลดคาใชจาย
ในการอบรม CM รายใหม
2. อบรมการใชงานโปรแกรมใหกับพื้นที่มากขึ้น เพื่อใหพื้นที่ไดฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมมากยิ่งขึ้น
3. ศูนยอนามัย และ สปสช. สื่อสารและตรวจสอบขอมูลผูสูงอายุในโปรแกรมอยูตลอด เพื่อใหข อมูล
ถูกตองและครบถวน
4. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุน LTC ใหถึงระดับพื้นที่ เพื่อใหผูปฏิบัติงานเขาใจระเบียบมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอเชิงนโยบายในระดับเขต
1. วางแนวทางรวมกับเขตสุขภาพที่ ๘ พัฒนาศักยภาพ Care Manager รายใหมใหครอบคลุม และหา
มาตรการหรือแรงจูงใจให Care Manager ปฏิบัติงานในพื้นที่อยางนอย 3 ป
2. ขับเคลื่อนมาตรฐานหลักสูตรการสงเสริมสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุในชุมชน ภายใตแนวทางการ
ดำเนินงาน Intermediate Care และ Long Term Care ในชุมชน
2.2 ประเด็นความรูที่ใหผูรับบริการประเด็นความรูที่ใหแกผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด และมีเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู
1) ชื่อประเด็นความรู : แนวทางการดำเนินงานตำบล Long Term Care
https://drive.google.com/drive/folders/1xECqb10UWnZJMlLGoCjAKOcGNXsmr_m0
(จากเวปไซด สำนักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย)
เหตุผลการนำประเด็นความรูมาใช : เพื่อใหผูปฏิบัติงานเกิดความเขาใจตรงกันในการดำเนินงานตำบล
LTC รวมถึงองคประกอบของตำบล LTC ของป 2563
2) ชื่อประเด็นความรู : การดำเนินงานกองทุนระบบการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสำหรับผูสูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)
https://www.nhso.go.th/frontend/page-contentdetail.aspx?CatID=MTE1Mg==
(จากเวปไซด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.))
เหตุผลการนำประเด็นความรูมาใช : เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนแนวทางในการดำเนินงานกองทุน
LTC ใหกับองคการปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานสาธารณสุข ใหมีความเขาใจตรงกันและมั่นใจในการเบิกจาย
เงินกองทุนมากยิ่งขึ้น

3. แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
3.1 มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุ และการขับเคลื่อนเปนไปตามแผน
โครงการพัฒนาระบบการดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ ปงบประมาณ 2564
ลำดับ
กิจกรรม
เปาหมาย/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน
1 สำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึง ผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพ
อยูระหวาง
ประสงคในผูสูงอายุ เขตสุขภาพ ที่พึงประสงค รอยละ 50
เม.ย. - ก.ย.64
ดำเนินการ
ที่ 8
2 อบรมหลักสูตรฟนฟูผูจัดการ Care Manager
การดูแลผูสูงอายุ (Care
ที่ผานการอบรมป 60-61
ธ.ค. 63
ดำเนินการแลว
Manager) กรมอนามัย
3 อบรมพัฒนาศักยภาพ
ผูรับผิดชอบงานผูสูงอายุ
ผูรับผิดชอบงานผูสูงอายุระดับ ระดับอำเภอจำนวน 87 คน
ธ.ค. 63
ดำเนินการแลว
อำเภอ
4 พัฒนาชมรมผูสูงอายุคุณภาพ ชมรมผูสูงอายุในเขตสุขภาพ
อยูระหวาง
ม.ค. - ก.พ. 64
ดานสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 ที่ 8 จำนวน 7 แหง
ดำเนินการ
5 พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ พื้นที่ตนแบบการดูแล
ระยะกลาง Intermediate
ผูสูงอายุระยะกลาง
อยูระหวาง
มี.ค. - เม.ย. 64
Care ในชุมชน
Intermediate Care ระดับ
ดำเนินการ
ชุมชน อยางนอย 2 แหง
6 ติดตามและประเมินผลการ
บุคคลและองคกรตนแบบ
ดำเนินงานบุคคลและองคกร ดานการสงเสริมสุขภาพดูแล
มิ.ย. - ก.ค. 64
ยังไมดำเนินการ
ตนแบบดานการสงเสริมสุขภาพ ผูสูงอายุระยะยาวในชุมชน
ดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชน 7 จังหวัด
3.2. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต ของ
หนวยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

4. ผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด
4.1 มีจำนวนผลผลิตครบตามที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อนงานกลุมผูสูงอายุ
กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบงานผูสูงอายุระดับอำเภอ
ผลการดำเนินงาน วันที่ 3 ธันวาคม 2564 กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพผูรับผิดชอบงานผูสูงอายุระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 8 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ความ
เขาใจ มีทักษะในการดูแลผูสูงอายุระยะยาว และขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุในระดับ
พื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ กลุมเปาหมายประกอบดวยผูรับผิดชอบงานผูสูงอายุระดับอำเภอ จำนวน 87 คน

กิจกรรม อบรมหลักสูตรฟนฟูผูจัดการการดูแลผูสูงอายุ (Care Manager) กรมอนามัย
ผลการดำเนินงาน วันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2563 นายแพทยอรรถพล แกวสัมฤทธิ์ รองอธิบดี กรม
อนามัย เปนประธานในพิธีเปดการอบรมหลักสูตรฟนฟูและพัฒนาศักยภาพผูจัดการการดูแลผูสูงอายุ (Care
Manager) วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพผูจัดการการดูแลผูสูงอายุ (Care Manager) ใหมีความรูและทักษะใน
การดูแลผูสูงอายุและผูที่มีภาวะพึ่งพิงอยางเปนระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐานกรมอนามัย เพิ่มความครอบคลุม
ของกำลังคนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) ในพื้นที่ โดยมีผูผานการอบรม จำนวน 138 คน

4.2 มีผลผลิตครบตามกระบวนการ ใน House Model ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (Output)
รายการขอมูล
- ผูสูงอายุไดรับการประเมินและคัดกรอง ADL
อยางนอย 8,000,000 คน
- ผูสูงอายุมีแผนการดูแลสงเสริมสุขภาพรายบุคคลในชุมชน
(Individual Wellness Plan) จำนวน 15,000 คน
- ผู  ส ู ง อายุ ท ี ่ ม ี ภ าวะพึ ่ ง พิ ง มี ADL เพิ ่ ม ขึ ้ น (ร อ ยละ 25 :
Baseline ป 63 เทากับ 22.034)
- มีการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ตนแบบเมือง/ชุมชนที่เปนมิตร
กับผูสูงอายุ อยางนอยเขตสุขภาพละ 2 เมือง/ชุมชน
- มีการดำเนินงานพื้นที่ตนแบบการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพ
แบบผสมผสาน Long Term Care และ Intermediate Care
ระดับชุมชน อยางนอยเขตสุขภาพละ 2 แหง

เปาหมายเขตสุขภาพที่ 8
ผลผลิต
(6 เดือนแรก)
รอยละ 45
รอยละ 55.48
รอยละ 45

รอยละ 14.48

รอยละ 18

รอยละ 25.41

1 แหง

1 แหง

1 แหง

1 แหง

5. ผลลัพธของตัวชี้วัด
(ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมในขอ 4 เทียบกับระดับความสำเร็จตามคาเปาหมายของตัวชี้วัด)
รายการขอมูล
คาคะแนนเทียบกับคาเปาหมาย (ผลลัพธของตัวชี้วัด)
รอบการ
หนวยงาน
ประเมิน
0.20
0.40
0.60
0.80
0.1
ศูนยอนามัยที่ 8 รอยละของ
5 เดือนแรก 54 - 56 57 - 59 60 - 62 63 - 65 66 - 68
อุดรธานี
ความสำเร็จของ
การขับเคลื่อน
การดำเนินงาน
ดูแลสงเสริม
สุขภาพกลุม
ผูสูงอายุ
ผลงาน
-

คาเปาหมายรายตัวชี้วัด
รายการขอมูล
1. รอยละของตำบลที่มีระบบการ
สงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาว (Long Term Care ) ในชุมชน
ผานเกณฑ
2. ร อ ยละของผู  ส ู ง อายุ ท ี ่ ม ี ภ าวะ
พึ ่ ง พิ ง ได ร ั บ การดู แ ลตาม Care
Plan

หนวยงาน
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

เปาหมาย
รอยละ 95

ผลการดำเนินงาน
รอยละ 90

ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

รอยละ 85

รอยละ 83.54

