แบบสรุปผลการดาเนินงานตามประเด็นตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ 2559
จังหวัดราชบุรี เขตบริการสุขภาพที่ 5 รอบที่ 1 วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2559
คณะที่ 1.การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค
หัวข้อที่ 1.1 การพัฒนาสุขภาพ 1.1.5 กลุ่มผู้สูงอายุและพิการ
1. สถานการณ์ปัจจุบัน/Baseline Data/แนวโน้มของ
ข้อมูลจังหวัดราชบุรีจากฐานข้อมูล DBPop ณ 20 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้สูงอายุรวม 10 อาเภอ จานวน
135,808 คน จากประชากรทั้งหมด 831,165 คน คิดเป็น 16.34 % ซึ่งสูงกว่าระดับเขต (ร้อยละ 14.09) บางอาเภอเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (ร้อยละ20) คือ อ.วัดเพลง มีผู้สงู อายุมากเป็นอันดับ1(22.29%) อ.บางแพ อันดับ2 (20.63%)

ข้อมูลประชากรปี2559 พบว่า มีผู้สูงอายุในจังหวัดราชบุรี จานวน 140,691 คน จากประชากร
ทั้งหมด749,021 คน คิดเป็น 18.78 % (ข้อมูลจากฐานข้อมูลประชากรตามสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ ณ วันที่
1 ตุลาคม 2558 มาปรับปรุงกับข้อมูลสารวจของแต่ละสถานบริการ)

สรุปการประเมินADL(ปี2558) พบว่าผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 96,081คน(70.75%)ติดบ้าน 14,466 คน
(10.65%) ติดเตียงจานวน 1,503 คน (1.10%) ผลคัดกรองปัญหาสุขภาพปี 2558 พบว่าผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองโรค
ความดันโลหิตสูง จานวน 90,796 คน (66.86%) พบปกติ 64,580 คน(71.13%) เสี่ยง 12,928 คน(14.24%) ป่วย 17,019
คน (18.74%) ส่งต่อจานวน 866 คน (5.09%) ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน จานวน 92,319 คน(67.98 %) พบปกติ
7 7 ,194 ค น ( 8 3 . 6 2 %) เ สี่ ย ง 8,847 ค น ( 9 . 5 8 % ) ป่ ว ย 8 ,432 ค น ( 9 . 1 3
%)
ส่งต่อ 315 คน(3.74 %) ได้รับการคัดกรองสุขภาพช่องปากจานวน 78,048 คน(57.47 %) ไม่มีปัญหา 61,910 คน(79.32
%) มีปัญหา 16,138 คน(20.68 %) ได้รับการส่งต่อ 1,339 คน(8.29%) ได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้าจานวน 98,561
คน(72.57 %) ปกติ 97,837 คน (99.26 %) ซึมเศร้า 728 คน (0.74%) ได้รับการคัดกรองข้อเข่าเสื่อม จานวน 87,798
คน (64.65%) พบปกติ 80,358 คน (91.52%)สงสัยเข่าเสื่อม 7,440 คน (8.47%) ส่งต่อ 932 คน(12.52%) ได้รับการคัด
กรองตาต้อกระจกจานวน 85,355 คน(62.84%) พบปกติ 81,967 คน(96.03%) ผิดปกติจานวน 3,388 คน(3.97%) ส่ง
ต่อจานวน 864 คน(25.50%) ได้รับการผ่าตัดจานวน 1,086 คน(32.05%) สถานบริการมีรพ.120 เตียงขึ้นไป 4 แห่ง มี
คลินิกผู้สูงอายุ แห่ง ในระดับชุมชน ปี2557 มีชมรมผู้สูงอายุ 204 ชมรม ผ่านเกณฑ์ 61 ชมรม (29.90%)ตาบลต้นแบบ
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 104 ตาบล ผ่านเกณฑ์ประเมินฯ 20 ตาบล(19%) วัดส่งเสริมสุขภาพ มีวัดทั้งหมด 406 วัด
เข้าร่วมโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ จานวน 44 วัด(10.84%)ผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน 43 วัด ดีเด่น 8 วัด
2. มาตรการ/แผนงาน/โครงการรองรับในปี 2559
มาตรการสาคัญ
ระดับจังหวัด

กลุ่ม
เป้าหมาย

มาตรการที่ 1:
1.1คัดกรอง/ประเมิน
สุขภาพผู้สูงอายุ

-PM อาเภอ
-จนท.สธ.

1.2 พัฒนาศักยภาพ
ผูส้ ูงอายุในการดูแลตนเอง

-ผูส้ ูงอายุ

มาตรการที่ 2 : พัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุในสถานพยาบาล
ทุกระดับ

-PM อาเภอ
-จนท.สธ.
(คลินิกผสอ.)

งบประมาณ/
แหล่งงปม.

โครงการ/กิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนสู่ระดับ
อาเภอ/pm จว. ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานแต่ละ
แผนงาน
โครงการอบรมผู้สูงอายุ “หลักสูตรการดูแลตนเอง
ผู้สูงอายุ” (3 วัน)
-สนับสนุนการดาเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ โครงการนิเทศ
ติดตามผลการดาเนินงานสสจ.ราชบุรีปี 2558 (2รอบ
รอบที่ 1: ให้คาแนะนา/รอบ2:ประเมินผลการดาเนินงาน)

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ

(บูรณาการ ก.พัฒนายุทธศาสตร์สธ).

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล สภากาชาด
ไทย งปม. 40,000 บาท/อาเภอ
(บูรณาการ ก.พัฒนายุทธศาสตร์สธ).
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มาตรการสาคัญ
ระดับจังหวัด

กลุ่ม
เป้าหมาย

มาตรการที่ 3:
ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการดูแลส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
3.1พัฒนาศักยภาพจนท.
เรื่อง LTC
3.2 พัฒนาศักยภาพ
ครอบครัวและอาสาสมัคร
ในการดูแลผู้สูงอายุ

-จนท.ตาบล.
LTC เป้าหมาย
45 ตาบล
-อาสาสมัคร/ผู้
ผู้สูงอายุ,ทันต
บุคลากร
จนท.สธ/ผู้ดูแล
ผสอ.

โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ ฟันดี สุขภาพดี
สังคมเด่น/จัดประกวดผู้สูงอายุด้านสุขภาพ ทันตสุขภาพ
สุขภาพจิต และสังคม 2 กลุ่มอายุ จานวน 1 ครั้ง 1 วัน

มาตรการที่ 4
ส่งเสริม สนับสนุน
นิเทศ กากับ ติดตาม

คปสอ/สสอ/
รพ/รพสต

-นิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงานผู้สูงอายุ
-ประเมินตาบลส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

ดูแลผสอ.

งบประมาณ/
ชื่อ
แหล่งงปม. ผู้รับผิดชอบ
โครงการอบรมพัฒนาระบบดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุ 20,000 บาท ก.ส่งเสริม
จังหวัดราชบุรี ปี 2559
(สสจ.)
สุขภาพ
โครงการ/กิจกรรม

-พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดาเนินงาน LTC

โครงการอบรมผู้สูงอายุ
“หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” (3 วัน)

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล
สภากาชาดไทย งปม. 40,000 บาท/
อาเภอ
40,700บาท ก.ทันต/
ก.ส่งเสริม

-

ก.ส่งเสริม
สุขภาพ
โครงการนิเทศติดตามผลการดาเนินงานสสจ.ราชบุรีปี 2558 (บูรณาการก.พัฒนา
ยุทธศาสตร์สธ).

3. ผลการดาเนินงาน 3 เดือน(ตุลาคม-ธันวาคม 2558)
- ผลลัพธ์ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ 3 เดือน(Small success) จาแนกรายอาเภอ
(ยังไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูล)
4. ปัญหาอุปสรรคที่พบและการแก้ไข
ปัญหา/อุปสรรค
-การคัดกรองประเมินปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุมี
มากมาย(13 เรื่อง)แต่ขาดระบบรายงานรองรับไม่
เอื้ออานวยต่อการทางานในระดับพื้นที่

การแก้ไข
-ควรมีระบบรายงานรองรับเพื่อความสะดวกในการเก็บ
ข้อมูล

5. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ขอรับการสนับสนุน
5.1 สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (เล่มสีฟ้า) ควรได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง เช่นเดียวกับกลุ่มวัยอื่นๆ
เช่น วัยเรียน แม่และเด็ก
5.2 การคัดกรองประเมินปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุมีมากมาย ควรมีการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลส่วนกลาง
ในข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ICD 10 เพื่อเลือกดาเนินการในเรื่องที่สาคัญจะได้ประโยชน์
5.3 สิ่งสนับสนุนการดาเนินงานในระดับพื้นที่ เช่น คู่มือต่างๆ แบบรายงาน จัดทาให้ง่ายต่อการปฏิบัติไม่ต้อง
ตีความอีก(อาจมีคาอธิบายประกอบให้เข้าใจได้ง่าย..พร้อมใช้) พื้นที่ไม่สับสน
6. ผู้รับผิดชอบ : นางณัฐนันท์ ธไนศวรรยางกูร ตาแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : 08-1858-7584 E-mail : fui335@hotmail.com
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