
ยุทธศาสตรที่ 3 การเตรียมพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ

ผลลัพธิ์เชิงยุทธศาสตร ผูสูงอายุไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ

กลยุทธที่ 1.สรางความพรอมของประชากรเพื่อสังคมผูสูงอายุที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัดกลยุทธ 1.ผูสูงอายุกลุมติดสังคม เปนActive Aging มากขึ้น

                    2.ผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียง ลดลง

แหลง

งบประมาณ

2560 2561 2562 2563 2564

1.สงเสริมความรอบรูดานสุขภาพใหกับผูสูงอายุ ดังนี้ 13 รอยละ65 100 100 100 100 100

1.1 กลุมผูสูงอายุที่ปกติ ของผูสูงอายุ

   - เสริมสรางความรอบรูสุขภาวะและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค มีพฤติกรรมที่

ของผูสูงอายุ การปองกันภาวะเสี่ยงตอการติดบานติดเตียง ในกลุมผูสูงอายุ พึงประสงค

ติดสังคมและเตรียมควาพรอมกลุมอายุ 50-59 ป ผานกลไกชมรมผูสูงอายุ

1.2 กลุมผูสูงอายุที่ปวย

   - การคัดกรอง Geriatic syndrome เพื่อประเมินปญหาสุขภาพ

ผูสูงอายุเพื่อมุงเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหเหมาะตามกลุม

ภาวะขอเขาเสื่อม

ภาวะเสี่ยงตอการพลัดตกหกลม 

ภาวะสมองเสื่อม

ภาวะซึมเศรา

การนอนไมหลับ

การกลั้นปสสาวะ

กิจกรรมหลัก

เปาหมายดําเนินการ

ตัวชี้วัด
เปาหมายการดําเนินงาน

ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง



   - การคัดกรอง ADLที่มุงเนนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ใหเหมาะกับสถานะตามกลุม

  - สรางHealth literacy และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง

 ลดโรค ออกกําลังกาย(บูรณาการงานสงเสริมสุขภาพ/งานสุขศึกษา)

1.3 สงเสริมการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก

   - ลดการใชยาที่ไมจําเปน เนนการดูแล รักษาและฟนฟูสภาพรางกาย โดย

ใชทามณีเวช การใชยาสมุนไพร นวด อบ ประคบ ลดความเสื่อมของไต 

(บูรณาการกับงานแพทยแผนไทย)

2 พัฒนาการจัดบริการคลินิกผูสูงอายุในหนวยบริการทุกระดับ

2.1 ทบทวนระบบการจัดบริการของงานคลินิกผูสูงอายุใหชัดเจน

2.2 เชื่อมโยงขอมูลระหวางโรงพยาบาล สสอ. รพ.สต.

3 สรางความเขมแข็งขององคกรผูสูงอายุ 15

3.1 สงเสริมการดําเนินงานชมรมผูสูงอายุและเครือขายใหมีความตอเนื่อง

 - คัดเลือกคณะกรรมการชมรมผูสูงอายุจากผูสูงอายุของชุมชน 

 - สนับสนุนใหภาครัฐ  อปท.เอกชน รานคา ผูนําโดยตําแหนง ผูนํามวลชน

ครู องคกรศาสนา ใหเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานชมรมฯ

 - จัดตั้งกลุมจิตอาสา เพื่อนชวยเพื่อน เยี่ยมบานผูสูงอายุ 

3.2 สนับสนุนกิจกรรมในชมรมผูสูงอายุ

 - ประชุมชมรมผูสูงอายุสัญจรเพื่อแลกเปลียนเรียนรูการดําเนินงานของ

ชมรมผูสูงอายุ ในอําเภอโคกสําโรง ทุกเดือน 

 - นิเทศติดตามปญหาผูสูงอายุและปญหาการดูแลผูสูงอายุของ care giver 

และพยาบาลผูดูแลcg ผานเวทีประชุมสัญจร

 - มอบใบประกาศผูสูงอายุตนแบบดูแลสุขภาพกลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมปวย



3.3 สงเสริมกิจกรรมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน

 - นวัตกรรมดานการสงเสริมสุขภาพ

3.4 เสริมคุณคาของผูสูงอายุ/ภูมิปญญา

 - การปลูกผัก พืชสมุนไพรเพื่อใชบริโภค ทําลูกประคบสรางรายไดเสริม



ยุทธศาสตรที่ 3 การเตรียมพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ

ผลลัพธิ์เชิงยุทธศาสตร ผูสูงอายุไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ

กลยุทธที่ 2.พัฒนามาตรฐานการดําเนินงานผูสูงอายุคุณภาพ

ตัวชี้วัดกลยุทธ  ผูสูงอายุไดรับการดูแลตามมาตรฐานและมีคุณภาพ

แหลง

งบประมาณ

2560 2561 2562 2563 2564

1. พัฒนามาตรฐานคลีนิคผูสูงอายุ

   1.1 จัดการระบบขอมูลผูสูงอายุทางดานสุขภาพใหเปนระบบ

   1.2 กําหนดแนวทางการจัดบริการในคลินิกสําหรับผูสูงอายุใหเหมาะสม

   1.3 จัดระบบการดูแลที่ดี และมีมาตรฐาน

   1.4 เชื่อมโยงการใหบริการระหวางหนวยบริการปฐมภูมิ และทุติยภูมิแบบ

ไรรอยตอ

   1.5 จัดมุมใหความรูเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในหนวยบริการ

   1.6 จัดบริการสงเสริมสุขภาพชองปากผูสูงอายุ ในหนวยบริการและในชุมชน

ใหครบตามเกณฑ  (สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมผูสูงอายุฟนด)ี

   1.7 การประเมินผลการบริการ นิเทศ ติดตาม สรุปผล ปญหา/อุปสรรค

2. พัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการดูแลผูสูงอายุ

   2.1 ประชุมทบทวนความรูในการดําเนินงานผูงอายุ

   2.2 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อรองรับการดูแลผูสูงอายุสมองเสื่อม

กิจกรรมหลัก

เปาหมายดําเนินการ

ตัวชี้วัด
เปาหมายการดําเนินงาน

ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง





ยุทธศาสตรที่ 3 การเตรียมพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ

ผลลัพธิ์เชิงยุทธศาสตร ผูสูงอายุไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ

กลยุทธที่ 3.สรางความเข็มแข็งการดูแลผูสูงอายุโดยชุมชน

ตัวชี้วัดกลยุทธ  1.รอยละของรพ.สต.มีนวัตกรรมการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว

                     2.รอยละของผูสูงอายุไดรับการดูแลตาม Care plan

แหลง

งบประมาณ

2560 2561 2562 2563 2564

กิจกรรมที่ 1.การสรางความเขมแข็งของภาคีเครือขายโดยกลไก พชอ. 15

    1.1 สงเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ/ดอยโอกาส/พิการ

    1.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปผลงานของชมรมผูสูงอายุ

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการดําเนินงาน LTC

    2.1 กระตุนและประสานภาคสวนที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตําบลLTC

    2.2 จัดทําใบงานการดูแลผูสูงอายLุTC เพื่อใหคําแนะนํา/ประเมินการทํางาน

    2.3 นิเทศและประเมินผลการดูแลผูสูงอายLุTCของCare giver

กิจกรรมที่ 3 บูรณาการตําบลจัดการสุขภาพรวมกับการดําเนินงานผูสูงอายุ

โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในชุมชน

    3.1 ขับเคลื่อนระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวภายใตความรวมมือภาคี

เครือขายชุมชนและครอบครัว

    3.2 ผลักดันใหเกิดกิจกรรมที่มีความสัมพันธระหวางผูสูงอายุกับคนทุกวัย

รวมเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม เชน ศาสนา วัฒนธรรมตางๆ 

กิจกรรมที่ 4 สงเสริมใหจัดสิ่งแวดลอมเหมาะสมกับการออกกําลังตรง

กิจกรรมหลัก

เปาหมายดําเนินการ

ตัวชี้วัด
เปาหมายการดําเนินงาน

ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง



ความสามารถที่ทําได ในชุมชนหรือบานผูสูงอายุ

    4.1 สงเสริมใหมีผูสูงอายุตนแบบในการใชภูมิปญญาทองถิ่น

    4.2 ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการดูแลสุขภาพ

ของผูสูงอายุ (การรับรูเรื่องการปฏิบัติตน/การนั่ง/สถานที่ออกกําลังกาย/

เสียงตามสาย ฯ)



ยุทธศาสตรที่ 3 การเตรียมพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ

ผลลัพธิ์เชิงยุทธศาสตร ผูสูงอายุไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ

กลยุทธที่ 1.สรางความพรอมของประชากรเพื่อสังคมผูสูงอายุที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัดกลยุทธ 1.ผูสูงอายุกลุมติดสังคม เปนActive Aging มากขึ้น

                  2.ผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียง ลดลง

กลยุทธที่ 2.พัฒนามาตรฐานการดําเนินงานผูสูงอายุคุณภาพ

ตัวชี้วัดกลยุทธ  ผูสูงอายุไดรับการดูแลตามมาตรฐานและมีคุณภาพ

กลยุทธที่ 3.สรางความเข็มแข็งการดูแลผูสูงอายุโดยชุมชน

ตัวชี้วัดกลยุทธ  1.รอยละของรพ.สต.มีนวัตกรรมการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว

                  2.รอยละของผูสูงอายุไดรับการดูแลตาม Care plan

ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ งบประมาณ แหลง

ระบุพื้นที่ คน/ครั้ง
(สิ่งที่คาดวา จะเกิดกับกิจกรรม

นั้นๆ)
(บาท) งบประมาณ

1.สงเสริมความรอบรูดาน กลุมผูสูงอายุที่ปกติ

สุขภาพใหกับผูสูงอายุ  1.เสริมสรางความรอบรูสุขภาวะ/พฤติกรรม

สุขภาพที่พึงประสงคของผูสูงอายุเตรียมความ

พรอมกลุมอายุ 50-59 ป ผานชมรมผูสูงอายุ

2.คัดกรอง/ประเมินสุขภาพ ทุกแหง 1ครั้ง/ป พ.ย-ธค63 รอยละ 90ไดรับการคัดกรอง ภูรดา/วิจิตร

 ADL และ Geratic syndrome 144 หมูบาน

3.จัดกิจกรรมมุงเนนการปรับเปลี่ยน 300คน 1ครั้ง/ป ม.ค64 (กลุมอายุ50-59ปและ กองทุน

ใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ตําบลละ20 อายุ60ปขึ้นไป)

 (การออกกําลังกาย ผักสด น้ํา8 แกว สุรา ผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพ

 บุหรี่ มีความสุข ) 3อ2ส ที่พึงประสงคเพิ่มขึ้น

และเนนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพเพื่อปองกัน

ภาวะเสี่ยงจากสมองเสื่อม ซึมเศรา การพลัด

ตกหกลม สาเหตุหลักที่ทําใหผูสูงอายุติดบาน

ติดเตียง

ผูรับผิดชอบ 

หลัก/รอง
ลําดับ งาน/กิจกรรมหลัก กิจกรรมยอย

เปาหมายดําเนินการ
ระยะเวลา

ดําเนินการ



4.คัดกรองสุขภาพจิตผูมีภาวะเสี่ยง

จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิตและปองกัน

ปองกันสมองเสื่อมดวยกิจกรรมสุข 5 มิติ

5.ประเมินความรอบรูสุขภาพและ 13 ตําบล 1ครั้ง/ป ม.ิย 64 รอยละ70

พฤติกรรมสุขภาพ 3อ2ส ในกลุมอายุ 1 เทศบาล

50-59ป(ประเมิน รวมกับงานสุขศึกษา)

6.คัดกรองมะเร็งเตานม/ปากมดลูก พ.ย-กย64

7. สงเสริม ปองกัน ทันตะสุขภาพผูสูงอายุ

8. ตอกระจก

2.พัฒนามาตรฐานคลีนิค 9. สงเสริมใหพื้นที่พํฒนาระบบบริการ/ ต.ค63- รอยละของตําบลที่มี

ผูสูงอายุ ระบบเยี่ยมบานผูสูงอายุ ติดบานติดเตียง ก.ย64 ระบบบริการผูสูงอายุ

ไดรับการเยี่ยมบานคุณภาพครบ4มิติ โดย ในรพ.สต. 

เชื่อมโยงจากสถานบริการทําใหผูสูงอายุ ร.พมีคลินิกผูสูงอายุ

ไดรับการดูแลจากครอบครัวและชุมชน ผานเกณฑมาตรฐาน

10.จัดการระบบขอมูลผูสูงอายุทางดาน

สุขภาพใหเปนระบบ

11.กําหนดแนวทางการจัดบริการในคลินิก

สําหรับผูสูงอายุใหเหมาะสม

3.พัฒนาการจัดบริการคลินิ 12.จัดระบบการดูแลที่ดี และมีมาตรฐาน

ผูสูงอายุในหนวยบริการ 13.เชื่อมโยงการใหบริการระหวางหนวย

ทุกระดับ บริการปฐมภูมิ และทุติยภูมิแบบไรรอยตอ

 14.จัดมุมใหความรูเพื่อการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพในหนวยบริการ

15.จัดบริการสงเสริมสุขภาพชองปากผูสูงอายุ

 ในหนวยบริการและในชุมชนใหครบตาม

เกณฑ (สนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุฟนด)ี

 16.การประเมินผลการบริการ นิเทศ ติดตาม



สรุปผล ปญหา/อุปสรรค ไดตามมาตรฐาน

และเชื่อมโยงสูชุมชน

4.พัฒนาศักยภาพบุคคลากร17.พัฒนาศักยภาพผูเกี่ยวของตามบทบาท

ในการดูแลผูสูงอายุ หนาที่

17.1ประชุมCM/CGเพื่อฟนฟูความรู 15 หนวย ทุก 3เดือน ผูสูงอายุไดรับการดูแลที่มี

รับฟงปญหาและหาทางออกรวมกัน คุณภาพ

17.2อบรมCGใหม 45 คน 15 หนวย 1ครั้ง/ป ม.ีค64 ความครอบคลุมของ

144หมู CG เพิ่มขึ้นเปนรอยละ50

17.3อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความรูและ 15 หนวย 1ครั้ง/ป พ.ย-ธ.ค63 ผูสูงอายุไดรับการคัดกรอง

พัฒนาทักษะในการคัดกรองและประเมิน อยางมีคุณภาพ

สุขภาพผูสูงอายุ(Pre-agingและaging)

. 17.4สงเสริมการทํากิจกรรม เกมฝกสมอง

เพื่อปองกันภาวะสมองเสื่อมและทาออก

กําลังกายปองกันภาวะหกลม กอนการ

ประชุมหรืออบรมหรือทุกครั้งที่มีกิจกรรม

รวมกันเปนหมูคณะในชุมชน

18.สงเสริมองคความรู เกี่ยวกับสมรรถรภาพ 15 หนวย 1ครั้ง/ป

ทางสมอง ภาวะซึมเศรา ภาวะขอเขาเสื่อม

ภาวะหกลม การกลั้นปสสาวะ

ภาวะโภชนการ  ปญหาการนอน

สงผลตอการติดบานติดเตียง

5.สนับสนุนการดําเนินงาน 19.ขับเคลื่อนการดําเนินงาน LTC ระดับ 15 หนวย 3ครั้ง/ป รอยละของตําบลLTC

 LTC ตําบลที่ผานเกณฑมาตรฐานมีการดําเนิน ดําเนินการตอเนื่อง

งานอยางตอเนื่อง

19.1 นิเทศ ติดตามการดําเนินงานตําบลLTC

แบบเสริมพลังในพื้นที่แบบบูรณาการ ใบประกาศพรอม



19.2 กระตุนและประสานภาคสวนที่เกี่ยวของ กรอบ

ในการดําเนินงานงานตําบลLTC

19.3 ศึกษาดูงานตําบลLTC และร.ร ผูสูงอายุ จัดตั้งร.ร.รผูสูงอายุเพิ่มขึ้น ธ.ค63-ม.ค64

ที่ดําเนินการตอเนื่องและยั่งยืน และมีการดําเนินการตอเนื่อง 

ภายใตการรวมมือจากอปท.และภาคี

เครือขาย ตําบลเขาพระงาม อ.เมืองจ.ลพบุรี

19.4 สนับสนุนอาชีพเพื่อสรางรายไดเสริมแก ชมรมดําเนินงานตอเนื่อง

ผูสูงอายุในชมรม/ร.ร ผูสูงอายุ ร.รผูสูงอายุดําเนินงานตอเนื่อง

19.5 สงเสริมการออมเงิน เพื่อใชจาย

อนาคตและภาระของครอบครัว

20.ประชุมสรุปประเมินผลงานและปญหา 15 หนวย 1ครั้ง/ป เครือขายเขมแข็ง

อุปสรรคในรอบ 6 เดือน

21.พัฒนาขอมูลและวิเคราะหอยางเปนระบบ 15 หนวย 1ครั้ง/ป ชุมชนและภาคเครือขาย

คืนขอมูลสูภาคีเครือขายในพื้นที่ มีสวนรวม

6.สรางความเขมแข็งของ 22.ประชุมชมรมผูสูงอายุสัญจรเพื่อแลก

องคกรผูสูงอายุ เปลียนเรียนรูการดําเนินงานของชมรมผูสูง

อายุ ในอําเภอโคกสําโรง ทุกเดือน 

23.นิเทศติดตามปญหาผูสูงอายุและปญหา

การดูแลผูสูงอายุของ care giver และ

พยาบาลผูดูแลcg ผานเวทีประชุมสัญจร

24.มอบใบประกาศผูสูงอายุตนแบบดูแล

สุขภาพกลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมปวย

7.การสรางความเขมแข็งขอ25.พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมผูสูงอา15 หนวย 1ครั้ง/ป เครือขายเขมแข็ง พชอ.โคกสําโรง

ภาคีเครือขายโดยกลไก ระดับอําเภอ ผูสูงอายุไดรับการดูแล

 พชอ. ประชุมคณะกรรมการชมรมผูสูงอายุ อําเภอ คกก.อําเภอ 15,500           

ตําบล อปท. เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาฯ คกก.ตําบล



และดําเนินการตามกิจกรรมสุข 5 มิติ อปท/รพสต

26.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปผลงานของ คกก.อําเภอ 12,425           

ชมรมผูสูงอายุ และประกวดผูสูงอายุตนแบบ คกก.ตําบล

นวัตกรรมในการดูแลผูปวย/ผูสูงอายุ อปท/รพสต

ติดสังคม ติดบาน ติดเตียงและระยะสุดทาย

8.สงเสริมใหจัดสิ่งแวดลอม 27.สงเสริมใหมีผูสูงอายุตนแบบในการใช

เหมาะสมกับการออกกําลัง ภูมิปญญาทองถิ่น

ตรงความสามารถที่ทําได 28.ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวด

 ในชุมชนหรือบานผูสูงอายุ ลอมที่เอื้อตอการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ

 (การรับรูเรื่องการปฏิบัติตน/การนั่ง/สถานที่

ออกกําลังกาย/เสียงตามสาย ฯ)
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กลุมผูสูงอายุที่ปกติ

 1.เสริมสรางความรอบรูสุขภาวะ/พฤติกรรมสุขภาพ

ที่พึงประสงคของผูสูงอายุเตรียมความพรอมกลุมอายุ 

50-59 ป ผานชมรมผูสูงอายุ

2.คัดกรอง/ประเมินสุขภาพ ADL และ Geratic syndrome 

3.จัดกิจกรรมมุงเนนการปรับเปลี่ยนใหมีพฤติกรรม

สุขภาพที่เหมาะสม (การออกกําลังกาย ผักสด น้ํา8 แกว

  สุรา บุหรี่ มีความสุข ) 3อ2ส และเนนกิจกรรมสงเสริม

สุขภาพเพื่อปองกันภาวะเสี่ยงจากสมองเสื่อม 

ซึมเศรา การพลัดตกหกลม สาเหตุหลักที่ทําใหผูสูงอายุ

ติดบานติดเตียง

4.คัดกรองสุขภาพจิตผูมีภาวะเสี่ยงจัดกิจกรรมสงเสริม

สุขภาพจิตและปองกันปองกันสมองเสื่อมกิจกรรมสุข5มิติ

5.ประเมินความรอบรูสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ2ส

 ในกลุมอายุ 50-59ป(ประเมิน รวมกับงานสุขศึกษา)

6.คัดกรองมะเร็งเตานม/ปากมดลูก

7. สงเสริม ปองกัน ทันตะสุขภาพผูสูงอายุ

8. ตอกระจก

9. สงเสริมใหพื้นที่พํฒนาระบบบริการ/ระบบเยี่ยมบาน

ผูสูงอายุ ติดบานติดเตียงไดรับการเยี่ยมบานคุณภาพ

ครบ4มิติ โดยเชื่อมโยงจากสถานบริการทําใหผูสูงอายุ

ไดรับการดูแลจากครอบครัวและชุมชน

10.จัดการระบบขอมูลผูสูงอายุทางดานสุขภาพเปนระบบ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart)  ตามแผนปฏิบัติการยุทธที่ 3

คปสอ.โคกสําโรง  ปงบประมาณ 2564

ที่ กิจกรรม
ระยะเวลา / งบประมาณที่ใช 

งบประมาณ แหลงที่มา
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart)  ตามแผนปฏิบัติการยุทธที่ 3

คปสอ.โคกสําโรง  ปงบประมาณ 2564

ที่ กิจกรรม
ระยะเวลา / งบประมาณที่ใช 

งบประมาณ แหลงที่มา

11.กําหนดแนวทางการจัดบริการในคลินิกสําหรับ

ผูสูงอายุใหเหมาะสม

12.จัดระบบการดูแลที่ดี และมีมาตรฐาน

13.เชื่อมโยงการใหบริการระหวางหนวยบริการปฐมภูมิ

 และทุติยภูมิแบบไรรอยตอ

 14.จัดมุมใหความรูเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพในหนวยบริการ

15.จัดบริการสงเสริมสุขภาพชองปากผูสูงอายุ ในหนวย

บริการและในชุมชนใหครบตามเกณฑ (สนับสนุน

กิจกรรมผูสูงอายุฟนดี)

 16.การประเมินผลการบริการ นิเทศ ติดตาม สรุปผล

 ปญหา/อุปสรรค ไดตามมาตรฐานและเชื่อมโยงสูชุมชน

17.พัฒนาศักยภาพผูเกี่ยวของตามบทบาทหนาที่

17.1ประชุมCM/CGเพื่อฟนฟูความรูรับฟงปญหาและ

หาทางออกรวมกัน

17.2อบรมCGใหม 45 คน

17.3อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความรูและพัฒนาทักษะ

ในการคัดกรองและประเมินสุขภาพผูสูงอายุ

(Pre-agingและaging)

17.4สงเสริมการทํากิจกรรม เกมฝกสมองเพื่อปองกัน

ภาวะสมองเสื่อมและทาออกกําลังกายปองกันภาวะหกลม

 กอนการประชุมหรืออบรมหรือทุกครั้งที่มีกิจกรรม

รวมกันเปนหมูคณะในชุมชน
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart)  ตามแผนปฏิบัติการยุทธที่ 3

คปสอ.โคกสําโรง  ปงบประมาณ 2564

ที่ กิจกรรม
ระยะเวลา / งบประมาณที่ใช 

งบประมาณ แหลงที่มา

18.สงเสริมองคความรู เกี่ยวกับสมรรถรภาพทางสมอง

 ภาวะซึมเศรา ภาวะขอเขาเสื่อม ภาวะหกลม

 การกลั้นปสสาวะ ภาวะโภชนการ  ปญหาการนอน

สงผลตอการติดบานติดเตียง

19.ขับเคลื่อนการดําเนินงาน LTC ระดับตําบลที่ผาน

เกณฑมาตรฐานมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

19.1 นิเทศ ติดตามการดําเนินงานตําบลLTC

แบบเสริมพลังในพื้นที่แบบบูรณาการ

19.2 กระตุนและประสานภาคสวนที่เกี่ยวของ

ในการดําเนินงานงานตําบลLTC

19.3 ศึกษาดูงานตําบลLTC และร.รผูสูงอายุที่ดําเนินการ

ตอเนื่องและยั่งยืนภายใตการรวมมือจากอปท.และภาคี

เครือขาย ตําบลเขาพระงาม อ.เมืองจ.ลพบุรี

19.4 สนับสนุนอาชีพเพื่อสรางรายไดเสริมแก

ผูสูงอายุในชมรม/ร.ร ผูสูงอายุ

19.5 สงเสริมการออมเงิน เพื่อใชจายอนาคตและภาระ

ของครอบครัว

20.ประชุมสรุปประเมินผลงานและปญหาอุปสรรคใน

รอบ 6 เดือน

21.พัฒนาขอมูลและวิเคราะหอยางเปนระบบ และ

คืนขอมูลสูภาคีเครือขายในพื้นที่

22.ประชุมชมรมผูสูงอายุสัญจรเพื่อแลกเปลียนเรียนรู

การดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ ในอําเภอโคกสําโรง
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ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart)  ตามแผนปฏิบัติการยุทธที่ 3

คปสอ.โคกสําโรง  ปงบประมาณ 2564

ที่ กิจกรรม
ระยะเวลา / งบประมาณที่ใช 

งบประมาณ แหลงที่มา

 ทุกเดือน 

23.นิเทศติดตามปญหาผูสูงอายุและปญหาการดูแล

ผูสูงอายุของ care giver และ

พยาบาลผูดูแลcg ผานเวทีประชุมสัญจร

24.มอบใบประกาศผูสูงอายุตนแบบดูแลสุขภาพกลุมปกติ

 กลุมเสี่ยง กลุมปวย

25.พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมผูสูงอายุ 15,500 พชอ.
ระดับอําเภอ

ประชุมคณะกรรมการชมรมผูสูงอายุ อําเภอ

ตําบล อปท. เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาฯ

และดําเนินการตามกิจกรรมสุข 5 มิติ

26.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปผลงานของ 12,425 พชอ.
ชมรมผูสูงอายุ และประกวดผูสูงอายุตนแบบ

นวัตกรรมในการดูแลผูปวย/ผูสูงอายุ

ติดสังคม ติดบาน ติดเตียงและระยะสุดทาย

27.สงเสริมใหมีผูสูงอายุตนแบบในการใช

ภูมิปญญาทองถิ่น

28.ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวด

ลอมที่เอื้อตอการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ

 (การรับรูเรื่องการปฏิบัติตน/การนั่ง/สถานที่

ออกกําลังกาย/เสียงตามสาย ฯ)

27,925รวมงบประมาณ
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