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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น   

การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีประชากรทั้งหมด (ท่ีอาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่) จำนวน 395,749 คน มีผู้สูงอายุจำนวน

ทั้งสิ้น 82,465 คน คิดเป็นร้อยละ 20.84 ของประชากรทั้งหมด เป็นชาย 34,765 คน (ร้อยละ 42.16) หญิง 
จำนวน 47,700 คน (ร้อยละ 57.84) และจากการประเมินศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจำวัน (ADL) จำนวนทั้งหมด 79,649 คน จากจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด 82,465 คน (คัดกรองร้อยละ 96.59) 
พบว่า เป็นกลุ่มท่ี 1 (ช่วยเหลือตัวเองได้และ/หรือช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน และสังคมได้) (ร้อยละ 96.09) กลุ่มท่ี 2 
(ช่วยเหลือตัวเองและดูแลตนเองได้บ้าง) (ร้อยละ 2.96) กลุ่มท่ี 3 (ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) (ร้อยละ 0.95) ข้อมูล
จาก HDC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562          

การบริหารจัดการ 
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน แก่ อปท. และ หน่วยบริการสาธารณสุข  
2. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารท้องถิ่นในเวทีประชุมประจำเดือน 
3. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผล และสรุปผลการประเมินทุกเดือน  
4. ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในเวทีประชุมผู้บริหารระดับจังหวัด 
5. จัดทีมพ่ีเลี้ยง เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค และเสริมพลังในพื้นที่  
6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (CM) ระหว่างพ้ืนที่ 

ผลการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุงมีทั้งหมด 65 ตำบล มีผลการดำเนินงานตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ

ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์กรมอนามัยครบทั้ง 7 องค์ประกอบ จำนวน 65 ตำบล  
คิดเป็นร้อยละ 100 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  

ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 90 %  เมืองพัทลุง 14 14 100 

   กงหรา 5 5 100 
เขต 12 เขาชัยสน 5 5 100 

   ตะโหมด 3 3 100 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 12 12 100 

13.84 20.00 92.31 ปากพะยูน 7 7 100 
 ศรีบรรพต 3 3 100 

ป่าบอน 5 5 100 
 

 

บางแก้ว 3 3 100 
ป่าพะยอม 4 4 100 
ศรีนครินทร์ 4 4 100 
รวม 65 65 100 

ที่มา :  ข้อมูลจาก โปรแกรม Long Term Care กรมอนามัย ณ 30 ก.ย. 62   

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและโอกาสพัฒนา 
1. CM เปลี่ยน/ย้ายงาน เกษียณ ทำให้พ้ืนขาดตัวหลักสำคัญที่จะขับเคลื่อน ส่วนกลางอาจมีแผน

สำหรับการอบรมใหม่ และพัฒนา CM อย่างต่อเนื่อง หรือผลักดันให้เป็นหลักสูตรพื้นฐานของพยาบาล 
2. ภาระงาน CM มีมากขึ้น กรณีที่ต้องดูแลจัดการกลุ่มพ่ึงพิงอ่ืนๆที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุ อีกท้ัง CM 

ไม่ได้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุเพียงงานเดียว กระทรวงจึงต้องเร่งปรับโครงสร้างการทำงานให้ชัด ว่าจะเพ่ิม CM 
หรือจะให้ผู้ที่เป็น CM รับผิดชอบเฉพาะงาน 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- ตำบลโคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง เป็นพื้นที่ต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 12 และเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ศึกษาดูงาน Long Term Care ของทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
-  ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตสุขภาพท่ี 12

ในการประกวดผลงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประจำปี 2562  
-  ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตสุขภาพที่ 12 ใน

การประกวดผลงานผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประจำปี 2562 
- ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตสุขภาพที่ 12 ใน

การประกวดผลงานชมรมผู้สูงอายุ ของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประจำปี 2562 
- ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขตสุขภาพท่ี 12 ในการ

ประกวดผลงานผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประจำปี 2562 
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- รพ.สต.บ้านทุ่งยาว อำเภอเมืองพัทลุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ระดับเขตสุขภาพที่ 12  
ในการประกวดนวตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ประจำปี 2562 

 
      

ผู้รายงาน   นายสมคิด  ฤทธิศักดิ์    
ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน   ส่งเสริมสุขภาพ สสจ.พัทลุง  
โทร   081-8970891 

                                                   วัน/เดือน/ปี   11 พ.ย. 62      
e-mail :  somkid112510@hotmail.com 

 
 

 


