คู่มือคําอธิบายตัวชีว้ ัด
การปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์กระทรวง (๔E)
แผนงานกระทรวง
โครงการกระทรวง
ตัวชี้วัดกระทรวง
เป้าประสงค์ สสจ.บุรีรัมย์
กลยุทธ์ สสจ.บุรีรัมย์
นโยบาย นพ.สสจ.บุรีรัมย์
ชื่อตัวชี้วัด
เกณฑ์เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐
น้ําหนัก
หน่วยรับประเมิน

๑. Prevention & Promotion Excellence
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
๔. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
๑๒. ร้อยละตําบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผูส้ ูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และการ
ดูแลระยะยาวในชุมชน (long Term Care) ผ่านเกณฑ์
๑. จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ เ ป็ น ต้ น แบบของการจั ด การเมื อ งสุ ข ภาพดี ข องประเทศที่ ป ระสบ
ความสําเร็จในการสร้างสังคมสุขภาพบนฐานการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน และการมี
พันธสัญญาเชิงนโยบายอย่างเข้มแข็ง
๖. เตรียมความพร้อมระบบสุขภาพจังหวัดและการเสริมศักยภาพเชิงพื้นที่รองรับการ
จัดการสุขภาพในสังคมผู้สูงอายุ
๙. ร้อยละของตําบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และ
การดูแลระยะยาวในชุมชน (long Term Care) ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๕๐
หน่วยวัด
ร้อยละ
ร้อยละ ๒.๐๐๐๐
ประเภท KPI  Evaluation  Monitoring
 คปสอ.
 รพช.
 สสอ.

คําอธิบาย
ตําบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และการดูแลระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีการดําเนินงานตามองค์ประกอบ ๗ ข้อ ดังนี้
1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผูส้ ูงอายุที่จําเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาว
2. มีชมรมผูส้ ูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคณ
ุ ภาพ
3. มีผู้จดั การการดูผู้สูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care giver) หรืออาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุ
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุที่บา้ นที่มีคณ
ุ ภาพ (Home Health Care)จากสถานบริการสู่ชุมชนโดยบุคลากร
สาธารณสุขและทีมสหวิชาชีพ
5. มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตําบล
6. มีระบบการดูแลผูส้ ูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียงโดยท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมและมีแผนการดูแลผูส้ ูงอายุ
รายบุคคล (Care plan)
7. มีคณะกรรมการบริหารจัดการดูแลผูส้ ูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิงในชุมชนหรือคณะกรรมการกองทุน
หมายเหตุ:
๑. ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ผ่านองค์ประกอบทุกข้อ
๒. ชมรมผูส้ ูงอายุที่ผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรมผูส้ ูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ตาํ บล Long Term Care และผ่าน
เกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคณ
ุ ภาพ คือ มีคณะกรรมการ มีกจิ กรรมและมีกองทุน
๒. บริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตําบล หมายถึง
๑.) ประเมินพฤติกรรมเสียงต่อสุขภาพช่องปาก ตามคู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ (หน้า๑๓)
๒.) ประเมินสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุตามคู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ (หน้า๑๔) และบันทึกการประเมิน
สุขภาพช่องปากในระบบ Spacial PP หากกิจกรรมการประเมินสุขภาพในช่องปากในข้อใดไม่สามารถประมวลข้อมูลได้จาก
Spacial PP ก็สามารถประมวลข้อมูลได้จาก แฟ้ม Dental Care
๓. ฝึกทักษะการแปรงฟันด้วยตนเองเฉพาะรายบุคคลด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์สม่ําเสมอวันละ ๒ ครั้ง และ
ทดสอบประสิทธิภาพการแปรงฟันโดยใช้เกณฑ์ Plaque Control Record (PCR) ประเมินคุณภาพโดยการสุ่ม ๓๐ % ของ
เป้าหมาย
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คู่มือคําอธิบายตัวชีว้ ัด
การปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑ และ รอบที่ ๒
กิจกรรมดําเนินงาน
๙. ร้อยละตําบลที่มรี ะบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผูส้ ูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส และการดูแลระยะยาวในชุมชน (long Term Care) ผ่านเกณฑ์

๑
๓๐

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔
๓๕ ๔๐ ๔๕

๕
๕๐

สูตรคํานวณ
๙. ร้อยละตําบลที่มรี ะบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผูส้ ูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long
Term Care) ผ่านเกณฑ์
จํานวนตําบลทีม่ ีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดอ้ ยโอกาส และการดูแลระยะยาว
ในชุมชน (long Term Care) ผ่านเกณฑ์
=
X ๑๐๐
จํานวนตําบลทั้งหมด
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

๙. ร้อยละตําบลที่มรี ะบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผูส้ ูงอายุ
ผู้พิการและผูด้ ้อยโอกาส และการดูแลระยะยาวใน
ชุมชน (long Term Care) ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
NA
NA
๒๖.๙๓%

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. แบบประเมินตนเองของการดําเนินงานตําบล long Term Care
2. ประเมินผลการดําเนินงานระดับจังหวัด
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด
๑.นายจีรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย
โทรศัพท์ที่ทํางาน ๐๔๔-๖๑๑๕๖๒ต่อ ๑๑๖
๒.นางจารินี คูณทวีพันธุ์
โทรศัพท์ที่ทํางาน ๐๔๔-๖๑๑๕๖๒ต่อ ๑๔๖

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.บุรรี ัมย์
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๒๘๒๕๗๔๔
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.บุรีรมั ย์
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๘๗๙-๙๒๓๑

ผู้จัดเก็บข้อมูล
๑.นางเผ่าพันธ์ จิรวิกรานต์กลุ
โทรศัพท์ที่ทํางาน ๐๔๔-๖๑๑๕๖๒ต่อ ๑๑๖
๒.นางสาวสุรีย์ สิมพลี
โทรศัพท์ที่ทํางาน๐๔๔-๖๑๑๕๖๒ต่อ ๑๔๖

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.บุรรี ัมย์
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๕-๘๕๗๑๑๗๕
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.บุรีรมั ย์
โทรศัพท์มือถือ ๐๖๒-๗๗๙-๒๒๖๖
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