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1. รายนามผู้ช้ีแจง
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
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แผน ผล*
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม
สุขภาพท่ีมีคุณภาพ
เชิงคุณภาพ : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) ท่ีมีการเตรียมการยาม
สูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์

ร้อยละ 45 44

เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแบบบูรณา
การ

คน 800,000 718,181

โครงการ : โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพเพ่ือเตรียมรองรับ
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
เชิงคุณภาพ : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความรอบรู้การเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพดี

ร้อยละ 50 47.11

โครงการ : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ
เชิงคุณภาพ : 1) ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 95 92.57
เชิงคุณภาพ : 2) ผู้สูงอายุกลุ่มดีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ 95 72.84
หมายเหตุ : ผลการด าเนินงาน ณ 15 พ.ค.65

2. ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข

   2. โครงการขับเคล่ือนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงระยะยาวแบบบูรณาการ มีการด าเนินงานส าคัญ
 ได้แก่ 1) ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ (ADL) 2) พัฒนาระบบ Long Term Care และ Intermediate
 care in Community

   ในปี 2565 กรมอนามัย มีการด าเนินงานภายใต้แแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 4 โครงการหลัก 
ดังน้ี

   1. โครงการเตรียมความพร้อมประชากรไทยด้านสุขภาพเพ่ือเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ปี 2565  มีการด าเนินงานส าคัญ 
ได้แก่ 1) ขับเคล่ือนนโยบาย/มาตรการเก่ียวกับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สูงวัยท่ี
มีสุขภาพดี ครบทุกอ าเภอ 2) รณรงค์สร้างกระแสผ่านส่ือออนไลน์อย่างต่อเน่ืองในการประชาสัมพันธ์นโยบาย/มาตรการ เก่ียวกับ
วัยท างาน 3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 4) พัฒนา/สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
 นวัตกรรม เพ่ือสร้างความรอบรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 5) ขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยท างานในพ้ืนท่ี
6) ส่งเสริมสนับสนุน การเข้าถึงบริการ/การใช้นวัตกรรมการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนและบุคลากร

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 2565

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

2



แนวทางแก้ไข

1. Platform และ Application ของการด าเนินงานผู้สูงอายุมีจ านวนมาก และการส่งออกข้อมูลยังไม่เสถียร
2. เน่ืองสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงท าไห้ไม่สามารถรวมกลุ่มชมรมผู้สูงอายุท ากิจกรรมร่วมกันได้
3. ผู้สูงอายุและพระสงฆ์ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ตามบริบทพ้ืนท่ี

ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงาน

   3. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) ปี 2565 มีการด าเนินงานส าคัญ 
ได้แก่ 1) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) 2) ส่งเสริม สนับสนุนความรอบรู้
ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 3) ส่งเสริมการเคล่ือนไหวและการออกก าลังกายเพ่ือลดโอกาสการหกล้มของผู้สูงอายุ 4) ขับเคล่ือนพ้ืนท่ี
ต้นแบบเมือง/ชุมชนท่ีเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

   4. โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ปี 2565 มีการด าเนินงานส าคัญ ได้แก่ 1) ขับเคล่ือนการด าเนินงานพระสงฆ์กับการ
พัฒนาสุขภาวะแบบบูรณาการ 2) พัฒนาระบบข้อมูลพระสงฆ์ สามเณร 3) ขับเคล่ือนการด าเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพของ
พระสงฆ์ สามเณร และแม่ชี

3. ปรับรูปแบบพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager : CM) ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver : CG)
ผู้บริบาลผู้สูงอายุ พระคิลาฯ เป็นรูปแบบออนไลน์ ควบคู่กับช่องทางการส่ือสารอ่ืนๆ

2. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมเชิงสังคม เช่น การส่ือสารความรู้ผ่าน Application
1. พัฒนาระบบข้อมูลกลางและการเช่ือมโยงข้อมูลให้มีความเสถียรและง่ายต่อการใช้งาน
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3. แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท่ีส าคัญ
และผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนงาน / เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน
ตัวช้ีวัดเป้าหมายให้บริการกรมอนามัย/ผลผลิต(โครงการ)/

ตัวช้ีวัดผลผลิต (โครงการ)
หน่วยนับ

เป้าหมาย
ปี 2566

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพท่ีมีคุณภาพ
เชิงคุณภาพ : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) ท่ีมีการเตรียมการยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์

ร้อยละ 46

เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแบบบูรณาการ คน 990,000
โครงการ : โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพเพ่ือเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ
เชิงคุณภาพ : ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) มีความรอบรู้การเตรียมความพร้อมเพ่ือการเป็น
ผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพดี

ร้อยละ 51

โครงการ : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ
เชิงคุณภาพ : 1)  ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 95
เชิงคุณภาพ : 2) ผู้สูงอายุกลุ่มดีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ 95
เชิงคุณภาพ : 3)  ผู้สูงอายุท่ีมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซ่ี ร้อยละ 63

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย มีการด าเนินงาน 5 โครงการหลัก ดังน้ี
   1. โครงการการจัดการสภาพแวดล้อมและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือการเตรียมความพร้อมวัยท างานสู่วัยสูงอายุท่ีมี
สุขภาพดี ปี 2566  มีแผนการด าเนินงานส าคัญ ได้แก่ 1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและระบบริการ/ระบบเฝ้าระวัง ท่ีเก่ียวข้องกับ
การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 2) ขับเคล่ือนนโยบายสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3) รณรงค์ส่ือสาร 
ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของวัยท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

   2. โครงการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุตามแนวทางชะลอชรา ชีวายืนยาว ปี 2566 มีแผนการด าเนินงานส าคัญ ได้แก่ 1) พัฒนา
ระบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน แบบบูรณาการ 2) สนับสนุนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ 
(Health literacy) 3) ขับเคล่ือนด าเนินงานชุมชน/เมืองท่ีเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-friendly Communities/Cities) 4) ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ส่งเสริมให้สูงวัยอย่างมีสุขภาพดี และมีสุขภาวะ

   3. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี 2566 มีแผนการด าเนินงานส าคัญ ได้แก่ 1) พัฒนาความรอบรู้และ
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมพึงประสงค์ ด้านทันตสุขภาพ 2) ขับเคล่ือนและ พัฒนาระบบการเฝ้าระวังด้านสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในชุมชน
เช่ือมต่อระบบบริการ 3) พัฒนาระบบฐานข้อมูล และการก ากับ ติดตาม ประเมินผล ด้านทันตสุขภาพผู้สูงอายุ

   4. โครงการขับเคล่ือนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงระยะยาวแบบบูรณาการ (Long Term Care) แบบ
 New Normal มีแผนการด าเนินงานส าคัญ ได้แก่ 1) พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงระยะยาวแบบ
บูรณาการ  (Long Term Care) 2) ขับเคล่ือนกฎหมาย และยกระดับการขับเคล่ือนมาตรฐาน หลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
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ผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดว่าจะได้รับ
 - ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25-59 ปี) ได้รับการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือเตรียมการยามสูงอายุ
 - ผู้สูงอายุมีหลักประกันทางสุขภาพ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

   5. โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ปี 2566 มีแผนการด าเนินงานส าคัญ ได้แก่ 1) ขับเคล่ือนการด าเนินงานพระสงฆ์กับการ
พัฒนาสุขภาวะแบบบูรณาการ 2) พัฒนาพัฒนาระบบข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก 3) ขับเคล่ือนการด าเนินงานความ
รอบรู้ด้านสุขภาพของพระสงฆ์ สามเณร
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 58,737,300       บาท
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
โครงการ : โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือเตรียมรองรับ
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 9,801,400        บาท
1. งบด าเนินงาน 9,801,400        บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 9,801,400        บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบริการ            1,890,000 บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม            2,152,300 บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ              513,500 บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครือข่ายวชิาการ              298,500 บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมรณรงค์            4,390,000 บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์              539,000 บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมราชการ                18,100 บาท

48,935,900       บาท
1. งบด าเนินงาน 48,935,900       บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 48,935,900       บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบริการ            7,349,600 บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม           22,741,200 บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ            2,476,600 บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมราชการ              389,400 บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมรณรงค์            3,400,000 บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์              420,000 บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครือข่ายวชิาการ            9,909,400 บาท

(8) วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา            2,249,700 บาท

4. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
โครงการ : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ
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