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คํานํา 
 

 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่อง สถิติสําคัญผูสูงอายุไทย 2550 สรุป
สาระสําคัญดังนี้ 
1. โครงสรางประชากรไทย จากอัตราเกิดของประเทศไทยที่ลดลงอยางตอเนื่อง จาก 42.2 คนในป 2507 เปน 10.9 คนตอ

ประชากรพันคนในป 2548 ทําใหประชากรวัยเด็กอายุ 0-14 ปมีจํานวนลดลง ในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุ 60 ปขึ้นไปเพิ่ม
มากขึ้น โครงสรางของประชากรจึงมีการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุ ในป 2550 ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุ
ประมาณ 7.1 ลานคน แบงออกเปน 3 กลุม คือ กลุมอายุ 60-69 ป รอยละ 58.8 กลุมอายุ 70-79 ป รอยละ 31.7 และ กลุม
อายุ 80 ปขึ้นไป รอยละ 9.5 

2. การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย ตามนิยามสังคมผูสูงอายุ หมายถึง การมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 
10 ของประชากรทั้งประเทศ ประเทศไทยจึงอยูในเกณฑที่ไดเขาสูสังคมผูสูงอายุมาตั้งแตป 2548 ขณะที่ประเทศญี่ปุนไดเขา
มาแลวถึง 30 ป ประเทศสิงคโปรเขาสูสังคมผูสูงอายุป 2543 และในป 2550 นี้ ประเทศญี่ปุนมีผูสูงอายุรอยละ 29 สิงคโปรมี
ผูสูงอายุรอยละ 11.9 ขณะที่ประเทศไทยมีผูสูงอายุรอยละ 10.7 ของประชากรทั่วทั้งประเทศ  

3. ลักษณะการอยูอาศัยอยางไทย ผูสูงอายุมากกวารอยละ 58.3 ยังมีการอยูแบบครอบครัวขยายอยางวัฒนธรรมไทย ขณะที่
รอยละ 31.0 มีการอยูแบบครอบครัวเดี่ยวตามวัฒนธรรมตะวันตกและมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ส่ิงที่นาเปน
หวงคือ ผูสูงอายุที่อยูคนเดียว ผูสูงอายุอยูกับคูสมรสโดยลําพัง และผูสูงอายุที่อยูกับหลานมีสถิติเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เปน
ผูสูงอายุที่ขาดการดูแลเอาใจใสเทาที่ควร อาจกลายเปนปญหาสังคมในอนาคตได 

4. การดูแลผูสูงอายุ เนื่องจากผูสูงอายุกลุมใหญ คือ รอยละ 59 เปนกลุมที่มีอายุ 60-69 ป ยังมีสุขภาพที่แข็งแรง จึงทําให
ผูสูงอายุมากกวารอยละ 89 สามารถดูแลการทํากิจวัตรประจําวันดวยตนเองได มีเพียงรอยละ 11.5 เทานั้นที่ไมสามารถ
ดูแลตนเองได และในกรณีนี้ผูดูแลสวนใหญจะเปนบุตรโดยเฉพาะบุตรสาว คูสมรสหรือภรรยาจะเปนผูดูแลผูสูงอายุชายมาก
ถึงรอยละ 53.2 ในขณะที่สามีจะเปนผูดูแลผูสูงอายุหญิงเพียงรอยละ 11.5 เทานั้น  

5. การเยี่ยมเยียนผูสูงอายุ ผูสูงอายุไทยมากกวารอยละ 80 ไดรับการเยี่ยมเยียนจากบุตรหลานและญาติมิตรตางๆ โดยเฉพาะ
ในวันผูสูงอายุ วันที่ 13 เมษายน ซึ่งตรงกับวันหยุดสงกรานตของไทย บุตรหลานที่จากบานไปอยูตางถิ่น จะกลับไปเยี่ยม
เยียนผูสูงอายุที่บาน  

6. การเตรียมพรอมรับมือการเขาสูสังคมสูงอายุ ประเทศญี่ปุนเปนสังคมผูสูงอายุที่มีประชากรสูงอายุประมาณรอยละ 30 และ
ไดมีการเตรียมความพรอมมาตั้งแตป 2502 ปจจุบันมีกฎหมาย “บํานาญแหงชาติ” มีระบบ “ประกันการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว” นอกจากนี้ยังมีระบบ “โครงขายคุมครองทางสังคม” โดยสวนใหญงบประมาณในระบบนี้เปน
คาใชจายสําหรับผูสูงอายุมากถึงรอยละ 70.4 ฉะนั้นการเตรียมความพรอมสําหรับประเทศไทย จึงมีความจําเปนมากใน
ปจจุบันที่ รัฐบาลควรใหความสําคัญ (29 เมษายน 2008) 
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บทที่ 1 .การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  
 
 การดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพผูอายุ นั้นมีประเด็นที่จะพิจารณาดังนี้ 
1. สถานการณผูสูงอายุ (Demand Side)  การจะทราบสถานการณผูสูงอายุได  ตองมีขอมูลเกี่ยวกับ  

1.1. สถานการณประชากร  โดยปรามิดประชากรจะทําการจําแนกประชากร จําแนกตามเพศ และอายุทุก 5 ป         
จากปรามิดประชากร จะทําใหสามารถทราบวา  
1.1.1. สัดสวนของผูสูงอายุ (อายุ >= 60 ป)  เมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด  ถาสัดสวน ตั้งแต รอยละ 10 ขึ้นไป

ถือวา สังคมนั้นเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
1.1.2. อัตราการแบกภาระ  คือสัดสวนวา วัยทํางาน 100 คน จะตองทํางานเลี้ยงดู เด็ก รวมกับ ผูสูงอายุ เปน

จํานวนเทาไร   ถาสูงแสดงวาอัตราการแบกภาระสูง  สังคมที่มีอัตราการแบกภาระสูง แสดงวาสังคมนั้นมี
ภาระในการเลี้ยงดูวัยเด็กและวัยสูงอายุสูง 

1.1.3. การทํานายโครงสรางประชากร ที่เปล่ียนไปในอีก 10-20 ปขางหนา   ภาพฉาย (Projection) ของปรามิด
ประชากรที่เปล่ียนแปลงไป   เชนอีก 20 ปขางหนา สัดสวนผูสูงอายุ จะเพิ่มจาก รอยละ 12 เปนรอยละ 20 
จะทําใหเราวางแผนเปนขั้นเปนตอน  เพื่อที่จะรองรับปญหาผูสูงอายุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

1.2. สถานการณเศรษฐกิจ  สังคม สุขภาพ ของผูสูงอายุ    
1.2.1. ปญหาเศรษฐกิจ   สังคมไทยไมไดวางแผนในการออมตั้งแตวัยทํางาน  เพื่อนําเงินออมเหลานั้นไปใชใน

ยามสูงอายุ  โดยกลุมที่มีการออมมีเพียงกลุมขาราชการที่ไดรับเงินบํานาญเมื่อเกษียณอายุ  และกลุม
ประกันสังคม  และมีนโยบายที่จะตั้งกองทุนบํานาญแหงชาติ  เพื่อสงเสริมการออมโดยสมัครใจ ใหกับทุก
กลุม  เพื่อจะนําเงินออมเหลานั้นไปใชเมื่อยามสูงอายุที่ไมสามารถที่จะทํางานได 

1.2.2. ปญหาทางสังคม    สถานภาพทางสังคมของผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงไป  ไมวาจากการเกษียณจากงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน  ทําใหผูสูงอายุตองปรับตัวตอสถานภาพใหม    

1.2.3. ปญหาทางสุขภาพ   
1.2.3.1. ปญหาสุขภาพ เมื่อวัดจากอัตราปวย  เชน ปวยจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรค

หลอดเลือดสมอง   โรคกระดูกและขอ โรคความจําเสื่อม  เปนตน นอกจากนั้น สัดสวนของผูสูงอายุ
ที่ตองกินยาเปนประจํา  ก็ทําใหสามารถทราบถึงสถานการณสุขภาพ 

1.2.3.2. ปญหาการชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน (Activity of Dialy Life หรือ ADLs)     
เนื่องจากการวัดจากอัตราปวยนั้น ตองใชบุคลากรสาธารณสุขในการประเมิน   สําหรับผูสูงอายุจึงมี
การคิดแบบประเมินงายๆ  เพื่อแบงกลุมผูสูงอายุเพื่อใชการวางแผนการดูแลผูสูงอายุ  โดยแบงเปน 

1.2.3.2.1. กลุมที่ไมตองการชวยเหลือ (ติดสังคม)  แบงยอยเปน 2 กลุมยอยไดแก 
1.2.3.2.1.1. กลุมที่ไมตองชวยเหลือ แตมีความลําบากบาง 
1.2.3.2.1.2. กลุมที่ไมตองการชวยเหลือเลย  

1.2.3.2.2. กลุมที่ตองการชวยเหลือ  (ติดบาน)  แบงยอยเปน 2 กลุมยอยไดแก 
1.2.3.2.2.1. ตองชวยเหลือมาก 
1.2.3.2.2.2. ตองชวยเหลือนอย 

1.2.3.2.3. กลุมที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได  (ติดเตียง) 
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2. บริการที่จัดใหผูสูงอายุ (Supply Side)    ปจจุบันมักจะไดยินคําวา Long Term Care  (LTC)  ซึ่งคําวา LTC นั้นก็มี
การตีความหรือใหความหมายที่แตกตางกันไป     ถา Search หาคําวา LTC  ที่ใหความหมายโดย WHO  นั้น LCT จะ
เนนไปที่การดูแลผูสูงอายุที่เปนปญหาตองดูแลสุขภาพ ในกลุมที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองไดอยางสิ้นเชิง  หรือตอง
ชวยเหลืออยางมาก (กลุมติดเตียง ติดบาน )    แตถาไปดูความหมาย LTC ในบางประเทศ เชนญี่ปุน หรือประเทศไทย  
จะหมายถึงการดูแลผูสูงอายุ ทุกกลุมรวมถึงกลุมที่แข็งแรง  สามารถชวยเหลือตนเองได  โดยไมตองไดรับการ
ชวยเหลือ จากผูอื่น   จากนิยาม LTC นี้ ระบบสาธารณสุขไทย ไดจัดกิจกรรม LTC ใหกับผูสูงอายุ ดังตอไปนี้ 

2.1. การเยี่ยมบาน (Home Health Care หรือ HHC)  เพื่อดูแลผูสูงอายุ  โดยเฉพาะในกลุมที่ไมสามารถชวยตัวเองได
อยางสิ้นเชิง (ติดเตียง) หรือกลุมที่ตองการชวยเหลืออยางมาก (ติดบาน) 

2.2. คลินิกผูสูงอายุ  
2.3. ชมรมผูสูงอายุ 
2.4. วัดสงเสริมสุขภาพ 
2.5. บริการ LTC อื่นๆ  ซึ่งมีการดําเนินการอยางประปราย   ไดแก 

2.5.1. Day Care สําหรับผูสูงอายุ   เชน ที่ตําบลหัวโพธิ์  อําเภอสองพี่นอง จังหวัด สุพรรณบุรี  หรือ Day care 
เอกชนตางๆที่เปดใหผูสูงอายุที่อยูคนเดียว 

2.5.2. ศูนยที่ทํากิจกรรมของผูสูงอายุ  เชนที่ตําบลสมอพลือ  อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี  
3. การบริหารจัดการเกี่ยวกับผูสูงอายุ   การบริหารจัดการ คือ การพิจารณาจากสถานการณผูสูงอายุ  เพื่อดูดานอุปสงค 

(Demand side)  ทั้งปจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   จากนั้นก็วางแผนในการจัดการดานอุปทาน (Supply side) 
เพื่อจัดระบบบริการใหกับผูสูงอายุ เพื่อรองรับความตองการทั้งปจจุบันและอนาคต  

 
ภาคสวนที่จดับริการใหกบัผูสูงอาย ุ
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2. องคกรปกครองสวนทองถิ่น   รวมกันสนับสนุนในการจัดกิจกรรมใหกับผูสูงอายุ   และในอนาคตที่ผูสูงอายุมีสัดสวน

มากขึ้น  โดยเด็กมีสัดสวนลดลง   ทองถิ่นอาจจะมีบทบาทในการทํา Day care สําหรับผูสูงอายุ ควบคูกับ day care 
สําหรับเด็กเล็ก   การพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ นาจะเริ่มนํารองในบางพื้นที่ที่มีสัดสวนผูสูงอายุสูง เพื่อรองรับปญหา
ผูสูงอายุที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 

3. กระทรวงสาธารณสุข  ดําเนินการเกี่ยวกับ คลินิกผูสูงอายุ  ชมรมผูสูงอายุ  วัดสงเสริมสุขภาพ  ฟนเทียมพระราชทาน 
รวมถึงเรื่องการเยี่ยมบาน (HHC) และ LTC รูปแบบอื่นๆ ที่แตละสถานบริการหรือชุมชนพัฒนาขึ้น นอกจากนี้ 
สาธารณสุขยังบูรณาการในเรื่องศูนย 3 วัย   ซึ่งเปนการบูรณาการสงเสริมสุขภาพใน 3 วัยไดแก  วัยเด็ก วัยพอและแม
หรือวัยผูใหญ  และวัยสูงอายุ  เขาดวยกัน  เพื่อใหผูสูงอายุ มีบทบาทในการเลี้ยงเด็ก  อีกทั้งถายทอดความรูและ
ประสบการณไปสูวัยผูใหญ 

 
 สรุป การดูแลเกี่ยวกับผูสูงอายุนั้น  มีทั้งภาคราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกันในการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ    สําหรับสาธารณสุขนั้นอยูปลายน้ํา  เมื่อมีปญหาในชวงตนน้ําหรือกลางน้ํา  เชนปญหาทางเศรษฐกิจ 
หรือสังคม สุดทายก็จะสงผลใหเกิดการเจ็บปวยมาที่โรงพยาบาล จึงตองมีบทบาทในการบูรณาการทุกภาคสวนตางๆที่
เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
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เครื่องชี้วัดการตรวจราชการป 2553 
 

 การตรวจราชการ ป 2553    ไดกําหนดเครื่องชี้วัด 0309 (4)  เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
1. พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุทั้งในระดับสถานบริการ และชุมชน  
2. พัฒนาระบบขอมูลขาวสารและวิชาการในดานการดูแลผูสูงอายุ 
3. พัฒนากิจกรรมในชมรมผูสูงอายุ รวมเรื่องสุขภาพชองปากดวย โดยการมีสวนรวมของทองถิ่น 
4. ระบบการดูแลผูสูงอายุในระยะยาว (LTC) 

กิจกรรมที่จะติดตามการดําเนินการของพื้นที่   คือ  LTC Model Team (1 อําเภอ / ทีม) มีกิจกรรมดังนี้ 
1. คลินิกผูสูงอายุที่ไดมาตรฐาน 

1.1. มีบุคลากรทางการแพทยดําเนินการ 
1.2. มีปายประชาสัมพันธ การบริการ และเวลาการใหบริการของคลินิก 
1.3. ใหบริการอยางนอย  1 วัน/สัปดาห 
1.4. จัดบริการทางการแพทยอยางนอย 2 ขอ (counseling , Screening ,one stop service, ชองทางพิเศษ ,บริการ 

สงเสริม ปองกัน รักษาฟนฟู ฟนเทียม HHC) 
1.5. มีการรวบรวมขอมูลอยางนอย 2 ดาน (บริการผูสูงอายุที่ OPD (คน/ครั้ง), ทันตกรรม (คน/ครั้ง) ,IPD(คน/วัน) ,

ความพึงพอใจ) 
1.6. มีคลินิกพิเศษเฉพาะของผูสูงอายุใน รพศ/รพท. (Memory,orthopedic, Urology) 

2. จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยชมรมผูสูงอายุ 
2.1. บุคลากร สธ.สนับสนุนวิชาการ 
2.2. อปท.สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 
2.3. จัดกิจกรรมสม่ําเสมอเดือนละครั้ง 
2.4. กิจกรรมที่จัดเกี่ยวของกับ การออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพชองปากดวนตนเอง การเยี่ยมบานเพื่อดูแล

ผูสูงอายุกลุมติดบาน/ติดเตียง 
2.5. การเก็บรวมรวมขอมูล (กิจกรรมในชมรม รายชื่อผูสูงอายุที่ติดบาน/ติดเตียง  จํานวนครั้งของการไปเยี่ยมกลุม

ติดบาน/ติดเตียง ,การประสานเพื่อสงตอเพื่อไปรับบริการ) 
2.6. การประสานการสงตอเพื่อรับบริการ 

3. การจัดระบบบริการโดยการมีสวนรวมของชุมชน (รวมทองถิ่น) 
3.1. แผนงาน/โครงการ จากงบ PP Community 
3.2. สนับสนุนระบบอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ  ใครควรไดรับการดูแลในลําดับแรกๆ (ติดบาน/ติดเตียง) 
3.3. สนับสนุนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ใครควรไดรับการปรับเปลี่ยน (ผูสูงอายุที่มีโรค 

Chronic NCD) 
 
 
 
 



4 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โปรแกรม การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  น.พ.ชลทิศ  อุไรฤกษกุล ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี 

วิสัยทัศน/ทิศทางในการดําเนินการเกี่ยวกับผูสูงอายุ 
 

 จากจํานวนผูสูงอายุที่มีสัดสวนเพิ่มมากขึ้น  ในขณะที่วัยทํางานลดลง   ทําใหอัตราการแบกภาระเพิ่มสูงขึ้น 
ประกอบกับประเทศไทย  ไมไดพัฒนาระบบการออมที่ดีตั้งแตวัยทํางาน  เพื่อนําเงินออมเหลานั้นมาเปนสวัสดิการ
ใหกับผูสูงอายุ     การดําเนินการเกี่ยวกับผูสูงอายุ จึงตองเนนในหลักการ 4 ขอดังนี้ (C3M)  
1. พัฒนาใหผูสูงอายุพึ่งตนเองได (Create Independency )   กิจกรรมที่จัดใหกับผูสูงอายุ  ตองเนนที่การพึ่งตนเอง

ไดในที่สุดเปนสําคัญ    ในอนาคตสัดสวนผูสูงอายุมีแตเพิ่มสูงขึ้น  การปลูกฝงแนวคิดใหพึ่งตนเองได เปนเรื่องที่
สําคัญ  เนื่องจากประเทศไมมีทรัพยากรที่มากพอที่จะใหกับผูสูงอายุในรูปของสวัสดิการ หรือสังคมสงเคราะห  

2. ชุมชน ทองถิ่นมีสวนรวม (Community Involvement)   ปจจุบันงบประมาณของสวนราชการไดลดนอยลง  
เนื่องจากแผนการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  นอกจากจะตองกระจายอํานาจแลว ยังตอง
กระจายงบประมาณไปดวย   การใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมของชมรม
ผูสูงอายุ   นอกจากนี้ชุมชนก็ตองมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมหรือมาตรการทางสังคม เพื่อใชในการดูแล
ผูสูงอายุกันเองในรูปแบบของเพื่อนชวยเพื่อน เปนตน 

3. เปล่ียนภาระใหเปนคุณคา (Change Burden to Value)   ถาเปลี่ยนมุมมองของผูสูงอายุที่วาแกแลวไมมีอะไรดี 
และเปนภาระของลูกหลานหรือสังคม   ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ  มาเปนมุมมองที่วาผูสูงอายุนั้นมี
ภูมิปญญา มีประสบการณที่จะชี้แนะใหกับลูกหลาน หรือสังคมได    เมื่อมุมมองเปลี่ยน การปฏิบัติก็จะเปลี่ยนไป
ดวย   ปจจุบันเราจะเห็นผูสูงอายุทํางานอยางมีคุณคาในสังคม เชน ประธานรัฐสภาของไทย นายชัย ชิดชอบ  อายุ 
83 ป  ศาสตรจารยระพี สาคริก อายุ 80 กวาป เชนกัน ก็ยังสามารถทํางานเกิดประโยชนตอสังคม  เรามีผูสูงอายุที่
เกษียณอายุราชการมาทํางานแบบจิตอาสาภายในโรงพยาบาล  ซึ่งนอกจากจะใชความรูและประสบการณของ
ผูสูงอายุสรางประโยชนตอสังคมแลว  ยังเปนการสงเสริมสุขภาพจิตใหกับผูสูงอายุดวย  

4. อยาปลอยใหผูสูงอายุตกรุน  (Modernized Old People )   ไมมีใครแกเกินเรียน  การสงเสริมผูสูงอายุในการ
เรียนรู  โดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยี เปนตน   โลกสมัยใหมที่ Information Technology ไดเขามาสูวิถีชีวิต  ถาไม
พัฒนาผูสูงอายุในดาน IT แลว  ก็จะทําใหผูสูงอายุอยูยากในสภาพแวดลอมยุค IT  เนื่องจาก การจายเงินเดือน 
หรือการเบิกเงินมาใช   ลวนใช ATM  ซึ่งตอไป  การจองตั๋วเครื่องบิน  จองโรงหนังโรงละคร ก็ลวนจองผาน 
Internet   ซึ่งถาไมพัฒนาผูสูงอายุ  จะทําใหผูสูงอายุตกรุน  ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ   ปจจุบันมี
การตั้งชมรม Old People Play Young( OPPY)  เพื่อสอนผูสูงอายุในการใช Information Technology  เพื่อไม
ปลอยใหผูสูงอายุตกรุน 
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แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร (Strategic Route Map หรือ SRM) 
 

Vis
ion

ปร
ะช
าช
น

ภา
คี

อปท.สนับสนุนกิจกรรม
ผูสูงอายุ (ชมรมผูสูงอายุ & 

LTC อื่นๆ)

สธ./มหาวิทยาลัย 
พัฒนาการสงเสริม รักษา 
ฟนฟู สุขภาพผูสูงอายุ

ภาคสวนที่เกี่ยวของ
พัฒนาระบบการออม/
สวัสดิการ/การเรียนรู

วัด/ศาสนสถาน จัด
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ

 ผูสูงอายุ

ระบ
บง
าน

บริการในคลินิกผูสูงอายุที่ได
มาตรฐาน & One stop 

Service

ระบบการสนับสนุนที่มี
ประสิทธิภาพ

ระบบการจัดการความรู
 /ศึกษาวิจัย และการ
สรางนวัตกรรม

ระบบการเฝาระวัง 
ติดตาม ประเมินผล

พื้น
ฐา
น บุคลากรไดรับการพัฒนา

ทักษะ
ระบบขอมูลขาวสารที่ดี

SRM การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

ผูสูงอายุพ่ึงตนเองได  ทองถิ่นชุมชนมีสวนรวม เปล่ียนภาระใหเปนคุณคา และไมปลอยผูสูงอายุตกรุน

โครงสรางการบริหารจัดการที่ดี & สามารถบูรณาการ
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในระดับจังหวัดได

ชมรมผูสูงอายุ /LTC อื่นๆ สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุสุขภาพดี 
และชวยดูแลกลุมที่ตองไดรับการชวยเหลือ

ชุมชนมีมาตรการทางสังคม ในการพัฒนาระบบ
สวัสดิการ ระบบการออม และระบบการเรียนรู

 
หมายเหตุ  ลูกศรที่เชื่อมโยง  เปนการแสดงใหเห็นการเชื่อมโยงจากมุมมองหนึ่ง (Perspective)  ไปสูอีกมุมมองหนึ่งเทานั้น  
ไมไดแสดงการเชื่อมโยงจากกลอง  หนึ่งไปยังอีก กลองหนึ่ง 
 
 
 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร (SRM) นั้น เปนนวัตกรรมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของ น.พ.อมร นนทสุต อดีต
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยดัดแปลงแนวคิดของ Kaplan & Norton ในเรื่อง แผนที่ยุทธศาสตร (Strategic Map)   ซึ่ง
เปนเครื่องมือที่ใชในทางธุรกิจ    โดยกอนหนานั้น  การวัดผล การควบคุมกํากับ นั้นจะพิจารณาในมุมมองทางดานการเงิน 
(Financial Perspective)  ซึ่งเปนเหตุการณที่ผานมาแลว (Lag Indicator)  ซึ่งไมสามารถที่จะกลับไปแกไขได  จึงคิดวา
นาจะมีการวัดผล และการควบคุมกํากับในมุมมองอื่นๆดวย   ซึ่งเปนเครื่องชี้วัดที่สามารถมองไปขางหนา (Leading 
Indicator)  จากนั้นจึงเพิ่มมาอีก 3 มุมมอง ไดแก มุมมองทางดานลูกคา (Customer Perspective)  มุมมองทางดาน
กระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)  และมุมมองทางดานการเติบโตและพัฒนา (Growth and 
Development Perspective)   โดย Stragegic Map นอกจากจะทําใหเรามองเห็นความเชื่อมโยงของมุมมองทั้ง 4 แลว ยัง
เปนเครื่องมือในการนําแผนกลยุทธไปสูการปฎิบัติ (Strategic Implementation หรือ Deployment) 
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 Strategic Route Map หรือ SRM  ของ น.พ.อมร  นนทสุต มองวาในดานสาธารณสุขนั้น  จะนํา 4 มุมมองของ 
Kaplan & Norton มาใชโดยไมดัดแปลงไมได   เนื่องจากเปาหมายของระบบบริการสาธารณสุขคือสุขภาวะ ไมใชเรื่อง
การเงิน  และกอนที่จะมีสุขภาวะไดนั้น   
(1) ประชาชนจะตองมีบทบาท  บทบาทในการมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาวะของตนเอง ของคนในครอบครัว และคนใน

ชุมชน  โดยกําหนดระบบเฝาระวังและมาตรการที่จัดทําขึ้นตามบริบทของประชาชน  
(2) เรื่องสุขภาวะ สาธารณสุขทําคนเดียวไมสําเร็จ  ตองทํารวมกับภาคสวนอื่นๆดวย คือ ภาคีเครือขายตองเขมแข็ง 
(3) ระบบงานของสาธารณสุขตองดี   นอกจากระบบบริการแลว ยังตองมีระบบที่จะไปทํางานรวมกับภาคีเครือขายเพื่อให

ประชาชนมีบทบาทในการดูแลสุขภาพตนเอง 
(4) พื้นฐานหรือทุนที่แข็งแกรงเพื่อที่จะสนับสนุนใหเกิดระบบงานที่ดีได    โดยพื้นฐานที่สําคัญ 3 ดานคือ ทุนทาง

โครงสราง (Organization Capital)  ทุนบุคลากร (Human resource Capital) และทุนทางขอมูล (Information 
Capital) 

 
 กลาวโดยสรุป  SRM จึงประกอบดวย 4 มุมมอง ไดแก ประชาชนมีบทบาท  ภาคีเข็มแข็ง ระบบงานดี และ
พื้นฐานแข็งแกรง   ซึ่งถาบูรณาการทั้ง 4 มิติไดอยางดีแลว  ก็จะไปสูเปาหมาย  คือ ผูสูงอายุพึ่นตนเองได  ชุมชน/ทองถิ่นมี
สวนรวม  เปล่ียนภาระใหเปนคุณคา และไมปลอยใหผูสูงอายุตกรุน   โดยรายละเอียดของทั้ง 4มิติ มีดังนี้ 
1. ประชาชนมีบทบาท    

1.1. ชมรมผูสูงอายุ /LCT อื่นๆ สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุสุขภาพดี  และชวยดูแลกลุมที่ตองการชวยเหลือ 
1.2. ชุมชนมีมาตรการทางสังคม ในการจัดทั้งระบบบริการ ระบบสวัสดิการ ระบบการออมและระบบการเรียนรู 

2. ภาคีเขมแข็ง 
2.1. อปท.สนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุ ทั้งชมรมผูสูงอายุ และ LCT อื่นๆที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง 
2.2. สธ.พัฒนาระบบ การสงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุ 
2.3. ภาคสวนที่เกี่ยวของจัดระบบสวัสดิการ ระบบการออม และระบบการเรียนรู 
2.4. วัด/ศาสนสถาน จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพใหแกผูสูงอายุ 

3. ระบบงานดี 
3.1. บริการในคลินิกผูสูงอายุที่ไดมาตรฐาน  โดยบูรณาการการดูแลปญหาของผูสูงอายุอยางบูรณาการและ One 

stop service 
3.2. ระบบการสนับสนุนที่มีคุณภาพ 
3.3. ระบบการจัดการความรู การศึกษาวิจัย และการสรางนวัตกรรม 
3.4. ระบบการเฝาระวัง ติดตาม ประเมินผล 

4. พื้นฐานแข็งแกรง 
4.1. โครงสรางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถบูรณาการทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในระดับจังหวัดได 
4.2. บุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะ   
4.3. ระบบขอมูลที่ดี   
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โปรแกรม การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  น.พ.ชลทิศ  อุไรฤกษกุล ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี 

โปรแกรมผูสูงอายุ ศูนยอนามัยที่ 4 
  
 โปรแกรมผูสูงอายุ ศูนยอนามัยที่ 4  เปนโปรแกรมที่เขียนขึ้น เพื่อชวยให ศูนยเขต  สสจ.  และโรงพยาบาลที่เปน 
CUP สามารถที่บริหารจัดการ ในดานการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ  รวมถึงเรื่อง Long Term Care (LTC)   นอกจากจะ
ใชเปนเครื่องมือในการเฝาระวัง ติดตามกํากับ และประเมินผลแลว  มันยังเปนเครื่องมือที่ชวยในการบริการ โดยเฉพาะ
ผูสูงอายุที่ติดเตียงที่ Need บริการ Home Health Care (HHC)  หรือพวกที่ติดบานเนื่องจากไมสามารถออกนอกบานได 
เนื่องจากสภาพรางกาย (physical และ Mental Health) ตองไดรับความชวยเหลือ ซึ่งบางคน Need  Home health Care 
และบางคน  Need Long Term care อื่นๆ  นอกจากนี้ขอมูลจากการบันทึก ยังสามารถที่จะนํามาวิเคราะหทางสถิติ  เพื่อ
ศึกษาการกระจาย (distribution) และความสัมพันธของตัวแปรตางๆ (Determinant)  จึงเปนการวิจัยจากงานบริการ
ประจําที่ทําเปน Routine  หรือที่เรียกวา Routine to Research หรือ  R2R    กลาวโดยสรุป วัตถุประสงคของโปรแกรมคือ 

วัตถุประสงค หนวยงานทีใ่ชขอมูล 
1. เพื่อนําขอมูลที่ได ไปใชในการ เฝาระวัง ติดตาม กํากับ 

และประเมินผล 
ศูนยเขต ฯ   , สสจ.  , สสอ.  , รพ.ที่เปน CUP รวมถึง สอ. 

2. เพื่อนําขอมูลไปวางแผนการบริการ  รวมถึงการ
เชื่อมตอการบริการ 

รพ.  และ สอ. 

3. เพื่อนําขอมูลไปใชในการศึกษาวิจัยแบบ Routine to 
Research (R2R) 

ศูนยเขต ทํา R2R ระดับเขต   , สสจ. ทํา ระดับจังหวัด   
สสอ.ทําในระดับอําเภอ   รพ./สอ.ทําในระดับหนวยบริการ 

 
 เนื่องจาก concept ของตัวโปรแกรมนั้น เขียนโดยเปนลักษณะ Community base  ซึ่งตางจาก Hosp XP  ที่เปน 
Hospital Base  อีกทั้งตองการใหทุกระดับตั้งแตระดับสถานบริการ   ระดับ สสอ. / สสจ /ศูนยเขต ไดเห็นขอมูลในสวนที่
เกี่ยวกับการประมวลผลรวมกัน   จึง design  ให Key ผาน Web  แบบ online  โดยไมสามารถทํางานแบบ Off Line ได  
ซึ่งในความเปนจริงก็ไมจําเปนตอง Key ทันที  สามารถจะบันทึกในแบบฟอรมแลวรวบรวม Key ทีหลังก็ได 
 
 Content ที่จะนําเขาในโปรแกรม จะประกอบดวย 
1. ในสวนของสถานการณของผูสูงอายุ (Demand side) เก็บขอมูลเกี่ยวกับ  

1.1. ปรามิดประชากร  เพื่อหาสัดสวนของผูสูงอายุ  และอัตราการแบกภาระ 
1.2. ขอมูลผูสูงอายุที่ตองการไดรับการบริการหรือความชวยเหลือ  ทั้งกลุมดอยโอกาส หรือกลุมที่มีโรคประจําตัวตางๆ  

รวมถึง ความสามารถของผูสูงอายุในการประกอบกิจวัตรประจําวัน  (ADLs) 
1.3. ขอมูลผูสูงอายุ ที่เปนปราชญชาวบาน หรือภูมิปญญา หรือ ผูนําการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุประเภทตางๆ 

กลุมนี้คือกลุมผูสูงอายุที่สามารถใหการชวยเหลือผูสูงอายุอื่นๆ 
2. ในสวนบริการที่จัดใหกับผูสูงอายุ (Supply Side) ไดแก  

2.1. ชมรมผูสูงอายุ  
2.2. คลินิกผูสูงอายุ 
2.3. วัดสงเสริมสุขภาพ 
2.4. LTC อื่นๆ  เชน Day care ผูสูงอายุ  , ศูนยการเรียนรู หรือ ทํากิจกรรมเกี่ยวกับผูสูงอายุ 
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โปรแกรม การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  น.พ.ชลทิศ  อุไรฤกษกุล ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี 

บทที่ 2 การ Login เขาสูระบบ  
 
1. ตรวจสอบรหัสสถานบริการของทาน (จะแจกใหในที่ประชุม) 
2. โปรแกรมจะกําหนด password ใหแตละสถานบริการ 2 password คือ 

2.1. Password ของ users     
2.2. Password ของ Admin 

3. ในเบื้องตน Password ของ users และของ Admin คือ รหัสสถานบริการ เชน รหัสสถานบริการของทานคือ 00012  
password ของ users และ password ของ Admin คือ 00012 ดวย  ขอให Admin รีบเปล่ียน password ของ users 
และ Admin เปน password ที่ทานตองการ   เพื่อปองกันผูอื่นเขาถึงขอมูลของทานได 

4. โปรแกรมใหสิทธิให Admin สามารถจะเปลี่ยนแปลง password ของ users ได  กรณีที่ users ไมสามารถจํา 
password ไดใหติดตอ Admin ของสถานบริการนั้น  เพื่อกําหนด password ใหม 

5. ให admin จํา password ของตัวทานเองใหดี  เพราะถาลืม password   ใหติดตอศูนยอนามัยที่ 4 เพื่อที่จะกําหนด 
password ใหทานใหม 

6. users และ Admin สามารถที่จะเห็นขอมูลที่หนวยบริการนั้นบันทึกขอมูลได   โดย users จะมีสิทธิแตกตางจาก 
Admin เล็กนอย  ซึ่งเมื่อ Login ในฐานะ Users แลวพบวาไมสามารถทําบางรายการได  โดยโปรแกรมแจงวาใหสิทธิ
เฉพาะ Admin ใหทานเปลี่ยนมา Login ในฐานะ Admin หรือแจง Admin ใหมาทํารายการแทน 

7. เราสามารถเปลี่ยนแปลงเฉพาะ Password  ไดเทานั้น แตไมสามารถเปลี่ยนแปลง รหัสสถานบริการได  
8. โดยปกติ  หนวยบริการอื่น  จะไมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงขอมูลของหนวยบริการอื่นๆ ได โดยจะทําการเปลี่ยนแปลง

ขอมูลไดเฉพาะขอมูลที่หนวยบริการนั้นบันทึกเทานั้น  
9. ในสวนของการวิเคราะหขอมูล ตางๆ  และ Graph แสดงผล นั้น ไมเปนความลับ  จึงเปดโอกาสใหทุกคนไมวาจะเปน 

users , Admin  หรือ Guest สามารถที่จะดูภาพรวมนั้นได    
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โปรแกรม การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  น.พ.ชลทิศ  อุไรฤกษกุล ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี 

 
 เมื่อทานเขาใจแลว ใหทานทําแบบฝกหัดดังตอไปนี้ 
1. ใช Browser เชน Internet Explorer (IE)  เพื่อเปด web ไปที่  http://hpe4.anamai.moph.go.th หรือ 

http://203.157.71.227/hpe/index.php   
รูปที่ 1   หนา Web ของ กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี 

 

 
2. เล่ือน mouse ไปที่ menu ดานบน  ไปที่ Data on Web  จะเห็น popup menu  เลือก ผูสูงอายุ  แลว Click 
รูปที่ 2  Page   ผูสูงอายุ 

 

 
3. เล่ือน Mouse ไปยัง Menu ดานซายที่  Login & Logout (รูปที 2)  จะเห็น Popup  ใหเล่ือนไปที่ Popup  login Admin 

เมื่อ Click จะเห็นภาพดังรูปที่ 3 
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โปรแกรม การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  น.พ.ชลทิศ  อุไรฤกษกุล ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี 

 
 
   รูปที่  3  Page ที่จะ login เขา Admin  

  
4. ใส รหัสสถานบริการของทาน  จากนั้นใส password  ถาใสรหัสสถานบริการและ password ถูกตอง  ทานจะเขาไปสู 

หนา web สงขอมูลผาน Web   สําหรับ Aging Population  ดังรูป 4 ใหตรวจสอบวารหัสสถานบริการและชื่อสถาน
บริการถูกตองหรือไม   

 
รูปที่ 4   Page   ที่เขาสูหนาผูสูงอายุ ซึ่งจะระบุ รหัสสถานบริการและชื่อสถานบริการ 
 

 
 
5. ทําการเปลี่ยน Password ของ Admin    โดยทําตามขอ 3 อีกครั้ง เล่ือน Mouse ไปที่ Menu ซาย ไปที่ Login & 

Logout จากนั้น click  ที่ Popup Login Admin     เมื่อเห็นภาพดังรูปที่ 3 เล่ือน Mouse ไปที่  เปล่ียน Password  
Admin แลว Click เพื่อทําการเปลี่ยน Password โดยโปรแกรมจะใหทําการ Confirm Password อีก ครั้ง   
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โปรแกรม การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  น.พ.ชลทิศ  อุไรฤกษกุล ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี 

6. ทําการเปลี่ยน Password ของ Users  โดยทําเชนเดียวกับขอ 5 แตเล่ือน Mouse ไปที่ เปล่ียน Password Users  
หลังจากนั้นให Key Password ที่จะเปลี่ยน  โดยจะทําการ Key password 2 ครั้งเพื่อ Confirm 

7. Admin ของสถานบริการ  สามารถที่จะแบงเบาภาระงานใหกับเพื่อนรวมงานได   โดยใหเจาหนาที่อื่นๆที่ตองการใช
โปรแกรมเปน Users  ซึ่ง Users สามารถทํารายการตางๆไดเกือบเหมือน Admin เพียงแตทําบางรายการไมได  กรณีที่
เปน users ให login เขาระบบที่ Popup Login User  หลังจากนั้นก็ใสรหัสหนวยงาน และ password  ถารหัส
หนวยงานและ password ถูกตองก็จะสามารถเขาสูโปรแกรมได   users ไมสามารถเปลี่ยน Password ได  เนื่องจาก
ตองการใหบุคลากรอื่นๆ สามารถใชโปรแกรมไดดวย  ถาคนหนึ่งเปลี่ยน password จะทําใหคนอื่นๆ เขาสูระบบไมได     
แต Admin สามารถที่จะเปลี่ยน password ของ users ได ถา users ลืม password ใหแจง Admin   ถา Admin จํา
ไมได ก็ยังสามารถกําหนด Password ใหมไดเลยโดยไมตองรู password เดิมของ users 

8. เมื่อเลิกใชให Logout ออกจากระบบ โดยเลื่อนไปที่ Menu ซายตรง Login & Logout และเลื่อนไปที่ Popup  Logout 
แลว Click  จะ Logout ออกจากระบบ 

 
 

***  จบขั้นตอนการ Login & Logout ** 
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บทที่ 3 การทํารายการ 
 
รูปที่ 1  การทํารายการประเภทตางๆ 

 
 
 การทํารายการจําเปนตอง Login เขาระบบกอนถึงจะสามารถทํารายการได  โดยการทํารายการนั้นสามารถทํา
รายการได 4 ประเภท ไดแก 
1. การทํารายการระดับสถานบริการ    สวนนี้คือสวนที่อยากใหทําเปนลําดับแรก  เปนการบันทึกวา ในตําบลที่

รับผิดชอบนั้น มีประชากร ชวงอายุตางๆที่กําหนดเปนจํานวนเทาไร  เพื่อนําไปหาสัดสวนของผูสูงอายุเมื่อเทียบกับ
ประชากรทั้งหมด    และทําการหาอัตราการแบกภาระ โดยนํา วัยเด็ก < 15 ป + ผูสูงอายุ (>= 60 ป) ตั้งหารดวย วัย
แรงงาน (15-59 ป)  เพื่อหาอัตราการแบกภาระ   นอกจากการสรุปในดานประชากรในตําบลที่รับผิดชอบแลว  ยังเปน
การสรุปวาในพื้นที่ที่รับผิดชอบนั้น มีคลินิกผูสูงอายุผานเกณฑหรือไม  มีชมรมผูสูงอายุกี่ชมรม  สมากชิกรวมเทากับ
เทาไร  ผานเกณฑหรือไม  มีวัดสงเสริมสุขภาพจํานวนกี่แหง และ มีการใหบริการ LTC อื่นๆอีกหรือไม 

2. การทํารายการชมรมผูสูงอายุ    สวนนี้จะใหบันทึกเกี่ยวกับรายละเอียดของชมรมผูสูงอายุในเขตตําบลที่รับผิดชอบ  
แชมรมผานเกณฑชมรมคุณภาพหรือไม  และจุดเดนที่สุดของชมรมผูสูงอายุนี้คืออะไร ทั้งนี้เพื่อนําไปหาวามี Best 
Practice อยูที่ใดบางในเขต เพื่อไดใชเปนสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู 

3. การทํารายการวัดสงเสริมสุขภาพ   โดยจะทําการบันทึกวาในเขตตําบลที่รับผิดชอบ มีวัดสงเสริมสุขภาพจํานวนกี่วัด 
และผานการรับรองในป พ.ศ.ใด   จุดเดนที่สุดของวัดสงเสริมสุขภาพนี้คืออะไร  เพื่อที่ไดใชเปนสถานที่แลกเปล่ียน
เรียนรู 

4. การทํารายการระดับบุคคล (Index Cases)   เมื่อทํา 3 สวนแรก ที่ขอมูลคอนขางนอยเสร็จเรียบรอยแลว  คอยมาทํา
สวนของการบันทึกขอมูลรายบุคคล (index Cases)  โดยบุคคลที่จะเก็บขอมูลเรียงตามลําดับ ดังนี้ 

4.1. บุคคลที่ Need Home Health care (HHC) ไดแกกลุม ADLs ที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดโดยสิ้นเชิง  หรือ
กลุมที่ตองไดรับการชวยเหลืออยางมาก  นอกจากนั้นผูสูงอายุที่มีโรคบางประเภทที่จําเปนตอง HHC เชน ในราย
ที่เปน TB ที่จําเปนตองไป HHC เพื่อทํา DOT  ผูปวยที่ตองไปทําแผล หรือไปทําหัตถการที่บาน เนื่องจากผูปวยไม
สะดวกที่จะเดินทางไปโรงพยาบาล   

4.2. บุคคลที่ Need Long term care  อื่นๆ ไดแก  
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4.2.1. กลุมที่มี ADLs ประเภทที่ตองชวยเหลือ  
4.2.2. กลุมที่มีโรคเรื้อรัง  พิการ หรือตองกินยาเปนประจํา 
4.2.3. ผูสูงอายุ กลุมที่ดอยโอกาส ตางๆ ไดแก ยากจน   อยูคนเดียว ไมมีญาติดูแล  

4.3. กลุมที่เปนภูมิปญญา หรือกลุมที่สามารถเปนผูใหได   เราบันทึกสวนนี้เพื่อที่จะหาผูสูงอายุที่มีภูมิปญญาประเภท
ตางๆ เพื่อรวมเปนระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และระดับเขตตอไป 

4.4. ผูสูงอายุกลุมปกติ  หรือสามารถชวยเหลือตัวเองไดดี  สวนนี้จะทําการบันทึกทีหลังเมื่อมีเวลา  ซึ่งถาบันทึกขอมูล
แบบ Purposive แลว ใหระวังในเรื่องการแปรขอมูลดวย  เชน Key เฉพาะกลุมปวย  เมื่อนําไปรอยละ ก็จะทําให
คาบิดเบือนจากความเปนจริง  เนื่องจากเปนการสุมตัวอยางแบบลําเอียง  จึงไมสามารถเปนตัวแทนของ
ประชากรได 

 
หมายเหตุ 
(1) การลําดับความสําคัญของ Index cases นั้นแตละจังหวัด หรือแตละสถานบริการสามารถกําหนดเกณฑของแต

ละสถานบริการ หรือของแตละจังหวัดได  โดยเกณฑอาจจะแตกตางจากที่ศูนยเขตกําหนดก็ได 
(2) แตละจังหวัด อาจปรับเปล่ียนแนวทางที่ตางกันออกไปก็ได  เชน จังหวัดอาจจะ Key วัดสงเสริมสุขภาพให  หรือ 

สสอ.อาจจะ Key ขอมูลประชากรใหก็ได   โดยเมื่อ สสอ.ทําการเพิ่มขอมูลในระดับอําเภอแลว  ระดับ สอ.หรือ รพ.
ภายในอําเภอ  ก็ไมจําเปนตอง Key เพราะจะทําใหซ้ําซอนกัน 

(3) การพัฒนาใหสถานบริการ Key ขอมูลได  จะเปนการแบงเบาภาระของระดับ สสอ. /สสจ. /ศูนยเขต  เนื่องจากถา
ทุกแหงทําการ Key แลว ในระดับ อําเภอ / จังหวัด / ศูนยเขต ก็ไมจําเปนตองบันทึกขอมูล  แตไปทําหนาที่ของการ
สนับสนุนแทน 

(4) ขอมูลที่ Key ไมตองกังวลวาจะมีผลตอหนวยงานที่ Key  กรณีที่มีความขัดแยงกัน ระหวางขอมูลที่ Key กับขอมูล
ที่สงผูใหญ (สสอ./สสจ./ศูนยเขต/ผูตรวจ)  ใหถือวาขอมูลที่สงผูใหญถูกตอง 
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การทํารายการระดับสถานบริการ 

 
รูปที่ 2  แบบ Form การทํารายการระดับสถานบริการ 

 
 
1. เมื่อ Login เขาระบบ และ เลือกรายการทํารายการระดับสถานบริการ  จะปรากฏแบบ Form ใหทําการบันทึกขอมูล 

ดังรูปที่ 2  โดยในกรณีที่หนวยบริการไมมีขอมูลอยูกอนหนานั้น  ก็จะเพิ่มขอมูลเขาไปในฐานขอมูล  แตถาเคย Key 
ขอมูลเขาไปกอนหนานี้แลว   โปรแกรมจะนําขอมูลที่เคยบันทึกไวแลว  ใหทําการแกไขหรือปรับปรุงขอมูล 

2. หาขอมูลของตําบลตามหัวขอที่กําหนด เมื่อไดครบทุกหัวขอแลว ใหทําการกรอกขอมูล เมื่อใสครบทุกชองแลว ให 
Click บันทึกขอมูล   ขอมูลของตําบลนั้นจะสงผาน Web มาเก็บยัง Server ที่ศูนยอนามัยที่ 4   ซึ่งถาทุกตําบล Key 
ขอมูลเขามา  ก็สามารถหาผลรวมของขอมูลในทุกชองได  ซึ่งจะเปนผลรวมของทุกตําบาล /อําเภอ / จังหวัดในเขต 

3. กรณีที่จะทําการแกไขหรือปรับปรุงขอมูล  ก็ใหทําในทํานองเดียวกัน  โดยโปรแกรมจะไปทําการคนหา ถาพบวามี
ขอมูลเดิมอยู  จะเรียกขอมูลเดิมมาใหทําการปรับปรุงแกไขแทนการเพิ่มรายการเขาไปใหม 
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การทาํรายการ ชมรมผูสงูอาย ุ
 

รูปที่ 3   Page  ของการบํารุงรักษา (เพิ่ม แกไข ลบรายการ)  Table ชมรมผูสูงอายุ  

 
1. ถายังไมมีการ Key ขอมูลเขาไปกอนหนา  ในสวนของตารางชมรมผูสูงอายุ จะไมเปนตารางเปลาๆ ไมมีขอมูล  ดังรูป

ที่ 3 
2. ถาตองการเพิ่มรายการ ชมรมผูสูงอายุ .ให click ที่ เพิ่มรายการ จะปรากฏ Form ดังรูปที่ 4. 
รูปที่ 4. แบบฟอรม การเก็บขอมูลชมรมผูสูงอายุ 

 
 
3. บันทึกขอมูลตาม หัวขอที่กําหนด  บันทึกหมดใหทําการบันทึกขอมูล โดยขอมูลจะประกอบดวย 

3.1. ชื่อชมรม   และชมรม อยูที่ ตําบล  อําเภอ และจังหวัดใด 
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3.2. สถานที่จัดประชุมหรือจัดกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ  วาจัดกิจกรรมที่ใด  หรือจัดวันใด  เชน จัดทุกวันส้ินเดือน  
หรือทุกวันพุธ สัปดาหที่ 2 ของเดือน เปนตน 

3.3. จํานวนสมาชิกของชมรม  สถานที่ตั้งชมรม และโทรศัพท และชมรมผานการประเมินชมรมคุณภาพหรือยัง และถา
ผานแลว ผานป พ.ศ.ใด  รวมถึงผลงานเดนที่สุดของชมรม สุดทายคือขอมูลของประธานและเลขาฯชมรม  

3.4. สวนของประธานและเลขาฯ ชมรมผูสูงอายุ   ไดแก ชื่อ ที่อยู โทรศัพท ของประธานและเลขาฯชมรมผูสูงอายุ 
3.5. เมื่อทําการบันทึกขอมูลแลว  จะปรากฏ ขอความตามดานลาง  ใหเล่ือน Mouse ไป Click ที่ Click เพื่อกลับหนา

เริ่มตน  

 
3.6. เมื่อกลับไปหนาเริ่มตน จะมีการเพิ่มขอมูลชมรมผูสูงอายุดังกลาวเขาในฐานขอมูล 
 
รูปที่ 5   page ของการบํารุงรักษา Table ชมรมผูสูงอายุ 

 
 
3.7. ถาตองการแกไขขอมูลเกี่ยวกับชมรมผูสูงอายุ  ก็เล่ือนไปยัง Record ที่ตองการแกไขขอมูล  เมื่อ click  โปรแกรม

จะแสดงรายการขอมูลของชมรมนั้น  ซึ่งสามารถที่จะแกไขรายการใดก็ไดที่ตองการแกไข  เมือ่ําทการแกไขเปนที่
เรียบรอยแลว ให click บันทึกการแกไข   โปรแกรมจะทําการบันทึก และแจงใหทราบงวาไดทําการบันทึกแลว  
และให click เพื่อใหกลับไปยังหนาเริ่มตน 

3.8. ถาตองการลบชมรมนั้นทิ้ง   เนื่องจากสาเหตุตางๆ เชน เคยทําการบันทึกแลว  ก็เล่ือนไปยัง Record ที่ตองการลบ  
แลว click ที่ลบ   จะปรากฏหนาตาง ยืนยันการลบ  ถาเกิดเปลี่ยนใจ ไมตองการลบก็ให ciick ที่ Cancel ถา
ตองการลบ record นั้นแน  ก็ click ที่ OK  โปรแกรมจะทําการลบ ชมรม นั้นออกจากฐานขอมูล  การทําการลบ
รายการดังกลาวไปแลว  จะไมสามารถที่จะเรียกกลับมาใหมได  เพราะฉะนั้น การใชคําส่ัง delete ตองใชความ
ระมัดระวังใหมาก 

 
รูปที่ 6  การลบรายการ 
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 สรุป  ในการทํารายการนั้น  จะเปนการดําเนินการเพื่อ Maintenance Table ขอมูลนั้น  โดยทําใน 3 เรื่อง คือ การ
เพิ่มรายการใหมเขาไป   ซึ่งเมื่อเพิ่มเขาไปแลว  เกิดมาบางรายการ (fields) ที่ตองการปรับปรุงแกไข  ก็เล่ือนไปยัง 
record ที่ตองการแกไข  เพื่อเรียกมาปรับปรุงแกไข   ถาตองการลบ record ที่ไดเคยเพิ่มรายการเขาไปแลวกอนหนา  ก็
เล่ือนไปยัง Record ที่ตองการลบ  และทําการลบ Record นั้น 
 

ทํารายการวดัสงเสริมสขุภาพ 
1. การทํารายการวัดสงเสริมสุขภาพ  จะทําทํารายการเฉพาะวัดที่ผานการประเมิน หรือรอการประเมินวัดสงเสริมสุขภาพ

เทานั้น     ในการทํารายการทําโดย 
1.1. เล่ือน Mouse ไปยัง Menu ซาย ที่ ทํารายการ แลวทําการเลือก วัดสงเสริมสุขภาพ   ดังรูปที่ 7   จะปรากฏ

หนาตาง การทํารายการ ดังรูป ที่ 8 
 

รูปที่ 7   Menu การทํารายการ  วัดสงเสริมสุขภาพ  

 
 
รูปที่ 8  การทํารายการ วัดสงเสริมสุขภาพ   

 
1.2. หนาการทํารายการดังรูปที่ 8  ใหเล่ือนไปยัง เพิ่มรายการ   เมื่อทําการ Click  แลวจะปรากฏหนาตาง ดังรูปที่ 9 
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รูปที่ 9.  แบบฟอรมการทํารายการ 

 
1.3. รายการที่จะบันทึกใน วัดสงเสริมสุขภาพ ไดแก 

1.3.1. ชื่อวัดสงเสริมสุขภาพ 
1.3.2. ที่ตั้งของวัด ไดแก เลขที่ (ถามี)  ถนน ตรอก หรือซอย 
1.3.3. ตําบล อําเภอ จังหวัด ที่เปนที่ตั้งของวัด  รวมถึงเบอรโทรศัพท 
1.3.4. ผานการประเมิน วัดสงเสริมสุขภาพ  หรือวัดสงเสริมสุขภาพดีเดน   ถาผาน ผานเมื่อป พ.ศ.ใด  และถายัง

ไมผาน แตรอการประเมิน ใหเลือกที่รอการประเมินวัดสงเสริมสุขภาพ แตยังไมผาน 
1.3.5. การผานการประเมินสวมตามมาตรฐาน HAS  เฉพาะที่ผานการประเมิน หรือ รอการประเมินเทานั้น 
1.3.6. ระบุชื่อเจาอาวาส 
1.3.7. ผลงานเดนของวัด ในดานการสงเสริมสุขภาพ และอนามัยส่ิงแวดลอม 

1.4. เมื่อกรอกขอมูลจนครบแลว  ใหทําการ click ที่บันทึกขอมูล  จะไปยังหนาตาง ดังรูป 

 
1.5.  เมื่อ เล่ือน Mouse ไป click  ที่ click เพื่อกลับหนาเริ่มตน  โปรแกรมจะกลับไปที่หนาทํารายการอีกครั้ง โดยได

เพิ่ม วัดที่ไดเพิ่มรายการเขาไปกอนหนานั้น 
 
รูปที่ 10.  หนาทํารายการ วัดสงเสริมสุขภาพ  
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1.6. ถาตองการแกไขรายการ ที่วัดใด  ก็เล่ือนไปยัง record ที่จะทําการแกไข  แลว Click ที่แกไข  จะไปยังหนาตาง 
เพื่อทําการแกไข  เมื่อไดทําการแกไขรายการเรียบรอยแลว  ใหบันทึกการแกไข  และเมื่อ click กลับไปยังหนา
เริ่มตน  ก็จะกลับไปยังหนาทํารายการ ตอ 

1.7. ถาตองการลบวัดสงเสริมสุขภาพใดทิ้ง   เนื่องจากสาเหตุตางๆ เชน เคยทําการบันทึกแลว  ก็เล่ือนไปยัง Record 
ที่ตองการลบ  แลว click ที่ลบ   จะปรากฏหนาตาง ยืนยันการลบ  ถาเกิดเปลี่ยนใจ ไมตองการลบก็ให ciick ที่ 
Cancel ถาตองการลบ record นั้นแน  ก็ click ที่ OK  โปรแกรมจะทําการลบ  วัดสงเสริมสุขภาพนั้นออกจาก
ฐานขอมูล ดังรูปที่ 11 .  การทําการลบรายการดังกลาวไปแลว  จะไมสามารถที่จะเรียกกลับมาใหมได  
เพราะฉะนั้น การใชคําส่ัง delete ตองใชความระมัดระวังใหมาก 

 
รูปที่ 11  การลบ record ของวัดสงเสริมสุขภาพ  
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บทที่ 4  ขอมูลระดับบุคคล (Index Cases) 
 

 ดังที่ไดเคยกลาวมาแลววา  การ Key ขอมูลผูสูงอายุทุกคนเขาเครื่อง ตองทุมเททรัพยากรเปนจํานวนมาก 
โดยเฉพาะทรัพยากรเวลา  จึงตองเลือกทําการ Key เฉพาะราย  หรือที่เรียกวา Index Cases  ซึ่งโปรแกรมนี้เลือก Key 
ผูสูงอายุในรายที่  (ที่เลือก Index Case  ที่ลําเอียงเขางานกรมอนามัย เนื่องจากนึกงานของกรมอื่นๆไมออก ซึ่งสามารถที่
จะเพิ่มไดในภายหลัง ) 

1. ผูสูงอายุที่ถือเปนภูมิปญญา  หรือถือเปนคลังสมองที่จะใหชนรุนหลังไดเรียนรูจากทาน  รวมถึงภูมิปญญาในดาน
การเปนผูนําออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ 

2. ผูสูงอายุที่ยากไร พิการ ดอยโอกาส  ถูก Discriminate  เปนตน 
3. ผูสูงอายุที่มีปญหาในการทํากิจวัตรประจําวัน (Activity daily Life หรือ ADL โดยเฉพาะอยางยิ่ง Basic ADL 
4. ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว 
5. ผูสูงอายุที่ปญหาเรื่องฟน และมีความจําเปนตองใสฟนเทียม แตยังไมไดใส 

 
การ Key ขอมูล 
1. เมื่อ Login เขาระบบแลว  (ดูไดจากมีรหัสถานบริการและชื่อสถานบริการปรากฏขึ้น รูปที่ 5) 
2. เล่ือน Mouse ไปที่ทํารายการ ดังรูปที่ 5  จะปรากฏ Popup มา 2 Popup คือ ระดับสถานบริการ และ ระดับบุคคล 

(Index Case)  ใหเล่ือนมาที่ ระดับบุคคล (Index Cases) แลว Click จะเห็นภาพดังรูปที่ 6  
รูปที่ 4.1    การทํารายการ ระดับบุคคล (index Cases) 
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รูปที่ 4.2  Maintenance Menu สําหรับ index Case  

 
3. Page ดังรูปที่ 4.2 เปน Maintenance Menu ที่จะบํารุงรักษาขอมูลใน Table ตั้งแต การเพิ่มรายการ (insert) เขาไป

ใหม  การลบรายการที่ไมตองการ (delete) การแกไขรายการ (Edit หรือ Update) และการแสดงรายการตามเงื่อนไข
ตางๆ   และการคนหาชื่อหรือสวนของชื่อ  ในกรณีที่ขอมูลมีมากจะไดไมตองเสียเวลาไปเลื่อนดูทีละรายการ    โดยถา
มีรายการที่ทํากอนหนาแลว  ก็จะปรากฏรายการใหเห็น โดยรายการที่ทําหลังสุดจะอยูที่บรรทัดแรก รายการที่ทํา
รายการแรกสุดจะอยูบรรทัดสุดทาย  ถายังไมเคยทํารายการมากอน  จะไมปรากฏใหเห็น   

4. จะทําการเพิ่มรายการ index case  เขาไปใหม  ใหเล่ือน Mouse ไปที่ เพิ่มรายการแลว Click จะไปที่ Page ดังรูปที่ 
4.3  แบบฟอรมการเพิ่มรายการ Index Case  ใหทําการกรอกขอมูลดังนี้ 
4.1. ขอมูลสวนตัว  

4.1.1. ใสชื่อ โดยไมตองใสคํานําหนาชื่อ  เพื่อสะดวกในการคนหาชื่อ   และใสนามสกุล 
4.1.2. ปพ.ศ. ที่เกิด 4 หลัก เชน 2489  สวนนี้จะนําไปคํานวณอายุตอไป 
4.1.3. ระบุเพศ  สถานภาพสมรส 
4.1.4. ที่อยูใหระบุที่อยูจริงไมใชที่อยูตามทะเบียนบาน  ในชองของที่อยูใหระบุบานเลขที่  ตรอก ซอย ถนน  (ถา

มี)  สําหรับ หมู ถาไมมีใหวางไว  สําหรับตําบลนั้น  ทางโปรแกรมจะปรากฏรายชื่อตําบลในอําเภอที่เปน
ที่ตั้งของสถานบริการ  ในกรณีที่บางจังหวัดที่มีการมอบพื้นที่ของตางอําเภอดูแล นั้นจะหาทางออกให
ตอไป 

4.1.5. เลขประจําตัว 13 หลัก ถาระบุไดอยากใหระบุ  ในกรณีที่ตองการแจงนับวามีการซ้ําคนหรือไมจะไดทําได
สะดวก   ถาไมทราบจริงๆใหวางไว   

4.1.6. Discharge .ใชในกรณีที่ยายออก  หรือเสียชีวิต  ถาไมไดยายออกหรือเสียชีวิต ใหเลือกวาไมเลือก   
4.1.7. ถามีการ Discharge ดวยการยายออกหรือเสียชีวิต ใหระบุวันที่ยายออกหรือเสียชีวิต ที่ วัน Discharge 
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ภาพที่ 4.3  แบบฟอรมการเพิ่มรายการ Index Case  

 

 
หมายเหตุ  ถาเปน  ○ (radio button) ตอบไดเพียงขอเดียว  ถาเปน  □ (Check Box) ตอบไดมากกวา 1 ขอ  
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5. ขอมูลดานสังคม 
5.1. ระบุประเภทของการขาดโอกาส ( ระบุไดมากกวา 1 ) ไดแก  ยากจน พิการ โรคที่เปน Stigma จนถูก 

Discriminate ซึ่งใหถือตามสภาพความเปนจริงในพื้นที่ประกอบกับโรคที่เปนดวย  ไมไดถือจากโรคที่เปนอยาง
เดียว  เชนคนไขเปน TB ไดรับการรักษาอยางดี  คนในบานยอมรับ คนอื่นก็ไมทราบ  ไมถือวาเปนโรคที่เปน 
Stigma ที่ถูก discriminate   แตในรายที่เปน Chronic Eczema หลายแหง  จนชาวบานสังสัยวาเปนอยางอื่น 
จนถูก Discriminate  ปกติ Chronic Eczema ไมนามี Stigma แตถาชาวบานเขาใจผิดจน Discriminate แลวให
ถือวาใชในกรณีนี้   

5.2. อาศัยอยูกับ  ใหเลือกที่เขากับผูสูงอายุทานนี้มากที่สุด  โดยกลุมที่ตองเฝาระวัง คืออยูคนเดียว 
5.3. รายไดหลักมาจาก   ในกรณีที่มีหลายแหลง  ใหเลือกแหลงที่เปนรายไดหลักที่สุด  กลุมที่ตองเฝาระวังคือ กลุม

ทํางานหาเลี้ยงชีพ  
5.4. การเขารวมชมรมผูสูงอายุ  วาเชารวมบอยเทาไร 
5.5. การไดรับสวัสดิการจากรัฐวามีความทั่วถึงเทาไร 
5.6.  ดานภูมิปญญา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ )  ในกรณีที่มีภูมิปญญาอยางอื่นนอกเหนือ 5 ขอนี้ใหพยายามจัดใหเขา

ในประเภทใดประเภทหนึ่งของ 5 ขอนี้    และใหเลือกเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้จริงๆและสามารถที่จะ
ถายทอดใหกับผูอื่นได  (ยกเวนหมอชาวบาน ถาหวงวิชาไมตองการถายทอด ก็สามารถระบุได) 

5.7. ภูมิปญญาดานการเปนผูนําออกกําลังกาย  เนนในเรื่องการออกกําลังกายที่เหมาะกับผูสูงอายุ   ในกรณีที่เปน
ผูนําการออกกําลังกายที่นอกเหนือจาก 6 ขอนี้  ใหพยายามเลือกวาใกลเคียงกับขอใดมากที่สุด เชนรํามวยจีน ก็
ใหดูวาใกลกับไทเกกหรือชี่กง เปนตน 

6. ดานพฤติกรรมหรือการใชยา 
6.1. การสูบบุหรี่  การสูบจนติด หยุดมีอาการ สูบทุกวัน  หรือจํานวนวันที่สูบมากกวาจํานวนวันที่หยุด 
6.2. ดื่มเหลา  การดื่มจนติด หยุดมีอาการ ดื่มทุกวัน  หรือจํานวนวันที่ดื่มมากกวาจํานวนวันที่หยุด 
6.3. การออกกําลังกาย  สมํ่าเสมอ คือ เคลื่อนไหวรางกาย ไมวาอยางเปนแบบแผนหรือจากการประกอบอาชีพที่ตอง

เคลื่อนไหวรางกายอยางนอยสัปดาหละ 3-5 วัน 
6.4. ระบุประเภทการออกกําลังกายตามรายการใหเลือก 
6.5. กินยาประจําหรือไม  คือมีโรคประจําตัวที่ตองกินยาเปนประจํา  รวมถึงการตองซื้อยากินเองเปนประจํา (drug 

Abuse)  ตอเนื่องมาถึงปจจุบัน  โดยจํานวนวันที่ซื้อยากินเองมากกวาวันที่ไมไดกินยา 
7. การชวยเหลือตนเอง (Dependence)  ปรกติกรมอนามัยแบง 3  แตในที่นี้แบงตามตํารา การดูแลรักษาโรคผูสูงอายุ

ของสถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ กรมการแพทย แบง 5    ซึ่งละเอียดกวาและสามารถ Group เปน 3 ได โดยแบงเปน 
7.1. ชวยเหลือตัวเองไดดี (Independence Without Difficulty)                                     ติดสังคม 
7.2. ชวยเหลือตัวเองไดดีแมมีความลําบากบาง (Independence With Difficulty) 
7.3. ตองชวยเหลือบาง (Need Minimal Assistance)              ติดบาน 
7.4. ตองชวยเหลือมาก (Need Substantial Assistance) 
7.5. ชวยตัวเองไมได (Dependence)  ติดเตียง 
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8. การทํากิจวัตรประจําวัน (Activity of Daily Life หรือ ADL  ผูสูงอายุที่ไมสามารถทํากิจวัตรประจําวันได  เปนกลุมที่ 
Need Long Term care อยางมาก เพื่อฟนฟูสภาพใหดีกวาเดิม  หรือคงที่ไมเปนมากกวาเดิม  แบงเปน 
8.1. Cognitive Instrumental ADL  ใหระบุกิจกรรมที่ไมสามารถทําได (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) ไดแก  การเตรียม

อาหาร   การจัดยา  การทํางานบาน  การจัดการดานการเงิน (บวก ลบ เลขไมได)  การซักผา  การเดินทางออก
นอกบาน (เชนไปไมเปนเพราะจําทางไปหรือกลับไมได )  การจายตลาด  การใชโทรศัพท 

8.2. Basic ADL ใหระบุกิจกรรมที่ไมสามารถทําได (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  ไดแก  การอาบน้ํา แตงตัว  การดูแล
ตนเอง การปสสาวะ/อุจจาระไดเอง  การรับประทานอาหาร การเคลื่อนไหว 

9. โรคประจําตัว ใหระบุโรคประจําตัวที่เปนตัวรายการ (ตอบไดมากกวา 1) ถานอก List รายการใหระบุเอง 
10. ดานทันตกรรมใหระบุฟนที่เหลือ  index case คือกลุมคนที่ฟนเหลือนอยและยังไมไดฟนเทียม กลุมนี้ Need เรื่องฟน

เทียม   
11. เมื่อ Key ครอบแลวใหเล่ือนไปที่บันทึกขอมูล แลว click เปนอันเสร็จส้ินการบันทึกขอมูล 
 

การลบ (Delete ) และการแกไข (Edit) 
รูปที่  4.5 การ ลบและแกไขรายการ 

 
 
1. จาก Page Maintenance Menu นั้น  ถาตองการทําการแกไขที่ record ใด ใหเล่ือน Mouse ไปที่ Record นั้น แลว 

click ที่แกไข  จะไปยัง Page แกไขรายการ ซึ่งใกลเคียงกับหนา 4.3  ใหทําการแกไขหัวขอที่ตองการแกไข  เมื่อแกไข
จนพอใจแลว ใหเล่ือนไป click ที่บันทึกการแกไข   โปรแกรมจะแจงวาบันทึกการแกไขแลว  ให click ที่กลับหนาเดิม 
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2. กรณีที่ตองการลบทั้ง Record ทิ้งใหทําเชนเดียวกัน คือเล่ือนไปยัง Record ที่ตองการลบ แลว click จะไปยัง Page ใน
รูปที่ 4.6  ถาเปล่ียนใจไมลบใหเล่ือน Mouse ไป Click ที่ Cancel  แตถายืนยันตองการลบ ใหเล่ือน Mouse ไป Click 
ที่ OK  ถาทําการลบแลว  ขอมูลของ Record นั้นที่อุตสาห Key เขาไปจะถูกลบทิ้ง และจะเรียกคืนมาไมได  
เพราะฉะนั้นตองมั่นใจเวลาเลือก OK 

รูปที่ 4.6  การยืนยันการลบ Record 

 
 
3. การคนหาชื่อ  ในกรณีที่ขอมูลมีมาก ถาไมตองการเลื่อนหา ให Key ชื่อทั้งหมด เชนรุงรัตน หรือสวนของชื่อเชน รุง แลว

เล่ือน Mouse ไป click ที่ทําการคนหาดังรูปที่ 4.7  โปรแกรมจะทําการคนหาแลวแสดงรายการที่มีชื่อหรือสวนของชื่อ
ดังกลาวออกมาทําใหสะดวกตอการคนหา  

 
รูปที่ 4.7  การคนหาชื่อหรือสวนของชื่อ  

 
4. ถาตองการใหแสดงรายการตามเงื่อนไขตางๆ ก็ให Click ไปที่แสดงรายการ  แลวเลือกเงื่อนไขที่ตองการ  โปรแกรมจะ

แสดงรายการตามเงื่อนไขที่ตองการ เชน ฐานะยากจน เปนโรคเบาหวาน  มีภูมิปญญาดานดนตรี เปนตน 
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บทที่ 5  การแสดงและพมิพ รายการ และการประมวลผล 
 

1. เล่ือน Mouse ไปที่ Menu ดานซายที่ แสดง – พิมพรายการ  จะเห็น Popup  ใหเลือก ไดแก ชมรมผูสูงอายุ วัดสงเสริม
สุขภาพ และขอมูลบุคคล    เล่ือนไป Click ชมรมผูสูงอายุ  จะเห็นภาพ ดังรูปที่ 1.  โดยถามีการ Key ขอมูลครบทุก 
จังหวัด ก็จะเห็นรายชื่อของทุกจังหวัด  และเมื่อเล่ือนไป click ที่ จังหวัดนั้น แลว click  จะแสดงรายชื่อ ชมรมผูสูงอายุ
ของจังหวัดนั้น  ดังรูปที่ 2 

รูปที่ 1   Menu แสดง  - พิมพ รายการ 

 
 
รูปที่ 2  แสดงรายชื่อ ชมรมผูสูงอายุ  

 
 
2. เมื่อเลือก วัดสงเสริมสุขภาพ   ก็ทําในทํานองเดียวกัน  โดยจะแสดงภาพรวมของวัดสงเสริมสุขภาพ ของจังหวัดตางๆ 

และ ถา click ที่จังหวัดนั้นๆ ก็จะแสดงรายชื่อ วัดสงเสริมสุขภาพ ของจังหวัดนั้นๆ 
3. เมื่อเลือก ขอมูลรายบุคคล  จะปรากฏหนาตาง ดังรูปที่ 3  ซึ่งเมื่อเล่ือน Mouse ไป click ที่หัวขอที่ตองการ  โปรแกรม

จะแสดงรายชื่อของบุคคลตามเงื่อนไขนั้น    โดยแบงประเภท เปน 
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รูปที่ 3   แสดงรายการขอมูลรายบุคคล 

 
3.1. ดานสังคมและกลุมที่ตองเฝาระวัง   เชน ขาดโอกาส  พิการ และกลุมที่ตองเฝาระวัง 
3.2. ดานภูมิปญญา และและผูนําในการออกกําลังกาย 
3.3. ดานการชวยตัวเองไดในการประกอบกิจวัตรประจําวัน (ADL) ทั้งทางดานCogitive Instrument ที่ไมสามารถทํา

ได   และ Basic Instrument ที่ไมสามารถทําได 
3.4. โรคประจําตัวและทันตสุขภาพ    
 

 
การประมวลผล และกราฟแสดงผล 

รูปที่ 4  การประมวลผล  

 รูปที่ 5  การเลือกชวงเวลาที่จะทําการประมวลผล 
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 การประมวลผล  จะแบงเปน 2 ประเภท ใหญๆ ไดแก  ระดับสถานบริการ  และระดับบุคคล (index case) ดังรูปที่ 
4  เมื่อเล่ือน Mouse ไป Click  ระดับสถานบริการ  จะเห็นหนาตาง ใหเลือกชวงเวลาที่จะทําการประมวลผล ดังรูปที่ 5  โดย
โปรแกรมจะตั้งคาตั้งแตวันแรกที่ใชโปรแกรม จนถึงวันนี้  ถาตองการเลือกทั้งหมด ก็ไมตองปรับปรุงตัวเลข  ให Click ที่ตก
ลง  ถาตองการเลือกชวงก็ปรับปรุงวันที่ เริ่มตน จนถึง วันที่สุดทาย จากนั้น click OK  จะปรากฎหนาประมวลผล ดังรูปที่ 1 
ใหเล่ือน Mouse ไป click ที่รายการที่จะทําการประมวลผล  โดยโปรแกรมจะแสดงภาพรวมในระดับ จังหวัด  ถาเลื่อนไป 
Clcik จังหวัดที่ตองการ โปรแกรม ก็จะทําการประมวลในระดับสถานบริการภายในจังหวัด  สําหรับการประมวลผลในระดับ
บุคคล และในเรื่อง กราฟแสดงผล ก็สามารถทําในทํานองเดียวกัน 
 
 ***  หมายเหตุ  ถา Key เฉพาะรายที่ปวยหรือไมสามารถชวยตัวเองไดเทานั้น กลุมคนดีไมไดปวย คารอยละของภาวะ
ตางๆจะสูงเกินจริง เนื่องจาก ตัวหารที่เปนนอยกวาความเปนจริง เนื่องจากไมได Key ขอมูลของคนดี เขาไป 
 
 

***************************************** 


