หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ
(PP&P Excellence)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
1. โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย
จังหวัด/เขต/ประเทศ
8. รอยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
ผูสูงอายุ หมายถึง ประชาชนกลุม เปาหมายที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป
ชมรมผูสูงอายุ หมายถึง ชมรมที่จัดตัง้ ขึ้นเพื่อใหผสู ูงอายุมสี วนรวมในการดูแลผูส ูงอายุ
ในชุมชน ภายใตการดูแลของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สําหรับพื้นที่
กรุงเทพมหานคร อยูภายใตการดูแลของศูนยบริการสาธารณสุข
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคดานรางกาย หมายถึง พฤติกรรมสุขภาพในระหวาง 6
เดือนที่ผานมา ผูสูงอายุมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตัว ดังตอไปนี้
1. มีกิจกรรมทางกาย/ออกกําลังกาย อยางนอยสัปดาหละ 5 วัน ครั้งละ 30 นาที
หรือ มีกิจกรรมทางกายสะสม 150 นาที / สัปดาห
2. รับประทานผัก ผลไมสด เปนประจํา
3. ดื่มน้ําสะอาดอยางนอยวันละ 8 แกว
4. ไมสูบบุหรี่ /ไมสูบยาเสน
5. ไมดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล (เชน สุรา เบียร ยาดองเหลา)
หมายเหตุ:
1. ผานการประเมินทั้ง 5 ขอ ถือวาผานการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
2. กิจกรรมทางกายคือการเคลือ่ นไหวของรางกายเกิดจากการทํางานของกลามเนื้อและ
ทําใหรางกายมีการใชพลังงานเพิ่มขึ้นจากขณะพัก ประกอบดวย การทํากิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน เชน การทํางานบาน การทํางานอาชีพที่ตองใชแรงกาย การเดินทางดวย
จักรยานหรือเดินทาง เดินขึ้นบันได และกิจกรรมยามวาง เชน ออกกําลังกาย เลนกีฬา
วิ่ง ปนจักรยาน และการทองเที่ยว (ทีม่ า : แผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.25612573)
3. รับประทานผัก เปนประจํา (ผัก 1 สวน หมายถึง ผักสุก 1 ทัพพี ผักสด 2 ทัพพี)
4. รับประทานผลไมสด เปนประจํา (ผลไม 1 สวน หมายถึง ผลไม 6 - 8 ชิ้นคํา)
5. อางอิงดัชนีที่ 8 ตามแผนผูสงู อายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคดานจิตใจ หมายถึง ผูสงู อายุกลุมติดสังคมที่เขารวม
กิจกรรมสรางสุข 5 มิติในชมรมผูส ูงอายุ ไดรบั การประเมินสุขภาพจิตดวยแบบประเมิน

สุขภาพจิตผูส ูงอายุ ฉบับสั้น และมีผลคะแนนสุขภาพจิตเทากับคนทั่วไปถึงสุขภาพจิต
ดีกวาคนทั่วไป(คะแนน 43 คะแนนขึ้นไป)
กิจกรรมสรางสุข 5 มิติ หมายถึง การจัดกิจกรรมในการพัฒนาความสุขทั้ง 5
ด าน ให กั บ ผู สูง อายุเ พื่อ ใหเ กิดความสุขทั้ง ทางด านรางกาย จิตใจ และสัง คม ตาม
เทคโนโลยีการจัดกิจกรรมสรางสุข 5 มิติ ประกอบดวย
1. สุขสบาย (Happy Health) กิจกรรมสงเสริมการดูแลสุขภาพใหแข็งแรง คลองแคลว
ชะลอความเสื่อมและคงสมรรถภาพทางกายใหนานที่สุด
2. สุขสนุก (Recreation) กิจกรรมนันทนาการที่สรางความสดชื่น สรางพลังความมี
ชีวิตชีวาอยางสรางสรรค เพื่อลดความซึมเศรา ความเครียด และความวิตกกังวล
3. สุขสงา (Integrity) กิจกรรมที่กอใหเกิดความภาคภูมิใจ ตระหนักถึงคุณคาในตนเอง
มีพฤติกรรมชวยเหลือผูอื่นในสังคม และเกิดมุมมองตอการใชชีวิตในเชิงบวก
4. สุ ข สว า ง (Cognition ) กิจ กรรมที่ชวยชะลอความเสื่อมทางสมอง เพิ่ม ไหวพริบ
ความจํ า การมี ส ติ การคิ ด อย า งมี เ หตุ ผ ล และการจั ด การกั บ สิ่ ง ต า ง ๆ อย า งมี
ประสิทธิภาพ
5. สุขสงบ (Peacefulness) กิจกรรมการรับรูเขาใจความรูสึกของตนเอง รูจักควบคุม
อารมณ สามารถจัดการอารมณที่เกิดขึ้นได และสามารถผอนคลายใหเกิดความสุขสงบ
กับตนเองได (ตาม Flowchart)
ผูสูงอายุที่เสี่ยงตอการมีปญหาสุขภาพจิต หมายถึง ผูส ูงอายุกลุมติดบาน ติด
เตียง ที่มผี ลการคัดกรองโรคซึมเศรา แบบ 2 คําถาม (2Q) ผิดปกติ (ตั้งแต 1 คะแนนขึ้น
ไป) จากระบบคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ (Health Data Center: HDC)
สําหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครใชขอมูลจากสํานักอนามัย
การดูแลทางสังคมจิตใจ หมายถึง การดูแลแบบองครวมทั้งทางดานจิตใจ
อารมณสงั คมและจิตวิญญาณ ตามชุดความรูการดูแลดานสังคมจิตใจผูส ูงอายุปวยเรือ้ รัง
ที่ติดบาน
ติดเตียง ประกอบดวย
1. การสั งเกตดู แ ลใจอยา งองครวม เปนการสังเกตดวยความใสใจ ถึง สิ่ง แวดลอม
รางกาย อารมณและพฤติกรรมของผูสูงอายุมองใหเห็นสิ่งที่เปนอันตราย ความเสี่ยง
2. การใสใจเขาใจปญหา การใชทักษะการถาม การฟงอยางใสใจ เขาใจ เห็นอกเห็นใจ
ฟงดวยใจ หรือการใชแบบคัดกรองทางสุขภาพจิตเพื่อใหรับทราบถึงปญหาและใหการ
ชวยเหลือที่เหมาะสม
3. การเสริมสรางดูแลใจ การใหการชวยเหลือตามปญหาที่พบทั้งทางดานสังคม อารมณ
และจิตใจของผูสูงอายุและครอบครัว โดยการใชทักษะการฟงเพื่อใหผูสูงอายุไดระบาย
การพูดคุยใหกําลังใจ การสื่อสารเพื่อสรางคุณคา และการปรับความคิดของผูสูงอายุ

เกณฑเปาหมาย :

วัตถุประสงค

ประชากร
กลุมเปาหมาย

วิธีการจัดเก็บขอมูล

แหลงขอมูล

4. การสงตอเชื่อมโยง โดยประสานหนวยงานหรือแหลงที่สามารถใหความชวยเหลือ ได
ตามสภาพปญหาและอาการที่พบ (ตาม Flowchart)
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65
รอยละ 60
รอยละ 65
รอยละ 70
1. เพื่อใหผูสงู อายุไดรับการดูแลสงเสริมสุขภาพจากทีมสหสาขาวิชาชีพของหนวยบริการ
ดานสุขภาพที่เกี่ยวของ
2. เพื่อใหบริการดูแลดานสาธารณสุขถึงที่บานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอตามปญหา
สุขภาพ และชุดสิทธิประโยชนโดยการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน และทองถิ่นให
ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูในสังคมอยางมีศักดิ์ศรีเขาถึงบริการ อยางถวนหนาและ
เทาเทียม เปนการสรางสังคมแหงความเอื้ออาทร และสมานฉันท
3. สามารถลดภาระงบประมาณคาใชจายดานสุขภาพภาครัฐอยางยั่งยืน ลดความแออัด
ในสถานพยาบาลเพิ่มทักษะในการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชนมีสวนรวม
4. เพื่อสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพในชมรมผูสูงอายุคุณภาพ /โรงเรียน
ผูสูงอายุและชุมชน
1. ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป รอยละ 1 ของประชากรสูงอายุทงั้ หมดของพื้นที่
2. ผูสูงอายุที่เสี่ยงตอการมีปญหาสุขภาพจิต (ผูส ูงอายุกลุมติดบาน ติดเตียง ที่มีผลการ
คัดกรองโรคซึมเศรา แบบ 2 คําถาม (2Q) ผิดปกติ (ตั้งแต 1 คะแนนขึ้นไป) จากระบบ
คลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ (Health Data Center: HDC) สําหรับพื้นที่
กรุงเทพมหานครใชขอมูลจากสํานักอนามัย )
1. สุม สํารวจผูสงู อายุในพื้นทีเ่ ขตสุขภาพตามระเบียบวิธีวิจัย
2. แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน /รายงานตามระบบโปรแกรมรายงาน
3. ขอมูลในระบบคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ (Health Data Center : HDC)
4. แบบรายงานขอมูลชมรมทีร่ วมดําเนินการ
1. ระบบคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ(Health Data Center : HDC)
2. สํานักอนามัยผูสูงอายุ และ Cluster กลุมผูสูงอายุ ,สํานักอนามัย (กรณีพื้นที่ กทม.)
และกองสงเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
3. ศูนยอนามัยที่ 1 - 12 และศูนยสุขภาพจิตที่1 - 13
4. ระบบการใหบริการสมุดสุขภาพประชาชน Health For you (H4U)
5. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ,โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล , โรงพยาบาลชุมชน
, องคกรปกครองสวนทองถิ่น . และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
A = จํานวนผูส ูงอายุที่ไดรับการประเมินมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
15

15

รายการขอมูล 1

15

15

รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด

B = จํานวนผูสูงอายุทั้งหมดที่ไดรับการประเมิน
สูตรการคํานวณ รอยละของผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
= A x 100
B
หมายเหตุ: จํานวนผูสูงอายุควรไดรับการประเมินไมนอยกวารอยละ 50 ของผูสูงอายุ
ทั้งหมด
ระยะเวลาประเมินผล ปงบประมาณละ 2 ครั้ง (ครึ่งปงบประมาณแรกและครึ่งปงบประมาณหลัง)
เกณฑการประเมิน :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1. มีการทบทวน
1. มีสื่อ เครื่องมือ
1. มีบุคลากรและภาคี
1. มีการดําเนินการ
สถานการณ สุขภาพ
Innovation (แนวทาง
เครือขาย ที่ไดรับการ
แลวเสร็จรอยละ 100
ผูสงู อายุ กลุม เปาหมาย/ คูมือ นวัตกรรม หลักสูตร) พัฒนา
2. มีการกํากับติดตาม
2. มีบุคลากรและภาคี
2. มีการนําเครื่องมือ/
กลุมเสี่ยง และมีการ
เยี่ยม เสริมพลัง รอบ
คูมือ/หลักสูตร ไปใช
วางแผน/โครงการ /Gap เครือขาย ที่ไดรับการ
12 เดือน
พัฒนา
3. มีการดําเนินการแลว 3. มี KPI บรรลุ ตาม
analysis
2. มีการทบทวน/จัดทํา/ 3. มีการชี้แจง/อบรม การ เสร็จรอยละ 80
เปาหมาย
ใชเครื่องมือ/คูมือ/
4. มีการกํากับ ติดตาม
พัฒนาสื่อฯ เครื่องมือ
4. มีวางแผน
หลักสูตร
เยี่ยมเสริมพลัง
Innovation (แนวทาง
ดําเนินงานป 64
คูมือ มาตรฐานนวัตกรรม 4. มีการดําเนินการแลว 5. มีการประเมินผลการ
เสร็จรอยละ 40
ดําเนินงานรอบ 6 เดือน
หลักสูตร)
3. มีการเตรียม/จัดทํา
เครื่องมือ สื่อ คูมือ
แนวทาง มาตรฐานฯ
วิธีการประเมินผล : 1. สมุดบันทึกสุขภาพผูส ูงอายุเพือ่ การสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
2. คูมือแนวทางการดําเนินงานอําเภอสุขภาพดี 80 ป ยังแจว
3. คูมือแนวทางการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว
4. พิจารณาจากคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ(Health Data Center : HDC)
5. คํานวณขอมูลจากแบบรายงาน
6. ผลการสํารวจสุขภาพจิตผูสูงอายุ ดวยวิธีการทางสถิติ
เอกสารสนับสนุน : 1. สมุดบันทึกสุขภาพผูส ูงอายุเพือ่ การสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
2. คูมือแนวทางการดําเนินงานอําเภอสุขภาพดี 80 ป ยังแจว

3. คูมือแนวทางการดูแลสุขภาพผูสงู อายุระยะยาว
4. เทคโนโลยีการจัดกิจกรรมสรางสุข 5 มิติ
5. คูมือฝกอบรมการดูแลดานสังคมจิตใจผูส ูงอายุปวยเรือ้ รังที่ติดบาน ติดเตียง
6. ชุดความรูการดูแลดานสังคมจิตใจผูส ูงอายุปวยเรื้อรังที่ตดิ บาน ติดเตียง
7. แบบประเมินสุขภาพจิตผูสงู อายุฉบับสั้น (Thai Geriatric Mental Health
Assessment:T-GMHA-15)
รายละเอียดขอมูล
Baseline หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
พื้นฐาน
data
2559
2561
2562
-พฤติกรรม
รอยละ
27.8
54.4
52
สุขภาพที่พึง
(จากการ
(จากการ
(จากการ
ประสงค
ประเมินแผน สํารวจของ สํารวจของ
ผูสงู อายุ
กรมอนามัย) กรมอนามัย)
แหงชาติ
รอผล
-พฤติกรรม
สุขภาพที่พึง
ประสงคดาน
จิตใจ (ผูส ูงอายุ
มีสุขภาพจิตดี)
ผูใหขอมูลทาง
1.นายแพทยกิตติ ลาภสมบัติศริ ิ ผูอํานวยการสํานักอนามัยผูสงู อายุ กรมอนามัย
วิชาการ /
โทรศัพท 02 5904503
E- mail : kitti.l@anamai.mail.go.th
ผูประสานงานตัวชี้วัด สถานที่ทํางาน สํานักอนามัยผูสงู อายุ กรมอนามัย
2. นางสุดา วงศสวัสดิ์ ตําแหนง ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
โทรศัพทที่ทํางาน :02 590 8175
โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สถานที่ทํางาน กองสงเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
หนวยงาน
- คณะกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ
ประมวลผลและ
กระทรวงสาธารณสุข
จัดทําขอมูล
- คณะทํางานจัดทําแผนและแนวทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคม
(ระดับสวนกลาง)
สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข
ผูรับผิดชอบการ
1. นางสาวอุบลวรรณ นิยมจันทร ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
รายงานผลการ
2. นางสาวณัฐนรี ขิงจัสตุรัส
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ดําเนินงาน
3. นางสาวศิรินภา ยะจา
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
4. นายสรวิศ ดาลุนสิม
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน

โทรศัพทที่ทํางาน : 02 590 1384
โทรศัพทมือถือ : 099 245 9397 ,
081 750 7656 , 095 954 9973 , 082 797 1759
โทรสาร : 02 590 2459
E-mail : spd.policy@gmail.com
สถานที่ทํางาน กลุมพัฒนานโยบายดานสุขภาพ กองยุทธศาสตรและแผนงาน

