
Template  รหสั 401067  ผูสงูอายุมพีฤตกิรรมสุขภาพพงึประสงค รอยละ 60 

ชือ่ตวัชี้วดั รอยละของผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค รอยละ 60 

คาํนิยาม ผูสงูอายุ หมายถึง ประชาชนกลุมเปาหมายที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป 

ชมรมผูสงูอาย ุ หมายถึง ชมรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุในชุมชน 

ภายใตการดูแลของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สําหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยูภายใตการ

ดูแลของศูนยบริการสาธารณสุข  

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคดานรางกาย หมายถึง พฤติกรรมสุขภาพในระหวาง 6 เดือนที่ผานมา     
ผูสูงอายุมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตัว ดังตอไปนี ้

1. มีกิจกรรมทางกาย/ออกกําลังกาย อยางนอยสัปดาหละ 5 วัน ครั้งละ 30 นาที  

      หรือ มีกิจกรรมทางกายสะสม 150 นาที / สัปดาห 

    2. รับประทานผัก ผลไมสด เปนประจํา  

    3. ดื่มน้ําสะอาดอยางนอยวันละ 8 แกว 

    4. ไมสูบบุหร่ี /ไมสูบยาเสน 

    5. ไมดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล (เชน สุรา  เบียร  ยาดองเหลา) 

หมายเหตุ:  

1.  ผานการประเมินท้ัง 5 ขอ ถือวาผานการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค 

2.  กิจกรรมทางกายคือการเคลื่อนไหวของรางกายเกิดจากการทํางานของกลามเนื้อและทําให

รางกายมีการใชพลังงานเพิ่มขึ้นจากขณะพัก ประกอบดวย การทาํกจิกรรมในชวีติประจาํวนั เชน 

การทํางานบาน การทํางานอาชีพที่ตองใชแรงกาย การเดินทางดวยจักรยานหรือเดินทาง เดินขึ้น

บันได และกิจกรรมยามวาง เชน ออกกําลังกาย เลนกีฬา วิ่ง ปนจักรยาน และการทองเที่ยว (ที่มา : 

แผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573) 

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 ตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) ฉบับปรับปรุง   ครั้งที่ 

1 พ.ศ.2552 

พฤติกรรมสุขภาพที่พงึประสงคดานจิตใจ หมายถึง ผูสงูอายุกลุมติดสังคมที่เขารวมกิจกรรมสรางสุข 

5 มิติในชมรมผูสูงอายุ ไดรับการประเมินสุขภาพจิตดวยแบบประเมินสุขภาพจิตผูสูงอายุ ฉบับสั้น 

และมีผลคะแนนสุขภาพจิตเทากับคนทั่วไปถึงสุขภาพจิตดีกวาคนทั่วไป(คะแนน 43 คะแนนขึ้นไป) 

กิจกรรมสรางสุข 5 มิติ  หมายถึง การจัดกิจกรรมในการพัฒนาความสุขทั้ง 5 ดาน ใหกับ

ผูสูงอายุเพื่อใหเกิดความสุขทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม ตามเทคโนโลยีการจัดกิจกรรมสราง

สุข 5 มิติ ประกอบดวย  

1. สุขสบาย (Happy Health) กิจกรรมสงเสริมการดูแลสุขภาพใหแข็งแรง คลองแคลว ชะลอความ

เสื่อมและคงสมรรถภาพทางกายใหนานที่สุด  

2. สุขสนุก (Recreation) กิจกรรมนันทนาการที่สรางความสดชื่น สรางพลังความมีชีวิตชีวาอยาง

สรางสรรค เพื่อลดความซึมเศรา ความเครียด และความวิตกกังวล 

3. สุขสงา (Integrity) กิจกรรมที่กอใหเกิดความภาคภูมิใจ ตระหนักถึงคุณคาในตนเอง มีพฤติกรรม

ชวยเหลือผูอื่นในสังคม และเกิดมุมมองตอการใชชีวิตในเชิงบวก  



4. สุขสวาง (Cognition ) กิจกรรมที่ชวยชะลอความเสื่อมทางสมอง เพิ่มไหวพริบความจํา การมีสติ 

การคิดอยางมีเหตุผล และการจัดการกับสิ่งตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ  

5. สุขสงบ (Peacefulness) กิจกรรมการรับรูเขาใจความรูสึกของตนเอง รูจักควบคุมอารมณ 

สามารถจัดการอารมณที่เกิดขึ้นได และสามารถผอนคลายใหเกิดความสุขสงบกับตนเองได (ตาม 

Flowchart) 

ผูสงูอายุทีเ่สีย่งตอการมปีญหาสุขภาพจติ หมายถึง ผูสูงอายุกลุมติดบาน  ติดเตียง ที่มีผล

การคัดกรองโรคซมึเศรา แบบ 2 คําถาม (2Q) ผิดปกติ (ตั้งแต 1 คะแนนขึ้นไป) จากระบบคลังขอมูล

ดานการแพทยและสุขภาพ (Health Data Center: HDC) สําหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครใชขอมูล

จากสํานักอนามยั  

การดแูลทางสงัคมจิตใจ หมายถึง การดูแลแบบองครวมทั้งทางดานจิตใจ อารมณสังคม

และจิตวิญญาณ ตามชุดความรูการดูแลดานสังคมจิตใจผูสูงอายุปวยเรื้อรังที่ติดบาน        ติดเตียง  

ประกอบดวย  

1. การสังเกตดูแลใจอยางองครวม  เปนการสังเกตดวยความใสใจ ถึงสิ่งแวดลอม รางกาย อารมณ

และพฤติกรรมของผูสูงอายุมองใหเห็นสิ่งที่เปนอันตราย ความเสี่ยง  

2. การใสใจเขาใจปญหา การใชทักษะการถาม การฟงอยางใสใจ เขาใจ เห็นอกเห็นใจ ฟงดวยใจ 

หรือการใชแบบคัดกรองทางสุขภาพจิตเพ่ือใหรับทราบถึงปญหาและใหการชวยเหลือที่เหมาะสม  

3. การเสริมสรางดแูลใจ การใหการชวยเหลือตามปญหาที่พบทั้งทางดานสังคม อารมณและจิตใจของ

ผูสูงอายุและครอบครัว โดยการใชทักษะการฟงเพื่อใหผูสูงอายุไดระบาย การพูดคุยใหกําลังใจ การ

สื่อสารเพื่อสรางคุณคา และการปรับความคิดของผูสูงอายุ  

4. การสงตอเชื่อมโยง โดยประสานหนวยงานหรือแหลงที่สามารถใหความชวยเหลือไดตามสภาพ

ปญหาและอาการที่พบ (ตาม Flowchart) 

เกณฑเปาหมาย : พฤติกรรมสุขภาพที่พงึประสงค 

ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 

รอยละ 60 รอยละ 65 รอยละ 70 
 

วัตถปุระสงค 1. เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการดูแลสงเสริมสุขภาพจากทีมสหสาขาวิชาชีพของหนวยบริการดานสุขภาพ

ที่เกี่ยวของ    

2. เพื่อใหบริการดูแลดานสาธารณสุขถึงที่บานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอตามปญหาสุขภาพ และชุด

สิทธิประโยชนโดยการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน และทองถิ่นใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู

ในสังคมอยางมีศักดิ์ศรีเขาถึงบริการ อยางถวนหนาและเทาเทียม เปนการสรางสังคมแหงความเอื้อ

อาทร และสมานฉันท  

  3. สามารถลดภาระงบประมาณคาใชจายดานสุขภาพภาครัฐอยางยั่งยืน ลดความแออัดใน

สถานพยาบาลเพิ่มทักษะในการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชนมีสวนรวม 

 4. เพื่อสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพในชมรมผูสูงอายุคุณภาพ /โรงเรียนผูสูงอายุและ

ชุมชน 

ประชากรกลุมเปาหมาย 1. ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป รอยละ 1 ของประชากรสูงอายุท้ังหมดของพื้นที่ 



2. ผูสูงอายุที่เสี่ยงตอการมีปญหาสุขภาพจิต (ผูสูงอายุกลุมติดบาน  ติดเตียง ที่มีผลการคัดกรองโรค

ซึมเศรา แบบ 2 คําถาม (2Q) ผิดปกติ (ตั้งแต 1 คะแนนขึ้นไป) จากระบบคลังขอมูลดานการแพทย

และสุขภาพ (Health Data Center: HDC)  

วิธกีารจัดเกบ็ขอมูล 1. สุมสํารวจผูสูงอายุในพื้นที่เขตสุขภาพตามระเบียบวิธีวิจัย  

2. แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน /รายงานตามระบบโปรแกรมรายงาน 

3. ขอมูลในระบบคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ (Health Data Center : HDC)  

4. แบบรายงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แหลงขอมลู 1. ระบบคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ(Health Data Center : HDC) 

2.,โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล , โรงพยาบาลชุมชน , องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

รายการขอมลู 1 A = จํานวนผูสูงอายุท่ีไดรับการประเมินมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค    

รายการขอมลู 2 B = จํานวนผูสูงอายุท้ังหมดที่ไดรับการประเมิน 

สูตรคาํนวณตวัชีว้ัด  สูตรการคํานวณ  รอยละของผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค 

   =  A x 100 

                B 

หมายเหต:ุ จํานวนผูสูงอายุควรไดรับการประเมินไมนอยกวารอยละ 50 ของผูสูงอายุท้ังหมด 

ระยะเวลาประเมนิผล    ไตรมาสที่ 3    

เกณฑการประเมนิ 

เกณฑคะแนน  Ranking 

ป 2563 รอบที ่1/2563 

ไมประเมิน รอบ 1 

เกณฑการประเมนิ 

เกณฑคะแนน  Ranking 

ป 2563 รอบที ่2/2563 เกณฑคะแนน 

1 2 3 4 5 

<29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 ≥60 

 
วิธกีารประเมนิผล : 1. สมุดบันทึกสุขภาพผูสูงอายุเพื่อการสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

2. คูมือแนวทางการดําเนินงานอําเภอสุขภาพดี 80 ป ยังแจว 

3. คูมือแนวทางการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว 

4. พิจารณาจากคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ(Health Data Center : HDC)  

5. คํานวณขอมูลจากแบบรายงาน 

6. ผลการสํารวจสุขภาพจิตผูสูงอายุ ดวยวิธีการทางสถิต ิ



รายละเอียดขอมลูพืน้ฐาน Baseline data หนวยวดั ผลการดาํเนนิงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2561 2562 

-พฤติกรรมสุขภาพ

ที่พึงประสงค  

 

 

-พฤติกรรมสุขภาพ

ที่พึงประสงคดาน

จิตใจ (ผูสูงอายุมี

สุขภาพจิตดี) 

รอยละ 27.8  

(จากการประเมิน

แผนผูสูงอายุ

แหงชาติ 

- 

 

54.4  

(จากการสํารวจ

ของกรม

อนามัย) 

- 

 

 

 

52 

(จากการสํารวจ

ของกรม

อนามัย) 

รอผล 

 
ผูประสานงานตวัชีว้ัด 1.นางโสพนิ  พมิเทพา  ตาํแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ 

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวัดศรสีะเกษ 

หมายเลขโทรศพัท  087-596-5949 

2.นางจนัทราทร พละศกัดิ์  ตาํแหนง  พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ 

กลุมงานควบคุมโรคไมตดิตอ  สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัศรสีะเกษ 

หมายเลขโทรศพัท  089-585-4583 

 

 

 

 

 


