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คํานํา

 การดําเนินโครงการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิต

ในวยัสงูอาย ุปงบประมาณ 2560 มวีตัถปุระสงคเพือ่ ใหผูสงูอายทุีม่ารบับรกิารในคลนิกิ NCD /

คลินิกสูงอายุ ในโรงพยาบาลชุมชน ไดรับการสรางเสริมสุขภาวะทางจิต และการคัดกรอง

ภาวะซึมเศรา การดูแลชวยเหลือทางสังคมจิตใจและการสงตอ ใหผูสูงอายุกลุมติดสังคม

ในชมรมผูสูงอายุ ไดรับการเสริมสรางสุขภาวะทางจิตใหผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ติดบาน/ติด

เตยีง) ในชมุชน ไดเขาถงึการดแูลสขุภาพจติ โดยการคดักรองภาวะซมึเศรา การดแูลชวยเหลอื

ทางสังคมจิตใจ พัฒนาองคความรูและกระบวนการทํางาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรที่ดูแล

ผูสงูอายใุนระบบบรกิารปฐมภมูแิละในชมุชน  ใหมคีวามรู ความเขาใจและสามารถขบัเคลือ่น

การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพจิตและการดูแลชวยเหลือทางสังคมจิตใจแกผูสูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิงในชุมชน (Long Term Care) ทั้งนี้การขับเคลื่อนโครงการฯในภาพระดับประเทศ 

ผานศูนยสุขภาพจิต 13 เขต

 หนังสือรูปแบบการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิตผูสูงอายุ  เลมนี้

เปนผลการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯในป 2560 ของพื้นที่ที่ดําเนินงานโครงการพัฒนา

ระบบสงเสรมิสขุภาพจติและปองกนัปญหาสขุภาพจติในวยัสงูอาย ุทัว่ประเทศใน 13 เขตสขุภาพ 

การนําเสนอผลการดําเนินงานในครั้งนี้ ไดผลสรุปตามตัวชี้วัดที่ตั้งเปาหมายไว และ

การดําเนินงานในพื้นที่เปนที่นาชื่นชม พรอมทั้งไดพบปจจัยรวมความสําเร็จ จํานวน ปจจัย 

11 ปจจัย (แนวทาง) ของพื้นที่ดําเนินการ  ซึ่งไดบรรจุรายละเอียดไวในบทที่ 3 

 กรมสุขภาพจิต หวังวาหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนตอผูดําเนินโครงการสง

เสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิตในผูสูงอายุ สามารถนําไปเปนแนวทางในการดําเนินงาน

สงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุในพื้นที่ไดเปนอยางดี เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของผูสูงอายุในประเทศ

ตอไป   
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หลักการและเหตุผล

 

 จากสถานการณประเทศไทยที่มีจํานวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และ

คาดวาประเทศไทยจะเขาสงัคมผูสงูอายโุดยสมบรูณ (Complete Age Society) ในป พ.ศ. 2564 

โดยประชากรสูงอายุจะมีถึง 1 ใน 5 และเปน “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Age Society) 

ในอีก 20 ป (พ.ศ 2578) (คณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุของ

ประเทศไทย) พ.ศ. 2559 มีประชากรผูสูงอายุ อายุ 60 ปขึ้นไป จํานวนทั้งสิ้น 10,014,706 คน

คิดเปนรอยละ 16.5 ของประชากรทั้งหมด (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2557) จากสถานการณ

ดังกลาวสะทอนถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรที่อยูในวัยพึ่งพิงทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ

สุขภาพ โดยการที่มีอายุยืนยาวขึ้นกลับตามมาดวยโรคเรื้อรังยาวนานขึ้น และโอกาสที่

จะอยูในภาวะพึ่งพิงอันเนื่องมาจากทุพพลภาพมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น สงผลใหครอบครัว

ในปจจุบันและครอบครัวใหมในอนาคตแบกรับภาระในการดูแลผูสูงวัย รวมถึงการที่รัฐตองมี

การเตรียมการดานงบประมาณคาใชจายดานสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในอนาคตดวย สําหรับปญหาดาน

สขุภาพของผูสงูอาย ุพบวา ประชากรไทยกลุมอาย ุ60 ปขึน้ไป  มภีาวะโรคสมองเสือ่มและโรคซมึเศรา

เปนหนึ่งในปญหาดานสุขภาพ 5 อันดับแรกของผูสูงอายุไทย ทั้งนี้ปญหาสุขภาพจิตที่พบบอยใน

ผูสูงอายุ 5 อันดับแรกคือ ความวิตกกังวล ซึมเศรา นอนไมหลับ ภาวะสมองเสื่อม ปญหาเรื่อง

เพศ (สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข) ขณะเดียวกันจาก

การสํารวจสุขภาพจิตผูสูงอายุโดยสํานักงานสถิติแหงชาติดวยแบบคัดกรองความสุขฉบับ 15 ขอ

ในป พ.ศ. 2554 พบวาคะแนนเฉลีย่ของผูสงูอายตุํา่กวาคนทัว่ไป โดยประมาณ 1 ใน 3 ของผูสงูอายเุปน

ผูที่มีความเปราะบางทางจิตใจ และมีสาเหตุมาจากปญหาการเจ็บปวยเรื้อรัง ความรูสึกมีคุณคา

ในตัวเองลดลงและคานิยมตอผูสูงอายุในสังคมไทยเปลี่ยนแปลง ทําใหตองมีการดูแลระยะยาว 

รวมทั้งวัยสูงอายุเปนวัยที่พบกับความสูญเสียคนใกลชิดและเศรษฐานะทางสังคม การเกษียณ

จากงานหรือเกิดความพิการ ทําใหประสบกับภาวะโดดเดี่ยวและเกิดความทุกขทางใจ

บทนํา
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ 2560 – 2564) ไดมีหลักการสําคัญ คือ 

“คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทย พัฒนา

ทกุชวงวยัและเตรยีมพรอมเขาสูสงัคมผูสงูอายอุยางมคีณุภาพ ภายใตยทุธศาสตร ที ่1 การเสรมิสราง

และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยใหความสําคัญกับการดําเนินการเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ และ

แผนผูสงูอายแุหงชาต ิ ฉบบัที ่2  (พ.ศ.2545 – 2564)  ภายใตปรชัญา ผูสงูอายไุมใชบคุคลดอยโอกาส

หรือเปนภาระสังคม แตสามารถมีสวนรวม เปนพลังพัฒนาสังคม จึงควรไดรับการสงเสริมและ

เกื้อกูลจากครอบครัว ชุมชน และรัฐใหดํารงชีวิตอยูอยางมีคุณคา มีศักดิ์ศรี และคงไวซึ่งภาวะ

สขุภาพและความเปนอยูทีด่ใีหนานทีส่ดุ ขณะเดยีวกนัผูสงูอายทุีป่ระสบความทกุขยาก ตองไดรบั

การเกื้อกูลจากครอบครัว ชุมชน สังคม และรัฐอยางทั่วถึง 

 กรมสุขภาพจิตไดตระหนักถึงสภาพการณผูสูงอายุดังกลาว จึงไดกําหนดนโยบาย

วัยสูงอายุที่เนนการเขาถึงการดูแลสุขภาพจิตสําหรับผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพ ไดแก โรคเรื้อรัง 

โรคซมึเศรา และโรคสมองเสือ่ม และไดกาํหนดในแผนยทุธศาสตรที ่1 สงเสรมิสขุภาพจติ และปองกนั

ปญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุมวัย และขับเคลื่อนการดําเนินงานในพื้นที่ดวยโครงการพัฒนา

ระบบสงเสรมิและปองกนัปญหาสขุภาพจติในวยัสงูอาย ุโดยมเีปาหมาย เพือ่ใหผูสงูอายทุีม่ปีญหา

สุขภาพ (โรคเรื้อรัง ติดบาน ติดเตียง) ไดรับ การคัดกรองภาวะซึมเศรา และใหการดูแลชวยเหลือ

ทางดานสังคมจิตใจ ทั้งที่มารับบริการในคลินิก NCD คลินิกผูสูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน 

และที่อยูในชุมชน  และเพื่อใหผูสูงอายุที่อยูในชมรมผูสูงอายุ ไดรับการเสริมสรางสุขภาวะ

ทางจิต โดยพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพจิตตนเองผานกิจกรรมสรางสุข 5 มิติซึ่งเปนความสุข

ทางดานจิตวิทยา ประกอบดวย สุขสบายที่เนนเรื่องสุขภาพรางกาย และพฤติกรรมเสี่ยงทางดาน

สุขภาพของผูสูงอายุ  สุขสนุกเปนความสามารถในการเลือกวิถีชีวิตที่รื่นรมย ดวยการทํากิจกรรม

ที่กอใหเกิดอารมณเปนสุข จิตใจสดชื่นแจมใส สุขสงาเนนความเขาใจในความเปนไปของชีวิต 

ความมคีณุคาในตนเอง มคีวามเหน็อกเหน็ใจ ไมซมึเศรา ทอแท สขุสวางเนนใหมคีวามสามารถดาน

ความจํา ความเขาใจความคิดแบบนามธรรม การสื่อสาร การใชเหตุผล การวางแผนแกไขปญหา 

และสุขสงบ เปนการรับรู เขาใจความรูสึกตนเอง รูจักควบคุมอารมณและสามารถจัดการอารมณ

ที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ สามารถผอนคลายใหเกิดความสุขสงบกับตนเอง ซึ่งเปนการผนวก

กิจกรรมทั้งดานรางกาย สังคม อารมณ และจิตใจเขาดวยกัน ผานกระบวนการดําเนินงานของ

เครอืขายสขุภาพระดบัตาํบล ไดแก รพ.สต. อสม. เครอืขาย อปท. ผูดแูลผูสงูอาย ุ(Care Manager, 

Care Giver)  สงผลใหผูสูงอายุมีสุขภาพจิตดี มีความสุขและไมเกิดภาวะโรคเรื้อรังที่รุนแรงหรือมี

อาการแทรกซอน และใหผูสงูอายยุงัคงความมคีณุคาและสามารถทาํประโยชนตอชมุชนสงัคมและ
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ประเทศชาต ิไมเกดิภาระการดแูลผูสงูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิเพิม่ขึน้และสามารถประหยดังบประมาณ

ในดานการรักษาการดูแลไดตอไป  

วัตถุประสงคดําเนินงาน

 1. เพื่อใหผูสูงอายุที่มารับบริการในคลินิก NCD/คลินิกสูงอายุ ในโรงพยาบาลชุมชน 

ไดรับการสรางเสริมสุขภาวะทางจิต และการคัดกรองภาวะซึมเศรา การดูแลชวยเหลือทางสังคม

จิตใจและการสงตอ

 2. เพื่อใหผูสูงอายุกลุมติดสังคมในชมรมผูสูงอายุ ไดรับการเสริมสรางสุขภาวะทางจิต

 3. เพือ่ใหผูสงูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ (ตดิบาน/ตดิเตยีง) ในชมุชน ไดเขาถงึการดแูลสขุภาพจติ 

โดยการคัดกรองภาวะซึมเศรา การดูแลชวยเหลือทางสังคมจิตใจ

 4. เพือ่พฒันาองคความรูและกระบวนการทาํงาน ตลอดจนพฒันาบคุลากรทีด่แูลผูสงูอายุ

ในระบบบรกิารปฐมภมูแิละในชมุชน  ใหมคีวามรู   ความเขาใจและสามารถขบัเคลือ่นการดาํเนนิงาน

สงเสริมสุขภาพจิตและการดูแลชวยเหลือทางสังคมจิตใจแกผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน 

(Long Term Care)

ตัวชี้วัด

 1. โรงพยาบาลชุมชนในเขตรับผิดชอบมีการจัดบริการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกัน

ปญหาสุขภาพจิตแกผูสูงอายุกลุมเสี่ยงที่มารับบริการในคลินิก NCD หรือคลินิกสูงอายุ

 2. ตาํบลจดัการสขุภาพมกีารดาํเนนิงานสงเสรมิสขุภาพจติและปองกนัปญหาสขุภาพจติ

ผูสูงอายุแกผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุและผูสูงอายุที่ติดบานและติดเตียง

กลุมเปาหมาย 

 1. ผูสูงอายุที่มารับบริการในคลินิก NCD และคลินิกสูงอายุใน โรงพยาบาลชุมชน

 2.  ผูสงูอายใุนชมรมผูสงูอาย ุและผูสงูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ(ตดิบาน/ตดิเตยีง) ทีอ่ยูในชมุชน

 3.  บคุลากรสาธารณสขุทีป่ฏบิตังิานในคลนิกิ NCD / คลนิกิสงูอาย ุPsychosocial Clinic 

และ ทีมหมอครอบครัวใน โรงพยาบาลชุมชน

 4. บุคลากรสาธารณสุขในตําบลจัดการสุขภาพไดแกบุคลากรจาก รพสต., อปท, 

อสม,และภาคสวนอื่นๆ

 5. บุคลากรที่ดูแลผูสูงอายุในพื้นที่ Care Manager, Care Giver 

 6. บุคลากรจากสถาบัน / โรงพยาบาลจิตเวชและศูนยสุขภาพจิต
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วิธีดําเนินงาน

 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเปนทีมนําหลักในการดําเนินงานสงเสริมและปองกัน

ปญหาสุขภาพจิตผูสูงอายุในเขตสุขภาพ

 2. พัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

 3. ศนูยสขุภาพจติดาํเนนิการขบัเคลือ่นในเขตสขุภาพทัง้ 12 เขต รวมทัง้ กรงุเทพมหานคร

 4. การกํากับติดตามการดําเนินงาน

 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

       ปงบประมาณ 2560  (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 )

ผลที่คาดวาจะไดรับ

 1.  มรีะบบการสงเสรมิสขุภาพจติและการปองกนัภาวะซมึเศราในผูสงูอายทุีม่ารบับรกิาร

ที่คลินิก NCD/คลินิกผูสูงอายุ ในรพช.

 2. มีระบบการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุกลุมดีและระบบการปองกันภาวะซึมเศรา

ในผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน

           3. บคุลากรดานการดแูลผูสงูอายใุนชมุชนประชาชน ผูสงูอายทุีม่โีรคเรือ้รงัและผูสงูอายุ

ทีม่ภีาวะพึง่พงิในตาํบลจดัการสขุภาพไดรบัการคดักรองภาวะซมึเศราและการดแูลชวยเหลอืทาง

สังคมจิตใจ

           4.  ผูสงูอายกุลุมปกตใินชมรมผูสงูอายใุนตาํบลจดัการสขุภาพไดรบัการสรางเสรมิทกัษะ

ชีวิต (ความสุข 5 มิติ)
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แนวคิดการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิต

ในผูสูงอายุ 

(สํานักสงเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต,2558)

 คําจํากัดความของคําวาสุขภาพจิต (Mental Health) หมายถึง ภาวะจิตใจที่เปนสุข

สามารถปรับตัวแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค สามารถทํางานได มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและ

ผูอื่นมีความมั่นคงทางจิตใจ มีวุฒิภาวะทางอารมณ อยูในสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงได 

(กรมสุขภาพจิต,2545)  

 นพ.สุจริต สุวรรณชีพ (2557) ไดใหคําจํากัดความของคําวาสุขภาพจิต วา ตรงกับ

ภาษาองักฤษทีน่ยิมใช คอื well-being หรอืสขุภาพจติทีเ่ปนสขุ หมายถงึความรูสกึเปนสขุในปจจบุนั 

ซึ่งในอดีตหรือในอนาคตอาจขึ้นๆลงๆไดแลวแตสภาวะของบุคคล ดังนั้นสุขภาพจิตมิใชแค

ความรูสึกเปนสุขเทานั้น แตยังตองมีความเขมแข็งและความสามารถของจิตใจที่จะลดทุกข 

สรางสุขไดดวย

 การสงเสริมสุขภาพจิต เปนกระบวนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคคล 

ครอบครัว กลุมบุคคล ชุมชน สามารถควบคุมวิถีชีวิตและปรับตัวใหมีสุขภาพจิตดีภายใตสังคม

และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง (Sastorius,1998) ในชวง ค.ศ.2000-2005 สถาบันสุขภาพจิต

แหงชาติของประเทศตางๆ เชน  แคนาดา ออสเตรเลีย อังกฤษ เนนหลักการสงเสริมสุขภาพจิตใน 

2 ประเด็น คือ 1.การเพิ่มสมรรถนะบุคคล ครอบครัว ชุมชนในการเขาใจความตองการของตนเอง 

สามารถควบคมุวถิชีวีติตนเอง รวมทัง้ปรบัตวัใหเขากบัสถานการณตางๆ ได 2.การเพิม่ความเขมแขง็

ทางใจ (resilience) โดยใชกลยทุธในการสงเสรมิสขุภาพจติดวยการเพิม่ปจจยับวกดานสิง่แวดลอม

และเพิ่มความเขมแข็งทางใจในระดับบุคคล ลดปจจัยเสี่ยง ดวยการใหความเคารพตอวัฒนธรรม 

ความเทาเทียมทางสังคม ความเชื่อมโยงบริบทตางๆเขาดวยกันโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีของบุคคล 

(Health Canada,2000 ;CDHA,2000; U.K.) 

 นิยามของความเขมแข็งทางใจ หมายถึง “ความสามารถในการจัดการหรือปรับตัวกับ

ความเครียด ความยากลําบาก และอุปสรรคในชีวิต ในวิธีที่ไมเพียงการมีประสิทธิภาพเทานั้นแต

ยังเพิ่มพูนความสามารถของบุคคลในการเผชิญกับความยากลําบากที่จะพบเจอในอนาคตดวย” 

(Health Canada, 2000) 
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 นพ.สุจริต สุวรรณชีพ (2557) กลาวถึงการสงเสริมสุขภาพจิตในผูสูงอายุควรเนนเรื่อง

ความเขมแข็งทางใจ (Resilience) ซึ่งสามารถนําไปใชกับผูสูงอายุที่ติดสังคม ติดบาน ติดเตียง 

และกระบวนการสงเสริมสุขภาพจิตในผูสูงอายุเปนกระบวนการในการพัฒนาใหผูสูงอายุเกิดการ

ดาํเนนิชวีติทีด่ขีึน้หรอืพฒันาใหดขีึน้ตามศกัยภาพทีเ่ปนอยู ทัง้นีก้ารสงเสรมิสขุภาพจติเพือ่ใหเกดิ

ความเขมแข็งทางใจ ประกอบดวย

 1. พัฒนาใหเปนคนดี หมายถึงการเปนคนดีในสายตาของคนอื่น

 2. พฒันาใหเปนคนเกง หมายถงึมคีวามสามารถในการพฒันาตนเองใหเกงขึน้ สรรคสราง

สิ่งใหมๆ มี Productive Creative และ Achievement

 3. พัฒนาใหเปนคนมีความสุข หมายถึง สามารถหาความสุขได มีลักษณะที่เอื้อตอ

การมีความสุขและสามารถมีความสุขไดอยางยั่งยืน

 การปองกันปญหาสุขภาพจิต  (Mental Health Prevention)  เปนกระบวนการลด

อัตราการเกิดความชุก การกลับเปนซํ้าของผูมีปญหาทางจิต ยืดระยะเวลาของการเกิดอาการเจ็บ

ปวยทางจิตใหนานขึ้น รวมทั้งลดผลกระทบจากความเจ็บปวยของผูปวย ครอบครัวและชุมชน 

ตลอดจนการลดปจจยัเสีย่งทีจ่ะทาํใหเกดิปญหาสขุภาพจติใหกบับคุล ครอบครวั ชมุชนและสงัคม 

(Mazek & Haggerty,1994) 
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เปาหมายในการสงเสริมสุขภาพจิต

(จาก Best practice guidelines for mental health promotion 

programs: Older adults 55+, 2010)  ประกอบดวย

 1. การเพิ่มปจจัยปกปองและพลังสุขภาพจิต

 2. การลดปจจัยเสี่ยง

 3. การลดความไมเสมอภาค

1. การเพิ่มปจจัยปกปองและพลังสุขภาพจิต  

 การสงเสรมิสขุภาพจติมเีปาหมายเพือ่การเสรมิสรางความเขมแขง็ศกัยภาพ ความสามารถ

ของบุคคล ครอบครัวและชุมชน  เพื่อการปรับตัวกับสถานการณที่ทําใหมีความเครียด กดดัน

ในชีวิตที่พบเจอเปนประจําทุกวัน  ดังนี้

 • การเพิ่มพูนพลังสุขภาพจิตใหกับบุคคลหรือชุมชน

 • เพิ่มพูนทักษะในการปรับตัวใหเขากับสภาพชีวิต

 • การเพิ่มพูนความพึงพอใจในชีวิตและคุณภาพชีวิต

 • การเพิ่มพูนความรูสึกมีคุณคา ภูมิใจในตน

 • ความรูสึกเปนปกติสุข (sense of well-being)

 • การเสริมการสนับสนุนทางสังคมใหมีความเขมแข็ง

 • การเสริมความสมดุลของรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม จิตวิญญาณ

2. การลดปจจัยเสี่ยง

 การสงเสริมสุขภาพจิตที่มุงเปาหมายในการลดปจจัยเสี่ยงทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว 

และชุมชน ที่สงผลตอสุขภาพจิตดวยการลดหรือขจัดใหหมดไป เชน ความวิตกกังวล ซึมเศรา 

ความเครยีดหรอืความทกุขในใจ ความรูสกึหมดหนทาง สิน้หวงั  การกระทาํทารณุกรรม และความ

รุนแรงตางๆ  ปญหาการใชยาและสารเสพติด  ความคิดฆาตัวตายและความพยายามฆาตัวตาย

3. การลดความไมเสมอภาค

 การสงเสรมิสขุภาพทีม่เีปาหมายในการลดความไมเสมอภาค ทีม่ผีลตอเนือ่งตอสขุภาพจติ  

ความไมเทาเทยีมตางๆ ความไมเสมอภาคของ เพศ อาย ุ ความยากจน  ความพกิารทางกาย ทางจติ 

สถานการณจางงาน  เชือ้ชาต ิ พืน้ฐานทางวฒันธรรม ชาตพินัธุ  วถิทีางเพศ  สภาพทางภมูศิาสตร
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          การสงเสริมสุขภาพจิตมีเปาหมายในการลดความไมเสมอภาค มีนโยบายที่มี

หลายองคประกอบ การอบรมที่หลากหลาย การสรางโครงการ/โปรแกรม ที่สงไปยัง

กลุมเปาหมายเฉพาะ (เชน มรีายละเอยีดโปรแกรมทีค่รอบคลมุและรวมกลุมทีถ่กูกดีกนัทางสงัคม

เขาไวดวย) การสงเสริม/การรณรงคลดการตีตรา แบงแยก กีดกัน 

 Willinsky และ Anderson (2003 อางใน Best practice guidelines for 

mental health promotion programs: Older adults 55+, 2010) ไดกลาวถึงลักษณะของ 

intervention ที่ไดผลและประสบความสําเร็จ ในการสงเสริมสุขภาพจิต ดังนี้

 • มีความชัดเจนของผลลัพทตอกลุมเปาหมาย 

 • มวีธิกีารในการเขาถงึกลุมเปาหมายโดยการใชระบบการสนบัสนนุหลายระบบเขาดวย

กนั  ประกอบดวย ดานรางกาย อารมณ การสนบัสนนุทางสงัคม เปนความชวยเหลอืทีม่โีครงสราง

จริง/ระบบจริง  เขาไวดวยกัน

 • การใหมาตรการ (Intervention) ในหลายบริบท (setting) เชน บานและชุมชน 

 • การคดักรองปญหาสขุภาพจติตัง้แตเริม่มปีญหาสขุภาพจติ และเริม่ให intervention 

ตั้งแตตน จนตลอดชวงชีวิต

 •  การมีสวนรวมของเครือขายทางสังคมอยางเหมาะสมในกลุมเปาหมายเฉพาะ

 • การมีมาตรการ (intervention) ที่ครอบคลุม

 • การวางแผนการดําเนินโครงการในระยะยาว ทั้งดานการพัฒนาและประเมินผล

 ลักษณะของปจจัยปกปอง (ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานครอบครัวและสังคม) ที่มี

ศักยภาพในการปองกันปญหาสุขภาพจิต

 • ปจจัยดานบุคคล ตามที่ Willinsky และ Anderson (2003)  ไดกลาวถึงปจจัยดาน

บคุคลทีม่ศีกัยภาพในการปองกนั ตานปญหาสขุภาพจติ ประกอบดวย การรบัรูความสามารถของตน  

มีความรักความผูกพัน ชีวิตรัก มิตรภาพ หนาที่การงานและชีวิตทางสังคม มีแรงจูงใจสูง  

มีทักษะตางๆ ในการปรับตัวไดอยางดี รวมทั้งทักษะในการทํางาน ทักษะดานมนุษยสัมพันธ  

ความภาคภูมิใจในตน /การเคารพในตน  มีพลังสุขภาพจิต (Resilience)  มีทักษะการสื่อสารและ

จดัการความขดัแยง  มกีารเสรมิพลงั Empowermentมคีวามพงึพอใจในชวีติของตน มคีวามรอบรู

ดานสุขภาพ มีโภชนาการดี  มีกิจกรรมทางกาย  มีทักษะในการอาน ควบคุมชีวิตตนเองได 

 •  ปจจัยดานครอบครัวและสังคม  ประกอบดวย การไดรับการสนับสนุนดานอารมณ

และสงัคมอยางพอเหมาะ  มสีิง่แวดลอมทีเ่กือ้กลู  มกีจิกรรมทางสงัคม มมีติรภาพ ใกลชดิกบัคนใน

ครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีกับคูครอง เพื่อนฝูง และ/หรือเครือขายในการงาน    
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 สถานการณชีวิต ประกอบดวย ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีโอกาสที่ดีเขามาในชีวิต  

สุขภาพรางกายทั่วไปแข็งแรง   มีสุขภาพจิตดี ประสบการณของชีวิตที่ผานมาเปนไปในดานบวก 

 ปจจยัดานวฒันธรรม ชมุชน ประกอบดวย เขาถงึบรกิารตางๆในชมุชน เครอืขายทางสงัคม 

วฒันธรรมภายในชมุชน สิง่แวดลอมทีด่ ีและเอือ้อาํนวย เขาถงึบรกิารดานสขุภาพจติอยางเหมาะสม 

มีโอกาสไดบริการสังคม เชน การเปนจิตอาสา อาสาสมัคร มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชน 

มีสวนรวมและเปนเจาของชุมชน

 ในดานการปองกันปญหาสุขภาพจิตในผูสูงอายุ นพ.สุจริต สุวรรณชีพ 

(2557) กลาววา การปองกันปญหาสุขภาพจิตในผูสูงอายุ เปนการมุงเนนไปที่

การจัดการปญหาและการปองกันปญหาที่จะเกิด แบงเปน 2 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1 Psychosocial Prevention ไดแก

 1.1 การพัฒนาภูมิคุมกัน ในการจัดการปญหาที่จะมากระทบจิตใจได  

ดวยตัวของผูสูงอายุเอง เชน การสรางเสริมภูมิคุมกัน การฝกทักษะการแกไขปญหา 

การควบคุมอารมณ  สามารถลดปญหาหรือเปลี่ยนปญหาที่เกิดขึ้นใหเปนโอกาส 

 1.2 การพฒันาระบบในการชวยแกปญหาใหผูสงูอาย ุไดแก การแกปญหา

โดยการใหคําปรึกษา

ระดับที่ 2  Psychiatric Prevention

 2.1 ระดับที่เริ่มมีอาการทางจิต/ปญหาสุขภาพจิตแตยังไมถึงกับเปนโรค 

เชน ความเครยีด วติกกงัวล เศรา แตยงัสามารถfunction ไดและยงัไมรบกวนตอการ

ดําเนินชีวิต การทํางานหรือการอยูในสังคม หรืออยูในระดับเสี่ยงตอการลุกลามไป

เปนโรคทางจติเวช สามารถปองกนัโดยการรกัษาตามอาการทีเ่กดิขึน้รวมทัง้ปองกนั

อาการที่เกิดขึ้น (Symptomatic Treatment prevention) 

 2.2  ยังไมมีอาการของโรคแตมีความเสี่ยงสูงจากประวัติ พอแม พี่นอง

ซึง่อยูในดลุยพนิจิของแพทยทีจ่ะใหการรกัษา เปนการปองกนัดวยความยนิยอมของ

ผูปวยและญาต ิเชน Schizophrenia Bipolar ปองกนัโดยรกัษาเสมอืนเปนโรคแลว
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วิธีดําเนินงานสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิต (สุจริต สุวรรณชีพ,2557)  ไดแก

 1. การเผยแพรความรูแกประชาชนผาน 4 ชองทาง

  1.1  Air War ทางวิทยุและโทรทัศนที่จะกระจายขาวไปทั่วประเทศ รวมทั้ง

สื่อสิ่งพิมพ

  1.2  Local Air War ผานทางวิทยุชุมชน หอกระจายขาว สื่อมวลชนทองถิ่น

  1.3  Ground War แจกใบความรู หนังสือและสิ่งพิมพอื่นๆโดยตรงในชุมชน

หรือหนวยงาน

  1.4  Cyber War ใหความรูผานสือ่ อเิลกทรอนกิสตางๆ สือ่โซเชยีล เฟสบกุ ไลน

 2. การใหคําปรึกษาแนะนํา ไดแก

  2.1 การฝกทักษะการใหการปรึกษา ซึ่งเปนการสงเสริมสุขภาพจิตและการ

พัฒนาบริการ

  2.2 การใหการปรึกษาผูมีปญหา เปนการปองกันกอนจะกลายเปนอาการ

ของโรคหรือเปนการใหบริการดูแลชวยเหลือประชาชนขั้นตนโดยเฉพาะในชุมชน

และเปนบริการหลักของชุมชน

 3. กิจกรรมพัฒนาไดแก การพัฒนา EQ/การพัฒนาครอบครัว

  3.1 การพัฒนาผูสูงอายุใหเปลี่ยนภาระเปนพลังของชุมชน

  3.2 การพัฒนาครอบครัว ไดแก การจัดคายพัฒนาครอบครัว

  3.3 กิจกรรมการพัฒนาทักษะในการแกปญหา

  3.4 กิจกรรมพัฒนาความสุข

  3.5 กิจกรรมการฝกทักษะโดยตรงในเรื่อการสงเสริมสุขภาพและปองกัน

ปญหาสุขภาพจิต

  3.6 กจิกรรมการปรบัเปลีย่นแนวคดิ (attitude) การคดิทางบวก การเหน็คณุคา

ในตนเอง

  3.7 กิจกรรมอื่นๆ ที่มีจุดประสงคเพื่อสรางงานสุขภาพจิตใหเกิดขึ้น

อยางตอเนื่อง เชน การรวมคิดรวมใจ รวมทําเพื่อแกปญหา การพัฒนาชุมชนเขมแข็ง 

เปนตน
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การดําเนินงานสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิตผูสูงอายุ 

ปงบประมาณ 2560 ใน 12 เขตสุขภาพ และกรุงเทพหานคร

เขตสุขภาพที่ 1

 

 อําเภอดอยสะเก็ด มีลักษณะสังคมแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท  มีประชากรผูสูงอายุ 

รอยละ 20.38 โดยสวนใหญเปนผูสงูอายตุดิสงัคม รอยละ 86.86 และสวนใหญอยูบานขณะทีล่กูหลาน

ออกไปทํางานในจังหวัด และปญหาทางดานจิตสังคมของผูสูงอายุที่พบ คือ มีภาวะซึมเศรา

เนื่องมาจากสมาชิกในครอบครัวดื่มสุรา และมีปญหาการฆาตัวตาย ทั้งนี้เนื่องจากเปนพื้นที่

ประสบปญหาวัยทํางานดื่มสุรา และมีการฆาตัวตายสูง  

 ดังนั้นในการดูแลสุขภาพจิตผูสูงอายุ จึงดําเนินงานออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้

 1) การดําเนินงานในโรงพยาบาลมีการดําเนินงานในคลินิกผูสูงอายุ โดยผูรับผิดชอบ 

ไดแก งานโรคเรื้อรังของโรงพยาบาล 

 2) การดาํเนนิงานในชมุชน ซึง่ ดาํเนนิการในงานปฐมภมู ิทีเ่ชือ่มโยงกบัเครอืขายในชมุชน 

ไดแก Care manager, Care giver และ อาสาสมคัรสาธารณสขุผูสงูอายใุนหมูบาน ใชงบประมาณ

ในการดําเนินการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพของทองถิ่นและกองทุนผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  

โดยมีวิธีดําเนินงานเริ่มจากการคัดกรองและแบงผูสูงอายุออกเปน กลุมติดสังคม ติดบาน และ

ติดเตียง ผูที่ขับเคลื่อนการดําเนินงานหลัก ไดแก Care manager (CM) ชมรมผูสูงอายุและ

อาสาสมัครผูสูงอายุ โดยมีบุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต หรือ Care manager (CM) เปนพี่เลี้ยง

ซึ่งกลุมผูสูงอายุติดสังคม ในชมรมผูสูงอายุและโรงเรียนผูสูงอายุ สวนกลุมติดบานดําเนินการดูแล

โดยชมรมผูสงูอาย ุชมรมเพือ่นชวยเพือ่น กลุมตดิเตยีงดาํเนนิการเยีย่มบานโดย ชมรมผูสงูอาย ุและ 

Care giver  โดยมกีารเยีย่มบานในทกุเดอืน นอกจากนัน้มกีารลงเยีย่มบานจากทมีหมอครอบครวั  

ผูนําชุมชน สมาชิกเทศบาล  และพระสงฆดวย  ขณะเดียวกันมีทีม Palliative care โดยมีผูนําทีม

เปนเจาอาวาสที่ลงเยี่ยมบานผูสูงอายุในระยะสุดทาย  
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 การดําเนินงานในชมรมผูสูงอายุ เปนลักษณะที่มีชมรมผูสูงอายุอําเภอเปนแมขายให

กับชมรมผูสูงอายุตําบล โดยมีการประชุมพบปะกันทุกเดือน  มีการออกสัญจรชวยเหลือลูกขาย

ทุกเดือน  และมีการใช โปรแกรมสรางสุข 5 มิติ เปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมสงเสริมปองกัน

ปญหาสุขภาพจิตในชมรม  

 นอกจากนั้นมีการบูรณาการการดําเนินงานผูสูงอายุรวมกับวัยอื่นๆ เชน วัยทํางาน

เปนการเตรียมพรอมสภาพความแกกอนแกโดยดําเนินการรวมกับกลุมสตรีศรีเชิงดอย  วัยรุน

เปนการถายทอดองคความรู ภมูปิญญาใหแกวยัรุนในชมุชน  และวยัเดก็ทีผู่สงูอายไุดเขารวมสอน 

เลานิทาน ในศูนยเด็กเล็ก

ผลของการดําเนินงาน พบวา

 1) มีชมรมผูสูงอายุที่ดําเนินการ ดังนี้ ชมรมผูสูงอายุในอําเภอ 1 ชมรม ชมรมผูสูงอายุ

ในตําบล 14 ชมรม โรงเรียนผูสูงอายุ 6 โรงเรียน  

 2) ผูสงูอายใุนชมุชนมคีวามสขุ มากขึน้ ไมมภีาวะซมึเศรารนุแรง ไมมคีวามคดิฆาตวัตาย  

ใน รพ. KPI
ผูสูงอายุสุขภาพดี

ภายใตสิ่งแวดลอมที่

เอื้อตอสุขภาพพ

งานปฐมภูมิ

คลินิกผูสูงอายุ

CM

HHC

HW

Palliative care

CG

Social care

ชมรม วัด

ขอมูล

คัดกรอง

ในชุมชน

LTC

รูปแบบการดําเนินงานผูสูงอายุในพื้นที่
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เขตสุขภาพที่ 2

 เขตสุขภาพที่ 2 เปนพื้นที่ที่มีปญหาฆาตัวตายสูง โดยเปนผูสูงอายุ จํานวน 70 ราย 

คิดเปนรอยละ 20 ดังนั้นจึงไดมีนโยบายการดําเนินงานผูสูงอายุ ดังนี้

 1. โครงการพฒันาระบบการสงเสรมิสขุภาพจติและปองกนัปญหาสขุภาพจติในวยัสงูอายุ

เขตสขุภาพที ่2 ปงบประมาณ 2560  โดยการชีแ้จงในระดบัจงัหวดั ระดบัพืน้ที ่การพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรในพื้นที่ดําเนินการ รวมถึงการติดตามการดําเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูในพื้นที่ 

 2. กจิกรรมรณรงค ครอบครวัไทย.ใสใจ .ผูสงูอายใุนเดอืน เมษายน 2560 คนหาคดักรอง

ผูสูงอายุกลุมเสี่ยง  มีการรณรงคประชาสัมพันธ การสังเกตสัญญาณเตือนฆาตัวตายและการดูแล

ชวยเหลือทางจิตใจ 3 ส. (สอดสองมองหา ใสใจรับฟง สงตอเชื่อมโยง) จัดกิจกรรมสรางสุข 5 มิติ 

ในชมรมผูสูงอายุ

 3. กิจกรรมสนับสนุนการทํางานของเครือขาย โดยถายทอดองคความรูดานสุขภาพจิต

ผูสูงอายุใหกับสื่อมวลชน ชมรมจิตอาสาเยี่ยมบาน บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล

การดําเนินงาน

 การดําเนินงานอําเภอทาปลา เนนการบูรณาการกับงานประจํา เพื่อใหผูสูงอายุไดรับ

บริการแบบองครวมครอบคลุมทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ โดยเริ่มจาก 

1) อบรมใหความรู เจาหนาทีส่าธารณสขุ และแกนนาํชมุชน 2) การคดักรอง ADL คดักรองสขุภาพจติ 

DS8 รวมกับการคัดกรองโรคเรื้อรัง ปละ 1 ครั้ง วิเคราะหขอมูล กลุมผูสูงอายุ ภาวะซึมเศรา 

ภาวะเสีย่งตอโรค และวางแผนการดแูล/ของบประมาณ ดาํเนนิการจดักจิกรรมพฒันาทกัษะกายใจ 

ในชมรมผูสูงอายุ NCD คลินิก  สงตอผูมีภาวะเสี่ยงตอโรคซึมเศรา/ฆาตัวตาย เยี่ยมบาน 

โดย ทีมหมอครอบครัว (FCT) Care giver จัดตั้งศูนยพัฒนาชีวิตผูสูงอายุระดับตําบล และ

งาน Long Term Care 
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 ดงัตวัอยาง : การดาํเนนิงานการดแูลสขุภาพจติผูสงูอายไุทยระดบัตาํบลจรมิ อ.ทาปลา 

ที่มีการดําเนินการ โดย เริ่มจากการจัดกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนที่มีการฆาตัวตาย ทําการ

วิเคราะหชุมชน หลังจากนั้นเชิญผูสูงอายุเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการฆาตัวตายสําเร็จ  วางแผน

การดําเนินงาน โดยการใหความรูแก อสม. ออกสํารวจ/คัดกรองภาวะสุขภาพ ADL/DS8/9Q 

โดย เจาหนาที ่รพ.สต. วเิคราะหแยกกลุมผูสงูอาย ุโดยกลุมตดิสงัคมไดรบัการจดักจิกรรมสรางสขุ 

5 มติ ิกลุมตดิบานตดิเตยีง เยีย่มบานพรอมประเมนิซมึเศรา ฆาตวัตาย ขณะเดยีวกนัดงึการมสีวนรวม

ของเครือขายในพื้นที่ ไดแก เขื่อนสิริกิติ์ อปท. กลุมเยาวชน Care Giver ชมรมผูสูงอายุ 

ผูนําชุมชน เขารวมดําเนินการ งบประมาณไดจาก  อปท./กองทุนสปสช./รอบโรงไฟฟา/PPA/ 

รพ.สวนปรุง/พมจ. 

 ผลการดาํเนนิงาน พบวา ผูสงูอายไุมมรีายงานการพยายามฆาตวัตายและการฆาตวัตาย

สําเร็จ มีผูสูงอายุที่เสี่ยงตอภาวะซึมเศรา จํานวน 8 คนไดรับการสงตอเพื่อรับการรักษา 2 คน 

และมีติดตามดูแลทั้ง 8 คน ผลการสํารวจความสุข พบวากอนดําเนินการ มีความสุขในระดับเทา

คนทั่วไปถึงมากกวาคนทั่วไป รอยละ 37.35  หลังดําเนินการ พบวา มีความสุขในระดับเทา

คนทั่วไปถึงมากกวาคนทั่วไป รอยละ 42.2 
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เขตสุขภาพที่ 3

 เขตสุขภาพที่ 3  มีผูสูงอายุรอยละ  16.9 (ประเทศ 14.38) โดยสวนใหญเปนผูสูงอายุ

กลุมตดิสงัคม รอยละ 93.47 ปญหาสขุภาพทีพ่บสวนใหญเปนโรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู และ

ซึมเศรา 

 การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ 

เขตสุขภาพที่ 3 มีแนวการดําเนินงาน โดย การชี้แจงแนวทางการดําเนินงานถายทอดนโยบายสู

ผูปฏิบัติประจําป การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบุคลากรใหมีความรูในการจัดบริการดูแลทาง

สังคมจิตใจแกผูสูงอายุในคลินิก NCD/คลินิกสูงอายุ และมีความรูในการจัดบริการดูแลทางสังคม

จิตใจแกผูสูงอายุ ที่ติดบาน ติดเตียง รวมถึงความรูในการจัด กิจกรรมสรางสุข 5 มิติ ในชมรม

ผูสูงอายุ  และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหพื้นที่ตนแบบ

 ตวัอยาง : การดาํเนนิงานสงเสรมิและปองกนัปญหาสขุภาพจติในผูสงูอาย ุอาํเภอ วชริบารม ี

จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีประชากรผูสูงอายุรอยละ 14.85 สวนใหญเปนกลุมติดสังคม รอยละ 97.05  

มกีารดาํเนนิงานโดยเริม่จาก  1) แตงตัง้คณะกรรมการขบัเคลือ่นการจดับรกิารดแูลระยะยาวสาํหรบั

ผูสูงอายุระดับอําเภอ มีนายอําเภอเปนประธาน และมีผูแทนจากทุกภาคสวนเปนคณะกรรมการ

อําเภอ และคณะอนุกรรมการ LTC มี Care manager เปนเลขา โดยบูรณาการทรัพยากรภายใต

บริบทของพื้นที่แตละตําบล  2) พัฒนาศักยภาพนักบริบาล 3) จัดบริการเชิงรุก 4) เยี่ยมเสริมพลัง  

5) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม Care giver 6) การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 

โดยแบงกลุมการดูแลผูสูงอายุ ดังนี้

 1. ผูสูงอายุติดสังคม ดําเนินการดังนี้ คัดกรองสุขภาพ (เก็บขอมูลไวที่ รพ.สต.)  

สงเสริมสุขภาพ ดวย 3อ. 3ส. นัดตรวจซํ้าในกลุมเสี่ยง ทีม Care manager/Care giver รพ.สต. 

วางแผนการเยี่ยมและการดูแลครั้งตอไป องคการบริหารสวนตําบลสนับสนุนงบประมาณ 

เบี้ยยังชีพ  สงเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการ เชน รถรับสง 

       สนบัสนนุจดักจิกรรมในชมรมผูสงูอาย ุ เพือ่ใหผูสงูอายไุดพบปะพดูคยุ แลกเปลีย่นเรยีนรู

ระหวางอําเภอ  จัดประชุมชมรมผูสูงอายุสัญจรระหวางตําบลเดือนละ 1 ครั้ง  รวมประชุมสัญจร

ระดับจังหวัดเดือนละ 1 ครั้ง 
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 2. ผูสงูอายตุดิบาน ตดิเตยีง  End of life/palliative care  ดาํเนนิการโดยลงทะเบยีน

ผูสูงอายุกลุมติดบาน ติดเตียง palliative care สงขอมูลให อสม.อผส. ทีมสหวิชาชีพของรพ./ 

รพ.สต. ลงเยีย่มทกุบายวนัพธุที ่3 ของเดอืน ในผูสงูอายตุดิเตยีงรายใหมหรอืรายเกาทีพ่จิารณาวา

สมควรเยี่ยม ทีมสหวิชาชีพวางแผนการเยี่ยมครั้งตอไป และมีนักบริบาลที่ผานการอบรมลงเยี่ยม

บานเชิงรุกคัดกรองสุขภาพกาย/สุขภาพจิตเบื้องตน และ ใหการเยี่ยมบานดูแลทางดานจิตใจแก

ผูสูงอายุอยางสมํ่าเสมอ

การดําเนินงาน 

 ผูสูงอายุมีผล ADL ดีขึ้นมาก ผล AMT สมองดีขึ้น ญาติไมเครียด ไปทํางานได ผูปวย

มกีาํลงัใจมากขึน้สนใจดแูลสขุภาพมากขึน้  เพือ่นบานหนัมาสนใจในการดแูลสขุภาพ ชมุชนกลบัมา

ดูแลกันเอง มีรูปแบบการดูแลตอเนื่องชัดเจน มีการทํางานเปนทีมรวมกันทุกภาคสวน
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เขตสุขภาพที่ 4

 มนีโยบายในการพฒันาสขุภาพจติวยัสงูอาย ุโดยเนน “การเขาถงึบรกิารดแูลสขุภาพจติ 

สาํหรบัผูสงูอายทุีม่ปีญหาสขุภาพ(โรคเรือ้รงั โรคซมึเศรา)” และกาํหนดแนวทางการดาํเนนิงาน คอื  

1) คดักรองภาวะซมึเศราและดแูลชวยเหลอืทางสงัคมจติใจผูสงูอายทุีม่ารบับรกิารในคลนิกิ NCD /

คลนิกิผูสงูอายใุนรพช. 2) สนบัสนนุใหผูสงูอายใุนชมรมผูสงูอายไุดรบัการเสรมิสรางสขุภาวะทางใจ 

เชน ทักษะการดูแลสุขภาพจิตตนเอง การสรางสุข 5 มิติ  3) ผูสูงอายุติดบานติดเตียงไดรับ

การดูแลสุขภาพจิตและเฝาระวังปญหาภาวะซึมเศราผานเครือขายสุขภาพระดับตําบล 

Care manager, Care giver  

 ตัวอยาง : การดําเนินงานของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอสระโบสถ จังหวัดลพบุรี 

ซึ่งมีจํานวนผูสูงอายุตอประชากรทั้งหมดรอยละ 14.02 คัดกรองซึมเศรา 2,141 ราย พบผิดปกติ 

231 ราย(รอยละ9.73) และรอยละ 16 เสี่ยงฆาตัวตาย ดังนั้นจึงไดวางนโยบายการดําเนินงาน

เนนเตรียมความพรอมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ โดย ดําเนินการใน 3 ประเด็น คือ

 1. ตรวจคัดกรอง/ประเมิน วิเคราะหจําแนกกลุมอาการผูสูงอาย

 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเชื่อมโยงจากสถานบริการสูชุมชน

 3. พัฒนาการมีสวนรวมของสถานพยาบาล ครอบครัว ชุมชน และทองถิ่น ผูสูงอายุ

ติดสังคม โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
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แนวทางการดําเนินงานจัดการสุขภาพผูสูงอายุ

 ดาํเนนิการภายใตการสงเสรมิและสนบัสนนุจากภาคเีครอืขายในการดแูลสขุภาพผูสงูอาย ุ

District Health System ประกอบ ดวย รพ.สต. รพช.และ สสอ. ชมรมผูสูงอายุ กศน. อปท. 

อสม.และ Caregiver 

 โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 1. แตงตั้งคณะกรรมการการจัดการสุขภาพผูสูงอายุระดับอําเภอ 

 2. พัฒนาศักยภาพทีมนําในการขับเคลื่อน โดยชี้แจงขอมูลปญหา วิเคราะหหาแนวทาง 

และจัดทําแผนรวมกัน รวมถึงการถายทอดสื่อความรูและเทคโนโลยี ในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 

ไดแก แบบคัดกรอง โปรแกรมสรางสุข สื่อเทคโนโลยี

 3. จัดกิจกรรมแบบบูรณาการ และชุมชนมีสวนรวม ดังนี้ 

  กลุมติดสังคม

    -  พัฒนาชมรมผูสูงอายุ ประชุมชมรมผูสูงอายุสัญจรระดับอําเภอ

  - กิจกรรมสุข 5 มิติในชุมชน 16 สัปดาห

  กลุมติดบาน    

  -  เจาหนาที่สาธารณสุขอบรม Care manager 

  - ผูดูแลผูสูงอายุ (Care giver) 70 ชั่วโมง 

  - เยี่ยมบาน /ถอดบทเรียน

  กลุมติดเตียง  

   -  เยีย่มบาน/ถอดบทเรยีนและการจดังานมหกรรมสขุภาพ  ประกวดผูสงูอายสุขุภาพด ี

   เชิดชูเกียรติ

ผลการดําเนินงาน

 มีการพัฒนาชมรมผูสูงอายุ ทั้งหมด 6 ชมรม และทุกชมรมสมัครเปนสมาชิกเครือขาย

ชมรมผูสงูอายรุะดบัจงัหวดัวดัพระบาทนํา้พ ุ ชมรมผูสงูอายใุนตาํบล มกีารประชมุชมรมผูสงูอายใุน

พื้นที่ทุกเดือน และชมรมผูสูงอายุ มีการประชุมชมรมผูสูงอายุสัญจร ระดับอําเภอ ทุก 1- 2 เดือน 

จัดกิจกรรมโปรแกรม สุข 5 มิติ 16 สัปดาหทุกตําบล และมีการออกเยี่ยมบานเพื่อนสมาชิก

ที่ติดบาน ติดเตียง จัดมหกรรมสุขภาพ โดยมีนิทรรศการ จําหนายผลิตภัณฑสินคาจากชมรม

ผูสูงอายุ ประกวดนวัตกรรมปองกันโรคซึมเศราและสมองเสื่อม ตาราง 9 ชองประกอบรําวงเพลง

ตานเศรา รวมถงึการรดนํา้ขอพรจากผูสงูอาย ุและจากการแลกเปลีย่นเรยีนรู พบวา ชมรมผูสงูอายุ

มีความเขมแข็งและสามารถจัดการสุขภาพไดดวยตนเอง
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 ในผูสูงอายุติดบาน ติดเตียงมีการประชุมรวมกับ อปท. ชี้แจงเกี่ยวนโยบาย และ

การสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. ในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ เจาหนาที่สาธารณสุข 

(Care manager) และผูดูแลผูสูงอายุ (Care giver) ประชุมเพื่อกําหนดเปาหมาย วางแผน 

ในการออกเยีย่มดแูลผูสงูอายกุลุมตดิบานตดิเตยีง โดยการทาํ Care plan และออกเยีย่มผูสงูอายุ

โดยทีมสุขภาพ ตาม Care plan

 ผลการดําเนินงาน  จากการเปรียบเทียบภาวะซึมเศรา การเสี่ยงตอการฆาตัวตาย และ

ความสขุ ในผูสงูอายทุีเ่ขารวมโปรแกรม จาํนวนทัง้หมด 180 คน ตาํบลละ 30 คน ทีป่วยเปนโรคเรือ้รงั

หรือมีโรคซึมเศรา พบวา หลังการดําเนินมีภาวะเสี่ยงซึมเศราลดลง เปนรอยละ 14.29 

จากรอยละ 47.06  การเสีย่งตอฆาตวัตาย เปน 0 จากกอนเขาโปรแกรม รอยละ 16.6  ผลความสขุ 

พบวา มีความสุขระดับปานกลางถึงมาก คิดเปนรอยละ 97.22 จากเดิมรอยละ 68.97
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เขตสุขภาพที่ 5

 เขตสุขภาพที่ 5 ทุกจังหวัดเขาสูสังคมผูสูงอายุ และมี 3 จังหวัดที่เขาสูสังคมผูสูงอายุ
โดยสมบูรณ ไดแก จ.สมุทรสงคราม จ.สุพรรณบุรี และ จ.ราชบุรี  
 การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุ 
ดําเนินการในพื้นที่ระบบสุขภาพระดับอําเภอ (district health system : DHS) โดยคัดเลือก
พื้นที่ที่เปนตําบลจัดการสุขภาพ/ตําบล (Long term care :  LTC) และมี รพช. 40 แหง รพ.สต. 
43 แหง รวมดําเนินการ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือขาย ใหมีความรูในเรื่องการดูแล
ทางสังคมจิตใจผูสูงอายุ และการจัดกิจกรรมความสุข 5 มิติ สําหรับผูสูงอายุในชุมชน และ
นํากิจกรรมไปใชจริง โดยดําเนินการบูรณาการกับการดูแลผูสูงอายุระยะยาว
 ตัวอยาง : การสงเสริมสุขภาพผูสูงวัย ทาชุมพลใสใจ ดวยความสุข 5 มิติ รพ.สต.
ทาชมุพล อ.โพธาราม จ.ราชบรุ ี ซึง่ไดกาํหนดโครงสรางการดาํเนนิงานผูสงูอาย ุ (3S :  Strong  Security
Social Participation) โดยการบูรณาการภาคีหลักเพื่อการจัดบริการใหผูสูงอายุ
และครอบครัว ไดแก ภาคีบริการสุขภาพ ภาคีเครือขายทางสังคม ภาคีบริการชุมชนทองถิ่น 
และกําหนดเปาหมาย คือ 
  1. เพื่อสงเสริมและปองกัน ดวยกิจกรรมความสุข 5 มิติ เพื่อลดปญหาสุขภาพจิต
ของผูสูงอายุในพื้นที่
  2. เพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเห็นคุณคาในตนเอง

  3. เพื่อใหเกิดการรวมกลุมกันทํากิจกรรม และมีเครือขายผูสูงอายุในชุมชน

กรอบรูปแบบการบริการผูสูงอายุ
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ขั้นตอนการดําเนินงานหลังการคัดกรอง

 1. จัดทําทะเบียนแยกกลุมผูสูงอายุประเภท ติดบาน ติดเตียง

 2. คืนขอมูลใหประชาชนและคณะกรรมการผูสูงอายุสถานีอนามัยตําบลทาชุมพล 

รับทราบสถานการณ พัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัวและอสม.

 3. วางแผนการดูแลผูสูงอายุรายบุคคล จัดบริการตางๆ อาทิ เชน ติดตามเยี่ยมบาน

โดยทีมหมอครอบครัว ทีมจักรยาน ทีม CM-CG

 4. ใหการดูแลตามสภาพและบริบทผูสูงอายุ/จัดกิจกรรมความสุข5 มิติในกลุมตางๆ

 5. การจัดทําโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ในป 2560 

(บูรณาการกิจกรรมงานสุขภาพจิตกับกิจกรรมอื่นๆ)

  • งบประมาณโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โครงการจักรยาน 3 วัย 

   เพื่อสุขภาพและเยี่ยมบาน จากงบกองทุนฯ ชมรมผูสูงอายุสถานีอนามัยตําบลทา 

   ชุมพล เปนผูรับผิดชอบโครงการ

  • งบประมาณโครงการพัฒนาตําบลที่มีการดูแลผูสูงอายุระยะยาว (รพ.สต.)

 6. รายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาส

 7. ถอดบทเรยีนการปฏบิตังิาน คนืขอมลู ขยายผลกจิกรรม สรปุผลการดาํเนนิงานทกุสิน้ป

ผลการดําเนินงาน

 ผูสงูอายไุดรบัการคดักรองซมึเศรา รอยละ 91.95 แนวโนมมภีาวะซมึเศราลดลง  ผูสงูอายุ

เขารวมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุมากขึ้นจากเดิม รอยละ 5 ผูสูงอายุเขารวมเปนนักเรียนในโรงเรียน

ผูสูงอายุรอยละ 10 ผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคมากขึ้น ผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง 

บางรายไดออกมาทาํกจิกรรมนอกบานบาง เพือ่เปนการเปดห ูเปดตา เกดิการบรูณาการรวมมอืกนั

ในหลายภาคสวนในการดูแลผูสูงอายุในพื้นที่ เพราะบางกิจกรรมตองขอความรวมมือจากองคกร

ทองถิ่น วัด โรงเรียน ฯลฯ มีเครือขายในการดําเนินงานผูสูงอายุในชุมชนรูปภาพเพิ่มเตมิ เขต 5: หน้า 27 
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ภาคีเครือขาย บทบาทหนาที่

โรงพยาบาล ทีมหมอครอบครัวติดตามเยี่ยมบานผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง consult รพ.สต. 
ในการดูแลผูสูงอายุ  พัฒนาบุคลากร  จนท. care manger  ระบบรับสง/ติดตาม

สสอ. ประสานงานในภาพระบบ DHS จัดระบบฐานขอมูลผูปวย นิเทศ กํากับ ติดตาม

รพ.สต. บริการดานสงเสริมปองกัน ติดตามเยี่ยมบาน พัฒนาบุคลากร Care giver  อบรม  
Care giver    

อสม คดักรองผูสงูอายรุวมกบัรพ.สต. เยีย่มบานรวมกบัทมีหมอครอบครวั คนหาผูสงูอายุ
ทีม่ปีญหาสขุภาพ เชน ตดิบาน ตดิเตยีง เปนตน รายงานมายงัรพ.สต. พฒันาศกัยภาพ
ในการดูแลผูสูงอายุ

อบต. ดําเนินการกองทุน LTC ของ สปสช.อยางตอเนื่อง รวมวางนโยบายแกไขปญหา
ในชุมชน ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวทางธรรมนูญสุขภาพ  สนับสนุนงบประมาณ
ในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ เยี่ยมบานรวมกับทีมหมอครอบครัว

ผูนําชุมชน ประชาสัมพันธ รวมจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในชุมชน

ชมรมผูสูงอายุ การจัดกิจกรรมชมรมอยางตอเนื่อง ไดแก ประชุมคณะกรรมการชมรมผูสูงอายุ 
เสนอแผนงาน โครงการ คัดกรองสุขภาพเบื้องตน กิจกรรมสงเสริม กาย จิต สังคม 
ปญญา แลกเปลี่ยนเรียนรู เยี่ยมบาน

ผูดูแล (care giver) ดูแลผูปวยตอเนื่องในชุมชนรวมกับทีมหมอครอบครัว ประสานงานกับเจาหนาที่
รพ.สต.และ อบต.บทบาทหนาที่ เยี่ยมบาน สงเสริมการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 
ประสานงานกับเจาหนาที่รพ.สต.

อสม.ดูแลผูสูงอายุ เยี่ยมบานสงเสริมการดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ประสานงานกับเจาหนาที่ 
รพ.สต.

เขตสุขภาพที่ 6

 มีจํานวนผูสูงอายุทั้งหมด 732,565 คน  ในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตวัยสูงอายุ  

ศนูยสขุภาพจติรวมโรงพยาบาลจติเวชไดดาํเนนิการชีแ้จงแนวทางการดาํเนนิงาน  พฒันาศกัยภาพ

บุคลากรในรพช.และรพ.สต รวมถึงภาคีเครือขายใหมีความรูและดําเนินงานได และจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานระดับภาค

 ตัวอยาง : การดําเนินงานสงเสริมปองกันปญหาสุขภาพจิตของ โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลคลองนํ้าใส

 ดําเนินการโดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในพื้นที่โดยแบงบทบาทหนาที่ ดังนี้
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กระบวนการดําเนินงาน 

 1. ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงปญหาสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในกลุมผูสูงอายุที่อยู

ตามลําพัง ผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง ผูสูงอายุโรคเรื้อรังขาดการสงเสริมสุขภาพ และเสี่ยงโรค

ขอเขาเสื่อม

 2. ใชกระบวนการจัดการปญหารวมกับชุมชน คืนขอมูลใหชุมชน/ภาคีเครือขายที่

เกีย่วของเกีย่วกบัปญหาสขุภาพผูสงูอายทุีไ่ดจากการรวบรวมขอมลู จดัทาํแผนแมบทสขุภาพตาํบล

โดยทุกภาคสวนรวมกันจัดทําแผนงานโครงการ เพื่อแกไขปญหาการดูแลสุขภาพ ชมรมผูสูงอายุ

เสนอแผนงานโครงการ   รพ.สต.เสนอแผนงานโครงการ  กาํหนดแนวทางการดแูลสขุภาพจติผูสงูอาย ุ 

และดําเนินงานตามแผนงานโครงการดําเนินการ 

 แนวทางการดูแลสุขภาพจิตผูสูงอายุ ดําเนินการอบรมผูดูแลผูสูงอายุ (Care giver) 

และ อสม. ใหสามารถดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในทุกกลุม  ดังนี้

 กลุมที ่1 ผูสงูอายตุดิสงัคม สนบัสนนุใหเขาชวยกจิกรรมของชมรมผูสงูอาย ุรวมสงเสรมิ

สุขภาพรวมกันในชุมชนเนน กิจกรรม 3 อ 2 ส ตรวจสุขภาพประจําป อสม.และเจาหนาที่

สาธารณสุขรวมกับภาคีเครือขายดําเนินกิจกรรมเยี่ยมบานผูสูงอายุ

 กลุมที่ 2  ผูสงูอายตุดิบาน อบรมผูดแูลผูสงูอายใุนชมุชน (Care giver) โดยการสนบัสนนุ

งบประมาณจาก อปท. โดยเปนตนแบบในการดูแลผูสูงอายุที่บานโดยจิตอาสา ซึ่งผูสูงอายุ

กลุมนี้จะไดรับการดูแล ดังนี้ การตรวจสุขภาพเพื่อเฝาระวังภาวะโภชนาการ โดยทีมสุขภาพ 

การสงเสริมสุขภาพเฉพาะโรคโดยทีมสุขภาพ มีการเยี่ยมบาน (home visit) โดยทีมอสม.

จิตอาสา เจาหนาที่สาธารณสุข อบต. สนับสนุนการมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ โดยครอบครัว

และชุมชน กระตุนใหผูสูงอายุกลุมนี้ไดมารวม

กิจกรรมในชุมชน

 กลุมที่ 3  ผูสูงอายุติดเตียง กิจกรรม

ส ง เสริมสุขภาพเฉพาะโรคโดยทีมสุขภาพ 

พัฒนาศักยภาพจิตอาสา Care giver ในการดูแล 

ผูสงูอาย ุมกีารเยีย่มบานโดยจติอาสา Care giver 

ใหบริการที่บาน (home health care)

โดยสหวิชาชีพ มีกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน 

มีการดูแลผูสูงอายุระยะสุดทายในชุมชน
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  ผลการดําเนินงาน

 ปญหาผูสงูอายไุดรบัการแกไขเกดิการพฒันาคนและเกดิคณุคาทัง้ในหนวยงานและชมุชน 

โดย  มเีครอืขายบตุรหลานชวยเหลอืดแูลผูสงูอาย ุ ผูสงูอายทุีเ่จบ็ปวยไดรบัการเยีย่มบานโดยชมรม

ผูสูงอายุ

 อบต.ใหความสาํคญัในการดแูลสงเสรมิสขุภาพผูสงูอาย ุเชน กจิกรรมรดนํา้ดาํหวัผูสงูอายุ

ในวันสงกรานตของทุกป จัดสรรงบประมาณเพื่อสรางศูนยพัฒนาอาชีพผูสูงอายุ มีกิจกรรม

ตอเนื่องในชมรมผูสูงอายุ

 ผูสงูอายทุีไ่มมคีนดแูลอยูตามลาํพงั  ไดรบัการดแูลอยางตอเนือ่ง  จากทมี อสม.ทีไ่ดรบัการ

พฒันาศกัยภาพในการดแูลผูสงูอายแุละทมี Care giver อยางตอเนือ่ง ผูสงูอายเุขาถงึบรกิารสขุภาพ

มากขึ้น ผูนําศาสนาเทศนาใหความรูในการพัฒนาดานจิตในการดํารงตน ปฏิบัติเสริมสรางสมาธิ

รูปภาพเพิ่มเตมิ เขต 5: หน้า 27 

 

 

เขตสขุภาพท่ี 6 :เพิม่รูปภาพในหน้าท่ี 31 
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 ดังตัวอยาง : การดูแลผูสูงอายุระยะยาว ตําบลบานลาน ซึ่งมีกระบวนการดําเนินงาน 

ดังนี้

 ขั้นตอน 1 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว

สาํหรบัผูสงูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ Care manager - Cm จดัทาํแผนงาน (care plan) ขออนมุตัใิชงบ 

Long Term Care  จดัตัง้ศนูยพฒันาคณุภาพชวีติผูสงูอาย ุสรรหาและแตงตัง้กรรมการศนูยพฒันา

คุณภาพชีวิต ดําเนินงาน Long term care ดําเนินกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุ  

เขตสุขภาพที่ 7

 การขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุเขต

บรกิารสขุภาพที ่7 ดาํเนนิการ โดยศนูยสขุภาพจติที ่7 รวมจดัทาํยทุธศาสตรเขตสขุภาพ พรอมทัง้

ประชุมชี้แจงนโยบายและองคความรูสุขภาพจิตผูสูงอายุแกผูรับผิดชอบงานผูสูงอายุ ดําเนินการ

ในพื้นที่ตําบล Long Term Care ปงบประมาณ 2560 โดยมุงเนนให รพช. คัดกรองซึมเศรา/

ฆาตัวตาย ดูแลทางสังคมจิตใจผูสูงอายุในคลินิก NCD/คลินิกสูงอายุ  และใหรพ.สต. รวมกับทีม

หมอครอบครัวระดับตําบล Care giver หนาที่คัดกรองซึมเศรา/ฆาตัวตาย ดูแลทางสังคมจิตใจ 

ผูสูงอายุติดบาน ติดเตียงและญาติในชุมชน และแกนนําผูสูงอายุ จัดกิจกรรมสรางสุข 5 มิติ

ในชมรมผูสงูอาย ุ ทัง้นี ้มศีนูยสขุภาพจติ สสจ.และรพ.จติเวชขอนแกน สนบัสนนุการดาํเนนิงานเปน

พี่เลี้ยง ใหคําปรึกษาและติดตามการดําเนินงาน  และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดําเนินงาน
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 ขั้นตอนที่ 2 ประชุมทีมตําบลบานลาน 

 ขั้นตอนที่ 3  สง  Care manager - Cm และ Care giver- Cg 

 ขั้นตอนที่ 4   อบรมอาสาสมัครครอบครัว
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กระบวนการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ  ประกอบดวย  :

 1.  คัดกรองผูสูงอายุตามศักยภาพ : ADL 

 2. ชมรมผูสูงอายุคุณภาพ 

 3. มีอาสาสมัครดูแลสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน

 4.  บริการดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่บาน 
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 8. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินงาน

 9.  Care manager ทาํ Care plan  ผลการดาํเนนิงานใน จาํนวนผูสงูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ 

จํานวน 50 รายไดรับการจัดทํา Care Plan ทั้ง 50 ราย กลุมติดเตียงกลายเปนติดบาน 3 ราย 

กลุมติดบานกลายเปนติดสังคม 5 ราย กลุมติดเตียงกลายเปนติดสังคม 1 ราย

 10. ผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค โดย ผูสูงอายุไดรับการคัดกรอง ADL 

ของผูสูงอายุ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน สุขภาพชองปาก ภาวะสมองเสื่อม ภาวะขอเขาเสื่อม 

เสี่ยงตอการหกลม BMI โรคหลอดเลือด

 5.  มีการสงเสริมปองกันทันตสุขภาพในระดับตําบล

 6. มีระบบการดูแลผูสูงอายุกลุมติดบาน ติดเตียง 

การทํา Care plan  มอบหมายการดูแลใหกับ Cg 

 7. วัดสงเสริมสุขภาพ
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เขตสุขภาพที่ 8

 เขตสุขภาพที่ 8  มีผูสูงอายุ รอยละ 12.97  สวนใหญเปนกลุมติดสังคม รอยละ 95.12  

กลุมติดบาน รอยละ 4.17 กลุมติดเตียง รอยละ 0.71 ในจํานวนกลุมติดบานและติดเตียง

เปนกลุมทีต่องการความชวยเหลอื รอยละ 4.88  ปญหาผูสงูอายทุีพ่บในเขตสขุภาพที ่8 คอื มภีาวะ

ซมึเศราและการฆาตวัตาย ปญหาดานสงัคม เศรษฐกจิ ความแตกตางทางฐานะการเงนิ การขาดรายได 

อาชีพ หนี้สิน การเมือง ยาเสพติด ขณะเดียวกันผูสูงอายุสวนใหญมีภาระดูแลเด็กเนื่องจาก

วัยทํางานตองไปทํางานตางถิ่น  และปญหาแนวโนมภาวะพึ่งพิงสูงขึ้นทั้งผูสูงอายุและเด็ก

 จากปญหาขางตนเขตสุขภาพที่ 8 ไดกําหนดเปาหมายการดําเนินงานวัยสูงอายุ 

(ตามแผน 5 ป ของเขต) คือ 1). มีตําบลจัดการสุขภาพ Long Term Care แบบบูรณาการ  

  2). สงเสรมิสขุภาพจติผูสงูอายทุัง้ในสถานบรกิารและในชมรมผูสงูอาย ุทกัษะการดแูลสขุภาพจติ

ตนเอง กิจกรรมการสรางสุข 5 มิติ

โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้

 1. คัดเลือกพื้นที่เขารวมดําเนินการ โดยเลือกพื้นที่ที่เปนพื้นที่อําเภอที่มีการดําเนินงาน

ตําบลจัดการสุขภาพรวมดวย และดําเนินงานตามนโยบาย Long Term Care รวมถึงดําเนินงาน

ภายใตมาตรฐานการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน และ

ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและสมัครใจเขารวมดําเนินงาน

 2. พัฒนาศักยภาพและทําความเขาใจการดําเนินงานสุขภาพจิตชุมชนใหกับบุคลากร 

 3. สนบัสนนุการบรูณาการงานสขุภาพจติ 5 กลุมวยัผานตาํบลจดัการสขุภาพ ตามเกณฑ

การดําเนินงานสุขภาพจิตชุมชนภายใตกลไกระบบสุขภาพระดับอําเภอ 
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 4. ติดตามและประเมินผล 

 สถานการณผูสูงอายุในอําเภอ เปนผูสูงอายุ รอยละ 12.9 เปนกลุมติดสังคม 98.06 

กลุมตดิบาน  3.89 กลุมตดิเตยีง 2.34 การคดักรองดานสขุภาพ พบปญหาทางสมอง 272 (รอยละ 3.3) 

ปญหาซมึเศรา 214 คน(รอยละ 2.59) ปญหาการนอน 276 คน (รอยละ 3.35) ผูสงูอายเุลีย้งหลาน 

(เด็กอายุ 0-5 ป) ตามลําพัง จํานวน 117 คน

 เปาหมายของอาํเภอ คอื  ลดภาวะพึง่พงิในผูสงูอาย ุ โดยกาํหนดตวัชีว้ดัผูสงูอายตุดิบาน 

(กลุม 2) ไมเกินรอยละ 10  ผูสูงอายุติดเตียง (กลุม 3) ไมเกินรอยละ 1

     มาตรการในการดําเนินงาน

 1. รวมกบัภาคเีครอืขายจดัการสงเสรมิและดแูลสขุภาพผูสงูอายใุนชมุชน/ชมรมผูสงูอายุ

 2. พัฒนาความรูแก Care manager/Care giver/อาสาสมัคร

 3.  Long Term Care

 4. พัฒนาขอมูลผูสูงอายุ (โปรแกรม Old Survey)

 ดังตัวอยาง : การดําเนินงานในตําบลเมืองเพีย อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ในภาพของอําเภอกุดจับ

 อําเภอกุดจับ กําหนดวิสัยทัศน : ประชาชนอําเภอกุดจับ มีสุขภาพดี ภายในป 2569 

อายุคาดเฉลี่ย 80 ป อายุสุขภาพดี 72 ป จัดการสุขภาพ ตามเปาหมายของจังหวัดอุดรธานี
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 Structure

 1. บุคลากรผานการอบรม Care manager 8  คน 

 2. มีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ ผานหลักสูตร 70 ชม. จํานวน 75 คน

 3. คลินิกผูสูงอายุคุณภาพผานเกณฑรอยละ 50

 4. มีชมรมผูสูงอายุครบทุกตําบล

 ในภาพตําบลเมืองเฟย

 ไดกําหนดวัตถุประสงคการดําเนินงาน เพื่อคนหาภาวะซึมเศราในผูสูงอายุในการดูแล

เด็ก 0-5 ป และเยาวชน 10-24 ป  และใหความรูและทักษะในการดูแล เด็ก 0-5 ป และเยาวชน 

10-24 ป รวมถึงใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตอยูอยางมีความสุข กาย ใจ 

กระบวนการดําเนินงาน

 1. กําหนดแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร รวบรวมขอมูลโดย อสม.และหมอประจําบาน

 2. โรงเรยีน อสม.คดักรองสขุภาพและสขุภาพจติ (2Q/9Q) ในประชาชนอาย ุ35 ปขึน้ไป

หากสงสัยสงตอ รพ.สต. 

 3. การดแูลกลุมผูสงูอาย ุเปนการดาํเนนิงานรวมกนัของ รพ.สต. รพ.กดุจบั รพศ.อดุรธาน ี

และรพ.จิตเวช ผูสูงอายุกลุมดี คัดกรอง 2Q โดยอสม.ปละ 1 ครั้ง  จัดกิจกรรมใหรูสึกมีคุณคา 

ดูแลในกลุมที่มีภาระที่ตองดูแลบุตรหลาน  กลุมเสี่ยง  ติดตาม 9Q ตอเนื่อง 6 เดือน ปองกันภาวะ

ซึมเศรา/suicide จัดกิจกรรมใหรูสึกมีคุณคา เยี่ยมบาน ประเมินสงคลินิก กลุมปวย ติดตาม 9Q 

ปองกันภาวะซึมเศรา/suicide จัดกิจกรรมใหรูสึกมีคุณคา เยี่ยมบาน ประเมินสงคลินิก คะแนน 

9Q ≥ 7 เฝาระวัง 2 สัปดาห/ครั้ง เฝาระวังฆาตัวตาย (8Q) ทีมภาคีเครือขายลงเยี่ยม สงเสริม

ใหมีบทบาทในชุมชน  
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ผลลัพทการดําเนินงาน 

 • ผูสูงอายุที่มีภาระดูแลบุตรหลานไดรับการดูแลดานสุขภาพจิต ประเมิน 9Q 

จํานวน 85 คน พบ 9Q ≥ 7  10 คน สงตอ 2 คน คัดกรอง 8Q 2 คน ไมพบปญหาฆาตัวตาย

 • สนบัสนนุความรู ทกัษะในการดแูล เดก็ 0-5 ป และเยาวชน 10-24 ป งานทีภ่าคภมูใิจ

 • เดก็ทีม่พีฒันาการลาชา ไมพดู ยายมปีญหาซมึเศรา ไมยอมใหหลานเขาเรยีนเนือ่งจาก

กลัว กังวล ไดรับการดูแลดานจิตใจ และประสานชวยเหลือจากหลายฝาย จนไดเขาเรียน
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เขตสุขภาพที่ 9

 เขตสุขภาพที่ 9 ดําเนินงานพัฒนาระบบสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิตผูสูงอายุ 

โดยดําเนินงานในรพช. 62 แหง จาก ทั้งหมด 81 แหง รพ.สต. จํานวน 60 แหง จากพื้นที่ตําบล 

Long Term Care - LTC ป 2559  ทัง้หมด 100 แหง และอาํเภอทีช่มรมผูสงูอายเุขารวมดาํเนนิการ

กจิกรรมสรางสขุ 5 มติ ิ จาํนวน 50 อาํเภอ จากอาํเภอทัง้หมด  88 แหง โดยมเีหตผุลในการคดัเลอืก 

คอื เปนพืน้ทีท่ีม่คีวามสนใจเขารวมขบัเคลือ่นการพฒันาระบบสงเสรมิและปองกนัปญหาสขุภาพจติ

ในวัยผูสูงอายุ ภายใตกลไกลระบบสุขภาพอําเภอ

 ดังตัวอยาง : การดําเนินงานผูสูงอายุในพื้นที่ อําเภอกระสัง

 ในอําเภอกระสังมีประชากรผูสูงอายุรอยละ 16.85 สวนใหญเปนกลุมติดสังคม 

ปญหาสขุภาพจติผูสงูอาย ุไดแก โรคซมึเศรา โรคสมองเสือ่ม โรคจติ ฆาตวัตาย ดงันัน้ ระบบสขุภาพ

อําเภอ (DHS) จึงเนน 3 ประเด็น ไดแก Long Term Care  โรคไขเลือดออก และ สิ่งแวดลอม  

ซึง่ในงาน    Long  Term  Care   มกีระบวนการดาํเนนิงาน  โดย การแตงตัง้คณะกรรมการ  ม ี Care  manager  

พัฒนา อสม./Care giver โรงเรียนผูสูงอายุ คัดกรองสุขภาพ ดูแลผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง 

สนบัสนนุชมรมผูสงูอาย ุและมรีะบบสงตอและการตดิตามดแูลผูสงูอายทุีบ่าน ดาํเนนิงาน ดงัภาพ
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 : การดําเนินงานในตําบล ( พื้นที่ รพ.สต บานเพชร  อ.กระสัง)

 จากเวที DHS ที่ไดคืนขอมูลสุขภาพ พบวา พื้นที่ รพ.สต บานเพชร มีประชากรผูสูงอายุ

มากที่สุด ดังนั้นจึงไดดําเนินโครงการ โดยมีกรอบแนวคิด คือ ไมซึมเศรา ไมเหงา มีเพื่อน 

มีกิจกรรม มีคุณคาในตนเอง ไมทอดทิ้งกัน  

 รูปแบบดําเนินงาน ประกอบดวย

 1. จัดตั้งคณะกรรมการ เครือขาย DHS จิตเวชกระสัง

 2. นําขอมูลผูปวย ติดบาน ติดเตียง ติดสังคม มาวิเคราะห

 3. จัดกิจกรรมสูงวัยใสใจ 5 มิติ  โดย ผูสูงอายุรวมจัดตารางเรียนกับเจาหนาที่

 ดานที่ 1  สุขสบาย (health) ตรวจรางกายลงทะเบียน แจกสมุดพก ประเมินคุณภาพ

ชีวิต ออกกําลังกาย 7 ทา ใหการบาน ออกมาเลา และทําทาที่สอน

 ดานที่ 2  สุขสนุก (recreation) รํากันตรด

 ดานที่ 3  สุขสวาง (Cognition) คัดกรองสมองเสื่อม/ซึมเศรา  กิจกรรมสลับตัวอักษร

 ดานที่ 4  สุขสงา (Integrity) เลานิทานในศูนยเด็กเล็ก เลาความภาคภูมิใจ วางแผน

เยี่ยมบานผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง(สัปดาหที่ 4) ออกเยี่ยมบาน(สัปดาหที่ 5) คนพบนวัตกรรม

ตอนเยี่ยมบาน นํามาทําที่โรงเรียนผูสูงอายุ

 ดานที่ 5 สุขสงบ (peacefulness) สวดมนตสรภัญญะ

 4. กิจกรรมการติดตามสนับสนุนใหผูสูงอายุฝกที่บาน และสําหรับผูสูงอายุติดบาน 

ติดเตียง ใชระบบการติดตาม  Thai Care Cloud  

 5. การประเมินผล ใช CIPP Model 1. Cortex Evaluation บริบทและสิ่งแวดลอม

ผูสงูอายทุกุชมรมในตาํบลไดมโีอกาสเขารวมกจิกรรมความสขุ 5 มติ ิ 2. Input Evaluation ปจจยั

นาํเขาหนวยงานของรฐัสนบัสนนุงบประมาณลาชา ไมตอเนือ่ง  3.  Process Evaluation กระบวนการ

บางกจิกรรมไมไดทาํตามตารางเรยีนทีว่างไว  4. Product Evaluation ประเมนิผลตามวตัถปุระสงค  

ตามตัวชี้วัด 1. รอยละผูสูงอายุที่เสี่ยงตอการฆาตัวตายไมมีการฆาตัวตาย (เปาหมายรอยละ 

100 ผลลัพธรอยละ 100) 2. รอยละผูสูงอายุไดรับการสงเสริมดวยกิจกรรมสรางสุข 5 มิติ 

(เปาหมายรอยละ 100 ผลลัพธ  รอยละ 80) 3. รอยละการลดปญหาดานสังคมจิตใจ (เปาหมาย

รอยละ 80 ผลลัพธรอยละ 80) 4. รอยละของผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี (เปาหมายรอยละ 80 

ผลลพัธรอยละ 80)  5. รอยละเกดิเครอืขายการดแูลสขุภาพจติกลุมวยัผูสงูอาย ุ(เปาหมายรอยละ 80 

ผลลัพธรอยละ 80)
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ผลการดําเนินงาน

 จากการพัฒนาระบบสงเสริมปองกันปญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 8 พบวา 

 -  โรงพยาบาลชุมชนมีการจัดบริการดูแลทางสังคมจิตใจในคลินิก NCD หรือคลินิก

ผูสูงอายุ จํานวน 62 แหงจาก 82 แหง รอยละ 76.54 (เกณฑไมนอยกวารอยละ 75)

 -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีการใหบริการดูแลทางสังคมจิตใจในผูสูงอายุ

ทีต่ดิบาน ตดิเตยีง จาํนวน 59 แหง จากตาํบลจดัการสขุภาพทีด่าํเนนิงาน Long Term Care - LTC 

ปพ.ศ.2559 จํานวน 100 ตําบล รอยละ 59 (เปาหมายไมตํ่ากวารอยละ 50)

 -  อําเภอที่มีชมรมผูสูงอายุที่ดําเนินกิจกรรมสรางสุข 5 มิติ จํานวน 50 อําเภอ 

จาก 88 อําเภอ รอยละ 56.8 (เปาหมายไมตํ่ากวารอยละ 50)

รูปภาพเพิ่มเตมิ เขต 5: หน้า 27 
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เขตสุขภาพที่ 10

 ศูนยสุขภาพจิตที่ 10  ไดขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาระบบสงเสริมและปองกันปญ

หาสุขภาพจิตผูสูงอายุในเขตสุขภาพที่ 10 โดยการชี้แจงถายทอดนโยบายและการวางแผนการ

ดําเนินสุขภาพจิต  การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิตใน

วัยผูสูงอายุโดยบูรณาการดําเนินงานผูสูงอายุรวมกับเขตสุขภาพ  พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ

ขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตวัยผูสูงอายุ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและติดตามระบบการ

ดําเนินงานในเขตสุขภาพ

 

 ดงัตวัอยาง : การเสรมิสรางความสขุ 5 มติแิบบบรูณาการชมรมผูสงูอายบุานหนองแสงใต 

ต.เมืองเดช  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

 ผูสงูอายบุานหนองแสงใต พบวามปีญหาสขุภาพทีพ่บ ไดแก  เบาหวาน ความดนัโลหติสงู 

พกิาร หอบหดื หลอดเลอืดสมอง หวัใจ ไตวาย มะเรง็  ประกอบกบัผูสงูอาย ุ60 ปขึน้ไปเพิม่ขึน้ทกุป 

ซึ่งผูสูงอายุในชุมชนควรจะมีสังคมในกลุมผูสูงอายุรุนเดียวกัน ทํากิจกรรมรวมกันใหความสําคัญ

เคารพฟงความคิดเห็นแสดงออกใหเห็นวามีการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชมรม

จึงมองเห็นความสําคัญของผูสูงอายุ จึงจัดตั้งชมรมขึ้นเพื่อเปนกําลังใจเพื่อเปนการชวยเหลือ 

เพือ่ความสามคัคเีพือ่พฒันาศกัยภาพผูสงูอาย ุใหสามารถดาํรงชวีติอยูในชมุชนไดอยางมคีวามสขุ  
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วัตถุประสงค

 1. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีตอกัน  

 2. เพื่อรวมกลุมจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภา  

 3. เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมศาสนา 

 4. เพื่อชวยเหลือเอื้ออาทรตอกัน 

 5. เพื่อการกุศลสาธารณประโยชน 

 6. เพื่อเปนกําลังใจใหผูสูงอายุในชุมชนพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมชมรม 

 ตรวจสขุภาพประจาํป เขารบัการอบรมเรือ่งการดแูลสขุภาพ การออกกาํลงักายทาํกจิกรรม

รวมกนัในบางโอกาส ใหมอีาสาสมคัรดแูลผูสงูอายใุนชมุชน อผส.จะตองดแูลผูสงูอายใุนครวัเรอืน

ที่รับผิดชอบ  ออกเยี่ยมเพื่อนผูสูงอายุในชุมชนที่ไมสบาย รวมกิจกรรมทางศาสนา 

 การเสริมสรางความสุข 5 มิติแบบบูรณาการชมรมผูสูงอายุ ดําเนินการ โดย สุขสบาย 

มกีารสงเสรมิใหผูสงูอายเุกดิความสขุสบายเพือ่ใหเกดิความคลองแคลววองไว  ไมเกดิอบุตัเิหตงุาย 

โดยมีกิจกรรมการออกกําลังกาย  การเคลื่อนไหว การบริหารกลามเนื้อขอตอ และฝกการควบคุม

หารหายใจเปนจังหวะตามการออกกําลังกาย 

 สุขสนุก มีกิจกรรมที่เนนความสนุกสนาน เพลิดเพลินสรางสัมพันธภาพ ระหวางสมาชิก

ในครอบครัวกับผูสูงอายุ และมีการเปดโอกาสใหผูสูงอายุไดแสดงความสามารถของตนเอง เชน 

การรองเพลง การรําวง การรํา เรื่องตอกลอน
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 สุขสงา กิจกรรมสรางความภาคภูมิใจเห็นคุณคาตนเองและชวยเหลือผูอื่นในสังคม 

โดยจะมีการจัดกิจกรรมรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุในวันสงกรานต  กิจกรรมเยี่ยมบานใหกําลังใจซึ่งกัน

และกันในเวลาเจ็บปวยหรือตองนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

 สุขสวาง การฝกสมอง เพื่อลดการเสื่อมถอยของสมอง เชนการฝกการอาน การเขียน    

การบอกวนัเวลา  สถานที ่ การสงัเกตสิง่ตางๆ ทีอ่ยูรอบตวั  ถามสิง่ทีผ่านมา ทาํอะไรมากอนพบกนัวนันี ้

เพื่อเปนการฝกคิดทบทวน และชะลอความเสื่อมของสมองได

 สุขสงบ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความสงบสุข เพื่อปรับความคิด บริหารจิตใหเกิดสติ 

การฝกนั่งสมาธิ การหายใจ อยางถูกวิธี การฝกความผอนคลาย ทิ้งความวาวุนใจอยูกับปจจุบัน 

“รักเหนือรัก”
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เขตสุขภาพที่ 11

 เขตสุขภาพที่ 11 มีผูสูงอายุที่ จํานวน 571,569 คน   ติดสังคม  จํานวน 242,109 

คน (รอยละ  42.36)  ติดบาน จํานวน 7,652 คน (รอยละ 1.34)  ติดเตียง จํานวน 2,456 คน 

(รอยละ 0.4)  และยังไมไดคัดกรอง จํานวน 318,782 คน (รอยละ 65.78)

 ในการขับเคลื่อนระบบการสงเสริมสุขภาพจิต และปองกันปญหาสุขภาพจิตผูสูงอายุ

ในพืน้ที ่ดาํเนนิการทัง้ในโรงพยาบาลชมุชนและในชมุชน โดยเปนการบรูณาการงานสขุภาพจติใน

ผูสงูอายแุละผูพกิารภายใตนโยบาย Long Term Care - LTC ซึง่ศนูยสขุภาพจติที ่11 ไดดาํเนนิการ

โดย การชีแ้จงการดาํเนนิงานระดบัเขตและระดบัจงัหวดั คดัเลอืก รพช. รพ.สต. ชมรมผูสงูอาย ุเพือ่

ดาํเนนิกจิกรรม พฒันาศกัยภาพบคุลากรใน รพช.และ รพ.สต. เพือ่สาํรวจขอมลูผูสงูอายตุดิบานและ

ติดเตียง รวมถึงจัดทําแผนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิตผูสูงอายุ 

นิเทศติดตามและจัดเวทีแลกเปลี่ยนในเขตสุขภาพ

 ดังตัวอยาง : การดูแลสุขภาพจิตวัยสูงอายุระดับอําเภอ อําเภอคีรีรัฐ จ.สุราษฏรธานี 

มุงดําเนินงานดูแลสุขภาพจิตผูสูงอายุ ดังนี้

 การดแูลผูปวยสงูอายภุาวะสมองเสือ่ม ดาํเนนิการโดยแตงตัง้คณะกรรมการระดบัจงัหวดั 

เพื่อพัฒนาระบบสงตอ  และพัฒนารูปแบบการดูแลผูสูงอายุสมองเสื่อม และมีโปรแกรมการดูแล 

ดังนี้ กลุมปกติ  ดําเนินการปองกัน  ,การคัดกรองและเฝาระวัง, ใหสุขศึกษา, สรางเสริมสุขภาพ

โดยใชกจิกรรมของชมรมผูสงูอาย ุพฒันาศกัยภาพแกนนาํผูสงูอาย ุ“รูเทาทนัปองกนัสมองเสือ่ม”  

ในกลุมเสี่ยง จัดกิจกรรมกระตุนสมองอยางเปนระบบ การจัดรายกรณี/เตรียมความพรอมผูดูแล  

กลุมปวย เขาสูการรักษา และ Care giver burden เยี่ยมบาน จัด Day Care รวมถึงพัฒนา    

อสม.เปน อสม.เชี่ยวชาญสมองเสื่อม  
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 การดแูลผูสงูอายซุมึเศรา ดาํเนนิการโดย ระดมสมองแกนนาํผูสงูอายแุละอาสาสมคัรดแูล

ผูสูงอายุ สรางความตระหนักในชมรมผูสูงอายุ  จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิตในชมรม : ความสุข 

5 มิติ จัดโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อนเพื่อเสริมพลัง  

 การดูแลผูสูงอายุที่ตองพึ่งพา ดําเนินการเฝาระวัง Burden

 ตัวอยาง : การดําเนินงานสุขภาพจิตผูสูงอายุ ระดับตําบล ในตําบลนายาง อ.คีรีรัฐ 

ไดดาํเนนิการพฒันาตาํบลตนแบบดานการดแูลผูสงูอายรุะยะยาวดวยการบรูณาการการมสีวนรวม

ของชมุชนนายาง เนือ่งจากการวเิคราะหสถานการณผูสงูอายใุนชมุชน พบวา ผูสงูอายมุภีาวะพึง่พา  

ผูสูงอายุอยูตามลําพังเพิ่มมากขึ้น การเจ็บปวยดวยเรื้อรัง มีคาใชจายประมาณรอยละ 70 ที่เขามา

รักษาในสถานพยาบาล ซึ่ง  สาเหตกุารปวยสวนใหญ ปวยดวยโรคความดันโลหติสูง โรคเบาหวาน  

โรคหัวใจ  โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมองและโรคสมองเสื่อม ผูสูงอายุ จํานวน รอยละ 82 มีโรค

เรื้อรังอยางนอย 1 โรคและรอยละ 65  มีมากกวา 1 ปญหาสุขภาพ ผูสูงอายุมีอัตราการเขารับ

การรักษาในโรงพยาบาลสูง เปน 3 เทาของคนในกลุมอายุที่นอยกวา 60 ป จํานวนวันนอนพัก

รักษาในโรงพยาบาลนานกวาวัยอื่นๆ 2 เทา ปญหาสุขภาพจิต วิตกกังวล ซึมเศรา นอนไมหลับ 

ระแวง สมองเสื่อม

 การดําเนินงานของชุมชน มีกระบวนการทํางานเปนภาคีเครือขาย อาศัยความรวมมือ 

กับทุกฝายที่เกี่ยวของ ไดรับการสนับสนุนจาก นายอําเภอ สาธารณสุขอําเภอ ผูอํานวยการ

โรงพยาบาล รวมถึง นายกองคการบริหารสวนตําบล  ผูนําชุมชน  และกลุมตางๆ  โดยมีองคการ

บรหิารสวนตาํบล โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบล กลุม อผส. และชมรมผูสงูอาย ุเปนกาํลงัสาํคญั 

ไดแบงบทบาทหนาที ่โดยบคุลากรระดบัอาํเภอ สนบัสนนุ ดานบรหิาร วชิาการและบรกิารแกพืน้ที ่ 

ระดับตําบล เปนพี่เลี้ยง วางแผนการดําเนินงานและคอยประสานงานรวมกิจกรรมกับเครือขาย 

ระดับหมูบาน เขาถึงผูสูงอายุ รูปญหา นําไปสูการแกปญหาสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน ทั้งนี้

ไดวางรูปแบบการดูแลผูสูงอายุ ดังนี้

 1.  จาํแนกผูสงูอายตุามกลุมศกัยภาพ ตามความสามารถในการประกอบกจิวตัรประจาํวนั

 2. ผูสูงอายุกลุมที่ 1 ชวยเหลือตนเองได ชวยเหลือผูอื่นและสังคมชุมชนได (ติดสังคม) 

สงเสรมิใหเขารวมกจิกรรมของชมรมผูสงูอายบุานยาง เพือ่ใหผูสงูอายไุดทาํกจิกรรมตางๆ รวมกนั 

เพื่อสงเสริมสุขภาพ ทั้ง 4ดาน ไดแก รางกาย จิตใจ สังคม และปญญา โดยการจัดโครงการพัฒนา

ทักษะกายใจผูสูงวัยสุขภาพดี  โครงการพัฒนาศักยภาพ อผส. ดานการสงเสริมสุขภาพจิต
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             ผูสูงอายุกลุมที่ 2 ชวยเหลือตนเองไดบาง (ติดบาน) ผูสูงอายุกลุมที่ 3 ปวยและชวยเหลือ

ตนเองไมได พิการ/ทุพพลภาพ(ติดเตียง) ผูสูงอายุกลุมที่ 4 ผูปวยผูสูงอายุระยะสุดทาย 

(palliative care) ดาํเนนิการโดย  ทมีสหวชิาชพีประเมนิปญหาของผูปวยสงูอายใุหความรูเฉพาะ

ดานในการดูแลผูสูงอายุ ที่เจ็บปวยที่บานแกญาติผูดูแลและวางแผนการเยี่ยมผูปวย ติดตาม

เยี่ยมบานโดยทีม อผส.หมูละ 5 คน เปนประจํา เดือนละ 2 ครั้ง กลุมติดเตียงไดรับการเยี่ยม

โดยทีมสหวิชาชีพ และดูแลตอเนื่องตาม Care Plan โดย Care giver อบรมพัฒนาทักษะแกญาติ

ผูดูแลผูสูงอายุ

การดูแลสุขภาพจิต เนนสงเสริมกิจกรรมสรางสุข 5 มิติ

ผลลัพธการดําเนินงาน

 ผูสงูอายอุาํเภอครีรีฐันคิมไดรบัการคดักรองภาวะซมึเศรา รอยละ 91.16  ชมรมผูสงูอายทุีใ่ช 

กรอบแนวคิดการสรางสุข 5 มิติ ในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ รอยละ 3 อัตราการเกิด 

Care giver burden ในผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา (กลุมติดบาน-ติดเตียง) รอยละ 3.94 และไมมี

ผูสูงอายุที่ฆาตัวตายสําเร็จ
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เขตสุขภาพที่ 12

 การขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาระบบสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิต

วยัสงูอายใุนเขตสขุภาพที ่12 มขีัน้ตอนการดาํเนนิงาน ไดแก การประชมุชีแ้จงในพืน้ที ่ การอบรม

พัฒนาศักยภาพวิทยากรในพื้นที่ การนิเทศติดตามงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูในพื้นที่ และ

ผลการดําเนินงานในภาพเขต พบวา มีรพช.ที่มีคลินิก NCD/คลินิกผูสูงอายุ เขารวมดําเนินการ 

จํานวน 77 แหง (100%) มี รพ.สต.เขารวมดําเนินการ จํานวน 29 แหง  (37.6%)  ผูสูงอายุที่รับ

บริการที่คลินิก NCD/คลินิกผูสูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน ไดรับการคัดกรองภาวะซึมเศรา และ

ผูที่มีความเสี่ยงตอภาวะซึมเศรา (2Q+ve) จํานวน 3,542 คนไดรับการดูแลชวยเหลือทางสังคม

จิตใจ  จํานวน 2,691 คน คิดเปนรอยละ 75.97  และผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง จํานวน 732 คน

ไดรบัการคดักรองซมึเศรา รอยละ 100 มคีวามเสีย่งดานสขุภาพจติ (2Q+) จาํนวน 410 คน และ

ไดรับการดูแลชวยเหลือทางดานสังคมจิตใจ จํานวน 410 คน

 ดังตัวอยางการดําเนินงาน :  โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี : ดูแลผูสูงวัย...

ดวยหัวใจ

 ที่ไดวิเคราะหขอมูลวัยสูงอายุ พบวา มีประชากร ผูสูงอายุ 9,555 ราย ติดสังคม 

9,367 ราย ติดบาน 157 ราย ติดเตียง 37 ราย ปญหาสาธารณสุขในพื้นที่ กลุมโรคไมติดเชื้อ

(โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง อุบัติเหตุจราจรทางบก) 

กลุมโรคตดิเชือ้ (โรคไขเลอืดออก โรคอจุจาระรวง  โรคตดิเชือ้ระบบทางเดนิหายใจ)  ปญหาความกงัวล

เกี่ยวกับการเจ็บปวยเรื้อรัง เบื่อรับประทานยา เบื่ออาหาร ทอแท เสียกําลังใจ คิดวาตนเอง

เปนภาระตอครอบครัว กังวลคาใชจาย ผลคืออาการผูปวยทรุดลง รักษายากขึ้น

ดังนั้นจึงไดกําหนดเปาหมายในการดําเนินการ

 1. ผูสูงอายุโรคเรื้อรังไดรับการคัดกรองภาวะซึมเศรา > 90 %

 2. ผูสูงอายุโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศราไดรับการดูแลชวยเหลือ 100 %

 3. ผูสูงอายุโรคเรื้อรังติดบาน/ติดเตียง ไดรับการเฝาระวังดูแลดานสุขภาพจิต 100 %
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ขั้นตอนการดําเนินงาน ไดแก

 พัฒนาระบบการดูแล  โดยการ

 1.1. พฒันาระบบฐานขอมลู  โดยรวบรวมขอมลูผูปวยทัง้หมดและคนืขอมลูรายบคุคลสู 

รพ.สต./ชุมชน   

 1.2. ศึกษาและพัฒนาระบบการติดตามและติดตามตอเนื่อง  เกิดเครื่องมือการติดตาม

รายบคุคล  หลงัจากนัน้ดาํเนนิการปพูรหมเยีย่มบาน/วางแผนการชวยเหลอื รวมกบัทมีสหวชิาชพี 

 1.3 ระบบการสงตอ  ไดแก ระบบ Refer in, Refer back,Refer out และ Refer Link 

กับ รพ. แมขาย (ปตตานี) รพ.ยะลา 

 1.4. ระบบยา กรอบบญัชยีาทีโ่รงพยาบาลปตตานกีาํหนดและมรีายการยาตามรายการ 

Refer back ทกุราย รายงานยาใหเภสชักรทราบ คยีขอมลูผูปวยจะม ีpop-up ขึน้มา ซึง่ใน Note 

ของผูปวย จะมีรายการยาที่ผูปวยรับ พรอมกับวิธีรับประทานยา ที่มีการปรับจากโรงพยาบาล

ปตตานีซึ่งผูปวยจะกลับไป follow up ปละ 1 ครั้ง   

 1.5. จัดระบบนัด เพื่อลดการรอคอย  

 1.6. จัดทําสมุดประจําตัว/ประวัติการรักษา/แบบบันทึก/การรับประทานยาแบบ DOT 

 1.7. การคนหาผูปวยรายใหม คนหา/คัดกรองโดยเจาหนาที่รพ.สต./ทีมเครือขาย 

เพื่อเขาสูกระบวนการรักษา ทีมจิตเวชประเมินอาการ/รายงานแพทย/ประสาน รพ.แมขาย 

ดูแลรับการรักษาตอเนื่อง

 โดยใช กลุม Line Psycho Khokpho เมื่อ Lineมา คนและยาถึง
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กิจกรรมการสรางสุขในผูสูงอายุโรคเรื้อรัง/คลินิกสูงอายุ

  1. กลุมตดิสงัคม  ดนตรไีทยในทกุวนัศกุรสขุสบาย,สขุสนกุ,สขุสงา,สขุสวาง และสขุสงบ

  2. กลุมติดบาน (232 ราย) สราง Care giver โดยทีม Long Term Care ติดตามเย่ียม

โดยทีมสหวิชาชีพ   

  3. กลุมติดเตียง (37 ราย) สราง Care giver โดยทีม Long Term Care ติดตามเยี่ยม

โดยทีมสหวิชาชีพใหกําลังใจญาติ  

  2. กลุมติดบาน (232 ราย) สราง Care giver โดยทีม Long Term Care ติดตามเย่ียม

  3. กลุมติดเตียง (37 ราย) สราง Care giver โดยทีม Long Term Care ติดตามเยี่ยม  3. กลุมติดเตียง (37 ราย) สราง Care giver โดยทีม Long Term Care ติดตามเยี่ยม

 4. มีศูนยอุปกรณเครื่องมือ
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ผลการดําเนินงาน

 1. ผูสูงอายุโรคเรื้อรังไดรับการติดตามดูแลรักษาครอบคลุมตอเนื่อง  โดย ผูสูงอายุโรค

เรื้อรังไดรับการคัดกรองภาวะซึมเศรา 85.66% และไดรับการดูแลชวยเหลือ 100% (29 ราย)

สวนผูสูงอายุโรคเรื้อรังที่ติดบาน/ติดเตียง ไดรับการเฝาระวังดูแลดานสุขภาพจิต 100% (4/29)

 2. มีการทํางานเปนทีมโดยบูรณาการงานรวมกัน มีภาคีเครือขายรวมดูแลตามภารกิจ 

ทั้งในระบบสาธารณสุขและนอกระบบ 

 3.  การใหบรกิารดวยหวัใจความเปนมนษุย แมไมมผีลตอบแทน แตผูใหบรกิารเกดิความ

ภาคภูมิใจที่ไดชวยเหลือเพื่อนมนุษย 

 4.  เกิดเครือขายในชุมชนในการดูแลชวยเหลือ
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กรุงเทพมหานคร

 การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุเขตกรุงเทพมหานคร ในป 2560 เปนการ

ดําเนินงานในพื้นที่นํารองที่อยูในเขตรับผิดชอบของ ศูนยบริการสาธารณสุข 8 แหง โดยวางแผน

การดําเนินงาน ดังนี้

 1. พฒันาศกัยภาพบคุลากรศนูยบรกิารสาธารณสขุใหมคีวามรูในการจดับรกิารดแูลทาง

สังคมจิตใจแกผูสูงอายุและมีความรูในการจัดกิจกรรมสรางสุข 5 มิติ   

 2. การพัฒนาโปรแกรมสงเสริมความสุขสําหรับผูสูงอายุในเขตกทม.  

 3. สัมมนาการดําเนินงานสงเสริมปองกันปญหาสุขภาพจิตผูสูงอายุเขตกทม. ซึ่งปรากฏ

ผลลพัธการดาํเนนิงาน ดงันี ้ 1.มเีครอืขายการดาํเนนิงานสขุภาพจติในเขตเมอืง  2.ไดตนแบบของ

โปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิตเพื่อสรางความสุขใหผูสูงอายุในเขตกทม. 3.รอยละของผูสูงอายุ

กลุมเสี่ยงที่มีปญหาสุขภาพมารับบริการที่คลินิก NCD ไดรับการดูแลทางสังคมจิตใจ (100%) 

4.รอยละของผูสูงอายุติดบานติดเตียง ไดรับการดูแลทางสังคมจิตใจ (68.32%)
 

 ดังตัวอยาง : การดําเนินงานในพื้นที่ ชุมชนเกาแสนเจ็ด ในการดําเนินโครงการ

สรางสุข 5 มิติ

 ชุมชนเกาแสนเจ็ดมีผูสูงอายุจํานวน 91,539 คน  มี 39200 หลังคาเรือนชมรมผูสูงอายุ 

5 ชมรม เปนชุมชนท่ีอยูในความรับผิดชอบของศูนยบริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ เปนหนวยงาน

สังกัดสํานักอนามัย กทม. ทําหนาที่เปนหนวยปฏิบัติการ ดานสาธารณสุข ใหบริการทั้งในและ

นอกสถานที่ โดยครอบคลุม 4 มิติ ไดแก 1. งานสงเสริมสุขภาพ 2. งานปองกันและควบคุมโรค 

3. งานรักษาพยาบาล 4. ฟนฟูสุขภาพ องคกร การทํางานเปนทีม ชุมชนมีสวนรวม ภายใตระบบ

สุขภาพอําเภอ ที่ดําเนินการระหวาง สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร ศูนยบริการสาธารณสุข 

56 ทับเจริญ เครือขายภายในทีมสหวิชาชีพ และเครือขายภายนอก ไดแก สํานักงานเขต กองทุน

หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ศูนยสุขภาพจิตที่ 13 สถาบันสมเด็จเจาพระยาวิทยาลัยพยาบาล

นพรัตนวชิระ สํานักการแพทย กทม. อาสาสมัครสาธารณสุข สถานีตํารวจ  ศูนยสุขภาพชุมชน 

กองสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม องคกรเอกชนมูลนิธิตางๆ สถานประกอบการ โรงเรียนในพื้นที่วัด

 ที่มาโครงการ ประธานชุมชนเกาแสนเจ็ด ไดมีโอกาสเขารวมประชุมดําเนินงานดาน

สขุภาพจติผูสงูอายขุองกรมสขุภาพจติ(ศนูยสขุภาพจติที1่3) ทาํใหเกดิแนวคดิในการกอตัง้โรงเรยีน

ผูสูงอายุในชุมชน โดยเริ่มจากผูสูงอายุที่มีความสนใจในการ เขารวมกิจกรรม 5-6 คน และ

เริ่มดึงกลุมผูสูงอายุติดบานมารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
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วัตถุประสงคของโครงการ

 1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดูแลผูสูงอายุที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ

ผูสูงอายุ

 2. เพื่อผูสูงอายุไดรับการดูแลทางดานรางกาย สังคม และจิตใจ

 3. เพื่อใหผูสูงอายุมีการรวมกลุมกันทํากิจกรรม ในดานรางกาย สังคม และจิตใจ

อยางตอเนื่อง

 4. เพื่อใหกลุมผูสูงอายุติดบานเปลี่ยนมาเปนกลุมติดสังคมการดําเนินการจัดกิจกรรม: 

กิจกรรมสรางสุข 5 มิติ (สุขสบาย สุขสนุก สุขสวาง  สุขสงา สุขสงบ )

รูปแบบการดําเนินงาน

 1. ชมุชนจดัตัง้คณะผูดาํเนนิงานโรงเรยีนผูสงูอายเุกาแสนเจด็ ทมีสหวชิาชพี ศนูยบรกิาร

สาธารณสุข 56 ทับเจริญ ใหการสนับสนุนและประสานงาน พรอมบูรณาการ ภาคอื่น เชน 

เขตคนันายาว , กศน. และสภาวฒันธรรมเขตคนันายาว และอาสาสมคัรสาธารณสขุ  (อสส.) Care giver

 2. ประชุมเพื่อวางแผน

 3. ดําเนินการตามตารางกิจกรรม  โดยมีกิจกรรมหลักในแตสัปดาห

 

  1. ตองยืนไวอาลัย  เปนเวลา 1 นาที  2. นั่งสมาธิ เปนเวลา 5 นาที 3. ออกกําลังกาย 
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คูมือรูปแบบการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในระบบปฐมภูมิ54

การจัดกิจกรรมสรางสุข 5 มิติ

1.สุขสบาย

4.สุขสวาง

5.สุขสงบ 

3.สุขสงา

2.สุขสนุก
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เป้ำหมำย  :  ผู้สูงอำยุกลุ่มติดบ้ำน ในชุมชนเก้ำแสนเจ็ด   เขตคันนำยำว จ ำนวน 20 คน 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรและสถำนท่ี ระหว่ำงเดือน พฤษภำคม - สิงหำคม 2560 ณ ชุมชนเก้ำแสนเจ็ด  เขต
คันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรดูแลผู้สูงอำยุท่ีมีประสิทธิภำพ และเหมำะสมกับผู้สูงอำยุ 
2. เพื่อผู้สูงอำยุได้รับกำรดูแลทำงด้ำนร่ำงกำย สังคม และจิตใจ 
3. เพื่อให้ผู้สูงอำยุมีกำรรวมกลุ่มกันท ำกิจกรรม ในด้ำนร่ำงกำย สังคม และจิตใจอย่ำงต่อเนื่อง 
4. เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอำยุติดบ้ำนเปล่ียนมำเป็นกลุ่มติดสังคม 
กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม: กิจกรรมสร้ำงสุข 5 มิติ (สุขสบำย สุขสนุก สุขสว่ำง  สุขสง่ำ สุขสงบ ) 

รูปแบบกำรด ำเนินงำน 
1.ชุมชนจัดต้ังคณะผู้ด ำเนินงำนโรงเรียนผู้สูงอำยุเก้ำแสนเจ็ด  ทีมสหวิชำชีพ ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 56  
ทับเจริญ ให้กำรสนับสนุนและประสำนงำน พร้อมบูรณำกำร ภำคอื่น เช่น เขตคันนำยำว , กศน. และ    สภำ
วัฒนธรรมเขตคันนำยำว และอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสส.) Care giver 
2.ประชุมเพื่อวำงแผน 
3.ด ำเนินกำรตำมตำรำงกิจกรรม   โดยมีกิจกรรมหลักในแต่สัปดำห์ 

1. ต้องยืนไว้อำลัย  เป็นเวลำ 1 นำที 2. นั่งสมำธิ เป็นเวลำ 5 นำที 3. ออกก ำลังกำย ฝึกกำรทรงตัว 
ฝึกควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อ 4. มีกิจกรรมกระตุ้นสมอง ส่งเสริมควำมจ ำ 5. ทบทวนกำรบ้ำน 

หลังท ำกิจกรรมแต่ละสัปดำห์ 
1.วำงแผนน ำกิจกรรมไปฝึกและใช้ต่อท่ีบ้ำน 2. นดัหมำยครั้งต่อไป 

 
กำรจัดกิจกรรมสร้ำงสุข 5 มิติ 
1.สุขสบำย 

 
 
2.สุขสนุก 

 
3.สุขสง่ำ 

1.สุขสบาย

36 
 

เป้ำหมำย  :  ผู้สูงอำยุกลุ่มติดบ้ำน ในชุมชนเก้ำแสนเจ็ด   เขตคันนำยำว จ ำนวน 20 คน 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรและสถำนท่ี ระหว่ำงเดือน พฤษภำคม - สิงหำคม 2560 ณ ชุมชนเก้ำแสนเจ็ด  เขต
คันนำยำว กรุงเทพมหำนคร 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรดูแลผู้สูงอำยุท่ีมีประสิทธิภำพ และเหมำะสมกับผู้สูงอำยุ 
2. เพื่อผู้สูงอำยุได้รับกำรดูแลทำงด้ำนร่ำงกำย สังคม และจิตใจ 
3. เพื่อให้ผู้สูงอำยุมีกำรรวมกลุ่มกันท ำกิจกรรม ในด้ำนร่ำงกำย สังคม และจิตใจอย่ำงต่อเนื่อง 
4. เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอำยุติดบ้ำนเปล่ียนมำเป็นกลุ่มติดสังคม 
กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม: กิจกรรมสร้ำงสุข 5 มิติ (สุขสบำย สุขสนุก สุขสว่ำง  สุขสง่ำ สุขสงบ ) 

รูปแบบกำรด ำเนินงำน 
1.ชุมชนจัดต้ังคณะผู้ด ำเนินงำนโรงเรียนผู้สูงอำยุเก้ำแสนเจ็ด  ทีมสหวิชำชีพ ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 56  
ทับเจริญ ให้กำรสนับสนุนและประสำนงำน พร้อมบูรณำกำร ภำคอื่น เช่น เขตคันนำยำว , กศน. และ    สภำ
วัฒนธรรมเขตคันนำยำว และอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสส.) Care giver 
2.ประชุมเพื่อวำงแผน 
3.ด ำเนินกำรตำมตำรำงกิจกรรม   โดยมีกิจกรรมหลักในแต่สัปดำห์ 

1. ต้องยืนไว้อำลัย  เป็นเวลำ 1 นำที 2. นั่งสมำธิ เป็นเวลำ 5 นำที 3. ออกก ำลังกำย ฝึกกำรทรงตัว 
ฝึกควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อ 4. มีกิจกรรมกระตุ้นสมอง ส่งเสริมควำมจ ำ 5. ทบทวนกำรบ้ำน 

หลังท ำกิจกรรมแต่ละสัปดำห์ 
1.วำงแผนน ำกิจกรรมไปฝึกและใช้ต่อท่ีบ้ำน 2. นดัหมำยครั้งต่อไป 

 
กำรจัดกิจกรรมสร้ำงสุข 5 มิติ 
1.สุขสบำย 

 
 
2.สุขสนุก 

 
3.สุขสง่ำ 

37 
 

 
4.สุขสว่ำง 

 
 
5.สุขสงบ  

 
ผลกำรด ำเนินโครงกำร 

 ร้อยละ 100 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรคัดกรองสมองเส่ือมและภำวะซึมเศร้ำ 
 ร้อยละ 100 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้เรื่องกำรดูแลสุขภำพกำย และสุขภำพจิตท่ีเหมำะสม 
 ผลกำรประเมินควำมสุข พบว่ำ หลังเข้ำร่วมโครงกำรมีผู้สูงอำยุท่ีมีควำมสุขเท่ำกับคนท่ัวไปถึง

ดีกว่ำคนท่ัวไป ร้อยละ 90 มำกกว่ำ ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร 10% พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร
และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ผลลัพธ์ท่ีได้ 

 เกิดชุมชนเข้มแข็งและมีเครือข่ำยในด้ำนกำรท ำงำนส่งเสริมและป้องกันปัญหำสุขภำพในผู้สูงอำยุแบบ
องค์รวม 
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ผลการดําเนินโครงการ

 • รอยละ 100 ของผูเขารวมโครงการไดรับการคัดกรองสมองเสื่อมและภาวะซึมเศรา

 • รอยละ 100 ของผูเขารวมโครงการมีความรูเร่ืองการดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีเหมาะสม

 • ผลการประเมนิความสขุ พบวา หลงัเขารวมโครงการมผีูสงูอายทุีม่คีวามสขุเทากบัคนทัว่ไป

ถึงดีกวาคนทั่วไป รอยละ 90 มากกวา กอนเขารวมโครงการ 10% พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน



คูมือรูปแบบการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในระบบปฐมภูมิ 55
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2. เพื่อผู้สูงอำยุได้รับกำรดูแลทำงด้ำนร่ำงกำย สังคม และจิตใจ 
3. เพื่อให้ผู้สูงอำยุมีกำรรวมกลุ่มกันท ำกิจกรรม ในด้ำนร่ำงกำย สังคม และจิตใจอย่ำงต่อเนื่อง 
4. เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอำยุติดบ้ำนเปล่ียนมำเป็นกลุ่มติดสังคม 
กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม: กิจกรรมสร้ำงสุข 5 มิติ (สุขสบำย สุขสนุก สุขสว่ำง  สุขสง่ำ สุขสงบ ) 

รูปแบบกำรด ำเนินงำน 
1.ชุมชนจัดต้ังคณะผู้ด ำเนินงำนโรงเรียนผู้สูงอำยุเก้ำแสนเจ็ด  ทีมสหวิชำชีพ ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 56  
ทับเจริญ ให้กำรสนับสนุนและประสำนงำน พร้อมบูรณำกำร ภำคอื่น เช่น เขตคันนำยำว , กศน. และ    สภำ
วัฒนธรรมเขตคันนำยำว และอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสส.) Care giver 
2.ประชุมเพื่อวำงแผน 
3.ด ำเนินกำรตำมตำรำงกิจกรรม   โดยมีกิจกรรมหลักในแต่สัปดำห์ 

1. ต้องยืนไว้อำลัย  เป็นเวลำ 1 นำที 2. นั่งสมำธิ เป็นเวลำ 5 นำที 3. ออกก ำลังกำย ฝึกกำรทรงตัว 
ฝึกควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อ 4. มีกิจกรรมกระตุ้นสมอง ส่งเสริมควำมจ ำ 5. ทบทวนกำรบ้ำน 

หลังท ำกิจกรรมแต่ละสัปดำห์ 
1.วำงแผนน ำกิจกรรมไปฝึกและใช้ต่อท่ีบ้ำน 2. นดัหมำยครั้งต่อไป 

 
กำรจัดกิจกรรมสร้ำงสุข 5 มิติ 
1.สุขสบำย 

 
 
2.สุขสนุก 

 
3.สุขสง่ำ 
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4.สุขสว่ำง 

 
 
5.สุขสงบ  

 
ผลกำรด ำเนินโครงกำร 

 ร้อยละ 100 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรคัดกรองสมองเส่ือมและภำวะซึมเศร้ำ 
 ร้อยละ 100 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้เรื่องกำรดูแลสุขภำพกำย และสุขภำพจิตท่ีเหมำะสม 
 ผลกำรประเมินควำมสุข พบว่ำ หลังเข้ำร่วมโครงกำรมีผู้สูงอำยุท่ีมีควำมสุขเท่ำกับคนท่ัวไปถึง

ดีกว่ำคนท่ัวไป ร้อยละ 90 มำกกว่ำ ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร 10% พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร
และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ผลลัพธ์ท่ีได้ 

 เกิดชุมชนเข้มแข็งและมีเครือข่ำยในด้ำนกำรท ำงำนส่งเสริมและป้องกันปัญหำสุขภำพในผู้สูงอำยุแบบ
องค์รวม 

 

 

ผลลัพธที่ได

 • เกิดชุมชนเขมแข็งและมีเครือขายในดานการทํางานสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพใน

ผูสูงอายุแบบองครวม
38 

 

 
 

 
 

โอกำสในกำรพัฒนำ 

 เป็นต้นแบบศูนย์กำรเรียนรู้ผู้สูงอำยุในเขตคันนำยำว/กทม. 
 เป็นต้นแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวเชิงป้องกัน ในกรุงเทพมหำนคร 
 เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ผู้สูงอำยุท่ีมีควำมยั่งยืนสำมำรถด ำเนินงำนด้วยตัวของชุมชนเอง 
 มีงบประมำณสนับสนุนในกำรด ำเนินงำนจำกภำครัฐและเอกชน 
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โอกำสในกำรพัฒนำ 

 เป็นต้นแบบศูนย์กำรเรียนรู้ผู้สูงอำยุในเขตคันนำยำว/กทม. 
 เป็นต้นแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวเชิงป้องกัน ในกรุงเทพมหำนคร 
 เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ผู้สูงอำยุท่ีมีควำมยั่งยืนสำมำรถด ำเนินงำนด้วยตัวของชุมชนเอง 
 มีงบประมำณสนับสนุนในกำรด ำเนินงำนจำกภำครัฐและเอกชน 
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โอกำสในกำรพัฒนำ 

 เป็นต้นแบบศูนย์กำรเรียนรู้ผู้สูงอำยุในเขตคันนำยำว/กทม. 
 เป็นต้นแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวเชิงป้องกัน ในกรุงเทพมหำนคร 
 เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ผู้สูงอำยุท่ีมีควำมยั่งยืนสำมำรถด ำเนินงำนด้วยตัวของชุมชนเอง 
 มีงบประมำณสนับสนุนในกำรด ำเนินงำนจำกภำครัฐและเอกชน 

 

โอกาสในการพัฒนา

 • เปนตนแบบศูนยการเรียนรูผูสูงอายุในเขตคันนายาว/กทม.

 • เปนตนแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวเชิงปองกัน ในกรุงเทพมหานคร

 • เปนศูนยการเรียนรูผูสูงอายุที่มีความยั่งยืนสามารถดําเนินงานดวยตัวของชุมชนเอง

 • มีงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานจากภาครัฐและเอกชน



คูมือรูปแบบการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในระบบปฐมภูมิ56
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บทเรียนสําคัญ

บทเรียนสําคัญ

 ภายใตการดาํเนนิงานโครงการพฒันาระบบสงเสรมิและปองกนัปญหาสขุภาพจติ ป 2560 

ทั้ง 13 เขตสุขภาพ พบปจจัยรวมความสําเร็จ ดังนี้

 1. การดึงภาคีเครือขายจากหลายภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ

 2. การบูรณาการงานสงเสริมสุขภาพจิตเขากับระบบสนับสนุนตางๆ 

 3. มีการดําเนินงานในหลาย setting

 4. มีนโยบาย/สรางนโยบายในการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ 

 5. การมีแนวทางในการดูแลผูสูงอายุเฉพาะตามการคัดแยกกลุม

 6. การพัฒนาบุคลากรทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข

 7. การมี Intervention ที่หลากหลาย

 8. การมุงลดปจจัยเสี่ยง  เพิ่มปจจัยปกปองใหผูสูงอายุ ผูดูแล ครอบครัว ชุมชน

 9. การเสริมพลัง ความเขมแข็งในผูสูงอายุ

 10. การใหบรกิารดแูลเปนองครวม ทัง้ กาย จติใจ อารมณ สงัคม จติวญิญาณ เหมาะสม

กับบริบท วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

 11. การดําเนินโครงการในระยะยาว  การวิเคราะหสภาพปญหา การวางแผนงานและ 

การประเมินผล

“ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ”
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 พบวาปจจัย ดังกลาวมีความสอดคลองกับการศึกษาของ Centre for Addiction 

and Mental Health (CAMH) โครงการรวมดําเนินการรวมกันระหวาง Dalla Lana School 

of Public Health, University of Toronto and Toronto Public Health แคนาดา  

คูมือ Best practice guidelines for mental health promotion programs: Older adults 

55+ ไดสรุปแนวทางการจัดทําโครงการ/โปรแกรมในการสงเสริมสุขภาพจิตและมีขอสรุป 

จํานวน 11 แนวทาง ดังนี้

 1. ระบุกลุมเปาหมายเฉพาะ ในการเริ่มตนพัฒนาโปรแกรม/โครงการ

 2. มุงเนนการปรับเปลี่ยนปจจัยเสี่ยง ปจจัยปกปอง รวมทั้งปจจัยที่สงผลกระทบตอ

สุขภาพที่เกี่ยวเนื่องตอสุขภาพจิตของผูสูงอายุ

 3. การมีการแทรกแซง(intervene) ในหลาย setting

 4. การใหการสนับสนุนใหกลุมวิชาชีพและไมใชวิชาชีพ ในการดูแลผูสูงอายุดวย

สัมพันธภาพและความไววางใจจากผูสูงอายุ

 5. มุงเนนที่การเสริมพลังและความเขมแข็งทางใจผูสูงอายุ

 6. สงเสริมระบบสนับสนุนอยางครอบคลุม

 7. การเลือกใช Intervention ที่หลากหลาย 

 8. มัน่ใจวาการใหขอมลูและการบรกิารทีจ่ดัใหผูสงูอาย ุเหมาะสมสอดคลองกบัวฒันธรรม 

เปนองครวมและถูกตอง ยุติธรรม

 9. ดึงการมีสวนรวมจากหลายภาคสวน

 10. เนนโอกาสในดานการเปลี่ยนแปลงนโยบาย องคกร และการสนับสนุน

 11. มีเปาหมายในการดําเนินโครงการในระยะยาว โดยการวางแผน พัฒนา และประเมินผล 

โดยมีรายละเอียดในแนวทางทั้ง 11 แนวทาง ดังนี้
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รายละเอียด
 -  การประเมินจากความตองการเฉพาะเจาะจงของกลุมเปาหมาย (โดยพิจารณา

ในทุกมิติทั้งดานรางกายและจิตใจ)

 -  พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตที่เฉพาะเจาะจงของประชากร

 -  บงชี้วา ประชากรเฉพาะจะไปถึงเปาหมายไดอยางไร  ที่ไหนและเมื่อไหร

 -  การวางแผนโครงการมีแนวทางที่กลุมเปาหมายเฉพาะมีสวนรวมในทุกดานโครงการ 

ทั้งดานการวางแผน การพัฒนาและการประเมินผล 

ตัวอยาง
 กลุมเปาหมายเฉพาะเจาะจง เชน

 - ผูประสบภาวะสูญเสีย 

 - ผูมีฐานะยากจน

 - ผูอยูตามลําพัง ไมมีสังคม ขาดผูดูแล

 - ผูที่มีโรคเรื้อรัง

 - ผูที่ตองดูแลระยะยาว (LTC) ที่บาน

 - ผูมีการศึกษานอย

 - ผูเกษียนกอนหมดอายุงาน

 - ผูใกลหมดสัญญาจางงาน

 - ผูอพยพ/ชนกลุมนอย

ระบุกลุมเปาหมายเฉพาะ 

ในการเริ่มตนพัฒนาโปรแกรม/โครงการ 

แนวทาง

ที่ 1
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รายละเอียด
 - การคนหาปจจัยปกปอง ปจจัยเสี่ยง ปจจัยดานสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

 - การประเมินปจจัยดานสุขภาพ ที่สามารถปรับเปลี่ยนได

 - การวางแผนในการเสรมิปจจยัปกปอง ลดปจจยัเสีย่ง และอทิธผิลทีม่าจากปจจยัดาน

สุขภาพที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย

ตัวอยาง
 ตัวอยางปจจัยปกปอง เชน

 - การเพิ่มพูน ความภาคภูมิใจในตน (self-esteem)

 - การเพิ่มพูนความเขมแข็งทางใจ (resilience)

 - การเพิ่มทักษะในการแกปญหา  

 - การสนับสนุนทางสังคมจากชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน องคกรหนวยงานตางๆ

 - การมีวิถีชีวิตสุขภาพ (healthy life style)

 - การเขาถึงบริการตางๆของรัฐไดงาย

 -  การมีสภาวะทางสุขภาพดี

 - การมีสังคม มีเพื่อน การไดเปนสวนหนึ่งของชุมชน 

 ตัวอยางปจจัยเสี่ยง เชน

 - ความเครยีดจากสถานการณในชวีติ เชน สญูเสยีคูครองหรอื เพือ่นฝงู การเกษยีนงาน

 - สูญเสียบทบาททางสังคมและความภูมิใจในตน/การเคารพในตน

 - การเจ็บปวยเฉียบพลันและเจ็บปวยเรื้อรัง

 - ภาวะซึมเศรา

 - การอยูตามลําพัง

 - การใชยาและสารเสพติด

มุงเนนไปที่การลดปจจัยเสี่ยง เพิ่มปจจัยปกปอง 

การปรับเปลี่ยนปจจัยเสี่ยงเปนปจจัยปกปอง 

แนวทาง

ที่ 2



คูมือรูปแบบการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในระบบปฐมภูมิ 61

 - การมีขอจํากัดในการเขาถึงบริการของรัฐหรือการสนับสนุนทางสังคม

 - เพิ่งยายเขามาอยู/หรือมาตั้งบานเรือนใหม

 - มีปญหาทางภาษา

ตัวอยางของปจจัยที่สงผลตอสุขภาพ เชน

 - สภาพบาน ที่อยูอาศัย

 - รายได

 - การจางงานและสภาวะในการทํางาน

 - การเดินทาง

 - การสนับสนุนทางสังคม

 - ความมั่นคงและความปลอดภัย

 - ความรูสึกปลอดภัยจากการแบงแยก กีดกัน และความรุนแรง

 - ภูมิหลังดานเพศ อายุ เชื้อชาติ วัฒนธรรม 

 - สิ่งแวดลอมทางกายภาพ

 - การใหบริการสุขภาพ
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 • พิจารณาทุกมิติของบริบท สิ่งแวดลอมตางๆที่สงผลกระทบตอผูสูงอายุ (เชน ในดาน

นโยบายที่เอื้อประโยชนตอผูสูงอายุ สวัสดิการ บรรทัดฐานของสังคม สิ่งแวดลอมเชิงสังคม 

สิ่งแวดลอมเชิงกายภาพ)

 • การพัฒนาการให intervention ในหลากหลาย Setting

 • การสนับสนุนสงเสริมใหผูสูงอายุพึ่งตนเองใหมากที่สุด

 • การประเมินในดานการเขาถึงบริการตางๆ ของรัฐ

 • การคนหาพื้นที่สําหรับผูสูงอายุในการทํากิจกรรมที่สงผลตอสุขภาพจิตไดหรือไม/

อยางไร (เชน ชมรมผูสูงอายุ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต วัด ลานออกกําลังกาย โรงเรียนผูสูงอายุ 

ทั้งนี้เพื่อใหผูสูงอายุมีพื้นที่ มีการรวมกลุม มีสังคม ไดคลายเหงา ลดความเศรา การมีโปรแกรม

ผสมผสานทั้งการดูแลกายและสงเสริมสุขภาพจิตในผูสูงอายุที่ดูแลระยะยาว) 

 ตัวอยางของ Setting เชน

 • บาน

 • สถานที่ทํางาน

 • บานที่พักคนชรา

 • สถานที่ในชุมชน (ชมรม/คลับผูสูงอายุ หองสมุด ศูนยตางๆในชุมชน)

 • สถานที่ใกลบาน /เพื่อนบาน 

 • สถานบริการสุขภาพ

การมี intervention(การแทรกแซง) ในการสงเสริมและ

ปองกันปญหาสุขภาพจิตในหลาย Setting 

แนวทาง

ที่ 3
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 • การจัดการอบรมใหความรูเรื่องผูสูงอายุและการเปลี่ยนแปลงในชีวิต

 • จดัหาขอมลูและการอบรมใหความรูเกีย่วกบัปญหาสขุภาพจติและการใชยา สารเสพตดิ

 • ยกระดับความตระหนักรูเรื่อง การตีตราและ การแบงแยกกีดกันผูสูงอายุ (ageism)

 • การสนบัสนนุและอบรมใหผูสงูอายมุาเปนกลุมเพือ่นชวยเพือ่น (peer support) และ

เปนนักการศึกษาตามความเหมาะสม

 ตัวอยาง ประกอบดวย

 • การจดัใหม ีsession การสนทนาพดูคยุและสะทอนปญหาในกลุมญาตแิละผูดแูลเกีย่ว

กับสุขภาพจิต

 • การจดัทาํโครงการทีเ่สรมิสรางสมัพนัธภาพระหวางบคุคล ครอบครวั ผูดแูล กลุมตางๆ

กับผูสูงอายุ

 • การอบรมหลักการสงเสริมสุขภาพ/สุขภาพจิต

 • การอบรมอาสาสมัครในการเปน peer support

การใหการสนับสนุนใหกลุมวิชาชีพและไมใชวิชาชีพ 

ในการดูแลผูสูงอายุดวยสัมพันธภาพ

และความไววางใจจากผูสูงอายุ

แนวทาง

ที่ 4
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 * จัดการฝกอบรมทักษะตางๆ ใหผูสูงอายุ เชน

  • การสรางความภาคภูมิใจในตน (self – esteem)

  • การจัดการความเครียด

  • การจัดการกับอารมณ เมื่อมีความรูสึกสูญเสีย ความขัดแยง และความโกรธ

  • ทักษะทางสังคมและการสื่อสาร

  • ทักษะการสรางเครือขายทางสังคม 

  • ทักษะการแกไขปญหา

  • การฝกความจํา/ฝกสมองและสติปญญา

  • การมีกิจกรรมทางกาย(physical activity) การออกกําลังกาย

  • การมีโภชนาการที่ดี

  • การเสรมิศกัยภาพ/สมรรถนะ (เชน เสรมิทกัษะทางคอมพวิเตอร ทกัษะทางภาษา

   เรียนภาษา เรียนรูเรื่อง

   สุขภาพและการจัดการสุขภาพ ฯลฯ)

  • อบรมความรูทักษะในการดูแลผูสูงอายุใหกับครอบครัว ผูดูแล กลุมเพื่อน 

   กลุมอาสาสมัคร

  • กิจกรรมทางกาย

 * จัดการฝกอบรมทักษะตางๆ ใหสมาชิกในครอบครัว กลุมผูดูแล อาสาสมัคร

 * การสรางความตระหนักในการปฏิบัติตอผูสูงอายุ ดวยความรูสึกเคารพ ดวยทาทางที่

สุภาพ เหมาะสม

 * กระตุน สงเสริมใหผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมตางๆในชุมชน

 * สงเสริมใหผูสูงอายุมีการเขาถึงขอมูล ความรูดานตางๆ

 * สงเสริมใหผูสูงอายุมีการเรียนรูตลอดชีวิต ประกอบดวย ความแตกฉานในดานตางๆ  

ผานภาคการศึกษา

เนนที่การเสริมพลัง 

สรางความเขมแข็งทางใจในผูสูงอายุ  

แนวทาง

ที่ 5
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 • การเอื้ออํานวยใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงความเขมแข็งของเครือขายการทํางาน

สําหรับผูสูงอายุ ประกอบดวย การสนับสนุนดานรางกาย อารมณ สังคม โดยผานบริการตางๆใน

ชุมชน บริการสุขภาพ และการชวยเหลือดานตางๆ เชน การเงิน การธนาคาร การคมนาคม ฯลฯ)

 • เอือ้อาํนวยใหมเีครอืขายการทาํงานระหวางองคกรตางๆและบรกิารตางๆ (เชน บรกิาร

ดานสังคม บริการดานการศึกษา กีฬา ชมรม นันทนาการ  โรงเรียน บริการดานสุขภาพ )

 • ใหผูสูงอายุเขาถึงระบบสนับสนุนตางๆอยางเบ็ดเสร็จ

สงเสริมใหระบบสนับสนุนตางๆ รวมเขาไวดวยกัน

(เบ็ดเสร็จ) การจัดการใหระบบสนับสนุนรวมเขาดวยกัน

การเลือกใช intervention ที่หลากหลาย

แนวทาง

ที่ 6

แนวทาง

ที่ 7

 • การวางแผนวิธีการเขาถึงกลุมผูสูงอายุอยางครอบคลุม ดวยกลวิธีที่หลากหลาย 

ประกอบดวยการคนหา gap และอุปสรรคขอขัดของในการบริการ การสรางนโยบายสุขภาพ 

สรางสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนและเอื้อตอผูสูงอายุ ความเขมแข็งในการดําเนินการในชุมชน

พัฒนาทักษะตางๆสวนบุคคล  ปรับปรุงบริการ สรางเครือขายการทํางานทางสังคมใหมๆ

 • ใชกลวิธีในการเขาถึงกลุมเปาหมายที่หลากหลายในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงกับ

ความชอบ ความพอใจและความตองการของกลุมนั้นๆ

 • ใชกลวิธีในการเสริมแรงซึ่งกันและกันในการไปสูเปาหมายรวม

 • ใชกลวิธีที่หลากหลาย เชน การเยี่ยมบาน การมีบริการเคลื่อนที่ การใชโปรแกรม

สรางวิถีชีวิตสุขภาพ การเสริมพลัง การมีสวนรวมและการเรียนรูตลอดชีวิต
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 ตัวอยาง

 • เหตุการณในสังคมในชุมชน ( เชน  การรวมกลุมในสังคม) 

 • กลุมสนับสนุนผูดูแล

 • กลุมเพื่อนชวยเพื่อน (self -help group) ชวยเหลือผูสูงอายุในการจัดการเมื่อเผชิญ

สถานการณกดดันในชีวิต

 • การทํา work shop ในการเสริมสรางทักษะ (skill building) เชน  behavior 

  management, anger management, lifestyle, ภาษา ,กิจกรรมทางกาย)

 • นโยบายในสถานที่ทํางาน (เชน การวางแผนกอนเกษียน  การปองกัน ageism)

 • การเขารวมกิจกรรมในชุมชน  (การเชื่อมโยงระหวางชุมชน ชมรมผูสูงอายุ และบาน

  ผูสูงอายุ)

 • มโีปรแกรม/โครงการสาํหรบัผูสงูอายใุนหองสมดุชมุชน และใน setting ตางๆในชมุชน

 • การมีกิจกรรมระหวางชวงวัยตางๆรวมกัน

 • การเยี่ยมบาน

 • การใหคําปรึกษาทางโทรศัพท 

 • พจิารณา มมุมองตอบคุคล(ผูสงูอาย)ุ ในภาพรวมทัง้ปจจยั ดาน รางกาย จติใจ อารมณ 

จิตวิญญาณ ศาสนา สังคม ของคนๆนั้นที่สงผลตอสุขภาพจิต
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การใหขอมูลและการบริการที่จัดใหผูสูงอายุ ระบบบริการ

ที่ครอบคลุมและเปนแบบองครวม(holistic)และเสมอภาค 

เหมาะสมสอดคลองกับวัฒนธรรม เปนองครวม

และถูกตอง ยุติธรรม

แนวทาง

ที่ 8

 • เอือ้อาํนวยใหผูสงูอายเุขาถงึเครอืขายการสนบัสนนุทางสงัคมทีเ่หมาะสมกบัวฒันธรรม

 • จัดหาขอมูลที่เหมาะสม เชน เอกสารสิ่งพิมพ (เชน เกี่ยวกับสุขภาพจิตและการ

เปลี่ยนแปลงในชีวิต)

 • เอื้ออํานวยใหคนกลุมนอยมีสวนรวม

 • เนนไปที่ความตองการของกลุมที่ไมไดรับประโยชนจากสังคม

 • เขาใจผลกระทบจากการตีตรา กีดกัน แบงแยก และการดําเนินงานที่มุงขจัดการตี

ตรา แบงแยก กีดกัน

 ตัวอยาง เชน

 • มีการใหขอมูลที่หลากหลาย (เชน แนวทางในการมีสุขภาพดี)

 • โปรแกรมทีม่รีายละเอยีด เกีย่วกบัการบรรลคุวามตองการเฉพาะของกลุมเปาหมาย   

  เชน ความแตกตางดาน เพศ และวัฒนธรรม
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 • การเขามามสีวนรวมจากหลายภาคสวน เชน กระทรวงศกึษา มหาวทิยาลยั กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงพม. กระทรวงมหาดไทย(อปท./อบต) กระทรวงแรงงาน คมนาคม วัด 

อาสามัคร NGO ธนาคาร การเงิน ที่อยูอาศัย ฯลฯ)

 • การเขามามีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุจากหลากหลายวิชาชีพ เชน ครอบครัวและ 

CG ทีมหมอครอบครัว CM  ชุมชน (อบต./อปท.) พระ นักเรียน ฯลฯ

 • มีเปาหมายรวมกันระหวางภาคสวนตางๆที่มีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพจิต  

ตัวอยางเชน

 • โครงการเยี่ยมผูสูงอายุดวยมิตรภาพ

 • โครงการที่มีคนจากหลายชวงอายุ (intergenerational) เขารวม

 • การสงเสริม สัมพันธภาพ การดูแลใสใจระหวางผูสูงอายุ  กับครอบครัว เพื่อน และ 

  เจาหนาที่สาธารณสุข

 • การเขาถึงบริการเครือขายการคมนาคม การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทาง

 • มีบริการ day program ใหผูสูงอายุ

 • บริการจายของ ซื้อของ  อาหาร การเงิน และอื่นๆ

การมีสวนรวมจากหลายภาคสวน (multiple stake 

holder) ที่รวมกันดูแลผูสูงอายุ มีสัมพันธภาพที่ดีระหวาง

ชุมชนกับผูสูงอายุ สงเสริมการบูรณาการในการทํางาน

รวมกันของระบบสนับสนุนในชุมชน

แนวทาง

ที่ 9
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โอกาสในดานการเปลี่ยนแปลง/พัฒนานโยบาย

องคกร และการ advocate

แนวทาง

ที่ 10

 • การทาํงานรวมกบัสมาชกิในชมุชนกบัหนวยงานตางๆทีด่แูลผูสงูอายรุวมกบัผูสงูอายุ

ในชุมชนในการสงเสริมสุขภาพในชุมชนและสถานที่ทํางาน

 • การใหสมาชิกในชุมชนและผูสูงอายุมีสิทธิ์มีเสียงเขามามีสวนรวม ใหความคิดเห็น

เกี่ยวกับปญหาและการแกไขปญหา

 • การริเริ่มนโยบายที่มีผลกระทบกับทุกบริบทของการอยูอาศัยในชุมชน เชน สถานที่

สําหรับผูสูงอายุลักษณะ long term care home

ตัวอยางเชน

 • นโยบายการตอตานการกีดกันผูสูงอาย ุ(anti-ageism policy)

 • การสราง/มีเครือขายในการทํางาน

 • กําหนด/มีนโยบายสงเสริมสุขภาพในชุมชน

 • สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมทางกายในชุมชน

 •  สนับสนุนสงเสริมพื้นที่สีเขียวและสวนในชุมชน

 • สนบัสนนุใหการเปลีย่นแปลงนโยบาย เพือ่การสงเสรมิและเอือ้อาํนวยตอการพฒันา

คุณภาพชีวิตผูสูงวัย

 • สนับสนุนสงเสริมการจัดใหระบบการศึกษา ใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต
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 • การดาํเนนิการประเมนิสถานการณ (situation assessment) ในการออกแบบ รเิริม่ 

โครงการโดยคาํนงึถงึ จดุแขง็ ความเขมแขง็ และทรพัยากร/ทนุทางสงัคม และปญหา ความยากลาํบาก

ที่ผูสูงอายุเผชิญ

 • การบงชี้วาโปรแกรมสงเสริมสุขภาพจิตสําหรับกลุมใด ใครคือผูใช และการให 

intervention เปนอยางไร มีความสอดคลองกับนโยบายอยางไร

 • โปรแกรมสงเสริมสุขภาพจิตที่จัดทํา/พัฒนา ตองมีระยะเวลานานและความเขมขน

ของ intervention ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ซึ่งคํานึงการบรรลุความสําเร็จและผลลัพท 

 • ตองมีสวนรวมของหลากหลายวิชาชีพ 

 • คํานึงถึงวิธีการและกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลที่เหมาะสม

 • มีการกําหนด กระบวนการประเมินและผลลัพทตามระยะที่ชัดเจน 

 • มีการทบทวนวรรณกรรม หลักฐานเชิงประจักษจากงานฐานขอมูลงานวิจัย 

ดานนโยบาย โปรแกรม  intervention ที่ประสบความสําเร็จ 

 ดังตัวอยาง เชน

  • CIPP  model โปรแกรมการประเมินผลโครงการในการประเมินผล

  • Program logic and evaluation model

  • การควบคุมระบบการเฝาระวังปญหาซึมเศรา/ฆาตัวตายในชุมชน

  • การกําหนดตัวชี้วัดกระบวนการและผลลัพธในการสงเสริมสุขภาพจิต

การจัดทําโปรแกรมไดมีการดําเนินการในระยะยาว 

การวางแผนพัฒนาโปรแกรมสงเสริมสุขภาพจิต 

รวมทั้งการประเมินผล

แนวทาง

ที่ 11
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โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพจิตผูสูงอายุไทย ในพื้นที่นํารอง อําเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ

ตัวอยางแนวทางการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิตในผูสูงอายุ 

ตามปจจัยความสําเร็จ

วัตถุประสงคเพื่อ

  เพือ่ใหผูสงูอายไุดรบับรกิารแบบองครวมครอบคลมุทัง้ดานรางกาย จติใจ อารมณ  สงัคม  

และจิตวิญญาณ

ที่มา/ภูมิหลัง

        เปนพื้นที่ชนบท ผูสูงอายุทั้งหมด 7,051 คน คิดเปน รอยละ 14.52 ซึ่งเขาสูสังคม

ผูสูงอายุ  สวนใหญผูสูงอายุอยูกับหลาน หรืออยูตามลําพัง รอยละ 70.51จากการประเมิน  ADL 

แยกเปนตดิสงัคม  6,875  คน  รอยละ  97.50  ตดิบาน 141 คน  รอยละ  2.00  และตดิเตยีง  35  คน  

รอยละ  0.49 การเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง 1,250 คน  รอยละ 17.73    

รูปแบบในการดําเนินงานผูสูงอายุของอําเภอทาปลา 

 คือ การอบรมใหความรู จัดกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางเครือขายในการดูแล โดย

บูรณาการกับงานประจํา

 มีแนวทางการดําเนินงานสุขภาพจิต ดังนี้

 - จัดกิจกรรมสรางสุขภาพอยางตอเนื่อง

 -  จัดการฟนฟูใหความรูอยางตอเนื่อง

 -  จัดทีมวิทยากรระดับอําเภอ

 -  เพิ่มบุคลากรเฉพาะทางดานสุขภาพจิต

 -  พัฒนาระบบสงตองานสุขภาพจิต

 -  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  สรางสุข  5  มิติ

 -  จัดหางบประมาณอยางตอเนื่อง
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ระยะเวลาเริ่ม  ป 2560

แนวทางที่1 กลุมเปาหมายเฉพาะ

 • ผูสูงอายุ  (ติดสังคม/ติดบาน/ติดเตียง)

แนวทางที่ 2  การเพิ่มปจจัยปกปอง ลดปจจัยเสี่ยง พิจารณาปจจัยที่สงผลกระทบตอสุขภาพ

ปจจัยปกปอง ดังนี้

 • เพิ่มคุณคาในตน
 • สนับสนุนการรวมกลุมทํากิจกรรม
 • จิตอาสา
 • มีระบบสนับสนุน
ปจจัยเสี่ยง
 • ซึมเศรา
 • โรคเรื้อรัง
 • ฆาตัวตาย
 • อยูกับลูกหลานตามลําพัง
ปจจัยที่สงผลกระทบตอสุขภาพ
 • การเขาถึงบริการสุขภาพ
 • บาน ที่อยูอาศัย

แนวทางที่ 3 การมี intervention

(การแทรกแซง) ในการสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิตในหลาย Setting 
 • บาน
 • วัด
 • ชมรมผูสูงอายุ
 • สถานบริการสาธารณสุข

ระยะเวลาเริ่ม  ป 2560
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แนวทางที่ 4 การใหการสนับสนุนใหกลุมวิชาชีพและไม ใชวิชาชีพ ในการดูแลสุขภาพจิต

ผูสูงอายุดวยสัมพันธภาพที่ดีและไดรับความไววางใจจากผูสูงอายุ โดย

 • อบรมใหความรูแกเจาหนาที่สาธารณสุข
 • อบรมใหความรูแกแกนนําชุมชน
 • ใหความรู สขุภาพจติแก อสม. เรือ่งการใชแบบประเมนิ  DS8  การใหคาํแนะนาํ  
  การใหคําปรึกษา และสุขภาพจิตศึกษา
 • พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดาน
  การสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิต

แนวทางที่ 5 เนนการเสริมพลัง สรางความเขมแข็งทางใจใหผูสูงอายุ ดังนี้

 • คุณคาในตน
 • การออกกําลังกาย
 • การรวมกลุม ทํากิจกรรม
 • จิตอาสา - เยี่ยมบาน

แนวทางที่ 6 สงเสริมใหระบบสนับสนุนตางๆรวมเขาไวดวยกัน (เบ็ดเสร็จ) ดังนี้

 • ระบบบริการสุขภาพ
 • ระบบการปกครอง
 • ระบบสวัสดิการ

แนวทางที่ 7 การเลือกใช intervention ที่หลากหลาย ดังนี้

 • คัดกรอง ADL แยกกลุมผูสูงอายุ
 • คัดกรองสุขภาพ/สุขภาพจิต DS8/9Q/ประเมินความสุข
 • จัดกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนที่มีการฆาตัวตาย
 • กิจกรรมสุข 5 มิติในชมรมผูสูงอายุ
 • ชมรมผูสูงอายุสัญจร
 • อบรมใหความรู
 • รําวงยอนยุค 
 • กีฬาพื้นบาน
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 • ไมพลอง
 • ฟอนเล็บ ฟอนรํา
 • กิจกรรมฝกสมอง/ความจํา
 • ทําบุญตักบาตร/สวดมนต/กิจกรรมทางศาสนา
 • ฝกผอนคลาย
 • ปรับวิธีคิดพิชิตความเครียด
 • ฝกหายใจคลายเครียด
 • กิจกรรมสงเคราะหบาน

กลุมติดบาน/ติดเตียง
 • พูดคุยในเรื่องที่มีความสุข ตลกขบขัน ชวนทํากิจกรรมที่ทําใหหัวเราะ มีความสุข
  ที่ไดทํารวมกัน เปดเพลงใหฟง  และสามารถรองได
 • สอบถามเรื่องราวในอดีต ทดสอบความจํา 
 •  ฝกการพูด การรับรูความรูสึก
 • เยี่ยมบาน โดยชมรมผูสูงอายุ/ทีมหมอครอบครัว

แนวทางที่ 8 การใหขอมูลและการบริการที่จัดใหผูสูงอายุ เหมาะสมสอดคลองกับวัฒนธรรม 

เปนองครวมและถูกตอง ยุติธรรม

 • เหมาะสม

แนวทางที่ 9 ดึงการมีสวนรวมจากหลายภาคสวน ดังนี้

 • อปท. 
 • ผูสูงอายุ 
 • จนท.สธ. 
 • อสม. 
 • พระ 
 • Care giver/ผูดูแลในครอบครัว 
 • ชมรมผูสูงอายุ
 •  กลุมเยาวชน 
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 • เขื่อนสิริกิติ์ 
 •  พมจ. 
 •  นิคมลํานํ้านาน
 • รพ.สวนปรุง
 • สสจ.อุตรดิตถ

แนวทางที่ 10 เนนโอกาสในดานการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การเปลี่ยนแปลงองคกร และการสนับสนุน

การสงเสริมสุขภาพจิต โดย

 การสรางเครื่อขายในการดูแลผูสูงอายุ โดยการบูรณาการกับงานประจํา

แนวทางท่ี 11 มีเปาหมายในการดําเนินโครงการในระยะยาว โดยการวางแผน พัฒนา และประเมินผล ดังน้ี

 • มีการประเมินสถานการณ วิเคราะห ขอมูล วางแผน ดําเนินงาน และประเมินผล
 • มีเปาหมายในการดําเนินงานตอเนื่อง
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โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงวัย ทาชุมพลใสใจ ดวยความสุข 5 มิติ ต.ทาชุมพล 

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

วัตถุประสงคเพื่อ

 1. เพือ่สงเสรมิและปองกนัปญหาสขุภาพจติ ดวยกจิกรรมความสขุ 5 มติ ิเพือ่ลดปญหา

สุขภาพจิตของผูสูงอายุในพื้นที่

 2. เพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเห็นคุณคาในตนเอง

 3. เพื่อใหเกิดการรวมกลุมกันทํากิจกรรม และมีเครือขายผูสูงอายุในชุมชน

ที่มา/ภูมิหลัง

 ป พ.ศ.2560 พบวา ประชากรผูสงูอายใุนพืน้ทีร่บัผดิชอบมจีาํนวนเพิม่ขึน้ และกาํลงักาว

เขาสูสังคมผูสูงอายุ การดําเนินการดูแลผูสูงอายุ มีโครงสรางในการดําเนินงาน 3 S : Strong , 

Security, Social participation)  บูรณาการภาคีหลัก 3 ภาคี (ภาคีบริการสุขภาพ ภาคีบริการ

ชุมชนทองถิ่น ภาคีเครือขายทางสังคม) เพื่อการจัดบริการใหผูสูงอายุทาชุมพล ครอบคลุมการ

ดูแลผูสูงอายุทั้ง 3 กลุม 

ผลลัพท

 1. ผูสูงอายุไดรับการคัดกรองซึมเศรา รอยละ 91.95 แนวโนมมีภาวะซึมเศราลดลง

 2.  ผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุมากขึ้นจากเดิม รอยละ 5

 3. ผูสูงอายุเขารวมเปนนักเรียนในโรงเรียนผูสูงอายุรอยละ 10

 4. ผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคมากขึ้น

 5. ผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง บางรายไดออกมาทํากิจกรรมนอกบานบาง เพื่อเปนการ

เปดหูเปดตา

 6. เกดิการบรูณาการรวมมอืกนัในหลายภาคสวนในการดแูลผูสงูอายใุนพืน้ที ่เพราะบาง

กิจกรรมตองขอความรวมมือจาก องคกรทองถิ่น วัด โรงเรียน ฯลฯ

 7. มีเครือขายในการดําเนินงานผูสูงอายุในชุมชน
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  - มนีวตกรรมในการดแูลสขุภาพ ดงันี ้ยางยดืมหศัจรรย ถงุทรายเพือ่ชวยความแขง็แรง

   ของกลามเนือ้แขนในผูพกิาร ลอกออกกาํลงักายในผูพกิารขาออนแรง กจิกรรมแช

   มือ-เทา ลางพิษ

  - มีระบบการติดตามการดูแลผูสูงอายุ และการจัดเก็บขอมูล 

  - เปนแหลงศึกษาดูงานชมรมและโรงเรียนผูสูงอายุ 

  - การเผยแพรกิจกรรมการดําเนิงานผูสูงอายุทางเวบไซต

  - ไดรบัรางวลั ชมรมผูสงูอายคุณุภาพดเีดน/กจิกรรมการออกกาํลงักายของผูสงูอาย/ุ

   นําเสนอผลงานการพัฒนาศักยภาพผูสูงวัยครบวงจร

ระยะเวลาเริ่ม  ป พ.ศ. 2559

แนวทางที่1 กลุมเปาหมายเฉพาะ ดังนี้

 • ผูสูงอายุกลุมติดสังคม

 • ผูสูงอายุกลุมติดบาน

 • ผูสูงอายุกลุมติดเตียง

แนวทางที่ 2  การเพิ่มปจจัยปกปอง ลดปจจัยเสี่ยง พิจารณาปจจัยที่สงผลกระทบตอสุขภาพ

ปจจัยปกปอง ดังนี้

 • เพิ่มคุณคาในตน

 • เครือขายผูสูงอายุ

 • การรวมกลุมทํากิจกรรม

ปจจัยเสี่ยง

 • เครียด

 • วิตกกังวล 

 • โรคเรื้อรัง

ปจจัยที่สงผลกระทบตอสุขภาพ

 • สภาพแวดลอม

 • การเขาถึงบริการสุขภาพ
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แนวทางที่ 3 การมี intervention (การแทรกแซง) ในการสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิต

ในหลาย Setting ดังนี้

 • บาน

 • ชมรมผูสูงอายุ

 • สถานบริการสาธารณสุข 

แนวทางที่ 4 การใหการสนับสนุนใหกลุมวิชาชีพและไมใชวิชาชีพ ในการดูแลสุขภาพจิตผูสูงอายุดวย

สัมพันธภาพที่ดีและไดรับความไววางใจจากผูสูงอายุ 

 • พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือขาย เรื่องการดูแลทางสังคมจิตใจผูสูงอายุ และการจัด

กิจกรรมความสุข 5 มิติ สําหรับผูสูงอายุในชุมชน และนํากิจกรรมไปใชจริง

แนวทางที่ 5 เนนการเสริมพลัง สรางความเขมแข็งทางใจใหผูสูงอายุ ดังนี้

 • เสริมคุณคาในตน

 • การรวมกลุม

 • จิตอาสา ทําประโยชนเพื่อสังคม

 • การออกกําลังกาย(ยางยืด ตาราง 9 ชอง ปนจักรยาน ยืดเหยียด) 

 • ฝกสมอง/ความจํา

 • ฝกสมาธิ

 • นันทนาการ

 • รําวง

 • โภชนาการ

 • กีฬาเปตอง

แนวทางที่ 6 สงเสริมใหระบบสนับสนุนตางๆรวมเขาไวดวยกัน (เบ็ดเสร็จ) ดังนี้

 • ระบบบริการสุขภาพ

 • ระบบบริการทองถิ่นชุมชน

 • ระบบภาคีเครือขาย

 • ระบบสวัสดิการ เบี้ยยังชีพ

 • การบูรณาการกับ DHS ตําบลจัดการสุขภาพ และ LTC
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แนวทางที่ 7 การเลือกใช intervention ที่หลากหลาย ดังนี้

 • การตรวจคัดกรองสุขภาพประจําป ทั้งดานรางกาย และประเมิน ภาวะสุขภาพจิต  

  2Q , ST 5/การทดสอบสภาพสมอง

 • เขารวมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ โรงเรียนผูสูงอายุ

 • สงเสริมการทําประโยชนเพื่อ สังคม

 • สงเสริมใหผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมสังคม 

 • การสงเสริมสุขภาพ 3อ2ส1ย1ฟ

 • ใหความรูเรื่องความสุข 5 มิติ

 • กีฬาเปตอง 3 วัย

 • โครงการจักรยาน 3 วัย

 • วันเกิดสมาชิกชมรมผูสูงอายุ

 • ประกวดผูสูงอายุสุขภาพดี

 • ผูสูงอายุศึกษาดูงานนอกสถานที่

 • เยี่ยมบาน โดย อสม./อผส./ผช.แพทยแผนไทย /ทีมหมอครอบครัว

 • การพาผูปวยติดเตียง/ติดบานออกสูสังคม

 • Home health care

 • Home ward

 • จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม

 • ประคับประคองอาการ  เสียชีวิตอยางสงบสุข 

 • จัดระบบรับสงตอผูปวย

 • วางแผนดูแลผูสูงอายุรายบุคคล

 • Advocate “ไมลม ไมลืม ไมซึมเศรา กินขาวอรอย”

แนวทางที่ 8 การใหขอมูลและการบริการที่จัดใหผูสูงอายุ เหมาะสมสอดคลองกับวัฒนธรรม เปนองค

รวมและถูกตอง ยุติธรรม

 • เหมาะสม
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แนวทางที่ 9 ดึงการมีสวนรวมจากหลายภาคสวน

 • รพ.สต.

 • โรงพยาบาล(ทีมหมอครอบครัว)

 • อปท./อบต.

 • วัด

 • อสม. Care giver-Cg

 • ภาคีเครือขายสังคม

 • ชมรมผูสูงอายุ

 • โรงเรียนผูสูงอายุ

แนวทางที ่10 การเปลีย่นแปลงนโยบาย การเปลีย่นแปลงองคกร และการสนบัสนนุการสงเสรมิสขุภาพจติ

 โครงสรางในการดําเนินงาน 3s (strong security participation) การบูรณาการ

ภาคีหลัก 3 ภาคี (บริการสุขภาพ ภาคีบริการชุมชนทองถิ่น ภาคีเครื่อขายทางสังคม) 

แนวทางที ่11 มเีปาหมายในการดาํเนนิโครงการในระยะยาว โดยการวางแผน พฒันา และประเมนิผล ดงันี้

 • การประเมนิ วเิคราะหสถานการณ ปญหา คนืขอมลูใหพืน้ที ่ วางแผนและดาํเนนิงาน 

 • ประเมินผลลัพท ถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน คืนขอมูล ขยายผลกิจกรรม สรุปผล 

  การดําเนินงานเมื่อสิ้นป

 • มีเปาหมายในการดําเนินการตอเนื่อง
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โครงการ “อุกอั่งเอา กะยอน ฮักหลาย แพงหลาย เลยตองเยี่ยมคลําคิง” ต.เมืองเพีย 

อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

ระยะเวลาเริ่ม ป พ.ศ. 2559   

แนวทางที่1 กลุมเปาหมายเฉพาะ ดังนี้

 • ผูสูงอายุที่มีภาระในการดูแลเด็ก ตามลําพัง

 • ผูสูงอายุกลุมติดสังคม

แนวทางที่ 2  การเพิ่มปจจัยปกปอง ลดปจจัยเสี่ยง พิจารณาปจจัยที่สงผลกระทบตอสุขภาพปจจัย

ปกปอง ดังนี้

 • คุณคาในตน

 • การไดรับการสนับสนุนทางสังคม

 • การเขาถึงบริการสุขภาพ

วัตถุประสงคเพื่อ

  1. เพื่อคนหาภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ ที่มีภาระในการดูแลเด็ก0-5 ป และเยาวชน 

10-24 ป

 2. เพื่อใหความรูและทักษะในการดูแล เด็ก0-5 ป และเยาวชน 10-24 ป ใหกับผูสูงอายุ

 3. เพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตอยูอยางมีความสุข กาย ใจ 

ที่มา/ภูมิหลัง

 สถานการณ ผูสงูอายรุอยละ 12.56 พบวาผูสงูอายมุปีญหาทัง้สขุภาพกายและสขุภาพจติ 

มีภาระเลี้ยงหลานตามลําพัง 112 คน (พ.ศ.2560) มีปญหาซึมเศรา  รพสต.กุดจับไดดําเนินการ

ดูแลสุขภาพจิตครบทั้ง 3 กลุม (ติดบาน ติดเตียง ติดสังคม) และเนนที่ กลุมผูสูงอายุเลี้ยงหลาน

ลําพัง เนื่องจากพบวาเด็กที่ผูสูงอายุลูกแลมีพัฒนาการลาชา  จึงเนนไปที่กลุมผูสูงอายุกลุมนี้ โดย

การประเมนิสขุภาพจติ และตดิตามในกลุมทีม่คีวามเสีย่ง รวมทัง้ใหการสนบัสนนุในการดแูลหลาน 

เชน ใหความรูและทกัษะในการดแูลหลาน การประสานงานใหหนวยงานตางๆ เชนเทศบาล มสีวน

ในการชวยเหลอืใหเดก็ทีม่พีฒันาการลาชา ไดรบัการพฒันาและไดรบัการเขาเรยีนในโรงเรยีน (จาก

เดิมที่ยายไมยอมใหเขาเรียน เพราะมีความกังวลและกลัววาหลานจะถูกแยกจากตน)

ระยะเวลาเริ่ม ป พ.ศ. 2559   
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ปจจัยเสี่ยง

 • ซึมเศรา

 • วิตกกังวล

 • เครียด

 • โรคเรื้อรัง

 • ปญหาการนอน

 • ปญหาทางสมอง

ปจจัยที่สงผลกระทบตอสุขภาพ

 • ภาระในการดูแลเด็ก 0-5 ป และเยาวชน 10-24 ป

 • ระบบบริการสุขภาพ

 • ระบบสนับสนุนทางสังคม

แนวทางที่ 3 การมี intervention(การแทรกแซง) ในการสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิต

ในหลาย Setting ดังนี้

 • บาน

 • ชมรมผูสูงอายุ

 • สถานบริการสาธารณสุข

แนวทางที่ 4 การใหการสนับสนุนใหกลุมวิชาชีพและไมใชวิชาชีพ ในการดูแลสุขภาพจิตผูสูงอายุดวย

สัมพันธภาพที่ดีและไดรับความไววางใจจากผูสูงอายุ โดย

 • พัฒนาความรูแก Care manager

 • พัฒนาความรู Care giver/อาสาสมัคร

 • ใหความรูและทักษะในการดูแล เด็ก0-5 ป และเยาวชน 10-24 ป แกผูสูงอายุ

แนวทางที่ 5 เนนการเสริมพลัง สรางความเขมแข็งทางใจใหผูสูงอายุ ดังนี้

 • สรางแรงผลักดันเชิงบวก เสริมพลังคุณคาในตัวเอง

 • เสริมศักยภาพ ใหความรูในการดูแลลูกหลาน

 • มีเครือขายทางสังคม

 • เขารวมกิจกรรมทางสังคม/ชมรมผูสูงอายุ

 • กิจกรรมทางกาย
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แนวทางที่ 6 สงเสริมใหระบบสนับสนุนตางๆ รวมเขาไวดวยกัน (เบ็ดเสร็จ) ดังนี้

 • ระบบบริการสุขภาพ รวมกับเทศบาล ประสานในการดูแลสงตอผูสูงอายุ สงหลาน

ผูสูงอายุไปโรงเรียน

 • การจัดการสุขภาพระดับอําเภอ/การจัดการสุขภาพระดับตําบล

แนวทางที่ 7 การเลือกใช intervention ที่หลากหลาย ดังนี้

 • คัดกรองสุขภาพกาย/คัดกรองซึมเศรา

 • จัดกิจกรรมเสริมมีคุณคา

 • สรางแรงผลกัดนัเชงิบวก เสรมิพลงัคณุคาในตวัเองโดยการสมัผสั การพดูคยุ ดจุญาต ิ

  ลูกหลาน ทําใหเขาถึงปญหา/ความรูสึกของคนไข

 • กิจกรรมทางศาสนา ตักบาตร สวดมนต

 • กิจกรรมการเรียนรู

 • การลงเยี่ยมคลําคิงติดตามผูสูงอายุที่มีคะแนน 9Q ≥ 7  

 • ออกกําลังกายดวยยางยืด

 • รําไมพลอง

 • รองสรภัญญะ

 • กลุมทอผา 

 • กลุมหมอลําพื้นบาน

 • กลุมจักสาน

 • กลุมผลิตไมกวาด

 • กลุมถั่วคั่วทราย 

 • เยี่ยมบาน โดยจนท.สาธารณสุขรวมกับเทศบาล

แนวทางที่ 8 การใหขอมูลและการบริการที่จัดใหผูสูงอายุ เหมาะสมสอดคลองกับวัฒนธรรม เปนองค

รวมและถูกตอง ยุติธรรม

 • เหมาะสม

แนวทางที่ 9 ดึงการมีสวนรวมจากหลายภาคสวน ดังนี้

 • รพ.สต.

 • สสอ.

 • อปท.
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 • เทศบาล

 • อสม./Care giver

 • Care manager

 • ชมรมผูสูงอายุ

 • หมอประจําบาน

 • โรงเรียนอสม.

แนวทางที่ 10 เนนโอกาสในดานการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การเปลี่ยนแปลงองคกร และการสนับสนุน

อําเภอกําหนดนโยบาย โดย

 • ประชาชนอําเภอกุดจับมีสุขภาพดีภายในป2569 :อายุคาดเฉลี่ย 80 ป อายุสุขภาพดี 

  72 ป

แนวทางที่ 11 มีเปาหมายในการดําเนินโครงการในระยะยาว โดยการวางแผน พัฒนา และประเมินผล

 • ศึกษาสถานการณ ประเมิน วิเคราะหขอมูล วางแผนงาน

 • แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร

 • ติดตามผลลัพท

 • วางแผนระยะยาว
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โครงการผูสูงอายุสุขภาพดี จิตแจมใส  ตําบลนาเกตุ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี

วัตถุประสงคเพื่อ

 1. ผูสูงอายุทั้ง 3 กลุมไดรับการคัดกรองดานสุขภาพและสุขภาพจิต 

 2. สงเสริมใหผูสูงอายุกลุมติดสังคมไดเขารวมกิจกรรมเสริมความสุขในชมรมผูสูงอายุ 

กิจกรรมทางกาย รูคุณคาในตน ไมเปนภาระลูกหลาน  

 3. ผูสูงอายุกลุมติดบาน ไดรับการเยี่ยมบาน เสริมพลังสุขภาพจิต ลดภาวะซึมเศรา

 4. ผูสูงอายุกลุมติดเตียง ไดรับการเยี่ยมบาน ดูแลทั้งกายและจิตอยางถูกตอง ลดภาวะ

ซึมเศรา 

 การสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุของต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ มีความไมสงบเกิดขึ้นในพื้นที่

อยางตอเนือ่ง สงผลตอปญหาสขุภาพจติ กลุมผูสงูอายจุงึไดรบัการดแูลทัง้ 3 กลุม โดยการมโีครงการ

ตางๆในพื้นที่เพื่อการสงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม มีการใหบริการเฉพาะในแตละกลุม 

โดยเฉพาะปญหาดานสุขภาพจิต และภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ ที่เกี่ยวเนื่องจากเหตุการณ

ความไมสงบ การดําเนินงาน มีกระบวนการดูแลผูสูงอายุอยางมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย

หลายภาคสวนในชมุชน (การนาํขอมลู มาวเิคราะหศกึษา คนืขอมลูผานเวทปีระชาคม จดัทาํแผนที่

ทางเดินยุทธศาสตร วางแผนงานโครงการ แตงตั้งคณะกรรมการ ดําเนินงานและประเมินผล) 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ใหมีสวนรวมสนับสนุน ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ(กองทุนหลักประกัน

สุขภาพ ต.นาเกตุ)  สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ(พม.) เปนโครงการที่ดําเนินงานในชุมชนทั้งสิ้น 20 

โครงการ

ระยะเวลาเริ่ม ปพ.ศ. 2558

แนวทางที่1 กลุมเปาหมายเฉพาะ 

 • กลุมผูสูงอายุ ติดสังคม
 • กลุมผูสูงอายุ ติดบาน
 • กลุมผูสูงอายุ ติดเตียง

แนวทางที่ 2 การเพิ่มปจจัยปกปอง ลดปจจัยเสี่ยง พิจารณาปจจัยที่สงผลกระทบตอสุขภาพ

ปจจัยปกปอง ดังนี้

 • รูคุณคาในตน (self-esteem)
 • การออกกําลังกาย
 • เขารวมกิจกรรมในสังคม

ระยะเวลาเริ่ม ปพ.ศ. 2558
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 • เครือขายระบบบริการสุขภาพจิตในชุมชน 
 • เครอืขายหมอครอบครวัพรอมใจ ดแูลผูสงูอาย ุผูพกิาร และ ผูปวยเรือ้รงั  ตาํบลนาเกตุ
 • การเขาถึงบริการ Long Term Care
 ปจจัยเสี่ยง
 • เครียด/กังวล
 • ซึมเศรา
 • ติดบาน/ติดเตียง
 • ดานสขุภาพ โรคเรือ้รงั(ความดนัโลหติสงู/เบาหวาน)  ไขเลอืดออก โรคทางเดนิหายใจ
 • ความไมปลอดภัย มั่นคง
 ปจจัยที่สงผลกระทบตอสุขภาพ
 • มีความไมสงบเกิดขึ้นในพื้นที่อยางตอเนื่อง
 • ภาคีเครือขาย
 • การบริการดานสุขภาพ ทีม Long Term Care ทีมหมอครอบครัว 

แนวทางที่ 3 การมี intervention(การแทรกแซง) ในการสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิตในหลาย 

Setting 

 • บาน
 • มัสยิด
 • ชมรมผูสูงอายุ
 • ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
 • ศูนยมูสตาซาส
 • เปดศูนยสุขภาพผูสูงอายุ

แนวทางที่ 4 การใหการสนับสนุนใหกลุมวิชาชีพและไมใชวิชาชีพ ในการดูแลสุขภาพจิตผูสูงอายุดวย

สัมพันธภาพที่ดีและไดรับความไววางใจจากผูสูงอายุ โดย

 • อบรม Care giver
 • อบรมใหมัสยิดในชุมชนเปนที่ปรึกษาดานสุขภาพจิต
 • พัฒนาศักยภาพแกนนําดานสุขภาพจิต เด็ก สตรี ผูดอยโอกาส

แนวทางที่ 5 เนนการเสริมพลัง สรางความเขมแข็งทางใจใหผูสูงอายุ ดังนี้

 • สงเสรมิ self-esteem (จติอาสา/ถายทอดภมูปิญญา ศลิปวฒันธรรม ทาํดเีพือ่สงัคม)
 • การกระตุนใหกลุมผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมในชมรมมากขึ้น
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 • การออกกําลังกาย
 • จิตอาสา
 • การสรางเครือขายทางสังคม

แนวทางที่ 6 สงเสริมใหระบบสนับสนุนตางๆรวมเขาไวดวยกัน (เบ็ดเสร็จ) ดังนี้

 • ระบบบริการสาธารณสุข
 • ระบบการปกครอง
 • ระบบศาสนา
 • ระบบการศึกษานอกโรงเรียน
 • อาสาสมัคร
 • ระบบสวัสดิการ (พม.)

แนวทางที่ 7 การเลือกใช intervention ที่หลากหลาย

 กลุมติดสังคม
 • คัดกรองดานสุขภาพและสุขภาพจิต
 • จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดมความคิดเนนความตองการของชมรมผูสูงอายุ
 • มอบประกาศนียบัตรสูงวัยทําดีเพื่อสังคม/สูงวัยสุขภาพดี
 • กิจกรรมออกกําลังกาย
 • กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม  
 • กิจกรรมสงเสริมอาชีพ(ดอกไมจันทน นํ้ายาลางจาน นํ้าหมักจากขยะอินทรีย)
 • ถายทอดภูมิปญญา ดานจักสาน (สูงวัยใสใจลูกหลานภูมิปญญาสานเสื่อเตยหนาม)  
  และดานสมุนไพร
 • กิจกรรมสูงวัยรวมใจพาลูกจูงหลานเขาวัด 
 • จิตอาสากลุมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน
 • คัดกรองดานสุขภาพและสุขภาพจิต
 • อบรมใหความรูและกิจกรรมทางศาสนา
 • กิจกรรมนักจิตพบปะประชาชน
 • ตลาดนัดสุขภาพ
 • สูงวัยใสใจสุขภาพ
 • โครงการครอบครัวไรความรุนแรง
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 กลุมติดบาน/ติดเตียง
 • เยี่ยมบาน
 • แอพพลเิคชัน่ imed@home สาํหรบัเครอืขายเยีย่มบาน ผูพกิาร/ผูสงูอาย/ุ โรคเรือ้รงั
 • สรางกลุมไลน ผูสูงอายุ/Care giver/อสม.

แนวทางที่ 8 มั่นใจวาการใหขอมูลและการบริการที่จัดใหผูสูงอายุ เหมาะสมสอดคลองกับวัฒนธรรม 

เปนองครวมและถูกตอง ยุติธรรม

 • ต.นาเกตไุดจดับรกิารใหผูสงูทัง้ 3 กลุมครอบคลมุเปนองครวมมทัง้ดานรางกาย จติใจ 
อารมณ สังคมและจิตวิญญาณ สอดคลองกับศาสนา วัฒนธรรมและบริบทของพื้นที่

แนวทางที่ 9 ดึงการมีสวนรวมจากหลายภาคสวน ดังนี้

 • ผูสูงอายุ
 • รพ.โคกโพธิ์
 • สสอ.โคกโพธิ์
 • อบต.โคกโพธิ์
 • รพ.สต.
 • โรงเรียน
 • กศน.
 • ผูนําศาสนา
 • ผูนําชุมชน
 • ศอ.บต.
 • อบต.(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)
 • อสม./อผส.
 • กลุมชมรมตางๆ
 • พมจ.ปตตานี
 • กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตําบลนาเกตุ
 • บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปตตานี

แนวทางที่ 10 เนนโอกาสในดานการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การเปลี่ยนแปลงองคกร และการสนับสนุน

การสงเสริมสุขภาพจิต

 -
แนวทางที่ 11 มีเปาหมายในการดําเนินโครงการในระยะยาว โดยการวางแผน พัฒนา และประเมินผล

 • มีแผนงาน/โครงการในการดําเนินการตอเนื่อง
 • การประเมินผลลัพทของโครงการ
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โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ ชุมชนเกาแสนเจ็ด เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค

 1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดูแลผูสูงอายุที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ

ผูสูงอายุ

 2. เพื่อผูสูงอายุไดรับการดูแลทางดานรางกาย สังคม และจิตใจ

 3. เพื่อใหผูสูงอายุมีการรวมกลุมกันทํากิจกรรม ในดานรางกาย สังคม และจิตใจอยาง

ตอเนื่อง

 4. เพื่อใหกลุมผูสูงอายุติดบานเปลี่ยนมาเปนกลุมติดสังคม

ที่มาของโครงการ

        ประธานชุมชนเกาแสนเจ็ด ไดมีโอกาสเขารวมประชุมดําเนินงานดานสุขภาพจิตผูสูงอายุ

ของกรมสขุภาพจติ (ศนูยสขุภาพจติที1่3) ทาํใหเกดิแนวคดิในการกอตัง้โรงเรยีนผูสงูอายใุนชมุชน 

โดยเริ่มจากผูสูงอายุที่มีความสนใจในการเขารวมกิจกรรม 5-6 คน และเริ่มดึงกลุมผูสูงอายุ

ติดบานมารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 

ระยะเวลาเริ่ม ระหวางเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

แนวทางที่1 กลุมเปาหมายเฉพาะ ไดแก

 • ผูสูงอายุกลุมติดบาน ในชุมชนเกาแสนเจ็ด

แนวทางที่ 2  การเพิ่มปจจัยปกปอง ลดปจจัยเสี่ยง พิจารณาปจจัยสุขภาพ

 ปจจัยเสี่ยง
 • เหงา  
 • อยูลําพัง
 • ไมมีเพื่อน/สังคม
 ปจจัยสุขภาพ
 • การใหบริการสุขภาพ
 • สิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน ลูกนํ้า ยุงลายในพื้นที่บริเวณบาน
 • ที่อยูอาศัย การจัดบานที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ

ระยะเวลาเริ่ม ระหวางเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
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แนวทางที่ 3 การมีการแทรกแซง (intervene) ในหลาย setting ไดแก

 • บาน
 • ชมรมผูสูงอายุ
 • สถานบริการสาธารณสุข 

แนวทางที่ 4 เนนการเสริมพลัง สรางความเขมแข็งทางใจใหผูสูงอายุ

 • การสรางเครือขายทางสังคม
 • ฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อ
 • กิจกรรมฝกกระตุนสมอง
 • การออกกําลังกาย
 • อาหารและโภชนาการสําหรับผูสูงอายุ
 • เพิ่มคุณคาสรางแรงจูงใจ
 • เตนรํา/รําวง
 • จิตอาสา เยี่ยมใหกําลังใจ/พูดคุยผูสูงอายุในชุมชน
 • จิตอาสาจัดบานผูสูงอายุ
 • การจัดสภาพแวดลอมและที่พักอาศัย
 • สําหรับผูสูงอายุที่เหมาะสม
 • ใหความรูกลุมอาการที่พบบอยในผูสูงอายุ
 • ใหความรูการใชยา
 • ใหความรูการปฐมพยาบาลเบื้องตน
 • สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  เชน หลักสูตรโรงเรียนผูสูงอายุ วิทยาลัยผูสูงอายุ

แนวทางที่ 5 การสนับสนุนความรู ทักษะสําหรับกลุมวิชาชีพ/ไมใชวิชาชีพ กลุมตางๆในสังคม ในการ

ดูแลสุขภาพจิตผูสูงอายุ ไดแก

 • พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน

 • อบรมใหความรู Care manager/Care giver

แนวทางที่ 6 สงเสริมระบบสนับสนุนอยางครอบคลุม ไดแก

 • ระบบบริการสาธารณสุข  
 • ระบบการศึกษานอกโรงเรียน
 • องคกรภาคเอกชน
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แนวทางที่ 7 การเลือกใช intervention ที่หลากหลายผสมผสาน

 • การใหความรูสุขภาพกาย/จิต
 • การจัดกิจกรรมสุข 5 มิติ(สุขสบาย สุขสนุก สุขสงา สุขสวาง สุขสงบ)
 • การอบรมหลักสูตรโรงเรียนผูสูงอายุ  (รายละเอียดตารางอบรม ดานลาง)
 • การออกกําลังกาย
 • การฝกสมอง กระตุนความจํา
 • การทําดอกไมจันทน
 • เตนรํา/รําวง
 • การประดิษฐโมบายจากกระดาษ
 • การใหความรู เรื่องอาหารและโภชนาการสําหรับผูสูงอายุ
 • ศิลปะจากสีนํ้า
 • การรณรงคลูกนํ้า-ยุงลาย
 • การเยี่ยมบาน
 • จิตอาสาจัดบานใหผูสูงอายุ
  ฯลฯ
แนวทางที่ 9 ดึงการมีสวนรวมจากหลายภาคสวน  มีเครือขายรวมทํางาน ไดแก

 • เขตคันนายาว กศน.  
 • สภาวัฒนธรรมเขตคันนายาว
 •  อสส.  ผูดูแล (caregiver)  
 • วิทยาลัยพยาบาลนพรัตนวชิระ 
 • สถาบันสมเด็จเจาพระยา
 สหวิชาชีพ
 • ทีมพยาบาลอนามัยชุมชน
 • ทีมวิทยากรในชุมชน
 • นักกายภาพ
 • นักสุขศึกษา
 • พยาบาลสุขภาพจิต
 • นักจิตวิทยา
 • เจาหนาที่เขตคันนายาว
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แนวทางที่ 10 เนนโอกาสในดานการเปลี่ยนแปลงนโยบาย/องคกร และการสนับสนุน

 -
แนวทางที่ 11 มีเปาหมายในการดําเนินการโครงการในระยะยาว โดยการวางแผน พัฒนาและประเมินผล

 การดําเนินงานในชุมชนเกาแสนเจ็ด 
 • การประเมินสถานการณปญหา
 • การออกแบบโครงการเหมาะสมกับปญหา
 • การมีสวนรวมจากหลากหลายวิชาชีพ
 • มีการกําหนด กระบวนการประเมินและผลลัพทที่ชัดเจน 
 • การทบทวนดานนโยบาย โปรแกรม intervention ที่ประสบความสําเร็จ (สุข 5 มิติ) 
 • ใชตัวชี้วัด
  - รอยละของผูสูงอายุที่เขารวมโครงการไดรับการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม และ
   ภาวะซึมเศรา
  - รอยละของผูสูงอายุที่เขารวมโครงการ มีความรูเรื่องการดูแลสุขภาพกาย และ
   สุขภาพจิตที่เหมาะสม
  - คะแนนความสุข จากการประเมินกอนและหลังโครงการ
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โอกาสในการพัฒนาและแนวทางในการดําเนินงานตอไป

1. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน

 -  อสม.และ Care giver ยังไมมีความเชี่ยวชาญ ในการใชแบบประเมิน DS8
 -  ผูสูงอายุมีปญหาดานสุขภาพ/การเจ็บปวย/ความพิการ
 -  ผูสูงอายุมีปญหาการเดินทางมาเขารวมกิจกรรม
 -   เจาหนาทีบ่างสถานบรกิารขาดทกัษะในการคดักรองและดแูลผูสงูอายใุนคลนิกิ NCD 
  และในชุมชน ทําใหขาดคุณภาพการคัดกรอง
 -  การใชคูมือความสุข 5 มิติในโรงพยาบาลชุมชนยังทําไดไมครอบคลุม  
 -  การใชคูมือความสุข 5 มิติ ชมรมผูสูงอายุสามารถดําเนินการไดเฉพาะพื้นที่ไดรับการ
  พัฒนาศักยภาพเทานั้น
 -  สื่อเทคโนโลยีมีไมเพียงพอ
 - เจาหนาที่มีภาระงานมากอาจทําใหการดูแลผูปวยไมครอบคลุมทุกมิติ
 - ทีมสหวิชาชีพไมเพียงพอตอการดูแลผูปวย
 - การทํางานในพื้นที่ยังขาดการบูรณาการระหวางผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตกับงาน
  ผูสูงอายุ
 - การคดักรองยงัไมครอบคลมุในกลุมผูสงูอายทุัง้หมด เนือ่งจากการคดักรองใหบรกิาร
  ในคลินิก ผูสูงอายุที่ไมไดเขารับบริการจะไมไดรับการคัดกรอง
 - ระบบขอมูลยังไมสมบูรณทําใหการใชขอมูลในการวางแผนดูแลผูสูงอายุไมตรงกับ
  สภาพปญหา
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2. ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงาน

 1. เปนนโยบายระดับประเทศ/ผูนํามีวิสัยทัศนกวางไกล
 2. ชุมชนมีสวนรวม (เปนเจาของ)
 3.  มีงบประมาณสนับสนุน
 4. มีเครือขายการทํางานที่เขมแข็งและภาคีเครือขาย เขามามีสวนรวม เชน รร. ,  กศน., 
วัด ,เกษตร, รพ. , พม. ,  อปท., พมจ. , สสส./มี NGO เปน  Term Work
 5. ระบบการจัดการดุแลผูสูงอายุในชุมชนที่ชัดเจน
 6. ไดรับการสนับสนุนจากนโยบายผูบริหารทุกระดับ
 7.  มชีมรมผูสงูอายทุีเ่ขมแขง็ในพืน้ที/่แกนนาํผูสงูอายมุศีกัยภาพ  และสรางคณุคาแกสงัคม
 8.  ทีมเขาถึงการดูแลสุขภาพจิตสําหรับผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพ
 9.  มีการปรับบทบาทใหมชุมชน รวมคิดรวมทํารวมเรียนรู
              10. ประชาชนตืน่ตวัในการดแูลสขุภาพตนเองละมสีวนรวมในการวางแผนสขุภาพมากขึน้
          11. ใชหลัก SMILE ในการดําเนินงาน คือการบริการที่มีหัวใจบริการ  การบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ  การมีภาพลักษณที่ดี  ความรัก และผูใหบริการที่มีคุณภาพเพื่อเกิดการพัฒนา

3. แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ท่ีจะดําเนินการในอนาคตของพ้ืนท่ี     
 -   ขยายผลใน รพ.สต. โรงเรียนผูสูงอายุ คลินิก NCD ในรพช.
     -   การสรางทีม TOT วิทยากรความสุข 5 มิติ ในพื้นที่
     -  ประชาสัมพันธในพื้นที่ แบบเชิงรุก ในเรื่องการจัดกิจกรรมความสุข  
  5 มิติ เชน  เสียงตามสายในชุมชน  สปอรตวิทยุ เปนตน
      -  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูงานผูสูงอายุในระดับเขต 

     -  อบรม Care manager/Care giver ใหครอบคลุมทุกตําบล 
    -  จดัตัง้คณะทาํงาน Long Term Care เชือ่มกบังานสขุภาพจติ บรูณาการกบังานประจาํ
 -  สรางแกนนําเยาวชนเพื่อการดุแลสุขภาพผูสูงอายุ
 - พัฒนาเนื้อหาของกิจกรรมความสุข 5 มิติใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน
 - พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุในชมรมใหเปนผูจัดกิจกรรมในแตละองคประกอบ
 - สงเสริมและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมและงานวิจัยดานผูสูงอายุ
 -  มีการจัดตั้งศูนย day care ที่ศูนยผูสูงอายุ
 -   มีกิจกรรมเตรียมพรอม กอนเขาวัยสูงอายุ ในกลุม อายุ 45 ปขึ้นไป
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