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บทนำ
สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี 2553-2583 ของ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ (สศช.) โดยใช้ข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2553 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นฐานในการประมาณ พบว่า ในปี 2583 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ ที่มี
อายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึง 20.5 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของจำนวนประชากรไทยทั้งหมด แต่จะมี
ประชากรวัยแรงงานเพียง 35.18 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ที่มีประชากรวัยแรงงาน จำนวน 42.74
ล้านคน หรือลดลง 7.6 ล้านคน
จากรายงานโครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2545 -2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) ดัชนีวัดที่ 8 สัดส่วนประชากร
สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิ ดชอบหลัก มีเป้าหมายการดําเนินงาน
ร้อยละ 30 ซึ่งพบว่าผลการดําเนินงานได้เพียงร้อยละ 18.7 และในปี 2556 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพร่วมมือสำรวจสถานการณ์ปัญหาสุขภาวะของผู้สูงอายุ
รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานดูแลสุขภาพผู้ สูงอายุตามแผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการดังกล่าว
โดยสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ จำนวน 13,642 คน จาก 28 จังหวัดเป็นตัวแทนครอบคลุมทั้ง 1 2 เครือข่ายบริการ
สุขภาพ/ศูนย์อนามัยเขต มีเป้าหมายการดําเนินงานร้อยละ 40 พบว่าผลการดําเนินงานได้ร้อยละ 26.7, ปี 2561
จากการสำรวจโดยกรมอนามัยมีเป้าหมายการดําเนินงานร้อยละ 50 พบว่าผลการดําเนินงานได้ร้อยละ 54.4 และในปี
2562 จากการสำรวจโดยกรมอนามัยมีเป้าหมายการดําเนินงานร้อยละ 50 พบว่าผลการดําเนิ นงานได้ร้อยละ 52.0
และในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมาได้มีการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ ด้วยสมุดสึขภาพ
ประชาชนหรือ Application Health For You (H4U) เป็นปีแรก ผลการสำรวจพบว่า ผู้ส ูงอายุมีพฤติ ก รรม
สุขภาพที่พึง ประสงค์ 5 ด้าน ร้อยละ 37.8 (ตามแผนผู้ส ูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2) และมีการศึกษาทบทวน
วรรณกรรมเพิ่มเติมทั้งในและต่างประเทศ ได้เพิ่มเติมความหมายของ พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ เพิ่มเติมจากเดิมมาเป็น 8 ด้าน
การเฝ้าระวั งพฤติกรรมสุขภาพเป็นการติดตามและศึ กษาพฤติ กรรมสุ ขภาพของประชากรในพื ้ น ที่
เป้าหมายอย่างเป็นระบบ (Systematics) รวดเร็ว (Rapid) และต่อเนื่อง (Ongoing) เพื่ออธิบายเชิงระบาดวิทยา
และนำเสนอให้เห็นลักษณะแนวโน้ม (Trend) แบบแผนพฤติกรรม (Pattern) เปรียบเทียบ กับระดับความเสี่ยง
ของพฤติกรรมสุขภาพตามตัวชี้วัดและเกณฑ์ของพฤติกรรมสุขภาพที่จะทำให้เกิดปัญหาสาธารณสุข (Awareness)
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้จัดทำคู่มือการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ของผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานใช้ เป็นแนวทางการดำเนินงานพัฒนารูปแบบ กลไกการเฝ้าระวัง
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมของผู้สูงอายุและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหรือภาวะแทรกซ้ อนของโรค
เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปทิศทางเดียวกัน ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวจะสามารถส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุได้
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การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพสามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบ การเลือกใช้รูปแบบโดยรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง หรือใช้รูป แบบผสมนั้น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมสุขภาพที่ต้องการเฝ้าระวังและปั ญหาสาธารณสุ ข
ที่ถูกกำหนดโดยพฤติกรรมสุขภาพ โดยจำแนกรูปแบบของการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพตามวิธีการได้ 5 รูปแบบ
1) การสำรวจเร่งด่วน (Rapid survey) โดยการสัมภาษณ์หรือการทดสอบแบบสอบถาม
2) การทำการสังเกต (Observation) โดยการเฝ้าติดตาม สังเกตพฤติกรรม และปัจจัยของพฤติกรรม
สุขภาพตลอดเวลาหรือเป็นระยะๆ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นการสังเกตจากภายนอก
3) การเข้าไปเป็นสมาชิกของครอบครัว ชุมชนและสังคม (Membership involvement) เป็นการสังเกต
อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการสังเกตจากภายใน และเป็นไปตามบริบทของบุคคลที่อาศัยอยู่ในครอบครัว กลุ่มชุมชน หรือ
สังคมที่ต้องการเฝ้าระวัง
4) การทำแผนที่พฤติ กรรม (Behavioral mapping) โดยการจดบันทึกข้อมูล ที่ได้พบเห็นจากบุคคล
ครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุถึงพื้นที่ ช่วงเวลา แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาการกระจาย
ขอบเขต และกลไกทางพฤติกรรม และความสัมพันธ์ของพฤติกรรมสุขภาพกับปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5) การใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการใช้ข้อมูลจากบุคคลและเอกสารที่มีอยู่แล้วในลักษณะ
ของข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลในระบบรายงาน
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กระบวนงานเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ ึงประสงค์ของผู้สูงอายุ
ลำดับ
1

กระบวนงาน
กำหนดวัตถุประสงค์

2
ทบทวนสถานการณ์
3

4

5

6

จัดทำแผนงาน/
แนวทางการดำเนินงาน
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล/
พฤติกรรมที่พึงประสงค์

วิเคราะห์/สังเคราะห์/
สรุปผล/จัดทำรายงาน

การสื่อสาร/นำไปใช้
ประโยชน์

ข้อกำหนดของกระบวนงาน
ผู้รับผิดชอบ
กำหนดวัตถุประสงค์
*สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
*Cluster กลุ่มผู้สูงอายุ
กรมอนามัย
1.ทบทวนสถานการณ์สุขภาพ *สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
*Cluster กลุ่มผู้สูงอายุ
2.จัดลำดับและระบุปัญหาที่ กรมอนามัย
สำคัญ
1.กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
*สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
2.กำหนดวิธีการ
*Cluster กลุ่มผู้สูงอายุ
กรมอนามัย
1.จัดทำเครื่องมือ
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
2.เก็บรวบรวมข้อมูล
ศูนย์อนามัย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กรมอนามัย
1วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล *สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
2.สรุปผล /ประเมินผล
*Cluster กลุ่มผู้สูงอายุ
3.จัดทำรายงาน
กรมอนามัย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
1.เผยแพร่ผลการสำรวจ
*สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
*Cluster กลุ่มผู้สูงอายุ
ประสงค์
กรมอนามัย
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ขอบเขต
กระบวนงานพั ฒนารู ปแบบกลไก เพื ่ อการมี ส ่ วนร่ วมของประชาชนในระบบเฝ้ าระวั งพฤติ กรรมสุ ขภาพ
(Surveillance System) เริ่มจาก
1. กำหนดวัตถุประสงค์
2. ทบทวนสถานการณ์สุขภาพ
3. จัดทำแผนงาน/ แนวทางการดำเนินงาน
3.1 วางแผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวัง
3.1.1 กำหนดพฤติกรรมสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวัง
3.1.2 กำหนดตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวัง
3.1.3 กำหนดรูปแบบและวิธีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
3.1.4 กำหนดพื้นที่สำหรับเฝ้าระวัง
3.1.5 การกำหนดช่วงเวลาสำหรับการเฝ้าระวัง
3.1.6 การกำหนดตัวบุคคลที่ดำเนินการเฝ้าระวัง
3.2 ดำเนินการ
3.2.1 จัดทำเครื่องมือเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
3.2.2 จัดทำคู่มือการดำเนินงานตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรม
4.
5.
6.
7.

สุขภาพที่พึงประสงค์
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล/พฤติกรรมที่พึงประสงค์
วิเคราะห์/สังเคราะห์/การแปลผลข้อมูล/สรุปผล/จัดทำรายงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การสื่อสาร/นำไปใช้ประโยชน์/คืนข้อมูลให้กับพื้นที่
ประเมินผล
7.1 ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์และองค์ประกอบด้านพฤติกรรมสุขภาพทั้ง 8 ด้าน
7.2 ความคุ้มค่า
7.3 คุณภาพของระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
7.4 กลไลการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
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คำจำกัดความ
พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพซึ่ง
เกิดขึ้นทั้งภายใน (Covert Behavior) และภายนอก (Overt Behavior) พฤติกรรมสุขภาพจะรวมถึงการปฏิบัติที่
สังเกตได้และการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตไม่ได้ แต่สามารถวัดได้ว่าเกิดขึ้น พฤติกรรมภายในเป็นปฏิกิริ ยาภายในตัว
บุคคลมีทั้งเป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่เป็นรูปธรรมซึ่งสามารถใช้เครื่องมือบางอย่างเข้าวัดหรือสัมผัสได้ เช่น การ
เต้นของหัวใจ การบีบตัวของลำไส้ พฤติกรรมเหล่านี้เป็นปฏิกิริยาที่มีอยู่ตามสภาพของร่างกาย ส่วนที่ เป็น
นามธรรม ได้แก่ ความคิด ความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม เป็นต้น พฤติกรรมภายในนี้ไม่สามารถสัมผัสหรือวัดได้ด้วย
เครื่องมือต่างๆ เพราะไม่มีตัวตน จะทราบได้เมื่อแสดงพฤติกรรมออกมา พฤติกรรมภายนอกเป็นปฏิกิริยาต่างๆ
ของบุคคลที่แสดงออกมาทั้งทางวาจาและการกระทำ ซึ่งปรากฏให้บุคคลอื่นเห็นหรือสังเกตได้ เช่น ท่าทางหรือ
คำพูดที่แสดงออกไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียง สีหน้า
พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การปฏิบัติหรือการแสดงออกของบุคคลในการกระทำหรืองดเว้นการ
กระทำในสิ่งที่มีผลต่อสุขภาพของตนเอง โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ และการปฏิบัติตนทางด้ านสุขภาพ
ด้านต่างๆ คือ สุขภาพกาย จิตใจ/อารมณ์ และสังคม ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างสมดุล
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการแปลผลข้อมูล
พฤติกรรมสุขภาพของบุคคลในพื้นที่เป้าหมาย ที่มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งการนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหรือ
ภาวะแทรกซ้อนของโรค และการวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ หมายถึง การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการแปล
ผลข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุทั้ง 5 ด้าน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ทบทวน สถานการณ์ย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม สิ่งแวดล้อม
นโยบาย พร้อมทั้งสรุปประเด็นทิศทางที่จะทำต่อไป ให้ครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้/ระบบ/กลไกและการพัฒนา
รูปแบบกลไกการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ
2. จัดทำแผนการพัฒนาองค์ความรู้/ระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ดังนี้
1) กำหนดพฤติกรรมสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวัง
2) กำหนดตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวัง
3) กำหนดรูปแบบและวิธีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
4) กำหนดพื้นที่สำหรับเฝ้าระวัง
5) กำหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
6) การกำหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายในการเฝ้าระวัง

7

3. ประชุมมอบหมายบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและจัดทำตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติการรายบุคคล ดังนี้
1) จัดทำเครื่องมือเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
2) การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
3) การวิเคราะห์ข้อมูล
4) การแปลผลข้อมูล
5) จัดทำรายงานเผยแพร่
5.1) รายงานฉบับผู้บริหาร
5.2) รายงานผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
5.3) รายงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามที่กรมอนามัยประเมินผลลัพธ์
ตามวัตถุประสงค์และองค์ประกอบ ประเมินความคุ้มค่า และประเมินคุณภาพของระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
5. สรุ ป ผลการดำเนิ น งาน และรายงานตามระบบรายงานที ่ ก ำหนด ปี ล ะ 2 ครั ้ ง และรายงาน
ผลการดำเนินงานพร้อมจัดทำเอกสารรายงานเป็น electronic file
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ หมายถึง ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มี ADL ≥ 12 คะแนน ทั้งเพศชายและเพศหญิง
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ หมายถึง การกระทำหรือพฤติกรรมของบุคคลที่ปฏิบัติแล้วส่งผลดีต่อสุขภาพของ
บุคคลนั้นๆเอง (ร่างกาย จิตใจ และสังคม)
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ด้านการบริโภคอาหาร ด้านการออกกำลังกาย
ด้านการจัดการความเครียด ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้านการดูแลตนเองในภาวะเจ็บป่วย
1. มีกิจกรรมทางกายที่ระดับปานกลาง (เดิน/ปั่นจักรยาน/ทำงานบ้าน/ทำไร่/ทำสวน/ทำนา/ออกกำลังกาย)
สะสม 150 นาที/สัปดาห์
2. กินผักและผลไม้ได้วันละ 5 กำมือ เป็นประจำ (6-7 วันต่อสัปดาห์)
3. ดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว
4. ไม่สูบบุหรี่ /ไม่สูบยาเส้น
5. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (เช่น สุรา เบียร์ ยาดองเหล้า)
6. มีการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย (เมื่อไม่เจ็บป่วยมีการดูแลตนเอง, เมื่อมีโรคประจำตัว มีการรับประทานยาต่อเนื่อง)
7. มีการนอนหลับอย่างเพียงพอ อย่างน้อยวันละ 7 – 8 ชั่วโมง
8. ด้านทันตกรรม/การดูแลสุขภาพช่องปาก
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คำอธิบายเพิ่มเติม
ตามรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ 2564
1. มีกิจกรรมทางกายที่ระดับปานกลาง (เดิน/ปั่น
จักรยาน/ทำงานบ้าน/ทำไร่/ทำสวน/ทำนา/
ออกกำลังกาย) สะสม 150 นาที/สัปดาห์

คำชี้แจง

4. ไม่สูบบุหรี่ /ไม่สูบยาเส้น

การมีกิจกรรมทางกายที่ระดับปานกลาง เช่น การเดิน
ปั่นจักรยาน ทำงานบ้าน ทำไร่ ทำสวน ทำนา หรือ
ออกกำลั ง กายสะสม 150 นาที / สั ป ดาห์ หมายถึ ง
การที่ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางกาย เช่น การเดิน ปั่น
จักรยาน ทำงานบ้าน ทำไร่ ทำสวน ทำนา หรือ ออก
กำลังกาย อย่างน้อยวันละ 30 นาที 5 วันต่อสัปดาห์
กินผักและผลไม้ได้วันละ 5 กำมือ เป็นประจำ (6-7 วัน
ต่อสัปดาห์) หมายถึง ใน 1 วัน กินผัก 3 กำมือ และ
กินผลไม้ 2 กำมือ หรือ กินผัก 4 กำมือ และกินผลไม้
1 กำมือ
ผู้สูงอายุควรดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว
ยกเว้น ผู้สูงอายุที่แพทย์ให้จำกัดน้ำดื่ม เช่น ผู้สูงอายุ
โรคไต
ไม่สูบบุหรี่ /ไม่สูบยาเส้น หรือเคยสูบแต่เลิกแล้ว

5. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
(เช่น สุรา เบียร์ ยาดองเหล้า)

ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (เช่น สุรา
เบียร์ ยาดองเหล้า)

6. มีการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย (เมื่อไม่เจ็บป่วยมีการ
ดูแลตนเอง, เมื่อมีโรคประจำตัว มีการรับประทานยา
ต่อเนื่อง)

มีการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยและการได้รับการคัดกรอง
สุขภาพในชุมชนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

7. มีการนอนหลับอย่างเพียงพอ อย่างน้อยวันละ 7 –
8 ชั่วโมง
8. ด้านทันตกรรม/การดูแลสุขภาพช่องปาก

มีการนอนหลับสะสม อย่างน้อยวันละ 7 – 8 ชั่วโมง

2. กินผักและผลไม้ได้วันละ 5 กำมือ เป็นประจำ
(6-7 วันต่อสัปดาห์)

3. ดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว

ด้านทันตกรรม/การดูแลสุขภาพช่องปาก หมายถึง
การแปรงฟันก่อนนอนของผู้สูงอายุ

หมายเหตุ:
1. ผ่านการประเมินทั้ง 8 ด้าน ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
2. กิจกรรมทางกาย คือ การเคลื่อนไหวของร่างกายเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อ และทำให้ร่างกายมีการใช้
พลังงานเพิ่มขึ้นจากขณะพัก ประกอบด้วย การทำกิจกรรมในชีวิต ประจำวัน เช่น การทำงานบ้าน การทำงาน
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อาชีพที่ต้องใช้แรงกาย การเดินทางด้วยจักรยานหรือเดินทางเดินขึ้นบันได และกิจกรรมยามว่าง เช่น ออกกำลัง
กาย เล่นกีฬา วิ่ง ปั่นจักรยาน และการท่องเที่ยว (ที่มา : แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573)
3. กินผักและผลไม้ได้วันละ 5 กำมือ เป็นประจำ (6-7 วันต่อสัปดาห์)
4. อ้างอิงดัชนีที่ 8 ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564)
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

การนำผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพไปใช้
เมื่อดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพแล้ว ข้อมูลที่ได้ชี้ ให้เห็นระดับของพฤติกรรมสุขภาพที่
เป็นความเสี่ยงทางด้านสุขภาพของประชากรในพื้นที่ที่ดำเนินการ ซึ่งระดับของพฤติกรรมสุขภาพที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นไป
ในทางที่ดี คงที่ หรือแย่ลง ย่อมมีสาเหตุหรือปัจจัยของพฤติกรรมทั้งสิ้น ดังนั้นผลที่ได้จากการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
ในบางครั้งไม่สามารถจะวัดมิติใดมิติหนึ่งของพฤติกรรมสุขภาพ อาจวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฏีทางพฤติกรรมสุขภาพ หรือ
การวิเคราะห์ระบบนิเวศวิทยาเชิงสังคมร่วมด้วย เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาสาธารณสุ ข
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพแต่ละเรื่องมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อที่จะใช้ผลการเฝ้าระวัง
สำหรับประโยชน์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นการเฉพาะกรณีไป เช่น
1. ใช้สำหรับการดำเนินงานสุขศึกษาเชิงรุก ในลักษณะการปลู กฝังพฤติกรรม การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อการจัดการปัญหาสาธารณสุขที่เกิดยืดเยื้อเรื้อรัง หรือเพื่อป้องกันปัญ หาล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นจาก
พฤติกรรมเสี่ยง
2. ใช้ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในระบบการเตือนภัยสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับภัยคุกคามทางสุขภาพ
3. ใช้ในการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพตามมาตรฐานสุขศึ กษา เป็ นกระบวนการเฝ้าระวั ง
ตามเกณฑ์โดยนำผลไปใช้ในการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
4. ใช้ ใ นการบู ร ณาการกั บ งานสาธารณสุ ข เช่ น การบู ร ณาการในงานรั ก ษาพยาบาล
บูรณาการในงานป้องกันและควบคุมโรค บูรณาการในงานส่งเสริมสุขภาพ จะทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโอกาส
หรือความเป็นไปได้ที่จะควบคุมโรคหรือจัดการปัญหาสาธารณสุขอย่างไร
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แนวทางการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ของผูส
้ ูงอายุ
แบบสอบถาม
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
กลุ่มผู้สูงอายุ

Application: Health For You
(H4U)

ศูนย์อนามัยที่ 1-12
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
สสจ.(โดย รพ.สต.)
สำรวจ

รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
ถอดบทเรียน และรายงานผล
ให้สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
รายงาน
ศูนย์อนามัยที่ 1-12
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ

วิเคราะห์ สังเคราะห์
ถอดบทเรียน และสรุป

เผยแพร่ข้อมูล ขยายผลลงไปสู่พื้นที่
และประชาสัมพันธ์

11

1. สำนักอนามัยผู้สูงอายุสร้างแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์กลุ่มผู้สูงอายุ จัดเตรียมข้อมูล
ให้กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ดำเนินการสำรวจกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒ นาสุขภาวะเขตเมือง รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล ถอดบทเรียน สรุปและรายงานผลให้สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัยที่ 1-12 , สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
กรมอนามัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรียน และสรุปผล
5. สำนั ก อนามั ย ผู ้ ส ู ง อายุ ศู นย์ อนามั ยที่ 1-12 , และสถาบั นพั ฒนาสุ ขภาวะเขตเมื อง กรมอนามั ย
จัดทำรายงานผล และจัดเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้แบบออนไลน์
6. สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย จัดทำรายงานผลส่งให้ผู้บริหารกรมอนามัย รายไตรมาส
7. สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย สรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนเผยแพร่เป็ นความรู้ใน
ระบบบริหารจัดการผลิตภัณฑ์กรมอนามัย (P&E Distributions)
8. สำนักอนามัย ผู้ส ูง อายุ กรมอนามัย เผยแพร่ข้อมูล พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้ส ูงอายุ
คืนข้อมูล ขยายผลลงไปสู่พื้นที่ และประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานในครั้งต่อไป
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รายละเอียดตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คำนิยาม

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
(PP&P Excellence)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
จังหวัด/เขต/ประเทศ
ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ผู้สูงอายุ หมายถึง ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มี ADL ≥ 12 คะแนน ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ หมายถึง การกระทำหรือพฤติกรรมของบุคคลที่ปฏิบัตแิ ล้ว
ส่งผลดีต่อสุขภาพของบุคคลนั้นๆเอง (ร่างกาย จิตใจ และสังคม)
พฤติกรรมการดูแ ลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ประกอบด้ว ย ด้านการบริโ ภคอาหาร
ด้านการออกกำลังกาย ด้านการจัดการความเครียด ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการดูแลตนเองในภาวะเจ็บป่วย
1. มีกิจกรรมทางกายที่ระดับปานกลาง (เดิน /ปั่นจักรยาน/ทำงานบ้าน/ ทำไร่/ทำสวน/
ทำนา/ออกกำลังกาย) สะสม 150 นาที/สัปดาห์
2. กินผักและผลไม้ได้วันละ 5 กำมือ เป็นประจำ (6-7 วันต่อสัปดาห์)
3. ดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว
4. ไม่สูบบุหรี่ /ไม่สูบยาเส้น
5. ไม่ดมื่ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (เช่น สุรา เบียร์ ยาดองเหล้า)
6. มีการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย (เมื่อไม่เจ็บป่วยมีการดูแลตนเอง, เมื่อมีโรคประจำตัว
มีการรับประทานยาต่อเนื่อง)
7. มีการนอนหลับอย่างเพียงพอ อย่างน้อยวันละ 7 – 8 ชั่วโมง
8. ด้านทันตกรรม/การดูแลสุขภาพช่องปาก
หมายเหตุ:
1. ผ่านการประเมินทั้ง 8 ด้าน ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
2. กิจกรรมทางกาย คือ การเคลื่อนไหวของร่างกายเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อ และทำ
ให้ร ่างกายมีการใช้พลังงานเพิ่ม ขึ้นจากขณะพัก ประกอบด้ว ย การทำกิจ กรรมในชี วิ ต
ประจำวัน เช่น การทำงานบ้าน การทำงานอาชีพที่ต้องใช้แรงกาย การเดินทางด้วยจักรยาน
หรือเดินทางเดินขึ้นบันได และกิจกรรมยามว่าง เช่น ออกกำลังกาย เล่นกีฬา วิ่ง ปั่นจักรยาน
และการท่องเที่ยว (ที่มา : แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573)
3. กินผักและผลไม้ได้วันละ 5 กำมือ เป็นประจำ (6-7 วันต่อสัปดาห์)
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4. อ้างอิงดัชนีที่ 8 ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564)
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 60
40
วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ 61
40

ปีงบประมาณ 62
50

ปีงบประมาณ 63
60

ปีงบประมาณ 64
50

รายการข้อมูล 1

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพจากทีมสหสาขาวิชาชีพของหน่วยบริการด้าน
สุขภาพที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้บริการดูแลด้านสาธารณสุขถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตามปัญหาสุขภาพ
และชุดสิทธิประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีเข้าถึงบริการ อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม เป็น
การสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร และสมานฉันท์
3. สามารถลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพภาครัฐอย่างยั่งยืน ลดความแออัดใน
สถานพยาบาลเพิ่มทักษะในการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชนมีส่วนร่วม
4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ /โรงเรียน
ผู้สูงอายุและชุมชน
ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มี ADL ≥ 12 คะแนน ร้อยละ 5 ของประชากรสูงอายุ
ทั้งหมดของพื้นที่
1. สุ่มสำรวจผู้สูงอายุในพื้นที่เขตสุขภาพตามระเบียบวิธีวิจยั
2. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน /รายงานตามระบบโปรแกรมรายงาน
3. ระบบคลังข้อมูล Application Health For You (H4U)
4. ข้อมูลในระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center : HDC)
1. ระบบคลังข้อมูล Application Health For You (H4U) สมุดสุขภาพประชาชน
2. สำนักอนามัยผู้สูงอายุ และ Cluster กลุ่มผู้สูงอายุ ,สำนักอนามัย (กรณีพื้นที่ กทม.) และ
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
3. ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 - 13
4. ระบบการให้บริการสมุดสุขภาพประชาชน Health For you (H4U)
5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, โรงพยาบาลชุมชน,
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
A = จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

รายการข้อมูล 2

B = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล

14

สูตรคำนวณตัวชี้วัด

ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2560:

สูตรการคำนวณ
ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

= A x 100
B

พฤศจิกายน 2563 – กรกฎาคม 2564

รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
40

รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
40

รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
50

รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
60

รอบ 3 เดือน
1. มีการชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและพื้นที่
2. มีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการใช้งาน
Application Health For
You (H4U) หรือสมุด
สุขภาพประชาชน ในการ
ตอบแบบสำรวจพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์และ
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ดำเนินงาน ระดับพื้นที่

รอบ 6 เดือน
1. มีการดำเนินการแล้ว
เสร็จร้อยละ 50
2. ผลการดำเนินงาน
ผู้สูงอายุมพี ฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อย
ละ 40
3. มีการกำกับ ติดตาม
และ เยี่ยมเสริมพลัง
4. มีการประเมินผลการ
ดำเนินงาน

รอบ 9 เดือน
1. มีการดำเนินการแล้ว
เสร็จร้อยละ 100
2. ผลการดำเนินงาน
ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อย
ละ 50
3. มีการกำกับ ติดตาม
เยี่ยมเสริมพลัง
4. มีการประเมินผลการ
ดำเนินงาน

รอบ 12 เดือน
1. สรุปผลการ
ดำเนินงานและ
วิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านจัดทำ
เป็นข้อเสนอเชิง
นโยบาย
2. วางแผนดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2565

ปี 2561:

ปี 2562:

ปี 2563:

ปี 2564:
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วิธีการประเมินผล :

คำนวณข้อมูล จากแบบรายงาน Application Health For You (H4U) หรือสมุดสุขภาพ
ประชาชน

เอกสารสนับสนุน :

1. สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
2. คู่มือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืนยาว (Health Promotion &
Prevention Individual Wellness Plan) สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้สูงอายุ
3. คู่มือแนวทางการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว
4. คู่มือการดำเนินงานพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
4. เกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพด้านสุขภาพ
5. Application สมุดสุขภาพประชาชน (Health for You: H4U)

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

Baseline
data
พฤติกรรม
สุขภาพที่พึง
ประสงค์ของ
ผู้สูงอายุ

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563
ร้อยละ
54.4
52
37.8
(จากการ
(จากการ
(จากการสำรวจของ
สำรวจของ สำรวจของ
กรมอนามัยผ่าน
กรมอนามัย) กรมอนามัย) Application Health
For You (H4U))
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 1. นายแพทย์กิตติ ลาภสมบัติศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ
/
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 5904503
โทรศัพท์มือถือ : 081 682 9668
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด โทรสาร : 02 590 4501
E-mail : kitti.l@anamai.mail.go.th
สถานที่ทำงาน : สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
2. นางวิมล บ้านพวน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสานักอนามัยผู้สูงอายุ
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590 4793 โทรศัพท์มือถือ : 097 241 9729
โทรสาร : 02 590 4501
E-mail : vimol.b@anamai.mail.go.th
สถานที่ทำงาน : สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
หน่วยงานประมวลผล 1. นางสาวจุฑาภัค เจนจิตร
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
และจัดทำข้อมูล
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590 4504 โทรศัพท์มือถือ : 091 768 6265
(ระดับส่วนกลาง)
โทรสาร : 02 590 4501
E-mail : juthapuk.j@anamai.mail.go.th
2. นางสาวศตพร เทยาณรงค์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590 4504
โทรศัพท์มือถือ : 094 967 6888
โทรสาร : 02 590 4501
E-mail : sataporn.T@anamai.mail.go.th
3. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
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ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590 4499
โทรสาร : 02 590 4501
E-mail : 02group.anamai@gmail.com
สถานที่ทำงาน : สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
1. นางสาวจุฑาภัค เจนจิตร
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590 4504 โทรศัพท์มือถือ : 091 768 6265
โทรสาร : 02 590 4501
E-mail : juthapuk.j@anamai.mail.go.th
2. นางสาวศตพร เทยาณรงค์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590 4504
โทรศัพท์มือถือ : 094 967 6888
โทรสาร : 02 590 4501
E-mail : sataporn.T@anamai.mail.go.th
3. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590 4499
โทรสาร : 02 590 4501
E-mail : 02group.anamai@gmail.com
สถานที่ทำงาน : สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
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แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป)
*******************************
คำชี้แจง : ผู้สัมภาษณ์อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วทำเครื่องหมาย √ ลงในช่อง  หรือเติมข้อมูลตามความเป็นจริง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ ( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ ..................ปี
3. ที่อยู่ บ้านเลขที่.................................... หมู่ .......................ตำบล ....................................................
อำเภอ ....................................จังหวัด ..............................รหัสไปรษณีย์ ..........................
4. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ...........................................................................................................
5. น้ำหนัก .............................. กก. ส่วนสูง............................. ซม. เส้นรอบเอว ...................... นิ้ว
6. สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่
7. อาชีพหลักหรืองานที่ใช้เวลาทำเป็นส่วนใหญ่
 ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (เกษียน)
 พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน
 ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 เกษตรกร
 รับจ้างทั่วไป
 ว่าง/ไม่มีงานทำ
 อื่นๆ ระบุ ...................................................
8. รายได้ของท่านพอเพียงต่อการใช้จ่ายหรือไม่
 พอเพียง
 ไม่พอเพียง
 ไม่มีรายได้
9. การศึกษา (ระบุการศึกษาขั้นสูงสุด)
 ไม่เคยเรียน
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย  ปวช.
 ปวส./ปวท./อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโทหรือสูงกว่า  อื่นๆ ระบุ .......................
10. ท่านล้างมือด้วยสบู่และน้ำหลังใช้ส้วม
 ทุกครั้ง
 บางครั้ง
 ไม่เคย
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
1. ในรอบปีที่ผ่านมาท่านตรวจสุขภาพประจำปีหรือไม่ (รวมการตรวจสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่ใน
ชุมชน)
 ได้ตรวจ
 ไม่ได้ตรวจ
2. ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่
 ไม่ทราบ
 ไม่มี
 มี
โปรดระบุโรคประจำตัวของท่าน (สามารถระบุได้มากกว่า 1 โรค)
 เบาหวาน
( ) รักษาต่อเนื่อง ( ) ไม่รักษาต่อเนื่อง
 ความดันโลหิตสูง
( ) รักษาต่อเนื่อง ( ) ไม่รักษาต่อเนื่อง
 หัวใจและหลอดเลือด ( ) รักษาต่อเนื่อง ( ) ไม่รักษาต่อเนื่อง
 ไขมันในเลือดสูง
( ) รักษาต่อเนื่อง ( ) ไม่รักษาต่อเนื่อง
 ภูมิแพ้
( ) รักษาต่อเนื่อง ( ) ไม่รักษาต่อเนื่อง
 ภาวะซึมเศร้า
( ) รักษาต่อเนื่อง ( ) ไม่รักษาต่อเนื่อง
 มะเร็ง
( ) รักษาต่อเนื่อง ( ) ไม่รักษาต่อเนื่อง
 อื่นๆ
( ) รักษาต่อเนื่อง ( ) ไม่รักษาต่อเนื่อง
3. ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านเคยตรวจฟันหรือทำฟันบ้างหรือไม่
 เคย
 ไม่เคย
4. ท่านแปรงฟันก่อนนอนหรือไม่ (การแปรงฟันก่อนนอน หมายถึง การแปรงฟันหลังอาหารเย็น โดย
ไม่รับประทานอะไรอีก ยกเว้นน้ำเปล่า จนเข้านอน)
 ไม่แปรง เพราะไม่มีฟันแท้เหลือ
 ไม่แปรง/แปรงก่อนนอนบ้าง ไม่แปรงบ้าง เป็นบางวัน
 แปรงก่อนนอนทุกวัน
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5. ท่านมีกิจกรรมทางกายที่ระดับปานกลาง เช่น การเดิน การปั่นจักรยาน การทำงานบ้าน การทำไร่
ทำสวน ทำนา หรือการออกกำลังกาย อย่างน้อยวันละ 30 นาที หรือสะสมได้ 150 นาที/สัปดาห์ได้หรือไม่
 ทำไม่ได้เลย
 ทำได้ แต่ไม่ถึง 150 นาที/สัปดาห์
 ทำได้ เท่ากับหรือมากกว่า 150 นาที/สัปดาห์
6. ท่านดื่มน้ำได้อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว บ่อยแค่ไหน (น้ำ 1 แก้ว เท่ากับ ปริมาณ 200 มิลลิลิตร)
ยกเว้น ผู้สูงอายุที่มีการจำกัดน้ำภายใต้คำสั่งแพทย์
 ดื่มได้ 0 - 2 วันต่อสัปดาห์
 ดื่มได้ 3 - 5 วันต่อสัปดาห์
 ดื่มได้ 6 - 7 วันต่อสัปดาห์
7. ท่านกินผักและผลไม้ได้วันละ 400 กรัมหรือ 5 กำมือ บ่อยแค่ไหน
(ใน 1 วัน กินผัก 3 กำมือและกินผลไม้ 2 กำมือ หรือกินผัก 4 กำมือ และกินผลไม้ 1 กำมือ)
ตัวอย่างปริมาณผักและผลไม้ที่แนะนำ
✓ ผัก 3 กำมือ (ทัพพี) และ ผลไม้ 2 กำมือ (ส่วน)
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ตัวอย่าง
✓ ผัก 4 กำมือ (ทัพพี) และ ผลไม้ 1 กำมือ (ส่วน)

 กินได้ 0 - 2 วันต่อสัปดาห์
 กินได้ 3 - 5 วันต่อสัปดาห์
 กินได้ 6 - 7 วันต่อสัปดาห์
8. ท่านสูบบุหรี่ หรือยาเส้นหรือไม่
 ไม่เคยสูบ
 เคยสูบแต่เลิกแล้ว
 ยังสูบจนถึงปัจจุบัน
9. ปัจจุบันท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่
 ไม่ดื่ม
 ดื่มเฉพาะเทศกาลหรือวันพิเศษ
 ดื่มเป็นประจำ
10. ใน 1 คืน ท่านนอนหลับได้จริงกี่ชั่วโมง
 น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
 5 – 6 ชั่วโมง
 7 – 8 ชั่วโมง
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การแปลผลแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป)
1. ในรอบปีที่ผ่านมาท่านตรวจสุขภาพประจำปีหรือไม่ (รวมการตรวจสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่ในชุมชน)
 ได้ตรวจ
 ไม่ได้ตรวจ
ตอบ ได้ตรวจ เท่ากับ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
2. ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่
 ไม่ทราบ
 ไม่มี
 มี โปรดระบุโรคประจำตัวของท่าน (สามารถระบุได้มากกว่า 1 โรค)
 เบาหวาน
( ) รักษาต่อเนื่อง ( ) ไม่รักษาต่อเนื่อง
 ความดันโลหิตสูง
( ) รักษาต่อเนื่อง ( ) ไม่รักษาต่อเนื่อง
 หัวใจและหลอดเลือด ( ) รักษาต่อเนื่อง ( ) ไม่รักษาต่อเนื่อง
 ไขมันในเลือดสูง
( ) รักษาต่อเนื่อง ( ) ไม่รักษาต่อเนื่อง
 ภูมิแพ้
( ) รักษาต่อเนื่อง ( ) ไม่รักษาต่อเนื่อง
 ภาวะซึมเศร้า
( ) รักษาต่อเนื่อง ( ) ไม่รักษาต่อเนื่อง
 มะเร็ง
( ) รักษาต่อเนื่อง ( ) ไม่รักษาต่อเนื่อง
 อื่นๆ
( ) รักษาต่อเนื่อง ( ) ไม่รักษาต่อเนื่อง
3. ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านเคยตรวจฟันหรือทำฟันบ้างหรือไม่
 เคย
 ไม่เคย
4. ท่านแปรงฟันก่อนนอนหรือไม่ (การแปรงฟันก่อนนอน หมายถึง การแปรงฟันหลังอาหารเย็น
โดยไม่รับประทานอะไรอีก ยกเว้นน้ำเปล่า จนเข้านอน)
 ไม่แปรง เพราะไม่มีฟันแท้เหลือ
 ไม่แปรง/แปรงก่อนนอนบ้าง ไม่แปรงบ้าง เป็นบางวัน
 แปรงก่อนนอนทุกวัน
ตอบ ไม่แปรง เพราะไม่มีฟันแท้เหลือ กับ แปรงก่อนนอนทุกวัน เท่ากับ มีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์
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5. ท่านมีกิจกรรมทางกายที่ระดับปานกลาง เช่น การเดิน การปั่นจักรยาน การทำงานบ้าน การ
ทำไร่ ทำสวน ทำนา หรือการออกกำลังกาย อย่างน้อยวันละ 30 นาที หรือสะสมได้อย่าง
น้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ ได้หรือไม่
 ทำไม่ได้เลย
 ทำได้ แต่ไม่ถึง 150 นาทีต่อสัปดาห์
 ทำได้ เท่ากับหรือมากกว่า 150 นาทีต่อสัปดาห์
ตอบ ทำได้ เท่ากับหรือมากกว่า 150 นาทีต่อสัปดาห์ เท่ากับ มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ ึงประสงค์
6. ท่านดื่มน้ำได้อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว ได้หรือไม่ (น้ำ 1 แก้ว เท่ากับ ปริมาณ 200 มิลลิลิตร)
ยกเว้น ผู้สูงอายุที่มีการจำกัดน้ำภายใต้คำสั่งแพทย์
 ดื่มได้ 0 - 2 วันต่อสัปดาห์
 ดื่มได้ 3 - 5 วันต่อสัปดาห์
 ดื่มได้ 6 - 7 วันต่อสัปดาห์
ตอบ ดื่มได้ 6 - 7 วันต่อสัปดาห์ เท่ากับ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
7. ท่านกินผักและผลไม้ได้วันละ 400 กรัมหรือ 5 กำมือ ได้หรือไม่
 กินได้ 0 - 2 วันต่อสัปดาห์
 กินได้ 3 - 5 วันต่อสัปดาห์
 กินได้ 6 - 7 วันต่อสัปดาห์
ตอบ กินได้ 6 - 7 วันต่อสัปดาห์ เท่ากับ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
8. ท่านสูบบุหรี่ หรือยาเส้นหรือไม่
 ไม่เคยสูบ
 เคยสูบแต่เลิกแล้ว
 ยังสูบจนถึงปัจจุบัน
ตอบ ไม่เคยสูบ หรือ เคยสูบแต่เลิกแล้ว เท่ากับ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
9. ปัจจุบันท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่
 ไม่ดื่ม
 ดื่มเฉพาะเทศกาลหรือวันพิเศษ
 ดื่มเป็นประจำ
ตอบ ไม่ดื่มหรือดื่มเฉพาะเทศกาลหรือวันพิเศษ เท่ากับ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
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10. ใน 1 คืน ท่านนอนหลับได้จริงกี่ชั่วโมง
 น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
 5 – 6 ชั่วโมง
 7 – 8 ชั่วโมง
ตอบ 7 – 8 ชั่วโมง เท่ากับ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
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ตัวอย่าง ข้อแนะนำหลังได้รับการประเมินพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ
ใน Application: Health For You (H4U)
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ตัวอย่าง ข้อแนะนำหลังได้รับการประเมินพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ
ใน Application: Health For You (H4U)
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ประชากรกลุ่มเป้าหมาย (ตาม Template กระทรวงสาธารณสุข ๒๕๖๔)
ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 5 ของประชากรสูงอายุทั้งหมดของพื้นที่ โดยกรมอนามัย
กระบวนการได้มาซึ่งกลุ่มเป้าหมายประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 5

ประชากร
สูงอายุ
ประเทศไทย
ร้อยละ ๑

จังหวัด

จังหวัด

อำเภอ

อำเภอ

ตำบล

ตำบล

จังหวัด

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ตำบล

ตำบล

รพ.สต.
พืน้ ที่ รพ.สต.สุ่ม ร้อยละ ๕ ในผูส้ งู อำยุกลุ่มดี

จากแผนภูมิภาพด้านบน อธิบายได้ว่า ประชากรสูงอายุ (ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 5
ของประชากรสูงอายุทั้ งหมดของพื้น ที่ ซึ่งได้มาจากประชากรสูงอายุร้อยละ 5 ของประชากรสูงอายุในพื้น ที่
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุข ภาพระดั บ ตำบล (รพ.สต.) เป้ า หมายในระดั บ ตำบล มารวบรวมเป็ น ระดั บ อำเภอ
ระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพ และภาพรวมระดับประเทศ โดยใช้ฐานประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพทีพ
่ ึงประสงค์ผส
ู้ ูงอายุ
ด้านพฤติกรรมทางกาย
จากแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์กลุ่มผู้สูงอายุในรูปแบบ Mobile Application: Health For You (H4U)
ได้กำหนดคำนิยาม ดังนี้
1. ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
2. พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ หมายถึง พฤติกรรมสุขภาพในระหว่าง 6 เดือน ที่ผ่านมา
3. กิจกรรมทางกาย คือ การเคลื่อนไหวของร่างกายเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อและทำให้ร่างกายมี
การใช้พลังงานเพิ่มขึ้น จากขณะพัก ประกอบด้ว ย การทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น การทำงานบ้าน
การทำงานอาชีพที่ต้องใช้แรงกาย การเดินทางด้วยจักรยานหรือเดินทาง เดินขึ้นบั นได และกิจกรรมยามว่าง เช่น
ออกกำลังกาย เล่นกีฬา วิ่ง ปั่นจักรยาน และการท่องเที่ยว (ที่มา : แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตัว ดังนี้
1. มีกิจกรรมทางกายที่ระดับปานกลาง (เดิน /ปั่นจักรยาน/ทำงานบ้าน/ ทำไร่/ทำสวน/ทำนา/ออกกำลังกาย) สะสม 150 นาที/สัปดาห์
2. กินผักและผลไม้ได้วันละ 5 กำมือ เป็นประจำ (6-7 วันต่อสัปดาห์)
3. ดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว
4. ไม่สูบบุหรี่ /ไม่สูบยาเส้น
5. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (เช่น สุรา เบียร์ ยาดองเหล้า)
6. การตรวจสุขภาพประจำปีหรือพบแพทย์/บุคลากรทางการแพทย์
7. มีการนอนหลับอย่างเพียงพอ อย่างน้อยวันละ 7 – 8 ชั่วโมง
8. การดูแลสุขภาพช่องปาก
หมายเหตุ:
1. ผ่านการประเมินทั้ง 8 ด้าน ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
2. กิจกรรมทางกาย คือ การเคลื่อนไหวของร่างกายเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อ และทำให้ร่างกายมีการใช้
พลังงานเพิ่มขึ้นจากขณะพัก ประกอบด้วย การทำกิจกรรมในชีวิต ประจำวัน เช่น การทำงานบ้าน การทำงาน
อาชีพที่ต้องใช้แรงกาย การเดินทางด้วยจักรยานหรือเดินทางเดินขึ้นบันได และกิจกรรมยามว่าง เช่น ออกกำลัง
กาย เล่นกีฬา วิ่ง ปั่นจักรยาน และการท่องเที่ยว (ที่มา : แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573)
3. กินผักและผลไม้ได้วันละ 5 กำมือ เป็นประจำ (6-7 วันต่อสัปดาห์)
4. อ้างอิงดัชนีที่ 8 ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
สำนั กอนามั ยผู ้ ส ู งอายุ รวบรวมข้ อมู ลจากศู นย์ อนามั ยที ่ 1-12 และสถาบั นพั ฒนาสุ ขภาวะเขตเมื อง
นำมาวิเคราะห์ร้อยละพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ผู้สูงอายุเป็นภาพรวม โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้
ร้อยละ = จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ X 100
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมิน
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คู่มือการใช้งาน Mobile Application: Health For You (H4U)
การเปิดใช้งานสมุดสุขภาพประชาชน Health For You (H4U)
1. การดาวน์โหลด และติดตั้ง Application
2. ลงทะเบียน
3. เข้าสู่ระบบ
4. การบันทึกดัชนีมวลกาย
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[Type here]

[Type here]

การใช้งาน Application: Health For You (H4U)
ในการทำแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์กลุ่มผูส้ ูงอายุ
1.การดาวนโหลด และติดตั้ง Application
สามารถดาวนโหลดผ่าน QR code

ระบบ IOS สามารถค้นหา Application ใน App Store สามารถดาวนโหลด และติดตั้งได้เลย

[Type here]

คู่มือการดำเนินงานตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ ึงประสงค์

ระบบ Android สามารถค้นหา Application ใน Google play สามารถดาวนโหลด และติดตั้งได้เลย

2.การใชงาน Application H4U ในการทําแบบสอบถาม

1

คู่มือการดำเนินงานตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ ึงประสงค์

3.การตอบแบบสอบถาม

2

คู่มือการดำเนินงานตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ ึงประสงค์

3 .1 กดที่สัญลักษณ เพื่อแสดงตัวเลือกคําตอบ หรือชองพิมพคําตอบ ในแตละขอคําถาม
3 .2 เลือกตัวเลือกคําตอบ หรือพิมพคําตอบ ในแตละขอคําถาม
3.3 กดปุม จะปรากฏกลองขอความแจงเตือนใหยืนยันการสงคําตอบ
3.4 กดปุม เพื่อยืนยันการสงคําตอบใหระบบประมวลผล
4.การแสดงผลลัพธของแบบสอบถาม

4.1 ระบบจะแสดงผลลัพธ เมื่อระบบประมวลผลเสร็จเรียบรอย
4.2 กรณีที่มีการตอบแบบสอบถามแลว จะมีกลองขอความแจงเตือน
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คู่มือการดำเนินงานตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ ึงประสงค์

ขั้นตอนการใช้งานระบบ Application: Health For You (H4U)

ขั้นตอนการใช้งานระบบ Application: Health For You (H4U)
- สำหรับเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการแบบสอบถาม
- สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร
- สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
1. การเข้าใช้งานระบบ

1.1 เขาใชงานผาน Google Chrome
1 .2 เขาไปที่ Url: https://h4u.moph.go.th/dept
1 .3 พิมพ ชื่อผูใชงาน และรหัสผาน (รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านระดับจังหวัดสามารถติดต่อรับได้ที่ศูนย์
อนามัยในเขตของท่าน)
1 .4 เขาใชงานระบบ
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คู่มือการดำเนินงานตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ ึงประสงค์

2. การสงออกคําตอบของแบบสอบถาม

2.1 กดปุม
เพื่อสงออกคําตอบของแบบสอบถาม ( ไฟล Excel )
2.2 คําตอบของแบบสอบถาม จะแสดงตามสิทธิ์การเขาถึงขอมูล เชน
- ศูนยอนามัยที่ 1 -12 จะสามารถเห็นเฉพาะคําตอบของจังหวัดที่อยูในเขตรับผิดชอบของศูนย์
อนามัยเท่านั้น
- สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองและกรุงเทพมหานครจะเห็นเฉพาะคําตอบของผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานครเท่านั้น
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จะเห็นเฉพาะคําตอบของจังหวัดเทานั้น (มี Admin ระดับจังหวัด 1 ท่าน)
- ระดับอำเภอ ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุข อำเภอ/โรงพยาบาลชุมชน จะเห็นเฉพาะคําตอบ
ของระดับอำเภอเทานั้น (มี Admin ระดับอำเภอ 1 ท่าน)
3. ระบบแอดมิน
ใช้ระบบ ICT PORTAL ในการยืนยันตัวตน ผ่าน link ICT PORTAL (moph.go.th)
หมายเหตุ ในช่วงแรกการขอเป็นแอดมินในแต่ระดับขอความกรุณาท่านกรอกรายละเอียดการยืนยันตัวตน
ผ่าน link นี้ (จากนั้นผู้ดูแลระบบจะส่ง Password ให้ท่านตาม Email ที่ท่านแจ้งมา)
https://docs.google.com/spreadsheets/u/5/d/1NZlshQ165yXopMuTHFNLKEz2jJpz0rLY/edi
t?usp=drive_web&ouid=107010028027013606975&rtpof=true

หมายเหตุ : หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
๑. คุณจุฑาภัค เจนจิตร Email : Juthapuk.J@anamai.mail.go.th
๒. คุณศตพร เทยาณรงค์ Email : Sataporn.T@anamai.mail.go.th
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐-๔๕๐๔
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