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1. มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนงานตัวชี้วัดตามนโยบายที่สอดคล้องกับแนวทางPMQA ครบทุกหมวด และ
สอดคล้องกับข้อมูลด้านยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการฯ และความรู้ของผู้สูงอายุ
มาตรการขับเคลื่อนงานตัวชี้วัดระดับกรม
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มาตรการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุที่มีสุขภาวะที่ดี
ของClusterผู้สูงอายุ
1.สนับสนุนการประเมินคัดกรอง/การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ผ่าน Digital Platform (H4U & Blue book) (I)
2.พัฒนาช่องทางสื่อสาร/สนับสนุนการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และ
การดูแลสุขภาพตนเอง ของประชาชน ครอบครัว ชุมชน (A)
3. สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้จัดทำแผนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน (Individual
Wellness Plan) และการเข้าถึงบริการโดยเฉพาะบริการส่งเสริมป้องกันตามความจำเป็น (I)
4.สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพด้านสุขภาพ (R)
5.สนับสนุนการดำเนินงาน Age-Friendly Communities/Cites ร่วมกับ ท้องถิ่น (P)
6.สนับสนุนการเข้าถึงบริการทันตสุขภาพแบบผสมผสาน ทั้งส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูตามความจำเป็น (I)
***การขับเคลื่อนงานการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง
ที่เพียงพอ เช่น การเดิน ปั่นจักรยาน ทำงานบ้าน ทำไร่ ทำสวน ทำนา และออกกำลังกาย สะสมอย่างน้อย 150 นาทีต่อ
สัปดาห์ อยู่ในมาตรการ ข้อที3่ .สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้จัดทำแผนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคล
ในชุมชน (Individual Wellness Plan) และการเข้าถึงบริการโดยเฉพาะบริการส่งเสริมป้องกันตามความจำเป็น (I) ดัง
แผนภาพยุทธศาสตร์ House model การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของกรมอนามัย
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แนวทางการขับเคลื่อนงานมาตรการที่ข้อ3 สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ให้จัดทำแผนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน (Individual Wellness Plan)
และการเข้าถึงบริการโดยเฉพาะบริการส่งเสริมป้องกันตามความจำเป็น
แนวทางการขับเคลื่อนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดมีความความสอดคล้องกับ เป้าหมายหลัก (GOAL) และ
นโยบายหลักของกรมอนามัย ในการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คือ ผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแลตัวเองได้ และ
มีคุณภาพชีวิต ที่ดี เป้าหมายรอง (SUBGOAL) คือ “สุขเพียงพอ ชะลอชรา ชีวิตยืนยาว” โดยมี 6 ประเด็นที่ต้องการ
ดำเนิ น การ ได้ แ ก่ 1.การเคลื ่ อ นไหว คื อ ส่ ง เสริ ม การมี ก ิ จ กรรมทางกายที ่ ร ะดั บ ปานกลาง เช่ น การเดิ น
ปั่น จักรยาน ทำงานบ้าน ทำไร่ ทำสวน ทำนา และออกกำลังกาย สะสมเพียงพอ อย่างน้อย 150 นาที/สัปดาห์
2. โภชนาการ 3.สิ่งแวดล้อม 4.สุขภาพ ช่องปาก 5.สมองดี และ6.มีความสุข จากนั้นก็มีการกำหนดวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ในการดำเนินงานและโครงการให้มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainable
Development Goals: SDGs) แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาในด้าน ต่าง ๆ รวมไปถึงนโยบายรัฐบาลและมาตรการ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย
หลักของผู้สูงอายุ
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แนวทางการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการมีกิจกรรมทางกาย
ระดับปานกลางที่เพียงพอ

มาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการมี
กิจกรรมทางกายระดับปานกลางที่เพียงพอ มีความสอดคล้องกับแนวทางPMQA ดังนี้
(1) การนำองค์การ :
การกำหนดนโยบายสาธารณะ ผู้นำองค์กร ผู้นำท้องถิ่น มีการชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการต่อผู้แทน
ศูนย์อนามัยที่1-12และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เพื่อให้เป็นแกนนำในการในการขับเคลื่อนงานระดับเขต
สุขภาพ
(2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ร่วมกับ Cluster ผ้สูงอายุ วิเคราะห์สถานการณ์การพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการมีกิจกรรม
ทางกายระดับปานกลางที่เพียงพอ และร่วมจัดทำถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์หลัก รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนงาน กิจกรรมโครงการ สู่ศูนย์อนามัยที่1 -12และสถาบันพัฒ นา
สุขภาวะเขตเมือง
(3) การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ประเมินความต้องการ ความคาดหวังผู้แทนศูนย์อนามัยที่1-12และ
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองจากการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมวัยผู้สูงอายุเพื่อผลักดันการขับเคลื่อนงานระดับเขตสุขภาพ
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(4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ประเมินการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ และปรับปรุงข้อมูล องค์ความรู้ และสื่อสารสนเทศ เพื่อเป็น
เครื ่ อ งมื อ ในขั บ เคลื ่ อ นงานการส่ ง เสริ ม ให้ ผ ู ้ ส ู ง อายุ มี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที ่ พ ึ ง ประสงค์ ด ้ า นการมี
กิจกรรมทางกายระดับปานกลางที่เพียงพอ รวมทั้งสอดคล้องกับสถาณการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ให้กับศูนย์อนามัยที่1-12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับพื้นที่ ได้แก่
1.จัดคลิปวีดีทัศน์ถ่ายทอดความรู้ สร้างความตระหนักการสร้างเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกาย
ออกกำลังกาย และการนอน สำหรับผู้สูงอายุ
2.จัดทำคลิปวิดีทัศน์โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อป้องกันภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ
3.จัดทำโปสเตอร์การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุที่บ้านภายใต้สถาณการณ์การแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVOD-19) “สูงวัย FIT ติดบ้าน ต้านCOVID-19”
4. ผลิตคู่มือการนอนหลับเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ
(5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
พัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้มีความรู้ความเข้าใจในการคัดกรองความเสี่ยงภาวะหกล้ม
ประสิทธิภาพการเคลื่อนไหว รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการมี
กิจกรรมทางกายระดับปานกลาง การออกกำลังกายที่เพียงพอ ในระดับศุนย์อนามัยเขต
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(6) การจัดการกระบวนการ
ร่วมประชุมหารือกับClusterผู้สูงอายุ เพื่อประเมินการดำเนินโครงการฯ และปรับแผนงาน กิจกรรมต่างๆให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของภาคีเครือข่าย ศูนย์อนามัยที่1-12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
โรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับพื้นที่ ในการประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้สูงอายุ
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(7) ผลลัพธ์การดำเนินการ
ประชุมกับClusterผู้สูงอายเพื่อประเมินผลการดำเนินการในมิติด้านประสิทธิผลมิติ ด้านคุณภาพการขับเคลื่อน
งาน มิติด้านประสิทธิภาพภายใต้สถาณการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVOD-19) และนโยบาย
ของกรมอนามัย ในการประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้สูงอายุ
1.
2.
3.
4.

ยกระดับการสร้างความรอบรู้สุขภาพในการปฏิบัติตนของประชาชน
ยกระดับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ พื้นที่สาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยว
ยกระดับความเข้มแข็งชุมชนและภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังและจัดการสุขภาพ
ยกระดับระบบข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

โดยปรับกิจกรรมจากเดิมเยี่ยมเสริมพลังและจัดการความรู้การขับเคลื่อนงานด้านกิจกรรมทางกาย และออกกำลังกาย
ในผู้สูงอายุ 12 เขตสุขภาพ เป็นจัดทำโปสเตอร์การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุที่บ้านภายใต้สถาณการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVOD-19) “สูงวัย FIT ติดบ้าน ต้านCOVID-19”
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