
1 
 

 2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ PIRAB 

• มาตรการขับเคลื่อนงานตัวชี้วัดระดับกรม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

มาตรการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาวะที่ดี
ของ Clusterผู้สูงอายุ 

 
1. สนับสนุนการประเมินคัดกรอง/การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ผ่าน Health Platform (I) 
2. พัฒนาช่องทางสื่อสาร/สนับสนุนการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
การดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน ครอบครัว ชุมชน (A) 
3. สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้จัดทำแผนการส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) (I) 
4. สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผ่านการรวมกลุ่มเชิงสังคม/กิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
ด้านสุขภาพ (R) 
5. สนับสนุนการดาเนินงานAge 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 นาทตี่อ สัปดาห์ 
อยู่ในมาตรการ ข้อที่ 3. สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้จัดทำแผนการส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) (I) 
ดังแผนภาพยุทธศาสตร์ House model การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของกรมอนามัย 
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แนวทางการขับเคลื่อนงานมาตรการข้อที่ 3 สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้จัดทำแผนการส่งเสริมสุขภาพดี 
(Wellness Plan)  

 

แนวทางการขับเคลื่อนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดมีความความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก (GOAL) และ
นโยบายหลักของกรมอนามัย ในการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คือ ผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแลตัวเองได้ และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป้าหมายรอง (SUBGOAL) คือ “สุขเพียงพอ ชะลอชรา ชีวิตยืนยาว” โดยมี 6 ประเด็นที่ ต้องการ
ดำเน ินการ ได ้แก่ 1.การเคล ื ่อนไหว คือ ส ่งเสร ิมการมีก ิจกรรมทางกายที ่ระด ับปานกลาง  เช ่น การเดิน                        
ปั ่นจักรยาน ทำงานบ้าน ทำไร่ ทำสวน ทำนา และออกกำลังกาย สะสมเพียงพอ อย่างน้อย 150 นาที/สัปดาห์                    
2. โภชนาการ 3.สิ่งแวดล้อม 4.สุขภาพ  ช่องปาก 5.สมองดี และ 6.มีความสุข จากนั้นก็มีการกำหนดวัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ในการดำเนินงานและโครงการให้มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาในด้าน ต่าง ๆ รวมไปถึงนโยบายรัฐบาลและมาตรการ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย
หลักของผู้สูงอายุ  
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• แนวทางการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการมีกิจกรรมทางกาย
ระดับปานกลางที่เพียงพอ 

• มาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการมี                      
กิจกรรมทางกายระดับปานกลางที่เพียงพอ มีความสอดคล้องกับแนวทาง PIRAB ดังนี้ 

PIRAB มาตรการ แนวทางการขับเคลื่อน 

P : Partnership - สนับสนุนการจดัสภาพสิ่งแวดลอ้มท่ีเอื้อต่อการส่งเสรมิ
สุขภาพของผู้สูงอายุ ร่วมกับภาคเีครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

- สนับสนุนส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุ และกิจกรรมในชมรม
ผู้สูงอายุใหผ้่านเกณฑ์คณุภาพ 

ประชุมกับ Cluster ผูสู้งอายเพื่อประเมินผลการดำเนินการใน
มิติด้านประสิทธิผลมิติ ด้านคุณภาพการขับเคลื่อนงาน มติิด้าน
ประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และนโยบายของกรมอนามัยใน
การประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบรหิาร
และวิธีทำงาน กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้สูงอาย ุ 
1. ยกระดับการสร้างความรอบรู้สขุภาพในการปฏิบตัิตนของ
ประชาชน 
2. ยกระดับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถาน
ประกอบการ พ้ืนท่ีสาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยว 
3. ยกระดับความเข้มแข็งชุมชนและภาคีเครือข่ายในการเฝ้า
ระวังและจดัการสุขภาพ 
4. ยกระดับระบบข้อมลูการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
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I : Investment พัฒนา/สนับสนุน การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ ทักษะในการเฝา้ระวัง และดูแลสุขภาพ
ตนเองของประชาชน ครอบครัว ชุมชน 

 

- พัฒนาเครือข่ายและนวัตกรรมการออกกำลังกายสำหรับ
ผู้สูงอาย ุ
-  ร ่วมประช ุมหาร ือ  และพ ัฒนาเคร ื ่องม ือ  Individual 
Wellness Plan และ Easy Wellness Plan องค์ประกอบที ่ 2 
การเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุกับ Cluster ผู้สูงอายุ และสมุด
บันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book) เพื่อเป็นแนวทางในการ
ให้ความรู้ การคัดกรองผู้สูงอายุเพื่อรับรู้สถานการณ์สุขภาพ 
และความเสี่ยงด้านสุขภาพ และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
เพื่อพัฒนาทักษะ กาย ใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส่งเสริม
ให้ผ ู ้ส ูงอายุส ุขภาพดี และเป็นเคร ื ่องม ือสำหร ับบุคลากร
สาธารณสุขในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต่อไป 

R : Regulate and 
Legislate 

พัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาวะที่ถูกต้องสำหรับผู้สูงอาย ุ จัดทำข้อมูลองค์ความรู้และสื่อสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในขับเคลื่อนงานการส่งเสรมิให้ผูส้งูอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ี
พึงประสงค์ด้านการมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางท่ี
เพียงพอ รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ให้กับศูนย์อนามัยที่ 1-12 สถาบัน
พัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผูสู้งอายุ 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขระดับพ้ืนท่ี ได้แก่  
1. จัดทำคลิปวีดีทัศน์การประเมินสมรรถภาพทางกายผู้สูงอาย ุ
2. ผลิตคูม่ือ Online การประเมินสมรรถภาพทางกายและ
ความเสีย่งการหกล้มผูสู้งอาย ุ
3. จัดทำคลิปวิดีทัศน์หลัก 10 ประการการมีสุขอนามยัการ
นอนหลับที่ดีทุกกลุ่มวยั 
4.จัดคลิปวีดีทัศน์ถ่ายทอดความรู้ สร้างความตระหนักการ
สร้างเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกาย ออกกำลังกาย และ
การนอน สำหรบัผูสู้งอายุ  
5.จัดทำคลิปวิดีทัศนโ์ปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อป้องกัน
ภาวะหกล้มในผูสู้งอายุ “บริหารกาย สูงวัย ป้องกันหกล้ม” 
6.จัดทำโปสเตอร์การออกกำลังกายสำหรับผูสู้งอายุท่ีบ้าน
ภายใต้สถาณการณ์การแพรร่ะบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) “สูงวัย FIT ติดบ้าน ต้านCOVID-19” 
7. ผลิตคูม่ือการนอนหลับเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับผู้สูงอาย ุ

A : Advocate สนับสนุนการส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน 
(Preventive Long Term Care) ภายใต้ “สุขเพียงพอ ชะลอ
ชรา ชีวายืนยาว” 

-มีการประกาศนโยบายการส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงอายุ และ
สื่อสารความรูเ้พื่อสรา้งความตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ 
- มีการประกาศนโยบายผูสู้งวัยเคลื่อนไหวดไีมม่ีล้ม 
- มีการประกาศนโยบายและแถลงข่าวการสรา้งความรอบรู้
และการมีสุขอนามัยการนอนที่ดีและมีคณุภาพทุกกลุ่มวัย 
- กำหนดนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ        
การประเมินคดักรองผูสู้งอายุ (แข็งแรงอดทน กล้ามเนื้อ     
การเคลื่อนไหว การทรงตัว) 
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B : Build Capacity พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสรมิสุขภาพดูแลผู้สูงอาย ุ พัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการคัดกรองความเสี่ยงภาวะหกล้ม ประสิทธิภาพการ
เคลื่อนไหว รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที ่พ ึงประสงค์ด ้านการมีก ิจกรรมทางกายระดับ      
ปานกลางการออกกำลังกายที่เพียงพอ ในระดับหน่วยงานส่วน
ภูมิภาค และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 

******************************************************************************************************** 


