แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจิตผู้สูงอายุ
สานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
ประจาปี 2560 – 2564
วิสัยทัศน์
“ผู้สูงอายุดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีคุณค่า และมีความสุข”
ปรัชญา
1.ผู้สูงอายุมีความเสื่อมถอยเป็นธรรมชาติ แต่สามารถชะลอความเสื่อมถอยนั้นได้ การ
สร้างความเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นปัจจัยสาคัญในการป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต
2.ผู้สูงอายุมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีศักยภาพในการช่วยเหลือตนเองได้ไม่เป็นภาระ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม ควรได้รับการยอมรับจากครอบครัว ชุมชน
และสังคม
3.การที่ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีจะนาไปสู่การมีความสุขอย่างพอเพียงเหมาะสมกับ
สภาพการของแต่ละบุคคล
4.ผูส้ ูงอายุควรมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
สุขภาพอย่างเป็นองค์รวม ได้รับการบริการสุขภาพกายและจิตอย่างเหมาะสมและคลอบคลุม
5.การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุเป็นสิ่งที่มคี วามสาคัญต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มคี ุณภาพ
และมีความสุข

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมที่
เกิดขึ้น
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
3.เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ศักยภาพของตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม
4.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม จากภาคีเครือข่ายองค์กรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ ตั้งแต่เริ่มเข้า สู่วัยสูงอายุ จนกระทั่งวาระสุดท้ายของ
ชีวิต
5.เพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Holistic) โดยยกระดับความสาคัญ
ของการดูแลทางด้านสุขภาพจิต
6.เพื่อให้สังคมเข้าใจและตระหนักในธรรมชาติของภาวะสูงอายุและการมีส่วนร่วมในการดูแล
ผู้สูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
เป้าประสงค์
1.1. ผู้สูงอายุมีความสุข
1.2. ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
1.3. ผู้สูงอายุใช้ศักยภาพของตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม
ตัวชี้วดั เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมายปี 2562

ค่าเป้าหมายปี 2564

1.1 ร้อยละของผู้สูงอายุมีความสุขอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือสูงกว่า

ร้อยละ 30

ร้อยละ 50

1.2 ร้อยละการเจ็บป่วยทางสุขภาพจิตลดลง (ซึมเศร้า/ฆ่าตัวตาย/สมองเสื่อม)

ร้อยละ 15

ร้อยละ 20

1.3 ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก/เข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 5

ร้อยละ 10

กลยุทธ์ /ตัวชี้วดั ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์
1.1.พัฒนาองค์ความรู้ในการเตรียมตัว
ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ (45 - 59 ปี)

1.2.พัฒนาองค์ความรู้/แนวทางเพื่อให้
ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองทั้งทางด้าน
ร่างกาย/จิตใจและปรับตัวเข้ากับสังคมที่
เปลี่ยนแปลงได้ (60 ปีขึ้นไป)

1.3.พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้และ
แนวทางเพื่อสร้างความตระหนักใน
ศักยภาพของตนเองเพื่อช่วยเหลือตนเอง
และผู้อื่นในสังคม (กลุ่มติดสังคม)

ตัวชี้วัด
1.1.1.จานวนองค์ความรู้/เทคโนโลยีเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้า
สู่วัยสูงอายุและเมื่อเป็นผู้สูงอายุ (ต้น/กลาง/ปลาย)
1.1.2.จานวนผู้เข้าถึงองค์ความรู้/เทคโนโลยีเพื่อเตรียมตัว
ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ (จำนวนกำรดำวโหลด จำนวนกำรเข้ำ
เยี่ยม จำนวนเอกสำรที่พิมพ์)
1.1.3.จานวนผู้นาองค์ความรู้ฯ ไปใช้ประโยชน์
1.2.1.จานวนองค์ความรู้/แนวทางเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถ
ดูแลตนเองทั้งทางด้านร่างกาย/จิตใจและปรับตัวเข้ากับ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงได้
1.2.2.จานวนผู้เข้าถึงองค์ความรู้/แนวทางเพื่อให้ผู้สูงอายุ
สามารถดูแลตนเองทั้งทางด้านร่างกาย/จิตใจและปรับตัว
เข้ากับสังคมที่เปลีย่ นแปลงได้ (จำนวนกำรดำวโหลด
จำนวนกำรเข้ำเยี่ยม จำนวนเอกสำรที่พิมพ์)
1.2.3.จานวนผู้นาองค์ความรู้ฯ ไปใช้ประโยชน์
1.3.1.จานวนองค์ความรู้/แนวทางเพื่อสร้างความตระหนัก
ในศักยภาพของตนเองเพื่อช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นใน
สังคม
1.3.2.จานวนผู้เข้าถึงองค์ความรู้/แนวทางเพื่อสร้างความ
ตระหนักในศักยภาพของตนเอง เพื่อช่วยเหลือตนเองและ
ผู้อื่นในสังคม (จำนวนกำรดำวโหลด จำนวนกำรเข้ำเยี่ยม
จำนวนเอกสำรที่พิมพ์)
1.3.3จานวนผู้นาองค์ความรู้ฯ ไปใช้ประโยชน์

ค่าเป้าหมาย
ปี 2560
-

ค่าเป้าหมายปี
2561
1

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562
2

ค่าเป้าหมายปี ค่าเป้าหมายปี
2563
2564
3
4
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุในระบบสุขภาพ
(ดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต: โรคเรื้อรัง ติดบ้านติดเตียง)

เป้าประสงค์
2.1 มีระบบการดูแลผู้สูงอายุอย่างบูรณาการที่มีคุณภาพ
2.2 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพจิตภายใต้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ตัวชี้วดั เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมายปี 2562

ค่าเป้าหมายปี 2564

2.1 ร้อยละระบบบริการสุขภาพมีการบูรณาการงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุร่วมกับระบบการดูแล
สุขภาพกายตามมาตรฐาน

ร้อยละ 30

ร้อยละ 50

2.2 ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพจิต

ร้อยละ 25

ร้อยละ 30

กลยุทธ์ /ตัวชี้วดั ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2.1.พัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องในการดูแล
ผู้สูงอายุ (บุคลากรสาธารสุข/
อสม./Care manager/Care giver/
ญาติ )

2.1.1ร้อยละของสถานบริการสุขภาพ (รพช./รพ.สต.) ที่
บุคลากรได้รบั การพัฒนาเพื่อให้เกิดการบูรณาการงาน
สุขภาพจิตผู้สูงอายุตามมาตรฐาน
2.1.2.ร้อยละของตาบลจัดการสุขภาพที่ผู้ดูแลและญาติ
ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพ
2.1.3.จานวนหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องในการ
ดูแล ผู้สูงอายุ (ปีละ1หลักสูตร)

2.2 พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุแบบองค์
รวม

2.3.พัฒนาระบบการเข้าถึงการบริการแก่
ผู้สูงอายุ

2.2.1.จานวนแนวปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง
(รพช./ รพ.สต.)
2.2.2 ร้อยละของสถานบริการสุขภาพที่มีการจัดบริการตาม
มาตรฐานฯ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2560
ร้อยละ 80

ค่าเป้าหมายปี ค่าเป้าหมาย
2561
ปี 2562
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100

ค่าเป้าหมายปี ค่าเป้าหมายปี
2563
2564
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ร้อยละ 50

ร้อยละ 70

ร้อยละ 90

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

-

-

-

1

2

1

2

3

4

5

-
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2.3.1.ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้ามารับบริการในสถานบริการ ร้อยละ 50
สุขภาพและพบว่ามีความเสีย่ งต่อปัญหาสุขภาพจิตได้รับการ
ดูแลสุขภาพจิต

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

2.3.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่ในตาบลจัดการสุขภาพได้รับ ร้อยละ 50
การดูแลด้านสุขภาพจิต

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและเข้าใจต่อผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของสังคม
เป้าประสงค์
3.1 ประชาชนมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ (นิยำมทัศนคติเชิงบวก คือ ควำมตระหนัก เข้ำใจ และเห็นควำมสำคัญ)
3.2 ประชาชนยอมรับศักยภาพของผู้สูงอายุ
ตัวชี้วดั เป้าประสงค์
3.1 ร้อยละของประชาชนมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ
3.2 ร้อยละของประชาชนที่ยอมรับศักยภาพผู้สูงอายุ (ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย)

ค่าเป้าหมายปี 2562

ค่าเป้าหมายปี 2564

30
30

50
50

กลยุทธ์ /ตัวชี้วดั ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์
3.1.พัฒนาการสื่อสารเพื่อสร้างความ
ตระหนัก เข้าใจและยอมรับต่อผู้สูงอายุ
(ช่องทำงกำรสื่อสำร ,รูปแบบ เนื้อหำของ
สื่อ)

ตัวชี้วัด
3.1.1 จานวนเรื่องเพื่อสร้างความตระหนัก เข้าใจ และ
ยอมรับต่อผู้สูงอายุ

-

ค่าเป้าหมายปี
2561
-

3.1.2.จานวนช่องทางเพื่อสร้างความตระหนัก เข้าใจและ
ยอมรับต่อผู้สูงอายุ

-

-

1

2

3

3.1.3.จานวนผู้เข้าถึงสื่อ/เทคโนโลยี)

-

-

500

800

1000

-

1

1

1

1

3.2 พัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อ 3.2.1 จานวนข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อการดูแล
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2560

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562
1

ค่าเป้าหมายปี ค่าเป้าหมายปี
2563
2564
2
3

คำอธิบำย นโยบำยสำธำรณะผู้สูงอำยุด้ำนสุขภำพจิต เช่น สวัสดิกำรผู้สูงอำยุ ผู้สูงอำยุที่มีปัญหำสุขภำพจิต กำรจัดตั้งผู้ดูแล กำรสร้ ำงควำมเข้มแข็งในชมรมผู้สูงอำยุ เป็นต้น) *ในระดับกรม
พัฒนำนโยบำยโดยกำรปรับปรุงจำกของเดิม
นโยบำยที่สร้ำงขึ้นมำใหม่ (จำกปัญหำ กำรระดมสมอง)
นโยบำยจำกต่ำงประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนและพัฒนาภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด
4.1 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
4.2 ภาคีเครือข่ายมีการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมายปี 2562

ค่าเป้าหมายปี 2564

4.1 ร้อยละของตาบลจัดการสุขภาพที่เครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุอย่าง น้อย 3
องค์การ/กลุ่ม/ชมรม
4.2 ร้อยละขององค์การภาคีเครือข่ายมีการบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ (รพช. รพ.สต. อปท. ชมรมผู้สูงอำยุ)

ร้อยละ 30

ร้อยละ 50

ร้อยละ 30

ร้อยละ 50

ค่าเป้าหมายปี ค่าเป้าหมาย
2561
ปี 2562
1
2

ค่าเป้าหมายปี ค่าเป้าหมายปี
2563
2564
3
4

1 แผน /
1 นวตกรรม

2 แผน /
2 นวตกรรม

3 แผน /
3 นวตกรรม

4 แผน /
4 นวตกรรม

ร้อยละ 30

ร้อยละ 50

ร้อยละ 70

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

ร้อยละ 5

ร้อยละ 10

ร้อยละ 20

ร้อยละ 30

ร้อยละ 50

กลยุทธ์ /ตัวชี้วดั ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
กลยุทธ์
4.1.สนับสนุนวิชาการ/ข้อมูล เพื่อการ
ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
4.2 สนับสนุนเขตสุขภาพให้มีแผนงาน/
นวตกรรมการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุใน
แต่ละเขตสุขภาพ
4.3 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ในการดูแลผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัด
4.1.1.จานวนเรื่องเพื่อสร้างความตระหนัก เข้าใจ และ
ยอมรับต่อผู้สูงอายุ
4.2.1จานวนแผนงาน/นวตกรรมการดูแลสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุในแต่ละเขตสุขภาพ (สะสม 4 แผน/4 นวตกรรม)
4.3.1.ร้อยละของอาเภอที่มีภาคีเครือข่ายในการดูแล
ผู้สูงอายุในระบบสุขภาพระดับอาเภอ (DHS)
4.3.2.ร้อยละของชมรมผู้สูงอายุที่มีการดูแลผู้สูงอายุ

-

ค่าเป้าหมาย
ปี 2560
-

