
การด าเนินงานสุขภาพจิต กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 3 

 ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีประชากร 64.5 ล้านคน มีจ านวนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
เท่ากับ 9.4 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 14.57 การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่ผ่าน มา
พบว่าสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ โดยในปี พ.ศ. 2553 มีสัดส่วนผู้สูงอายุ อยู่ที่ร้อยละ 10.7 ของ
ประชากรรวมหรือ 7.02 ล้านคน และในปี 2555 เป็นร้อยละ 12.8 ซึ่งเป็นสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด
ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของผู้สูงอายุจากรายงานส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวง
สาธารณสุข ส าหรับประชากรไทยกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปพบว่าโรคท่ีท าให้ผู้สูงอายุสูญเสียปีสุขภาวะ 5 อันดับแรกใน
ผู้ชายได้แก่โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง เบาหวานและโรคมะเร็งตับ ส่วนเพศ
หญิงได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ สมองเสื่อมและโรคซึมเศร้าตามล าดับ 
นอกจากนี้จากบทสรุปแผนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มผู้สูงอายุ พ .ศ. 2557 (PP Flagship- 2557 
กระทรวงสาธารณสุข) ได้กล่าวถึงภาวะคุกคามด้านการดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบันประกอบด้วย1) ระบบการดูแลรักษา
ผู้สูงอายุยังไม่แตกต่างจากกลุ่มอายุอื่น มุ่งเน้นการรักษาโรค (Disease Management)มากกว่าการรักษาแบบ Case 
Management 2) มาตรฐานในการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการและในชุมชนต้องการการพัฒนา  3) ระบบและ
รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนต่างๆ 4) บุคลากรที่มีองค์ความรู้และทักษะในการดูแลรักษาผู้สูงอายุ 5) 
รูปแบบของบริการสาธารณสุขในอนาคตเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพ่ือชะลอการเสื่อมของร่างกายและจิตใจมีการ
เสนอแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับผู้สูงอายุทั้งทางร่างกายและจิตใจ  (ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันต
ชัย, ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล2554) ได้แบ่งการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ส าหรับผู้สูงอายุเป็น 3 ระดับ คือ 1. การป้องกันโรคในระดับปฐมภูมิ หมายถึงการป้องกันโรคโดยการส่งเสริม
สุขภาพให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีตามควรแก่อัตภาพ คงระยะเวลาที่มีสุขภาวะโดยรวมให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะท าได้
ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่ยังไม่มีโรค 2. การป้องกันโรคในระดับทุติยภูมิ หมายถึงการป้องกันโรคทีเกิดขึ้น
แล้วแต่ป้องกันไม่ให้พยาธิสภาพรุนแรงขึ้นด้วย การคัดกรองสุขภาพเป็นระยะเพ่ือตรวจหาโรคและให้การดูแลรักษา
โรคตั้งแต่ระยะแรก 3. การป้องกันโรคในระดับตติยภูมิ หมายถึงการป้องกันภาวะแทรกซ้อน การป้องกันการเกิดโรค
ซ้ า ตลอดจนการป้องกันความพิการภาวะทุพพลภาพระยะยาที่อาจเกิดในภายหลัง ส าหรับปัญหาสุขภาพจิตที่พบ
บ่อยในผู้สูงอายุ 5 อันดับแรกคือความวิตกกังวล ซึมเศร้า นอนไม่หลับ ภาวะสมองเสื่อม ปัญหาเรื่องเพศ นอกจากนี้ 
จากการส ารวจสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยส านักงานสถิติแห่งชาติด้วยแบบคัดกรองความสุขฉบับ  15 ข้อในปี 2554 
พบว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้สูงอายุต่ ากว่าคนทั่วไป โดยประมาณ  1 ใน 3 ของผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความเปราะบางทาง
จิตใจ และมีสาเหตุมาจากปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรัง ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองลดลงและค่านิยมต่อสูงอายุใน
สังคมไทยเปลี่ยนแปลง 



จ านวนและร้อยละผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 3 

 

จ านวนและร้อยละผู้สูงอายุแยกตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน ปี 2559 

จังหวัด 
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สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 3  
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 

ล าดับ ปัญหา สถานการณ์ระดับ
เขต 

3 จังหวัดแรก แหล่งข้อมูล หมายเหตุ 

1. ผู้สูงอายุท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือ 

ร้อยละของผู้สูงอายุ
ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ ในพื้นที่
ด าเนินการ 

ชัยนาท ร้อยละ 7.4 
ก าแพงเพชร ร้อยละ 
5.7 
พิจิตร ร้อยละ 4.9 

ตรวจราชการ 
รอบ 2/2559 
 

เสี่ยงต่อ
ภาวะ
ซึมเศร้า
และฆ่าตัว
ตาย 

นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท ก าแพงเพชร เขต 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

141,925 15.4 94,780 17.35 52,238 21.23 64,721 19.52 104,566 14.33 458,230 17.57 



 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 (เดือนตุลาคม 2558 - พฤษภาคม 2559) 

ล าดับ รายการตัวช้ีวัด   นครสวรรค ์ พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท ก าแพงเพชร รวมเขต 

1 ต าบลต้นแบบ Long 
Term Care ผ่ า น
เกณฑ์ ร้อยละ 40 

เป้าหมาย  17 15 8 9 14 63 
ผลงาน 12 14 7 9 14 56 
ร้อยละ 70.59 93.33 87.50 100 100 88.86 

2 ผู้ สู ง อ า ยุ ได้ รั บ ก า ร
ป ระ เมิ น แล ะจั ด ท า
แผนการดูแลรายบุคคล 
ร้อยละ 30                        

เป้าหมาย 980 777 188 614 981 3,540 
ผลงาน 152 173 162 614 17 1,118 
ร้อยละ 15.51 22.27 86.17 100 1.73 31.58 

3 จ า น ว น  Care giver 
ผ่านการอบรม (CG 1 
คน  ต่ อ  ผู้ สู งอายติ ด
บ้าน ติดเตียง 10คน)  

เป้าหมาย 98 78 19 62 99 354 
ผลงาน 51 195 81 160 277 764 



 


