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โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายแุละพัฒนาคุณภาพชีวิต (โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย) 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เทศบาลต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 
--------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  
  องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์ว่าปี พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๖๔๓ จะเป็นศตวรรษ

แห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก          
และมีแนวโน้มว่าประชากรผู้สูงอายุเหล่านี้จะมีฐานะยากจน เป็นภาระทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจที่ของแต่ละ
ประเทศจะต้องหามาตรการดูแล  ส าหรับประเทศไทย  ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า
ประเทศไทยได้ถูกจัดให้เป็นประเทศที่อยู่ในสังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี พ .ศ. ๒๕๔๘  โดยมีประชากรผู้สูงอายุ
ร้อยละ ๑๐.๔  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙  มีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ ๑๐.๕  ในปี ๒๕๕๐ มีจ านวนประชากร
ผู้สูงอายุร้อยละ ๑๐.๗  และในปี พ.ศ. 2558  มีจ านวนประชากรผู้สูงอายุของไทยเพ่ิมขึ้น เป็นร้อยละ 14 
ของประชากรทั้งประเทศ  ถือว่าเป็นสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด    ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ
พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์  และการด าเนินงานทางด้านการสาธารณสุข   

    เทศบาลต าบลเชิงดอยมีพื้นที่ในความรับผิดชอบจ านวน 11 หมู่บ้าน  (ข้อมูลจากงาน
ทะเบียนราษฎร์อ าเภอดอยสะเก็ด และทะเบียนการแจกเบี ้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลต าบลเชิงดอย) 
พบว่าในปีงบประมาณ 2556  มีประชากรทั้งหมด 7,396  คน  มีผู้สูงอายุทั้งหมด 1,000 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 13.52  ของประชากรทั้งหมด  มีกลุ่มผู้สูงอายุ (60 – 69 ปี )  จ านวน 536 ราย คิดเป็นร้อยละ  
53.6  ของผู้สูงอายุทั้งหมด  มีกลุ่มผู้สูงอายุ (70 - 79 ปี )  จ านวน 318 ราย  คิดเป็นร้อยละ  31.8  ของ
ผู้สูงอายุทั้งหมด  และ 80 ปีขึ้นไป จ านวน 146 ราย  คิดเป็นร้อยละ 14.60 ของผู้สูงอายุทั้งหมด  ใน
ปีงบประมาณ 2557  มีประชากรทั้งหมด 7,413  คน พบว่ามีผู้สูงอายุทั้งหมด 1,044 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 14.08  ของประชากรทั้งหมด  มีกลุ่มผู้สูงอายุ (60 – 69 ปี ) จ านวน 584 ราย คิดเป็นร้อยละ  
55.94  ของผู้สูงอายุทั้งหมด  มีกลุ่มผู้สูงอายุ (70 - 79 ปี )  จ านวน 312 ราย  คิดเป็นร้อยละ  29.89  
ของผู้สูงอายุทั้งหมด  และ 80 ปีขึ้นไป จ านวน 148 ราย  คิดเป็นร้อยละ 14.17 ของผู้สูงอายุทั้งหมด  
และในปีงบประมาณ 2558  มีประชากรทั้งหมด 7,347  คน พบว่ามีผู้สูงอายุทั้งหมด 1,088 คนคิด
เป็นร้อยละ 14.81  ของประชากรทั้งหมด  มีกลุ่มผู้สูงอายุ (60 – 69 ปี ) จ านวน 626 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 57.54  ของผู้สูงอายุทั้งหมด  มีกลุ่มผู้สูงอายุ (70 - 79 ปี ) จ านวน 303 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.85  
ของผู้สูงอายุทั้งหมด  และ 80 ปีขึ้นไป จ านวน 159 ราย  คิดเป็นร้อยละ 14.61 ของผู้สูงอายุทั้งหมด  
และข้อมูลจากการส ารวจสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุต าบลเชิงดอยในปี 2558  ของศูนย์สุขภาพชุมชนต าบล
เชิงดอย พบว่ามีผู้สูงอายุที่ได้รับการส ารวจด้านภาวะสุขภาพ  จ านวน 1,024 คน  มีผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 
994  คน  มีผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน 21 คน  มีผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง  9  คน  จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
จ านวนผู้สูงอายุในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเชิงดอยเพ่ิมขึ้นทุกปี  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ควรพัฒนา
สุขภาพในด้านร่างกาย ได้แก่  การให้ความส าคัญกับสุขภาพ  การบริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ การ
พักผ่อนให้เพียงพอ การออกก าลังเป็นประจ า  เพ่ือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  การพัฒนาทางด้าน
อารมณ์  ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี รู้จักควบคุมอารมณ์  การท างานอดิเรกที่ชื่นชอบ การเข้าร่วม
กิจกรรมสันทนาการ การฝึกสมาธิ  การพัฒนาทางด้านสังคม อันได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมกับเพ่ือน   การใช้
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เวลาว่างบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือชุมชน การปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และการพัฒนาทางด้าน
สติปัญญา ได้แก่การเพ่ิมทักษะทางด้านความรู้ให้กับตนเอง  การเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ในด้านต่างๆ การศึกษาข้อมูลด้วยตนเองจากสื่อสารสนเทศ รวมไปถึงการหัดสังเกตและ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม  ซึ่งปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  คือ ผู้สูงอายุ
ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นทุกปี  ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง  มีปัญหาทั้งด้านสุขภาพจิต  และสุขภาพกาย  เกิดภาวะพิการใน
กลุ่มผู้สูงอายุ  ขาดรายได้เกิดปัญหาในชุมชน  อีกทั้งผู้สูงอายุถือว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้  แต่ภูมิ
ปัญญาผู้สูงอายุยังไม่ได้รับการสืบทอด  เผยแพร่  และขาดการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   

   ประกอบกับนโยบายหลักของคณะผู้บริหารที่ต้องการแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุ  และ
ต้องการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
สอดคล้องกับพันธกิจของเทศบาลต าบลเชิงดอยตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559 – 2561  ดังนี้ 1)พัฒนา
ศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  2)พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสวัสดิการ  3)พัฒนากิจกรรมสตรี  
เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส    พร้อมทั้งอาศัยอาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  13  พ.ศ.2552  มาตรา 50 (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  (6) ให้ราษฎรได้รับ
การศึกษาอบรม  (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  (8)  บ ารุงศิลปะ  จารีต
ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 (พ.ศ.2555 – 2559) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  
5.2.4 พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรฐกิจและสังคม  มีคุณภาพ  มีคุณค่า  สามารถปรับตัวเท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงเป็นพลังในการพัฒนาสังคม โดย  1)ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท าในผู้สูงอายุโดย
ก าหนดลักษณะประเภทงานและอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม  ควบคู่กับการเพ่ิมความรู้  ทักษะทั้งด้านวิชาการ
และการใช้สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุ  เพ่ือการประกอบอาชีพและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง  
2)ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าความรู้และประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่เป็นคลังสมองของชาติทั้งภาครัฐ
และเอกชน  ปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน  ท้องถิ่น และ
ประเทศ  3)ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงตนเองได้  โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทาง
กายภาพให้เหมาะสมกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการ
จัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชน
อ่ืน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

   เทศบาลต าบลเชิงดอย  จึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย) ขึ้น  เพ่ือจัดกิจกรรมการอบรมระยะยาวให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ทั้ง
ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ  ด้านการส่งเสริมอาชีพ  ด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญา  และด้านเทคโนโลยี  เพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ  ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถน าความรู้ที่ได้จากโครงการไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  และเพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเชิงดอยให้เกิดความ
ยั่งยืน 
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2. วัตถุประสงคข์องโครงการ 
1) เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ  ด้านการส่งเสริมอาชีพ  ด้านวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญา  และด้านเทคโนโลยี 
2) เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ 
3) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถน าความรู้ที่ได้จากโครงการไปประยุกต์ให้ให้เกิดประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
4) เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเชิงดอยให้เกิดความยั่งยืน 

3.  ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ 
1) ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
2) ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพเพ่ิมขึ้น 
3) ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาเพ่ิมข้ึน 
4) ร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
5) เกิดกลุ่มหรือชมรมต่างๆในชุมชน 
6) เกิดการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที ่

 
4.  กลุ่มเป้าหมาย 

- ผู้สูงอายุในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลเชิงดอย  จ านวน  11  หมู่บ้าน   

5.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ       
    - ธันวาคม 2558  ถึง  กันยายน  2559  

6.  วิธีด าเนินงาน 
ขั้นเตรียมการ 
1. ส ารวจปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 
2. ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
3. เขียนโครงการ 
4. เสนอโครงการเพ่ือขอรับการอนุมัติต่อนายกเทศมนตรีต าบลเชิงดอย 
5. จัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามโครงการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
6. แต่งตั้งคณะท างาน 
7. จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 
8. ประชาสัมพันธ์โครงการ“พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิต (โรงเรียนชรา

บาลวุฒิวิทยาลัย)”   
9. จัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนด าเนินกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 



 
4 โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิต   

ขั้นด าเนินการ  
 - ด าเนินกิจกรรมการอบรมตามกรอบเนื้อหาหลักสูตรในการอบรมให้ความรู้ 

ชื่อวิชา วัตถุประสงค์ กรอบเนื้อหา วีธีการ/สื่อ 
การส่งเสริม
สุขภาพ 

- เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ   
- เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ 
- เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถน าความรู้
ที่ ได้จากโครงการไปประยุกต์ ให้ ให้ เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
- เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่
เทศบาลต าบลเชิงดอยให้เกิดความยั่งยืน 

- การส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ 
- การส่งเสริมการออกก าลังกายส าหรับ
ผู้สูงอายุ 
- การดูแลสุขภาพและการฝึกสมาธิ 
- อันตรายจากการใช้ยา 
- ผู้สูงอายุกับการมองเห็นและสภาวะสายตา 
- โรคตามฤดูกาลและการป้องกัน 
- ระบบหลักประกันสุขภาพของผู้สูงอายุ 
- ฯลฯ 

- การบรรยาย 
- ภาพวีดีทัศน์  
สไลด์ 
- เอกสาร 
- การสาธิต 

การส่งเสริม
อาชีพ 

- เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ 
- เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ 
- เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถน าความรู้
ที่ ได้จากโครงการไปประยุกต์ ให้ ให้ เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
- เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่
เทศบาลต าบลเชิงดอยให้เกิดความยั่งยืน 

- การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
- การท ายาหม่องและประโยชน์ของยา
หม่อง 
- วิธีการท าพิมเสนน้ า สรรพคุณ   
- การท าดอกไม้จันทน์สร้างอาชีพ 
- การท าเหรียญโปรยทานจากริบบิ้น  
- การจัดท าผ้าเช็ดเท้า 
- การพับดอกกุหลาบจากธนบัตร 
- ฯลฯ 

- อาชีพปฏิบัติจริง 
- จัดตั้งกลุ่มอาชีพ
ตามความถนัด 
- การบรรยาย 
- เอกสาร 

วัฒนธรรม   
ภูมิปัญญา 

- เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุด้านการภูมิ
ปัญญาวัฒนธรรม 
- เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ 
- เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถน าความรู้
ที่ ได้จากโครงการไปประยุกต์ ให้ ให้ เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
- เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่
เทศบาลต าบลเชิงดอยให้เกิดความยั่งยืน 

- ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
- การท าโลชั่นสมุนไพร 
- วัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา 
- การท าตุงล้านนา 
- สมุนไพรตะไคร้หอมไล่ยุงและประโยชน์
ของสมุนไพร 
- การสืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- การจักรสานไม้ไผ่ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
- ฯลฯ 

- การบรรยาย 
- ภาพวีดีทัศน์  
สไลด์ 
- เอกสาร 
- การสาธิต 

เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุด้านเทคโนโลยี 
- เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ 
- เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถน าความรู้
ที่ ได้จากโครงการไปประยุกต์ ให้ ให้ เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
- เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่
เทศบาลต าบลเชิงดอยให้เกิดความยั่งยืน 
 

- การสร้างกลุ่มไลน์ 
- เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
- การขอความช่วยเหลือและเบอร์ติดต่อ
กรณีเร่งด่วน 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสาธารณภัย
และการอพยพ 
- ฯลฯ 

- การบรรยาย 
- ภาพวีดีทัศน์  
สไลด์ 
- เอกสาร 
- การสาธิต 
- การทดลอง
ปฏิบัติ 



 
5 โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิต   

ขั้นสรุปผลการด าเนินการ  
- ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
- สรุปผลการด าเนินงานตลอดโครงการ 
- สรุปปัญหา/อุปสรรค 
- จัดท ารูปเล่มโครงการ 

7.  งบประมาณด าเนินการ 
เทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี 2559 แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน  งบด าเนินการ  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ  โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิต  จ านวน 1,000,000 
บาท   

8. การประเมินผล 
1) ประเมินผลจากแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
2) ประเมินผลจากการจัดตั้งหรือต่อยอดพัฒนาของกลุ่มชมรมต่างๆในชุมชน 
3) ประเมินจากระบบการดูแลผู้สูงอายุพ้ืนที่เทศบาลต าบลเชิงดอย 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  ด้านการส่งเสริมอาชีพ  ด้านวัฒนธรรม

ภูมิปัญญา  และด้านเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
2) ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
3) ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ให้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4) สามารถพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเชิงดอยให้เกิดความยั่งยืนได ้

 
 
 
 
 
 


