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โดย 

นายจรินทร์ สารทอง 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล าปาง 

 

ได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ 

จาก  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2561 



 
 

บทน า 
แนะน าการใช้คู่มือ 

คู่มือนี้จัดท าขึ้น เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ
ในเขตเมือง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งคาดหวัง คู่มือเล่มนี้ 
ผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แพทย์ พยาบาล
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ ผู้สูงอายุ อสม. แกนน าชุมชน ฯลฯ หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ใช้ประกอบในการพัฒนาการบริหารจัดการสุขภาพ
ผู้สูงอายุ การจัดท ายุทธศาสตร์ ก าหนดแผนงาน หรือโครงการต่างๆ ด้าน
สุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ ต่อไป  

 

จรินทร์ สารทอง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การใช้ประโยชน์ของคู่มือ 
คู่มือนี้เพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

ของผู้สูงอายุ โดยน าหลักคิด เป้าหมาย แนวทาง วิธีการปฏิบัติรวมทั้งการ
ประเมินผล ไปปรับใช้ เนื้อหาในเอกสารได้เสนอให้ทราบว่ากลุ่มผู้สูงอายุ มี
ความต้องการในด้านสุขภาพอย่างไร และมีนโยบายหรือแผนการด าเนินงาน
ส าคัญอะไรบ้างที่ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมาย 

เนื้อหาในเล่ม : 
1. ปัญหาการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเมือง เทศบาลเมือง

เพชรบูรณ์  
2. การพัฒนาการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเมือง เทศบาลเมือง

เพชรบูรณ์ รวมทั้งการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นแนวทางเชิงปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนส าหรับผู้สูงอายุ  

3. นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุเขตเมือง เทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

4. แผนการด าเนินงานการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเมือง 
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  

“การจัดบริการสาธารณสุข หมายถึง การจัดบริการและการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกเพื่อให้ กลุ่มผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตาม
ความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการในพ้ืนท่ี” 

ที่มา : คณะอนุกรรมการส่งเสริมสขุภาพและป้องกันโรค 
ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2557 



 
 

ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของประชากรทั่วโลกอย่างรวดเร็วได้ส่งผลให้ประชากรที่มีอายุ ตั้งแต่ 
60 ปีขึ้นไป เพ่ิมจ านวนมากขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและสัดส่วนต่อประชากร
ทั้งหมด ในขณะที่ประชากรวัยเด็กลดจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง องค์การ
สหประชาชาติ (United Nations) คาดการณ์ว่าในปี ค.ศ.2050 จ านวน
ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็น 1,963 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 22 ของประชาชน
ทั้งหมดในโลก 

อนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยจะได้ชื่อว่า “สังคมผู้สูงอายุ” (Ageing 
Society) การเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุ ชี้ให้เห็นความส าคัญ
และการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อ
สถานะทางเศรษฐกิจ สังคมและระบบบริการ โดยการน าไปสู่ความต้องการ
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 
ส่งผลท าให้เกิดผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ ท าให้ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนและ
ต้องการความช่วยเหลือจากบริการด้านสุขภาพและสังคม การเจ็บป่วยของ
ผู้สูงอายุ ท าให้มีความต้องการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ิมมากขึ้น ท า
ให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ ส่งผลกระทบต่อฐานะความเป็นอยู่ของ
ผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชนและภาพรวมทั้งประเทศ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม   

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจท าให้ผู้สูงอายุเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ สัดส่วนผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งความเจ็บป่วยท าให้บั่นทอนสุขภาพ ท าให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
หรือท างานได้ ผู้สูงอายุบางรายประสบกับความทุกข์ยาก ถูกลูกหลานทอดทิ้ง
ให้อยู่ตามล าพัง ไม่มีอาชีพ หรือไม่มีรายได้ บทบาทในครอบครัวและสังคม
ลดลง ภาวะคุณภาพชีวิตและการจัดการทางสังคมลดลง เนื่องจากในพ้ืนที่ยัง



 
 

ไม่มีการจัดการกับผู้สูงอายุ เพื่อการตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐาน (Basic 
needs) ของผู้สูงอายุ ในขณะที่ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง หรือผู้ป่วยติด
บ้าน ติดเตียง ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง (Long term care : LTC)  

ซึ่งในปัจจุบันระบบการบริหารในโรงพยาบาลและระบบสาธารณสุข
ภาครัฐ ยังไม่สามารถตอบสนองการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ ระบบบริการ
สาธารณสุขเดิมมีลักษณะออกแบบ เพ่ือดูแลภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันหรือการ
บริการฉุกเฉิน จ านวนเตียงในโรงพยาบาลมีจ านวนจ ากัด และมีความพยายาม
ในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยการจ าหน่ายผู้ป่วยเร็วขึ้น 
ส่งผลท าให้ผู้สูงอายุถูกจ าหน่ายจากโรงพยาบาลให้มารักษาพยาบาลที่บ้าน  

ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่อง “การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเมือง เทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์” เนื่องจากเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มี
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา เป็นหน่วยระบบบริการสุขภาพ   
ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster : PCC) ในเครือข่าย โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 
รับผิดชอบ 17 ชุมชน ประชากร 21,873 คน มีอายุตั้งแต่ 61 ปี ขึ้นไป จ านวน 
3,658 คน คิดเป็นร้อยละ 16.72 ของประชากรทั้งหมด (ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560) ซึ่งมี 
ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต มาเป็นอันดับแรก โดยได้จัดหางบประมาณจากเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์และหน่วยงานอ่ืนๆ มาแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข และ
คุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ มากกว่าประชากรกลุ่มอ่ืนๆ  และมีการจัดหา
พาหนะ รับ – ส่ง ให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเดินทางหรือมีปัญหาทางการ
เคลื่อนไหว เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง  

จากการส ารวจปัญหาทางสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ พบว่า และปัญหาการด้อยโอกาสในการเข้าถึงการรักษาของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในสังคมเมือง ปัญหาการไม่มารับยาต่อเนื่อง มักจะให้



 
 

ญาติมารับแทน ปัญหาการเดินทาง เนื่องจากผู้สูงอายุมีปัญหาเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหว หรือผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ไม่สามารถประกอบกิจวัตร
ประจ าวันเองได้ ต้องพ่ึงพาญาติ ในการดูแลต่อเนื่อง การให้บริการสุขภาพ
ส าหรับผู้สูงอายุ เช่น การติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้านยังท าได้ไม่ครอบคลุม 
ขาดความต่อเนื่อง ให้บริการสุขภาพเชิงรับมากกว่าเชิงรุก เป็นต้น จากปัญหา
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุลดลง ท าให้ผู้สูงอายุต้องการ
พ่ึงพาบุคคลอ่ืน เพ่ือให้ได้รับการตอบสนองในด้านต่างๆ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษา การจัดการสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุในเขตเมือง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
ด้วยการศึกษาปัญหาการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างรูปแบบการจัดการ
สุขภาพ สร้างนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพและแผนการด าเนินงานการ
จัดการสุขภาพผู้สูงอยุในเขตเมือง เพื่อเสริมพลังให้กับผู้สูงอายุ ครอบครัว และ
ชุมชน มีส่วนร่วมในการดูและสุขภาพของผู้สูงอายุต่อไป 

2. คุณค่าทางปัญญาของโครงการ 
        เกิดการยกระดับการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเมือง เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการสุขภาพ ตอบสนองต่อปัญหาและ
ความต้องการของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง มีนโยบายสาธารณะและแผนการ
ด าเนินงานการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเมืองเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์   
 

3. ผลกระทบของโครงการ (Impact) 
        (1) ทราบปัญหาการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเมือง  

(2) รูปแบบการจัดการสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุในเขตเมือง 
(3) นโยบายสาธารณะการจัดการสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุในเขตเมือง  
(4) แผนการด าเนินงานการจัดการสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุในเขตเมือง  
 
 



 
 

 
ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัด

เพชรบูรณ์  ปี 2560 จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
 

60 – 69 ปี 
(คน) 

70 – 79 ปี 
(คน) 

80 – 89 ปี 
(คน) 

90 ปีขึ้นไป 
(คน) 

รวม 

2,228 981 422 54 3,685 
ที่มา : ส านักทะเบียนราษฎร ์เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  ณ สิงหาคม 
2560 
 ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีสถานพยาบาล รวม  5  แห่ง แยก
เป็น โรงพยาบาลรัฐบาล จ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 2 แห่ง 
และศูนย์บริการสาธารณสุขประจ าชุมชน จ านวน 2 แห่ง (ศูนย์บริการ
สาธารณสุขคลองศาลา, ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านเด่น)  
 ภาวะสุขภาพ ผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีจ านวน 3,685 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.84 ของประชากรทั้งหมด แนวโน้มผู้สูงอายุในอนาคตจะมี
จ านวนเพ่ิมมากขึ้น ผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพ ด้วยการเจ็บป่วยเรื้อรังจาก
โรคต่างๆ ได้แก่  โรคความดันโลหิตสูง  ร้อยละ 58.42 (2,253 คน) 
โรคเบาหวาน ร้อยละ 28.38 (1,046 คน) ไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 17.04 
(628 คน) ข้ออักเสบ ปวดข้อ ร้อยละ 5.42 (200 คน) ผู้ป่วยติดสังคม ติดบ้าน 
ติดเตียง ร้อยละ 2.49 (92 คน) และโรคสมองเสื่อม ร้อยละ 1.22 (45 คน) 
 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ มีแผนพัฒนาการ
จัดบริการดูแลผู้สูงอายุ  ภายใต้แผนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ “โครงการ
หมอครอบครัว” โดยมีการจัดท าแผนร่วมกันของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
ชมรมผู้สูงอายุ อสม. แกนน าด้านสุขภาพ ฯลฯ  



 
 

 ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ จากการคัดกรองสุขภาพตามแบบการ
ประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน Activities of Daily Living 
: ADL จ านวน 3,685 รายในกลุ่มผู้สูงอายุ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม  ได้แก่ 
 กลุ่มที่ 1 เคลื่อนไหวได้บ้างและอาจมีปัญหาการกิน หรือการขับถ่าย 
แต่ไม่มีภาวะสับสนทางสมอง จ านวน 43 คน 
 กลุ่มท่ี 2 เหมือนกลุ่มที่ 1 แต่มีภาวะสับสนทางสมอง จ านวน 12 คน 
 กลุ่มที่ 3 เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกิน หรือการ
ขับถ่าย หรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง จ านวน 31 คน  
 กลุ่มที่ 4 เหมือนกลุ่มที่ 3 และมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง หรืออยู่ใน
ระยะท้ายของชีวิต จ านวน 6 คน  
 กระบวนการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ ค้นหากลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่
มีภาวะพ่ึงพิง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่อเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข การขึ้นทะเบียน การอบรมแกนน าในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย การ
เสริมศักยภาพ Care giver /Care Manager ร่วมกับเครือข่ายหมอครอบครัว
ในพ้ืนที่ ให้การดูแลกลุ่มเป้าหมายตามความเหมาะสม เช่น เยี่ยมบ้าน การ
มอบของ ช่วยเหลือ การแสวงหาการช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ติดตาม 
ประเมินผล และจัดท ารายงาน 
   
 
 
  



 
 

ปัญหาการจัดการสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุในเขตเมือง เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 

1. ผู้สูงอายุขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ ตั้งแตก่าร 
วางแผน(Planning) การลงมือปฏิบัติงาน(Action) การสังเกตผล 
(Observation) ก่อนและหลัง การสะท้อนผล (Reflection) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในการท ากิจกรรม และการประเมินผลการด าเนินงาน 

2. การบริการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพ ยังไม่ครอบคลุม 
และทั่วถึงผู้สูงอายุ ด้วยลักษณะพ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีพ้ืนที่
กว้างขวาง มีความหลากหลายในสภาพที่พักอาศัยและการด ารงชีวิต ประชากร
ในเขตเทศบาลฯ มีจ านวนมาก เนื่องจากเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของจังหวัด มี
การย้ายเข้ามาอาศัย เพ่ือเข้ามาท างานหรือพักอาศัย ไม่ได้แจ้งข้อมูลสุขภาพ
กับเจ้าหน้าที่หรือ อสม.ในพื้นที่ ท าให้บริการสาธารณสุขพ้ืนฐานจากภาครัฐ ไม่
มีสถานะข้อมูลสุขภาพ ส่งผลให้ผู้สูงอายุ ไม่ได้รับการติดตามหรือดูแล ท าให้
ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 
 3.  ผู้สูงอายุไม่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ตามเกณฑ์การดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ ประกอบกับการจัดเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า 
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 23.32 เท่านั้นที่ได้รับการตรวจสุขภาพ 
 4.  การออกก าลังกายของผู้สูงอายุในระดับบุคคลและชุมชนมีน้อย
มาก ผู้สูงอายุบางคนไม่ได้ออกก าลังกาย บางคนป่วยด้วยโรคประจ าตัวไม่
ทราบวิธีในการออกก าลังกาย  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การสร้างรูปแบบการจัดการสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุเขตเมือง เทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. การวางแผน (plan) เป็นกระบวนการคิดก่อนลงมือท า เพ่ือก าหนด 
แผนงานไว้เป็นการล่วงหน้าเพ่ือผลส าเร็จที่ตรงตามเป้าหมาย โดยขับเคลื่อนจาก
ยุทธศาสตร์ นโยบายลงสู่การปฏิบัติ โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต
งาน ก าหนดโครงสร้างทีมงานและมอบหมายความรับผิดชอบ ก าหนดตัวชี้วัด
และตั้งเป้าหมาย วางแผนการด าเนินการ ประโยชน์และความส าคัญที่จะเกิดขึ้น 
คือ ลดความไม่แน่นอน ช่วยให้การจัดการตามหน้าที่เป็นไปโดยสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ รู้หน้าที่ ใครรับผิดชอบ วางแผนดี ส าเร็จไปครึ่งทาง ช่วยให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและคาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดปัญหาได้ ทั้งนี้แผนต้องมา
จากข้อมูลจากปัญหาหรือสถานการณ์ในพื้นที่ เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและ
ผู้สูงอายุต้องเข้ามามีส่วนร่วม 

2. การปฏิบัติตามแผน (DO) โดยด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน มีการ 
ปรับปรุงเทคนิคและวิธีการต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบท และมีการรณรงค์ 
ส่งเสริม ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม 

3. การตรวจสอบ (Check) ด้วยการติดตามผลรายกิจกรรมเทียบกับ 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และสรุปผลการด าเนินงานอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สิ่งดีๆ จากการจัดกิจกรรมหรือโครงการ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือ
การให้ความรู้ พร้อมทั้งต่อยอดความส าเร็จของการพัฒนา น าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมชุมชน 

4.  การปรับปรุง (Act) ด้วยการวิเคราะห์ความส าเร็จของกิจกรรม 
น าเสนอผลการด าเนินโครงการต่อผู้บริหารหรือเจ้าของแหล่งงบประมาณที่
สนับสนุน และจัดท าแผนงานหรือโครงการเพ่ือขยายผลไปสู่พื้นที่อ่ืนๆ เพ่ือให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 
องค์กรภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ 
 



 
 

 
กลุ่มกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ 

การบริหารจัดการสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ไม่ใช่เพียงการดูแล
สุขภาพทางกาย แต่ต้องดูแลสุขภาพแบบองค์รวมซึ่งครอบคลุมการท ากิจกรรม
ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสุขทั้งทางกายและใจ มีสังคมส าหรับแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นมีความมั่นคงในการครองชีพ และมีพ้ืนที่ทางสังคม ที่ช่วยให้เกิดความ
ผ่อนคลายและช่วยให้รู้สึกมีคุณค่า 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ควรจัดให้มี ระบบสนับสนุน
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4 ระบบ ได้แก่ 

1. ระบบการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) 
2. ระบบการดูแลสุขภาพ (Health Care Service) ทั้งกรณีเจ็บป่วย

เฉียบพลันเรื้อรัง การป้องกันการทุพพลภาพ และการประคับประคองในวาระ
สุดท้าย 

3. การจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (Housing) 
4. การเตรียมการด้านเศรษฐกิจ และเงินออม (Money 

saving/income) 
“จากระบบสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุ 4 ระบบ สามารถ

น ามาสู่ “กลุ่มกิจกรรมหลักส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน” ที่ควรด าเนินการให้
ครอบคลุม อย่างน้อย 4 กลุ่มกิจกรรม ดังนี้ 

1. กลุ่มกิจกรรมการเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับผู้สูงอายุ 
2. กลุ่มกิจกรรมการให้บริการผู้สูงอายุในชุมชน 
3. กลุ่มการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อผู้สูงอายุ 
4. กลุ่มกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านความม่ันคงทางด้าน

เศรษฐกิจของผู้สูงอายุ” 



 
 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
กลุ่มกิจกรรมที่ 1 การเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับผู้สูงอายุหมายถึง 

กลุ่มกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น การ
รวมกลุ่มกันออกก าลังกาย การท ากลุ่มอาชีพหรือการท าชมรมผู้สูงอายุ 
กิจกรรมพบปะทางสังคม และการท ากิจกรรมตามงาน ประเพณี วัฒนธรรม
ร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ผู้สูงอายุได้พบปะกับคนวัยเดียวกัน ได้
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือท ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะท าให้ผู้สูงอายุ
คลายเหงาและรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน 
ครอบครัว หรือแม้กระทั่งกับตัวเอง เพราะผู้สูงอายุที่ต้องเก็บตัวอยู่กับบ้าน 
มักจะรู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่า ไร้คนเหลียวแล รู้สึกเหงา โดดเดี่ยวและมีภาวะ
ซึมเศร้า ดังนั้นการเปิดพื้นท่ีทางสังคมให้กับผู้สูงอายุจึงถือเป็นกิจกรรมส าคัญที่
จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุที่ครบทั้ง 4 มิติ 
คือกาย จิต สังคม และปัญญา 

กลุ่มกิจกรรมที่ 2 การให้บริการสุขภาพการให้บริการผู้สูงอายุใน
ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจร่างกาย การคัดกรองโรค การส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันหรือลดความเสี่ยงการฟ้ืนฟูสภาพ การท ากายภาพบ าบัด หรือ
แม้กระทั่งการดูแลสุขภาพอ่ืนๆ จะต้องมีการจัดบริการที่ครอบคลุมและเข้าถึง
ผู้สูงอายุได้ง่ายเนื่องจากสภาพร่างกายของผู้สูงอายุมีการร่วงโรยไปตาม
กาลเวลา ท าให้ไม่มีความสะดวกในการเข้ามารับการบริการที่สถานพยาบาล 
ดังนั้น จึงควรจัดให้มีการบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในชุมชนแบบเชิงรุกที่
ครอบคลุมในทุกกลุ่มทั้งที่พ่ึงตนเองได้มากและน้อย เช่น การดูแลผู้สูงอายุที่
บ้าน เป็นต้น 

กลุ่มกิจกรรมที ่3 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัยเพื่อผู้สูงอายุ
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือผู้สูงอายุเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากผู้สูงอายุมีสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์การเคลื่อนไหวกายด้วยการ



 
 

เดิน ลุกขึ้นยืน นั่งนอน หรือแม้กระทั่งการท ากิจวัตรประจ าวันต่างๆ อาจไม่มี
ความสะดวกสบายเหมือนเช่นเดิมดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการจัดสภาพแวดล้อม
ให้มีความปลอดภัยทั้งทางด้านกายภาพ แสงและการผ่อนคลายจิตใจ เพ่ือให้
ผู้สูงอายุสามารถด าเนินชีวิตได้โดยการพ่ึงพาตนเองอย่างสะดวกสบายมากท่ีสุด 

กลุ่มกิจกรรมที่ 4 การเตรียมความพร้อมด้านความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจของผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของผู้สูงอายุ คือการจัดท าหรือใช้ประโยชน์จากกองทุนต่างๆ ที่ส่งผลลัพธ์ที่ดี
ต่อผู้สูงอายุ เช่น กองทุนสะสมทรัพย์ กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้กองทุน
กลายเป็นกลไกส าคัญในการจัดการการเงินและขับเคลื่อนระบบสุขภาพใน
ชุมชนเพ่ือผู้สูงอายุ ที่มีความชัดเจนและเป็นระบบ เพ่ือเสริมให้ผู้สูงอายุ
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักการและแนวคิดองค์รวมในการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ 

การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ ควรยึดหลักส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุ 3 
ประการ คือ 

1. หลัก ๔ ประสาน ต้องมีการประสานการท างานร่วมกันระหว่าง
ภาคีหลักสี่ภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ 

1) สาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  
2) องค์กรท้องถิ่น/ ท้องที่ ได้แก่ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์   

ประธานชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล (สท.) 
3) ชุมชน เช่น อสม. แกนน าด้านสุขภาพ ปราชญ์ชุมชน ผู้น า 

ทางความคิดและจิตวิญญาณ 
4) หน่วยงานสนับสนุน ทั้งในและนอกชุมชน เช่น กองทุน 

หลักประกันสุขภาพหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ฯลฯ  

 
2. หลักการมองผู้สูงอายุและความสูงอายุในแง่ดี เข้าใจธรรมชาติ

ของผู้สูงอายุ คนท างานชุมชนควรมีมุมมองต่อผู้สูงอายุในแง่ดี ไม่มองว่าเป็น
ภาระที่น่าเบื่อหน่าย แต่ควรมองว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อชุมชนและควร
มองว่าความสูงอายุเป็นภาวะตามธรรมชาติ เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ มี
ธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจที่ต่างจากวัยอื่น 

3. หลักการดูแลผู้สูงอายุอย่างเอ้ืออาทร คนท างานชุมชนควรมี
ความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเอ้ืออาทร และมองเห็นศักยภาพที่
เป็นทุนประสบการณ์ ความรู้ของผู้สูงอายุ 

 
 



 
 

บทบาทของภาคีหุ้นส่วนในการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ 

องค์กรหรือบุคคลที่มีบทบาทส าคัญต่อการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุใน
ชุมชนประกอบไปด้วย 

1. ชุมชน (ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชนผู้น าทางความคิด อาสาสมัคร) 
2. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  
3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่รัฐในด้านต่างๆ 
4. ภาคประชาชน 
5. สถาบันทางศาสนาในชุมชน (โบสถ/์วัด ฯลฯ) 

ทุกฝ่ายจะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน แต่จะสอดคล้องและเชื่อมโยง
ซึ่งกันและกัน โดยชุมชนร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะมีบทบาทส าคัญใน
การสร้างความเข้าใจเรื่องระบบสุขภาพของผู้สูงอายุให้กับคนในชุมชนเป็น
กระบอกเสียงที่จะท าคนในชุมชนได้รับรู้ถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ให้ความ
ช่วยเหลือดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งสร้างระบบแกนน า/ สร้าง
อาสาสมัครและเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุ 

ส่วนเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จะมีบทบาทส าคัญในการหนุนเสริมการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีนโยบายและงบประมาณเป็นเครื่องมือ 
เช่น การท ายุทธศาสตร์ นโยบาย สวัสดิการสังคม การช่วยเหลือทางการเงิน 
การสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ และสนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนาระบบสุขภาพผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 



 
 

การแบ่งประเภทผู้สูงอายุและหลักการดูแลผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม 
ผู้สูงอายุจะมีลักษณะแตกต่างกันสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งการ

ดูแลแต่ละกลุ่มจะมีเป้าหมายเพ่ือให้การช่วยเหลือที่ต่างกันไปตามลักษณะ
ความสามารถในการพ่ึงตนเองได้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ดี 
ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะมีสุขภาพทั่วไปดีสามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีโรค

เรื้อรังบ้างแต่สามารถควบคุมโรคได้ เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและช่วยเหลือ
ผู้อื่นได้ 

“ดังนั้น การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ดี หรือกลุ่มติด
สังคมจึงควรเน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การชะลอความ
เสื่อมของสุขภาพตามวัยที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี และการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุท า
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมคลายเหงา 
ได้เข้าสังคม และได้รู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า มีศักดิ์ศรีมากพอที่จะดูแล
ตนเองหรือช่วยเหลือสังคมได้ตราบเท่าที่สุขภาพจะเอื้ออ านวย” 

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้ดี 
• เน้นการส่งเสริมป้องกันโรค (Health Promotion) 
• ชะลอความเสื่อมตามวัย/ ความเสื่อมถอยทางกาย 
• เตรียมสภาพแวดล้อมที่พร้อมและช่วยป้องกันการพลัดตกหกล้ม

หรืออุบัติเหตุอ่ืนๆ 
• ให้ผู้สูงอายุได้เข้าสังคมและพบปะเพ่ือนฝูง 
• วางแผนการจัดการทางด้านเศรษฐกิจสังคมในชีวิตประจ าวัน 
• เปิดพื้นท่ีให้ผู้สูงอายุได้แสดงออกถึงศักยภาพ สร้างคุณค่าให้ตัวเอง 
• ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยตามโอกาส 
• บูรณาการการดูแลร่วมกับภาคีเครือข่าย 
 



 
 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง 
ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะมีปัญหาโรคเรื้อรังหลายโรค เช่น โรคเบาหวาน โรค

ความดันโลหิต ส่วนใหญ่มีภาวะแทรกซ้อน ท าให้ไม่สามารถ 
เคลื่อนไหวร่างกายได้ตามปกติ รวมทั้งมีภาวะหง่อม เปราะบาง ชรา

ภาพ จึงจ าเป็นต้องมีผู้ดูแลที่คอยให้ความช่วยเหลือในการท ากิจวัตรประจ าวัน 
ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จึงมีข้อจ ากัดเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 

ดังนั้น “สิ่งส าคัญที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในการดูแลผู้สูงอายุ
กลุ่มติดบ้านก็คือการป้องกันภาวะแทรกซ้อน ภาวะทุพพลภาพ ความพิการ 
และการเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุ” 

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง 
• นอกจากการดูแลภาวะเจ็บป่วยแล้ว ยังต้องชะลอความเสื่อมถอย

ของร่างกาย เช่น สมองเสื่อมและสภาพจิตใจที่เปลี่ยนแปลง 
• ต้องเตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อม และต้องป้องกันการพลัดตกหก

ล้มหรืออุบัติเหตุ อ่ืนๆ 
• ผู้สูงอายุเริ่มมีภาวะเจ็บป่วยต้องป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน 
• จัดการบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน• ให้ความรู้แก่ครอบครัวเรื่องการ 

ดูแล การให้ยา-อาหาร และการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรค 
• ส่งเสริมการเข้าถึงธรรมะตามความเชื่อ และการปฏิบัติทางศาสนาที่

นับถือ 
• ต้องมกีารวางแผนเพื่อจ ากัดภาระค่าใช้จ่ายทางสังคม 
 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย 
ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีโรคเรื้อรัง 

หลายโรค มีภาวะแทรกซ้อน มีภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และไม่สามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมทางสังคมได้ 



 
 

“ดังนั้น การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง จึงต้องดูแลให้เกิดความ
สบายตามสภาพร่างกายในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  ป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่างๆ ลดทอนภาวะทุพพลภาพ และ
ประคับประคองอาการเจ็บป่วย รวมไปถึงต้องเตรียมความพร้อมเรื่องสภาพ
จิตใจ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีลมหายใจสุดท้ายที่สงบสุขท่ีสุด” 

 
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย 

• ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยมากช่วยเหลือตนเองไม่ได้ นอนติดเตียง ต้องมี
การดูแลแบบประคับประคอง เพ่ือการเข้าสู่ระยะสุดท้ายอย่างสงบและมี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

• ดูแลเรื่องความสุขสบาย ไม่ให้เกิดความทุกข์ทรมาน 
• ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสูงสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
• เตรียมครอบครัวให้มีความเข้าใจสภาพที่เป็นจริง ไม่คาดหวังการ

รักษาที่จะยึดหรือยื้อชีวิตโดยไร้ประโยชน์และขัดธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางท่ี 1 บทบาทของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ 
 

ภาคีหุ้นส่วน 

ลักษณะการท างานในแต่ละกลุม่เป้าหมาย 
กลุ่มที่ 1 

กลุ่มทีช่่วยเหลือ
ตัวเองได้ดี 

กลุ่มที่ ๒ 
กลุ่มทีช่่วยเหลือ
ตนเองได้บ้าง 

กลุ่มที่ ๓ 
กลุ่มทีช่่วยเหลือ
ตนเองได้น้อย 

เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ ์

ดูแลด้านสังคม 
จิตใจ สร้างคณุค่า 
ร่วมให้บริหาร
สุขภาพ/ปรับ
พฤติกรรม 

เสรมิด้านสังคม
และการเข้าถึงการ
บริการ 

ช่วยเหลือด้าน
สวัสดิการ 
สิ่งแวดล้อมและ
การเข้าถึงการ
บริการ 

โรงพยาบาล
เพชรบูรณ์และภาคี
เครือข่ายดา้น
สาธารณสุข 

ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันและลด
ความเสีย่ง เน้น
กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มที่มี
แนวโน้มต่อการ
เกิดโรค 

ตรวจคัดกรอง
สุขภาพเป็นระยะ 
เพื่อเฝ้าระวังปัญหา
สุขภาพ 

จัดบริการ
สาธารณสุขด้วย
หลักและสิทธิ
มนุษยชน 

ภาคประชาชน/จิต
อาสา/อสม./CG 
ฯลฯ 

จัดกิจกรรม
สาธารณะ 
ทางด้านสังคม 
และส่งเสรมิ
สุขภาพ สนับสนุน
กลุ่ม ชมรม
ผู้สูงอาย ุ

ร่วมส่งเสรมิ 
สนับสนุน
พฤติกรรมสุขภาพ
ให้บริการสุขภาพ
เชิงรุกในชุมชน 

ร่วมส่งเสรมิด้าน
จิตใจ สุขภาพ ช่วย
จัดสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมและ
การให้บริการเชิง
รุกในชุมชน 

หน่วยงาน
สนับสนุนอ่ืนๆ เช่น 
พมจ./กศน. ฯลฯ 

ส่งเสริมกิจกรรม
การรวมกลุ่ม สร้าง
รายได้ พัฒนา
ศักยภาพชมรม
ผู้สูงอาย ุ

สนับสนุนทีม
อาสาสมัครดแูล
ผู้สูงอายุท่ีบ้าน 
(CG)/อสม./อผส. 
และตดิตามเยี่ยม
ให้ก าลังใจ 

จัดเบี้ยยังชีพ
ส าหรับผู้สูงอายุ
และสงเคราะห์
ช่วยเหลือทางด้าน
อุปกรณ์ เศรษฐกิจ
ในกลุ่มที่จ าเป็น 



 
 

ตารางท่ี 2 ประเด็นส าคัญของการด าเนินกิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุ 
 

การจัดบริการ 

ประเภทผู้สูงอายุ 
กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่

ช่วยเหลือ
ตัวเองได้ดี 

กลุ่มที่ ๒ 
กลุ่มที่

ช่วยเหลือ
ตนเองได้บ้าง 

กลุ่มที่ ๓ 
กลุ่มที่

ช่วยเหลือ
ตนเองได้น้อย 

นโยบายสาธารณะ √√√ √√√ √√√ 
ระบบข้อมลู √√√ √√√ √√√ 
ระบบบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน √ √√ √√√ 
การพัฒนาศักยภาพและการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

√√√ √√ √ 

การสร้างพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทาง
สังคม เพื่อให้ผูสู้งอายุได้แสดงออก 
(สังคม วัฒนธรรมและจติใจ) 

√√√ √√ √ 

การปรับสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การด ารงชีพ 

√ √√ √√√ 

√ หมายถึง ค่าน้ าหนักในแต่ละกลุ่ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพที่ 1 แนวคิดการจัดการผู้สูงอายุในชุมชน 
 

 
 
 
 



 
 

 จากภาพที่ 1 ตรงกลางภาพที่เป็นรูปหัวใจ หมายถึงผู้สูงอายุและ
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของการจัดระบบการดูแล โดยมีภาคีที่เก่ียวข้อง 4 
ด้านหลัก ได้แก่ 

(1) ภาคีบริการสุขภาพ ได้แก ่หน่วยงานสาธารณสุข 
(2) ภาคีท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
(3) ภาคีชุมชน ได้แก่ ประธานชุมชน อสม. แกนน าด้านสุขภาพ ฯลฯ 
(4) ภาคีบริการสังคม เช่น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย (กศน.) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) 
เป็นต้น 

โดยแต่ละฝ่ายจะมีขอบเขตการช่วยเหลือที่สอดคล้องกับภารกิจของ
แต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะท างานแบบเชื่อมโยงงานกัน เพ่ือให้เกิดระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ ที่ส่งผลให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการดูแล
ผู้สูงอายุ มีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่ามากที่สุด โดยมีเป้าหมายส าคัญ
คือการท าให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
อย่างทั่วถึง ท าให้ผู้สูงอายุ ไม่เสียชีวิตหรือพิการก่อนวัยอันควร และรู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 3 แสดงกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่ม 
 

กลุ่ม
ผู้สูงอายุ 

นโยบายสาธารณะ ระบบข้อมูล 
ระบบบริการสขุภาพ

พื้นฐาน 

แนวกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพ
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ
แกนน าและ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

แนวกิจกรรมการเปิด
พื้นที่สาธารณะ 

 

การปรับ
สภาพแวดล้อมให้

เหมาะสม 
และเอ้ืออ านวย 

กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่
ช่วยเหลือ
ตัวเองได้ด ี

สนับสนุนให้กลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ช่วย
ตนเองได้มีส่วนร่วม
ในการก าหนดกฎ
กติกา วางแผน
นโยบายของท้องถิ่น
ที่เกี่ยวขอ้งกับ
ผู้สูงอาย ุเช่น  
- ผู้สูงอายุ ต้องเป็น
หนึ่งในกรรมการ
สุขภาพในระดับ
เทศบาลฯ หรือ 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
กรณีที่มีการ

พัฒนาชุดข้อมูลชุมชน
ที่จ าแนกให้เห็น
สถานการณ์ผู้สูงอายุที่
ครบถ้วน เพื่อใช้
ออกแบบโครงการ/ 
กิจกรรม เช่น 
- ข้อมูลพื้นฐานได้แก ่
กลุ่มอาย ุกลุ่มอาชีพ 
การศึกษา ศาสนา 
การได้รับบริการ
สาธารณะทั่วไป 
- ข้อมูลด้านสุขภาพที่
จ าแนกให้เห็นเป็น
กลุ่ม 

สนับสนุนบริการเชิงรุก
ในชุมชนทั้งที่เป็นการ
ส่งเสริม และการดูแล 
รักษาสุขภาพผู้สูงอายุให้
มีคุณภาพ หรือส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุสามารถใช้
บริการในสถานพยาบาล
ได้อย่างสะดวกสบาย
และเท่าเทียม เช่น 
- ตรวจคัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุประจ าปีอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งที่ตรวจ 
ในชุมชนและที่มีการรับ
ไปตรวจที่สถานพยาบาล 

- พัฒนาศักยภาพ
แกนน า/ชมรม
ผู้สูงอาย ุอบรม
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล อส
ม. CG ที่มีหน้าที่ดูแล
ผู้สูงอายุโดยตรง เช่น 
- พัฒนาทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญใน
การดูแลเฉพาะ/ เพิ่ม
ทักษะการสังเกต 
กรณีลงเยี่ยมบ้าน 
- ให้ความรู้เรื่องการ
ดูแลสุขภาพจิตใน
ผู้สูงอาย ุ

สร้างกิจกรรมและเปิด
พื้นที่ทางสังคมให้กับ
ผู้สูงอาย ุพัฒนาให้
ครบมิต ิ
ร่างกาย จิตใจ สังคม 
วัฒนธรรม และ
ปัญญา เช่น 
- สนับสนุนการท างาน
ของชมรมผู้สูงอายุ 
หรือศูนย์กิจกรรมดูแล 
ผู้สูงอาย ุให้เป็นพื้นที่
สร้างกิจกรรมร่วมกัน 
เช่น ออกก าลังกาย 
การท ากลุ่มอาชีพ 

จัดพื้นที่ลานกิจกรรม/ 
ศูนย์กีฬา/ หรือพื้นที่
เฉพาะที่เอื้อต่อการท า
กิจกรรมของผู้สูงอาย ุ
- ปรับพื้นที่บริการ
สาธารณะของท้องถิ่น
ให้เอื้อต่อการบรกิาร
ผู้สูงอาย ุเช่น ปรับ
สภาพหอ้งน้ าในวัดให้
เป็นแบบชักโครก และ
มีราวจับ จัดโซน 
พื้นที่เก้าอี้นั่งในวัด
ส าหรับผู้สูงอาย ุ



 
 

กลุ่ม
ผู้สูงอายุ 

นโยบายสาธารณะ ระบบข้อมูล 
ระบบบริการสขุภาพ

พื้นฐาน 

แนวกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพ
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ
แกนน าและ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

แนวกิจกรรมการเปิด
พื้นที่สาธารณะ 

 

การปรับ
สภาพแวดล้อมให้

เหมาะสม 
และเอ้ืออ านวย 

พิจารณาโครงการ/ 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับผู้สูงอาย ุ
- ผู้สูงอายุทุกคน
ต้องได้รับเบี้ยยังชีพ 
- ผูสู้งอายุตอ้งเข้า
มามีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนของการ
ด าเนินงานด้าน
สุขภาพ 

- ข้อมูลด้านสวัสดิการ
ต่างๆ ที่ได้รับ เช่น 
การได้รับเบี้ย 
(ผู้สูงอาย/ุ 
ผู้พิการ)/ การได้รับ
การสนับสนุนจาก
สวัสดิการอื่นๆ 
- จัดท าสมุดบันทึก
สุขภาพของผู้สูงอาย/ุ 
ความต้องการการ
ช่วยเหลือ 
ของผู้สูงอาย ุ

(ซักประวัต ิประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ ตรวจ
ร่างกาย วัดดัชนีมวล
กาย วัดรอบเอว และ
จัดท าสมุดบันทึกสุขภาพ
กลุ่มผู้สูงอาย)ุ 
- ตรวจและส่งเสริม
สุขภาพชอ่งปากในกลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ
- วัดและคัดกรองความ
ผิดปกติหรือความ
บกพร่องทางการ
มองเห็น 
และการได้ยิน/ ภาวะ
สมองเสื่อมในกลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ
- กิจกรรมส่งเสริมเรื่อง

- พัฒนาจิตอาสา
ดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน 

- จัดตั้งศูนย์กีฬา พื้นที่
ลานกิจกรรม/ เวที
พบปะ เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนกจิกรรม
ร่วมกัน 
- จัดตั้งโรงเรียน ฒ วัด
พระแกว้ (ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญา) เช่น รูปแบบ
กิจกรรมผู้เฒ่าสอน
หลาน หรือกิจกรรม
สานความสัมพันธ์
ระหว่างวยั หรือ 
ภายในครอบครัว 
(ผู้สูงอายุและ
ลูกหลาน) 



 
 

กลุ่ม
ผู้สูงอายุ 

นโยบายสาธารณะ ระบบข้อมูล 
ระบบบริการสขุภาพ

พื้นฐาน 

แนวกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพ
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ
แกนน าและ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

แนวกิจกรรมการเปิด
พื้นที่สาธารณะ 

 

การปรับ
สภาพแวดล้อมให้

เหมาะสม 
และเอ้ืออ านวย 

อาหาร และ สนับสนุน
การออกก าลังกายใน
กลุ่มผู้สูงอาย ุและกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่มีภาวะเส่ียง
ต่อโรคเร้ือรัง 
- ส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพ ปรับลด
พฤติกรรมเส่ียง โดย
สร้างนวัตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมพื้นบ้าน 
รวมทั้งประยุกต์แพทย์
แผนไทยกับการดูแล 

กลุ่มที่ ๒ 
กลุ่มที่
ช่วยเหลือ

จัดท านโยบาย
สาธารณะเพื่อการ
ดูแลสุขภาพ

พัฒนาชุดข้อมูลชุมชน
ที่แสดงให้เห็นความ
ต้องการของผู้สูงอาย ุ

สนับสนุนให้เกิดกิจกรรม
เชิงรุก การดูแลเยี่ยม
บ้าน และให้บริการด้าน

- อบรม พัฒนา 
ความสามารถของจิต
อาสาดูแลผู้สูงอายุใน

จัดกิจกรรมเยีย่มบ้าน
โดยชมรม/ กลุ่มจิต
อาสา เพื่อศึกษาดูงาน

ส ารวจ และปรับปรุง
สภาพบ้านให้เอื้อต่อ
การด าเนินชีวิตของ



 
 

กลุ่ม
ผู้สูงอายุ 

นโยบายสาธารณะ ระบบข้อมูล 
ระบบบริการสขุภาพ

พื้นฐาน 

แนวกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพ
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ
แกนน าและ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

แนวกิจกรรมการเปิด
พื้นที่สาธารณะ 

 

การปรับ
สภาพแวดล้อมให้

เหมาะสม 
และเอ้ืออ านวย 

ตนเองได้
บ้าง 

ผู้สูงอาย ุที่ก าหนด
รูปแบบการ
จัดบริการส าหรับ
ผู้สูงอาย ุเช่น 
- ต้องมีการ
จัดบริการเชิงรุก 
โดยจัดให้มีทีม
แพทย ์พยาบาล ที่
พร้อมส าหรับการ
ดูแลยามฉกุเฉิน 
- จัดให้มีกิจกรรม
การดูแลผู้สู งอายุ
เป็นส่วนหนึ่งกลุ่ม/
ชมรม 
- ผู้สูงอายุทุกคน
ต้ อ งสิ ท ธิพื้ น ฐ าน
การเข้าถึงบริการ

เช่น 
- ข้อมูลด้านสุขภาพที่
จ าแนกให้เห็นเป็น
กลุ่ม 
- ข้อมูลด้านสวัสดิการ
ต่างๆ ที่ได้รับ เช่น 
การได้รับเบี้ย
(ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ)/ 
การได้รับการ
สนับสนุนจาก
สวัสดิการอื่นๆ 
- จัดท าสมุดบันทึก
สุขภาพของผู้สูงอาย/ุ 
ความต้องการการ
ช่วยเหลือของผู้สูงอาย ุ
- ส ารวจและจัดท า
ข้อมูลผู้สูงอายุที่

สุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ดังนี้ 
- จัดบริการดูแลผู้สูงอายุ
ที่บ้าน (เน้นการดูแลทั้ง
ร่างกาย และจิตใจ) 
- คัดกรอง และแก้ไข
ปัญ หา ใน กรณีภ า ว ะ
ซึมเศร้า สมองเสื่อม 
ในผู้สูงอายุ 
- เยี่ยมบ้าน ให้ความรู ้
ให้ ค าแนะน าและ
ติดตามดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 
- จัดบริการศูนย์ผู้สูงอาย ุ
(Day Care) ภายใน
พื้นที่ที่เหมาะสม เช่น 
ที่ รพ./ เทศบาล/วัด 

ชุมชน 
- จัดหาผู้ดูแลและผู้
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 

ศึกษาวัฒนธรรม หรือ
ให้ความรู ้และ
ค าแนะน าในเรื่อง
สุขภาพผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ (ปรับปรุง
ห้องน้ า  ราวจับ 
ทางเดิน เป็นต้น) เน้น
สะอาด โล่งเตียน 
ป้องกันการหกล้ม 



 
 

กลุ่ม
ผู้สูงอายุ 

นโยบายสาธารณะ ระบบข้อมูล 
ระบบบริการสขุภาพ

พื้นฐาน 

แนวกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพ
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ
แกนน าและ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

แนวกิจกรรมการเปิด
พื้นที่สาธารณะ 

 

การปรับ
สภาพแวดล้อมให้

เหมาะสม 
และเอ้ืออ านวย 

สาธารณสุขอย่า ง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 

ต้องการการดูแล
เนื่องจาก ไม่มีผู้ดูแล 
โดยแยกเป็นราย
หมู่บ้าน  
- ปรับปรุงที่พักอาศัย
ให้เหมาะกับสภาพ
ผู้สูงอาย ุปรับปรุง
พื้นที่สาธารณะให้
สะดวกต่อการข้าถึง 

หรือพื้นที่อื่นๆที่เดินทาง
สะดวก 
- ใช้แพทย์แผนไทยเป็น
ทางเลือกในการดูแล
ผู้สูงอายุ 
- พาผู้สูงอายุออกก าลัง
กายแบบยืด เหยียดที่
เหมาะส าหรับกลุ่ม 
ผู้สูงอายุที่ต้องการการ
ดูแลเฉพาะ 

กลุ่มที่ ๓ 
กลุ่มที่
ช่วยเหลือ
ตนเองได้
น้อย 

จัดท าข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นเพื่อการดูแล
ผู้สูงอาย ุโดย
ก าหนดแผน
งบประมาณ
ประจ าปีส าหรับ
กิจกรรมผู้สูงอายุที่

จัดท าข้อมูลเพื่อบอก
สถานะสุขภาพของ
ผู้สูงอายุรายชุมชนที่
ต้องดูแล เช่น 
- ข้อมูลด้านสุขภาพที่
จ าแนกให้เห็นเป็น
กลุ่ม 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ครอบครัว ชุมชน ร่วมมี
บทบาทในการดูแล 
ผู้สูงอาย ุเช่น 
- บริการรถรับส่ง 24 
ชั่วโมงเพื่อการรักษา
ช่วยเหลือในกรณี

เน้นการดูแลสุขภาพ
ร่างกายโดยหนว่ย
บริการสุขภาพ และ
พัฒนา ศักยภาพ
ผู้ดูแลในครอบครัว 
- เน้นพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแลใน

ส่งเสริมและสนับสนุน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอาย ุเช่น 
จัดอาสาสมัคร เพื่อ
ดูแลผู้สูงอายุที่ด้อย
โอกาส หรือไม่มีญาติ
ดูแลในเวลากลางวัน 

ส ารวจ และปรับปรุง
สภาพบา้นให้เอื้อต่อ
การด าเนินชีวิต
ผู้สูงอาย ุ(ปรับปรุง
ห้องน้ า ราวจับ 
ทางเดิน เป็นต้น) เน้น
สะอาด โล่งเตียน 



 
 

กลุ่ม
ผู้สูงอายุ 

นโยบายสาธารณะ ระบบข้อมูล 
ระบบบริการสขุภาพ

พื้นฐาน 

แนวกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพ
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ
แกนน าและ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

แนวกิจกรรมการเปิด
พื้นที่สาธารณะ 

 

การปรับ
สภาพแวดล้อมให้

เหมาะสม 
และเอ้ืออ านวย 

ครอบคลุม เช่น 
- การท าโครงการ
หรือกิจกรรมเพื่อ
แก้ไขปัญหาสขุภาพ
ให้กับกลุ่มผู้สูงอาย ุ
- ผู้สูงอายุที่
ช่วยเหลือตนเองได้
น้อยทุกคนต้อง
ได้รับการดูแลเยี่ยม
บ้าน ทั่วถึงทุก
หลังคาเรือน 
- ผู้สูงอายุทุกคน
ต้องได้รับเบี้ยยังชีพ 

- ข้อมูลด้านสวัสดิการ
ต่างๆที่ได้รับ เช่น การ
ได้รับเบี้ย(ผู้สูงอายุ/ 
ผู้พิการ)/ การได้รับ
การสนับสนุนจาก
สวัสดิการอื่นๆ 
- จัดท าสมุดบันทึก
สุขภาพของผู้สูงอาย/ุ 
ความต้องการ
ช่วยเหลือ 
ของผู้สูงอาย ุ
- จัดท าข้อมูลผู้สูงอายุ
ที่ป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง 
เพื่อหาข้อมูลจ านวน 
ผู้ป่วย/ จ านวนผู้ป่วย
ที่มีภาวะแทรกซ้อน/ 
จ านวนผู้ปว่ยที่เป็น 

เร่งด่วนฉุกเฉิน 
- จัดบริการดูแลผู้สูงอายุ
ที่บ้าน (เน้นการดูแลทั้ง
ร่างกาย และจิตใจ) 
- จัดระบบบริการฟื้นฟูที่
เหมาะส าหรับกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ต้องการ 
การดูแลเฉพาะ 
- มีทีมดูแลสุขภาพแบบ
บูรณาการครบทุกสห
สาขาวิชาชีพ (เจ้าหนา้ที ่
สาธารณสุข และ/ หรือ
ทีม อสม./ CG ในต าบล) 
- จัดกิจกรรมการดูแล
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
โดยกลุ่มติดสังคมร่วมกับ
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  

ครอบครัวให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ 
เพื่อให้สามารถดูแล
ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง 
หรือกลุ่มผู้สูงอายุที่ม ี
ภาวะแทรกซ้อนได ้
- พัฒนาจิตอาสา 
หรือ อสม. CG. ให้มี
ความสามารถในการ
ดูแล 
ผู้สูงอายุที่มีปัญหา
โรคเฉพาะต่างๆ 

ป้องกันการหกล้ม 
- จัดตั้งศูนย์บริการ
ชุมชน หรือมีบริการ
ชุมชนเคลื่อนที่เร็ว
ส าหรับผู้สูงอาย ุ



 
 

กลุ่ม
ผู้สูงอายุ 

นโยบายสาธารณะ ระบบข้อมูล 
ระบบบริการสขุภาพ

พื้นฐาน 

แนวกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพ
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ
แกนน าและ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

แนวกิจกรรมการเปิด
พื้นที่สาธารณะ 

 

การปรับ
สภาพแวดล้อมให้

เหมาะสม 
และเอ้ืออ านวย 

อัมพฤกษ ์อัมพาต 
- จัดท าข้อมูลการดูแล
กลุ่มผู้สูงอายุโดย
หน่วยงานตา่ง ในกรณี
ต่างๆ 



 
 

ข้อเสนอเพื่อการสร้างนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

จากการวิจัยเรื่อง “การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุเขตเมือง เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ”  

........................................... 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรทั่วโลกอย่างรวดเร็วได้ส่งผล
ให้ประชากรที่มีอายุ ตั้งแต่  ปีขึ้นไป เพ่ิมจ านวนมากขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและ
สัดส่วนต่อประชากรทั้งหมด ในขณะที่ประชากรวัยเด็กลดจ านวนลงอย่าง
ต่อเนื่อง อนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยจะได้ชื่อว่า “สังคมผู้สูงอายุ” (Ageing 
Society) ซึ่งผู้สูงอายุจะต้องเผชิญกับปัญหาที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทย ด้วยการเปลี่ยนแปลงจากสังคมการเกษตรเป็นสังคม
อุตสาหกรรม  

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ท าให้ผู้สูงอายุเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ สัดส่วนผู้สูงอายุป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพ่ิม
มากยิ่งขึ้น ซึ่งความเจ็บป่วย ท าให้บั่นทอนสุขภาพ ท าให้ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองหรือท างานได้ ผู้สูงอายุบางรายประสบกับความทุกข์ยาก ถูกลูกหลาน
ทอดทิ้งให้อยู่ตามล าพัง ไม่มีอาชีพ หรือไม่มีรายได้ รายได้น้อย บทบาทใน
ครอบครัวและสังคมลดลง ภาวะคุณภาพชีวิตและการจัดการทางสังคมลดลง 
เนื่องจากในพ้ืนที่ยังไม่มีการจัดการกับผู้สูงอายุ เพ่ือให้ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการขั้นพ้ืนฐาน (Basic needs) ของผู้สูงอายุ ในขณะที่ผู้สูงอายุที่
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง หรือผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ต้องได้รับการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง (Long Term Care : LTC) แต่ในปัจจุบันระบบการบริหารใน
โรงพยาบาลและระบบสาธารณสุขภาครัฐ ยังไม่สามารถตอบสนองการดูแล
ผู้สูงอายุได้อย่างเพียงพอ จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง



 
 

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุลดลง ท าให้ผู้สูงอายุต้องการพ่ึงพาบุคคลอ่ืน เพ่ือให้
ได้รับการตอบสนองในด้านต่างๆ  

ผู้วิจัยร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ชมรมผู้สูงอายุเพชปุระ ได้ออก
ส ารวจข้อมูลสุขภาพ ปัญหาหรือความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์ เพ่ือสร้างนโยบายสาธารณะการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุในเขต
เมือง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยก าหนดเป็นนโยบาย
สาธารณะด้านสุขภาพ ดังนี้  

ข้อ 1 ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความแตกต่างจากวัยอ่ืน เป็นวัยบั้นปลาย
ของชีวิต ดังนั้นจึงมักมีปัญหาในด้านจิตใจและสุขภาพร่างกายที่ เสื่อม
สมรรถภาพตามอายุ สังคมทอดทิ้ง ลดความส าคัญ บางครอบครัวมองเป็น
ภาระ ฯลฯ แต่ในขณะเดียวกัน “ผู้สูงอายุ” เอง ก็ได้ท าคุณประโยชน  ์ให้กับ
สังคมและประเทศชาติ หลายคน มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ดีๆ ดังนั้น
ครอบครัว ชุมชน สังคม หน่วยงาน ของรัฐ สมควรทดแทนคุณของผู้สูงอายุ 
โดยให้ความส าคัญในการดูแล รักษา ฟ้ืนฟูและคงสภาพให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

ข้อ 2 สถาบันครอบครัว ชุมชน สังคม และหน่วยงาน เป็นกลไกหลัก
ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

ข้อ 3 ผู้สูงอายุพึงได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและฟ้ืนฟูสุขภาพ
ตนเอง โดยการเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการลงมือปฏิบัติเพ่ือให้
ตนเองมีความเข้มแข็งทั้งทางกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญาเพ่ือให้มีความ
พร้อมในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะการใช้ชีวิต หนุนเสริมสถาบันครอบครัวให้
เกิดความรัก ความอบอุ่น เข้มแข็ง 

ข้อ 4 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง พึง
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือการบริหารจัดการ
สุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประจ าและต่อเนื่อง  



 
 

ข้อ 5 ผู้สูงอายุพึงได้รับสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ที่เหมาะสม
จากภาครัฐ ชุมชน หรือเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง อันเกิดจากสิทธิหรือการจัดหรือการมีส่วนร่วมกิจกรรมใดๆ  ของ
ชุมชน สังคม หรือหน่วยงาน 

ข้อ 6 ครอบครัวพึงให้ความส าคัญต่อผู้สูงอายุ โดยการจัดสภาพที่อยู่
อาศัยให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงสนับสนุน
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีการดูแลสุขภาพตนเอง การเข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชน 
องค์กรหรือหน่วยงานจัดขึ้น 

ข้อ 7 ครอบครัวพึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีบทบาทของ
ตนเอง ได้แสดงออกในวาระอันควร การถ่ายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เพ่ือให้สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ข้อ 8 อาสาสมัครต่างๆ อาทิ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
(Care giver) อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) แกนน าสุขภาพ ฯลฯ พึง
ให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดระบบดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกับผู้สูงอายุในชุมชน 
ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพตนเองให้มีความช านาญในงานที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 9 ผู้สูงอายุพึงตระหนักและให้ความส าคัญกับการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายของตนเอง ด้วยการออก
ก าลังกาย งานอดิเรก ท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ฯลฯ เพ่ือให้ร่างกาย 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา เกิดความเข้มแข็งและไม่รู้สึกเหงา โดดเดี่ยวหรือ
อ้างว้าง 

ข้อ 10 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พึง
จัดให้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่มาบริการตรวจคัดกรอง ตรวจสุขภาพเบื้องต้น 
จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคต่างๆ ความรู้ด้านปัญหาสุขภาพ สุขวิทยาส่วน



 
 

บุคคล การปฏิบัติตนเพ่ือห่างจากโรค ให้กับผู้สูงอายุในชุมชน ฯลฯ อย่างน้อย 
2 ครั้งต่อปี หรือปีละ 1 ครั้ง และให้มีกิจกรรมของผู้สูงอายุที่ท าร่วมกันใน
ชุมชน เช่น การอบรม การประชุมหรือกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุในชุมชน 
อย่างน้อย 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง  

ข้อ 11 คนที่อาศัยในเขตเมืองเพชรบูรณ์ สังคม และหน่วยงานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง พึงเปิดกว้างให้ผู้สูงอายุ ได้มีพ้ืนที่ในการด าเนินกิจกรรม การจัดตั้ง
ชมรมผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกชุมชน เพ่ือการกระจายข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพ ด้านสวัสดิการหรือด้านอ่ืนๆ เพ่ือการแสดงออกในวาระอันควร  การ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาเพ่ือให้สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ เกิดกระบวนการพัฒนา อย่างยั่งยืนหรือเข้ามามีส่วนร่วมใน
การสร้างสุขภาพทุกมิติ รวมถึงสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพของชุมชนสังคม 

ข้อ 12 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลอง
ศาลาและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง พึงส่งเสริมพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงการบริการด้าน
สาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เหมาะสม ทั่วถึงและเป็นธรรม 

ข้อ 13 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลอง
ศาลา และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง พึงสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึง
ความรู้ทุกมิติ อาทิเช่น สุขภาพ สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ เป็นต้น 

ข้อ 14 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลอง
ศาลา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงกองทุนต่างๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่หรือใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ พึงจัดชุดสิทธิประโยชน์พ้ืนฐานในระบบ
หลักประกันสุขภาพ การจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานสร้าง
เสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้สูงอายุ 

ข้อ 15 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลอง
ศาลา และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องพึงจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูล



 
 

สารสนเทศสุขภาวะผู้สูงอายุ ให้ครอบคลุมทุกมิติ สามารถเชื่อมโยงการดูแล 
ช่วยเหลือ จากหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 16 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลอง
ศาลา และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องพึงจัดให้มีศูนย์กายอุปกรณ์ เพ่ือ
ประโยชน์ในการใช้ชีวิต การรักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ โดยอาจ
เป็นกายอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเหมาะสม หรือท าข้ึนโดยวัสดุในท้องถิ่น 

ข้อ 17 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง พึง
จัดให้มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หรือชื่อเรียกอย่างอ่ืน ที่มีวัตถุประสงค์
ในการดูแลรักษาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ระบบฟ้ืนฟูหลังการ
รักษา ระบบการดูแลต่อเนื่องระยะยาวที่บ้าน การฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะสม
กับผู้สูงอายุ การจ าหน่ายสินค้าที่ผลิตโดยผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดหาตลาด
รองรับสินค้า เป็นต้น 

ข้อ 18 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง พึง
จัดให้มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พึงจัดให้มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
รวมถึงจัดให้มีการเตรียมคนเพ่ือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆที่
เหมาะสม 

ข้อ 19 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง พึง
จัดสถานที่หรือมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ มีความ
ปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุที่เข้าติดต่อราชการหรือใช้บริการใด ๆ 
 
 



 
 

แผนการด าเนินงานการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2  
(พ.ศ.2545 -2564)   

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ.2563 – พ.ศ.2565) 
.............................................................................................................. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ 
 

มาตรการ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัด 

ของโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม 

1) มาตรการ 
หลักประกันรายได้เพื่อ
วัยสูงอายุ 

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ 

ร้อยละ 100 ผู้สูงอายุที่คุณสมบัติตาม
เกณฑ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

ผู้สูงอายุที่ข้ึน
ทะเบียนรับเบี้ยยัง
ชีพในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์  

ทม.เพชรบูรณ์  

โครงการสงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนในกรณี
ต่างๆ  

ร้อยละ 100 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนในกรณีต่างๆ ที่เข้าหลักเกณฑ์ 
ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบฯ หรือ
แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อน
ในกรณีต่างๆ 

ทม.เพชรบูรณ์,พมจ.
เพชรบูรณ์,รพ.
เพชรบูรณ์, เกษตร
อ าเภอ,ปศุสัตว์อ าเภอ 
ฯลฯ  



 
 

มาตรการ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัด 

ของโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม 

โครงการส่งเสริม
การเกษตรปลอดสารเคมี
และเกษตรพอเพียง 

ร้อยละ 20 ของครัวเรือน ที่มีผู้สูงอายุเข้า
มาร่วมโครงการ 

ครัวเรือนที่มี
ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ 

ทม.เพชรบูรณ์, เกษตร
อ าเภอ 

โรงเรียน ฒ วัดพระแก้ว กิจกรรมของโรงเรียนมีการฝึกอาชีพ การ
อบรมอาชีพการส่งเสริมอาชีพ 

ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการ 

ทม.เพชรบูรณ์,รพ.
เพชรบูรณ์  

เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ
ผู้สูงอายุตามประเพณี 

ร้อยละ 100 ผู้สูงอายุที่ยากจน (ตาม
เกณฑ์ จปฐ.) 
ได้รับการช่วยเหลือ 

ผู้สูงอายุที่ยากจน 
(ตามเกณฑ์ จปฐ.) 

พมจ.เพชรบูรณ์ 

2) มาตรการ การให้
การศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

โรงเรียน ฒ วัดพระแก้ว 1. ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ทั้งในด้าน
วิชาการและการปฏิบัติตนเอง อันเป็น
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
2. ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาสุขภาพกาย 
จิต สังคมและปัญญา 

ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม ทม.เพชรบูรณ์,รพ.
เพชรบูรณ์  

3) มาตรการ การปลุก
จิตส านึกให้คนในสังคม
ตระหนักถึงคุณค่าและ

โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนา
ครอบครัว เทศบาลเมือง

จ านวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรมศูนย์
พัฒนาครอบครัว เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์  

ผู้สูงอายุ, อสม., 
ผู้ดูแลผูสู้งอายุ 
(CG),ผู้น าชุมชน 

คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาครอบครัว ทม.
เพชรบูรณ์ 



 
 

มาตรการ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัด 

ของโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม 

ศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เพชรบูรณ์ แกนน าสุขภาพใน
พื้นที่ 

โครงการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 

ร้อยละ 30 เข้าใจถึงวัยของผู้สูงอายุ
และเตรียมความพร้อมสาหรับการ
เป็นผู้สูงอายุในวันข้างหน้า   

ผู้ที่มีอายุ 55 – 59 
ปีในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์ 

ทม.เพชรบูรณ์,พมจ.
เพชรบูรณ์,รพ.
เพชรบูรณ์, ฯลฯ 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ร้อยละ 10 ผู้สูงอายุ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต   

ผู้สูงอายุ, อสม., 
ผู้ดูแลผูสู้งอายุ 
(CG),ผู้น าชุมชน 
แกนน าสุขภาพใน
พื้นที่ 

ทม.เพชรบูรณ์, พมจ.
เพชรบูรณ์,รพ.
เพชรบูรณ์, ฯลฯ 

โครงการจัดงานประเพณี
วันสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ 

1. ร้อยละ 20 ของผู้สูงอายุเข้าร่วม
โครงการ 
2. เชิดชูผู้สูงอายุสุขภาพดี 

ผู้สูงอายุ ทม.เพชรบูรณ์, พมจ.
เพชรบูรณ์,รพ.
เพชรบูรณ์, ฯลฯ 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ผู้สูงอายุมีกิจกรรมต่างๆ การพัฒนา
สุขภาพกาย จิต สังคมและปัญญา 

ผู้สูงอายุ, อสม., 
ผู้ดูแลผูสู้งอายุ 
(CG),ผู้น าชุมชน 

ทม.เพชรบูรณ์, พมจ.
เพชรบูรณ์,รพ.
เพชรบูรณ์, ฯลฯ 



 
 

มาตรการ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัด 

ของโครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม 

แกนน าสุขภาพใน
พื้นที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอาย ุ
 

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน่วยงาน 
ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
1)   มาตรการ ส่งเสริมสุขภาพ  
ป้องกันการเจ็บป่วย และดูแล
ตนเองเบื้องต้น 

โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี
ให้กับผู้สูงอายุ 

ร้อยละ 80 ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์ได้รับการตรวจ
สุขภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 

โรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ 

โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน 

1. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีระบบ
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long 
Term Care) ด้านสุขภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุใน
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้สูงอายุติด
สังคม ติดบ้าน ติดเตียง ได้รับการ

ผู้สูงอายุ ทม.เพชรบูรณ์,พมจ.
เพชรบูรณ์,รพ.
เพชรบูรณ์, ฯลฯ 



 
 

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน่วยงาน 
ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
ดูแลสุขภาพ การรักษาพยาบาลและ
การฟื้นฟูสภาพร่างกาย ตามเกณฑ์
ที่ก าหนดในมาตรฐานการดูแล 

โครงการคัดกรองภาวะสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

ร้อยละ 80 ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ
คัดกรองสุขภาพ 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 

โรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ 

โครงการส่งเสริมการออกก าลัง
กาย ดูแลสุขภาพ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่
ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง และ
ผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน 

1. ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง และ
ผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน เข้าร่วมการ
ออกก าลังกาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10  
2. ร้อยละ 100 ของชุมชนได้รับการ
จัดตั้งกลุ่มออกก าลังกาย อย่างน้อย 
1 กลุ่ม 

ผู้สูงอายุใน
ชุมชน  

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับ 
/CM/ CG อสม. 
และโรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ 

โครงการคัดกรองผู้สูงอายุ ตาม
เกณฑ์ประเมินศักยภาพตาม
ความสามารถในการประกอบ

ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุ ได้รับการ
ประเมินศักยภาพตามความสามารถ
ในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน

ผู้สูงอายุ โรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ 



 
 

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน่วยงาน 
ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจวัตรประจ าวัน( ADL)   (ADL) (ตัวช้ีวัดกรมอนามัย) 
โครงการคัดกรองสุขภาพใน
ผู้สูงอายุ จ านวน 9 รายการ 
ได้แก ่
 2.1. กลุ่มโรคที่เป็นปัญหาและ
พบบ่อยในผู้สูงอายุ จ านวน 4 
โรค ได้แก่ DM HT  ฟัน สายตา   
2.2 กลุ่มโรคที่เกิดจากความ
เสื่อม (Geriatric Syndromes) 
6 รายการ ได้แก่ ภาวะหกล้ม 
สมรรถภาพสมอง การกลั้น
ปัสสาวะ ภาวะโภชนาการ ภาวะ
ซึมเศร้า และข้อเข่าเสื่อม 

ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุ  ได้รับการ
ประเมินสถานะสุขภาพ  (ตัวช้ีวัด
กรมการแพทย์) 

ผู้สูงอายุ โรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ 

โครงการเฝ้าระวังภาวะสมอง
เสื่อมในผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง ด้วย

ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุติดบ้าน
ติดเตียง  ได้รับการประเมินภาวะ

ผู้สูงอายุ กลุ่ม
สังคม กลุ่มติด

โรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ 



 
 

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน่วยงาน 
ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
แบบประเมิน MMSE สมองเสื่อม 

(ตัวช้ีวัดกรมสุขภาพจิต) 
บ้านและกลุ่มติด
เตียง   

โครงการคัดกรองและผ่าตัดโรค
ต้อกระจกในผู้สูงอายุ 
1. ผู้สูงอายุ ได้รับการเฝ้าระวัง
โรคทางสายตา โดยเฉพาะโรคต้อ
กระจก ด้วยการวัดระดับสายตา 
(VA)  
2. ผู้ป่วยสูงอายุที่เป็น Blinding 
Cataract  ได้รับการผ่าตัดต้อ
กระจก 

ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุทั้งหมด 
ได้รับการคัดกรองโรคต้อกระจก 
ร้อยละ 80 ที่จักษุแพทย์วินิจฉัยว่า
เป็นต้อกระจก ได้รับการผ่าตัด 
(ตัวช้ีวัดกรมการแพทย์) 

ผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุติด
สังคม ติดบ้าน
และติดเตียง   

โรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ 

2)  มาตรการ ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มและสร้างความ
เข้มแขง็ขององค์กรผู้สูงอายุ 

เพื่อนช่วยเพื่อน ดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุที่เป็นอดีตข้าราชการและ
ลูกจ้าง ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
ให้เข้าสู่สังคม และมีบทบาทในการ
ช่วยเหลือสังคมอยู่อย่างต่อเนื่อง 

อดีตข้าราชการ
และลูกจ้าง 

ทม.เพชรบูรณ์, รพ.
เพชรบูรณ์ ฯลฯ  



 
 

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน่วยงาน 
ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
ร้อยละ 5  

จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในชุมชน ทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ ได้รับการจัดตั้งชมรม
ผู้สูงอายุในชุมชน ร้อยละ 100 

ชุมชนในเขต
เทศบาล 

ทม.เพชรบูรณ์, รพ.
เพชรบูรณ์ 

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

1. ร้อยละ 10 ของผู้สูงอายุเข้าร่วม
อบรม 
2. กลุ่ม ชมรมผู้สูงอายุหรือ
เครือข่ายชุมชน เข้าร่วมอบรม/
พัฒนา  ร้อยละ 100 

เครือข่ายในเขต
เทศบาล 

ทม.เพชรบูรณ์, รพ.
เพชรบูรณ์ 

3)   มาตรการ ส่งเสริมด้าน
การท างานและการหารายได้
ของผู้สูงอายุ 

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 1. ร้อยละ 10 ของผู้สูงอายุที่ผ่าน
การอบรมมีการประกอบอาชีพ  
2. ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุได้รับ
ความรู้ ในการประกอบอาชีพอย่าง
มีมาตรฐาน 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 

ทม.เพชรบูรณ์,พมจ.
เพชรบูรณ์,รพ.
เพชรบูรณ์, เกษตร
อ าเภอ,ปศุสัตว์
อ าเภอ ฯลฯ  

4)   มาตรการ สนับสนุน โครงการยกย่องและเชิดชู ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือสังคมหรือสร้าง ผู้สูงอายุในเขต ทม.เพชรบูรณ์,พมจ.



 
 

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน่วยงาน 
ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง

เพชรบูรณ์ ที่ช่วยเหลือสังคม 
คุณงามความดี ได้รับการยกย่อง
และเชิดชู ในเวทีสาธารณะต่างๆ 

เทศบาล เพชรบูรณ์,รพ.
เพชรบูรณ์  

โครงการส่งเสริมและพัฒนา ภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุ  

1. ส่งเสริมและพัฒนา ภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า 3 ด้านขึ้นไป 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง   

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 

เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ /CM/ 
CG อสม. และ
โรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ 

5)   มาตรการ ส่งเสริม
สนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มี
รายการเพื่อผู้สูงอายุ และ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับ
ความรู้และสามารถเข้าถึง
ข่าวสารและสื่อ 

โครงการอบรมเทคนิคการ
สื่อสารด้านสุขภาพในชุมชน 

1. นักสื่อสารด้านสุขภาพผู้สูงอายุ
ในชุมชน ไม่น้อยกว่า 3 คนต่อ
ชุมชน  
2. ช่องทางในการสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารด้านสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 2 
ช่องทาง 
3. ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ร้อย
ละ 60 สามารถสื่อสารได้ 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 

เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ /CM/ 
CG อสม. และ
โรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ 



 
 

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน่วยงาน 
ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
6)   มาตรการ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่
อาศัยและสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

โครงการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

สถานที่ราชการและหน่วยงานที่เข้า
ร่วมโครงการมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส  

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผูด้้อยโอกาส 

ส่วนราชการและ
หน่วยงานเอกชนที่
เกี่ยวข้อง 

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงที่
อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ยากไร้ 

ซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัย
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ 
ไม่น้อยกว่า 1 หลังต่อปีงบประมาณ 

ที่พักผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้
ยากไร้ 

เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอาย ุ
 

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน่วยงาน 
ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
1)   มาตรการ 
คุ้มครองด้านรายได้ 

โครงการส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยัง
ชีพของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์การรับเบี้ยยังชีพ ร้อยละ 
100 สามารถลงทะเบียนตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ 

ผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์
การรับเบี้ยยังชีพ 

เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ 

โครงการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ 

ผู้ยากไร้ ร้อยละ 100  ได้รับการสงเคราะห์ ผู้ยากไร้ในเขต
เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ 

เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ 

2)   มาตรการ 
หลักประกันด้าน
สุขภาพ 

โครงการสร้าง
หลักประกันสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

ร้อยละ 100 ผู้สูงอายุมีหลักประกันสุขภาพ ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 

รพ.เพชรบูรณ์ 

โครงการคัดกรองภาวะ
สุขภาพผู้สูงอายุ 

ร้อยละ 80 ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรอง
สุขภาพ 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 

โรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ 

โครงการจัดหาอุปกรณ์ ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่ยากจน ยากไร้ ผู้สูงอายุในเขต ทม.เพชรบูรณ์,พมจ.



 
 

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน่วยงาน 
ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
ทางการแพทย์ให้กับ
ผู้สูงอายุ 

ได้รับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อการด ารง
ชีวิตประจ าวัน 

เทศบาล เพชรบูรณ์,รพ.
เพชรบูรณ์  

3)   มาตรการ ด้าน
ครอบครัว ผู้ดูแล 
และการคุ้มครอง 

โครงการส่งเสริมการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 

1. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีระบบการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ด้าน
สุขภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุในกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง ได้รับ
การดูแลสุขภาพ การรักษาพยาบาลและการ
ฟื้นฟูสภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน
มาตรฐานการดูแล 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 

เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ /CM/ CG 
อสม. และ
โรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ 

4)   มาตรการ 
ระบบบริการและ
เครือข่ายการ
เกื้อหนุน 

โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะและพื้นที่
ออกก าลังกาย 

ปรับปรุงปรับปรุงสวนสาธารณะและพื้นที่ออก
ก าลังกาย จ านวน 1 แห่งต่อปีงบประมาณ 

สวนสาธารณะและ
พื้นที่ออก าลังกายใน
เขตเทศบาล 

ทม.เพชรบูรณ์ 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรด้าน
ผู้สูงอายุ  

 

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน่วยงาน 
ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
1)   มาตรการ การ
บริหารจัดการเพื่อการ
พัฒนางานด้านผู้สูงอายุ
อย่างบูรณาการ 

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพการมีส่วนร่วม
ของผู้สูงอายุในการ
จัดการสุขภาพ 

ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ 
ด้านสุขภาพในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชน 

แกนน าผู้สูงอายุใน
ชุมชน/คณะกรรมการ
ผู้สูงอายุระดับต าบล 

เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ และ
โรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ จ านวน 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ และ
โรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ 

2)   มาตรการ ส่งเสริม
และสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรด้าน
ผู้สูงอายุ 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชน  

1. ร้อยละ 80 ผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้รับ
การอบรม 
2. ผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน มีความรู้ในระดับดี
ถึงดีมาก ภายหลังจากการอบรม 

ผู้ดูแลผูสู้งอายุในชุมชน เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ และ
โรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติ  

 

มาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมของ

หน่วยงาน 
ตัวชี้วัดของโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
1)   มาตรการ สนับสนุนและส่งเสริมการ
วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สงูอายุ
ส าหรับการก าหนดนโยบาย และการ
พัฒนาการบริการหรือการด าเนินการที่
เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ตามนโยบายการ
จัดการสุขภาพผู้สูงอายุใน
เขตเมือง เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ 

1. นโยบายการจัดการ
สุขภาพผู้สูงอายุในเขต
เมือง ถูกน ามาใช้ในการ
จัดการสุขภาพผู้สูงอายุ 
2. ผู้สูงอายุมีกิจกรรมต่างๆ 
การพัฒนาสุขภาพกาย จิต 
สังคมและปัญญา 

ผู้สูงอายุ, อสม., 
ผู้ดูแลผูสู้งอายุ 
(CG),ผู้น าชุมชน 
แกนน าสุขภาพใน
พื้นที่ 

ทม.เพชรบูรณ์, 
พมจ.เพชรบูรณ์
,รพ.เพชรบูรณ์, 
ฯลฯ 

2) มาตรการ ด าเนินการให้มีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติที่มีมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง 

โครงการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการ
สุขภาพผู้สูงอายุในเขตเมือง 

การติดตามและประเมินผล
โครงการ ไม่น้อยกว่า 1 
ครั้งต่อปีงบประมาณ 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับผู้สูงอายุ 

เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ และ
โรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ 
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