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คํานํา

            ปัจจุบันประเทศไทยมีจำ�นวนผู้สูงอ�ยุที่เพิ่มอย่�งรวดเร็วทั้งนี้เนื่องจ�กระบบ

ส�ธ�รณสุขได้รับก�รพัฒน�ม�กข้ึนและกำ�ลังเผชิญกับก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�ง

ท�งประช�กรครั้งสำ�คัญอย่�งท้�ท�ย คือ ก�รเข้�สู่สังคมผู้สูงวัย โดยสัดส่วนจำ�นวน

ประช�กรในวัยทำ�ง�นและวัยเด็กลดลงส่งผลให้ภ�ครัฐกำ�หนดม�ตรก�รเพื่อเตรียม

ก�รรองรบัใหก้�รดแูลผูส้งูอ�ยเุพือ่ใหผู้ส้งูอ�ยมุคีณุภ�พชวีติทีดี่ขึน้คณะกรรมก�รวจิยั

แห่งช�ติ (วช.) ได้กำ�หนดยุทธศ�สตร์ด้�นก�รวิจัยสังคมผู้สูงอ�ยุเป็นกลุ่มเรื่องเร่งด่วน 

เพือ่เสรมิสร�้งองคค์ว�มรูใ้นก�รพฒัน�ผูส้งูอ�ย ุอนัจะนำ�ไปสูเ่ป�้หม�ยเพือ่ใหผู้ส้งูอ�ยุ

มศีกัยภ�พทีพ่ฒัน�ขึน้เพือ่สร�้งคณุค�่ให้กบัสงัคมตลอดจนมสีวสัดกิ�รและสวสัดภิ�พ

ต่�ง ๆ ในก�รดำ�เนินชีวิตได้อย่�งมั่นคง ยั่งยืน

 โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ เป็นก�รส่งเสริมก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต ก�รจัดก�รศึกษ� 

ก�รพัฒน�ทักษะเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิตผู้สูงอ�ยุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอ�ยุ

จะเป็นเรื่องท่ีผู้สูงอ�ยุสนใจและมีคว�มสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนคว�มรู้ 

ทักษะชีวิตที่จำ�เป็น โดยวิทย�กรจิตอ�ส�หรือจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกัน

กเ็ปน็พืน้ทีท่ีผู่ส้งูอ�ยจุะไดแ้สดงศกัยภ�พ โดยก�รถ�่ยทอดภมูคิว�มรูป้ระสบก�รณ ์ที่

สัง่สมแกบ่คุคลอืน่เพือ่สบืส�นภมูปิญัญ�ใหค้งคณุค่�คู่กบัชุมชนโดยมแีนวคิด “เปล่ียน

ภาระ ให้เป็นพลัง”

  คณะผู้จัดทำ�หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�คู่มือก�รยกระดับคุณภ�พชีวิตอย่�งยั่งยืน

และลดคว�มเหลือ่มลำ�้ท�งสงัคมผูส้งูอ�ยสุำ�หรบัโรงเรยีนผู้สงูอ�ยเุล่มนีจ้ะเปน็แนวท�ง

ใหค้ณะกรรมก�รแกนนำ�โรงเรยีนผูส้งูอ�ยตุลอดถงึหนว่ยง�นทเีกีย่วขอ้ง ส�ม�รถนำ�ไป

เป็นแนวท�งในก�รประยุกต์ใช้สำ�หรับก�รยกระดับคุณภ�พชีวิต ตลอดถึงลดคว�มเห

ลื่อมลำ้�ท�งสังคมผู้สูงอ�ยุ โดยมีโรงเรียนผู้สูงอ�ยุเป็นองค์กรชุมชนหลักในก�รดำ�เนิน

กิจกรรมเพื่อเตรียมคว�มพร้อมเพื่อเข้�สู่สังคมผู้สูงวัยอย่�งสมบูรณ์ของประเทศไทย

ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

                        คณะผู้จัดทำา                        คณะผู้จัดทำา
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1.1 ความเปนมาของโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีก�รเพิ่มของประช�กรผู้สูงอ�ยุอย่�งรวดเร็ว โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ทั้งด้�นปริม�ณ และสัดส่วนต่อประช�กร จ�กแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ได้กำ�หนด

นโยบ�ยให้ผู้สูงอ�ยุ มีสุขภ�พแข็งแรงต�มวัย เพร�ะวัยผู้สูงอ�ยุเป็นวัยที่มีก�รเปลี่ยนแปลงทั้งด้�น

ร่�งก�ย จิตใจ และสังคม อันเป็นผลกระทบต่อก�รใช้ชีวิตประจำ�วัน ดังนั้นแนวท�งก�รดูแลผู้สูง

อ�ยุ คือก�รช่วยเหลือให้ผู้สูงอ�ยุมีคุณภ�พชีวิตที่ดี มีคว�มสุข มีคว�มพึงพอใจ ส�ม�รถดำ�รงชีวิต

ในสังคมได้อย่�งมีคว�มสุขและก�รมีคุณค่�ในตนเอง ผู้สูงอ�ยุจึงควรให้คว�มสนใจดูแลสุขภ�พให้

สมบรูณแ์ขง็แรง มีคณุภ�พชวีติทีด่ ีปอ้งกันก�รเกดิโรคต�่งๆ รวมทัง้ฟนฟสูขุภ�พเม่ือมภี�วะของโรค 

และควบคุมให้ภ�วะของโรคเหล่�นั้นมีอ�ก�รคงที่ ไม่กำ�เริบรุนแรงหรือเส่ือมถอยม�กกว่�เดิม จะ

ทำ�ให้ผูส้งูอ�ยมุชีวีติอยูอ่ย�่งมคีณุค�่ ส�ม�รถท�ประโยชนใ์หแ้กส่งัคม และมคีว�มสขุในปันปล�ยข

องชีวิต  ประเทศไทยได้เข้�สู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ม�ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 กล่�วคือ มีประช�กรอ�ยุ 

60 ปีขึ้นไปเกินกว่�ร้อยละ 10 ของประช�กรท้ังประเทศ อันเป็นผลม�จ�กอัตร�ก�รเกิดที่ลดลง

และคว�มเจริญก้�วหน้�ท�งก�รแพทย์ ทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุมีอ�ยุยืนย�วขึ้น ก�รที่ประช�กรวัยสูงอ�ยุมี

แนวโนม้เพิม่จำ�นวนขึน้อย�่งรวดเร็ว ทำ�ใหป้ระเทศตอ้งมรี�ยจ�่ยด�้นสวสัดกิ�รเพือ่ผู้สูงอ�ยเุพิม่ขึน้ 

ครอบครวัตอ้งแบกรบัภ�ระในก�รดแูลผูส้งูอ�ยมุ�กขึน้ ขณะทีผู่ส้งูอ�ยเุองเมือ่มอี�ยยุนืย�วขึน้กย็ิง่

ตอ้งเผชญิกบัปญัห�ก�รข�ดแคลนร�ยไดห้รอืมรี�ยไดไ้มเ่พยีงพอแกก่�รดำ�รงชพี รวมถงึคว�มเสีย่ง

จ�กก�รเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่�ง ๆ คว�มพิก�รหรือทุพพลภ�พ

 นอกจ�กนี้ สภ�พครอบครัวไทยที่เปลี่ยนแปลงไปจ�กอดีต จ�กที่มีคนหล�ยรุ่นอยู่ในครัว

เรือนเดียวกัน กล�ยเป็นครอบครัวเดี่ยวม�กขึ้น ทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุต้องอยู่กันต�มลำ�พังข�ดผู้ดูแล และ

อ�จเกิดคว�มรู้สึกว่�ชีวิตไร้คว�มหม�ย สถ�นก�รณ์ของผู้สูงอ�ยุไทยจึงน่�วิตก ก�รพัฒน�คุณภ�พ

ชวีติผูส้งูอ�ยจุงึควรดำ�เนนิก�รควบคมุม�ตรก�รอืน่ ๆ  ของรฐัเพือ่ใหผู้ส้งูอ�ยไุด้รบัก�รดแูลอย�่งทัว่

ถงึ ซึง่ผูม้บีทบ�ทสำ�คญั ไดแ้ก ่สม�ชกิครอบครวั ชมุชน และทอ้งถิน่ โดยเฉพ�ะองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มีภ�รกิจโดยตรงในก�รดูแลผู้สูงอ�ยุรวมทั้งก�รส่งเสริมสนับสนุน และแสวงห�คว�มร่วม

มอืจ�กภ�คเีครอืข�่ยเพ่ือให้ผูส้งูอ�ยไุดม้พีืน้ทีก่�รเข้�รว่มกจิกรรมกบัชมุชน ไมว่�่จะเปน็ก�รพบปะ

พดูคยุแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ก�รถ�่ยทอดภมูปิญัญ� หรอืก�รพฒัน�ตนเองในด�้นต�่ง ๆ  ซึง่เปน็ก�รยก

ระดับในก�รจัดสวัสดิก�ร สำ�หรับผู้สูงอ�ยุในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุมองเห็นคุณค่�และคว�มสำ�คัญ

ของตนเอง และชุมชนประจักษ์ในศักยภ�พและพลังง�นของผู้สูงอ�ยุ ส่งผลให้ผู้สูงอ�ยุใช้ชีวิตอย่�ง

มีคุณค่� มีศักดิ์ศรีและมีคว�มสุข
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 โรงเรียนผูส้งูอ�ยเุปน็ก�รจดัก�รศึกษ� อีกรปู

แบบหนึ่งที่ต้องก�รให้ผู้สูงอ�ยุมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ ใน

เรือ่งทีม่คีว�มสำ�คญัตอ่ก�รดำ�เนนิชวีติ เกดิจ�กแนวคดิ

ที่ตระหนักถึงคุณค่� คว�มสำ�คัญ และพลังง�น  ของผู้

สงูอ�ย ุโดยก�รสร้�งพ้ืนทีส่ง่เสรมิก�รเรยีนรูแ้ละพฒัน�

ศักยภ�พผู้สูงอ�ยุ บนพื้นฐ�นก�รมีส่วนร่วมของชุมชน

ทอ้งถิน่ และภ�คเีครอืข�่ย ก�รเกดิขึน้ของโรงเรยีนผูส้งู

อ�ยุยังสอดคล้องกับแผนผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติ  ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่1 (พ.ศ. 2552) 

และพระร�ชบัญญัติผู้สูงอ�ยุ พ.ศ. 2546 ข้อเสนอเชิง

นโยบ�ยในเวทีก�รประชุมสมัชช�ผู้สูงอ�ยุระดับช�ติปี 

2553 และ 2556 และแผนระดับช�ติ หล�ยฉบับที่ให้

คว�มสำ�คัญกับก�รศึกษ�เรียนรู้ตลอดชีวิตก�รพัฒน�

ศักยภ�พของบุคคลอย่�งต่อเน่ือง  ก�รมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมท�งสังคม และก�รเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�รที่เป็น

ประโยชน์



SCHOOL
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 โรงเรียนผู้สูงอ�ยุดำ�เนินก�รภ�ยใต้แนวคิดก�รส่งเสริกระบวนก�ร

เรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอ�ยุที่มีศักยภ�พ เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุได้เรียนรู้ พัฒน�

ทักษะในก�รดูแลตนเอง ซึ่งจะนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตผู้สูงอ�ยุ โดย

อยู่บนพ้ืนฐ�นแนวคิดท่ีว่�“ผู้สูงอายุมีคุณค่าและมีศักยภาพ ควรได้รับการ

สง่เสรมิ สนบัสนนุใหม้สีว่นรว่มทำาประโยชนใหส้งัคมและสง่เสรมิเรยีนรูใ้ห้

ผู้สูงอายุโยงเชื่อมโยงกับประสบการของผู้สูงอายุ สาระการเรียนรู้จะต้อง

ทำาให้ผู้สูงอายุสามารถนำาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำาวัน เพิ่มโอกาสในการ

รวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน” ก�รดำ�เนินง�นโรงเรียนผู้สูงอ�ยุ

แบบมีส่วนร่วม โดยทุกภ�คส่วน “ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมสร้าง” และมีส่วน

รว่มในก�รดำ�เนนิง�น ก�รจดัก�รเรยีนรูใ้หผู้ส้งูอ�ยเุพือ่ใหผู้ส้งูอ�ยมุคีว�มสขุ 

เกิดทักษะในก�รดูแลตนเอง มีคุณภ�พชีวิตที่ดี



วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
1. เพื่อส่งเสริมก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตและก�รจัดก�รก�รเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้

สูงอ�ยุ

2. เพื่อส่งเสริมก�รพัฒน�ตนเอง ก�รดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอ�ยุ

3. เพื่อเสริมสร้�งสุขภ�พที่ดีของผู้สูงอ�ยุทั้งด้�นร่�งก�ยและจิตใจ

4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอ�ยุสร้�งสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

5. เพื่อเสริมสร้�งศักยภ�พ คุณค่�ภูมิปัญญ�ผู้สูงอ�ยุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ

6. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญ�และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำ�รงสืบทอดต่อไป

ประโยชน์ของโรงเรียนที่มีต่อผู้สูงอายุ
 1. ด้�นสุขภ�พร่�งก�ย ทำ�ให้มีคว�มสุขภ�พแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลด

คว�มเสี่ยงจ�กก�รเจ็บป่วยลดระยะเวล�ก�รพึ่งพ�ผู้อื่น อ�ยุยืน

 2. ด้�นจิตใจ ช่วยให้คล�ยเหง� จิตใจกระชุ่มกระชวย สดชื่น รู้สึกภ�ค

ภูมิใจและตระหนักในคุณค่�คว�มส�ม�รถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกต่อตนเอง

 3. ด้�นสังคม มีคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่�งวัย ได้รับ

ก�รยอมรับในฐ�นะสม�ชิกของกลุ่ม

 4. ด้�นจิตปัญญ� รู้เท่�ทันและเข้�ใจสิ่งต่�ง ๆ ที่เกิดขึ้น ส�ม�รถปรับตัว

และดำ�เนินชีวิต ได้อย่�งเหม�ะสมต�มวัย

 5. ด้�นเศรษฐกิจ เรียนรู้ทักษะท�งด้�นอ�ชีพ ส�ม�รถนำ�ไปประกอบ

อ�ชีพสร้�งง�น สร้�งร�ยได้ ช่วยเหลือตนเองต่อไป
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1.2 การบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ

 ในก�รบรหิ�รจดัก�รโรงเรยีนผูส้งูอ�ยแุตล่ะแหง่อ�จมวีธิกี�รทีแ่ตกต�่งกนั ขึน้อยูก่บัสภ�พ

แวดล้อม บริบท รวมถึงปัจจัยในด้�นต่�ง ๆ ในที่นี้จะขอนำ�เสนอแนวท�งก�รบริห�รจัดก�รเพื่อให้

เป็นตัวอย่�ง ดังนี้

 1.2.1 องค์ประกอบสำาคัญของโครงสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ

        (1)  ที่ปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ

             เป็นกลยุทธ์สร้�งก�รมีส่วนร่วมจ�กภ�คส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ “ใบเบิกทาง” แก่

ก�รดำ�เนินง�น มีผลต่อก�รสร้�งคว�มน่�เชื่อถือในก�รทำ�ง�น โดยอ�จเป็นฝ่�ยสงฆ์ ฝ่�ยฆร�ว�ส 

เช่น ผู้นำ�ชุมชน น�ยอำ�เภอ ผู้บริห�รขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิช�ก�รหรือข้�ร�ชก�ร

เกษียณ เป็นต้น

       (2)  ครูใหญ่ ประธาน หรือผู้อำานวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ

             เป็นหัวใจสำ�คัญของก�รขับเคลื่อนง�น ส่วนใหญ่มักเป็นแกนนำ�  ผู้ริเริ่มของโรงเรียนผู้สูง

อ�ยใุนแตล่ะพืน้ทีซ่ึง่ไดร้บัก�รยอมรบัศรัทธ�โดยมบีทบ�ทสำ�คญัในก�รประส�นง�นและสร�้งสรรค์

กิจกรรมต่�งๆ ของโรงเรียน

ประโยชน์ของโรงเรียนที่มีต่อชุมชน

และสังคม
    1. โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเป็นพื้นที่เรียนรู้

และถ่�ยทอดประสบก�รณ์ ภูมิปัญญ�และ

วัฒนธรรมท้องถ่ิน ให้ดำ�รงสืบทอดเป็น

เอกลักษณ์ของชุมชน

    2. โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเป็น “เวที” ที่

เปิดโอก�สให้ผู้สูงอ�ยุมีส่วนร่วมในก�รทำ�

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งอ�จ

เป็นแรงผลักดันให้เข้�ร่วมเป็นอ�ส�สมัคร

ในชุมชน
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 (3)  คณะกรรมการและแกนนำาร่วมขับเคลื่อน

 ถือเป็นเงื่อนไขของคว�มสำ�เร็จ เพร�ะเป็นกลไกหลักในก�รขับ

เคลือ่นง�นของโรงเรยีนผูส้งูอ�ย ุก�รกำ�หนดจำ�นวนคณะกรรมก�รหรือแกน

นำ�ร่วมขับเคลื่อนข้ึนอยู่กับก�รแบ่งหน้�ที่ หรือแบ่งง�นภ�ยในโรงเรียนผู้

สูงอ�ยุแต่ละแห่ง

 (4)   ทีมวิทยากรจิตอาสา

  โรงเรียนผู้สูงอ�ยุใช้ทุนท�งสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีเป็นตัวตั้งขับ

เคลื่อน ทำ�ให้กิจกรรมต่�งๆ ของโรงเรียนดำ�เนินไปต�มวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

เช่น วิทย�กรจ�กสม�ชิกกลุ่มผู้สูงอ�ยุด้วยกัน ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ พระสงฆ์ 

รวมถึงวิทย�กรจิตอ�ส�จ�กหน่วยง�นองค์กรต่�งๆ  เช่น กศน. รพ.สต. 

ศูนย์พัฒน�ฝีมือแรงง�น

คู่มือการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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 1.2.2   การบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ    ด้วยหลัก 5 ก

 ก�รบรหิ�รจดัก�รของโรงเรยีนผูส้งูอ�ย ุใหป้ระสบคว�มสำ�เรจ็จำ�เปน็ตอ้งมส่ิีงสำ�คญั  

5 ประก�ร ดังนี้

   (1)  กลุ่ม    ต้องสร้�งก�รรวมกลุ่มของผู้สูงอ�ยุให้เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นกลุ่มแกนนำ�

คณะทำ�ง�นและกลุม่สม�ชกิ หรอืกลุม่นกัเรยีนผูส้งูอ�ย ุวธิสีร�้งก�รรวมกลุม่ เชน่ เปดิรบัสมคัร

สม�ชิกหรือนักเรียนผู้สูงอ�ยุ ต่อยอดจ�กกลุ่มเดิมท่ีมีอยู่ในชุมชน เช่น ชมรมผู้สูงอ�ยุ สร้�ง

สัญลักษณ์ของคว�มเป็นกลุ่มสม�ชิก เช่น เสื้อสัญลักษณ์ของนักเรียนผู้สูงอ�ยุ

          (2)  กรรมการ  เป็นตัวแทนของสม�ชิกกลุ่มที่จะทำ�หน้�ที่ในก�รบริห�รจัดก�รกลุ่ม

ให้ก�รทำ�ง�นประสบคว�มสำ�เร็จ ควรสร้�งกระบวนก�รคัดเลือกกรรมก�ร แล้วแบ่งหน้�ที่

คว�มรับผิดชอบ ช่วยกันขับเคลื่อนก�รทำ�ง�นให้ประสบคว�มสำ�เร็จ 

          (3)  กติกา   ต้องเกิดจ�กคว�มเห็นพ้องต้องกันของสม�ชิกในโรงเรียนผู้สูงอ�ยุที่ต้อง

ร่วมยึดถือและปฏิบัติต�ม จะช่วยให้ก�รดำ�เนินง�นมีทิศท�งก�รทำ�ง�นที่ชัดเจน และแม้ต้อง

เปลีย่นแปลงคณะกรรมก�รชดุใหมก็่ยงัคงมแีนวท�งก�รทำ�ง�นเดมิใหเ้หน็และพฒัน�ตอ่ยอดได้

          (4)  กิจกรรม  เริ่มแรกอ�จเน้นที่ก�รสร้�งกิจกรรมก�รแก้ไขปัญห�ผู้สูงวัยง่�ยๆ เช่น 

จัดพบปะกันทุกเดือน จัดกิจกรรมนันทน�ก�ร เช่น ร้องเพลง เต้นรำ� เมื่อประสบก�รณ์ม�ก

ขึ้นจึงเคลื่อนไปสู่ก�รทำ�กิจกรรมที่ตอบสนองปัญห�และคว�มต้องก�รที่มีคว�มซับซ้อนขึ้น 

เช่น ก�รบูรณ�ก�รโรงเรียนผู้สูงอ�ยุเข้�กับก�รทำ�ง�นของ “ธนาคารความดี”

          (5)  กองทุน   เพื่อให้ก�รขับเคลื่อนง�นเป็นไปอย่�งมั่นคงจึงจำ�เป็นต้องเรียนรู้วิธีก�ร

ห�งบประม�ณเพือ่ก�รดำ�เนนิง�นดว้ยตวัเอง  โดยส�ม�รถห�กองทนุไดจ้�ก สร้�งกองทนุของ

ตนเองดว้ยก�รเกบ็ค�่สม�ชกิ ก�รขอรบับรจิ�คจ�กผูมี้จติศรทัธ�  ก�รจำ�หน�่ยผลติภณัฑข์อง

กลุม่   ก�รเขยีนโครงก�รเพือ่เสนอขอรบัก�รสนบัสนนุงบประม�ณจ�กหนว่ยง�นและแหลง่ทนุ

ต�่งๆ เชน่ กองทนุผูส้งูอ�ย,ุ กองทนุสขุภ�พตำ�บล, สำ�นกัง�น พฒัน�สังคมและคว�มมัน่คงของ

มนุษย์, กองทุนสุขภ�พตำ�บล และสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ, สำ�นักง�นกองทุน

สนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) เป็นต้น

คู่มือการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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           1.2.3   ปัจจัยแห่งความสำาเร็จในการดำาเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ  
 

	 หมายถึง	 ปัจจัยที่สำาคัญที่ทำาให้มีหรือให้เกิดขึ้น	 เพื่อให้การดำาเนินงานโรงเรียนผู้สูง

อายบุรรลคุวามสำาเรจ็ตามวตัถปุระสงคท์ีต่ัง้ไว	้พบวา่ปจัจยัแหง่ความสำาเรจ็ของการดำาเนนิงาน

โรงเรียนผู้สูงอายุ	ประกอบด้วย

 (1) มีผู้นำาการเปลี่ยนแปลง ที่ทุ่มเท เสียสละ และมีความมุ่งม่ันที่จะสร้างสรรค์

กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำ�คัญของคว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนินง�นของ

โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ โดยเฉพ�ะผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงที่เป็นผู้สูงอ�ยุ หรือผู้นำ�ท�งด้�นจิตใจ เช่น 

พระภิกษุ เพร�ะมีผลโดยตรงต่อก�รสร้�งศรัทธ�ให้เกิดข้ึนทั้งแก่ผู้สูงอ�ยุที่เป็นสม�ชิกของ

โรงเรยีน หนว่ยง�น และองคก์รต�่ง ๆ  ซึง่เปน็ทีม่�ของคว�มรว่มมอืและก�รสนบัสนนุก�รดำ�เนนิ

ง�นของโรงเรียน

 (2) มีเป้าหมายชัดเจนและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การกำาหนดเป้าหมาย

ที่ชัดเจนถือเป็นก�รกำ�หนดทิศท�งก�รทำ�ง�นท่ีสร้�งคว�มเข้�ใจร่วมกันในหมู่คณะกรรมก�ร

หรือแกนนำ� จะเป็นพลังที่เข้มแข็งในก�รทำ�ง�นร่วมกันและก�รจัดให้มีกิจกรรมอย่�งต่อเน่ือง

เป็นประจำ� ถือเป็นกลไกในก�รเชื่อมร้อยคว�มเป็นกลุ่ม และคว�มเป็นชุมชนของผู้สูงอ�ยุให้

เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดคว�มส่งผลให้เกิดคว�มร่วมมือร่วมใจ ในก�รขับเคล่ือนง�นโรงเรียน

ผู้สูงอ�ยุให้บรรลุ

 (3) มีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมจะทำาให้เกิดความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของ

ร่วมกัน กลไกที่ทำ�ให้สม�ชิกมีส�วนร่วมทั้งที่เป็นท�งก�รและไม่เป็นท�งก�ร เช่น ก�รประชุม

ประจำ�เดือน ก�รสร้�งเวทีในก�รพูดคุยแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น ก�รร่วมกันดำ�เนินง�น

 (4) มีเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็ง การสร้างเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็ง อ�จ

พจิ�รณ�ได ้2 ระดบั คอื ก�รสร�้งเครอืข�่ยท�งสงัคมภ�ยในกลุม่หรอืในหมูส่ม�ชกิของโรงเรยีน

ผู้สูงอ�ยุด้วยกัน เช่น ในรูปแบบคณะกรรมก�ร หรือก�รมีตัวแทนในแต่ละหมู่บ้�นและก�รให้

คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�เครือข่�ยกับหน่วยง�น องค์กรภ�ยนอก เพื่อพลังประส�นพลังในก�ร

ทำ�ง�นร่วมกัน

 (5) มีการเรียนรู้และพัฒนาการดำาเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยก�รทบทวนตนเอง

และสรปุบทเรยีนในก�รทำ�ง�นเปน็ระยะ เรียนรูจ้ดุแข็ง จดุออ่น ทีค่วรพฒัน�ใหด้ขีึน้และพฒัน�

กระบวนก�รทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่อง

 (6)  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนุนเสริม การสนับสนุนจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เช่น งบประม�ณ บุคล�กร สถ�นที่ ก�รประส�นเครือข่�ย เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่

สำ�คญัทีจ่ะผลกัดนัใหม้กี�รขบัเคลือ่นง�นของโรงเรียนผูส้งูอ�ยเุกดิขึน้ได ้และดำ�เนนิก�รไปอย�่ง

ร�บรื่น
คู่มือการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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1.3 บทบาทของโรงเรียนผู้สูงอายุกับการยกระดับ    
    คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 โรงเรียนผู้สูงอายุ จัดเป็นองค์กรสำ�คัญของชุมชนในก�รขับเคล่ือนแนวท�ง

ก�รยกระดับคุณภ�พชีวิตผู้สูงอ�ยุอย่�งยั่งยืน โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รจัดกิจกรรมที่มี

คว�มหล�กหล�ย บูรณ�ก�รทุกศ�สตร์เพื่อส่งเสริมสุขภ�วะของผู้สูงอ�ยุ ให้มีสุขภ�พ

ก�ยแขง็แรง  สขุภ�พใจทีด่ ี มกี�รปรบัตัวเข�้กบัสังคมอย�่งมคีว�มสขุ อยูใ่นสิง่แวดลอ้ม

ที่มีคว�มเหม�ะสม  มีร�ยได้เพียงพอกับก�รดำ�รงชีวิต ไม่เป็นภ�ระของผู้อื่น อยู่ได้ด้วย

ตนเอง พึ่งพ�ตนเอง  เห็นคุณค่�ในตนเอง  เป็นปูชนียบุคคลที่ชุมชนให้คว�มสำ�คัญ มี

คณุภ�พชวีติทีด่ ี มชีวีติบัน้ปล�ยทีม่คีว�มสขุสงบ  โดยโรงเรยีนผู้สูงอ�ย ุมบีทบ�ทสำ�คัญ

ตอ่ก�รยกระดบัคณุภ�พชวีติผูส้งูอ�ย ุจ�กหลกัสตูรก�รเรยีนก�รสอน รวมถงึสอดแทรก

ในกิจกรรม ดังตัวอย่�งต่อไปนี้

 1.3.1 ตัวอย่างหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ

 คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
              

  (1) ชื่อหลักสูตร  : หลักสูตรก�รเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภ�พชีวิตผู้สูงอ�ยุ 

ของโรงเรียนผู้สูงอ�ยุ ประกอบด้วย 3 กลุ่มสำ�คัญ   ได้แก่

คู่มือการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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 (1.1) วิชาชีวิต (50%)  หม�ยถึง  คว�มรู้ ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้

สูงอ�ยุในก�รนำ�ไปปรับใช้ชีวิตประจำ�วัน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่�งมีคว�มสุข

 (1.2) วิชาชีพ (30%)	หม�ยถึง  แนวท�งก�รส่งเสริมคว�มรู้ ทักษะ

ด้�นอ�ชีพที่เหม�ะสมกับผู้สูงอ�ยุ

 (1.3) วิชาการ (20%) หม�ยถึง ก�รสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจในเรื่อง

ต่�ง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอ�ยุ

 (2)  จำานวนชั่วโมงที่เรียนตลอดหลักสูตร

 (2.1) ระยะเวลาเรียน 3 เดือน เรียนสัปด�ห์ละ 1 วัน ๆ ละ 4 ชั่วโมง

 (2.2) เรยีนไมน่อ้ยกวา่ 48 ชัว่โมง แบง่เปน็ภ�คทฤษฎี และภ�คปฏบิติั

 (2.3) สามารถปรับชั่วโมงการเรียนได้ต�มบริบทของแต่ละโรงเรียน

 

 (3)  การประเมินผล

 ใชแ้บบทดสอบ ดผูลง�น วดัคว�มส�ม�รถของผูส้งูอ�ย ุและไมน่อ้ยกว�่

ร้อยละ 50

 (4) ผลที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ 

 ผู้สูงอ�ยุมีคุณภ�พชีวิตที่ดีอยู่อย่�งมีศักดิ์ศรี มีศักยภ�พ พึ่งตนเองได้

น�นที่สุด

 

 หมายเหตุ : สามารถนำาหลักสูตรไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของ

แต่ละโรงเรียน

คู่มือการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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15 
 

 
  

การยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ

โรงเรียนผูสูงอายุ 

หลักสูตรการยกระดับ
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

   ดานรางกาย 
ดานจิตใจ 
ดานสังคม
สิ่งแวดลอม   

      ดานเศรษฐกิจ 
 

กลวิธี 

วิชาชีวิต (50%) 

วิชาการ (20%) 

วิชาชีพ (30%) 

กิจกรรม 

- ผูสูงอายุสนใจ 
- จําเปนตอชวีิต 
- เพ่ิมพูนความรู 
- พัฒนาทักษะ 

 

 

ประสานงาน 

ดําเนินงาน 

หลักสูตร 

ทีมนํา 

ทีมทํา 

ทีมรวม 
 

 

ภาคีเครือขาย 

ชมรมผูสูงอายุ 
ทองถิ่น/ชุมชน 

 

คู่มือการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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 2
การยกระดับคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน 

สำาหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ

คู่มือการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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   กิจกรรมควรมีเป้�หม�ยในก�รส่งเสริมให้ผู้สูงวัยได้

ออกกำ�ลังก�ยและเป็นกลยุทธ์ท่ีสร้�งให้เกิดก�รรวมกลุ่มในก�ร

ทำ�กิจกรรมร่วมกัน ทำ�ให้คว�มหม่นเศร้�ท�งด้�นจิตใจของผู้สูง

วัยได้รับก�รเยียวย� ฟนฟู ควรคำ�นึงถึงคว�มพร้อมของสภ�พ

ท�งร�ยก�ยและคว�มสนใจของผู้สูงอ�ยุที่เข้�ร่วม 

 1) กจิกรรมสง่เสรมิสขุภ�พร�่งก�ยผ�่นก�รออกกำ�ลงั

ก�ย ได้แก่ รำ�ไม้พลอง รำ�วงพื้นบ้�น รำ�วงย้อนยุค จี้กง แอโรบิค 

ลีล�ศ โยคะ เปตอง ก�ยบริห�ร เป็นต้น

 2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนคว�มรู้ในก�รส่งเสริมสุขภ�พ 

ไดแ้ก ่ก�รเชญิวทิย�กรม�ใหค้ว�มรูเ้รือ่งก�รดแูลสขุภ�พร�่งก�ย 

ช่องป�ก และคว�มสะอ�ดของผู้สูงอ�ยุก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้

เรือ่งย�สมนุไพรพืน้บ�้น ก�รรบัประท�นอ�ห�รใหถ้กูสขุลกัษณะ

และวัยสูงอ�ยุ ก�รสร้�งเสน่ห์ให้เหม�ะสมในวัยสูงอ�ยุ

 3) กิจกรรมก�รตรวจสุขภ�พของผู้สูงอ�ยุ ส�ม�รถ

บูรณ�ก�รจัดกิจกรรมร่วมกับโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พ

ในตำ�บล

 4) กิจกรรมก�รเยี่ยมบ้�นผู้สูงอ�ยุที่ “ติดบ้าน” (ผู้สูง

อ�ยุที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้�งและต้องก�รคว�มช่วยเหลือบ�ง

ส่วนเน่ืองจ�กปัญห�ด้�นสุขภ�พ ทำ�ให้ไม่สะดวกท่ีจะเข้�ร่วม

กิจกรรม รวมถึงผู้ที่ช่วยเหลือตนเองได้ดีแต่ไม่ชอบออกสังคม

และกลุ่มติดภ�รกิจท�งบ้�น)

 5) กิจกรรมก�รดูแลผู้สูงอ�ยุที่ “ติดเตียง” (ผู้สูงอ�ยุ

ที่สุขภ�พร่�งก�ยไม่แข็งแรง เจ็บป่วย ต้องนอนรักษ�ตัวและอยู่

            โรงเรียนผู้สูงอายุ สามารถจัดกิจกรรม หลักสูตรก�ร

เรียน เพื่อยกระดับคุณภ�พชีวิตของผู้สูงอ�ยุ ด้�นร่�งก�ย ด้�น

จติใจ ด�้นสงัคมสิง่แวดลอ้ม ด�้นเศรษฐกิจ  โดยมอีงคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่และโรงพย�บ�ลสง่เสรมิสขุภ�พตำ�บลเปน็หนว่ยง�น

สนับสนุน เป็นภ�คีเครือข่�ยสำ�คัญของชุมชนโดยมีแนวท�งใน

ก�รจัดกิจกรรม ดังนี้

2.1 การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านร่างกาย

คู่มือการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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2.2 การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ด้านจิตใจ

 1) กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่�งผู้สูงอ�ยุและคนวัยอื่น ได้แก่ ก�รส่งเสริม 

ก�รทำ�กิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอ�ยุและเด็กเย�วชน (เช่น อุ้ยสอนหล�น) ก�รประคับ

ประคองชีวิตคู่ ก�รดูแลซึ่งกันและกัน

 2) กิจกรรมนันทนาการ เช่น ร้องเพลงพื้นบ้�น เพลงร่วมสมัย หัวเร�ะบำ�บัด 

ดนตรีบำ�บัด ศิลปะบำ�บัด เช่น ระบ�ยสี พับกระด�ษ พิมพ์ภ�พ

 3) การจดัเวทพีบปะ พดูคยุ เพือ่แลกเปลีย่นคว�มคดิเหน็ในเรือ่งทีอ่ยูใ่นคว�ม

สนใจ

 4) การนิมนต์พระสงฆ์ ผู้นำ�ศ�สน� ม�บรรย�ยหลักธรรมท�งศ�สน� เพื่อให้

ผู้สูงอ�ยุนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน

          5) การบรรยายเรื่องสุขภาพจิตของผู้สูงวัย โดยนักจิตวิทย�  หรือ เจ้�หน้�ที่

ส�ธ�รณสุข เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุ ไม่เครียด ไม่วิตกกังวล ไม่ซึมเศร้� ปรับตัวได้กับก�ร

เปลี่ยนแปลงในช่วงสูงวัย

 เพือ่แลกเปลีย่นคว�มคดิเหน็ในเร่ืองทีอ่ยูใ่นคว�ม

 ผู้นำ�ศ�สน� ม�บรรย�ยหลักธรรมท�งศ�สน� เพื่อให้

 โดยนักจิตวิทย�  หรือ เจ้�หน้�ที่

ส�ธ�รณสุข เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุ ไม่เครียด ไม่วิตกกังวล ไม่ซึมเศร้� ปรับตัวได้กับก�ร

คู่มือการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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เฉพ�ะที่บ้�น และช่วยเหลือตนเองไม่ได้)

2.3 การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านสังคม  

    สิ่งแวดล้อม

 เป็นกิจกรรมที่สร้�งคุณค่� ยกย่องเชิดชูภูมิปัญญ�และประสบก�รณ์ที่ส่ังสมม�

อย่�งย�วน�นของผู้สูงอ�ยุ และเปิดโอก�สให้ผู้สูงอ�ยุได้ทำ�ประโยชน์เพื่อชุมชน

          1)  กิจกรรมก�รเตรียมตัวก่อนวัยสูงอ�ยุด้�นต่�ง ๆ ก�รเตรีมตัวก่อนวัยสูงอ�ยุ

ด้�นต่�ง ๆ ได้แก่ ด้�นเศรษฐกิจ สังคมและสุขภ�พ   ก�รเปลี่ยนแปลง ด้�นจิตใจ ร่�งก�ย 

สังคม เศรษฐกิจ ก�รใช้ชีวิตร่วมกับคนหล�ยวัย กิจกรรมในวัยสูงอ�ยุ  

          2)  ก�รเสวน�แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่�งผู้เรียน เพื่อพัฒน�ทักษะก�รพูด ก�รฟัง 

ก�รคิด  และพัฒน�ทักษะก�รมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วมแก้ปัญห�

 3)  ก�รจัดสภ�พแวดล้อมที่เหม�ะสมและที่พักอ�ศัยในวัยสูงอ�ยุก�รจัดสิ่ง

อำ�นวยคว�มสะดวก ได้แก่ ห้องนอน พื้นที่ใช้สอยทั่วไป และห้องนำ้�   ก�รจัดสิ่งอำ�นวย

คว�มสะดวก เช่น  ก�รทำ�ร�วจับพยุงตัวก�รเลือกใช้ส้วมที่เหม�ะสมสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ  ก�ร

ปรับพื้นผิวสัมผัส  พื้นผิวต่�งระดับ  ก�รปรับปรุงบันได ประตูรวมทั้ง ก�รจัดทำ�สัญญ�ณ

เตือนภัยสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ

 4) ก�รจัดกิจกรรมต�มประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่ผู้สูงอ�ยุ เช่น ประเพณี

รดนำ้�ดำ�หัว   ประเพณีอนุรักษ์ภูมิปัญญ�   กิจกรรมส�นส�มวัยใส่ใจครอบครัว   เป็นต้น

 5) กิจกรรมสืบค้นภูมิปัญญ�ท้องถิ่นในเรื่องต่�ง ๆ ที่มีอยู่ในตัวของผู้สูงอ�ยุ

 6) กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์คว�มรู้ด้�นศิลปวัฒนธรรมของผู้สูงอ�ยุ

 7) กิจกรรมถ่�ยทอดองค์คว�มรู้และภูมิปัญญ�ด้�นศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มี

ด้�นต่�ง ๆ ได้แก่ ด้�นเศรษฐกิจ สังคมและสุขภ�พ   ก�รเปลี่ยนแปลง ด้�นจิตใจ ร่�งก�ย 

สังคม เศรษฐกิจ ก�รใช้ชีวิตร่วมกับคนหล�ยวัย กิจกรรมในวัยสูงอ�ยุ  

          2)  ก�รเสวน�แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่�งผู้เรียน เพื่อพัฒน�ทักษะก�รพูด ก�รฟัง 

ก�รคิด  และพัฒน�ทักษะก�รมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วมแก้ปัญห�

 3)  ก�รจัดสภ�พแวดล้อมที่เหม�ะสมและที่พักอ�ศัยในวัยสูงอ�ยุก�รจัดสิ่ง

อำ�นวยคว�มสะดวก ได้แก่ ห้องนอน พื้นที่ใช้สอยทั่วไป และห้องนำ้�   ก�รจัดสิ่งอำ�นวย

          1)  กิจกรรมก�รเตรียมตัวก่อนวัยสูงอ�ยุด้�นต่�ง ๆ ก�รเตรีมตัวก่อนวัยสูงอ�ยุ

ด้�นต่�ง ๆ ได้แก่ ด้�นเศรษฐกิจ สังคมและสุขภ�พ   ก�รเปลี่ยนแปลง ด้�นจิตใจ ร่�งก�ย 

อำ�นวยคว�มสะดวก ได้แก่ ห้องนอน พื้นที่ใช้สอยทั่วไป และห้องนำ้�   ก�รจัดสิ่งอำ�นวย

คว�มสะดวก เช่น  ก�รทำ�ร�วจับพยุงตัวก�รเลือกใช้ส้วมที่เหม�ะสมสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ  ก�ร

ปรับพื้นผิวสัมผัส  พื้นผิวต่�งระดับ  ก�รปรับปรุงบันได ประตูรวมทั้ง ก�รจัดทำ�สัญญ�ณ

คู่มือการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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 โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ ส�ม�รถจัดก�รเรียนก�รสอนและกิจกรรมที่ส�ม�รถยกระดับ

คุณภ�พชีวิตผู้สูงอ�ยุในด้�นเศรษฐกิจ ดังนี้ 

 1) คว�มรู้หลักก�รประกอบอ�ชีพของผู้สูงอ�ยุเกี่ยวกับรูปแบบ ระยะเวล� ค่�

ตอบแทน สวัสดิก�ร

 2) ก�รประกอบอ�ชีพในระบบ / นอกระบบ    ก�รจัดห�แหล่งทุนของผู้สูงอ�ยุ

 3) ก�รบริห�รจัดก�รด้�นตล�ดและก�รเงิน เพื่อจำ�หน่�ยสินค้� ผลิตภัณฑ์ของผู้สูง

อ�ยุ

 4) พัฒน�ทักษะอ�ชีพต�มคว�มจำ�เป็นและเหม�ะสมเพื่อเพิ่มคว�มชำ�น�ญ

 5) หลักก�รออม และก�รจัดทำ�บัญชีครัวเรือน   วิถีชีวิตต�มปรัชญ�เศรษฐกิจพอ

เพียง

 6) ก�รพัฒน�ทักษะฝีมือศิลปะ หัตถกรรม เพื่อสร้�งร�ยได้เสริม   ก�รฝกอ�ชีพที่ผู้

สงูอ�ยมุคีว�มสนใจ สง่เสรมิก�รรวมกลุม่ผลติสนิค�้หรอืผลติภณัฑ์ทีเ่กดิจ�กฝมีอืของผูส้งูอ�ย ุ

สินค้�ของกลุ่มผู้สูงอ�ยุ เช่น ผ้�ทอ ถุงย่�ม ผ้�พันคอ ดอกไม้จันทน์ ก�รทำ�บ�ยศรี ง�นฝีมือ

ต่�ง ๆ ก�รแปรรูปอ�ห�ร วัสดุประดิษฐ์ต่�ง ๆ ฯลฯ

2.4 การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านเศรษฐกิจ

คู่มือการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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 บทบ�ทขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ มบีทบ�ทในก�รสนบัสนนุ

กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอ�ยุใน

ด้�นของงบประม�ณ โดยก�รจัดทำ�

แผนปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปี แผน

ยุทธศ�สตร์ของหน่วยง�น ในก�ร

สนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอ�ยุ , ก�ร

จัดให้มีบุคล�กรผู้รับผิดชอบโรงเรียน

ผู้สูงอ�ยุโดยตรง ได้แก่ พัฒน�ชุมชน 

, ผู้อำ�นวยก�รกองส�ธ�รณสุข ,  ก�ร

ให้ใช้อ�ค�รสถ�นที่ภ�ยในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นสถ�นที่ก่อ

ตั้ง จัดกิจกรรมของโรเรียนผู้สูงอ�ยุ  

ตลอดถึงบ�งแห่งยังสนับสนุนย�น

พ�หนะเพื่อรับส่งผู้สูงอ�ยุเข้�ร่วม

กิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละครั้งอีก

ด้วย

2.5 บทบาทของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการยกระดับคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุในชุมชน

คู่มือการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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	 	 ตัวอย่างรูปแบบการยก

ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

อย่างยั่งยืน	โรงเรียนผู้สูงอายุ

จังหวัดเชียงใหม่

2.6 บทบาทของโรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพตําบลในการยกระดับ

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ในชุมชน

 บทบ�ทของโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล 

(รพ.สต.) มีบทบ�ทในด้�นมิติสุขภ�พก�ยสุขภ�พจิตของผู้

สูงอ�ยุ โดยจัดให้มีเจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุข พร้อมอ�ส�สมัคร 

(อสม.) ในแตล่ะชุมชน รว่มกจิกรรมของโรงเรยีนผู้สงูอ�ยโุดย

ตรวจสขุภ�พเบือ้งตน้ วดัคว�มดนัโลหติ ตรวจวดัชพีจร และ

เปน็วทิย�กรใหค้ว�มรูใ้นก�รรกัษ�สขุภ�พอน�มยั โรคภยัไข้

เจบ็ของผูส้งูอ�ย ุรวมทัง้ใหค้ว�มรูเ้กีย่วกบัปญัห�สขุภ�พจติ 

คว�มเครียด คว�มวิตกกังวล ของผู้สูงอ�ยุ 

เปน็วทิย�กรใหค้ว�มรูใ้นก�รรกัษ�สขุภ�พอน�มยั โรคภยัไข้

เจบ็ของผูส้งูอ�ย ุรวมทัง้ใหค้ว�มรูเ้กีย่วกบัปญัห�สขุภ�พจติ 

คู่มือการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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คู่มือการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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 ปจัจบุนัสถ�นก�รณข์องปญัห�คว�มเหลือ่มลำ�้ทีท่วคีว�มรนุแรงม�กยิง่ข้ึน 

จนประเทศไทยตดิอนัดบัหนึง่คว�มเหลือ่มลำ�้ท�งสงัคม  แมว้�่หนว่ยง�นภ�ครฐัจะ

พย�ย�มแก้ไขปญัห�อย่�งเตม็ที ่แตเ่นือ่งจ�กเปน็ปญัห�เร้ือรงัทีส่ัง่สมม�น�นหล�ยปี

จงึมอิ�จแกไ้ขไดใ้นทนัททีนัใด  สงัคมผูส้งูอ�ยเุปน็ประเดน็สำ�คัญทีป่ระเทศไทยตอ้ง

ใหค้ว�มตระหนกัและเตรยีมคว�มพรอ้ม เตรยีมองคก์รชมุชนเพือ่รองรบัสถ�นก�รณ์

ที่เกิดขึ้น   

 ปจัจบุนัสถ�นก�รณข์องปญัห�คว�มเหลือ่มลำ�้ทีท่วคีว�มรนุแรงม�กยิง่ข้ึน 

บทที่ 3
การลดความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคมของผู้สูงอายุ
สําหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ

คู่มือการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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 คว�มเหลื่อมลำ้�ท�งสังคมของผู้สูงอ�ยุ 

หม�ยถึง ช่องว่�ง หรือ คว�มแตกต่�ง ตลอดถึง

คว�มไม่เท่�เทียมกันในก�รเข้�ถึงบริก�รท�งด้�น

สังคมที่ผู้สูงอ�ยุควรจะได้รับ  ซึ่งในที่นี้ จำ�แนก

ออกเป็น 4 ด้�น ดังนี้

 (1) ความเหลื่อมลำ้าด้านเศรษฐกิจ 

ได้แก่  ร�ยได้  ก�รจ้�งง�นที่เป็นธรรม ค่�จ้�งที่

เปน็ธรรม ก�รออม ก�รมรี�ยจ�่ยนอ้ยกว�่ร�ยรบั  

ก�รเตรียมแผนก�รใช้จ่�ยเมื่อเป็นผู้สูงอ�ยุ โดย

พบว่� ผู้สูงอ�ยุปัจจุบันมีร�ยได้ไม่เพียงพอต่อค่�

ใช้จ่�ยในแต่ละเดือน มีอ�ชีพเกษตรกรรม เป็นผู้

สูงอ�ยุแรงง�นนอกระบบ มีร�ยได้ต่อครัวเรือน

ที่ต่ำ� ต้องอ�ศัยเงินเบี้ยยังชีพจ�กรัฐบ�ล เดือน

ละ 600-1,000 บ�ท หรือได้รับจ�กลูกหล�นบ้�ง  

ผู้สูงอ�ยุไม่มีหลักประกันร�ยได้ ไม่มีบำ�เหน็จ

บำ�น�ญ ไมม่กี�รว�งแผนหลงัจ�กวยัเกษยีณ  ไมมี่

ก�รออมเงินเพื่อใช้จ่�ยในช่วงของคว�มเป็นผู้

สูงอ�ยุ ไม่มีก�รจ้�งง�นในวัยชร� เม่ือไม่มีร�ย

ได้ทำ�ให้คิดว่�ตนเองต้องเป็นภ�ระให้กับลูก

หล�น  สว่นค�่ใชจ้�่ยของผูสู้งอ�ยสุว่นใหญเ่ปน็ค�่

ใช้จ่�ยต�มคว�มต้องก�รของตนเอง และภ�ษี

สังคม ตลอดถึงก�รไม่ส�ม�รถเข้�ถึงหลัก

ประกันคว�มมั่นคงท�งก�รเงิน ระบบหลัก

ประกันร�ยได้ เช่น ก�รประกันสังคม กองทุน

ก�รออมแห่งช�ติ กองทุนสวัสดิก�รชุมชน 

ทำ�ให้ผู้ สูงอ�ยุไม่มีเงินออมที่จะใช้ในย�ม

เจ็บป่วยและในชีวิตประจำ�วัน

 (2) ความเหลือ่มลำา้ด้านสวสัดิการ 

ได้แก่ ก�รมีสิทธิ โอก�ส ก�รเข้�ถึงบริก�ร

สวัสดิก�รด้�นสุขภ�พ ด้�นก�รมีง�นทำ�และ

ก�รมรี�ยได ้ด�้นทีอ่ยูอ่�ศยั  ด�้นกระบวนก�ร

ยุติธรรม ด้�นนันทน�ก�ร โดยพบว่�ผู้สูงอ�ยุ

ไม่ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รที่ควรจะได้รับท้ัง

ท�งด้�นก�รแพทย์ ด้�นกฎหม�ย สิทธิด้�น

สวัสดิก�รที่ไม่ทั่วถึงหรือได้รับแต่ไม่ตรงกับ

คว�มต้องก�ร  สะท้อนให้เห็นถึงระบบ

สวัสดิก�รแห่งรัฐที่ยังไม่ส�ม�รถตอบสนอง

หรือรองรับต่อสังคมผู้สูงอ�ยุในปัจจุบันได้ ไม่

ส�ม�รถเข�้ถงึคว�มรูเ้กีย่วกบัสทิธพิืน้ฐ�นด�้น

สุขภ�พ ข�ดคว�มรู้คว�มเข้�ใจในสิทธิและ

สวัสดิก�รที่พึงได้รับ ในพื้นที่ข�ดบุคล�กรที่มี

คว�มเชี่ยวช�ญด้�นก�รจัดสวัสดิก�รผู้สูงอ�ยุ

ใช้จ่�ยในแต่ละเดือน มีอ�ชีพเกษตรกรรม เป็นผู้

สูงอ�ยุแรงง�นนอกระบบ มีร�ยได้ต่อครัวเรือน

ที่ต่ำ� ต้องอ�ศัยเงินเบี้ยยังชีพจ�กรัฐบ�ล เดือน

ละ 600-1,000 บ�ท หรือได้รับจ�กลูกหล�นบ้�ง  

ผู้สูงอ�ยุไม่มีหลักประกันร�ยได้ ไม่มีบำ�เหน็จ

บำ�น�ญ ไมม่กี�รว�งแผนหลงัจ�กวยัเกษยีณ  ไมมี่

ที่ต่ำ� ต้องอ�ศัยเงินเบี้ยยังชีพจ�กรัฐบ�ล เดือน

ละ 600-1,000 บ�ท หรือได้รับจ�กลูกหล�นบ้�ง  

เปน็ธรรม ก�รออม ก�รมรี�ยจ�่ยนอ้ยกว�่ร�ยรบั  

ก�รเตรียมแผนก�รใช้จ่�ยเมื่อเป็นผู้สูงอ�ยุ โดย

พบว่� ผู้สูงอ�ยุปัจจุบันมีร�ยได้ไม่เพียงพอต่อค่�

ใช้จ่�ยในแต่ละเดือน มีอ�ชีพเกษตรกรรม เป็นผู้

สูงอ�ยุแรงง�นนอกระบบ มีร�ยได้ต่อครัวเรือน

ที่ต่ำ� ต้องอ�ศัยเงินเบี้ยยังชีพจ�กรัฐบ�ล เดือน

ละ 600-1,000 บ�ท หรือได้รับจ�กลูกหล�นบ้�ง  

ผู้สูงอ�ยุไม่มีหลักประกันร�ยได้ ไม่มีบำ�เหน็จ

บำ�น�ญ ไมม่กี�รว�งแผนหลงัจ�กวยัเกษยีณ  ไมมี่

ก�รออมเงินเพื่อใช้จ่�ยในช่วงของคว�มเป็นผู้

สูงอ�ยุ ไม่มีก�รจ้�งง�นในวัยชร� เม่ือไม่มีร�ย

ได้ทำ�ให้คิดว่�ตนเองต้องเป็นภ�ระให้กับลูก

          โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ เป็น องค์กรชุมชนที่มีศักยภ�พเพียงพอในก�รรองรับสังคม

ผูส้งูวยั รวมท้ังเปน็องคก์รทีส่�ม�รถช่วยบรรเท�ปญัห�คว�มเหลือ่มลำ�้ท�งสงัคมของ

ผู้สูงอ�ยุในชุมชนได้ แม้อ�จไม่ทั่วถึงท้ังหมด แต่ส�ม�รถยกระดับคุณภ�พชีวิตให้ดี

ขึ้นรวมท้ังช่วยลดปัญห�คว�มเหลื่อมลำ้�ท�งสังคมของผู้สูงอ�ยุ  ห�กแต่ต้องได้รับ

ก�รสนบัสนนุทัง้งบประม�ณและทรพัย�กรในก�รดำ�เนนิง�นจ�กภ�ครฐัอย�่งเตม็ที ่

3.1 ความเหลื่อมลํ้าทางสังคมของผู้สูงอายุ คือ อะไร?

คู่มือการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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 (3) ความเหลื่อมลำ้าด้านการ

ศึกษา ได้แก่ ก�รได้รับก�รศึกษ�เล่�เรียน 

ก�รไดรั้บขอ้มลูข�่วส�ร ก�รยกระดบัคว�มรู้

คว�มส�ม�รถ ทักษะวชิ�ก�ร วชิ�ชีพ โดยพบ

ว�่ ผูส้งูอ�ยทุีม่รีะดบัก�รศกึษ�ทีแ่ตกต�่งกนั 

ส่งผลกระทบต่อคุณภ�พชีวิตคว�มเป็นอยู่

ในชีวิตประจำ�วัน เช่น ก�รไม่ส�ม�รถอ่�น

ออกเขียนได้ส่งผลต่อก�รรับทร�บข่�วส�ร 

สทิธปิระโยชนต์�่ง ๆ  , ระดบัก�รศกึษ�สง่ผล

ต่อก�รเลือกประกอบอ�ชีพของผู้สูงอ�ยุทั้ง

ในอดีตที่ผ่�น จนถึงปัจจุบันที่ไม่มีผู้จ้�งง�น 

หรือก�รเป็นแรงง�นนอกระบบ, ไม่ส�ม�รถ

ก้�วทันต�มเทคโนโลยีก�รเปลี่ยนแปลงท�ง

สังคม, ไม่กล้�ที่จะนำ�เสนอคว�มคิดเห็น

ของตนเอง, และยังทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุข�ดท่ีมี

ก�รศกึษ�ต�่งกนั ไดร้บัก�รปฏิบตัใินสงัคมที่

แตกต่�งกันอีกด้วย

 (4) ความเหลื่อมลำ้าด้านคุณค่าและ

ศักดิ์ศรี ได้แก่ ก�รยอมรับ ก�รมีสถ�นะบุคคล

ที่ถูกต้องต�มกฎหม�ย ก�รไม่ถูกกีดกัน ก�รไม่

ถูกเลือกปฏิบัติ โดยพบว่� ผู้สูงอ�ยุมักได้รับก�ร

ปฏิบัติที่แตกต่�งกันในสถ�นที่บริก�รของภ�ครัฐ  

ก�รไมไ่ด้เข้�ร่วมกจิกรรมกบัชมุชนสงัคม ทำ�ใหไ้ม่

เห็นคุณค่�ในตนเอง ไม่ได้รับก�รยอมรับในสังคม 

เกิดภ�วะที่ซึมเศร้� เป็นผู้สูงอ�ยุติดบ้�น และ

สม�ชกิในครอบครวัปฏิบตัติอ่ผู้สูงอ�ยแุตกต�่งกนั  

     ดั งนั้ นจึ ง เป็นหน้ าที่ สำ าคัญ ท่ีภาค

ประชาสงัคมจะตอ้งปรบัตวั เพือ่ใหผู้ส้งูอายไุดม้ี

สิทธิ โอกาส ได้รับรับสวัสดิการสังคม เพื่อเพิ่ม

ความเทา่เทียมกนั ลดความแตกตา่ง ลดชอ่งวา่ง 

ในการเข้าถึงบริการทางด้านสังคมท่ีผู้สูงอายุ

ควรจะได้รับอย่างเสมอภาคกัน

คู่มือการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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 โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ เป็นองค์กรชุมชน

สำ�คัญที่มีบทบ�ทอย่�งย่ิงในก�รลดคว�มเหลื่อ

มลำ้�ท�งสังคมของผู้สูงอ�ยุในชุมชน ซึ่งส�ม�รถ

ดำ�เนินก�รได้ดังนี้

 (1) การลดความเหลื่อมลำ้ า ด้าน

เศรษฐกิจ ปัญห�เศรษฐกิจเป็นปัญห�สำ�คัญ

ที่อย�กให้หน่วยง�นภ�ครัฐและหน่วยง�นที่

เกี่ยวข้องเข้�ม�ช่วยเหลือม�กที่สุด ทั้งนี้เนื่องจ�ก

ปัจจุบันผู้สูงอ�ยุมีค่�ใช้จ่�ยท้ังในด้�นสุขภ�พ 

ค่�ใช้จ่�ยจิป�ถะต่�ง ๆ เพิ่มม�กข้ึน และอย�ก

มีร�ยได้เป็นของตัวเองไม่อย�กรบกวนลูกหล�น 

ลำ�พังเบี้ยยังชีพของผู้สูงอ�ยุแต่ละเดือนไม่

เพียงพอ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุได้จัดให้มีกิจกรรม

เสรมิสร�้งร�ยไดใ้หแ้กผู่ส้งูอ�ย ุเชน่ ก�รประดษิฐ์

3.2 แนวทางการลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม 

ของโรงเรียนผู้สูงอายุ 

ดอกไมจ้นัทน,์ ง�นจกัส�นเครือ่งไมไ้ผ,่ ผลิตภณัฑ์

สมุนไพร, นำ้�ย�ล้�งจ�น, นำ้�พริกต�แดง, ตุกต�

เครื่องปันดินเผ� ฯลฯ โดยได้รับก�รสนับสนุนงบ

ประม�ณจ�กองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล โดยมีครู

จ�กก�รศึกษ�นอกโรงเรียน (กศน.) รวมถึงศูนย์

พฒัน�ฝมีอืแรงง�นม�เปน็วทิย�กรถ�่ยทอดคว�ม

รู ้ โรงเรยีนผู้สงูอ�ยจุงึพย�ย�มจะสร�้งร�ยได้เสรมิ

ให้แก่นักเรียน รวมทั้งก�รพย�ย�มที่จะส่งเสริม

ก�รออมแกผู่ส้งูอ�ยเุพือ่ใชจ้�่ยในย�มจำ�เปน็ ก�ร

จดัตัง้เปน็กองทนุของโรงเรยีน แตย่งัคงมอีปุสรรค

ด้�นก�รข�ยสินค้� ที่ยังไม่มีตล�ดรองรับ รวมทั้ง

ม�ตรฐ�นของสินค้� และก�รประช�สัมพันธ์ให้

ผู้สนใจได้อุดหนุน

คู่มือการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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 (2) การลดความเหลื่อมลำ้าด้านสวัสดิการ 

บทบ�ทสำ�คัญของโรงเรียนผู้สูงอ�ยุที่เป็นองค์กรให้ผู้สูง

อ�ยุในชุมชนได้รับโอก�ส ก�รเข้�ถึงสวัสดิก�ร อย่�ง

เท่�เทียมกัน โอก�สในก�รได้รับข้อมูลข่�วส�ร โอก�ส

ในก�รเข้�ถึงบริก�รภ�ครัฐ ก�รรู้ถึงสิทธ์ิของผู้สูงอ�ยุที่

พึงได้รับ ท้ังคว�มยุติธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหม�ยของ

ผู้สูงอ�ยุ  ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉ�ชีพหรือผู้ไม่

หวังดี โดยมีวิทย�กรผู้มีคว�มรู้ม�ให้ข้อมูลแก่ผู้สูงอ�ยุ

 (3) การลดความเหลื่อมลำ้าด้านการศึกษา 

โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ เป็นองค์กรที่สร้�งคว�มรู้แก่ผู้สูงอ�ยุท่ี

ข�ดโอก�ส ก�รไดร้บัทร�บขอ้มูลข�่วส�รอนัเปน็ประโยชน์ 

ได้รับคว�มรู้ท่ีทันสมัย ทันต่อเหตุก�รณ์ปัจจุบัน คว�มรู้

เรื่องกฎหม�ย คว�มรู้ในก�รดูแลรักษ�สุขภ�พร่�งก�ย  

สุขภ�พจิตใจ ก�รปรับตัวของผู้สูงอ�ยุ รวมทั้งคว�มรู้ก�ร

ประกอบอ�ชีพ ก�รสร้�งร�ยได้ ก�รใช้สื่อเทคโนโลยีสมัย

ใหม่  ผู้สูงอ�ยุในโรงเรียนแม้จะมีระดับก�รศึกษ�ที่แตก

ต�่งกนั แตเ่มือ่เข�้ม�เปน็นกัเรยีนของโรงเรยีนผูส้งูอ�ยแุลว้ 

ต�่งกม็สีทิธิ ์มคีว�มเสมอภ�คซึง่กนัและกนั เปน็เพือ่นรว่ม

สถ�บันเดียวกัน ได้รับคว�มรู้ที่ทัดเทียมกัน

 (4) การลดความเหลื่อมลำ้าด้านคุณค่าและ

ศักดิ์ศรี โรงเรียนผู้สูงอ�ยุมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รสร้�ง

คุณค่�ในตนเองของผู้สูงอ�ยุ เมื่อได้เข้�ม�เป็นนักเรียน

โรงเรียนผู้สูงอ�ยุแล้ว ย่อมได้รับก�รปฏิบัติที่ทัดเทียม

กัน ได้รับก�รต้อนรับเป็นสม�ชิก ไม่แบ่งแยกฐ�นะ ไม่

แบ่งแยกระดับก�รศึกษ� คว�มย�กดีมีจน ไม่ว่�จะเป็น

ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ เป็นเศรษฐี เป็นเกษตรกร เมื่อเข้�ม�

แล้วย่อมมีศักดิ์ศรีเสมอภ�คกัน ได้รับก�รยอมรับจ�ก

สังคมชุมชน เป็นปูชนียบุคคลมีคว�มสำ�คัญในฐ�นะผู้ทรง

คว�มรู้ ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น  เมื่อสำ�เร็จก�รศึกษ� โรงเรียน

จัดง�นมอบประก�ศนียบัตรสร้�งคว�มภ�คภูมิใจให้แก่

ผู้สูงอ�ยุและลูกหล�น
คู่มือการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีบทบ�ทในก�ร

สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอ�ยุเพ่ือลดคว�มเหลื่อ

มลำ้�ท�งสังคมของผู้สูงอ�ยุในชุมชน ในด้�นของงบประม�ณ 

โดยก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปี แผนยุทธศ�สตร์

ของหน่วยง�น ในก�รสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอ�ยุ , ก�ร

จัดให้มีบุคล�กรผู้รับผิดชอบโรงเรียนผู้สูงอ�ยุโดยตรง ได้แก่ 

พัฒน�ชุมชน, ผู้อำ�นวยก�รกองส�ธ�รณสุข, ก�รให้ใช้อ�ค�ร

สถ�นที่ภ�ยในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นสถ�นท่ีก่อ

ตั้ง จัดกิจกรรมของโรเรียนผู้สูงอ�ยุ  ตลอดถึงบ�งแห่งยัง

สนบัสนนุย�นพ�หนะเพ่ือรบัสง่ผูส้งูอ�ยเุข�้รว่มกจิกรรมของ

โรงเรียนในแต่ละครั้งอีกด้วย

3.3 บทบาทขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นกับการลดความ

เหลื่อมลํ้าทางสังคมของผู้สูงอายุ 

 โรงพย�บ�ลสง่เสรมิสุขภ�พตำ�บล (รพ.สต.) มีบทบ�ทใน

ด้�นมิติสุขภ�พก�ยสุขภ�พจิตของผู้สูงอ�ยุ โดยจัดให้มีเจ้�หน้�ที่

ส�ธ�รณสขุ พรอ้มอ�ส�สมคัร	(อสม.)	ในแต่ละชมุชน รว่มกจิกรรม

ของโรงเรียนผู้สูงอ�ยุโดยตรวจสุขภ�พเบื้องต้น วัดคว�มดันโลหิต 

ตรวจวัดชีพจร และเป็นวิทย�กรให้คว�มรู้ในก�รรักษ�สุขภ�พ

อน�มยั โรคภยัไขเ้จบ็ของผูส้งูอ�ย ุรวมทัง้ใหค้ว�มรูเ้กีย่วกบัปญัห�

สุขภ�พจิต คว�มเครียด คว�มวิตกกังวล ของผู้สูงอ�ยุ ให้คว�ม

รู้ด้�นสวัสดิก�ร ก�รรักษ�พย�บ�ลที่ทัดเทียมกันของนักเรียน

โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ

3.4 บทบาทของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบลกับการลดความเหลื่อมลํ้า

ทางสังคมของผู้สูงอายุ   

คู่มือการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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3.5 รูปแบบการสร้างเครือข่ายลดความเหลื่อมลํ้าทาง
สังคมของผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่  
(เชียงใหม่ โมเดล )

ตารางเชียงใหม่	โมเดล	(Chiang	Mai	Model)

 
        3.5   รูปแบบการสรางเครือขายลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคมของผูสูงอายุ โรงเรียนผูสูงอายุจังหวัด
เชียงใหม  (เชียงใหม โมเดล ) 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

เชียงใหม โมเดล (Chiang Mai) 
 

ชุมชน ภาคีเครือขาย เอกชน 

- พระสงฆ 
- ผูนําชุมชน 
- แมบาน 
- เยาวชน 
- โรงเรียน 
- อสม. อผส. 
- จิตอาสา 
 

- พม.จ.ชม. 
- ร.ร.ผูสูงอายุ ชม. 
-  กศน.ชม. 
- พัฒนาฝมือแรงงาน 
- ศคพ.ผูสูงอายุ 
- ชมรมผูสูงอายุ 
- สถาบนัการศึกษา 
 

- อ.บ.ต. 
- เทศบาล 
- อบจ.ชม. 
- กรมกิจการ   
  ผูสูงอายุ 
 
 

-สรางกําลังใจ เห็น
คุณคาในผูสูงอายุ  
-ปฏิบัติตอผูสูงอายุ
อยางถูกตอง
เหมาะสม 

โรงเรียนผูสูงอายุ 

สังคมแหงความเสมอภาคของผูสูงอายุ 

ภาครัฐ ครอบครั

 
- หางราน 
- บริษัท 
- สถานประกอบการ 
  ท่ีตั้งอยูใกลชุมชน 
 
 

- ลูกหลาน 
- ญาติมิตร 
 
 
 
 

ใหความ

ชวยเหลือ

ผูสูงอายุท่ีขาด

แคลน ดอย

โอกาสในชุมชน 

-การจางงานผูสูงอาย ุ
ท่ีมีศักยภาพ  
-สนับสนุน 
งบประมาณ 
-ออมเงิน/สวัสดิการ 

เสรมิสรางทักษะ

ความรู ความสามารถ

เทคโนโลยีใหแก

ผูสูงอายุใหทันยุคสมัย  

นโยบายเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ํา

ทางสังคมของ

ผูสูงอายุ นํามา

ปฏิบัติจริง  

ลดความ
เหลื่อมล้ํา

ดาน
ึ  

ลดความ

เหลื่อมล้ําดาน

รายได

 

ลดความ
เหลื่อมล้ํา
ดานโอกาส 

ลดความเหลื่อมล้ํา
ดานคุณคาและ

ศักดิ์ศรี 
 

คู่มือการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 

(เชียงใหม่โมเดล)

บทที่ 4

การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
และลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคมของผู้สูงอายุ 

ยุค4.0 แบบ
บูรณาการ

คู่มือการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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ยุทธศ�สตร์ “ผู้สูงวัยเชียงใหม่โมเดลพฤฒิพลัง 2564”   ได้แก่

 2  เป้าหมาย (Goal Achievements)  

Goal 1   = ยกระดับคุณภ�พชีวิตผู้สูงอ�ยุ

Goal 2   = ลดคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งสังคมผู้สูงอ�ยุ

 5 ความสำาเร็จ (Success)  

Success 1 = ผู้สูงอ�ยุมีสุขภ�พแข็งแรงทั้งก�ยใจ (สมบูรณ์)

Success 2 = ผู้สูงอ�ยุมีคว�มมั่นคงปลอดภัย (อบอุ่นใจ)

Success 3 = ผู้สูงอ�ยุมีส่วนร่วมในสังคม (ห่วงใยชุมชน)

Success 4 = ผู้สูงอ�ยุส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้ (เปียมล้นพฤฒิพลัง)

Success 5 = ผู้สูงอ�ยุคือผู้มีคุณค่�ปูชนียบุคคล (ถ่�ยทอดอนุชน)

6 ความยั่งยืน (Sustainable)  

Sustainable 1 = สร้�งสวัสดิก�รชุมชนผู้สูงอ�ยุ

Sustainable 2 = ก�รจ้�งง�น สร้�งร�ยได้ผู้สูงอ�ยุ

Sustainable 3 = ระบบสุขภ�พชุมชนเพื่อผู้สูงอ�ยุ

Sustainable 4 = สภ�พแวดล้อม โรงเรียน บ้�นปลอดภัย

Sustainable 5 = ธน�ค�รคว�มดี ธน�ค�รเวล�

Sustainable 6 = สร้�งคว�มรู้คนรุ่นใหม่รับสังคมผู้สูงอ�ยุ

4 การเปลี่ยนแปลง (Change)  

Change 1 = ปรับยกระดับคว�มร่วมมือเครือข่�ยเพื่อผู้สูงอ�ยุ

Change 2 = ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบเอื้อต่อผู้สูงอ�ยุ

Change 3 = ปรับเปลี่ยนข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนง�นผู้สูงอ�ยุ

  Change 4 = ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมชุมชนเพื่อผู้สูงอ�ยุ

ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมลำ้า 

สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้สูงวัย

4.1ปรัชญาในการดําเนินงาน

4.2มาตรการขับเคลื่อน 

คู่มือการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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ความสําเร็จ Success

โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่โมเดล)

  ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเลื่อมลํ้า สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้สูงวัย

 
ยทุธศาสตร์ "ผู้สูงวัยเชียงใหม่โมเดลพฤฒิพลัง 2564" 

Goal 1 = ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
        

ปรัชญาในการดําเนินงาน

         Success 1 = ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจ (สมบูรณ์)
 

         Sustainable 1 = สร้างสวัสดิการชุมชนผู้สูงอายุ
 

 Change 1 = ปรับยกระดับความร่วมมือเครือข่ายเพ่ือผู้สูงอายุ
 
  

 ความยั่งยืน  Sustainable6

4การเปลี่ยนแปลง Change

เปา้หมาย Goal Achievements2
มาตรการขับเคลื่อน 

Success 2 = ผู้สูงอายุมีความมั่นคงปลอดภัย (อบอุ่นใจ)
Success 3 = ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในสังคม (ห่วงใยชุมชน)
Success 4 = ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ (เปี่ ยมล้นพฤฒิพลัง)
Success 5 = ผู้สูงอายุคือผู้มีคุณค่าทางปูชนียบุคคล (ถ่ายทอดอนุชน)

Sustainable 2 = การจ้างงานจ้างรายได้ผู้สูงอายุ
Sustainable 3 = ระบบสุขภาพชุมชนเพ่ือผู้สูงอายุ
Sustainable 4 = สภาพแวดล้อม โรงเรียน บ้านปลอดภัย
Sustainable 5 = ธนาคารความดี ธนาคารเวลา
Sustainable 6 = สร้างความรู้คนรุ่นใหม่รับสังคมผู้สูงอายุ

Change 2 = ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบเอื้อต่อผู้สูงอายุ
Change 3 = ปรับเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ
Change 4 = ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมชุมชนเพ่ือผู้สูงอายุ

Goal 2 = ลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคมผู้สูงอายุ

5

  

คู่มือการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
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4.3 หน่วยงานบูรณาการ

		ประกอบด้วย

           4.3.1 หน่วยงานระดับจังหวัด ได้แก่ 

         (1)  องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 	(อบจ.ชม.)

         (2)  สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.)

         (3)  คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รจัดสวัสดิก�รสังคมจังหวัด (กสจ.)

           4.3.2 หน่วยงานระดับพื้นที่   ได้แก่ 

         (1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (เทศบาล,อบต.)

         (2)  โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล 	(รพ.สต.)

         (3)  โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ 

         (4)  ศูนย์พัฒน�คุณภ�พชีวิตและส่งเสริมอ�ชีพผู้สูงอ�ยุ (ศพอส.)

        (5)  หน่วยง�น “บวร”  บ้�น  วัด  โรงเรียน (ผู้นำาชุมชน	,	พระสงฆ์,	

สถาบันการศึกษา)	ในพื้นที่

         (6)  ชมรมผู้สูงอ�ยุ  สภ�วัฒนธรรมตำ�บล

         (7)  กรมพัฒน�ฝีมือแรงง�น

         (8)  ก�รศึกษ�นอกโรงเรียน (กศน.)

         (9)  ชมรมผู้สูงอ�ยุ

         (10) ภ�คประช�สังคม เช่น อ�ส�สมัครดูแลผู้สูงอ�ยุ  อ�ส�สมัครสมัคร

ส�ธ�รณสุข กลุ่มสตรีแม่บ้�น กลุ่มจิตอ�ส�  กลุ่มสภ�เย�วชน  เป็นต้น
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        โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นองค์กรชุมชนที่ส�ม�

รถบูรณ�ก�รทุกศ�สตร์ ทุกหน่วยง�นท้ังในและ

นอกพื้นที่ในก�รยกระดับคุณภ�พชีวิตและลด

คว�มเหลื่อมลำ้�ท�งสังคมของผู้สูงอ�ยุในชุมชน

ไปพรอ้ม ๆ  กนั โดยส�ม�รถดำ�เนนิง�นในรปูแบบ

ของโรงเรียนผู้สูงอ�ยุจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดังนี้

        4.4.1 จดัตัง้โรงเรยีนผูส้งูอาย ุใหเ้ปน็องคก์ร

ชุมชน หรือ ให้ได้รับก�รจดทะเบียนเพ่ือเป็น

หน่วยง�นต�มกฎหม�ย เช่น ขอจดทะเบียนเป็น

องค์กรที่ไม่แสวงห�ผลประโยชน์

    4.4.2 จัดหาสถานที่ในการดำาเนินงานของ

โรงเรียน เช่น วัด, โรงเรียน, พื้นท่ีของเทศบ�ล 

อบต. หรือ สถ�นที่ที่มีผู้ประสงค์มอบให้ดำ�เนิน

ง�น

    4.4.3 คัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการ

โรงเรียนขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�นของโรงเรียน

ผู้สูงอ�ยุ โดยให้ทุกภ�คส่วนในชุมชนมีส่วนร่วม

    4.4.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน

พื้นที่และนอกพื้นที่ เพื่อเป็นภ�คีเครือข่�ยในก�ร

ดำ�เนินง�น รวมทั้งให้ก�รสนับสนุนงบประม�ณ 

วัสดุอุปกรณ์ และบุคล�กร รวมท้ังเป็นท่ีปรึกษ�

ในก�รจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอ�ยุ และ

ประช�สัมพันธ์โรงเรียนอย่�งเป็นท�งก�ร

    4.4.5 จัดทำาหลักสูตรการเรียนการสอน

ทั้งวิช�ชีพ วิช�ชีวิต หรืออ�จแบ่งสัดส่วนเนื้อห�

วิช�ที่ผู้สูงอ�ยุ ต้องรู้ ผู้สูงอ�ยุควรรู้ และผู้สูงอ�ยุ

อย�กรู้ โดยยึดบริบทพื้นท่ีของแต่ละแห่งเป็น

สำ�คัญ โดยเน้นให้เหม�ะสมกับคว�มต้องก�รของ

ผู้สูงอ�ยุด้วย

      4.4.6 การระดมทุนของโรงเรียนผู้สูงอ�ยุ 

ส�ม�รถดำ�เนินก�ร โดย

 (1) จัดสร้�งกองทุนของตนเองด้วย

ก�รเก็บค่�สม�ชิก หรือ จัดทอดผ้�ป่� สมทบ

ทุนกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอ�ยุ

 (2) ก�รขอรบับรจิ�คจ�กหนว่ยง�น 

ห้�งร้�น ภ�คเอกชนในพื้นที่ชุมชน ตลอดถึง

ผู้มีจิตศรัทธ�

 (3)ก�รจำ�หน่วยผลิตภัณฑ์ สิ่ ง

ประดิษฐ์ ของผู้สูงอ�ยุ

 (4) ก�รเขียนข้อเสนอโครงก�รต่อ

หน่วยง�นทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ขอรบัก�รสนบัสนนุ

งบประม�ณ เช่น กองทุนผู้สูงอ�ยุ, กองทุน

สุขภ�พตำ�บล, สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและ

คว�มม่ันคงของมนุษย,์ สำ�นกัง�นหลักประกนั

สุขภ�พแห่งช�ติ, สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุน

ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	(สสส.) เป็นต้น

     4.4.7 ดำาเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียน

ผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นองค์กรชุมชนในก�รยก

ระดับคุณภ�พชีวิตและลดคว�มเหล่ือมลำ้�

ท�งสังคมของผู้สูงอ�ยุ โดยสอดแทรกในทุก

กิจกรรมของโรงเรียน

     4.4.8 ติดตามประเมินผลการดำาเนิน

งานของโรงเรียนผู้สูงอ�ยุ เพื่อนำ�ม�ปรับปรุง

แก้ไข ให้ดียิ่งขึ้น

4.4. แนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ
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