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	 คู่มือนโยบายการดูแลผู้สูงอายุในเขตเมือง	 กรณีศึกษานคร
เชียงรายราย	นครแห่งความสุข	จัดท�าขึ้นจากโครงการการจัดการ
ความรู้การวิจัยด้านการดแูลผูส้งูอายใุนเขตเมอืง	:	กรณศีกึษานคร
เชียงราย	 นครแห่งความสุข	 	 โดยใช้ได้รับงบประมาณสนับสนุน
ภายในโครงการการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติเชิง
นโยบายสาธารณะ	(Public	Policy)		ภายใต้โครงการจัดการความรู้
การวจัิยเพือ่ใช้ประโยชน์	ประจ�าปี	2561	ของส�านักงานการวิจยัแห่ง
ชาติ	โดยวตัถปุระสงค์ในการจดัท�าเป็นการรวบรวมองค์ความรูแ้ละ
ล�าดับขั้นตอนในการขับเคลื่อนนโยบายการดูแลผู ้สูงอายุของ
เทศบาลนครเชียงรายเพื่อการพัฒนารองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้
สูงวัยในเขตเมืองครอบคลุมผู้สูงอายุทุกกลุ่มวัย	 ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุที่
ตดิสังคม	ติดบ้านและตดิเตยีง	เพือ่เผยแพร่แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สนใจและมีนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่
	 ส�าหรับนโยบายการดแูลผูส้งูอายขุองเทศบาลนครเชยีงราย	
ได้ขับเคลื่อนผ่าน	 2	 โครงการส�าคัญ	 ได้แก่	 นโยบายการดูแลผู้สูง
อายกุลุม่ตดิสังคม	ผ่านโครงการมหาวทิยาลยัวยัทีส่ามเทศบาลนคร
เชยีงราย		ซึง่โครงการนีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่ท�าให้ผูส้งูอายไุด้รบัความ
รู้การดูแลสุขภาพของตนเอง

ค�าน�า
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หลักการใช้ชีวิตให้เป็นผู้สูงอายุท่ีมีความสุข	 การได้แลกเปลี่ยน
ทัศนคติ	 ความคิดและการท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 ร่วมกัน	 การได้ท�า
ประโยชน์ต่อสงัคม	การได้ช่วยเหลอืสงัคม	ท�าให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมี
คุณค่าและมีศักดิ์ศรี	ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนอกจากให้เป็นประโยชน์
ต่อผูส้งูอายใุนด้านความสขุทางใจ	และใช้เวลาว่างให้มปีระโยชน์แล้ว	
ยังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ	 โดยสามารถช่วยป้องกัน
ภาวะซึมเศร้า	 ความจ�าเสื่อมที่เกิดขึ้นกับวัยผู้สูงอายุได้อีกด้วย	
นโยบายการดูแลกลุม่ผูส้งูอายตุดิบ้านและตดิเตยีง		ขบัเคล่ือนผ่าน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งคือเพื่อท�าให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น	 มีอายุที่
ยืนยาวขึ้น	มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		และลดภาระการพึ่งพิงลง		จาก
นโยบายของเทศบาลนครเชียงรายดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างของ
นโยบายในดแูลผูส้งูอายทุกุกลุม่วยั	และสามารถเป็นแนวปฏบิตัทิีด่ี
ในการขับเคล่ือนนโยบายการดูแลผู้สูงอายุทุกกลุ่มวัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยต่อไป

          
	 	 	 	 	 	 คณะผู้จัดท�า	
	 	 	 	 	 						กันยายน	2562	
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ที่มาและความส�าคัญ   

	 จากการเปลีย่นแปลงทางโครงสร้างประชากรไทยเข้า
สู่สังคมสูงวัยตั้งแต่ปี	 2548	 	 โดยมีประชากรสูงอายุร้อยละ	
10.4	 ของประชากรท้ังหมด	 และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมสูงวัย
โดยสมบูรณ์	 ในช่วงปี	 2567-2568	ซึ่งจากบริบทของสังคม
สูงวัยที่การเกิดของประชากรวัยเด็กในประเทศลดลง	 และ
ประชากรวยัแรงงานท่ีมาเกือ้หนนุลดลง	สดัส่วนของผู้สงูอายุ
ที่ไม่มีบุตรเพิ่มขึ้น	 ในขณะที่ในพื้นท่ีชนบทมีการย้ายถิ่นของ
บุตรเพิม่ขึน้	ท�าให้ในอนาคตจะท�าให้เกิดปรากฏการณ์การอยู่
ล�าพังของผู้สูงอายุ	 หรืออยู่กับคู่สมรสเพิ่มข้ึน	 ตลอดจน
สัดส่วนของผู้สูงอายุอยู่ล�าพังกับหลานเพิ่มขึ้น	อีกทั้งในบาง
ครัง้บตุรหลานทีอ่ยูก่บัผูส้งูอายขุาดความรูค้วามเข้าใจในการ
ดแูลผูสู้งอายุ	จากสถานการณ์ทีก่ล่าวมาท�าให้รฐับาลมแีผนที่
จะเตรียมความพร้อมของสังคมไทยที่อยู่ในบริบทของสังคม
สูงวัย	 โดยเห็นชอบให้มีการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ	โดยใช้ท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง

2548 2567-2568

10.4%
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สถานการณ์ของสังคมสูงวัยของภาคเหนือ

สถติผิูสู้งอายทุีไ่ด้รบัเบีย้ยงัชพี	
จ�านวน	 8,348	 คน(ร้อยละ	
72.47)	 (ข้อมลู	ณ	วนัที	่ 30	
มถินุายน	 2559)	 และจาก
นโยบายของเทศบาลนคร
เชียงรายที่มีวิสัยทัศน์ว่า	
“นครเชยีงราย นครแห่ง
ความสขุส�าหรบัคนทกุวัย” 
ดังนั้นเทศบาลจึงให้ความ
ส�าคญักบัคนทกุวยั

มีข้อมูลจากการส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่ง
ชาติ	ในปี	พ.ศ.	2557	พบว่าจ�านวนประชากรใน
วัยผู้สูงอายุ	 (อายุตั้งแต่	 60	 ปี	 ขึ้นไป)	 ของภาค
เหนอืนัน้สงูถงึร้อยละ	18.4	ซึง่สูงกว่าทกุภาคของ
ประเทศไทย	โดยเพิม่จ�านวนขึน้อย่างรวดเรว็	จงึ
ส่งผลให้โครงสร้างทางประชากรภาคเหนือก�าลัง
เป็นสังคมผู้สูงวัยเร็วกว่าภาคอื่น	ๆ		

											ประชากรในเทศบาลนครเชยีงรายถอืว่า		
								 เป็นเทศบาลที่มีสังคมสูงวัยในเขตเมือง
ตั้งแต่ปี	 2560	 	 เนื่องจากมีจ�านวนผู้สูงอายุ
ทั้งหมด	 12,638	 คน	 จากประชากรทั้งหมด	
75,468	คน	จ�าแนกผู้สูงอายุออกเป็น	3	กลุ่ม	

83%
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	 	 ในส่วนนโยบายของเทศบาลนครเชยีงรายส�าหรบักลุม่
ผู ้ สู ง วัย	 พบว ่า เทศบาลได ้ก� าหนดนโยบายต ่าง	 ๆ	 เพื่ อ
การพฒันารองรับการก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูวยัในเขตเมอืงครอบคลุม
ผู้สูงอายุทุกกลุ่ม	ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดสังคม	ติดบ้านและ
ติดเตียงท้ังน้ีนโยบายการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลนครเชียงราย	
ได้ขับเคลื่อนผ่าน	 2	 โครงการส�าคัญ	 ได้แก่ นโยบายการดูแล
ผูส้งูอายกุลุม่ตดิสงัคม	ผ่านโครงการมหาวทิยาลัยวัยท่ีสามเทศบาล
นครเชยีงราย		ซึง่โครงการน้ีมวีตัถุประสงค์เพือ่ท�าให้ผูส้งูอายไุด้รบั
ความรู้การดูแลสุขภาพของตนเอง	 หลักการใช้ชีวิตให้เป็นผู้สูงอายุ
ทีม่คีวามสขุ	การได้แลกเปลีย่นทัศนคต	ิความคดิและการท�ากจิกรรม
ต่าง	ๆ 	ร่วมกัน	การได้ท�าประโยชน์ต่อสังคม	การได้ช่วยเหลือสังคม	
ท�าให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี	 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
นอกจากให้เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในด้านความสุขทางใจ	และใช้
เวลาว่างให้มปีระโยชน์แล้ว	ยงัเป็นประโยชน์ต่อสขุภาพของผูส้งูอาย	ุ
โดยสามารถช่วยป้องกันภาวะซึมเศร้า	ความจ�าเสือ่มทีเ่กดิขึน้กบัวัย
ผู้สูงอายุได้อีกด้วย	 นโยบายการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านและ
ติดเตียง	 ขับเคลื่อนโดย	 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�าให้ผู้สูงอายุกลุ่มน้ีมีสุขภาวะท่ี
ดีข้ึน	 มีอายุท่ียืนยาวขึ้น	 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 และลดภาระ
การพึ่งพิงลง	 	 นับได้ว่าเป็นนโยบายเก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุ
ทกุกลุ่มวัย	และสามารถเป็นแนวปฏิบัตทิีด่ใีนการขบัเคลือ่นนโยบาย
การดูแลผู้สูงอายุทุกกลุ่มวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ประเทศไทยต่อไป
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	 		เทศบาลนครเชียงรายจงึมีนโยบายทีจ่ะพฒันาและยกระดบั
คณุภาพชวีติของผูส้งูอาย	ุเพ่ือรองรบัการเข้าสูยุ่คผู้สงูอายุสมบรูณ์		
โดยได้วางระบบการพัฒนาผู้สูงอายุ	 การออกแบบกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและการเป็นเมืองสุขภาพที่เน้นให้
ผูสู้งอายมุสีขุภาพท่ีดท้ัีงร่างกาย	จติใจ	สงัคมและปัญญาเป็นส�าคญั
  
	 การเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุ	 และ
การดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลนครเชียงรายได้
ก�าหนดโครงการที่มีความส�าคัญและเชื่อมโยงการดูแลผู้สูงอายุที่
ครอบคลมุทัง้ผูส้งูอายตุอนต้น	ตอนกลางและตอนปลาย	ดงัได้กล่าว
มาแล้ว	 	 นอกจากนี้ โครงการยังต้องดูแลครอบคลุม	 ไปยัง
กระบวนการดูแลอาสาสมัครประจ�าครอบครัวและชุมชนที่จะต้อง
มีการท�างานสอดประสานกันเป็นเอกภาพ	 	 ซึ่งการด�าเนินการดัง
กล่าวเป็นการบรูณาการความร่วมมอืตัง้แต่ระดบันโยบายทีเ่ทศบาล
นครเชียงราย	โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงราย	ได้ก�าหนดให้การ
บริหารจัดการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	 เป็น
นโยบายหลักและเป็นนโยบายส�าคญัทีม่กีารประกาศให้เป็นนโยบาย
ของเทศบาล	
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	 								สืบเนื่องจากวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครเชียงราย	:	
เทศบาลนครเชียงราย นครแห่งความสุข	 	 การดูแลผู้สูงอายุ 
จงึได้ใช้หลกัคิดการด�าเนนิการคือ	การใช้คนและชมุชนเป็นศนูย์กลาง
การพัฒนา	 เน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ	 ชุมชนเข้มแข็งและ
พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองสร้างสุข	 ตลอดจนได้ออกแบบกิจกรรมให้
ครอบคลุมประเด็นส�าคัญได้แก่	

   การยกระดับการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ		
   การใช้มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย	เป็นพื้นที่		
			กลางหรือพื้นที่สาธารณะที่เชื่อมผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องมา
			ร่วมกันท�างานเชิงบูรณาการ		

   การจดัตัง้ศนูย์พฒันาคณุภาพชีวิตผูส้งูอายแุละผู้พกิาร
   เพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมที่ครอบคลุมประเด็นสุขภาพทั้ง
			ด้านร่างกาย	จิตใจ	สังคมและปัญญา		

   การจัดตั้งและยกระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
   ประจ�าโซนพื้นที่บริการของเทศบาลให้เป็นศูนย์กลาง
			การพัฒนาและการดูแลคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่		

   การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาจิตอาสา		
			ให้เป็นจิตอาสาพัฒนาเมือง	

   การก�าหนดและออกแบบการพัฒนาเมืองให้เหมาะสม
			และสอดคล้องการเป็นเมืองแห่งความสุขที่สามารถรองรับการ		
			เข้าส่ยุคผู้สูงอายุ

 1
 2

 3

 4

 5

 6 
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	 					ส�าหรับนโยบายเก่ียวกับการพฒันาและยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ	 เทศบาลนครเชียงรายได้ออกแบบแผนการ	 โดย
ใช้แนวคิดการท�างานเชิงบูรณาการทั้งระดับหน่วยงานและระดับ
โครงการ		จึงได้ก�าหนดให้มีโครงการหลักเพื่อใช้ในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไว้	2	โครงการหลักส�าคัญ	ดังนี้	

    โครงการมหาวิทยาลยัวัยทีส่ามนครเชยีงราย    

																	เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
และสังคมผู ้สูงอายุเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสังคมของผู ้สูงอายุ		
ตลอดจนการสร้างสังคมของผู้สูงอายุให้มีลักษณะเอื้ออาทรต่อกัน		
มีความเข้าใจกันลดความเหลื่อมล�้าและความเสมอภาคทางสังคม
ร่วมกนั		มกีารจัดตัง้ศนูย์พฒันาคณุภาพชวีติทีก่ระจายอยูใ่นชมุชน
ต่างๆจ�านวน	5	ศนูย์แบ่งตามโซน	5	โซนเพือ่รองรบัการท�างานและ
กลไกการพัฒนาผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล
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โครงการศูนย์พฒันาคณุภาพชีวิตผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร  

เพื่อเป็นการท�างานดูแลผู้สูงอายุเชิงรุก	 ทั้งผู้สูงอายุติดเตียง	
ติดบ้านและติดสังคม	ซึ่งเป็นการเน้นให้เกิดการดูแลผู้สูงอายุ
โดยครอบครัวและเกิดการปรับตัวยอมรับการอยู่ร่วมกัน	
ระหว่างผู้สูงอายุและบุคคลท่ัวไปในครอบครัว	 และสังคม
เป็นต้น

การด�าเนินการทั้ง	 2	 โครงการ	 ได้มีการออกแบบให้มีความ
สอดคล้องกัน	 โดยผ่านระบบที่ออกแบบรองรับการท�างาน
ครอบคลุมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย	คือการมี
สุขภาพกายที่แข็งแรง	 	 ด้านจิตใจ	 คือการมีจิตใจท่ีเบิกบาน	
สงบสุขและมีความรู้สึกภาคภูมิใจในฐานะคนส�าคัญของ
ครอบครัว	 ด้านสังคม	 คือการสร้างสังคมทีดี	 มีการยอมรับ		
ลดช่องว่างทางสังคมเป็นการสร้างการดูแลทางสังคมร่วมกัน
ของผู้สูงอายุและครอบครัวและด้านปัญญา	 คือการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้	 เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาตนเอง	พฒันาระบบคดิของผู้สงูอาย	ุไม่ให้เกดิการเจบ็
ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสมองหรือระบบประสาทเป็นต้น				
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	 โครงการมหาวิทยาลัยวัยที่สามมีการด�าเนินการแบบสร้าง
พื้นที่การมีส่วนร่วมกันของภาคประชาชน	 ภาครัฐและภาคเอกชน	
(ประชารัฐ)	 เป็นหลักคิดในการท�างาน	 	 โดยการใช้พลังจิตอาสา
พัฒนาเมืองเป็นกลไกในการท�างาน	ท�าให้ลดช่องว่างทางสังคม	ลด
ความเหลื่อมล�้าและการแบ่งแยกชนชั้นและสถานะทางสังคม	ไม่ได้
ยึดโยงกับมิติทางเศรษฐกิจแต่เป็นพื้นท่ีร่วมกันที่ทุกคนมีสิทธิและ
เสรภีาพในการคดิ	ท�าและมส่ีวนร่วมแบบประชาธิปไตย	นอกจากน้ี
ยังใช้พลังจิตอาสาพัฒนาเมืองเป็นแกนขับเคลื่อนกลไกการท�างาน	
ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนาชุมชน	พัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
แห่งความสุข	และการใช้ความเช่ือความศรทัธาใน			พญามงัรายเป็น
จุดศูนย์รวมจิตใจและความร่วมมือ	 	 ส่วนการด�าเนินการของศูนย์
พฒันาคณุภาพชวิีตของผูส้งูอายแุละผูพ้กิารทีช่่วยดแูลผูส้งูอายแุบบ
องค์รวม	ท�าให้ครอบครัวยอมรบัการเปลีย่นแปลงและมทีศันคตมิมุ
มองต่อผู้สูงอายุในเชิงการให้คุณค่าเปล่ียนจากภาระเป็นพลังของ
ชุมชน	 ในฐานะผู้มีคุณูประการต่อการพัฒนาครอบครัว	 พัฒนา
ชุมชนและพัฒนาเมือง		เป็นผูรู้มี้ภูมิปัญญาทีท่รงคุณค่าควรแก่การ
เรียนรู้และสืบทอดความรู้ภูมิปัญญานั้นให้สืบต่อลูกหลาน	
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การดูแลผู้สูงอายุในเขตเมือง  
กรณีศึกษานครเชียงราย นครแห่งความสุข

ภาพที่	1	ภาพรวมนโยบายการดูแลผู้สูงอายุในเขตเมือง
										ในเทศบาลนครเชียงราย
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จุดเริ่มต้น
ในการพัฒนานโยบาย

การดูแลผู้สูงอายุ
การวิเคราะห์ตัวเอง 

: ฐานข้อมูลความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ
และครอบครัว

ของเทศบาลนครเชียงราย 
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47.5% 43.6%

4.3%

ค่าเฉลี่ยของขนาดครัวเรือน
ประมาณ 3.25 คน 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกัน
กับบุตรร้อยละ 69.3 

สวัสดิการจากรัฐที่ครัวเรือนได้รับ 3 อันดับแรก
 1)สวัสดิการการรักษาพยาบาล
 2)เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
       3)สวัสดิการจากกองทุนหมู่บ้าน
         กองทุนชมชน
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การวิเคราะห์การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุและครอบครัว 

ร้อยละ
89.00

ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ร่วมกันหลายคน

ร้อยละ
11.65

ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับคู่สมรสโดยล�าพัง

ร้อยละ
11.10

ผู้สูงอายุอาศัยอยู่เพียงคนเดียว

ร้อยละ
1.86

ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับหลานโดยล�าพัง
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ร้อยละ
53.7

ผู้สูงอายุได้รับเงินจากบุตรที่อยู่ด้วย

ประมาณ
ร้อยละ
20.7

ผู้สูงอายุได้รับการเกื้อหนุนจากบุตรที่
อยู่กันคนละที่

ร้อยละ
5.70

ผู้สูงอายุต้องให้เงินแก่ลูกที่อยู่ด้วยกัน

ร้อยละ
40.20

ต้องดูแลความเป็นอยู่ในชีวิตประจ�าวัน
แก่หลาน

ร้อยละ
14.00

ต้องดูแลรับผิดชอบหลาน

ร้อยละ
6.80

ต้องดูแลรับผิดด้านการเงิน
แก่หลาน
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การวเิคราะห์สภาวะสุขภาพของผูส้งูอายแุละครอบครวั

การวิเคราะห์สภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุและครอบครัว 
พิจารณาจากการประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว 
และผู้ดูแลผู้สูงอายุ

  ร้อยละ 63.5 

ของผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง 
มีภาวะสุขภาพในระดับดี

   ปัญหาสุขภาพ

ของผู้สูงอายุและสมาชิก
ในครอบครัวส่วนใหญ่ คือ 
ปัญหาเกี่ยวกับโรค
ความดันโลหิตสูง
รองมาได้แก่โรคเบาหวาน 
และ โรคหัวใจ  
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		ร้อยละ	68.2

เมื่อส�ารวจผู้ดูแลปรนนิบัติ
ผู้สูงอายุพบว่าส่วนใหญ่ดูแลตัวเอง	

ร้อยละ	31.8	

ของกลุ่มตัวอย่าง	มีผู้ดูแล	ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นการดูแล	โดยบุตร	และคู่สมรสตามล�าดับ
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การวิเคราะห์ลักษณะทางเศรษฐกิจ
และสังคมของผู้สูงอายุและครอบครัว

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้สูงอายุในเทศบาลนครเชียงราย  
ค่อนข้างสูงโดยเฉลี่ย เท่ากับ 10,435.72 บาทต่อเดือน  

ร้อยละ 46.1
 ยังคงท�างาน	 ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพ	 ค้าขาย
เป็นกิจการของตนเอง
หรือครอบครัว	 	 	ถัดมา
ท�างานรับจ้างทั่วไป	และ
เกษตรกรรมเป็นกิจการ
ข อ ง ต น เ อ ง ห รื อ
ครอบครัว		

43.8%

38.5%

8.5%

สาเหตุส�าคัญที่ท�างาน

ท�างานเพื่อต้องการรายได้เพิ่มเลี้ยงตนเอง/
ครอบครัว	

ท�างานเพื่อต้องการมีสุขภาพแข็งแรง/มีแรง
ท�างาน	

ท�างานเพื่อต้องการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์	

	รายได้หลักมาจากการท�างาน	

รายได้จากบ�าเหน็จ

รายได้จากเบี้ยยังชีพ	
 

รายได้เฉลี่ยของผู้สูงอายุ

58.77%

12.11%
6.21%
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รายไดจ้ากสมาชกิอืน่ ๆ ในครอบครัว

6.28%
5.80%

2.88% 2.85%

รับมาจากลูกชายสมรส	

ลูกสาวสมรส	

ลูกสาวโสด

ลูกชายโสด

ร้อยละ
	60	

ร้อยละ	
23	

ร้อยละ	
18		

รายได้ของผู้สูงอายุเอง

รายได้จากสมาชิกในครอบครัว

รายได้จากสวัสดิการ/บ�านาญภาครัฐ

ร้อยละ 57.8 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีเงินออม

ร้อยละ 25 ผู้สูงอายุมีเงินต�่ากว่า 50,000 บาท

ร้อยละ 62.3 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ไม่มีหนี้สิน
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การวิเคราะห์สถานการณ์
ความยากจนของผู้สูงอายุ 

สัดส่วนของผู้สูงอายุ
ที่ตกอยู่ในความยากจน 
ร้อยละ 15.53 ผู้สูงอายุ

เพศชายมีสัดส่วน
ความยากจน 

น้อยกว่า
ผู้สูงอายุเพศหญิง  

ผู้สูงอายุที่อยู่ล�าพัง
มีสัดส่วนความยากจน

ร้อยละ 18.31  ซึ่งสัดส่วน
ความยากจนดังกล่าว

ค่าที่ได้นั้นมากกว่าค่าเฉลี่ย
โดยรวมและผู้สูงอายุที่

อยู่ร่วมกับสมาชิกครอบครัว

ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยกับ
คู่สมรสล�าพัง มีสัดส่วน
ความยากจน คิดเป็น

ร้อยละ14.67 ความยากจน
ดังกล่าวค่าที่ได้มากกว่าค่า
เฉลี่ยโดยรวมและผู้สูงอายุ

ที่อยู่ร่วมกับสมาชิก
ครอบครัวเช่นกัน

ผู้สูงอายุ
ที่มีการศึกษาน้อยนั้น
มีสัดส่วนของผู้สูงอายุ

ที่เป็นคนยากจน
สูงถึงร้อยละ 22.53 

ส�าหรับการวิเคราะห์การ
กระจายรายได้ของผู้สูงอายุในเทศบาล	พบว่า	ค่าดัชนี	Gini	หรือดัชนีชี้วัด
ความไม่เท่าเทยีมกนัด้านรายได้	รวมเท่า	0.501	ซึง่สงูกว่าค่าดชัน	ีGini	ของ
ทั่วประเทศ	ภาคเหนือและเขตเมืองในปี	2558	เท่ากับ	0.445	และ	0.388	
0.434ตามล�าดบั	จากผลดงักล่าวจงึท�าให้ประเดน็หนึง่ทีผู่ก้�าหนดนโยบาย
ของเทศบาลนครเชียงราย	 จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญ	 คือ	 ปัญหาความ

เหลื่อมล�้าทางรายได้
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การวิเคราะห์ลักษณะทางสังคม
ของผู้สูงอายุ

ลักษณะทางสังคมของผู้สูงอายุ

	 ร้อยละ	79.3		เป็นสมาชิกกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์	

	 ร้อยละ	63.7		เป็นสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ	

	 ร้อยละ	49.1	 	เป็นสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มออมทรัพย์	

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม  

	 ร้อยละ	100	ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มสหกรณ์/
กลุ่มออมทรัพย์	และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวลาว่างเพื่อความ
สุขกาย/สุขใจ		

	 ร้อยละ	96.7	ผู้สูงอายุเข้าร่วมกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์	

	 ร้อยละ	96.5	ผู้สูงอายุเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ	
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การเข้าถึง
ปัญหาและความต้องการ

ของประชาชน 
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  ปัญหาระดับบุคคล		คือ	ปัญหาเกิดจากทัศนคติและ	
	 	 ค่านยิม		ส่วนบุคคล	เช่น	คนทีเ่ป็นข้าราชการเกษยีณ
	 	 มักจะมีความรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า	 	 ไม่ได้รับการ
เหลยีวแลหลังจากท�างานเพือ่บ้านเมืองมานาน		แต่เมือ่เกษียณแล้ว
ก็ดูชีวิตไม่มีคุณค่า	 ไม่ได้รับนับถือหรือยอมรับจากคนอื่นดังเช่นที่
ผ่านมา	เนือ่งจากต้องท�างานด้วยและไม่สามารถดแูลได้อย่างเต็มที่	

1

ปัญหาของผู้สูงอายุ

ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ สิทธิประโยชน์
และสวัสดิการ

สังคม

46.27%

38.66%
37.88%

1
2 3

ปัญหาของผู้สูงอายุในมิติทางสังคมวัฒนธรรม
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
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  ปัญหาระดับครอบครัว		เมื่อผู้สูงอายุไม่ได้ไป	
	 	 ท�างานแล้ว	 และต้องหากิจกรรมท�าในแต่ละวัน
	 	 เพื่อไม่ให้ว่างหรือไม่รู้สึกว่าตนเองใช้เวลาไม่คุ้มค่า		ผู้
สูงอายุมักจะมีความคาดหวังจากครอบครัวว่าจะดูแลหลังจากที่
ตนเองเป็นผู้ดูแลครอบครัวมานาน		แต่ความเป็นจริงคือครอบครัว
ต้องไปท�างานและไม่มีเวลาท่ีจะดแูลได้อย่างทีต่นเองต้องการ			ท�าให้
เกิดป ัญหาและช ่องว ่างทางความคิดระหว ่างผู ้สูงอายุกับ
ครอบครัว	ท�าให้ผูส้งูอายเุกดิความรูสึ้กน้อยเนือ้ต�า่ใจว่าไม่ได้รบัการ
นบัถอืจากครอบครวั		และครอบครวัเองกม็องว่าผูส้งูอายเุป็นภาระ	
ท�าให้ต้องดูแลและท�าได้ยากเน่ืองจากต้องท�างานด้วยและไม่
สามารถดูแลได้อย่างเต็มที่		
  

  ปัญหาระดับชุมชน	 ผู้สูงอายุไม่สามารถปรับตัวให้ 
	 	 เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน	 เช่น	 	 การที่
	 	 ตนเองไม่ค่อยได้มีบทบาททางสังคมและชุมชน		หรือ
ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน		ด้วยข้อจ�ากัดทางด้าน
ร่างกายและความคิดที่เกิดช่องว่างระหว่างตนเองกับคนในชุมชน	
เป็นต้น

2

3
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 ความต้องการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกหรือ
ความช่วยเหลือจากเทศบาลนครเชียงราย	พบว่า	

   	 ความต้องการด้านความมั่นคงในชีวิต  
	 	 	 	 คือ	 ด้านการส่งเสริมให้เกิดกลุ่มการ
	 	 	 	 ออมทรัพย์เพื่อใช ้ในยามชราภาพ	

 	 ความต้องการด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	
	 	 คือ	 การปรับปรุงถนน/ทางเดิน/ห้องน�้า/อาคาร
	 	 สาธารณะให้เอื้อต่อการด�าเนินชีวิตของผู้อายุ		

1

2
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    ความต้องการด้านการดูแลสุขภาพ
    คือ	 การจัดเตรียมระบบดูแลสุขภาพ
	 	 	 	 ระยะยาวของผู้สูงอายุในชุมชน	

   ความต้องการด้านสังคม	ต้องการให้มีการจัด
	 	 	 สร้างอาคารเอนกประสงค์ส�าหรับชุมชนและ
	 	 	 ผู้สูงอายุเพื่อท�ากิจกรรมในชุมชนให้มากขึ้น		
	 	 	 และสร้างกิจกรรมในชมุชน	เพือ่ท�าให้ผูส้งูอายุ
	 	 	 ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและมีความสุข	

3

 4
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มหาวทิยาลยัวยัทีส่ามเทศบาลนครเชยีงราย 

	 สร้างชีวิตชีวาให้ผู้สูงอายุ
เ ท ศ บ า ล น ค ร เ ชี ย ง ร า ย
“นครแห่งความสขุ	ส�าหรบัคนทกุวยั” 
ได้ก�าหนดนโยบายให้กองการ
ศึกษา	 เทศบาลนครเชียงรายได้
ขบัเคลือ่นมหาวทิยาลยัผูสู้งอาย	ุ
เพือ่ท�าให้ผูม้สูีงอายไุด้รับความรู้
การดูแลสุขภาพของตนเอง	

หลักการใช้ชีวิตให้เป็นผู้สูงอายุ
ท่ีมีความสุข	 การได้แลกเปลี่ยน
ทัศนคติ	 ความคิดและการท�า
กิจกรรมต่าง	ๆ	ร่วมกัน	การได้
ท�าประโยชน์ต่อสังคม	 การได้
ช่วยเหลือสังคม	 ท�าให้ผู้สูงอายุ
อยู่อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี	
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การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่วัยที่สาม
	 หลักสูตรเกิดจากความต้องการของผู้สูงอายุในเทศบาล
จังหวัดเชียงราย	 โดยได้ท�าการศึกษาความต้องการของผู้เรียน	
ผลการด�าเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการผู ้สูงอายุเพื่อพัฒนา
หลักสูตรท่ีผู้สูงอายุในชุมชนสนใจ	 จัดโดยเทศบาลนครเชียงราย	
จ�านวน	8	หลักสูตรได้แก่	
	 	 หลักสูตรศาสนา

	 	 หลักสูตรศิลปวัฒนธรรม	ประกอบด้วย	
	 		 วิชาดนตรีพื้นเมือง	วิชาฟ้อนเล็บ	ฟ้อนเจิง	
  
	 	 หลักสูตรสิ่งแวดล้อม
 
	 	 หลักสูตรท่องเที่ยว	

	 	 หลักสูตรเทคโนโลยีและการสื่อสาร	

	 	 หลักสูตรสังคมและความสุข	ประกอบด้วย	
	 			 วิชาไลน์แดนซ์	วิชาลีลาศ	วิชาร�าวง	

	 	 หลักสูตรสุขภาพ	

	 	 หลักสูตรเศรษฐกิจ	

1

2

3

4

5

6

7

8
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ภาพที่ 	 2 	 	 ที่ มาของหลักสูตร ในมหาวิทยา ลัย วัยที่ สาม	
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	 จ�านวนผู ้เรียนในมหาวิทยาลัยวัยที่สาม	 เทศบาลนคร
เชียงราย	มีสถิติผู้เข้าเรียนตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2560-2561	ดังต่อไปนี้	
ตารางที่	1	ตารางสรุปผู้สมัครและผู้เรียนในมหาวิทยาลัยวัยที่สาม	
เทศบาลนครเชียงราย	
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 การจัดการเรียนการสอน 

	 ใน1	ปี	เปิดการเรียนการสอน	จ�านวน	2	ภาคเรียน	คือ	

 ภาคเรียนที่ 1
	 เปิดเรียน	เดือนพฤษภาคม	ถึงเดือนกันยายน	

 ภาคเรียนที่ 2 
	 เปิดเรียน	เดือน	พฤศจิกายน	ถึง	เดือนมีนาคม	

 ตารางสอนของมหาวิทยาลัยที่สาม 

	 ตารางเรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยวัยที่	3	นั้น	เรียน
ตั้งแต่วันจันทร์	ถึง	วันเสาร์	ตั้งแต่	09.00-16.00	น.		รายละเอียด
ในตารางต่อไป
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หลักสูตรสิ่งแวดล้อม

 
 
ตารางที่ 2  ตารางเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่ 3 
ประจ�าปี 2561 

วัน

จันทร์

อังคาร

พฤหัสบดี

พุธ

ศุกร์

เสาร์

เช้า
09.00-12.00 น.

บ่าย
13.00-16.00 น.

หลักสูตรด้านสุขภาพ
หลักสูตรศาสนา

หลักสูตรด้านสุขภาพ :โยคะ
หลักสูตรด้านการท่องเที่ยว

หลักสูตรเทคโนโลยีและการสื่อสาร
วิชาคอมพิวเตอร์
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาภาษาจีน

หลักสูตรด้านเศรษฐกิจ

หลักสูตรสังคมและความสุข
วิชาลีลาศ

หลักสูตรด้านท่องเที่ยว
หลักสูตรสังคมและความสุข
วิชาไลน์แดนซ์

หลักสูตรสังคมและความสุข
วิชาร�าวง

หลักสูตรศิลปวัฒนธรรม
วิชาดนตรีพื้นเมือง

วิชาร�าพัด

หลักสูตรศิลปวัฒนธรรม
วิชาดนตรีพื้นเมือง (ชั้นสูง)

หลักสูตรสังคมและความสุข
วิชาร�าวง(ชั้นสูง)



43 

บรรยากาศ
การจัดการเรียนการสอน	

โดยใช้	
ปราชญ์ในชุมชนและวิทยากรจิตอาสา		
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หลักสูตรคอมพิวเตอร์ 

หลักสูตรสุขภาพ

วิชาสุขภาพผู้สูงวัย วิชาโยคะ
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หลักสูตรสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรเศรษฐกิจ : ท�ากระเป๋า
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หลักสูตรสังคมและความสุข

วิชาลีลาศ  วิชาร�าวง

วิชาไลน์แดนซ์ 
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หลักสูตรดนตรีพื้นเมือง



48

หลักสูตรท่องเที่ยว

หลักสูตรศาสนา



49

การแสดงน�าผลงาน
ของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน
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การแสดงน�าผลงาน
ของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน
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ความประทับใจ
ต่อมหาวิทยาลัยวัยที่สาม



52



53



54



55
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เรียนรู้
ศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน 
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	 หลงัจากนกัศกึษาเรยีนครบ	8	หลกัสตูรแล้วก่อนจบหลักสูตร	
ต้องมาอบรมหลักสูตรศาสตร์พระราชา	 ของหอปรัชญาที่	 9	 ของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชยีงราย	ซึง่เป็นการทอดถ่ายองค์ความรูเ้รยีน
ศาสตร์พระราชาให้นักศึกษาทุกคนก่อนที่จะจบการศึกษา	 ภายใต้
แนวคิดหลักสูตร	KEEP	Model	 	 เพื่อนักศึกษามีความรู้และความ
เข้าใจศาสตร์พระราชาอย่างแท้จริง	 และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตน	และพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

ภาพที่	3	หลักสูตรศาสตร์พระราชาภายใต้แนวคิด
										หลักสูตร	KEEP	Model	
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 โดยฐานการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 

	 ฐานที่	1	

	 ตามรอยคีตราชัน	พระมหากษัตริย์นักดนตรี	รัชกาลที่9	

	 ฐานที่	2	
 
	 “รอบรู้ในศาสตร์พระราชา”		
	 	2.1	 พระราชประวัติ
	 	2.2	 เหตุแห่งความทุกข์ยาก
	 	2.3	 หลักการทรงงาน
	 	2.4	 น�้าคือชีวิต	ดินดีคือต้นทุน	ปลูกป่าในใจคน
	 	2.5	 การศึกษาคืออาวุธ
	 	2.6	 ความสุขสู่ขุนเขา
	 	2.7	 ข้าของแผ่นดิน	“ราชภัฏเชียงราย”
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	 ฐานที่	3

	 “เสริมสร้างประสบการณ์วิถีไทแห่งความพอเพียง”	
		 3.1		Campus	Tour	:	วิถีคนของพระราช
	 3.2	 คนกับความหลากหลายทางชีวภาพ

				 ฐานที่	4	

	 สถานีตามรอยเท้าพ่อ	เป็นการเรียนรู้หลักปรัชญา	 	
	 เศรษฐกิจพอเพียง	และการท�าเกษตรทฤษฏีใหม่	

					 ฐานที่	5		

	 “สร้างพลังรากแก้วของแผ่นดิน	สู่การเป็นคนของราชา	
	 อย่างภาคภูมิใจ
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บรรยากาศการอบรมหลักสูตรศาสตร์พระราชา
ของนักศึกษารุ่นที่ 1
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บรรยากาศการอบรมหลักสูตรศาสตร์พระราชา
ของนักศึกษารุ่นที่ 1
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3

 
 

 เกณฑ์การจบหลักสูตร มีดังนี้
 

	 นักศึกษาสามารถเรียน	3	หลักสูตร	ใน	1	ภาคเรียน	
 
	 นกัศกึษาต้องมเีวลาเรยีนในแต่ละวชิา	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	

	 นักศึกษาที่เรียนจบ	3	หลักสูตรใน	1	ภาคเรียน	จะมีสิทธิ์
	 รับเข็มสัญลักษณะของมหาวิทยาลัยวัยที่สาม	

	 นักศึกษาที่เรียนครบ	8	หลักสูตร	และผ่านการอบรม
	 หลักสูตรศาสตร์พระราชาพร้อมกับศึกษาดูงานหอปรัชญา
	 รัชกาลที่	9	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	หรือเข้ารับการ
	 พัฒนาจิตจะได้รับปัญญาบัตรและครุยของมหาวิทยาลัย
	 วัยที่สาม	
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การรับปัญญาบัตรของนักศึกษา :	สัญลักษณ์ความส�าเร็จ	
	 นักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สาม	จบการศึกษารุ่นที่	1	
จ�านวน	63	คน	รับปัญญาบัตร	เมื่อวันที่	30	ธันวาคม	2561	

ภาพถ่ายการรับปริญญาบัตร 
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ภาพถ่ายการรับปริญญาบัตร 
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การทอดถ่ายความส�าเร็จของมหาวิทยาลัยวัยที่สาม
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การทอดถ่ายความส�าเร็จของมหาวิทยาลัยวัยที่สาม
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การทอดถ่ายความส�าเร็จของมหาวิทยาลัยวัยที่สาม
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การทอดถ่ายความส�าเร็จของมหาวิทยาลัยวัยที่สาม
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ศนูย์พัฒนาคณุภาพชวีติผูสู้งอายแุละผู้พกิาร

 
มีสุขภาวะที่ดี
ลดภาระพึ่งพิง 

และแบ่งเบาภาระของครอบครัว  

วิสัยทัศน์ 

เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ 
ให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนในระดับประเทศ
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พันธกิจหลัก

ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนคร
เชียงราย	

  เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใน

รปูแบบท่ีหลากหลายเป็นประโยชน์และเหมาะสมแก่ผูส้งูอายแุละผู้

พิการ

	 	 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งของ

องค์กรผู้สูงอายุและผู้พิการ

	 	 ส่งเสริมให้ผูส้งูอายแุละผูพ้กิารมโีอกาสใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์

	 	 ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ	มีโอกาส

แสดงความสามารถและใช้ศักยภาพของตนให้เป็นประโยชน์ต่อ

ตนเอง	ครอบครัว	ชุมชน	สังคม

	 	 ฟ้ืนฟสูภาพร่างกายและจติใจให้ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร

ด�ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพลดอุปสรรค	ในการด�ารงชีวิต		 	

	 	 เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการตามโครงการดแูล

ระยะยาวด้านสาธารณสุขส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

(Long	Term	Care)	ในเขตเทศบาลนครเชียงราย
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เป้าหมายของศูนย์ 

	 ผู้สูงอายุและผู้พิการ	ได้รับการบริการอย่างมีมาตรฐาน	
ลดภาวะพึ่งพิง	สามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมีความสุข

กลุ่มเป้าหมาย 
	 ผูส้งูอายใุนโครงการ	LTC		ผูส้งูอาย	ุผูพ้กิาร	และผู้ป่วยเรือ้รัง
ทุกกลุ ่มวัยที่ทาง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห ์	
มีแผนฟื ้นฟูสภาพในชุมชน	 ผู ้ป่วยทุกกลุ่มวัยและผู ้สูงอายุใน
เขตเทศบาลนครเชียงราย

การท�างาน
 เป็นการบูรณาการของหน่วยงานท้องถิ่นกับโรงพยาบาล
ประจ�าจังหวัด		โดยในแต่ละวันจะมีผู้สูงอายุมาใช้บริการ	3-5	
รายและในช่วงบ่ายของทุกวันจะมีทีมแพทย์และพยาบาลตลอด
จนอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุเยี่ยมบ้านของผู้สูงอายุทุกวัน	วันละ	
4-5	หลังคาเรือนในเขตเทศบายนครเชียงราย	
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

														 เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบการเรียนรู้	และ	 	
	 	 เสริมสร้างภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและผู้พิการ

														 เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ	
	 	 ระยะยาวในชุมชนที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและบริบท
	 	 ของพื้นที่

														 ผู้สูงอายุและผู้พิการมีความรู้	ทักษะ	และ	
	 	 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองอย่าง
	 	 ต่อเนื่อง

1

3

2
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บทบาทหน้าที่ของบุคลากรภายในศูนย์ฯ

 เจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์

-	ประสานงานและอ�านวยการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	(ผู้จัดการ	
		ดูแลผู้สูงอายุ	,	ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ	,	ญาติผู้รับบริการ	,	
		ทีมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์)
-	ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเวชภัณฑ์อุปกรณ์และสถานที่
-	จัดท�าทะเบียนผู้รับบริการ	/	ซักประวัติ	/ตรวจวัดสัญญาณชีพ

 ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager)

-	จัดท�าข้อมูลผู้สูงอายุ	ที่ต้องการการดูแลช่วยเหลือ	ทั้งเชิงรับ
		และเชิงรุก
-	ประเมินคัดกรองผู้สูงอายุ,	จัดท�าแผนการดูแลรายบุคคล	
		(care	plan)
-	จัดท�า	care	conference
-	ประสานการปฏิบัติงาน	การดูแลผู้สูงอายุ	วางแผนการดูแล
-	Team	building
-	บริหารจัดการและควบคุมก�ากับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ	
-	ทบทวนแผนการดูแล	ปรับปรุงและจัดท�าแผนการดูแลใหม่
		ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

1

2
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 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care giver)

-	ประสานผู้รับบริการและญาติ
-	ปฏิบัติหน้าที่ตาม	care	plan	
-	ส�ารวจปัญหาทางสังคม	/	สิง่แวดล้อม	ผูส้งูอายใุนความรบัผิดชอบ
-	ร่วมทีมในการจัดท�า	care	conference
-	บันทึก	/	รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน	การดูแล
		ผู้สูงอายุในความรับผิดชอบ

 ทีมพี่เลี้ยง
 (เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	)
-	ร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
-	พัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุให้พร้อมช่วยเหลือ
		ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	ผู้รับบริการและครอบครัวในการฟื้นฟู
		สมรรถภาพและการด�ารงชีวิต
-	จัดโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายที่เหมาะสม
-	นิเทศ/ติดตาม/ประเมินความก้าวหน้าในการให้บริการ
-	รับปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ	ทางด้านสุขภาพผู้รับบริการ

3

4
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 ตารางที่ 3 ตารางกิจกรรม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
                    ผู้สูงอายุและผู้พิการ

		ที่มา	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ
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	 เครือข่ายของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ
หน่วยบริการสาธารณสุขท่ีเป็นเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุ	
มีจ�านวน		6	แห่งครอบคลุมทุกพื้นที่ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย	
 

ภาพที่	4	เครือข่ายของของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

										และผูพ้ิการ
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บรรยากาศกิจกรรมของศนูย์พฒันาคุณชีวติผูส้งูอายุและผูพ้กิาร

คณะกรรมการขับเคลือ่นศนูย์พฒันาคุณชวีติผูสู้งอายแุละผู้
พกิารและผู้บริหารเทศบาล
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บรรยากาศการใช้บริการที่ศูนย์พัฒนาคุณชีวิต
ผู้สูงอายุและผู้พิการ



81

กิจกรรม แพทย์แผนไทย

กิจกรรม กายภาพบ�าบัด
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กิจกรรม บ�าบัด

กจิกรรมหารดแูล อ่ืน ๆ(สระพผม ตดัผม ก�าจดัเหา) 
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กิจกรรมการเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมหมอครอบครัว
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ทีมกายภาพ แพทย์แผนไทยสอนผู้ดูแลที่บ้าน

เยี่ยมบ้านโดยผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
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ฝึกปฏิบัติศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน

กิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ
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CG เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุร่วมกับทีมหมอครอบครัว
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กระบวนการจัดการความรู้
ด้านการดูแลผู้สูงอายุในเขตเมือง

ตารางที่	4	กระบวนการจัดการความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุใน
เขตเมืองของเทศบาลนครเชียงราย	
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ปัจจัยที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ
ของนโยบายดูแลผู้สูงอายุ
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  ผู้น�าน้อมน�าวิธีการแห่งศาสตร์พระราชา
  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “เข้าใจ เข้าถึงและ  
  พัฒนา”ในการด�าเนินนโยบายดูแลผู้สูงอายุ 

	 จากวิสัยทศัน์ของผูน้�าของเทศบาลนครเชยีงราย	ซึง่ได้มกีาร
ก�าหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครเชียงรายที่ว่า	 “นครเชียงราย	
นครแห่งความสขุ	ส�าหรบัคนทุกวยั”	ดังนัน้เทศบาลจงึให้ความส�าคญั
กับคนทุกวัย	ประกอบกับได้ให้มีความเข้าใจสถานการณ์ของบริบท
ของสังคมสูงวัย	 ดังนั้นจึงท�าให้เกิดเป็นนโยบายการดูแลผู้สูงวัย
ของเทศบาล	 กล่าวคือเทศบาลได้ก�าหนดนโยบายต่าง	 ๆ	 เพ่ือ
การพฒันารองรับการก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูวยัในเขตเมอืงครอบคลุม
ผู้สูงอายุทุกกลุ่ม	ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดสังคม	ติดบ้านและ
ติดเตียงจึงเป็นจุดเร่ิมต้นที่ส�าคัญในการเกิดมหาวิทยาลัยวัยที่สาม
และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ

1
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  ผู้น�าเปิดใจและสร้างการมีส่วนร่วมให้
  ภาคประชาชนมาร่วมในการพัฒนา  
 
	 ผู้น�าเปิดใจและสร้างการมีส่วนร่วมให้ภาคประขาชนเข้ามา
ด�าเนนิการเป็นหลกั	ท�าให้รปูแบบการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยั
วัยที่สาม	 และ	 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู ้พิการ	
มีขับเคลื่อนโดยใช ้คณะกรรมการที่ เป ็นผู ้สูงอายุในเทศบาล
นครเชียงรายเป็นผู ้ด�าเนินการหลัก	 ท�าให้ช ่องว่างระหว่าง
ภาคประชาชนและภาครัฐลดลง	 ตลอดจนมีความเข้าใจผู้สูงอายุ
ด้วยกันเอง	 และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ
ได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆอีกด้วย	 	 	 ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่าการวางแผน
การจัดกิจกรรมต่างๆในการดูแลผู ้ สูงอายุนั้นขับเคล่ือนโดย
ภาคประชาชน	 ในรูปแบบของคณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก
ของเทศบาลนครเชียงรายนับว่าเป็นนวัตกรรมของการบริหาร
จัดการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเมือง		ในขณะ
ทีเ่ทศบาลเป็นเพยีงหน่วยงานก�ากับดูแลและให้การสนับสนนุเท่าน้ัน

2
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  พลังจิตอาสาเป็นแรงขับเคลื่อนไปสู่ความส�าเร็จ 

	 การด�าเนินงานโดยใช้คณะกรรมการ	วิทยากร	และผู้ดูแลผู้
สูงอายทุีเ่ป็นจติอาสาเป็นหลัก	ท�าให้การขบัเคล่ือนนโยบายน้ันเป็น
ไปในทิศทางเดียวกันคือ	 ให้ความส�าคัญกับประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน	ดังนั้นการท�างานจึงไม่มีความขัดแย้งใน
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน		

  ผู้น�าภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและ
  เป็นปราชญ์ในชุมชน 

	 ผู้น�าภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวัยที่สามและ
ศนูย์พฒันาชีวิตผูสู้งอายแุละผูพ้กิาร	มคีวามเขม็แขง็		มคีวามรอบรู้	
ตลอดจนมทีกัษะการเป็นผูน้�าทีด่	ีและเป็นจิตอาสา	ท�าให้การด�าเนนิ
งานนโยบายดูแลผู้สูงอายุเป็นไปอย่างราบรื่น	

3

4
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  การท�างานอยู ่บนพื้นฐานการเคารพซึ่งกัน
  และกัน การรับฟังเสียงส่วนน้อย ตลอดจนยึด 
  หลักประชาธิปไตย
5

	 	เนือ่งจากการท�างานโดย
ส่วนใหญ่เป็นจิตอาสาที่เข้ามา
ท�างานจึงเกิดความเคารพซึ่งกัน
และกัน	 เน่ืองจากทุกคนเป็น
ผู ้เสียสละเข้ามาท�างาน	 และ
เป ็ นการท� า ง าน ในรู ปแบบ
คณะกรรมการที่มีการประชุม
แลกเปล่ียนกันความคิดเห็นกัน

อย่างสม�า่เสมอ	และมตส่ิวนใหญ่
จะเป็นไปตามหลกัประชาธปิไตย
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  การท�างานในรูปแบบของประชารัฐ ท�าให้เกิด
  การบูรณาการงานร่วมกันระหว่างท้องถิ่น   
  สถาบันการศึกษา และโรงพยาบาล 

ภาพที่	5	ปัจจัยที่น�าไปสู่ความส�าเร็จและหน่วยงานที่ร่วมพัฒนา							
	 			นโยบายดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลนครเชียงราย

6
	 จากการบูรณาการงาน
ร่วมกันของภาคประชาชน	 และ
หน่วยงานต่างๆของภาครฐั	ไม่ว่า
จะเป็นสถาบันการศึกษา	 และ
โรงพยาบาลในท้องถิ่น	 ท�าให้
เทศบาลนครเชียงราย	 มี ท่ี

ปรึกษาพี่ เลี้ ยงและ	 ผู ้ ร ่ วม
ขับเคลื่อนนโยบายการดูแล
ผูส้งูอายจุากหน่วยงานภาคนอก	
ท�าให ้การขับเคลื่อนนโยบาย
ดั งกล ่ าว เกิดความเข ้มแข็ ง	
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เชียงรายนครแห่งความสุขส�าหรับคนทุกวัย
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