
รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการ อำเภอผู้สูงอายุสุขภาพดี 

 
การนำเสนอผลการดำเนินงานในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 

ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 

 

1. ความเป็นมา     
 อำเภอสอง เป็นชุมชนเหนือสุดของจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน อำเภอสองเป็นภูมิ
ประเทศที่เป็นภูเขาและป่าไม้ประมาณร้อยละ70 ของพื้นที่ ตัวอำเภอมีความสูงประมาณ 180 เมตร จาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยจุดสูงที่สุดอยู่ที ่บริเวณดอยหลวง(อยู่ในตำบลสะเอียบ จุดแบ่งเขตแดนระหว่าง
จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน)สูงประมาณ 1,300 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง จำนวนประชากรทั้งหมด
51,871 คน มีลักษณะปัญหาทางประชากรเช่นเดียวกับชุมชนอื่น ๆในจังหวัดแพร่ คือการก้าวเข้าสู่สังคม ซึ่งถูก
กำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดในปัจจุบัน 
 ผู้สูงอายุในอำเภอสอง จำนวน 6,148 คน เนื่องด้วยอำเภอสองยังไม่มีการจัดตั้งศูนย์ที่ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
อย่างครบวงจรในระดับอำเภอ ทำให้ข้อมูลของผู้สูงอายุในมิติต่าง ๆกระจายอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น อบท รพ.
สต. ชมรม ผู้สูงอายุ แต่ข้อมูลทั้งหมดไม่ได้ถูกรวบรวม วิเคราะห์และนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบ
ต่อการดูแลผู้สูงอายุดังนี้ 
- ไม่ทราบสถานะสุขภาพโดยรวมของผู้สูงอายุในอำเภอสองส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณและบริการ

สุขภาพ 

องค์กรรับทุน: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายโยธิน  หนองซิว 
ผู้จัดการโครงการ นายโยธิน  หนองซิว 
คณะทำงาน 1. นางอนามัย อ้นจันทร์ ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอง 

2. นางสุธาสินี ดวงโชติอมรกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบ
งานวิจัยและคุณภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอง 
3. นายโยธิน หนองซิว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหลวง  
4. นายพร้อมพงษ์ ธงชัย นักวิชาการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ เทศบาล
ตำบลห้วยหม้าย 
5. นางพัชยา ขันทะรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล รพ.สต.
สะเอียบ 

องค์กรรับทุน: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอง 
ระยะเวลาโครงการ:  ระยะ 2 เดือน (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 –  31 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 
พื้นที่ดำเนินการ ต.สะเอียบ อ.สอง จังหวัดแพร่ 
งบประมาณ 15,000 บาท (หนึ่งหมืน่ห้าพันบาทถ้วน) 



- การดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นภาพรวมของอำเภอ มีการแยกส่วนตามพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งในส่วน อปท.และ
สาธารณสุข 

- ขาดการประสานงานด้านการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุระหว่างท้องถิ่น.และสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
- ขาดพ้ืนที่สาธารณะ/กิจกรรม/การออกกำลังกาย/สวัสดิการ ที่เพียงพอสำหรับผู้สูงอายุ 

 ดังนั้นคณะผู้จัดทำโครงการจึงมีความประสงค์ท่ีจะดำเนินกิจกรรมเพ่ือรวบรวมข้อมูลต่าง ๆเก่ียวกับผู้สูงอายุ
ในอำเภอสองเพ่ือสร้างเอกภาพทางข้อมูล เป็นพื้นฐานในการสร้างตำบล/อำเภอต้นแบบส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ
อย่างยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงค์  

1.1 เพ่ือรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่
สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่อำเภอสอง 

1.2 เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับอำเภอ 
 

3. เป้าหมายการพัฒนา 
      เกิดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือร่วมกัน (Data Center) 
 
4. ผลผลิต 

4.1 ชุดข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่สอดคล้อง
กับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 

4.2 ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และแนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่
นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับอำเภอ 

 
5. แนวทางดำเนินงาน  

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา 
ความต้องการของพ้ืนที่ 

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา และจัดทำแนวทางการพัฒนา
และขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

2.1 จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา 
2.2 วิเคราะห์และกำหนดกรอบประเด็นปัญหาเพ่ือการวิจัยและพัฒนาทั้งพ้ืนที่ 
2.3 ทวนสอบข้อมูลเพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ์กับพ้ืนที่  
2.4 จัดทำยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการเพ่ือการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่

การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 
 

 
 
 
 



ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน 
2.1 ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม 
พฤศจิกายน 63 ธันวาคม 63 มกราคม 64 กุมภาพันธ์ 64 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบข้อมูลทุน ศักยภาพ 
นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความ
ต้องการของพ้ืนที ่
1.1 ประชุมคณะทำงาน สร้างความเข้าใจ 
1.2 นำเรื่องเสนอผู้บริการ สสอ.  
1.3 ประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบการเก็บรวบรวม

ข้อมูล 
1.4 นำเสนอประเด็นผู้สูงอายุ ในที่ประชุม พชอ.เพ่ือ

กำหนดเป็นประเด็นแก้ปัญหาระดับอำเภอ 
1.5 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานประเด็นผู้สูงอายุและ

การเก็บข้อมูลระดับ พชต. 30 ท่าน 
1.6 ประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานเพ่ือเก็บข้อมูลเชิง

คุณภาพ 
1.7 เก็บรวบรวมข้อมูล 

1-30 พ.ย. 
 
 

23 พ.ย. 

 
 
 
 

3 ธ.ค. 
5 ธ.ค. 

 
13 ธ.ค. 

 
 

14 ธ.ค. 
24 ธ.ค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20-31 ม.ค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-15 ก.พ. 
กิจกรรมที ่ 2 ว ิเคราะห์ จ ัดหมวดหมู ่ องค์ความรู้  
สถานการณ์ปัญหา และจัดทำแนวทางการพัฒนาและ
ขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู ้ที ่นำไปสู ่การนำไปใช้
แก้ไขปัญหาและการขับเคลื ่อนนโยบายสาธารณะใน
พ้ืนที ่

    

     2.1 จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา    15-28 ก.พ. 
     2.2 วิเคราะห์และกำหนดกรอบประเด็นปัญหาเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนาทั้งพื้นท่ี 

  15-20 ม.ค.  

     2.3 ทวนสอบข้อมูลเพื่อเพ่ิมความสมบูรณ์กับพื้นท่ี     15-28 ก.พ. 
    2.4 จัดทำยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการเพื่อพัฒนา
และขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การนำไปใช้
แก้ไขปัญหาและการขับเคลื ่อนนโยบายสาธารณะใน
พ้ืนที ่

   มี.ค. 

 
 
 
 
 
 
 



2.2 ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
2.2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอำเภอสอง จังหวัดแพร่ 

1) ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด 
จังหวัดแพร่ มีนโยบายผลักดันให้แพร่เป็นเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงอายุตามนโยบาย

รัฐบาล พร้อมมอบนโยบาย 5 มิติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกลไกสำคัญ
ในการดำเนินงานอย่างจริงจังโดยผ่านมติที่ประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดเชียงราย โดยมีนโยบาย 5 มิติ ที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดแพร่ มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการนั้น ได้แก่ มิติด้านชุมชนเป็นการดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชน ตามกระบวนการรัฐที่ดำเนินการอยู่ ให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้น มิติด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นการขอ
ความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ หนุนเสริมให้เกิดการเติมเต็มในส่วนที่ขาด ด้านโครงสร้างสุขภาพ เช่น ราวจับ
สำหรับห้องน้ำ ม้านั่งเล็กๆสำหรับฟังธรรมตามวัดต่าง ๆ  

2) ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดแพร่ 
จังหวัดแพรแบงเขตการปกครองออกเปน 8 อําเภอ 78 ตําบล 708 หมูบาน 18 ชุมชน องคกร

ปกครองสวน ทองถิ่น 84 แหง ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลเมือง 1 แหง เทศบาล
ตําบล 25 แหง และ องคการบริหารสวนตําบล 57 แหง มีประชากร ณ เดือนมิถุนายน 2559 จํานวน 450,872 
คน จําแนกเปนชาย 218,505 คน  (รอยละ 48.46) หญิง 232,367 คน (รอยละ 51.54 คน)  

ในส่วนของอำเภอสองประกอบด้วยประชากร 35,143 คน ประชากรชาย 16,938 คน ประชากร
หญิง 18,205 คน เป็นผู้สูงอายุ 10,568คน ชาย 4,720 คน  หญิง 5,866 คน คิดเป็นร้อยละ30.07 ของประชากร
ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.2  ผลการรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความ

ต้องการที่สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพื้นที่อำเภอสอง 
    1) แหล่งข้อมูล/ที่มาของข้อมูล 

ลำดับ หน่วยงาน ที่อยู่ ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร 
/e-mail 

1 องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล 8 แห่ง อำเภอสอง นายพร้อมพงษ์ ธงชัย 
2 รพ.สต. 15 แห่ง อำเภอสอง นายโยธิน หนองซิว 
3 โรงพยาบาลสอง ม.5 ต.สะเอียบ นางสุธาสินี ดวงโชติอมรกุล 
4 สสจ.แพร่ ม.3 ต.สะเอียบ นางอนามัย  อ้นจันทร์ 



2) สถานภาพแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม เด่นสอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของ
พื้นที่จังหวัดแพร่ 

 

ลำดับ รายช่ือ
ตำบล 

ชื่อแหล่งเรียนรู้เด่น ชื่อผลงานเด่น/องค์
ความรู้/ภูมิปัญญา/

นวัตกรรม 

วิทยากรและผู้
ประสานงานใน

พื้นที่  

ข้อมูลที่สามารถ
ติดต่อได้ 

1 เทศบาล
ตำบลห้วย
หม้าย 
 

ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาล
ตำบลห้วยหม้าย 

-โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลห้วยหม้าย 
-ศูนย์กายอุปกรณ์
ผู้สูงอายุ 
-กองทุนเพ่ือผู้สูงอายุ 
-หลักสูตรเตรียมแก่ 

1. นายพร้อมพงษ์ 
ธงชัย 

ที่ตั้ง 73 หมู่ 12 ต.
ห้วยหม้าย อ.สอง 
จ.แพร่ 
เบอรต์ิดต่อ
054586195 

 
3) ผลการสอบทานข้อมูลเพื่อกำหนดประเด็นร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ 

อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 
ชื่อตำบล ปัญหาและความต้องการ รายละเอียดปัญหา/สาเหต ุ กลุ่มเป้าหมาย 

หัวเมือง กิจกรรมที่สนับสนุนการ
ดำเนินชีวิตของผู้สงูอาย ุ

- พื้นที่ในความรับผิดชอบมีการกระจายและอยู่ห่าง
กัน กิจกรรมที่จะดำเนินการไม่คอ่ยมีความ
ครอบคลุม จึงทำให้กิจกรรมบ้างอย่างผู้สงูอายุจะ
ไม่ได้รับการบริการที่ทั่วถึงและบางกิจกรรมใช้เวลา
ในการดำเนินการที่นาน 
-การแยกส่วนทำงานของ อปท 

ผู้สูงอาย ุ

แดนชุมพล งบประมาณในการสนบัสนนุ
กิจกรรมของผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุมีความสนใจในกิจกรรมของท้องถิ่นที่
ดำเนินการในพื้นที่แต่มีความต้องการของ
งบประมาณที่จะสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุใน
การดำเนินงานให้ต่อเนื่อง 

ผู้สูงอาย ุ

ทุ่งน้าว สนับสนนุอุปกรณ์ในการ
ช่วยเหลือและการซ่อมแซม
บ้าน 

ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการดำเนินชวีิตเพราะบางที่
ไม่มีความพร้อม ความมั่งคงของที่อยู่อาศัย เช่น
ห้องน้ำ บันได ที่เปน็ความเสีย่งในการหกล้ม 

ผู้สูงอาย ุ

เทศบาล 
ห้วยหม้าย 

จำนวนประชากรผูสู้งอายุที่อยู่
จริงในพื้นที่มีจำนวนมากและ
มีผู้สูงอายยทุี่มีภาวะพึ่งพิงใน
พื้นที ่

มีผู้สูงอายุในพื้นทีท่ี่อยู่จริงมากกว่าถึงร้อยละ ๓๐ 
ของจำนวนประชากรที่อยู่จริงและยังมีจำนวน
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึง่พิงจำนวน 112 คนใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และมีอยู่ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ   

ผู้สูงอาย ุ

บ้านหนุน -ปัญหาการแบ่งเขตท้องที่
ท้องถิ่นในการดูแลผูสู้งอาย ุ

ชุมชนบางหมู่บ้านแบ่งการปกครองด้วย 2 อบต.ทำ
ให้บริหารจัดการยาก การช่วยเหลือลำบาก 

ผู้สูงอาย ุ
บ้านกลาง 
เทศบาลสอง 

เตาปูน 
-งบประมาณในการจัด
กิจกรรม 

-งบประมาณในการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอาย ุ

สะเอียบ การจัดตั้งศูนย์ LTC มีการขอขึ้นทะเบียนแต่ยังไม่มีการดำเนินงาน  



4) ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่
นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ของ
ภาคีภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

4.1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา ทุนและศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ที่
นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับอำเภอ ในประเด็นอำเภอ
ผู้สูงอายุสุขภาพดี ของภาคีภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

 

ปัญหา 
รายละเอียด

ปัญหา/
สาเหตุ 

กลุ่มเป้าหมาย/               
ผู้ประสบปัญหา/               
ผู้ร่วมแก้ปัญหา 

แนวทาง
แก้ปัญหา 

คำถามวิจัย/
พัฒนา 

ข้อมูลสนับสนนุ 

ทุนและศักยภาพ 
นวัตกรรม/
แหล่งเรียนรู ้

พ้ืนที่กิจกรรม ขาดองค์กร
หลัก 

 ใช้ พชอ.
เป็น

ศูนย์กลาง
ของ

เป้าหมาย 

 - โรงเรียน
ผู้สูงอายุทุก 
อปท.( อบต.
บ้านกลาง,หัว
เมือง 3จุด,แดน
ชุมพล กิจกรรม
อาทิตละ 1 วัน) 
กองทุนเงินออม
วันละ 1 (บ้าน
กลาง) 
-กองทุนวันละ 1 
เป็นสวัสดิการ 
เป็นกองกลางใน
การเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุหลัง
ออกจากโรงบาล
โดยแกนนำ
ผู้สูงอายุแต่ละ
หมู่  สมาชิก 
เกิน 2 ปี 300 
บาท ไม่ถึง 2 ปี 
200 บาท ไม่
เกิน 5 ครั้ง/ปี 
ตาย เกิน 2 ปี 
3,000 บาท ไม่
ถึง 2 ปี 2,000 
บาท(ทุ่งน้าว 

การทำขนม 
การเย็บปัก
ถักร้อย โดย
วิทยาลัย
อาชีพสอง 
(บ้านกลาง) 
-การทำไม้
กวด ตะกร้า
ถุงกาแฟ+
กระป๋อง
เบียร์ ม.แม่
โจ้แพร่(ทุ่ง
น้าว) 
-กลุ่มเพ่ือน
ช่วยเพื่อน 
เก็บคนละ 
10 บาท/
เดือน เยี่ยม
ผู้สูงอายุที่
ป่วยเข้า รพ.
คนละ 2
ครั้ง/ปี ครั้ง
ละ 500 
บาท(แดน
ชุมพล) 

งบประมาณ  
พ้ืนที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ขาดพ้ืนที่ 

การแยกส่วน
ทำงานของ อปท 

ฝ่าย
สาธารณสุข
และพัฒนา
สังคมทำงาน
แยกส่วนกัน 

อปท.กับสาสุข
ทำงานไม่
สอดคล้องกัน 

ขาด
เป้าหมาย
ร่วมกัน 

 



4.2) กรณีตัวอย่าง ชุดความรู้ นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือประสบการความสำเร็จที่เป็น
แบบปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่ อำเภอสอง จ.แพร่ 

 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1) เรื่อง หลักสูตรศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายโุดยชุมชนท้องถิ่น (ฮอมฮัก ฮ่วมใจ ห้วยหม้ายโมเดล) 
1.2) ท่ีอยู่ เทศบาลตำบลห้วยหม้าย 

2) ชื่อเจ้าของผลงาน นายพร้อมพงศ์  ธงชัย 
3) ท่ีมา แนวคิด 
สังคมสูงวัยเป็นสถานการณ์ที่โลกและหลายประเทศกำลังเผชิญ ซึ่งขณะนี้ ประชากรโลกได้กลายเป็นสังคมสูงวัย ประเทศไทยมี
ประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปร้อยละ ๑๖ ซึ่งถือเป็นอันดับที่ ๒ ของกลุ่มอาเซียน โดยไทยได้เข้าสู่การเป็ นสังคมสูงอายุ (Aged 
Society) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ กล่าวคือ ๑ ใน ๑๐ ของประชากรไทยเป็นประชากรที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป และคาดว่า
ประเทศไทยจะเป็น “สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์” (Complete Aged Society) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยประมาณการว่า จะมี
ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๓๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนระดับที่รวดเร็วมากเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่น ๆ เทศบาลตำบลห้วยหม้าย มีประชากรผู้สูงอายุท้ังหมด ๑,๖๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๓ ของประชากรทั้งหมด 
วัตถุประสงค์   
 ๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี 
 ๒.๓ เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในการดูแลผู้สูงอายุ 
 ๒.๓ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
มีคณะทีมงานการดำเนินงานในการบรรยายแต่ละประเด็น พร้อมกันพื้นที่แหล่งเรียนรู้ รวมถึงสื่อที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มีความพร้อมและทันสมัย 
5) รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 
มีการบรรยายและศึกษาแลกเปลีย่นเรียนรู้จำนวน 4 ประเด็น 
1 การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยครอบคลุมการดูแลทั้ง ๔ มิติ (กาย,จิตใจ,สังคม, 
สติปัญญา) การจดัสวสัดิการสำหรบัผู้สูงอายุ  
วัตถุประสงค์รายวิชา 
          ๑. อธิบายหลักการการดแูลผูสู้งอายุแบบองค์รวมโดยครอบคลุมการดูแลทั้ง 4 มิติได ้
          ๒. อธิบายวิธีการจัดสวสัดกิารให้แก่ผูสู้งอายุอย่างเหมาะสมได้  
          ๓. สามารถให้การดูแลผู้สงูอายุแบบองค์รวมและ จดัสวสัดิการสำหรับผูสู้งอายุได้ 
จิตอาสา-จติสาธารณะเพื่อการดูแลผูสู้งอาย ุ  ๓  ช่ัวโมง 
2 แนวคิดจิตอาสาและจติสาธารณะ  บทบาทหน้าที่ของจิตอาสา จรยิธรรมการดูแลผูสู้งอายุ สิทธิและกฎหมายที่เกีย่วข้อง
เกี่ยวกับผูสู้งอาย ุ
วัตถุประสงค์รายวิชา 
           ๑. อธิบายการสร้างแนวคิดจิตอาสาและจิตสาธารณะ 
           ๒. อธิบายวิธีบทบาทของจิตอาสาในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
 ๓. สามารถให้การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของจิตอาสา(อส.ผช.) ได้ 
3 หลักการสร้างการมสี่วนร่วมของเครือข่ายในชุมชน การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคเีครือข่าย   
วัตถุประสงค์รายวิชา 
           ๑. อธิบายการสร้างภาคีเครือข่ายได ้
 ๒. อธิบายบทบาทภาคเีครือข่ายได้ 
 ๓. สามารถให้การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนในรูปแบบของภาคีเครือข่ายได้ 
4 ข้อมูลด้านสุขภาพ การจัดการและการนำใช้ข้อมูลด้านสุขภาพ  
วัตถุประสงค์รายวิชา 



          1. อธิบายการความสำคญัของข้อมูล 
          2. อธิบายกระบวนไดม้าซึง่ข้อมูลและการสังเคราะห ์
          3. ความสามารถให้การใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและจดัระบบการดผูู้สูงอายุ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการสนับสนุนสถานท่ี แหล่งเรยีนรู้ในพ้ืนท่ี รวมถึงงบประมาณที่จดัการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านตา่งๆในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 
- 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
มีการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ส่งเสริมต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอื่น ๆ 
- 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 
ขยายแนวคิดและกระบวนการใหแ้ก่ อปท. ใกล้เคียง หรือท่ีมีความสนใจในการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคณุภาพชีวิตผูสู้งอายุ 

4.3) แผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ประเด็นผู้สูงอายุ ของภาคีภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

 
กิจกรรม ช่วงเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมผู้รับผิดชอบงานทุกระดับ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อคืนข้อมูล
และร่วมกันกำหนดนโยบาย
ผู้สูงอายุ 

25-30 
มีนาคม 

เกิดนโยบายสาธารณะใน
การดูแลผู้สูงอายุและ
สร้างให้อำเภอสอง เป็น
อำเภอผู้สูงอายุสุขภาพดี 

คณะอนุกรรมการ พชอ.
ด้านผู้สูงอายุ 

นายอำเภอสองประกาศนโยบาย
ผู้สูงอายุให้ผู้นำชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆทราบ 

1-5 
เมษายน 

ผู้นำชุมชน 84 ชุมชน 
อปท.และส่วนราชการใน
อำเภอสองทราบนโยบาย 

นายอำเภอสอง+ 
สาธารณสุขอำเภอสอง+
ผอ.รพ.สอง 

สร้างพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
โชว์ผลสำเร็จของการจัดกิจกรรม
ของผู้สูงอายุ ภายใต้สโลแกน เมือง
ผู้สูงอายุสุขภาพดี 

งาน
ประเพณี
ไหว้พระ

ธาตุ
พระลอ 

-ผู้สูงอายุมีพ้ืนที่แสดงผล
งาน/ความสามารถ 
-เกิดการแลกเปลี่ยนการ
สร้างสุขภาวะในผู้สูงอายุ 

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอสอง 

 
4.4) รายช่ือคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์ของภาคีภาค

ประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 
1. นางอนามัย อ้นจันทร์ ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอง 
2. นางสุธาสินี ดวงโชติอมรกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานวิจัยและคุณภาพ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอง 
3. นายโยธิน หนองซิว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ  โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหลวง  



4. นายพร้อมพงษ์ ธงชัย นักวิชาการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุเทศบาลตำบลห้วยหม้าย 
5. นางพัชยา ขันทะรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล รพ.สต.สะเอียบ 
 
4.5) ข้อมูลอ่ืน ๆ เพื่อการวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
      - ข้อมูลหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาจังหวัด ผู้ให้ข้อมูล 
 - นายอนุพงษ์  ปันต๊ะรังสี ปลัด อบต.บ้านกลาง 
 - นายชยางกูร เกี๋ยงหนุน พัฒนาชุมชน อบต.ทุ่งน้าว 
 - นางศศิธร อินทรโกศล พัฒนาชุมชน อบต.หัวเมือง 
 - นางสาวสุดพรรษา รัตนบุผา หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบตหัวเมือง 
 - พัฒนาสังคม อบตแดนชุมพล 
 - นางพิกุล  จิตมณี พัฒนาชุมชน อบต.บ้านหนุน 
 -นายโสรัส คชปัญญา พัฒนาชุมชน เทศบาลสอง 
 -นางชมภัทร เหมืองทอง พัฒนาชุมชน เทศบาลห้วยหม้าย 
 -นายนฤพล ศรีคำภา พัฒนาชุมชน อบต.สะเอียบ 
 -พัฒนาชุมชน อบต.เตาปูน 
 
 


