ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ศึกษาธิการ ภาค 2 ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษา และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของประชากรทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง
ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ( ตา ย่า จ๋าหนูจะดูแลเอง ) โครงการ
ต่อเนื่อง ปี 2562-2565)
หลักการและเหตุผล
จากในรอบศตวรรษที่ผ่านมา ขนาดของประชากรในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นมากถึง 8 เท่าตัว จานวน
ประชากร 8.3 ล้านคน จากที่สามะโนประชากรทั่วราชอาณาจักร ปี 2452-2453 แจงนับได้ เพิ่มเป็น
65.9 ล้านคน ตามที่แจงนับได้ด้วยสามะโน ประชากรและเคหะครั้งล่าสุดเมื่อปี 2553 ในปี 2556
ประมาณว่า ประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดมีอยู่ประมาณ 66.7 ล้านคน โดยเป็นคนสัญชาติ
ไทยและไม่ใช่สัญชาติไทย แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ราษฎร 64.6 ล้านคน และแรงงานข้ามชาติอีกประมาณ
2.1 ล้านคน ในระยะเวลา 20 - 30 ปีที่ผ่านมา ถ้าไม่นับรวมผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่หลั่งไหลจาก ประเทศ
เพื่อนบ้านเข้ามาทางานในประเทศไทยแล้ว ประชากรไทย ได้เพิ่มช้าลง อย่างมาก เมื่อ 40-50 ปีก่อน
ประชากรไทยเพิ่มด้วยอัตราที่ สูงมาก คือ สูงกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี ปัจจุบันประชากรไทยเพิ่มด้วยอัตราเพียง
ร้อยละ 0.5 ต่อปี และมี แนวโน้มว่าอัตราเพิ่มจะลดต่าลงไปอีก ในช่วงเวลา 30 ปีนับจากนี้ จานวน
ประชากร ไทย ไม่รวมแรงงานข้ามชาติจะอยู่ในราว 64 - 66 ล้านคน ในขณะที่ขนาดของประชากรไทยอยู่
ในสภาพค่อนข้างคงตัว โครงสร้างอายุของ ประชากรได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากที่เคยเป็นประชากร
เยาว์วัยในอดีต ได้กลายเป็นประชากรสูงอายุในปัจจุบัน และกาลังจะสูงวัยยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต
ในระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา โครงสร้างอายุของประชากรไทยได้เปลี่ยนแปลง ไปอย่างมาก
ประชากรไทยกาลังสูงอายุขึ้นอย่างรวดเร็ว สาเหตุที่ทาให้ประชากร สูงอายุขึ้น ได้แก่ อัตราเกิดที่ลดลง และ
อายุของคนไทยที่ยืนยาวขึ้น พีระมิดประชากร ณ เวลาต่างๆ แสดงให้เห็นการสูงอายุของประชากรไทยได้
อย่างชัดเจน พีระมิดประชากร เป็นแผนภาพที่แสดงโครงสร้างอายุและเพศของ ประชากรชายและหญิงใน
แต่ละช่วงวัยต่างๆ ด้วยกราฟแท่งที่วางตามแนวนอน กราฟแต่ละแท่งจะแสดงกลุ่มอายุ และวางเรียงกันจาก
กลุ่มอายุน้อยที่สุดอยู่ล่างสุดและกลุ่มอายุที่สูงขึ้นไปจนถึงกลุ่มอายุสุดท้าย กราฟแท่งแสดงอายุของประชากร
ชายจะอยู่ทางซ้าย และประชากรหญิงอยู่ทางขวา โครงสร้างอายุของประชากรไทยในอดีต มีรูปลักษณะ
เหมือนกับประชากรที่มี อัตราเกิดและตายสูง คือมีฐานพีระมิดกว้าง และยอดแหลม สัดส่วนและจานวน
ประชากรวัยเด็กจะมีมากกว่าประชากรวัยสูงอายุตลอดมา เมื่อนับร้อยปีก่อน ประชากรที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยน่าจะมีประชากรวัยเด็กที่อายุต่ากว่า 15 ปี คิดเป็นอัตราส่วนเกือบร้อยละ 50 หรือเกือบ
ครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด ในขณะที่ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีอยู่ไม่ถึงร้อยละ 5
เมื่อเปรียบเทียบพีระมิดประชากรไทยในช่วงห้าสิบปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ พ.ศ.2513, 2523, 2533,
2543, 2553 และต่อไปในอนาคตในปี 2563, 2573 และ 2583 จะเห็นได้ชัดว่า พีระมิดของ
ประชากรไทยมีการเปลี่ยนรูปไปจากในอดีตเมื่อ 40-50 ปีก่อน ที่พีระมิดมีฐานกว้าง สัดส่วนของประชากร
วัยเด็ก (อายุต่ากว่า 15 ปี) ใน พ.ศ. 2513 คิดเป็นร้อยละ 45 ของประชากรทั้งหมด อันเนื่องมาจาก
ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยยังมีการเกิดสูง และการตายที่สูง ทาให้ยอดของ พีระมิดมีลักษณะแคบ สัดส่วน
ของประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น จนในปี 2533 ฐานพีระมิดเริ่มแคบลง
เพราะอัตราเกิดได้ ลดต่าลง ส่วนบนของพีระมิดเริ่มป้านขึ้นเพราะชีวิตคนไทยยืนยาวขึ้น มาถึง ในปี 2543
และ 2553 ที่ฐานของพีระมิดแคบลงไปอีกในปี 2553 สัดส่วนประชากร วัยเด็กลดลงเหลือร้อยละ 19
ในขณะที่สัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13 ในอนาคตฐานของพีระมิดจะยิ่งแคบเข้าและ

ส่วนยอดจะกว้างมากขึ้น จนในที่สุดปี 2583 สัดส่วนของประชากรวัยเด็กจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 13
และสัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 32 อันเป็นผลมาจาก อัตราเกิดของประเทศไทยที่มี
แนวโน้มว่าจะลดต่าลงไปอีก ในขณะที่อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยจะยืนยาวขึ้น
ระดับการสูงอายุของประชากร สามารถวัดด้วย “ดัชนีการสูงวัย” (Index of Ageing) โดยเป็น
อัตราส่วนระหว่างประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรอายุต่ากว่า 15 ปี คูณด้วย 100 ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า มีผู้สูงอายุกี่คนต่อเด็ก 100 คน ตั้งแต่ปี 2513-2583 ดัชนีการสูงวัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ในปี
2513 มีผู้สูงอายุเพียง 11 คน ต่อเด็ก 100 คน หลังจากนั้นปี 2553 ดัชนีการสูงวัยเพิ่มสูงเป็น 67 คน
และในปัจจุบัน พ.ศ.2556 ดัชนีการสูงวัยเพิ่มขึ้น สูงถึง 79 คน ในปี 2561 หรืออีก 5 ปีข้างหน้า
ประชากรวัยเด็กจะมีจานวนเท่าๆ กับประชากร สูงอายุ และหลังจากนั้นประเทศไทยจะมีจานวนผู้สูงอายุ
มากกว่าเด็กไปเรื่อยๆ โดยใน พ.ศ.2583 จะมีจานวนผู้สูงอายุสูงถึง 251 คน ต่อเด็ก 100 คน โครงสร้าง
อายุของประชากรไทยมีแนวโน้มที่จะสูงอายุขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งจะก่อให้ เกิดปรากฏการณ์สาคัญที่มีผลต่อ
สังคมไทยเป็นอย่างมาก นั่นคือ การมีจานวน ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มากกว่าจานวนเด็ก (อายุต่ากว่า
15 ปี) เป็นครั้งแรก ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในปี 2561 หรือในอีก 5 ปีข้างหน้า ดัชนี การสูงวัย
จะมีค่าสูงกว่า 100 ในปี 2561
ผู้สูงอายุเป็นประชากรกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งของประเทศ เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์
และสาธารณสุขทาให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น จานวนผู้สูงอายุจึงเพิ่มมากขึ้นเป็นลาดับ จากภาวะนี้ทาให้
เกิดความตื่นตัวและเตรียมการเพื่อรองรับและให้การดูแลประชากรกลุ่มนี้มากขึ้น การดูแลและส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุนับว่าเป็นภารกิจที่สาคัญสาหรับครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม เพื่อให้เกิดการดูแลอื้อ
อาทรแก่ผู้สูงอายุซึ่งนับว่าเป็นผู้ที่ทาคุณประโยชน์แก่ครอบครัว ชุ มชนและสังคมมาก่อน จนถึงวัยที่ท่าน
สมควรได้ รั บ การตอบแทน โดยการดู แลและห่ ว งใยท่ า นเช่ น เดีย วกั บ สิ่ ง ที่ ท่ านได้ ทามา อนึ่ ง เนื่อ งจาก
สังคมไทยเป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยการอยู่ร่วมกันของคนหลายๆกลุ่ม หลายๆภาษา หลายๆวัฒนธรรมและ
สังคมไทยส่วนใหญ่เป็นสังคมที่เกิดจากสถาบันหลัก คือสถาบันครอบครัว และลักษณะของครอบครัวไทยก็
เป็นครอบครัวขนาดใหญ่อันประกอบไปด้วย ญาติผู้ใหญ่ บิดา มารดา ลูก หลาน จึงทาให้เกิดความผูกพัน
และปลูกฝังให้เคารพในผู้อาวุโส หรือผู้สูงอายุ ซึ่งนับว่าเป็นประชากรรากฐานที่สาคัญของสังคม ชุมชน และ
ประเทศชาติ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เห็นความสาคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ จึงได้
จัดทาโครงการเสริมสร้างเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงวัยขึ้น
วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตและ
โภชนาการของผู้สูงวัยเบื้องต้น
2. เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษามีทักษะในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตและโภชนาการของผู้
สูงวัยเบื้องต้น
3. เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรม มีจิตสาธารณในการดูแลผู้สูงวัยไปใช้ใน
ชุมชนได้
เป้าหมาย :
เชิงปริมาณ
นักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาในจังหวัดชัยนาท ที่มีอายุตั้งแต่ 12 - 17 ปี จานวน 800 คน

เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนและนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตและโภชนาการ
เบื้องต้นผู้สูงวัย
2. นักเรียนและนักศึกษามีทักษะในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต และด้านโภชนาการเบื้องต้น
ผู้สูงวัย
3. นักเรียนและนักศึกษามีจิตสาธารณในการดูแลผู้สูงวัยไปใช้ในชุมชนได้
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ :
นักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
พื้นที่เป้าหมาย : สถานศึกษาในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย:
ตัวชี้วัด
-

-

เชิงปริมาณ
ร้อยละของนักเรียนและนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตและด้านโภชนาการเบื้องต้นผู้สูง
วัยในระดับมาก
ร้อยละของนักเรียนและนักศึกษามีทักษะในการดูแลสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตและด้านโภชนาการผู้สูงวัยเบื้องต้นระดับมาก
ร้อยละของนักเรียนนักศึกษามีจิตสาธารณในการดูแลผู้สูงวัย
เบื้องต้นไปใช้ในชุมชนได้ระดับมาก
เชิงคุณภาพ
นักเรียนนักศึกษานาความรู้ที่ได้รับไปใช้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
นักเรียนและนักศึกษามีจิตสาธารณในการดูแลผู้สูงวัย
เบื้องต้นไปใช้ในชุมชนได้

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

วิธีดาเนินการ:
ที่

กิจกรรมหลัก

1. ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 วางแผนการปฏิบัติงาน
1.2 ประสานงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
1.3 แต่งตั้งคณะทางาน
1.4 จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
1.5 ประชาสัมพันธ์โครงการ

ระยะเวลา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ตุลาคม 2562

กศน.

2. ขั้นดาเนินงาน (Do)
2.1 จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะ เรื่อง
- หลักการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงวัยเบื้องต้น
- หลักการดูแลสุขภาพกายสาหรับผู้สูงวัยเบื้องต้น
- หลักการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงวัยด้านโภชนาการ
ที่เหมาะสม
- ฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงวัยเบื้องต้น
2.2 จัดกิจกรรมพยาบาลวัยใส่ใจเยี่ยมบ้านผู้สูงวัยใสชุมชน
- ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงวัยในชุมชนนักเรียนและนักศึกษาร่วมกับ
เครือข่าย
- ปฏิบัติทักษะการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตและโภชนาการ
ของผู้สูงวัยในชุมชนของนักเรียนและนักศึกษา
3. ขั้นตรวจสอบ (Check)
การประเมินทักษะการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในชุมชนของ
นักเรียนและนักศึกษา
- ด้านสุขภาพจิต
- ด้านสุขภาพกาย
- ด้านโภชนาการ
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข(Action)
4.1 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและจัดทารายงานการ
ประเมินโครงการ
4.2 ประชุมคณะทางานเพื่อนาข้อมูลจากรายงานการประเมิน
โครงการไปใช้ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการดาเนินโครงการต่อไป

พฤศจิกายน 2562
กรกฎาคม 2563

กศน.
ศธจ.
สพม.
สช.
สอศ.
สธ.
พม.

กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563

ศธจ.
กศน.

กันยายน 2563

ศธจ.
กศน.
สอศ.
สช.
สพม.
สอศ.

ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการโครงการ
- 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 – 30 กันยายน พ.ศ.2563
- สถานศึกษาต้นแบบในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท จานวน 8 แห่ง
1. สถานศึกษาของรัฐ 2 แห่ง
2. สถานศึกษาของเอกชน 2 แห่ง
3. สถานศึกษานอกระบบ 2 แห่ง
4. สถานศึกษาอาชีวะ 2 แห่ง
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด:
จานวน 609,000 บาท
รายละเอียดดังนี้ :
- ค่าจัดประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการและประสานงานเครือข่าย (สถานที่ราชการ)
ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท 2 วัน จานวน 30 คน เป็นเงิน 7,200 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 2 วัน จานวน 30 คน เป็นเงิน 4,200 บาท
- ค่าฝึกอบรม (สถานที่ราชการ)

ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 200 บาท 1 วัน 8 รุ่น จานวน 100 คน เป็นเงิน 160,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 1 วัน 8 รุ่น จานวน 100 คน เป็นเงิน5๖,๐๐0
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท จานวน 8 รุ่น 57,600 บาท
ค่าวัสดุในการอบรม 8 รุ่น
เป็นเงิน 80,000 บาท
- ค่าใช้สอยในการติดตามประเมินโครงการ
เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าปฏิบัติงานนอกสถานที่เครือข่ายในการเยี่ยมในชุมชนของนักเรียนและนักศึกษาที่ฝึกอบรม
ค่าเบี้ยเลี้ยงในการนิเทศของกศน. สพป. สพม. สช. สอศ. สธ. ในจังหวัดชัยนาท วันละ 120 บาท/
คน จานวน 50 คน จานวน 20 วัน
เป็นเงิน 120,000 บาท
ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง
เป็นเงิน 50,000 บาท
ค่าวัสดุและค่าใช้สอยในการฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านผู้สูงวัย
เป็นเงิน 40,000 บาท
- การสรุปผลและจัดทารายงานการประเมินโครงการ (สถานที่เอกชนหรือโรงแรม)
ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 300 บาท 2 วัน จานวน 30 คน เป็นเงิน 18,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 2 วัน จานวน 30 คน เป็นเงิน 6,000 บาท
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง
แหล่งงบประมาณ : สานักงานศึกษาธิการ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ :
ปัจจัยความเสี่ยง
- สื่อ วัสดุอุปกรณ์การช่วยเหลือผู้สูงอายุยังไม่เพียงพอ และความสนใจระยะเวลาในการเรียนรู้ของ
กลุ่มเป้าหมายไม่เพียงพอการฝึกอบรม
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- ขอสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์การช่วยเหลือผู้อายุ เพื่อใช้จัดกิจกรรมกระบวนการในการส่งเสริมเรียนรู้
การดูแลผู้สูงวัยให้เหมาะสมกับกิจกรรม และเพิ่มขยายระยะเวลาส่งเสริมการการเรียนรู้เพิ่มในปี
ต่อไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงวัย และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เครือข่าย : ศธจ. สพป. สพม. สช กศน. สอศ. สธ. (สาธารณสุข) พม.
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์:
นายณัฐวุฒิ เธียรถาวร ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
E-mail :
Ton200326@gmail.com

