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โครงการพัฒนาระบบฟื้นฟูสุขภาพและท่องเที่ยวผู้สูงอายุ แบบครบวงจร 
เพ่ือคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
๑. เหตุผลความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑.๑ หลักการและเหตุผลโครงการ 

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ประมาณ ๑๑ ล้านคน  ภาคเหนือมีผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศไทย คิด
เป็นร้อยละ ๒๒ ของผู้สูงอายุทั้งหมด  ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๔   นอกจากนี้การก้าวสู่
ความเป็นเมืองอย่างรวดเร็วของทุกภาค ท าให้ผู้สูงอายุขาดการดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ลดลง บริการทางการแพทย์ไม่สะดวก รอ
คอยนาน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความพร้อมด้านบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ ในการ
จัดท าโครงการเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร ต่อยอดด้านการท าวิจัย พัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลางคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้สูงอายุในเขตนี้ 

เพ่ือให้บรรลุการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรในอนาคตเป็น “ชุมชนผู้สูงอายุ” มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงมีการ
จัดท าโครงการพัฒนาโรงพยาบาล และส่วนขยายเฉพาะเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิขั้นสูงในการรักษาโรค
ซับซ้อนของผู้สูงอายุ ตลอดจนการสร้างเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟู การดูแลต่อเนื่อง และการดูแลระยะสุดท้าย อย่างครบวงจร 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่เพ่ือรองรับการดูแลฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีสภาพ
สิ่งแวดล้อมที่รองรับการใช้งานแบบอารยสถาปัตย์เพ่ือทุกคนทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เพ่ือรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลน
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการด้านสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ของบประมาณโดยมีมติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ อนุมัติงบประมาณ 
โครงการพัฒนาระบบฟื้นฟูสุขภาพและท่องเที่ยวผู้สูงอายุ แบบครบวงจร เพื่อคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มี
ระยะเวลาด าเนินการถึงปี ๒๕๖๕  

มหาวิทยาลัยเล็งเห็นพ้ืนที่สาธารณประโยชน์แปลง หนองยายขวัญ ต าบลงิ้วงาม เหมาะสมที่จะเป็นที่ตั้งของโครงการ 
อันมีความเป็นไปได้ทั้งด้านสาธารณูปโภค ระบบน้ า การคมนาคมที่สะดวก ระยะทางห่างจากมหาวิทยาลัยเพียง ๑๓ กิโลเมตร 
ท าให้โอกาสความส าเร็จของโครงการ เพ่ือการรักษาและการฟื้นฟูผู้สูงอายุได้อย่างสะดวก ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถ
ส่งเสริมการจ้างงานให้เหมาะสมกับวัย ประสบการณ์การท างาน และสมรรถนะทางกาย นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป็นการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่และฟ้ืนฟูระบบนิเวศที่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบ  
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๑.๒ วัตถุประสงค์โครงการ 

๑.๒.๑ เพ่ือจัดตั้งโครงการ การให้บริการสุขภาพ และดูแลผู้สูงอายุ สร้างเสริมสุขภาวะ เขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างแบบ
บูรณาการ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคแบบครบวงจร 
การรักษาพยาบาลระยะเฉียบพลัน ขั้นสูง การดูแลระยะกึ่งเฉียบพลัน ให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellent 
center) 

๑.๒.๒ เพ่ือรองรับงานบริการทางการแพทย์ที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่สี่แยกอินโดจีนที่ถือเป็น East-West Economic Corridor 
อย่างแท้จริง ในบริเวณเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเครือข่ายบริการของ
โรงพยาบาลในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

๑.๒.๓ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางการแพทย์ และสาธารณสุขอย่างบูรณาการทั้งด้านรักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพ และการ
ดูแลต่อเนื่อง โดยเป็นศูนย์กลางระบบองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 

๑.๒.๔ เพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับผลิตบัณฑิตแพทย์และบัณฑิตสหสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงแพทย์ประจ าบ้าน 

๑.๒.๕ เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทางการแพทย์ 

 
๒. สาระส าคัญของโครงการ 

๒.๑ จัดสร้างและด าเนินการหอผู้ป่วยดูแลผู้สูงอายุ โรคซับซ้อน ของแต่ละสาขาเฉพาะทาง , ห้องผ่าตัด และหอฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ป่วยสูงอายุ ตลอดจนมีศูนย์ดูแลต่อเนื่อง 

๒.๒ ศูนย์การเรียนรู้สุขภาพผู้สูงอายุ โดยจัดเป็นศูนย์ส าหรับสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ เป็นศูนย์กลาง
ในการวางระบบบริการเชื่อมโยงการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลและชุมชนรอบมหาวิทยาลัยและประชากรผู้สูงอายุใน
ภูมิภาคเขตอินโดจีน  

๒.๓ จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องมือในการวินิจฉัยโรคซับซ้อน 

๒.๔ ปรับโครงสร้างโรงพยาบาลให้เหมาะสมส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 

๒.๕ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน สุขภาวะผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนล่าง และระบบการสื่อสาร
การส่งต่อข้อมูล เพ่ือตอบสนองการดูแลให้ครบวงจร พัฒนาการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 
๓. ผู้ด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
๔. สถานที่ด าเนินการ 

ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่ ๕๒๕๓ ระวาง ๕๐๔๒ III ๓๒๔๒ แปลงหนองยาย
ขวัญ หมู่ที่ ๓ ต าบลงิ้วงาม  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ขนาด ๑๐๘ ไร่ ๙๓.๕๕ ตารางเมตร  
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๕. ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 
๖๒ 

ม.ค. - ก.ย. 
๖๓ 

ต.ค. - ก.ย. 
๖๔ 

ต.ค. - ก.ย. 
๖๕ 

๑. จัดตั้ง ศูนย์การดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร เป็นคลินิก
พิเศษ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ได้รับเงิน
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน 
๘๐ ล้านบาท) 

√    

๒. สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับประเทศ เพ่ือจัดสรร
ก าลังคน 

√    

๓. จัดสรรหาพ้ืนที่ส าหรับการจัดตั้งศูนย์การดูแลผู้สูงอายุ
แบบครบวงจร ของต าบลงิ้วงาม บ้านปากพิง แปลงหนอง
ยายขวัญ 

√    

๔. จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร เรือนพักผู้ป่วยพักฟ้ืนระยะยาว/
บ้านพักบุคลากร/อาคารผู้ป่วยระยะสุดท้าย/ร้านอาหาร
และอาคารตลาดสุขภาพ/สะพานและถนนทางเข้า
โครงการ 

    

๕. เปิดหลักสูตรการเรียน/การสอน ฝึกอบรม บุคลากรที่
ดูแลผู้สูงอายุ 

  √ √ 

๖. ผลิตผลงานวิจัยและเผยแพร่นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย √ √ √ √ 
 
๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

ผลผลิต (Output) 

๑. มีหน่วยดูแลส าหรับผู้สูงอายุ เป็นคลินิกผู้ป่วยนอก  แบบสหสาขาวิชาชีพ   มีการตรวจรักษา มีกิจกรรมส าหรับฟ้ืนฟู มี
กิจกรรมกลุ่ม มีแพทย์ และ อาจารย์ สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าไปมีบทบาทในการจัดการดูแลร่ วมกัน ให้ผู้สูงอายุท า
กิจกรรม ตลอดจนการดูแลต่อเนื่องถึงบ้านและชุมชน 

๒. มีโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ อบรม บุคลากรทางด้านสาธารณสุข อสม. ผู้น าชุมชน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และครอบครัว 

๓. มีงานวิจัยเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร พัฒนารูปแบบระบบสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวมวิเคราะห์
ปัญหา พัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ  

๔. มีงานวิจัยต้นแบบอารยะสถาปัตย์ เพ่ือผู้สูงอายุ  
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 

๑. สร้างเครือข่ายการรักษาผู้สูงอายุ ด้วยการแพทย์ ผ่านกระบวนการท าวิจัย 

๒. ลดภาระต้นทุนการรักษาในระบบสุขภาพ โดยใช้การแพทย์ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพเข้ามาผสมผสานกับการรักษากับ
การแพทย์แผนปัจจุบัน  

๓. เตรียมความพร้อมครอบครัวผู้สูงอายุ ให้สามารถดูแลผู้สูงอายุ และลดภาระพ่ึงพึง และผลิตบุคลากรเพ่ือตอบสนองการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ จนถึงสถานพยาบาลรับส่งต่อ 

 
๗. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ท่ีจะด าเนินโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง 
และประชาชนทั่วไป รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
ผลกระทบดังกล่าว 

ผลกระทบ เชิงบวก :  

๑. สามารถลดปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเรื้อรัง และลดจ านวนผู้ป่วยจากโรคระบาดในพ้ืนที่ที่ระบาดซ้ าซาก ท าให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ส่งผลต่อการลดต้นทุนในการรักษาสุขภาพ  ลดการน าเข้ายาและเทคโนโลยีราคาแพง 

๒. เป็นคลังความรู้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
สร้างเสริมสุขภาพและบรรเทาทุกข์ของประชาชนในสังคมไทย 

๓. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือทางด้านนวัตกรรมการรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือก ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นให้นานาชาติได้
รู้จักประเทศไทย และเชื่องโยงสู่การลงทุนสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านอ่ืน ๆ ของประเทศต่อไป                        

ผลกระทบ เชิงลบ : 

มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ าเสีย ขยะ จากการดูแลรักษาผู้สูงอายุ ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรจะด าเนินการสร้างระบบ
รองรับการบ าบัดน้ าเสียและการก าจัดขยะให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ 

ต้นทาง  

๑. ใช้ศักยภาพของสถาบันการศึกษาที่มีกลุ่มสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวช
ศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการให้บริการกับผู้สูงอายุ โดยมีกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุที่มารับบริการ มีองค์ความรู้
จากงานวิจัยเพื่อน าส่งชุมชน 

กลางทาง  

๒. ให้การรักษาอย่างครบวงจร ที่ทันสมัย ถูกต้อง ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ จากการพัฒนาเป็นศูนย์ความเป็นเลิศของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โดยแบ่งแยกเป็นคลินิกระดับพรีเมี่ยม ตามความเต็มใจที่จะจ่ายตรงตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น การพยาบาลผู้สูงอายุ ทันตกรรม ทัศนมาตร
ศาสตร์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบ าบัด  
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ปลายทาง 

๓. มีการสนับสนุนตลาดของผู้สูงอายุ ที่มีการจ้างงานผู้สูงอายุ ลดการแออัดในการใช้บริการที่โรงพยาบาลหลัก  ให้
ผู้สูงอายุมีชีวิตอย่างมีค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการลดต้นทุนของระบบสุขภาพของประเทศ 

 
๘. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมงบประมาณด าเนินการในก่อสร้าง แปลงหนองยายขวัญ ทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันล้านบาท) 

ปีท่ี ปีท่ี0 ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 2565

งบประมาณรวม ระยะท่ี1 ระยะท่ี2

1.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(หน้ามหาวิทยาลัย ต.ท่าโพธ์ิ อ.เมือง จ.พิษณุโลก)

 1.1ค่าถมท่ีดิน/ค่าระบบสาธารณูปโภค/ระบบไฟฟ้าก าลังและแสงสว่าง 50,000,000       50,000,000   

 1.2ค่าก่อสร้างอาคารฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ 6ช้ันพร้อมท่ีจอดรถ 350,000,000     80,000,000     270,000,000  

รวมงบประมาณ 400,000,000     320,000,000  

(ใช้งบประมาณรายได้ของคณะแพทย์ สมทบปีงบประมาณ2563=100 ล้านบาท) 100,000,000     100,000,000  

รวม B1 300,000,000    80,000,000    220,000,000 

2.โครงการพัฒนาระบบฟ้ืนฟูสุขภาพและท่องเท่ียวผู้สูงอายุ(แปลงหนองยายขวัญ ต.ง้ิวงาม อ.เมือง จ.พิษณุโลก) ระยะท่ี1 ระยะท่ี2 ระยะท่ี3

2.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการ 250,000,000 100,000,000 150,000,000     

2.3 อาคาร เรือนพักผู้ป่วย/เรือนรับรอง/โภชนาคาร/หอพักบุคลากร 600,000,000 180,000,000  360,000,000     60,000,000          

2.4 ค่าถนนทางเข้าโครงการ 150,000,000 150,000,000

3.3 ครุภัณฑ์การแพทย์พร้อมระบบITและยานพาหนะ 600,000,000 150,000,000     450,000,000

รวม B2 1,600,000,000 280,000,000  660,000,000     660,000,000        

รวมค่าก่อสร้าง/อุปกรณ์(B1ถึงB2) 1,900,000,000 80,000,000    500,000,000 660,000,000     660,000,000        

รายการ




