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บทเรียนการดำาเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุของชุมชนท้องถิ่น โดยสถาบันวิชาการคู่ความ

ร่วมมือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ๔ สถาบันการศึกษา ประกอบด้วยคณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแล

ผู้สูงอายุ พื้นที่ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด จำานวน ๒๕ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ เป็นการถอด

บทเรียนรู้ ตำาบลเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ซึ่ง

แต่ละพื้นที่มี สถานการณ์การเพิ่มขึ้นของจำานวนผู้สูงอายุ นำาสู่ปัญหาและความต้องการการดูแลช่วยเหลือที่

เหมือนและแตกต่างกัน เช่น ความต้องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ราย

ได้ไม่เพียงพอ เข้าไม่ถึงสวัสดิการและมีความพิการ เป็นต้น จากสถานการณ์ปัญหาและความต้องการดังกล่าว 

ส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นต้องดำาเนินการดูแลในลักษณะต่างๆ โดยการนำาใช้ทุนทางสังคมของพื้นที่ อย่างน้อย 

๓ ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ๑) การจัดการดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการพัฒนานโยบาย สาธารณะ

ระดับท้องถิ่น การสนับสนุนงบประมาณหนุนเสริมแหล่งเรียนรู้ ๒) การจัดบริการของหน่วยบริการสุขภาพ 

เช่น ศูนย์ดูแล ระยะยาว ศูนย์กายอุปกรณ์ การจัดบริการดูแลกลางวัน (day care) ร่วมกับ อปท. และ ๓) 

ภาคประชาชน เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กลุ่มอาชีพ กองทุนออมบุญ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

การขับเคลื่อนการดำาเนินงานที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นสถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุ การร่วมคิด ร่วม

วางแผน ร่วมออกแบบ การดูแลผู้ที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุและผู้สูงอายุ นำาสู่การสร้างผลลัพธ์ต่อการพัฒนาชีวิต

ผู้สูงอายุ ดังนั้นผู้จัดทำาจึงเข้าไปศึกษาบทเรียนรู้ของพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ จำานวน ๒๕ กรณีศึกษา 

เพื่อสังเคราะห์ชุดความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุ รูปธรรมการดูแล ผลลัพธ์และปัจจัย เงื่อนไข

ของการดูแลใน ๗ ระบบเด่นของพื้นที่ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ๑) ระบบการดูแล

และการบริการสุขภาพ ๒) ระบบการจัดสวัสดิการชุมชน ๓) ระบบเศรษฐกิจชุมชน ๔) ระบบการสร้างเสริม

ภาวะผู้นำา ๕) ระบบการจัดการพื้นที่ ๖) ระบบข้อมูลเพื่อออกแบบการดูแลผู้สูงอายุ ๗) ระบบนิเวศผู้สูงอายุ 

การศึกษานี้จัดทำาเป็นเอกสาร มีเนื้อหา สาระสำาคัญ ๓ ส่วน ได้แก่ ๑)แนวคิดการจัดเวทีสานพลังสูงวัยสร้าง

เมือง ๒) ประมวลภาพรวมระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น รูปธรรมระบบเด่นการพัฒนาระบบการ

ดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ๓)ระบบเด่นของการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ภาค

เหนือ ซึ่งสะท้อนให้เห็นรูปธรรมการดำาเนินการ ทั้งเหมือนและต่างของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งปัจจัยเงื่อนไขในการ

ดำาเนินงาน หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะช่วยให้ ผู้เข้าร่วมการเรียนรู้เกิดจินตนาการสำาหรับออกแบบการดูแลและ

นำาไปประยุกต์ใช้ในบริบทของพื้นที่ ตนเองในวาระต่อไป  

           คณะผู้จัดทำา

         มกราคม ๒๕๖๓
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๑. คว�มเป็นม�
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยการสนับสนุนของสำานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำานัก ๓)  

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีบทบาทในการสนับสนุน กระตุ้น และจุดประกาย 

ภาคีสร้างเสริมสุขภาพ อันประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันวิชาการ องค์กรพัฒนาองค์กร

ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ 

โดยมีเป้าหมาย “ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (Healthy Communities)” ภายใต้ ๒ หลักการ คือ ๑) ใช้พื้นที่

เป็นฐานในการพัฒนา (Area-Based Development-ABD) และ ๒) คำานึงถึงสุขภาพในทุกนโยบายของชุมชน

ท้องถิ่น (Health in All Policies-HiAP) 

เม่ือปี ๒๕๕๖ สสส. โดยสำานัก ๓ ได้ลงนามความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวง

มหาดไทย เพื่อเสริมและสานพลังให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนารูปแบบและระบบการดูแล

ผู้สูงอายุให้มีศักยภาพในการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ของ อปท. ทั่วไป

และผู้สนใจ ต่อมาในปี ๒๕๕๙ สสส. ได้บันทึกความร่วมมือกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อรองสังคมผู้สูงอายุ และ 

สสส. โดยสำานัก ๓ สนับสนุนและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นใช้ ๔ แนวคิดและหลักการสำาคัญ 

ดังน้ี ๑) การคำานึงถึงผู้สูงอายุในทุกงานและกิจกรรมและทุกนโยบายของชุมชนท้องถ่ิน ครอบคลุมมิติทางสังคม

เศรษฐกิจ สุขภาพ และ สิ่งแวดล้อม ที่เป็นปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ทั้งในสภาวะปกติและเมื่อ

ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ๒) การพัฒนาโดยใช้ศักยภาพและทุนทางสังคมของพื้นที่เป็นตัวตั้งในการ

จัดการกับปัญหาและความต้องการของกลุ่มประชากรสูงอายุ เน้นให้เกิดศักยภาพการจัดระบบการจัดการของ

ทุนทางสังคมจนเกิดงานและกิจกรรมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทุกมิติ ๓) การเรียนรู้จากการปฏิบัติการ

ที่ได้ผลดีจริงทั้งในพื้นที่ตนและข้ามพื้นที่ อันเป็นการแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาและการต่อยอดการพัฒนา 

ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น จนเป็นรูปธรรมของนวัตกรรม

ต่างๆ และ ๔) การจัดการความรู้จากบทเรียนการพัฒนางานและนวัตกรรมของระบบการดูแลผู้สูงอายุโดย

ชุมชนท้องถิ่น เทียบเคียงกับหลักทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ให้ได้องค์ความรู้ที่นำาสู่การปฏิบัติได้ และรูปธรรมวิธีการ

ปฏิบัติตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการทำางานร่วมกันขององค์กรหน่วยงานในพื้นที่ รวม

ทั้งการทำางานกับหน่วยงานสนับสนุนอื่นนอกพื้นที่ด้วยการกำาหนดเป้าหมายสำาหรับระบบการดูแลผู้สูงอายุมี

ความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนท้องถิ่น 

แนวคิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีสานพลังสูงวัยสร้างเมือง”
โดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น ๓ 
ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส
โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
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การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง มุ่งเน้นที่จะพัฒนางาน และ

กิจกรรมใน ๖ ชุดกิจกรรมหลัก ได้แก่ ๑) การพัฒนาศักยภาพ ๒) การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ 

๓) การพัฒนาระบบบริการ ๔) การจัดตั้งกองทุนหรือจัดสวัสดิการช่วยเหลือกัน ๕) การพัฒนาและนำาใช้ข้อมูล

ในการส่งเสริมแก้ไข/จัดการปัญหาผู้สูงอายุ และ ๖) การพัฒนากฎ กติการะเบียบ แนวปฏิบัติเพื่อหนุนเสริม

การดำาเนินกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งชุมชนท้องถ่ิน รวมถึงปฏิบัติการ ๕อ. ๕ก. เพ่ือการพัฒนาระบบการดูแล

ผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ดังนี้ 

๕อ. ประกอบด้วย ๑) การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ๒) อาหารสำาหรับผู้สูงอายุ ๓) การส่งเสริมการออก

กำาลังกายผู้สูงอายุ ๔) การออมเพื่อผู้สูงอายุ และ ๕) อาสาสร้างเมือง และ ๕ก. ประกอบด้วย ๑) การลด

อุบัติเหตุ ๒) การพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ ๓) การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ ๔) การดูแลต่อเนื่อง และ ๕) กาย

อุปกรณ์ จนก่อให้เกิดนวัตกรรมในหลายพื้นที่ โดยแต่ละพื้นที่มีแนวทางการดำาเนินงานที่เหมือนและแตกต่าง

กัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองใหม่ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ และจัดทำาข้อเสนอแนะนโยบาย

สาธารณะในการยกระดับการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงกำาหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวทีสานพลังสูงวัยสร้างเมือง” โดย

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคเหนือ เพื่อขยายแนวคิด  แนวทาง วิธีการ และใช้เป็นทิศทาง

สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรวมถึงคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น

๒. เป้�หม�ยของเวที
ขยายแนวคิด แนวทางการพัฒนา และรูปธรรมการยกระดับการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดย

ชุมชนท้องถิ่น

๓. วัตถุประสงคข์องเวที
๓.๑ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น

๓.๒ เพื่อสรุปแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น

๓.๓ เพื่อเสนอทางเลือกนโยบายสาธารณะในการยกระดับการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น
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๑. บทนำ�
การศึกษาสถานการณ์การดำาเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุของชุมชนท้องถิ่นของสถาบัน

การศึกษาคู่ความร่วมมือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ในพื้นที่ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด จำานวน 

๒๕ กรณีศึกษา ได้วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ชุดข้อมูลสถานการณ์ระบบเด่นการพัฒนาระบบการดูแลผู้

สูงอายุของชุมชนท้องถิ่น พบ ๗ ระบบเด่นของการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุของชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ ๑) 

ระบบการดูแลและการบริการสุขภาพ ๒) ระบบการจัดสวัสดิการชุมชน ๓) ระบบเศรษฐกิจชุมชน ๔) ระบบ

การสร้างเสริมภาวะผู้นำา ๕) ระบบการจัดการพื้นที่ ๖) ระบบข้อมูลเพื่อออกแบบการดูแลผู้สูงอายุ ๗) ระบบ

นิเวศผู้สูงอายุ สามารถสรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูล ดังแผนภาพที่ ๑

ประมวลภาพรวมระบบการดูแลผู้สูงอายุ
โดยชุมชนท้องถิ่น
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จากตารางข้างต้น สถานการณ์การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด สะท้อน

ว่า ชุมชนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเครือข่ายมีการดำาเนินการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและสามารถวิเคราะหฺสังเคราะห์ออกมาเป็น ๗ 

ระบบเด่นของการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ครอบคลุมการดำาเนินงานเพื่อเป้าหมาย “ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” (Healthy 

Communities) ภายใต้ ๒ หลักการ คือ ๑) ใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-Based Development-ABD) และ ๒) คำานึงถึงสุขภาพในทุก

นโยบายของชุมชนท้องถิ่น (Health in All Policies-HiAP)

ระบบก�รดูแลและก�รบริก�ร
สุขภ�พ

การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแบบบูรณาการ ทต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำาพูน

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยแพทย์แผนไทย ทต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ศูนย์บริการสุขภาพแบบองค์รวม ทต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำาพูน

ระบบการดูแลฉุกเฉิน ทต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

การดูแลที่บ้านโดยจิตอาสาในชุมชน ทต.หัวยหม้าย อ.สอง จ.แพร่

เครือข่ายเยี่ยมบ้าน อบต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำาพูน

ภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพโดยวิถีชนเผ่า อบต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ระบบก�รจัดสวัสดิก�รชุมชน สถาบันการเงินชุมชนบ้านสามหลัง ทต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ธนาคารเวียงกานต์ อบต.เวียงกานต์ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำาพูน

สถาบันการเงินชุมชน อบต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

กองทุนสูงวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ระบบเศรษฐกิจชุมชน การลดรายจ่าย ในครัวเรือนโดยผู้สูงอายุ อบต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่

การส่งเสริมอาชีพสำาหรับผู้สูงอายุ อบต.ตำาหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ระบบก�รสร้�งเสริมภ�วะผูน้ำ� เครือข่ายผู้นำาผู้สูงวัย อบต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำาใต้ จ.พะเยา

โรงเรียนผู้สูงอายุโดยชุมชน อบต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพชรคอรุม อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

โรงเรียนนาครัวปัจฉิมวัย ทต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำาปาง

ระบบก�รจัดก�รพื้นที่ การบูรณาการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วม (บ.ว.ร.ส+ค) ทต.แม่ช่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

พหุวัฒนธรรม แจกันหลากสี ทต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ระบบขอ้มูลเพื่อออกแบบก�ร
ดูแลผูสู้งอ�ยุ

การใช้ข้อมูลในการดูแลผู้สูงอายุเขตเมือง ทน.เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

ระบบนิเวศผูสู้งอ�ยุ การใช้ข้อมูลในการวางแผนช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ทต.แม่ปูคา อ.สันกำาแพง จ.เชียงใหม่

การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ ทต.เสริมงาม อ.เสริมงาม จ.ลำาปาง

ภูมิปัญญากับความมั่นคงทางอาหาร ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.น่าน

โรงเรียนผู้สูงอายุสัญจร ทต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุบนพื้นที่สูง อบต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ระบบเดน่ของก�รพัฒน�ระบบก�รดูแลผูสู้งอ�ยุของชุมชนทอ้งถิน่พื้นทีภ่�คเหนือ
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๒. รูปธรรมระบบเดน่ของพื้นทีใ่นก�รดูแลผูสู้งอ�ยุโดยชุมชนทอ้งถิน่
การขับเคล่ือนพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถ่ิน ระหว่างสถาบันการศึกษาคู่ความร่วมมือ

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ  มีการดำาเนินงานโดยใช้ ๔ แนวคิดและหลักการสำาคัญ คือ 

๑) การคำานึงถึงผู้สูงอายุในทุกงานและกิจกรรมและทุกนโยบายของชุมชนท้องถิ่นครอบคลุมมิติทางสังคม 

เศรษฐกิจ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุทั้งในสภาวะปกติและเมื่อ

ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ๒) การพัฒนาโดยใช้ศักยภาพและทุนทางสังคมของพื้นที่เป็นตัวตั้งในการ

จัดการกับปัญหาและความต้องการของกลุ่มประชากรสูงอายุ เน้นให้เกิดศักยภาพการจัดระบบการจัดการ

ของทุนทางสังคมจนเกิดงานและกิจกรรมเพ่ือการดูแลผ็สูงอายุครอบคลุมทุกมิติ ๓) การเรียนรู้จากการปฎิบัติ

ที่ได้ผลดีจริงทั้งในพื้นที่ตนเองและข้ามพื้นที่ อันเป็นการแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาและการต่อยอดการ

พัฒนา ที่สามารถปฎิบัติได้จริงและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น จนเป็นรูปธรรมของ

นวัตกรรมต่างๆ และ ๔) การจัดการความรู้จากบทเรียนการพัฒนางานและนวัตกรรมของระบบการดูแล

ผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นและการทำางานร่วมกันขององค์กรหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งการทำางานกับหน่วย

งานสนับสนุนอื่นนอกพื้นที่โดยมีเป้าหมายสำาหรับระบบการดูแลผ็สูงอายุมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ

บริบทสังคมวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนท้องถิ่น จากการดำาเนินงานของสถาบันการศึกษาคู่ความร่วมมือศูนย์

เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้แนวคิดหลักการข้างต้น สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์รูปธรรม

ระบบเด่นของพ้ืนท่ีในการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด จำานวน ๒๕ ศูนย์เรียนรู้

ระบบการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ระบบการดูแลและการบริการสุขภาพ

จากการดำาเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุของชุมชนท้องถ่ินสถาบันการศึกษาคู่ความร่วมมือ

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด ได้คัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีระบบเด่นใน

เรื่องของระบบการดูแลและการบริการสุขภาพ จำานวน ๗ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ

ประกอบด้วย  (๑) การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแบบบูรณาการ เทศบาลตำาบลเวียงยอง อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน 

(๒) การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ แพทย์แผนไทย เทศบาลตำาบลขัวมุง อำาเภอสารภีร จังหวัดเชียงใหม่ (๓) ศูนย์

บริการสุขภาพแบบองค์รวมเทศบาลตำาบลทุ่งหัวช้าง อำาเภอทุ่งหัว-ช้าง จังหวัดลำาพูน (๔) ระบบการดูแล

ฉุกเฉิน เทศบาลตำาบลสันทราย อำาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  (๕) การดูแลที่บ้านโดยจิตอาสาในชุมชน 

เทศบาลตำาบลห้วยหม้าย อำาเภอสอง จังหวัดแพร่ (๖) เครือข่ายเย่ียมบ้าน องค์การบริหารส่วนตำาบลห้วยยาบ

อำาเภอบ้านธิ จังหวัดลำาพูน และ (๗) ภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพโดยวิถีชนเผ่า องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่โถ

อำาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒. ระบบการจัดสวัสดิการชุมชน

ระบบการจัดสวัสดิการชุมชน ได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีระบบเด่นในเรื่องของระบบการจัดสวัสดิการชุมชน

จำานวน ๔ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย (๑) สถาบันการเงินชุมชนบ้าน

สามหลัง เทศบาลตำาบลสองแคว อำาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (๒) ธนาคารเวียงกานต์ องค์การบริหาร

ส่วนตำาบลเวียงกานต์ อำาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำาพูน (๓) สถาบันการเงินชุมชน องค์การบริหารส่วนตำาบล

วังท่าดี อำาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (๔) กองทุนสูงวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำาบลป่าเซ่า อำาเภอ

เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์



๑๑

๓. ระบบเศรษฐกิจชุมชน

ระบบเศรษฐกิจชุมชน ได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีระบบเด่นในเรื่องของระบบเศรษฐกิจชุมชน จำานวน ๒ 

พื้นที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย (๑) การลดรายจ่าย ในครัวเรือนโดยผู้

สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่ยางตาล อำาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และ (๒) การส่งเสริมอาชีพ

สำาหรับผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำาบลตำาหนักธรรม อำาเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

๔. ระบบการสร้างเสริมภาวะผู้นำา

ระบบการสร้างเสริมภาวะผู้นำา ได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีระบบเด่นในเรื่องของระบบการสร้างเสริมภาวะ

ผู้นำา จำานวน ๔ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย (๑) เครือข่ายผู้นำาผู้สูงวัย

องค์การบริหารส่วนตำาบลดงสุวรรณ อำาเภอดอกคำาใต้ จังหวัดพะเยา (๒) โรงเรียนผู้สูงอายุโดยชุมชน 

องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าก๊อ อำาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (๓) เพชรคอรุม องค์การบริหารส่วน

ตำาบลคอรุม อำาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนนาครัวปัจฉิมวัย เทศบาลตำาบลนาครัว อำาเภอแม่ทะ 

จังหวัดลำาปาง

๕. ระบบการจัดการพื้นที่

ระบบการจัดการพื้นที่ ได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีระบบเด่นในเรื่องของระบบการจัดการพื้นที่ จำานวน ๒ 

พื้นที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย (๑) การบูรณาการขับเคลื่อนแบบมีส่วน

ร่วม (บ.ว.ร.ส+ค) เทศบาลตำาบลแม่ข่า อำาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และ (๒) พหุวัฒนธรรม แจกันหลากสี 

เทศบาลตำาบลแม่สะเรียง อำาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๖. ระบบข้อมูลเพื่อออกแบบการดูแลผู้สูงอายุ

ระบบข้อมูลเพื่อออกแบบการดูแลผู้สูงอายุ ได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีระบบเด่นในเรื่องของระบบข้อมูล

เพื่อออกแบบการดูแลผู้สูงอายุ จำานวน ๑ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ คือ (๑) การ

ใช้ข้อมูลในการดูแลผู้สูงอายุเขตเมือง  เทศบาลนครเชียงราย อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

๗. ระบบนิเวศผู้สูงอายุ

ระบบนิเวศผู้สูงอายุ ได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีระบบเด่นในเรื่องของระบบนิเวศผู้สูงอายุ จำานวน ๕ พื้นที่

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย (๑) การใช้ข้อมูลในการวางแผนช่วยเหลือดูแล

ผู้สูงอายุ เทศบาลตำาบลแม่ปูคา อำาเภอสันกำาแพง จังหวัดเชียงใหม่ (๒) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

เพื่อผู้สูงอายุ เทศบาลตำาบลเสริมงาม อำาเภอเสริมงาม จังหวัดลำาปาง (๓) ภูมิปัญญากับความมั่นคงทาง

อาหาร เทศบาลตำาบลพระพุทธบาทเชียงคาน อำาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน(๔) โรงเรียนผู้สูงอายุสัญจร 

เทศบาลตำาบลป่าตาล อำาเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย (๕) การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุบนพื้นที่สูง องค์การ

บริหารส่วนตำาบลแม่ลาหลวง อำาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภายใต้การดำาเนินการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุของชุมชนท้องถ่ินสถาบันการศึกษาคู่ความ

ร่วมมือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ในพื้นที่ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด เครือข่ายร่วมสร้าง

ชุมชนน่าอยู่ที่ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุได้มีการดำาเนินการทั้ง ๗ ระบบดัง

ลักษณะตามข้างต้น ซึ่งรายละเอียด การดำาเนินงาน กะบวนการทำางาน รูปธรรมระบบเด่นของพื้นที่ในการ

ดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ในแต่ละระบบเด่นของพื้นที่ในการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นจะได้นำา

เสนอต่อไป



๑๒

๑. สถ�นก�รณน์ำ�สูก่�รพัฒน�ระบบ 
ตำาบลเวียงยอง มีประชากร ๖,๒๑๔ คน เป็นสังคมในเมือง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับราชการ/รับจ้าง/พนักงาน

บริษัท (ร้อยละ 8๒.๕๗) นอกนั้นประกอบอาชีพค้าขาย ทอผ้า และทำาการเกษตร ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล

เวียงยองพบปัญหาด้านสุขภาพ คือ โรคความดันโลหิตสูง มากที่สุด รองลงมา คือ โรคเบาหวาน และโรคปวดเมื่อย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลเวียงยอง ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ มี “คลินิกโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง” เพื่อตรวจและติดตามสถานะสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเป็นประจำาทุกวันพุธที่ ๒ ของทุกเดือน และได้จัดตั้งกลุ่ม อสม. 

จิตอาสา และสะพานบุญ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นกลไกในพัฒนาระบบบริการเชื่อมโยงการดูแลระบบสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง

มีภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชนเป็นจำานวนมาก ตลอดจนป้องกันการเจ็บป่วยในอีกหลากหลายทาง เช่น การช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะ

พึ่งพิง ติดบ้าน ติดเตียง กลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ประชาชนในชุมชน ให้มีความรู้ในการปฏิบัติตนตามหลักการยุทธศาสตร์ 

ในการป้องกันการเจ็บป่วยเกิดโรคต่างๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ “ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มท้อง” โดย อสม.จิตอาสา สะพานบุญ

และภาคีเครือข่าย เป็นเครือข่ายด้านการดูและระบบสุขภาพชุมชน

ผู้ให้อิ่มบุญ คือผู้บริจาคเงินค่าอาหารและเครื่องดื่มสำาหรับผู้ป่วยเรื้อรังที่มารับบริการที่ รพ.สต.เวียงยอง เมื่อได้เป็นผู้ให้ก็

เกิดความปลื้มปิติ ความสุขใจ ที่ได้มอบให้กับผู้รับบริการ ซึ่งเห็นผลทันที ดังคำาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า สัปบุรุษย่อมให้

ทาน คือ ข้าวและน้ำาที่สะอาด ประณีต ตามกาล  

ผู้รับอิ่มท้อง คือ ผู้ป่วยที่มารอรับบริการตรวจสุขภาพต้องงดน้ำาและอาหาร และเมื่อเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพแล้ว โรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลเวียงยองจึงได้จัดอาหารจากเงินบริจาค เพื่อบรรเทาความหิว ลดภาระของผู้ป่วย ลูกหลาน หรือผู้

ดูแลที่ต้องจัดเตรียมอาหารก่อนมาขอรับบริการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลเวียงยอง มุ่งพัฒนาหน่วยงานในฐานะหน่วยบริการสุขภาพใกล้บ้านท่ีได้มาตรฐาน เดินทาง

สะดวกและสามารถเข้าถึงระบบบริการด้านการดูแลสุขภาพ ผู้มารับบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเร้ือรังต้องงดอาหารและน้ำา หลังเวลา

สองทุ่มเป็นต้นไป  อสม.จิตอาสา และกลุ่มสะพานบุญได้โครงการ “ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มท้อง” โดยจัดอาหารเช้าเพื่อสุขภาพสำาหรับ

ผู้ป่วยเบาหวาน  หลังจากเข้ารับบริการเจาะเลือด  รวมทั้งให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เช่น การแช่เท้าด้วยน้ำาสมุนไพร  ใน

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้รับบริการ ๓,๙0๗ คน เป็นกลุ่มอายุ ๕๕ ปีขึ้นไปมากที่สุด คือ ๑,0๒๔ คน 8,๕๔๔ ครั้ง รับบริการแล้วเกิดการ

ดูแลสุขภาพ ตรวจรักษา ให้คำาแนะนำา หากพบผิดปกติทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลเวียงยองจะส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษา

ที่โรงพยาบาลลำาพูนต่อไป

๒.๑ ระบบการดูแลและการบริการสุขภาพ

๒.๑.๑ การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแบบบูรณาการ
เทศบาลตำาบลเวียงยอง อำาเภอเมือง จังหวัดลำาพูน

ระบบเด่นของการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
     ของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ภาคเหนือ



๑๓

๒. แผนภ�พศักยภ�พก�รจัดก�รง�นต�ม ๑๓ กลุม่ประช�กร กลุม่อ�ส�สมัคร (อสม.)

๓. ผลทีเ่กิดจ�กก�รพัฒน�ระบบ
ผลต่อประชากรเป้าหมาย

ชุมชนเกิดความตระหนักในการที่มีส่วนร่วมในการดูแลระบบสุขภาพของคนในชุมชน เกิดความรัก ความสามัคคี ร่วมมือใน

การขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพ มีความปลื้มปิติ ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมเป็นสะพานบุญทำาให้คนในชุมชนของตนเองมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น เนื่องจากเป็นการปลูกฝังการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน (จิตอาสา) โดยสร้างกิจกรรมการรับบริจาคและจัดทำาในรูป

แบบของอาหารเช้า ดื่มน้ำาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  แช่เท้าสมุนไพรผ่อนคลายสุขภาพ ฯลฯ แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุและทุกช่วงวัย 

ที่มารอรับบริการที่คลินิกผู้ป่วย “ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มท้อง”

ผลต่อคุณภาพชีวิตใน ๕ ด้าน

ด้านสังคม ทำาให้เกิดภาพทางมิติสังคมแห่งการแบ่งปัน เอื้ออาทร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การใช้พัฒนาศักยภาพของ

องค์กรในท้องถิ่นร่วมแก้ไขปัญหา โดยกลุ่มจิตอาสาในการที่จะทำาความดีด้วยหัวใจมุ่งหวังเพื่อคนในชุมชนของตน

ด้านเศรษฐกิจ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ลดระยะเวลารอคอยในการรับบริการ ทำาให้มี

เวลาเหลือ สามารถไปทำางานด้านอื่นๆ ได้อีก อีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้จากการมีอาชีพจำาหน่ายยาสมุนไพรแช่เท้าและยาสมุนไพร

คลายเส้นเพื่อการจำาหน่าย

ด้านสภาวะแวดล้อม ลดปริมาณขยะรักษาสิ่งแวดล้อมจากการที่ผู้มารอรับบริการ (เช่น ถุงพลาสติก ขวดน้ำา กล่องโฟมที่

เตรียมมา) เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้ยาสมุนไพรในท้องถิ่นนำาภูมิปัญญาชาวบ้านมาปรับใช้ในการดูแลรักษาและป้องกันโรค

ด้านสุขภาพ ผู้รับบริการมีภาวะเกิดความเครียดจากการท่ีได้งดและอดอาหารลดลง ได้รับความรู้ในการปฏิบัติตนให้เหมาะสม

ถูกต้อง สามารถกลับไปปฏิบัติตนเองต่อที่บ้านได้ ลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดจากโรคได้

ด้านการเมืองการปกครอง  มีผู้นำาท้องถิ่นเป็นผู้ประสานงาน อำานวยความสะดวก เติมเต็มในส่วนขาดของการมารับบริการ 

พร้อมท้ังแจ้งข่าวสารผ่านกิจกรรมน้ี เป็นผู้กำาหนดทิศทางการจัดทำาแผนงาน/โครงการ ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ประสาน

งาน อำานวยความสะดวก เติมเต็มในส่วนขาดของการมารับบริการ
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๔. ระบบทำ�ให้เกิดนวัตกรรมหรือสิง่ใหมอ่ย�่งไร
สะพานบุญ หมายถึง บุคคลที่อำานวยความสะดวกให้แก่บุคคลอื่นได้ทำาบุญ โดยการจัดกิจกรรม “ผู้ให้อิ่มบุญ ผู้รับอิ่มท้อง” 

และการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแบบบูรณาการ  ได้แก่

๔.๑ การรณรงค์ส่งเสริมลดการบริโภคอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม ในอาหาร มีการนำาใช้เครื่องมือทดสอบวัดปริมาณให้เห็น

ค่าอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน รวมไปถึงการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น ลดการใช้ยารักษาโรค เช่น การแช่เท้า

ด้วยสมุนไพร และดื่มน้ำาสมุนไพร ได้แก่ น้ำามะตูม น้ำาอัญชัญมะนาว น้ำาเก๊กฮวย น้ำากระเจี๊ยบ เป็นต้น

๔.๒ การอบรมส่งเสริมและสาธิตให้ความรู้ด้านสมุนไพรกับการรักษาโรค องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย จัดอบรมให้

ผู้รับการตรวจ โดยการให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ในเรื่องต่างๆ เช่น การกินอาหารให้เป็นยา ธาตุเจ้าเรือน สมุนไพรใกล้ตัว 

โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. มีการสาธิต วิธีการใช้สมุนไพรที่ถูกต้อง เช่น ระยะเวลาการเก็บสมุนไพร ส่วนที่ใช้ ข้อระวังในการใช้

๔.๓ การส่งเสริมการออกกำาลังกาย โดยมีการรวมกลุ่มทำากิจกรรม ณ ลานม่วนใจ๋ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลเวียงยอง

ซ่ึงได้มีประดิษฐ์อุปกรณ์การออกกำาลังกายด้วยวัสดุธรรมชาติ และการประยุกต์ใช้กายอุปกรณ์เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการออกกำาลังกาย

ช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการ อีกทั้งเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ซึ่งได้ดำาเนินการโดยศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุตำาบลเวียงยอง

๕. How to

สิ่งที่ต้องเตรียม

“สะพานบุญ”

๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประชุมกลุ่ม อสม. และ

   เครือข่าย เพื่อชี้แจงวิธี ดำาเนินกิจกรรม

๒. รับบริจาคเจ้าภาพสะพานบุญเพื่อ จัดทำาอาหารเช้า น้ำา   

   สมุนไพร ผลไม้ และกิจกรรมสมุนไพรแช่เท้าสำาหรับผู้ป่วย

   ผู้สูงอายุ (เรื้อรัง) ที่มาคลินิก ทุกวันพุธที่ ๒ ของทุกเดือน 

   เพื่อ บรรเทาอาการปวดเมื่อยและคลายเครียดจากผู้ป่วย

   ที่มารอรับบริการ

๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ที่บ้านสำาหรับผู้สูงอายุ

๔. ระดมทุนทุกภาคส่วนเพื่อใช้ในการ พัฒนาระบบการดูแล

    ผู้สูงอายุ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริจาค

บริบท/เงื่อนไขของพื้นที่

๑. ระดับบุคคลและครอบครัว ผู้นำาท้องถิ่นเป็นผู้ประสานงาน 

   อำานวยความสะดวก เติมเต็มในส่วนขาดของการมารับ   

   บริการ พร้อมทั้งแจ้งข่าวสารผ่านกิจกรรมนี้ เป็นผู้กำาหนด

   ทิศทางการจัดทำาแผนงาน/โครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับ 

   สภาพปัญหา 

๒. ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กร ชุมชน ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ

   ตำาบลเวียงยอง กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำาหมู่บ้าน

๓. ระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์ รพ.สต.ตำาบลเวียงยอง

๔. ระดับชุมชน หรือหมู่บ้านกลุ่มมรมผู้สูงอายุ กลุ่มอาสา

    สมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน

๕. ระดับตำาบล กลุ่มอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำาตำาบล

๖. ระดับเครือข่าย สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

    ตำาบลเวียงยอง 

กระบวนการ

๑. การกำาหนดเมนูอาหารที่ใช้ในกิจกรรม ต้องมีการลดความเค็ม มัน และความหวาน ให้ผ่านตาม หลักเกณฑ์ที่กำาหนด มีการ

   กำาหนด ว่าอาหารที่เจ้าภาพรับเป็นเจ้าภาพ คือข้าวต้ม ซึ่งต้องมีรสชาดไม่เค็ม (ผ่านการตรวจโดยใช้เครื่องตรวจความเค็ม) และ

   น้ำาสมุนไพรที่นำามาเลี้ยง ต้องลดหวาน หากมีผลไม้เพิ่มเติม ต้องเป็นผลไม้ที่มีปริมาณน้ำาตาลไม่สูง เช่น ฝรั่ง เป็นต้น

๒. มีการทำาตารางรายละเอียดของกิจกรรม มีการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมตามช่วงเวลา เช่น ต้นฤดูหนาวจะเพิ่มกิจกรรมแช่ 

    เท้าด้วยสมุนไพร เพราะวัตถุดิบด้านสมุนไพรมีพร้อม ช่วงฤดูร้อนก็จะเน้นเรื่องน้ำาสมุนไพร เป็นต้น ตลอดจนตารางเจ้าภาพ 

    สะพานบุญตามช่วงวันและเวลาที่มีกิจกรรม

๓. การสร้างเครือข่าย รพ.สต.เวียงยอง อสม. มีการดำาเนินการ สร้างเครือข่าย หรือภาคีร่วมพัฒนา โดยมีการประชุม หารือกันกับ

   คณะกรรมการบริหาร รพ.สต.เวียงยอง อสม. ทีมผู้นำาท้องที่/ท้องถิ่นและสะพานบุญผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น 

   ทางกลุ่ม Line หรือ Facebook เป็นต้น 

๔. ชมรมผู้สูงอายุตำาบลเวียงยอง ได้ทำาโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน เพื่อออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุที่อยู่คน

   เดียว ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
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Tips : ท่านจะนำาสู่การนำาใช้ในพื้นที่ตนเองอย่างไร

หลักสูตร

การดูแลผู้สูงอายุวิถีชาวยอง โดยชุมชนท้องถิ่น

Do

๑. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดูแลระบบ

    การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

๒. สร้างจิตอาสา สะพานบุญในพื้นที่
Don’t

๑. ความขัดแย้งทางการเมือง
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๑. สถ�นก�รณน์ำ�สูก่�รพัฒน�ระบบ
เทศบาลตำาบลขัวมุง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทหน้าที่ในการกำากับดูแล บริการ และอำานวยความสะดวก

ให้กับประชาชนในเขตตำาบลท่ีรับผิดชอบในทุกๆ ด้าน ท้ังด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา สังคมและเศรษฐกิจ วัฒนธรรมประเพณี

ด้านสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นได้มีนโยบายด้าน

สาธารณสุข และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้แก่ การส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุประจำาหมู่บ้าน ส่งเสริม สนับสนุน ให้มี

การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน พัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการให้ช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมได้ ส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ดีมีสุข เป็นต้น 

ดังนั้น เทศบาลตำาบลขัวมุงใช้ ๒ ฐานคิดในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ดังนี้

ฐานคิดที่ ๑ การใช้ชุมชนเป็นฐาน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมรับ

ประโยชน์ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยได้จากผู้สูงอายุที่เป็นผู้นำาเป็นกลไกในการ

ขับเคลื่อน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กองทุนเพื่อช่วยเพื่อผู้สูงอายุ สภาวัฒนธรรมตำาบล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาสาสมัครดูแล

ผู้สูงอายุ กลุ่มอสม. กลุ่มอปพร. ชรบ. สนับสนุนให้การดูแลนั้นครอบคลุมปัญหาและความต้องการโดยมี สภาองค์กรชุมชน ผู้นำา

ท้องที่ เทศบาลตำาบลขัวมุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลขัวมุง โรงเรียน เป็นหน่วยสนับสนุน และเอื้อให้กลไกขับเคลื่อนได้

ฐานคิดท่ี ๒ การใช้ทุนทางสังคม ศักยภาพแกนนำา การบูรณาการทำางานร่วมกันระหว่างภาคี เครือข่ายในการจัดทำากิจกรรม

เพื่อผู้สูงอายุโดยมีเทศบาลตำาบลขัวมุง ทำาหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก ที่เชื่อมประสานทั้งกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนหน่วยงานใน

พื้นที่ และหน่วยงานนอกพื้นที่ ที่สนับสนุนทางด้านงานวิชาการ งบประมาณ และเอื้อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงการใช้บริการ เช่น พัฒนา

สังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ กรณีการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุพิการ งบประมาณสนับสนุนผู้ยากไร้ การศึกษานอก

ระบบ สำานักงานพัฒนาชุมชนอำาเภอสารภี ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ เป็นต้น 

สถานการณ์กลุ่มประชากรผู้สูงอายุในตำาบล พบว่า ประชากรทั้งหมด ๕,๕๑0 คน มีผู้เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ 

(๕0 ปีขึ้นไป) จำานวน ๙๓๙ คน เป็นร้อยละ ๑๗.0๔  ผู้สูงอายุ (๖0 ปีขึ้นไป) จำานวน  ๑,0๙๙ คน คิดเป็นร้อย ๒0 หรือจำานวน

ประชากร ๑00 คน เป็นผู้สูงอายุ ๒0 คน โดยแยกเป็น ชาย ๕๗๙  คน หญิง  ๖๒0 คน พบว่าผู้สูงอายุ (๖0  ปีขึ้นไป) จำานวน 

๑,0๙๙ คน ทุนทางสังคมของตำาบลที่มีงานและกิจกรรมในการดูแลกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ  ซึ่งประกอบด้วย ๖ ระดับ ได้แก่ ระดับ

บุคคลและครอบครัว จำานวน ๙๗ คน ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน  จำานวน ๒๕ กลุ่ม ระดับหน่วยงาน จำานวน ๒๑ แหล่ง 

ระดับชุมชน หมู่บ้าน จำานวน ๑๙ หมู่บ้าน ระดับตำาบล จำานวน ๑๑ แห่ง ระดับเครือข่าย จำานวน ๗ แห่ง (ข้อมูล TCNAP และ 

RECAP)

หลังจากทีได้เทศบาลตำาบลขัวมุงเข้าร่วมการเครือข่ายตำาบลสุขภาวะแล้ว ได้มีพัฒนาระบบฐานข้อมูลจากการจัดทำาวิจัย

ชุมชน (RECAP) จนสามารถค้นพบปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนของผู้สูงอายุ ๕ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) ปัญหาโรคเร้ือรัง เช่น โรคเบาหวาน

ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไตวายฯ ๒) ปัญหาค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนมีอัตราที่สูงเพิ่มขึ้น ๓) ปัญหาความต้องการพื้นที่ออก

กำาลังกาย ๔) ปัญหาการออมของชุมชน ๕) ความต้องการได้รับบริการ รับ-ส่ง กรณีเจ็บป่วย ฉุกเฉิน จึงได้มีการดำาเนินกิจกรรม

ต่างๆ ได้แก่ การปรับข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการใช้ การรับทราบข้อมูลของภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีท้องที่ ได้

ตรวจสอบข้อมูลร่วมกัน ในช่วงแรกได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพื่อเข้ามาขับเคลื่อนการทำางาน การวางแนวทางทำางาน

และการแก้ไขปัญหา และการขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้สูงอายุร่วมกันกับกลุ่มภาคีเครือข่าย เช่น รพสต. กศน. พมจ. เพื่อจัดตั้ง

แหล่งเรียนรู้ใหม่เพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน

๒.๑ ระบบการดูแลและการบริการสุขภาพ

๒.๑.๒ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยแพทย์แผนไทย
เทศบาลตำาบลขัวมุง อำาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่



๑๗

๒. แผนภ�พระบบก�รดูแลผูสู้งอ�ยุโดยชุมชนทอ้งถิน่เทศบ�ลตำ�บบลขัวมุง

ศูนย์แพทย์แผนไทยตำาบลขัวมุง เป็นสาขาเครือข่ายของโรงพยาบาลสารภี เป็นศูนย์ให้บริการต่างๆ ได้แก่ การตรวจรักษา

ทางแพทย์แผนไทย หัตถบำาบัด (นวดรักษาโรค) ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร จ่ายยาสมุนไพรบำาบัดอาการตึงเครียดของร่างกาย

และจิตใจด้วย ดูแลมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย สมาธิบำาบัด ฤาษีดัดตน สวดมนต์บำาบัด จากการทำาวิจัยชุมชน 

RECAP ทำาให้พบว่า ศูนย์แพทย์แผนไทยช่วยแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังของผู้สูงอายุในตำาบล และช่วยสร้างรายได้โดยการ

ปลูกสมุนไพรแล้วนำามาขายให้กับศูนย์แพทย์แผนไทย เมื่อมีการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุขึ้นในพื้นที่ คณะทำางานและภาคี

เครือข่ายจึงพัฒนาแนวทางการทำางานของแพทย์แผนไทยให้มีความโดดเด่นขึ้น ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านการ

เจ็บป่วยเรื้อรัง และด้านค่าใช้จ่ายของครัวเรือน (ปัญหาที่พบในผู้สูงอายุจากการวิจัยชุมชน RECAP)



๑8

๓. ผลทีเ่กิดจ�กก�รพัฒน�ระบบ
ผลต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย  

๑. ศูนย์แพทย์แผนไทย เปิดบริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.00 – ๑๖.00 น. ปิดทำาการวันเสาร์ สถานที่ตั้งอยู่หมู่ที่

๙ บ้านเดื่องก ตำาบลขัวมุง ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุเดินทางสะดวก โดยเป็นการสนับสนุนการเข้าถึงระบบการดูแลผู้สูงอายุ

และผู้พิการ 

๒. สร้างรายได้โดยส่งเสริมให้ประชาชนและผู้สูงอายุในตำาบล ปลูกพืชสมุนไพร ซึ่งทางศูนย์แผนแพทย์ไทยรับซื้อเพื่อใช้ใน

การประกอบการทำาสมุนไพรลูกประคบ

ผลต่อหน่วยงาน องค์กรชุมชน 

๑. เกิดความสามัคคีในชุมชน

๒. เกิดเครือข่ายการทำางานดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนเอง ซึ่งมีความใกล้ชิด และทั่วถึง ตรงตามความต้องการมากขึ้น

๓. ทุกหน่วยงาน องค์กรทำางานประสานและบูรณาการร่วมกัน

ผลต่อชุมชน 

๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ได้รับการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกาย ที่ครอบคลุมและทั่วถึง

๒. ชุมชนเกิดความเข้มแข็งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม

๓. ก้าวสู่การจัดการตนเอง

๔. ระบบทำ�ให้เกิดนวัตกรรมหรือสิง่ใหมอ่ย�่งไร  
๑. เกิดการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถ่ิน การบูรณการอย่างมีส่วนรวมโดยมีดำาเนินการร่วมกับ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลขัวมุง อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) 

กำานันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มผู้นำาชุมชน ชมรมผู้สูงอายุตำาบลขัวมุง บทบาทสำาคัญของแต่ละบุคคล

และองค์กรชุมชน เป็นพลังขับเคลื่อนโดยทุกบทบาทมีส่วนร่วมจัดการ

๒. มีการจัดบริการการตรวจรักษาทางแพทย์แผนไทย หัตถบำาบัด (นวดรักษาโรค) ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร จ่ายยา

สมุนไพรบำาบัดอาการตึงเครียดของร่างกายและจิตใจด้วย โดยข้าราชการสามารถเบิกจ่ายตรงได้ สิทธิบัตรทองผู้สูงอายุ อำาเภอสารภี

๑๗0 บาท สิทธิบัตรทอง อำาเภอสารภี อายุไม่เกิน ๖0 ปี ๒00 บาท

๕. How to

สิ่งที่ต้องเตรียม

๑. ข้อมูลประชากรทุกหมู่บ้านในพื้นที่

๒. คณะกรรมการที่ประกอบด้วยทุกภาคส่วน

๓. มีการประชุมร่วมกัน ติดตาม กำาหนดแผนงาน 

   รายละเอียดกิจกรรม และผลกระทบ

๔. มีเวทีประชุมร่วมกับชุมชน เวทีประชาคม เวทีข่วงผญ๋า 

   แลกเปลี่ยนเรียนรู้

๕. มีแผนกิจกรรมที่ทุกภาคส่วนมีบทบาทในหน้าที่ร่วมกับ

   จัดกิจกรรมและออกแบบพัฒนากิจกรรม

๖. มีการรายงานผลการดำาเนินงานรายละเอียดงบประมาณ

บริบทเงื่อนไขของพื้นที่

๑. ตำาบลขัวมุงเป็นชุมชนที่มีสภาพหมู่บ้านใกล้เคียงกันทำาให้

   เกิดการประสานงานร่วมกับอย่างต่อเนื่อง และใช้โซเซียล

   มีเดียติดต่อประสานงานร่วมกัน

๒. ประชาชนในพื้นที่มีความเห็นตรงกันว่าเป็นปัญหาเร่งด่วน

   ของชุมชน



๑๙

Tips : ท่านจะนำาสู่การนำาใช้ในพื้นที่ตนเองอย่างไร

Do

๑. ทำาความเข้าใจแนวทางการบูรณาการร่วมกัน

๒. สร้างระบบการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และความ

    เป็นเจ้าของโครงการ

๓. พัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมประเมินร่วมกัน

Don’t

๑. ความเคลือบแคลง สงสัย โดยถือถืออคติ ไม่แสดงความ

   คิดเห็น

หลักสูตร  

ระบบการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม เทศบาลตำาบลขัวมุง 

อำาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

กระบวนการ

๑. จัดทำาฐานข้อมูล

๒. การกำาหนด กฎ ระเบียบ โดยชุมชนร่วมกัน เพื่อสร้างการ

   ทำางานแบบมีส่วนร่วม 

๓. ประสานงานโดยเทศบาลตำาบลขัวมุง

๔. มีการประชุมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อค้นหาศักยภาพและ

   ภาระงานของหน่วยงานต่างๆ 

๕. จัดทำาแผนงานร่วมกันเพื่อกำาหนดหน้าที่กิจกรรมโครงการ

   ที่จะทำา

๖. จัดทำาบันทึกข้อตกลง MOU.

๗. ดำาเนินการตามโครงการ

8. ประชุมสรุปผลการดำาเนินงาน



๒0

๑. สถ�นก�รณน์ำ�สูก่�รพัฒน�ระบบ
จากข้อมูลผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีตำาบลทุ่งหัวช้าง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.0๖ มีประชากรเตรียมเข้าสู่ผู้สูงอายุ ๕0-๕๙

ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๒ จำาแนกจากสภาพของผู้สูงอายุพบว่ามีผู้สูงอายุติดบ้าน จำานวน ๒๑ คน  ติดสังคม จำานวน ๔๖๔ คน 

และติดเตียง ๖ คน สถานการณ์ผู้สูงอายุในตำาบลทุ่งหัวช้าง จำานวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มมีเพิ่มขึ้น และจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ

อย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คาดว่ามีผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ ๒๖.0๔ จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

ตำาบลทุ่งหัวช้าง จึงได้มีการดำาเนินการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีการดำาเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เป็นกลไกขับเคล่ือนระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ มีการจัดต้ังและดำาเนินกิจกรรม

ของชมรมผู้สูงอายุครอบคลุมทุกหมู่บ้าน กิจกรรมการฝึกอบรมผู้เตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ กิจกรรมการฝึกอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มการ

ออม มีวิทยากรเป็นจิตอาสาหรือผู้สูงอายุโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) มี

ศูนย์บริการผู้พิการเทศบาลตำาบลทุ่งหัวช้าง การดำาเนินกิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ การประสานการยืม

อุปกรณ์ที่จำาเป็นต้องใช้สำาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ และให้ผู้สูงอายุมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองได้ตามภาวะสุขภาพ โดย

มีกิจกรรมนันทนาการ มีการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพได้พบปะกลุ่ม มีกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้

ยังมีศูนย์สุขภาพองค์รวมเทศบาลตำาบลทุ่งหัวช้าง เป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพ การดำาเนินกิจกรรมออกหน่วยพื้นที่

ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ดำาเนินกิจกรรมแพทย์ทางเลือก เช่น การนวดแผนไทย อบสมุนไพร แช่เท้า

สมุนไพร ฯลฯ ให้กับผู้สูงอายุ และเป็นท่ีดำาเนินการของศูนย์ยืมอุปกรณ์ท่ีจำาเป็นสำาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำาบลทุ่งหัวช้าง

เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ที่กำาลังจะเกิดขึ้น

๒.๑ ระบบการดูแลและการบริการสุขภาพ

๒.๑.๓ ศูนย์บริการสุขภาพแบบองค์รวม
เทศบาลตำาบลทุ่งหัวช้าง อำาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำาพูน
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๒. แผนภ�พระบบก�รดูแลผูสู้งอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลทุง่หัวช้�ง

การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือ

๑. กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อการช่วยเหบือเกื้อกูลของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในหมู่บ้าน

๒. กองทุนสวัสดิการชุมชน มีสวัสดิการสำาหรับผู้สูงอายุ (เงินปันผล) ๗0 ปีขึ้นไป มีสวัสดิการ กรณีนอนโรงพยาบาล

๓. การจัดการบริการการแพทย์ฉุกเฉินการจัดบริการ รับ – ส่ง ผู้สูงอายุที่จำาเป็นต้องเดินทาง

การพัฒนาศักยภาพและทักษะการดูแลผู้สูงอายุ

๑. การพัฒนาทักษะและการดำาเนินกิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ (อสม. ผอส. EMS) เช่น จัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูง

อายุ และ care giver รวมกับโรงพยาบาลพื้นที่ อบรมหน่วย EMS ปีละ ๑ ครั้ง

๒. การดำาเนินงานของศูนย์ ศพอส./ศูนย์บริการ โดยให้ความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ โดย ศพอส. เช่น ให้ความรู้ ตรวจ

สุขภาพเบื้องต้น กิจกรรมนันทนาการ และออกกำาลังกาย เป็นต้น มีการฝึกอาชีพผู้สูงอายุเพื่อสร้างรายได้ เพิ่มการออม เช่น กลุ่ม

อาชีพโคมไฟล้านนา กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์ กลุ่มจักสาน กลุ่มชาใบหม่อน และมีระบบฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ๕ ด้าน 

ได้แก่ ๑) สังคม ๒) เศรษฐกิจ ๓) สิ่งแวดล้อม ๔) สุขภาพการเมือง ๕) ข้อมูลอาสาสมัคร (อสม. อผส.)

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ

๑. มีศูนย์บริการให้ยืมอุปกรณ์ที่จำาเป็นในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ เช่น รถเข็นเก้าอี้ ไม้ช่วยพยุง ถังออกซิเจน

๒. การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง ให้ความรู้ การดูแบตนเอง จัดการสิ่งแวดล้อม

๓. บริการรับ – ส่ง ๒๔ ชั่วโมงกรณีฉุกเฉิน โดยทีมกู้ภัย/กู้ชีพ เทศบาลตำาบลทุ่งหัวช้าง

๔. การจัดบริการดูแลตอนกลางวัน (Day care) โดยทีม อสม. ในการดูแลผู้สูงอายุ ไม่ต่ำากว่าร้อยละ ๕0 ของจำานวนผู้สูง

อายุที่ต้องดูแล (ผู้สูงอายุ ๒๗ คน care giver ๑๕ คน)

๕. การให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านตามความจำาเป็น ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว(LTC)

๖. การจัดบริการสุขภาพ ให้คำาปรึกษาการดูแลเข้าถึงสิทธิ์ ,ตรวจคัดกรองสุขภาพประจำาปี
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๓. ผลทีเ่กิดจ�กก�รพัฒน�ระบบ
อปท.

๑. ทีม EMS มีศักยภาพพร้อมให้บริการ ๒๔ ชั่วโมง สำาหรับผู้สูงอายุ

๒. อาสาบริบาล สามารถดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง อย่างมีศักยภาพ

๓. โรงเรียนเรียนผู้สูงอายุ (สมวัยวิทยา) ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต  และด้านอาชีพ 

๔. เกิดการจัดต้ังศูนย์สุขภาพองค์รวม ท่ีให้บริการยืมอุปกรณ์ช่วยเหลือสำาหรับผู้สูงอายุ เป็นศูนย์ประสานงาน และจัดกิจกรรม

สำาหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

๑. เกิดการรวมกลุ่มเป็นชมรมผู้สูงอายุ ร่วมทำากิจกรรมในชุมชน

๒. กองทุนเพื่อช่วยเพื่อน,กองทุนสวัสดิการ

๓. กลุ่มอาชีพเสริมได้ราย การออม

๔. ผู้สูงอายุได้รับบริการดูแลที่บ้านตามความจำาเป็น

๕. ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิ์การรับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ

๖. ชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับชุมชนเพิ่มขึ้น

ชุมชน

๑. ชมรม อสม. ให้บริการวัดความดัน และตรวจวัดระดับน้ำาตาลในเลือดแก่ผู้สูงอาย ุกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน

อย่างทั่วถึง

๒. กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ที่สาธารณะและวัดในชุมชนในวันสำาคัญ

๓. เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาในระดับชุมชน จังหวัด และระดับประเทศ

๔. ร่วมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่น

๔.ระบบทำ�ให้เกิดนวัตกรรมหรือสิง่ใหม่
๑. กายอุปกรณ์ (ลูกปะกอน) นวัตกรรมลูกปะกอน เป็นกายอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์จากเศษผ้า ภายในจะมีเมล็ดนุ่นบรรจุอยู่ 

เกิดจากภูมิปัญญาพื้นบ้านที่บอกเล่ามาโดยผู้สูงอายุในชมรม กายอุปกรณ์ลูกปะกอมมีลักษณะคล้ายหมอนขนาดพอมือ ที่สามารถ

บีบขยำาและโยนได้ ซึ่งการบีบจะช่วยในเรื่องการบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กจุดชีพต่างๆบนฝ่ามือ และในการโยนรับก็เป็นเหมือนการ

ละเล่นของผู้สูงอายุ จะช่วยในการบริหารกล้ามเนื้อแขนและไหล และฝึกการตอบสนองไปในตัว  

๒. แช่เท้าสมุนไพรพื้นบ้าน (กิจกรรมเคลื่อนที่) เกิดจากกิจกรรมการออกตรวจสุขภาพเบื้องต้นในชุมชน ทำาให้เกิดการ

บริการแช่เท้าสมุนให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนซึ่งเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่ช่วยในเรื่องการเพิ่มการไหลเวียนของระบบโลหิต กระตุ้นภูมิ

ต้านทานของร่างกายช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำางานดีขึ้นและทำาให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดอาการบวมของข้อเท้า ของผู้สูงอาย

๓. นวัตกรรมน้องเตือนใจ เป็นนวัตกรรม ท่ีประดิษฐ์จาก แผ่นป้ายไวนิลหรือแผ่นพลาสติกแข็ง ติดด้วยพลาสติกใส มีลักษณะ

เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมติดด้วยพลาสติกใส ๓๑ แผ่น ตามวันในปฏิทินระบุเฉพาะวันที่ และเรียนรายละเอียดช่วงเวลาการรับทานยา เช้า 

กลางวัน เย็น โดยจะติดแผ่นน้องเตือนใจไว้ในพื้นที่ในบ้านที่สังเกตุได้ง่าย เช่น บริเวณประตูหน้าห้อง ตู้กับข้าว โตะเครื่องแป้ง 

เป็นต้น  ซึ่งประดิษฐ์โดยชมรมผู้สูงอายุ น้องเตือนใจจะช่วยในเรื่องเตือนความจำาเรื่องการรับประทานยา ที่ต้องประทานเป็นประจำา 

เช่น ยารักษาโรคประจำาตัว วิตามีน หรืออาหารเสริม เป็นต้น น้องเตือนใจ 
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Tips : ท่านจะนำาสู่การนำาใช้ในพื้นที่ตนเองอย่างไร

Do

๑. ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี

๒. ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง

Don’t

๑. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

๒. ไม่ควรใช้ถ้อยคำาที่บั่นทอนกำาลังใจกับผู้สูงอายุ

หลักสูตร

การดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลทุ่งหัวช้าง

กระบวนการ

๑. เตรียมประเด็นและทำาความเข้าใจในทีมกระบวนการ

๒. การประสานงานเครื่อข่าย เพื่อทำาความเข้าใจให้ไปในทิศทาง

   เดียวกัน

๓. เตรียมเครื่อข่ายในการทำางานพื้นที่

๔. ประชุมชมรมผู้สูงอายุในพื้นเทศบาลตำาบลทุ่งหัวช้าง

๕. จัดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ

สิ่งที่ต้องเตรียม

๑. การสร้างทีมและกำาหนดคณะทำางาน  

๒. ประชุมคณะทำางานเพื่อกำาหนดทิศทางและวางแผน 

บริบท/เงื่อนไขของพื้นที่

๑. การดำาเนินการตามหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย

   คือผู้สูงอายุที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม (ติดสังคม) เพื่อให้การ

   ดำาเนินการเป็นไปได้ด้วยดี

๕. How to
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๑. สถ�นก�รณน์ำ�สูก่�รพัฒน�ระบบ
เทศบาลตำาบลสันทรายมีพ้ืนท่ี ๑๗ หมู่บ้าน พ้ืนท่ีประมาณ ๕8.๒ ตารางกิโลเมตร  มีประชากรท้ังหมด ๑๑,088 คน พบว่า

มีประชากรอายุ ๖0 ปีขึ้นไป จำานวน ๒,๔๖๔ คน ร้อยละ ๒8.๖๑ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน ๑,๓๒0 คน ร้อยละ ๕๓.๕๗ โดย

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ ๖0-๖๙ ปี จำานวน ๑,๔๕๓ คน ร้อยละ ๕8.๙๗ รองลงมาคือช่วงอายุ ๗0-๗๙ ปี จำานวน ๖0๕ คน

ร้อยละ ๒๔.๕๕ หรือกล่าวได้ว่า พื้นที่ตำาบลสันทรายเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ”โดยสมบูรณ์ ดังนั้นเทศบาลตำาบลสันทราย จึง

ได้ให้ความสำาคัญกับประชากรผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เตรียม

ความพร้อมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีผลให้ลักษณะครอบครัวเปล่ียนจากครอบครัวขยายไปสู่่ครอบครัว

เดี่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวลดลง จำานวนผู้ที่จะทำาหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวลดลง มีเวลาให้ผู้สูงอายุ

ลดลง ขาดการให้ความรักและความอบอุ่น ผู้สูงอายุจึงถูกทอดท้ิงให้อยู่โดดเด่ียวและดำาเนินชีวิตเพียงลำาพัง เหตุผลดังกล่าวเทศบาล

จึงมีนโยบายที่จะรองรับและแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้สูงอายุปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ดังนั้นจึงได้มีการจัดตั้ง โรงเรียน

ผู้สูงอายุตำาบลสันทราย ข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ภายในวัดศรีมงคล หมู่ท่ี ๓ ตำาบลสันทราย มีจำานวนนักเรียนผู้สูงอายุท้ังส้ิน ๖0 คน

จากจำานวนผู้สูงอายุทั้งหมด ๒,๔๖๔ คน หรือร้อยละ ๓ ของจำานวนประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด แบ่งการเรียนการสอน ๓ หลักสูตร 

(ความรู้ท่ัวไป, ชีวิตไร้ขีดจำากัด, และภูมิปัญญาท้องถ่ิน) เพ่ือสร้างการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพ ได้ทำากิจกรรมร่วมกัน แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ตลอดจนเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถต่อยอดนำากลับไปทำาต่อได้ที่บ้าน โดยไม่เป็นภาระกับบุคคลอื่น  

ต่อมาในปี ๒๕๖0  ได้ลงนามความมือกับสำานักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) โดยสำานักสนับสนุนสุขภาวะ

ชุมชน (สำานัก ๓) เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายเพ่ือยกระดับการจัดงาน บริการ และ กิจกรรม

ในการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครอบคลุมความจำาเป็น ๔ ด้านคือ สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมและ 

สุขภาพของผู้สูงอายุ สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุและ ครอบครัวในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุรวมทั้ง

เป็นกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ การสร้างและพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น

ในปี ๒๕๖๑ ตำาบลสันทรายได้มีการประกาศจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีอย่างเป็นทางการ เม่ือวันท่ี ๒๙ มกราคม

๒๕๖๑ จากเดิม ๑ แห่ง เป็น ๕ แห่ง และในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่เดือนมีนาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑ มีหลักสูตรการเรียนการ

สอน ๓ สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น, หลักสูตรความรู้ทั่วไป (ชีวิตไร้ขีดจำากัด), และกิจกรรมนันทนาการและกีฬา

ภายใต้ ๓ สาขาวิชา จะมีการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาทักษะผู้สูงอายุทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพของตนและผู้อื่น การปฐม

พยาบาลเบื้องต้นกิจกรรมบูรณาการร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวตำาบลสันทรายเพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างวัย กิจกรรมด้าน

นันทนาการและกีฬา  มีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกกำาลังกาย และกิจกรรมกีฬาเพื่อสานความสามัคคี การพัฒนาระบบบริการโดย

ความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบลทั้ง ๒ แห่งในพื้นที่ มีการจุดบริการคัดกรองและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

ก่อนเข้าเรียนการตรวจหาสารพิษในร่างกายด้านการจัดตั้งกองทุนหรือจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือกัน มีการจัดประชุมเพื่อระดม

ความเห็นหารือร่วมกับกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่ในการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ และทำางานร่วมกับภาคีเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ

อย่างต่อเนื่อง

๒.๑ ระบบการดูแลและการบริการสุขภาพ

๒.๑.๔ ระบบการดูแลฉุกเฉิน
เทศบาลตำาบลสันทราย อำาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่



๒๕

๒. แผนภ�พระบบก�รดูแลฉุกเฉินเทศบ�ลตำ�บลสันทร�ย

จากสถิติการให้บริการจำานวนการให้บริการระดับตำาบล ของงานการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำาบลสันทราย ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖๑ พบว่า การเจ็บป่วยฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนกับประชาชนในตำาบลสันทรายจากอุบัติเหตุมีแนวโน้มการเกิดท่ีลดลง ซ่ึงมี

ความแปรผกผันกับการเจ็บป่วยฉุกเฉินของประชาชนท่ีใช้บริการด้วยการเจ็บป่วยจากโรคเร้ือรัง โรคประจำาตัว หรือโรคอ่ืนๆ ท่ีเกิด

ข้ึนฉุกเฉิน และเฉียบพลัน ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนในแต่ละปี เทศบาลตำาบลสันทราย จึงได้เล็งเห็นความสำาคัญของปัญหาดังกล่าว 

และกลุ่มเป้าหมายท่ีกล่าวมาข้างต้น ตลอดจนเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงของผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการรักษาทันเวลา และ

ปลอดภัยมากท่ีสุด

การให้บริการครอบคลุมจำานวน ๑๗ หมู่บ้าน เป็นการให้บริการระดับ BLS และ FR มีรถยนต์กู้ชีพ และรถตู้พยาบาลกู้ชีพ

รวมจำานวน ๒ คัน สำาหรับให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน มีพนักงานการแพทย์ฉุกเฉิน จำานวน 8 คน และมีจำานวนจิตอาสาดูแลชุมชน 

(อาสากู้ชีพจำานวน ๓๔ คน) เครือข่ายโรงพยาบาลฝาง รพ.สต.บ้านสองแคว และรพ.สต.บ้านห้วยงูนอก จึงได้ดำาเนินการจัดต้ังระบบ

การดูแลฉุกเฉินข้ึน

การให้บริการส่งอุ้ยหาหมอ เทศบาลตำาบลสันทราย

๑) มีการจัดทำาฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุท่ีมีขีดจำากัดในการเดินทางเข้ารับการรักษาพยาบาล (ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

 และผู้สูงอายุท่ียากไร้ หรือไม่มีผู้ดูแล เช่น อยู่คนเดียว ไม่มียานพาหนะ เป็นต้น)  

๒) มีการจัดทำาฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุท่ีพิการและยากไร้ และผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ในตำาบลสันทราย ท่ีต้องเข้า

รับการฟ้ืนฟูร่างกาย ณ ศูนย์ฟ้ืนฟูกายภาพบำาบัด เทศบาลตำาบลสันทราย 

๓) จัดทำาแผนการ รับ-ส่ง ประจำาเดือน

๔) ปฏิบัติการตามแผนการรับส่ง โดยคณะทำางานงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.สันทราย

การให้บริการยืมรถเข็นคนพิการแบบมาตรฐานท่ัวไป

๑) เทศบาลตำาบลสันทรายได้รับความอนุเคราะห์รถเข็นคนพิการแบบมาตรฐานท่ัวไป จำานวน ๑0 คัน จากมูลนิธิสร้างสรรค์

เพ่ือคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพิการ หรือภาวะจำาเป็นต่อการใช้รถเข็นในชีวิตประจำาวัน



๒๖

๓. ผลทีเ่กิดจ�กก�รพัฒน�ระบบ
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาวะท้ังในเชิงรุกด้านการเฝ้าระวังป้องกัน และในเชิงรับของการได้รับความช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน หรือเม่ือยามจำาเป็นในกรณีท่ีไม่มีผู้ดูแล โดย (๑) ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำาบลสันทราย ให้บริการตรวจ และการเฝ้าระวัง

ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง (๒) ศูนย์กายอุปกรณ์ตำาบลสันทราย ให้บริการในการยืมกายอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำาเป็นสำาหรับ

อำานวยความสะดวกในชีวิตประจำาวัน และตามความจำาเป็น ให้กับผู้สูงอายุในตำาบล และ (๓) กู้ชีพทรายเงิน ให้บริการรับ-ส่งกรณี

ฉุกเฉิน และกรณีตามความต้องการความช่วยเหลือ และเช่ือมโยงกับ (๑) และ (๒) ในการให้การดูแลผู้สูงอายุ นอกจากน้ียังเกิดการ

บูรณาการทำางานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและนอกตำาบล เช่น รพ.สต. รพ.ฝาง และ พม.จังหวัด เป็นต้น ในการดูแล

สุขภาวะของผู้สูงอายุตำาบลสันทรายอย่างทั่วถึงและถูกต้องตามหลักวิชาการ

๔.ระบบทำ�ให้เกิดนวัตกรรมหรือสิง่ใหม่
ระบบการดูแลสุขภาพที่บูรณาการการทำางานร่วมกันของศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์กายอุปกรณ์ และกู้ชีพกู้ภัย ที่มีอยู่

ในพื้นที่ตำาบล เป็นทั้งบริการการแพทย์ฉุกเฉินและบริการการแพทย์ในเชิงป้องกันและเฝ้าระวังสุขภาวะของผู้สูงอายุ ทำาให้เกิด

ความอุ่นใจ ความมั่นคงทางด้านสุขภาพ และการได้รับบริการอย่างทั่วถึง ภายใต้บริบทของสังคมที่กำาลังเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็น

เมืองที่มากขึ้น โดยมั่นใจได้ว่าผู้สูงอายุจะไม่ได้รับผลกระทบของการเปลี่ยนผ่านทางบริบทของชุมชน ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง อยู่ตาม

ลำาพัง หรือเข้าไม่ถึงบริการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะด้านการดูแลสุขภาวะอย่างต่อเนื่องอย่างรอบด้านและทันต่อความต้องการ

๒) ทำาการสำารวจผู้สูงอายุท่ีมีความจำาเป็นต้องใช้รถเข็นฯ ในพ้ืนท่ีตำาบลสันทราย

๓) ส่งมอบรถเข็นให้แก่ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพิการ หรือภาวะจำาเป็นต่อการใช้รถเข็น โดยพิจารณาจากผู้ท่ีมีความจำาเป็นสูงสุด 

การบริการฉุกเฉินผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

๑) ดำาเนินเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงการให้บริการ โดยการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อ โดยการติดป้ายเบอร์โทรให้ครบทุก

ครัวเรือนของผู้สูงอายุในตำาบลสันทราย

๒) งานการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำาบลสันทราย ดำาเนินการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย จากความถ่ีของการให้บริการผู้สูงอายุ

ท่ีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ยกเว้นอุบัติเหตุ ร่วมกับข้อมูลจากฐานสุขภาพตำาบลจาก รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก และรพ.สต.บ้านสองแคว เพ่ือ

กำาหนดกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรัง และมีภาวะเส่ียงต่อการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 2 ระดับ คือ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สี

แดง) จำานวน 18 คน และผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน มีจำานวน 32 คน 

๓) ผู้ดูแลกลุ่มเป้าหมายจะได้รับการฝึกอบรมการช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน CPR จากอาสากู้ชีพประจำาหมู่บ้าน 

๔) บันทึกข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ป่วยฉุกเฉิน อาทิ ช่ือและนามสกุล ท่ีอยู่อาศัย น้ำาหนัก ส่วนสูง อาการแพ้ยา โรคประจำาตัว ผ่าน

โปรแกรม Google Earth แบ่งกลุ่มโดยจำาแนกพ้ืนท่ีการให้บริการ โดยลำาดับกลุ่มตามความเส่ียงของการเสียชีวิต ผ่านการปักหมุด 

ตามสีต่างๆ (เหลือง และแดง)

๕) นำาใช้ข้อมูล การค้นหา ตามช่ือกลุ่มเป้าหมาย โปรแกรมจะนำาไปสู่พ้ืนท่ีท่ีสืบค้น และนำาทางไปยังเป้าหมาย 

การบริการ EMS FANCLUB กู้ชีพทรายเงิน

๑) กู้ชีพทรายเงิน ดำาเนินการสำารวจ และข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยและยากไร้ ผู้สูงอายุท่ีถูก

ทอดท้ิง โดยจะมีประวัติของผู้ป่วยเบ้ืองต้น แผนท่ีอยู่อาศัยโดยสังเขป เพ่ือการให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

๒) จัดทำาแผนการออกเย่ียมร่วมกับโรงพยาบาลฝาง รพ.สต.บ้านสองแคว และรพ.สต.บ้านห้วยงูนอก อสม. และอาสากู้ชีพ

๓) มอบของใช้ท่ีจำาเป็นแก่ผู้สูงอายุท่ีมีความจำาเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ



๒๗

Tips : ท่านจะนำาสู่การนำาใช้ในพื้นที่ตนเองอย่างไร

Do

๑. การทำางานร่วมกันเป็นทีม เปิดรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน

๒. การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ของทีมและการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง

๓. การเตรียมความพร้อม ๒๔ ชั่วโมง

๔. การจัดเตรียมและซ่อมบำารุงเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำาเป็น

   ในการใช้งานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และใช้งานได้จริง

Don’t

๑. ไม่มีกำาลังเจ้าหน้าที่ประจำา ๒๔ ชั่วโมง

๒. การไม่ทบทวน/ฝึกซ้อมรับมือกรณีเหตุฉุกเฉิน

หลักสูตร

การจัดการระบบบริการสุขภาพฉุกเฉิน

กระบวนการ

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำาคัญของการแพทย์

   ฉุกเฉินเบื้องต้นแก่ครัวเรือน

๒. ประสานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   และอบรมความรู้ความเข้าใจให้กับทีมงานกู้ชีพกู้ภัย และ

   บุคลากรของ อปท. ที่เกี่ยวข้อง

๓. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับ

   อาสาสมัครในชุมชนและครัวเรือน

๔. จัดตั้งศูนย์ฯ หรือพื้นที่ให้บริการด้านสุขภาพ และเตรียม

   อุปกรณ์/พื้นที่ ให้มีความพร้อมตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๕. จัดทีมบุคลากรให้เพียงพอตามสถิติของการใช้บริการ และ

   การเก็บสถิติที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และการทำางานร่วมกัน 

   กับ รพ.สต. โรงพยาบาลเครือข่ายอย่างต่อเนื่องควบคู่กันไป

๖. ทบทวนและพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับทีมงาน 

   อาสาสมัคร และสมาชิกครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่ต้องเตรียม

๑. สื่อเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและความสำาคัญของการแพทย์

   ฉุกเฉินเบื้องต้น

๒. ข้อมูลจำานวนจิตอาสา/จำานวนครัวเรือนในชุมชนที่พร้อมจะให้

   ความช่วยเหลือกรณีเร่งด่วน

๓. ทีมงานกู้ชีพกู้ภัย

๔. อุปกรณ์กู้ชีพฉุกเฉินเท่าที่จำาเป็น

๕. รายชื่อภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

๖. งบประมาณ

บริบท/เงื่อนไขของพื้นที่

๑. นโยบายผู้บริหารท่ีให้ความสำาคัญ

๒. เส้นทางคมนาคมไปยังสถานพยาบาลหลักท่ีเหมาะสม

๓. ประชาชนมีความรู้และความสามารถในการส่ือสารได้

๔. ระบบการส่ือสารและระบบออนไลน์ในพ้ืนท่ีต้องมีความ

   เสถียรในระดับหน่ึง

๕. How to



๒8

๑. สถ�นก�รณน์ำ�สูก่�รพัฒน�ระบบ
เทศบาลตำาบลหม้ายหม้าย อำาเภอสอง จังหวัดแพร่ มีประชากรท้ังหมด 8,0๖๑ คน มีผู้สูงอายุ จำานวน ๑,๖๕๕ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๒0.๕๓ มีผู้สูงอายุป่วยติดเตียงจำานวน ๔๔ คน ร้อยละ ๒.๗ ผู้สูงอายุที่พิการจำานวน ๑๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.0๒ ใน

พื้นที่มีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนทั้งหมด จำานวน ๓๗๒  คน และ อาสาสมัคร care giver จำานวน ๓0 คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ 

เดือน พ.ค. ๒๕๖๒) ทั้งนี้พบปัญหาจำานวนอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญไม่จำานวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีความ

ต้องการในการดูแลช่วยเหลือ 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเทศบาลตำาบลห้วยหม้าย จึงได้มีการดำาเนินการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีการดำาเนิน

งานของศูนย์ต่างๆ องค์ภาคีเครือข่ายและกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่ในการดำาเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน

พื้นที่ และยังมีกิจกรรมปลุกจิตสำานึกแก่ประชาชนให้มีจิตสาธารณะและสร้างอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ร่วมกัน เพื่อดูแลผู้สูง

อายุที่จะต้องได้รับการดูแลจากผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ

๒.๑ ระบบการดูแลและการบริการสุขภาพ

๒.๑.๕ การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยจิตอาสาในชุมชน
เทศบาลตำาบลห้วยหม้าย อำาเภอสอง จังหวัดแพร่



๒๙

๒. แผนภ�พระบบก�รดูแลผูสู้งอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลห้วยหม�้ย

จากแผนภาพการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยจิตอาสาในชุมชน อปท.ได้จัดกิจกรรมในการสร้างจิตสำานึกให้แก่ประชาชนให้มีจิต

สาธารณะและสร้างอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่โดยความร่วมมือระหว่าง อปท.และองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ในการจัดทำา

หลักสูตรอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ให้กลุ่มจิตอาสาและอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุใน

พื้นที่  



๓0

๓. ผลทีเ่กิดจ�กก�รพัฒน�ระบบ
จากการพัฒนาระบบระบบการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยจิตอาสาในชุมชน จากปัญหาผู้สูงอายุในพื้นที่ จำานวนอาสาสมัครที่

มีความเชี่ยวชาญไม่จำานวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ทำาให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่ทำางานร่วมกับ อปท. 

โรงพยาบาล และ รพ.สต. ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เพิ่มขึ้นและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพองค์

ความรู้เพื่อใช้ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๔. ระบบทำ�ให้เกิดนวัตกรรมหรือสิง่ใหมอ่ย�่งไร  
ข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นท่ีเทศบาลตำาบลห้วยหม้ายมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วการเตรียมความพร้อม

รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งที่เทศบาลตำาบลห้วยหม้ายได้ตระหนักถึงความสำาคัญ รวมทั้ง การจัดให้มีกิจกรรมในด้าน

การปลุกจิตสำานึกสาธารณะอย่างสม่ำาเสมอ จึงได้ดำาเนินการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยจิตอาสาในชุมชน ซึ่งเกิด

นวัตกรรมในชุมชนได้แก่ พื้นที่อปท.และเครือข่ายองค์กรในชุมชนได้ร่วมกันจัดทำาหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุใน

ชุมชน (อผสช.) หลักสูตร ๒๑ ชั่วโมง ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ ให้มีความสามารถ ทักษะองค์ความรู้และศักยภาพในการ

ดูแลผู้สูงอายุ และช่วยเหลือในการทำางานร่วมกับ care giver ในพื้นที่ที่มีจำานวนไม่เพียงพอ โดยเฉพาะพัฒนาและยกระดับความ

สามารถกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) โดยหลักสูตรได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ 

สาธรณสุขจังหวัด ซึ่งคาดว่าจะเริ่มการอบรมในรุ่นที่ ๑ ประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๕. How to

Do

๑. การดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๒. มีระบบการติดตามและการประเมินผล

๓. การประสานงานกับเครือข่าย

Don’t

๑. การทำางานไม่ต่อเนื่อง ไม่มีการติดตามและประเมินผล

๒. การขาดการประสานระหว่างทีมทำางานกับเครือข่าย

กระบวนการ

๑. การวางแผนกิจกรรมการปลุกจิตสำานึกสาธารณะ

๒. การเตรียมทีมและพี่เลี้ยงกลุ่มอาสาสมัคร 

๓. การจัดทำาแผนงานของกลุ่มจิตอาสาในการดูแลผู้สูงอายุใน

   พื้นที่

๔. ปรับปรุง/แก้ไข แผนการดำาเนินงานและการปฏิบัติงานใน

   พื้นที่จริง

สิ่งที่ต้องเตรียม

๑. คณะกรรมการดำาเนินงานด้านการกระตุ้นและพัฒนาด้าน

   การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ

๒. นโยบายของผู้บริหาร

๓. งบประมาณสนับสนุน 

บริบท/เงื่อนไขของพื้นที่

๑. อปท. กองทุนฯ สนับสนุนงบประมาณในการดำาเนินการ 

   อบรมอาสาสมัครผู้สูงอายุในชุมชน

๒. โรงพยาบาล รพ.สต. สนับสนุนวิทยากรจิตอาสาในการให้

   ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ

๓. มีกลุ่มจิตอาสาที่เข้าร่วมในการดำาเนินงานดุแลผู้สูงอายุ

   ในพื้นที่จำานวนมาก

๔. มีเครือข่ายความร่วมมือองค์กรชุมชน ภาครัฐและ

   เอกชน ที่เข้มแข็ง

หลักสูตร

การอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (อผสช.) ๒๑ ช่ัวโมง



๓๑

Tips : ท่านจะนำาสู่การนำาใช้ในพื้นที่ตนเองอย่างไร



๓๒

๑. สถ�นก�รณน์ำ�สูก่�รพัฒน�ระบบ
ชุมชนตำาบลห้วยยาบเป็นพื้นที่ในการเกษตรกรรม และบริษัทอุตสาหกรรม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ “เป็นกลุ่มคน

ชาติพันธุ์ยอง”แต่วัฒนธรรมยองและภูมิปัญญาดั้งเดิมเริ่มเลือนหายโดยไม่ได้รับการสืบทอดจากคนรุ่นหลัง เนื่องจากคนรุ่นหลังต้อง

ไปศึกษาและทำางานหาเล้ียงครอบครัว  ทำาให้คนในชุมชนไม่ค่อยมีเวลาท่ีจะทำากิจกรรมร่วมกันและเรียนรู้เพ่ือท่ีจะสืบสานวัฒนธรรม

ยองและภูมิปัญญาดั้งเดิม

ตำาบลห้วยยาบมีประชากร ๖,๙๙๔ คน ๒,8๒0 ครัวเรือนเป็นครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ ๑,๒๒๒ ครัวเรือน ร้อยละ ๔8.๓๓ เป็น

ประชากรก่อนวัยผู้สูงอายุ ๕0-๕๙ ปี ๑,80๓ คน ผู้สูงอายุ ๖0 ปีขึ้นไป ๑,๗0๓ คน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุติดสังคม จำานวน ๑,๔๙8 คน

ติดบ้าน ๑0๗ คน ติดเตียง ๗ คน และมีความพิการ ๙๑ คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีความพิการด้านการเคลื่อนไหว ๔๓ คน

พิการการมองเห็น ๒๔ คน  ผู้สูงอายุท่ีป่วยเป็นโรคเร้ือรัง 8๑๒ คน เป็นโรคความดันโลหิตสูง ๔๔๗ คน โรคกระดูกกล้ามเน้ือและข้อ

๑๗๗ คน เนื่องจากสูงอายุตำาบลห้วยยาบส่วนใหญ่ชอบทำางานหารายได้และเป็นงานอดิเรกทำาให้ขาดการออกกำาลังกาย นอกจากนี้

ประชากรผู้สูงอายุกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ประชากรก่อนวัยผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุติดบ้าน ผู้สูงอายุติดสังคม ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง 

และผู้พิการ ยังไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เนื่องด้วยลูกหลานหรือผู้ดูแลต้องทำางานไม่ค่อยมีเวลาในการมาดูแล

จากปัญหาสุขภาพดังกล่าว ทำาให้ประชากรก่อนวัยผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ มีรายได้ลดลง หรือไม่มีรายได้ ก่อให้เกิดปัญหา

สุขภาพจิตตามมา  ดังนั้นทางภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำาบลห้วยยาบจึงได้หารือร่วมกันเพื่อดำาเนินการกิจกรรม “เครือข่ายเยี่ยมบ้าน” 

ในการพัฒนาระบบดูแลและบริการผู้สูงอายุในพื้นที่

การพัฒนาโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง เป็นฐานคิดหลักในการขับเคลื่อนงานพัฒนาในระบบการจัดการสุขภาวะของชุมชน ซึ่ง

เป็นการเสริมศักยภาพให้กับกลไกนำาที่สำาคัญ อย่างน้อย ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) ผู้นำา แกนนำา คนสำาคัญของพื้นที่ และองค์กรหลักใน

พื้นที่ ได้แก่ องค์กรชุมชนที่เป็นภาคประชาชนน หน่วยงานรัฐที่มีปฏิบัติการและบริการในพื้นที่ (๒) ข้อมูล โดยเฉพาะจากระบบ

ข้อมูลตำาบล(TCNAP) และการวิจัยชุมชน (RECAP) ในการอธิบายสถานการณ์ของชุมชน ด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ ส่ิงแวดล้อม

การเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วม รวมทั้งศักยภาพของชุมชน (๓) กลไกของชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้

เกิดขึ้นเต็มพื้นที่ โดยเฉพาะกลไกที่ส่งเสริมการทำางานร่วมมือกันของคน งาน ข้อมูล จนระบุตัวผู้ปฏิบัติการหลัก ปฏิบัติร่วม รวม

ถึงผู้เก่ียวข้องท้ังในและนอกพ้ืนท่ีเป็น “เครือข่ายเย่ียมบ้าน”เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้พอสมควรกับวัย มีสุขภาพแข็งแรง

ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อลดปัญหาของผู้สูงอายุและครอบครัว การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้แข็งแรงชะลอการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิง

และผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและชุมชนแสดงให้เห็นศักยภาพในการ

จัดการตนเองของเครือข่ายในพื้นที่ในการจัดระบบการดูแลสุขภาวะของพื้นที่มีความเข้มแข็ง เห็นการพัฒนางาน บริการ กิจกรรม

จะมีความต่อเนื่อง เป็นการต่อยอด และการสร้างเพิ่มหรือเสริม จนครบถ้วน สมบูรณ์ เกิดผลดีต่อคนในพื้นที่ทั้งหมด

๒.๑ ระบบการดูแลและการบริการสุขภาพ

๒.๑.๖ เครือข่ายเยี่ยมบ้าน
องค์การบริหารส่วนตำาบลห้วยยาบ อำาเภอบ้านธิ จังหวัด
ลำาพูน
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๒. แผนภ�พระบบก�รดูแลและก�รบริก�รสุขภ�พเทศบ�ลตำ�บลห้วยย�บ

เครือข่ายเยี่ยมบ้าน ก่อตั้งโดย “เครือข่ายมิตรภาพบำาบัด อำาเภอบ้านธิ” จังหวัดลำาพูน เป็นการสร้างเครือข่ายดูแลคนใน

อำาเภอของหน่วยงานท่ีเรียกว่า “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ” หรือ พชอ. ท่ีนำาปัญหาสำาคัญในพ้ืนท่ีมาดำาเนินการ

แก้ไขก่อน   ปัญหาผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ติดบ้านและต้องการความช่วยเหลือเป็นปัญหาสำาคัญ ในช่วงเริ่มต้นชมรมอสม. 

และเครือข่ายพระสงฆ์ ทำากิจกรรมเยี่ยมบ้านร่วมกัน แล้วจึงชักชวนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่เข้ามาร่วมด้วย เช่น ชมรมผู้สูงอายุ สภาเด็ก

และเยาวชน โรงเรียน และกศน. โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนตำาบลห้วยยาบ ที่ว่าการอำาเภอบ้านธิ

รวมท้ังหน่วยงานอ่ืนท่ีในพ้ืนท่ี เช่น รพ.บ้านธิ รพ.สต.ห้วยยาบ รพ.สต.ห้วยไซ และทหาร  ให้ได้รับการสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรม

และบริการต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังที่ติดบ้านติดเตียง  

รพ.สต. และรพ. อบรมทีมเยี่ยมบ้าน และอบรมผู้ช่วยดูแลตามหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มเป็น ๑8 คน  อสม. เป็น

ผู้มีบทบาทหลักในการขับเคล่ือน “เครือข่ายมิตรภาพบำาบัด อำาเภอบ้านธิ”  โดยเครือข่ายเย่ียมบ้านมีต้ังแต่ระดับหมู่บ้าน ตำาบล และ

อำาเภออสม.จะจัดทีมเยี่ยมบ้านแบ่งเป็นโซนหมู่บ้าน เพื่อสำารวจผู้ที่ต้องการช่วยเหลือ แล้วส่งข้อมูลความต้องการของผู้ป่วยมาให้ที่ 

รพ.สต.ห้วยไซ รพ.สต.ห้วยยาบ และ รพ.บ้านธิ เช่น ที่นอนลม การล้างแผล  อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงจัดเก็บไว้ที่ศูนย์เยี่ยม

บ้านของอำาเภอ คือ โรงพยาบาลบ้านธิ  จะถูกส่งต่อไปยังบ้านผู้ป่วยเครือข่ายที่ประสานกันในทุกระดับของ ๓ โรงพยาบาลในพื้นที่

เอื้อประโยชน์กับผู้ป่วย ทั้งการยืมและใช้อุปกรณ์ช่วยหลือร่วมกัน ทำาให้ผู้ป่วยได้รับอุปกรณ์ที่จำาเป็นอย่างทั่วถึง แม้จะมีจำานวนไม่

เพียงพอก็ตาม  รวมท้ังมีการระดมทุนและรับบริจาคส่ิงของเพ่ือเย่ียมบ้าน เช่น เคร่ืองวัดความดันผู้ป่วยทุกพ้ืนท่ีจะได้รับส่ิงของและ

อุปกรณ์ตามความจำาเป็น เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียววิทยุจะได้รับวิทยุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ฟังเพลง หรือรายการบันเทิงเพื่อให้

สุขภาพจิตดีขึ้น การแจกนกหวีดสำาหรับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวเพื่อใช้เป่าเป็นสัญณาณเตือนภัย เวลามีปัญหาเช่นหกล้ม และในการ

เยี่ยมบ้านแต่ละครั้งหากพบปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยทีมเยี่ยมบ้านจะแจ้งให้ทางโรงพยาบาลทราบทันที

การเยี่ยมบ้านแบ่งทีมเป็น ๓ ลักษณะ คือ ๑) การเยี่ยมเดี่ยว โดย อสม. และสมาชิกเครือข่ายมิตรภาพบำาบัด ที่ได้รับมอบ

หมายให้ดูแลโซนหมูบ้าน จะทำาหน้าท่ีเย่ียมบ้านผู้ป่วยเป็นหลัก โดยประสานการทำางานร่วมกับโรงพยาบาล และผู้ช่วยดูแล ๒) การ

เย่ียมทีมสหวิชาชีพ โดยผู้จัดการดูแล (Care manager)จัดทำาแผนการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ (Care plan)เพ่ือเสนอคณะกรรมการ

เมื่อได้รับอนุมัติแล้วเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้ช่วยดูแล เครือข่ายมิตรภาพ จะลงเยี่ยมเพื่อให้การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยด้าน

ต่างๆ ตามสภาพปัญหา และ ๓) การเย่ียมทีมใหญ่ โดยทีมเย่ียมประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด เช่น อบจ. อพม. ท่ีว่าการ

อำาเภอ อบต. กศน. เป็นการเยี่ยมกรณีพิเศษ



๓๔

๓. ผลทีเ่กิดจ�กก�รพัฒน�ระบบ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน จำานวน ๔๔ คน ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง การเข้าถึงการบริการดีขึ้น มีสุขภาพกายใจดีขึ้น

ผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาลได้รับการเยี่ยมทันทีที่กลับถึงบ้านจากเครือข่ายมิตรภาพบำาบัด โดยไม่ต้องรอ แผนการดูแลผู้สูงอายุ

และผู้ป่วยจากผู้จัดการดูแลเมื่อผู้ให้บริการที่โรงพยาบาลทราบปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย และจัดอุปกรณ์ช่วยเหลือได้ตรง

ตามต้องการ และสภาพท่ีอยู่อาศัยของผู้ป่วยท่ีกลับมาบ้านและการอบรมผู้ช่วยดูแลเพ่ิมข้ึนจากเดิม ๒ คน เป็น ๑8 คน ครบทุกหมู่บ้าน

ทำาให้การเข้าถึงบริการง่ายข้ึน การคุ้นเคยและทราบปัญหาของผู้สูงอายุของพ้ืนท่ีของผู้ช่วยดูแลท่ีอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน ทำาให้เกิดความ

สะดวกรวดเร็วในการดูแล และพัฒนาระบบบริการให้ดียิ่งขึ้นไป

เครือข่ายมิตรภาพบำาบัด อำาเภอบ้านธิเป็นกลุ่มจิตอาสาท่ีเป็นพลังขับเคล่ือนงานดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ท่ีได้รับการยอมรับ

จากชุมชนท้ังในระดับหมู่บ้าน ตำาบล และอำาเภอ จึงได้รับการบริจาคท้ังเงินและส่ิงของจากชาวบ้านในชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมเยี่ยมบ้าน เช่น เครื่องวัดความดัน แต่ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย เช่น ที่นอนลม และ

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จึงถูกพัฒนาเป็นนวัตกรรมในชุมชน คือ ที่นอนลมจากถุงน้ำายาล้างไต ผ้าอ้อมซักได้ เสียงเรียกแห่งรักเป็นต้น

จากการสำารวจข้อมูลผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ  คือ ประชากรก่อนผู้สูงวัย ผู้สูงอายุติดบ้าน ผู้สูงอายุติดสังคม ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้

สูงอายุป่วยเร้ือรัง และผู้สูงอายุท่ีพิการ เครือข่ายฯ จึงจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ ดังนี้

๑. ประชากรก่อนเข้าสู่ผู้สูงวัย 

ด้านสุขภาพ เช่น การคัดกรองโรคเรื้อรัง ภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพของประชากรก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  การจัดการอบรมเตรียม

ความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง

ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะและปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย  ภายใต้โครงการหมู่บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง

ด้านสังคม เช่น การจ่ายเบี้ยความพิการ เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ การส่งเสริมการเป็นจิตอาสาดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน การเฝ้าระวัง

ความรุนแรงในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ การเยี่ยมบ้านให้กำาลังใจ

ด้านเศรษฐกิจ เช่น การฝึกอาชีพระยะสั้น พื้นที่จำาหน่ายสินค้า การสร้างอาชีพเสริม

ด้านการเมืองการปกครอง เช่น การประชาคมแผนพัฒนา ๔ ปี แผนพัฒนาตำาบล และการจัดทำาข้อบัญญัติ

๒. ผู้สูงอายุติดสังคม 

ด้านสุขภาพ เช่น ตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ๑0 เรื่อง จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจ

ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปรับสภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ด้านสังคม เช่น การทำากิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงวัยตำาบลห้วยยาบ การส่งเสริมการเป็นจิตอาสาดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ด้านเศรษฐกิจ เช่น การฝึกอาชีพระยะสั้น พื้นที่จำาหน่ายสินค้า การสร้างอาชีพเสริม   

ด้านการเมืองการปกครอง เช่น การประชาคมแผนพัฒนา ๔ ปี แผนพัฒนาตำาบล และการจัดทำาข้อบัญญัติ ธรรมนูญสุขภาพ

๓. ผู้สูงอายุติดบ้าน

ด้านสุขภาพ เช่น บริการเยี่ยมบ้าน  การดำาเนินงาน Long Term Care โดยการฟื้นฟูภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ

ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปรับสภาพสิ่งแวดล้อมผู้สูงอายุติดบ้าน (ราวจับ ทางลาด ฯลฯ) 

ด้านสังคม เช่น ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุติดบ้านออกมาทำากิจกรรมร่วมกัน (โรงเรียนผู้สูงอายุ รำาวงย้อนยุค ฟ้องเจิง ฯลฯ)

ด้านเศรษฐกิจ เช่น การส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ (ตัดตุง จักรสาน ทำายาหม่อง ฯลฯ)

ด้านการเมืองการปกครอง เช่น การประชาคมแผนพัฒนา ๔ ปี แผนพัฒนาตำาบล และการจัดทำาข้อบัญญัติ

๔. ผู้สูงอายุติดเตียง

ด้านสุขภาพ เช่น การบริการยืมกายอุปกรณ์ การเยี่ยมบ้านโดยสหวิชาชีพ การดำาเนินงาน Long Term Care และอผส. 

ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปรับสภาพสิ่งแวดล้อมผู้สูงอายุติดเตียง 

ด้านสังคม เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชนตำาบลห้วยยาบ เบี้ยความพิการ

ด้านเศรษฐกิจ เช่น จัดอบรมให้ความรู้การทำากางเกงผ้าอ้อมซักได้ให้กับผู้ดูแล เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง

ด้านการเมืองการปกครอง เช่น กำาหนดนโยบายการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงในแผนพัฒนา ๔ ปี และแผนพัฒนาตำาบล

๕. ผู้สูงอายุพิการ

ด้านสุขภาพ เช่น กิจกรรมการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ การเยี่ยมบ้านโดยสหวิชาชีพ 

ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปรับสภาพสิ่งแวดล้อมผู้สูงอายุพิการ

ด้านสังคม เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชนตำาบลห้วยยาบ เบี้ยความพิการ

ด้านเศรษฐกิจ เช่น ส่งเสริมอาชีพคนพิการ การจ้างงานคนพิการ

ด้านการเมืองการปกครอง เช่น การประชาคมแผนพัฒนา ๔ ปี แผนพัฒนาตำาบล และการจัดทำาข้อบัญญัติ
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Tips : ท่านจะนำาสู่การนำาใช้ในพื้นที่ตนเองอย่างไร

Do

๑. ต้องมีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

๒. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๓. การประสานงานที่ชัดเจนและรวดเร็ว

๔. การมีจิตอาสา

๕. กิจกรรมต้องมีความต่อเนื่อง

Don’t

๑. การลงเยี่ยมต้องไม่ใช้ถ้อยคำาที่ไม่สุภาพ เสียดสี กระทบต่อ

   จิตใจของผู้ถูกเยี่ยม

๒. การเยี่ยมต้องได้รับการยินยอมจากผู้ถูกเยี่ยมก่อน

หลักสูตร

“การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชน”

กระบวนการ

๑. ประชุมเพื่อกำาหนดกลุ่มเป้าหมายและวางแผนการดำาเนิน

   การลงเยี่ยมร่วมกันกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

๒. ระดมทุนเพื่อจัดหาสิ่งของที่จำาเป็นในการดูแล ช่วยเหลือ

๓. ประสานงานภาคีเครือข่ายในเยี่ยม

๔. ลงพื้นที่เครือข่ายเยี่ยมเพื่อน

สิ่งที่ต้องเตรียม

๑. ข้อมูลผู้สูงอายุ/กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการได้รับความช่วยเหลือ

๒. วัสดุ/อุปกรณ์ในการดูแลช่วยเหลือ

๓. เครื่องอุปโภค/บริโภค สิ่งของที่จำาเป็น

๔. ประสานงานภาคีเครือข่ายลงเยี่ยม

บริบท/เงื่อนไขของพื้นที่

๑. ตำาบลห้วยยาบเป็นพื้นที่ในการเกษตรกรรม และบริษัท

   อุตสาหกรรม ทำาให้ลูกหลาน หรือผู้ดูแลไม่ค่อยมีเวลาใน

   การมาดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุและ ผู้พิการที่ป่วยติดบ้าน 

   ติดเตียงจำานวนมาก

๒. ตำาบลห้วยยาบใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในทำางานร่วมกับ  

   หน่วยงานเครือข่ายจิตอาสาทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ โดย

   ทำางานเป็นจิตอาสาจริงๆ

๔. ระบบทำ�ให้เกิดนวัตกรรมหรือสิง่ใหมอ่ย�่งไร
 - เครือข่ายเยี่ยมบ้าน เป็นการทำางานร่วมกันของภาคีเครือข่าย เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนในระดับพื้นที่ ระดับ

ตำาบล และระดับอำาเภอ

 - เกิดนวัตกรรมที่นอนลมจากถุงน้ำายาล้างไต - เกิดนวัตกรรมผ้าอ้อมซักได้

 - เกิดนวัตกรรมเสียงเรียกแห่งรัก

๕. How to
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๑. สถ�นก�รณน์ำ�สูก่�รพัฒน�ระบบ
พื้นที่ตำาบลแม่โถเดิมอยู่ในเขตปกครองของอำาเภอขุนยวม ประกอบด้วยหลายหมู่บ้าน สันนิษฐานว่าก่อตั้งมาแล้วประมาณ 

๗0-๑00 ไร่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง การตั้งหมู่บ้านจะตั้งอยู่บริเวณลำาน้ำาแม่โถ ลำาน้ำาอุมพาย ต่อมีราษฎรจาก 

ตำาบลแม่ลาหลวง อพยพมาอยู่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีพื้นที่เหมาะสม เมื่อมีการตั้งอำาเภอแม่ลาน้อย ตำาบลแม่โถจึงได้เปลี่ยนมา

อยู่ในเขตปกครองของอำาเภอแม่ลาน้อย มาจนถึงปัจจุบันตำาบลแม่โถห่างจากอำาเภอประมาณ ๕0 กม. ประชากรส่วนใหญ่นับถือ

ศาสนาคริสต์ เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงและมุ้ง จำานวนประชากรทั้งหมด ๓,0๑๙ คน  ชาย ๑,๕๓๗ คน  หญิง ๑,๔8๒ คน จำานวนครัว

เรือน ๗๖0 ครัวเรือน กระกอบอาชีพทำาไร่ ๔๖๒ คน ทำานา ๕8๙ คน จำานวนครัวเรือนผู้สูงอายุทั้งหมด ๗๖0 ครัวเรือน พบว่า มีผู้

สูงอายุ จำานวน ๒๗๗ คน ร้อยละ ๙.๑8 ซ่ึงส่วนใหญ่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับลูกหลานหรือญาติ จำานวน ๒๔๖ ครัวเรือน ร้อยละ ๓๒.๓๗

รองลงมาคือผู้สูงอายุอาศัยอยู่คนเดียวเพียงลำาพัง จำานวน ๑๙ ครัวเรือน ร้อยละ ๒.๕ ตามลำาดับ โดยครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุป่วยติด

เตียงจำานวน ๙ คน ร้อย ๑.๑8 ครัวเรือนผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจน จำานวน ๒๒8 ครัวเรือน ร้อยละ ๓0 

ในมิติทางสังคม ประชาชนตำาบลแม่โถส่วนใหญ่เป็นชาวเขาชนเผ่าปกาเกอญอ มีวิถีชีวิตเป็นสังคมเกษตรกรรมมีลักษณะ

เศรษฐกิจแบบยังชีพ กล่าวคือ เป็นการผลิตเพ่ือบริโภคภายในครอบครัว วิธีการผลิตได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น

ชาวเขาปกาเกอญอปลูกข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือน โดยการทำานาแบบขั้นบันไดและการทำาไร่แบบไร่หมุนเวียน การปลูกข้าวของชน

เผ่าปกาเกอญอ ส่วนใหญ่จะปลูกข้าวจ้าวด้วยการทดน้ำาจากลำาห้วยลำาธารซ่ึงอยู่สูงกว่าพ้ืนนา โดยทำาพ้ืนนาตามหุบเขาแบบข้ันบันได

การทำาไร่ข้าวหรือพืชผักใดๆ ในไร่ก็ตามจะทำาเพียงปีเดียวแล้วย้ายไปที่อื่นตามแต่จะตกลงกันภายในหมู่บ้าน ลักษณะเฉพาะของ

เผ่าชาติพันธ์ุปกาเกอญอ เป็นคนสมถะ รักสงบ สันโดษ เป็นอิสระต่อตนเอง มักเก็บงำาความรู้สึกและเกรงใจคน ไม่นิยมการใช้กริยา

วาจาที่ก้าวร้าว หรือกระทบกระแทกแดกดัน ไม่ชอบการขัดแย้งทะเลาะวิวาท มักจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกัน หรือความไม่พอใจ

โดยการปลีกตัวอยู่เสมอ อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะของชนเผ่า คือ การไม่ยอมรับอิทธิพลจากคนนอกกลุ่มหรือชนเผ่าอื่นๆ 

ศักยภาพของผู้สูงอายุพ้ืนท่ีตำาบลแม่โถ นโยบายด้านการดูแลผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำาบลแม่โถ มุ่งเน้นการส่งเสริม

ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ ป้องกันดูแลตัวเองเบื้องต้น ส่งเสริมอาชีพสำาหรับผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงสามารถหารายได้เองได้ โดยการ

สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ส่งเสริมการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ให้มีศักยภาพ และสนับสนุนให้

ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และเนื่องจากผู้สูงอายุเห็นความสำาคัญของลูกหลาน จึงได้สืบทอดให้ลูกหลาน

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี ซ่ึงทุกปีจะมีการบวชป่าต้นน้ำา บวชป่าชุมชน บวชสัตว์น้ำา เป็นแกนนำาให้ลูกหลานมีจิตสำานึก

ในการใช้ชีวิตอยู่รวมกันกับธรรมชาติ และยังเห็นความสำาคัญของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เช่น การแต่งกายของชนเผ่า การจัด

งานบุญ งานกิจกรรมต่างๆ การรวมกลุ่มในการอนุรักษ์ตีเหล็กเพ่ือไว้ใช้ในการทำาการเกษตร การอนุรักษ์การท่อผ้าทอมือ การอนุรักษ์

การทำาไม้กวาดดอกหญ้า การจักสานอุปกรณ์ต่างเพื่อไว้ใช้ในครัวเรือน เป็นต้น 

ถึงแม้ว่าจะมีข้อจำากัดทางด้านภูมิศาสตร์ท่ีต้ังของพ้ืนท่ีตำาบล การสัญจรท่ีเข้าถึงแต่ละหมู่บ้านได้ยากลำาบาก แต่ตัวตำาบลแม่โถ

เองก็มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ หลากหลายภาษา หลากหลายทางวัฒนธรรม เช่น ความเป็นอยู่ อาหาร การแต่งกาย ประเพณี

วัฒนธรรม มีการทำาไร่หมุนเวียนท่ีเป็นระบบท่ีสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ และมีการนำาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยชีวภาพ เป็นการ

ทำาไร่ที่ปล่อยให้ที่ดินเพาะปลูกฟื้นตัวแบบธรรมชาติ เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ การทำาไร่ของชนเผ่ากะเหรี่ยงมีความเชื่อมโยง

ทางวัฒนธรรม มีพิธีกรรมที่แฝงจิตวิทยาระหว่างคนกับผืนป่าที่ต้องพึ่งพาและดูแลซึ่งกันและกัน มีการส่งเสริมการปลูกพืชในระบบ

ไร่หมุนเวียนเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน และตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากน้ีพืชผลทางการเกษตรหลายๆ อย่าง

เป็นการเพาะปลูกเพื่อการประกอบอาหารสำาหรับบริโภคในครัวเรือน ที่เป็นวิถีของชนเผ่าที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น สิ่งเหล่านี้

นำาไปสู่การสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุภายใต้ข้อจำากัดของพื้นที่โดยใช้ภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพด้วยวิถีชนเผ่า

๒.๑ ระบบการดูแลและการบริการสุขภาพ

๒.๑.๗ การดูแลผู้สูงอายุแบบพ่ึงตนเองด้วยวิถีชนเผ่า
องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่โถ อำาเภอแม่ลาน้อย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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๒. แผนภ�พระบบก�รดูแลสุขภ�พผูสู้งอ�ยุภ�ยใตข้อ้จำ�กัดของพื้นที่

ด้วยข้อจำากัดทางด้านเส้นทางคมนาคมสู่ตัวตำาบลและการเดินทางระหว่างหมู่บ้านในพื้นที่ตำาบลแม่โถ ทำาให้การดำาเนินการ

ด้านการดูแลสุขภาพจะต้องมีการจัดระบบภายใต้ข้อจำากัดของพื้นที่ โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรมของชนเผ่าที่มีความเข้มแข็งเป็น

พื้นฐาน การขับเคลื่อนระบบดังกล่าวดำาเนินการโดย อบต.แม่โถ ร่วมกับ รพ.สต. อสม. และภาคีเครือข่ายต่างๆ โดยพื้นที่ในการจัด

กิจกรรมหลักคือพื้นที่บริเวณสำานักงานของ อบต.แม่โถ สำาหรับพื้นที่ในการดำาเนินกิจกรรมของแต่ละหมู่บ้านจะใช้พื้นที่ของโบสถ์

แต่ละหมู่บ้านในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ

การขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนนั้น จะส่งเสริมวิถีชีวิตและกิจกรรมที่แฝงไว้ด้วยการออกกำาลังกายของผู้สูงอายุ ให้

มีการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การปลูกผัก จักสาน ทอผ้า ซึ่งเป็นการออกกำาลังกายทางอ้อม และเสริมด้วยการจัดอบรมวิธีการ

เคล่ือนไหวร่างกายท่ีถูกสุขลักษณะของผู้สูงอายุ มีการอบรมให้ความรู้ให้กับ อสม. สร้างบทบาทใหม่ในผู้สูงอายุให้เป็นอาสาช่วยเหลือ

ร่วมกับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน หรือ อผส. เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้านดำาเนินการได้อย่างครอบคลุมและมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด
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๓. ผลทีเ่กิดจ�กก�รพัฒน�ระบบ
๑. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของแต่ละชุมชน โดยมี อสม. เป็นกลไกขับเคล่ือนในระดับหมู่บ้าน มีการรวมกลุ่มเดือนละ ๑ คร้ัง

โดยใช้ศาลาอเนกประสงค์เป็นท่ีทำาการ มีกิจกรรมท่ีทำาร่วมกัน เช่น การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจ

หาน้ำาตาลในปัสสาวะ การตรวจหาน้ำาตาลในเลือด การส่งต่อผู้ป่วย และการติดตามดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับการส่งต่อมาจากสถานบริการ

จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน

๒. ในด้านการเกษตรแบบวิถีชนเผ่า เช่น มีการทำานาขั้นบันไดจะมีวิธีการปลูกและว่านเมล็ดข้าวที่แตกต่างจากที่อื่น ด้วย

วิธีการ และขั้นตอน โดยใช้ข้าว กข. ซึ่งเมล็ดของข้าวจะคล้ายๆข้าวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นแหล่งประโยชน์และแหล่งอาหารที่คนในชุมชน 

นอกจากนี้ได้มีการทำาไร่หมุนเวียนเป็นแหล่งประโยชน์และแหล่งอาหารที่คนในชุมชนได้มีการปลูกและว่านเม็ดพืชต่างๆ โดยจะมี

การทำาไร่หมุนเวียน ปีละ ๑ ครั้ง นอกจากนี้ กิจกรรมทางการเกษตรดังกล่าวยังเป็นการออกกำาลังกายไปพร้อมๆ กัน อันเป็นวิถี

ชีวิตดั้งเดิมของชนเผ่า

๓. ด้านการอนุรักษ์ป่าชุมชนมีกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุเป็นผู้ส่งต่อภูมิปัญญา มีการอบรมให้ความรู้ เร่ืองการดูแลส่ิงแวดล้อม

การป้องกันไฟป่า การทำาแนวกันไฟให้แก่คนในชุมชน มีการลงไปสำารวจและดูแลพื้นที่ในป่าชุมชนและป่าต้นน้ำา กิจกรรมของกลุ่ม 

มีการปฏิบัติหน้าที่ในการสอดส่องดูแลบริเวณเขตวังปลา และถือปฎิบัติ และใช้บังคับข้อตกลงของหมู่บ้าน เมื่อมีการละเมิด

๔. ก่อให้เกิดการดูแลสุขภาพจากการบริโภคอาหาร สุขภาพที่ดีได้ด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และเป็นการ

รักษาภูมิปัญญาของชนเผ่า ของพื้นที่ ทางด้านอาหารการกิน และเมนูอาหารต่างๆ ที่สืบทอดต่อๆ กันมารุ่นสู่รุ่น มีการบริโภค

อาหารปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อร่างกาย อันเนื่องมาจากพืชผักที่บริโภคสืบทอดกันมาตามวิถีชนเผ่า ทำาให้ผู้สูงอายุมีร่างกาย

แข็งแรงและมีอายุยืน

๔.ระบบทำ�ให้เกิดนวัตกรรมหรือสิง่ใหม่
นวัตกรรมภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพด้วยวิถีชนเผ่า อบต.แม่โถ เน้นการสืบสานภูมิปัญญาของชนเผ่าให้ลูกหลาน อันนำาไป

สู่การระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมชนเผ่า เช่น การนวดจับเส้น การอบและต้มสมุนไพรเพื่อการ

รักษาโรค และหมอตำาแย เป็นต้น นอกจากน้ี ยังควบคู่กันไปกับการกินอาหารเพ่ือสุขภาพตามวิถีของชนเผ่า เช่น อาหารลดความดัน

(น้ำาพริกผักแห้ง และแกงเย็น) อาหารกินเพิ่มพลัง (ข้าวเบ๊อะ และ ข้าวคั่ว) และอาหารลดพุง (พลังผัก และน้ำาพริก) นอกจากนี้

ยังมีวิถีชีวิตที่เป็นการออกกำาลังกายไปในตัว วิถีชีวิตและกิจกรรมที่แฝงไว้ด้วยการออกกำาลังกายของผู้สูงอายุ ให้มีการเคลื่อนไหว

ร่างกาย เช่น การปลูกผัก จักสาน ทอผ้า ซึ่งเป็นการออกกำาลังกายทางอ้อม และเสริมด้วยการจัดอบรมวิธีการเคลื่อนไหวร่างกายที่

ถูกสุขลักษณะของผู้สูงอายุ องค์ประกอบเหล่านี้รวมกันเกิดเป็นนวัตกรรมการดูแลสุขภาพด้วยวิถีชนเผ่าของตำาบลแม่โถ
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Tips : ท่านจะนำาสู่การนำาใช้ในพื้นที่ตนเองอย่างไร

Do

๑. ทำาความเข้าใจและส่งเสริมรากฐานทางวัฒนธรรมของพื้นที่

๒. ส่งเสริมการปลูกพืชผักหมุนเวียนและการเกษตรปลอดสาร

๓. ติดตามและส่งเสริมการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

   ของแต่ละหมู่บ้าน

Don’t

๑. ไม่มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ส่วนกลาง 

๒. ดำาเนินการแบบแยกส่วนโดยไม่มีการเชื่อมโยงกันระหว่าง

   หมู่บ้าน

หลักสูตร

ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้ข้อจำากัดของพื้นที่

กระบวนการ

๑. สร้างทีมงาน คณะทำางานในภาพรวมโดยมี อปท. เป็นแกนนำา

   ในการจัดทัพจัดทีม เสริมทัพด้วยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้ 

   เช่น รพ.สต. ผู้นำาชุมชน ผู้นำาประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน

๒. การสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาในพื้นที่

๓. นำาสู่การปฏิบัติด้วยกลไกของผู้นำา และอาสาสมัครดูแลผู้

   สูงอายุท่ีมีอยู่ในชุมชน ร่วมกันกับกลไกอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่ในหมู่บ้าน

   (ทุนระดับชุมชน) เช่น กลุ่มเยาวชน หรือกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ

๔. ติดตามและส่งเสริมการดำาเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรม

   ชนเผ่าอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่ต้องเตรียม

๑. ข้อมูลทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน

๒. พื้นที่ส่วนกลางสำาหรับจัดกิจกรรมรวม

๓. พื้นที่แต่ละหมู่บ้านเพื่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในหมู่บ้าน

๔. การแบ่งงบประมาณสนับสนุนแยกตามหมู่บ้าน

บริบทเงื่อนไขของพื้นที่

๑. ต้องมีผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตตามวิถีและภูมิปัญญา

   ดั้งเดิม

๒. ต้องมีพื้นที่ส่วนกลางของแต่ละหมู่บ้านเพื่อการจัดกิจกรรม

   ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๕. How to
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๑. สถ�นก�รณน์ำ�สูก่�รพัฒน�ระบบ
เทศบาลตำาบลสองแคว มีนโยบายการทำางานเพ่ือชุมชนและการสร้างสุขภาวะในชุมชน ใช้ฐานคิดสำาคัญท่ีจะใช้บริหารจัดการ

ท้องถิ่น คือ “ตำาบลแห่งความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิต สังคมแห่งจิตอาสา รู้คุณค่า สมานฉันท์ แบ่งปันเอื้ออาทร” การพัฒนาตำาบล

สองแควจึงต้องมองเป็นบริบทภาพรวม ในการสร้างความมั่นคงให้กับประชากรต่างๆ การทำางานในพื้นที่ต้องเน้นให้ชุมชนรู้จักการ

แบ่งปัน จากข้อมูลประชากรในพ้ืนท่ีตำาบลสองแคว ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีจำานวนประชากรท้ังหมด ๔,๙๒๓ คน สถานการณ์

กลุ่มประชากรผู้สูงอายุในตำาบลสองแควพบว่า ประชากรผู้สูงอายุ (๖0 ปีข้ึนไป) จำานวน ๑,๒๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ จากข้อมูล

ประชากรพบว่าจำานวนผู้สูงอายุในพื้นที่คิดเป็นร้อยละ ๒๕ สถานการณ์ในสังคมเช่นนี้ หมายถึง การเป็นสังคมสูงวัย การวิจัยเชิง

ชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน (RECAP) ทำาให้ได้เห็นทุนทางสังคมท่ีสะท้อนศักยภาพของชุมชน ความสัมพันธ์เช่ือมโยง แลกเปล่ียน

ของคนในชุมชนทั้ง งาน เงิน และข้อมูลที่ส่งผลกระทบอันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการตนเองด้านระบบการดูแล

ผู้สูงอายุ ทั้ง ๖ ระดับ ๑) ระดับบุคคล มีจำานวนทั้งสิ้น ๓๔๒ ทุน มีความสอดคล้องในระบบการดูแลผู้สูงอายุ ทางตรง ๒๕0 ทุน  

เกื้อหนุน ๓๒ ทุน หนุนเสริมทางอ้อม ๖0 ทุน ๒) ระดับกลุ่มทางสังคม และองค์กรชุมชน มีจำานวน ๓๗ กลุ่ม มีความสอดคล้องใน

ระบบการดูแลผู้สูงอายุ ทางตรง  ๖ กลุ่ม เกื้อหนุน ๑๖ กลุ่ม หนุนเสริมทางอ้อม ๑๕ กลุ่ม ๓) ระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์ 

มีจำานวน ๗๓ แหล่ง มีความสอดคล้องในระบบการดูแลผู้สูงอายุทางตรง ๒๕ แหล่ง เกื้อหนุน ๓ แหล่ง หนุนเสริมทางอ้อม ๔๔ 

แหล่ง ๔) ระดับหมู่บ้านหรือชุมชน มีจำานวน ๓0 แหล่ง มีความสอดคล้องในระบบการดูแลผู้สูงอายุ ทางตรง ๑๔ แหล่งเกื้อหนุน 

๑๕ แหล่ง หนุนเสริมทางอ้อม ๑ แหล่ง ๕.ระดับตำาบล มีจำานวน ๑๖ แหล่ง มีความสอดคล้องในระบบการดูแลผู้สูงอายุ ทางตรง

๑๖ แหล่ง ๖) ระดับเครือข่าย มีจำานวน ๖ แหล่ง มีความสอดคล้องในระบบการดูแลผู้สูงอายุ ทางตรง ๔ แหล่ง เก้ือหนุน  ๒ แหล่ง

(ข้อมูล TCNAP และ RECAP)

หลังจากทีได้เทศบาลตำาบลสองแควเข้าร่วมการเครือข่ายตำาบลสุขภาวะแล้ว ได้มีพัฒนาระบบฐานข้อมูลจากการจัดทำาวิจัย

ชุมชน จนสามารถค้นพบปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนของผู้สูงอายุ ๕ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) ปัญหาการออมของชุมชน ๒) ปัญหาค่าใช้จ่าย

ภายในครัวเรือนมีอัตราที่สูงเพิ่มขึ้น ๓) ปัญหาความต้องการพื้นที่ออกกำาลังกาย ๔) ปัญหาโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไตวายฯ ๕) ความต้องการได้รับบริการ รับ-ส่ง กรณีเจ็บป่วย ฉุกเฉิน  จึงได้มีการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 

การปรับข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการใช้ การรับทราบข้อมูลของภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีท้องที่  ได้ตรวจสอบ

ข้อมูลร่วมกัน ในช่วงแรกได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆเพื่อเข้ามาขับเคลื่อนการทำางาน การวางแนวทางทำางานและการแก้ไข

ปัญหา และการขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้สูงอายุร่วมกันกับกลุ่มภาคีเครือข่าย เช่น รพสต., กศน., พมจ. เพื่อจัดตั้งแหล่งเรียนรู้

ใหม่เพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน

สถาบันการเงินชุมชนบ้านสามหลัง ดำาเนินการตามนโยบายรัฐบาลผ่านโครงการกองทุนเงินล้านให้แต่ละหมู่บ้านขึ้นมาเพื่อ

เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำาหรับสร้างงาน สร้างอาชีพ บรรเทาความเดือดร้อน สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของหมู่บ้าน

และชุมชน หลังจากที่ประสบความสำาเร็จในการทำางานจากโครงการดังกล่าวประชาชนในหมู่บ้านมีความต้องการที่จะแก้ปัญหาหนี้

นอกระบบ ซ่ึงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของครอบครัว จึงก่อให้เกิดสถาบันการเงินชุมชนบ้านสามหลัง จากการทำาวิจัยชุมชน ทำาให้

พบว่า สถาบันการเงินชุมชนบ้านสามหลังมีความสำาเร็จในการทำางานที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของครัวเรือนใน

หมู่บ้านให้หมดส้ิน การบริหารจัดการมีความโปร่งใส เน้นความร่วมมือของคณะกรรมการและประชาชนในหมู่บ้าน ปัจจุบันมีประชากร

ในหมู่บ้าน ๗๓๔ คน มีจำานวนครัวเรือนในหมู่บ้าน ๒๕๔ ครัวเรือน และมีสมาชิกสถาบันการเงิน จำานวน ๓88 คน เม่ือมีการพัฒนา

ระบบการดูแลผู้สูงอายุขึ้นในพื้นที่ คณะทำางานและภาคีเครือข่ายจึงพัฒนาแนวทางการทำางานของสถาบันการเงินชุมชนให้มีความ

โดดเด่นขึ้น ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านการออมของชุมชน (ปัญหาที่พบในผู้สูงอายุจากการวิจัยชุมชน RECAP) 

และขยายสมาชิกสมทบรวมถึงการดำาเนินการไปสู่เทศบาลตำาบลสองแควเพื่อเป็นสมาชิกสมทบด้วย

๒.๒ ระบบการจัดสวัสดิการชุมชน

๒.๒.๑ สถาบันการเงินชุมชนบ้านสามหลัง
เทศบาลตำาบลสองแคว อำาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่



๔๑

๒. แผนภ�พศักยภ�พก�รจัดก�รง�นต�ม ๑๓ กลุม่ประช�กร (สถ�บันก�รเงินบชุ้มชน�นส�มหลัง)

เส้นทางการพัฒนา

ปี ๒๕๔๔ ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ จึงมีการประชาคมและได้เริ่มตั้งกองทุนขึ้น โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

เป็นผู้แนะนำาการวางแผนดำาเนินงานโดยเป็นนโยบายของรัฐบาล

ปี ๒๕๔๖ เมื่อดำาเนินงานระยะเวลา ๓ ปี กองทุนบ้านสามหลังจึงได้มีการนำาผลกำาไรมาก่อสร้างอาคารที่ทำาการกองทุน

หมู่บ้านขึ้นบริเวณวัดโขงขาว บุคคลและบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน

ปี ๒๕๕๑ หลังจากดำาเนินงานอีก ๕ ปี กองทุนได้พัฒนาเติบโตขึ้น จึงเริ่มมีการประชาคมและปรับรูปแบบการทำางานเปลี่ยน

เป็นสถาบันการเงินชุมชนบ้านสามหลังขึ้น โดยมีรูปแบบคล้ายกับธนาคารทั่วไป โดยมีการใช้ระบบ ฝาก-ถอน กู้ยืมเงิน 

ปี ๒๕๕๒ ได้มีการส่งสถาบันการเงินบ้านสามหลังเข้าประกวด สถาบันการเงินดีเด่น และได้รับรางวัลที่ ๑ ของอำาเภอ และ

ที่ ๒ ของจังหวัดเชียงใหม่

ปี ๒๕๕๓ ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐเพิ่มขึ้น สถาบันการเงินชุมชนบ้านสามหลังนำาพัฒนาเงินทุนต่อไป

ปี ๒๕๕๙ ได้มีการก่อสร้างร้านค้าชุมชนสวัสดิการประชารัฐขึ้น

ปี ๒๕๖๒ ปัจจุบันมีจำานวนสมาชิกจำานวน ๓88 คน ครบทุกครัวเรือน บางครัวเรือนเป็นสมาชิกหลายคน โดยในปัจจุบัน

สามารถแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบในหมู่บ้านได้ท้ังหมดและสร้างการออมของสมาชิกรวมถึงขยายผลไปสู่องค์กรส่วนราชการเทศบาล

ตำาบลสองแควให้เข้ามาเป็นสมาชิกสมทบด้วย

การถอดบทเรียนงานเด่นสถาบันการเงินชุมชนบ้านสามหลัง มีการดำาเนินงานเด่น ๓ งานเด่น ได้แก่ ๑) การลดหนี้สินใน

ครัวเรือนของประชาชนและกระบวนการออมในสมาชิก จัดเป็นกองทุนเพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้กู้เงินเพื่อไปประกอบอาชีพ เงินทุน

หมุนเวียน ใช้จ่ายครอบครัว จ่ายหนี้นอกระบบ เกื้อกูลประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน หรือใช้จ่ายตามความจำาเป็นของสมาชิก  

๒) สร้างการออมในครัวเรือน และ ๓) สร้างการประกันชีวิตในกรณีสมาชิกเสียชีวิตเพ่ือลดความส่ียงในการค้ำาประกัน โดยให้สมาชิก

ซื้อประกันการเสียชีวิตทุกกรณีอัตรา ๓00 บาท/ปี เมื่อเสียชีวิตจะได้รับค่าชดเชย ๒0,000 บาท ทดแทนการซื้อประกันจากบริษัท

ประกันภัยเอกชน

สถาบันการเงินชุมชนบ้านสามหลัง มีการดำาเนินงานการดำาเนินงานและกิจกรรมเพ่ือสังคมต่างๆ เช่น สนับสนุนงานประเพณี

หรือการจัดกิจกรรมสาธารณะ การบริจาคเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาล มีทุนทางสังคมที่ดำาเนินเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

คณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนบ้านสามหลัง ,กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำาบลสงแคว



๔๒

๓. ผลทีเ่กิดจ�กก�รพัฒน�ระบบ
ผลต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย

๑. สถาบันการเงินชุมชนบ้านสามหลังเป็นของหมู่บ้านสามหลัง เปิดบริการสัปดาห์ละ ๒ วัน คือ วันจันทร์และวันพุธ สถานท่ี

ตั้งอยู่ตรงกลางหมู่บ้านทำาให้ประชาชนเข้าเดินทางสะดวก ผู้สูงอายุเดินทางสะดวก โดยเป็นการสนับสนุนการเข้าถึงระบบการออม

ของผู้สูงอายุและผู้พิการ

๒. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย อัตราดอกเบี้ยต่ำา สามารถเดินทางมาชำาระได้เป็นประจำาตามกำาลังทรัพย์ โดยสนับสนุน

กลุ่มวัยทำางานและวัยสูงอายุ

๓. สร้างเงินออมในครอบครัวเป็นการสนับสนุนทุกครัวเรือนและทุกช่วงวัยโดยปัจจุบันสถาบันการเงินมีจำานวนสมาชิก ๓88 

คน ครอบคลุมทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำาบลสองแคว มีเงินทุนหมุนเวียนในชุมชนจำานวน โดยมีเงินกองทุน

รวม จำานวน ๓ บัญชี มีเงินทรัพย์สิน จำานวน ๑0,๖๒๙,๗๔8 บาท  

๔. การลดหนี้สินและการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ลดหนี้นอกระบบได้ ๒๕๔ ครัวเรือน (ร้อยละ ๑00) โดยหมายถึงการ

ไม่เป็นหนี้นอกระบบแต่ใช้เงินทุนจากสถาบันการเงินชุมชนบ้านสามหลังในการลงทุนเกี่ยวข้องในครัวเรือนเป็นเงินหมุนเวียน

ผลต่อหน่วยงาน องค์กรชุมชน 

๑. เกิดความสามัคคีในชุมชน

๒. การบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการที่มีความโปร่งใส มีการสรุปผลประจำาปี ผลตอบแทน มีความเหมาะสม 

๓. เกิดเป็นกลไกลสำาคัญที่ไม่มีความจำาเป็นต้องพึ่งพาการกู้เงินนอกระบบ 

ผลต่อชุมชน 

๑. สามารถแก้ไขปัญหาหนี้ได้อย่างยั่งยืน 

๒. ก้าวสู่การจัดการตนเอง 

๓. เป็นกองทุนต้นแบบด้านการบริหารจัดการแหล่งเงินทุนในพื้นที่  

๔. ระบบทำ�ให้เกิดนวัตกรรมหรือสิง่ใหมอ่ย�่งไร  
๑. เกิดการสร้างระบบประกันชีวิตให้แก่สมาชิกเพื่อลดการซื้อประกันชีวิตจากบริษัทเอกชน โดยมีการประกันหนี้สูญเพื่อลด

ความเสี่ยงของผู้ค้ำาประกัน มีการดำาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารโดยมีความเห็นในการประชุมร่วมกัน ให้มีการกำาหนดวงเงิน

งบประมาณไว้ ๓๗0,000 บาท กรณีผู้กู้สูญหายเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่ค้ำาประกันไม่ให้เดือดร้อนแต่การใช้วงเงินนี้จะต้องอยู่ใน

ดุลยพินิจของกรรมการบริหารสถานบันการเงินซึ่งเป็นตัวแทนในชุมชนเองและใช้มติเอกฉันท์

๒. สามารถจัดบริการประกันอุบัติเหตุหรือการตายทุกกรณี  ให้แก่สมาชิกจำานวน ๒0,000 บาท โดยสมาชิกชำาระค่าประกัน

ชีวิตอัตรา ๓00 บาท/คน/ปี ทั้งนี้ หากไม่มีผู้เสียชีวิตเงินจำานวนนี้จะสร้างรายได้ให้สถาบันการเงินอีกแนวทางหนึ่ง 

๓. ร้านค้าชุมชนสวัสดิการประชารัฐขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาซื้อสินค้าทั่วไปของในหมู่บ้าน เป็นการหารายได้ของ

สถาบันการเงินชุมชน ผู้สูงอายุ สามารถนำาสินค้ามาฝากขายได้ ปัจจุบันรับฝากสินค้าต่างๆจากบุคคลในชุมชน หรือสิ่งของจาก

ผู้สูงอายุ เช่น พรมเช็ดเท้า ดอกไม้จันทน์ และในปี ๒๕๖๒ ได้ขออนุญาตจำาหน่ายแก๊สหุงต้ม เพื่อบริการแก่ครัวเรือนต่างๆทั้งใน

หมู่บ้านสามหลังและหมู่บ้านข้างเคียง ในราคาประหยัด

๕. How to

สิ่งที่ต้องเตรียม

๑. ข้อมูลประชากรวัยทำางานของทุกหมู่บ้านในพื้นที่

๒. ข้อมูลหนี้สินระดับครัวเรือนของทุกหมู่บ้านในชุมชน

๓. ชุมชนมีความพร้อมและตั้งใจในการแก้ปัญหาหนี้สินอย่าง

   แท้จริง

๔. เครือข่ายที่เป็นสถาบันการเงินเพื่อเป็นพี่เลี้ยงพร้อมให้

   ความช่วยเหลือการทำางานของกองทุน

บริบทเงื่อนไขของพื้นที่

๑. ผู้นำาในชุมชนมีความกล้าเสี่ยงตัดสินใจในการลงทุน

๒. ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาหลักของชุมชน

๓. ประชาชนในพื้นที่มีความเห็นตรงกันว่าเป็นปัญหาเร่งด่วน

   ของชุมชน



๔๓

Tips : ท่านจะนำาสู่การนำาใช้ในพื้นที่ตนเองอย่างไร

Do

๑. สร้างความเข้าใจในสมาชิกและยอมรับข้อตกลงในการ

ทำางานร่วมกัน

๒. สร้างระบบการทำางานที่โปร่งใส

๓. สร้างความไว้ใจซึ่งกันและกันของสมาชิกและชุมชน

Don’t

๑. ไม่ควรเกิดความเคลือบแคลง 

    สงสัยในการทำางาน โดยถืออคติ

หลักสูตร  

ระบบการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม เทศบาลตำาบลสองแคว 

อำาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

กระบวนการ

๑. สร้างทีมงาน : การสร้างทีมและกำาหนดคณะทำางานผ่าน

   กระบวนการประชาคมในหมู่บ้าน

๒. กำาหนดบทบาทหน้าที่ของคนในทีม : การกำาหนดบทบาท

   หน้าที่ของคณะกรรมการกำาหนดตามความสามารถ  เช่น 

   ทางการรับเงิน การติดตามหนี้สิน การพิจารณาเงินกู้ เป็นต้น 

๓. จัดทำาฐานข้อมูล : กำาหนดข้อมูลและฐานข้อมูลที่จำาเป็น และ

   กำาหนดการเข้าถึงข้อมูลของทีมงาน

๔. การกำาหนด กฎ ระเบียบ : คณะกรรมการและชุมชนกฎ

   เกณฑ์ทำางานและการใช้จ่ายเงินกองทุนร่วมกันร่วมกัน

๕. สร้างระบบตรวจสอบ : เชิญหน่วยงาน/องค์กรภายนอกที่

   เกี่ยวข้อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เป็นที่ปรึกษา

   ในการทำาบัญชี และตรวจดูระบบการทำางาน รวมทั้งให้คำา

   แนะนำาต่างๆ เกี่ยวกับการทำางานของกองทุน



๔๔

๑. สถ�นก�รณน์ำ�สูก่�รพัฒน�ระบบ
องค์การบริหารตำาบลเวียงกานต์ มีจำานวนประชากรในพ้ืนท่ี จำานวน ๖,๑8๔ คน กลุ่มวัยทำางาน ๓,๗8๑ คน มีหญิงต้ังครรภ์

๑๒ คน ผู้ป่วยเอดส์ ๑๙ คน ผู้ป่วยจิตเวช ๑๕ คน ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ๖๓ คน ผู้ด้อยโอกาส ๑๕ คน ผู้พิการ ๔๗๗ คน ผู้ป่วยระยะ

สุดท้าย ๓ คน มีผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ๑,๕๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ  ๒๔.๕0 % (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒) ของจำานวน

ประชากรท้ังหมด ผู้สูงอายุทุกคนเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเวียงกานต์ และเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเวียงกานต์ ๓00 คน นักเรียน

เพียงครึ่งหนึ่งเข้าร่วมกิจกรรมสม่ำาเสมอ มีผู้สูงอายุตามช่วงอายุ ๖0-80 ปี ๑,๔๒๖ คน เป็นผู้สูงอายุติดเตียง ๖๓ คน ผู้สูงอายุ 

๖0-๗0 ปีที่ติดสังคม ๙๓๖ คน ผู้สูงอายุ ๗๑-80 ปี ๒8๓ คน รายงานผลการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงในเขตโรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านห้วยแพ่ ปี ๒๕๕8-๒๕๖0 มีผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ ร้อยละ ๑๓ ร้อยละ ๖ และร้อยละ ๒๖ 

ตามลำาดับ และมีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ ร้อยละ ๑0 ร้อยละ 8 และร้อยละ ๑๔ ตามลำาดับ ซ่ึงเกินเป้าหมายและมีแนวโน้ม

การเกิดโรคเพิ่มขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำาบลเวียงกานต์จะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีทั้งความต้องการ

การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และปัญหาสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยอันเกิดจากน้ำาท่วมขังในฤดูฝน จึงได้ปรึกษาหารือกัน

และเกิดแนวคิดการจัดตั้งธนาคารเวียงกานต์ โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการธนาคารเวียงกานต์ร่วมกันวางแผน และสนับสนุน

การบริหารจัดการธนาคารย่อย จำานวน ๓ รูปแบบ คือ ธนาคารเวลาเวียงกานต์ ธนาคารความดีวิถีเวียงกานต์  และธนาคารน้ำาใต้ดิน

เวียงกานต์ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ธนาคารเวลา คือ รูปแบบการทำางานในการดูแลผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือ หรือให้

บริการแก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน แล้วนำาข้อมูลการทำางานมาบันทึกไว้ เสมือนหนึ่งการออมเงินในบัญชีธนาคาร  โดยฝาก

ธนาคารไว้ในรูปแบบของ “เวลา” ท่ีทำางานให้บริการกับผู้อ่ืน และถอนออกมาใช้ได้เม่ือต้องการความช่วยเหลือ ผู้สูงอายุจึงมีบทบาท

เป็นทั้ง ”ผู้ให้” และ ”ผู้รับ”

ธนาคารความดีวิถีเวียงกานต์ คือ รูปแบบการกระตุ้นให้ประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตำาบลเวียงกานต์มีความต่ืนตัว

ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งได้รับผลตอบแทนที่เป็นรูปรรมจากการทำาความดีของสมาชิกในครัวเรือน 

โดยความดีที่สะสมสามารถแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยที่จำาเป็นในการดำารงชีวิตของครอบครัวต่อไป เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มีความตื่นตัวในการสะสมความดี  ครอบครัวมีความร่มเย็น และสังคมเป็นสุข

ธนาคารน้ำาใต้ดิน คือ โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และน้ำาท่วมขัง โดยการระบายน้ำาในฤดูฝนลงไปกักเก็บไว้ใต้ดินให้ได้มาก

ท่ีสุด เหมือนการฝากเงินไว้กับธนาคาร เม่ือถึงฤดูแล้งเกษตรกรสามารถสูบน้ำาจากใต้ดินข้ึนมาใช้ได้ทางการเกษตรได้ ทำาให้ประชาชน

มีน้ำาใช้ตลอดทั้งปี

๒.๒ ระบบการจัดสวัสดิการชุมชน

๒.๒.๒ ธนาคารเวียงกานต์
องค์การบริหารส่วนตำาบลเวียงกานต์ อำาเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดลำาพูน



๔๕

๒. แผนภ�พระบบก�รจัดสวัสดิก�รชุมชน

การพัฒนาระบบธนาคารเวลาเวียงกานต์

๑. อบต.เวียงกานต์ ร่วมประชุมถอดบทเรียนโครงการธนาคารเวลา ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ และ ๔๔ พื้นที่นำาร่อง 

๒. ร่วมทำาบันทึกข้อตกลงกับกรมกิจการผู้สูงอายุในการขับเคลื่อนธนาคารเวลาสำาหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย

๓. จัดทำาแผนปฏิบัติการธนาคารเวลาเวียงกานต์ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุกับ ๔๔ พื้นที่นำาร่อง 

๔. คณะทำางานจัดเตรียมข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในเขตพื้นที่ จำานวน ๑,๕๑๕ คน และ ๑0๙ คน ตามลำาดับ 

๕. ผู้บริหาร อบต.เวียงกานต์ ดำาเนินการจัดการประชุมกำานันผู้ใหญ่บ้าน ประธานผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ผู้อำานวยการ 

รพ.สต. และแต่งตั้งคณะทำางานโครงการธนาคารเวลาเวียงกานต์ 

 ๖. ประชุมคณะกรรมการและคณะทำางานเพื่อกำาหนดรูปแบบ เกณฑ์ กติกา ความเชื่อมโยงในการทำางานกับทุนทางสังคม

อื่น ได้แก่ รพ.สต.บ้านห้วยแพ่ง วัด/อาราม ชมรม อสม. ชมรมผู้สูงอายุ ผู้นำาท้องที่

การพัฒนาระบบธนาคารความดีวิถีเวียงกานต์

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารความดีวิถีเวียงกานต์

๒. แต่งตั้งคณะทำางานในการขับเคลื่อนธนาคารความดีวิถีเวียงกานต์

๓. จัดทำาระเบียบการดำาเนินงานธนาคารความดี-เมนูความดี  

๔. ดำาเนินการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์รณรงค์ สร้างความเข้าใจ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 

๕. สมัครเป็นสมาชิกธนาคารความดีวิถีเวียงกานต์ สมัครได้ที่ ที่ทำาการ อบต.เวียงกานต์ 

๖. นำาใบนำาฝากความดี นำาฝากได้ที่ ที่ทำาการ อบต.เวียงกานต์

๗. ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้า

การพัฒนาระบบธนาคารน้ำาใต้ดินเวียงกานต์

๑. สมัครเป็นสมาชิก โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ ที่ทำาการ อบต.เวียงกานต์ หรือผ่านระบบคิวอาร์โค้ด

๒. จัดตั้งไลน์กลุ่มธนาคารน้ำาใต้ดินเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกธนาคารน้ำาใต้ดิน

๓. อบต.เวียงกานต์ ดำาเนินการแจ้งไปทางจิตอาสาธนาคารน้ำาใต้ดินในแต่ละบ้านท่ีแจ้งความประสงค์ท่ีจะทำาธนาคารน้ำาใต้ดิน

๔. จิตอาสาธนาคารน้ำาใต้ดินแต่ละหมู่บ้านดำาเนินการขุดทำาบ่อธนาคารน้ำาใต้ดิน 

๕. องค์การบริหารส่วนตำาบลเวียงกานต์ นำาวัสดุ ยางรถยนต์ พลาสติกตาข่ายสีฟ้า หิน

๖. จัดส่งให้แก่หมู่บ้านจับพิกัด GPS  เก็บข้อมูลที่ตั้งบ่อธนาคารน้ำาใต้ดิน 

๗. คณะทำางานติดตามความก้าวหน้ารวบรวมข้อมูล



๔๖

๓. ผลทีเ่กิดจ�กก�รพัฒน�ระบบ
ธนาคารเวลาเวียงกานต์

๑. เกิดจิตอาสาธนาคารเวลาเวียงกานต์ จำานวน ๖๖ คน ซึ่งมีอายุระหว่าง ๓๗-8๑ ปี มีจิตอาสาธนาคารเวลาเวียงกานต์อยู่

ครบทุกหมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตำาบลเวียงกานต์ และปัจจุบันมีจิตอาสาธนาคารเวลาเวียงกานต์ สะสมเวลาได้สูงสุด

๑๒8 ชั่วโมง

๒. ทำาให้ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่มีสุขภาพดี คุณภาพชีวิตที่ดี ทำาให้อายุยืน ซึ่งในพื้นที่มีผู้สูงอายุที่มีอายุ 80-8๙ ปี จำานวน 

๑๗0 คน  ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๙0 ปี ขึ้นไป จำานวน ๒0 คน และมีผู้สูงอายุที่มีอายุ  ๑๑0 ปี จำานวน ๑ คน

ธนาคารความดีวิถีเวียงกานต์

๑. สมาชิกจิตอาสาธนาคารความดีวิถีเวียงกานต์  จำานวน ๔๕0 คน สมาชิกธนาคารความดีวิถีเวียงกานต์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูง

อายุ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗0

๒. สมาชิกจิตอาสาธนาคารความดีวิถีเวียงกานต์ เป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเวียงกานต์ จำานวน  ๑80 คน คิดเป็นร้อยละ

๑00  

ธนาคารน้ำาใต้ดินเวียงกานต์

๑. ธนาคารน้ำาใต้ดินในเขตพ้ืนท่ี อบต.เวียงกานต์ จำานวน ๑,000 บ่อ (ครบทุกหมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ี อบต.เวียงกานต์  คิดเป็น

ร้อยละ ๔๕.๔๑ ของจำานวนครัวเรือนทั้งหมด

๒. จิตอาสาธนาคารน้ำาใต้ดิน บริการขุดบ่อธนาคารน้ำาใต้ดินมีครบทุกหมู่บ้านในเขต อบต.เวียงกานต์

๔. ระบบทำ�ให้เกิดนวัตกรรมหรือสิง่ใหมอ่ย�่งไร  
ระบบในการขับเคลื่อนของธนาคารเวลาเวียงกานต์ ธนาคารความดีวิถีเวียงกานต์ และธนาคารน้ำาใต้ดินเวียงกานต์ เป็น

กระบวนการที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ ทั้งทางด้านสุขภาพ กาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมด้านที่อยู่อาศัย 

รวมทั้งเป็นการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ จิตอาสา ของแต่ละธนาคาร โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน

ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนในการอยู่ร่วมกัน จึงทำาให้เกิดนวัฒนกรรมในการบริหารจัดการด้านการจัดสวัสดิการ

ให้กับชุมชนโดยใช้หลักจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งให้องค์การบริหารส่วนตำาบลเวียงกานต์เป็นหน่วยงานที่มีส่วนในการสนับสนุน

ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยการบริหารจัดการในรูปแบบของธนาคารเวียงกานต์ เป็นหน่วยงานใหญ่ในการบริหารจัดการ 

มีธนาคารย่อย ปัจจุบัน ๓ ธนาคาร คือ ธนาคารเวลาเวียงกานต์ ธนาคารความดีวิถีเวียงกานต์ ธนาคารน้ำาใต้ดิน โดยทุกธนาคาร

ล้วนใช้จิตอาสาในการขับเคลื่อน

๕. How to 

สิ่งที่ต้องเตรียม

ธนาคารเวียงกานต์

๑. ประชุมคณะกรรมการธนาคารเวลา ธนาคารความดี

   ธนาคารน้ำาใต้ดิน เพื่อวางแผนการจัดการและตั้งคณะ 

   กรรมการบริหารจัดการชุดของธนาคารเวียงกานต์เพื่อหา

   แนวทางในการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วม

๒. จัดทำาแผนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของ ๓ ธนาคาร

๓. ประชาสัมพันธ์ธนาคารเวียงกานต์ในการจัดบริการให้กับ

   ชุมชน โดยใช้ธนาคารเวลา ธนาคารความดี และธนาคาร

   น้ำาใต้ดินเป็นฐาน การดำาเนินกิจกรรมในพื้นที่

๔. สรุปผลการดำาเนินกิจกรรมของ ๓ ธนาคารให้กับคณะ

   กรรมการธนาคารเวียงกานต์เพื่อพัฒนาปรับปรุงและหา

   แนวทางแก้ไขปัญหา

บริบท/เงื่อนไขของพื้นที่

๑. รพ.สต.บ้านห้วยแพ่ง เป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลพื้นฐาน

   ด้านสุขภาพชุมชน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์

๒. วัด/อาราม เป็นแหล่งปลูกจิตสำานึก และเป็นศูนย์กลาง

   ดำาเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเป็นจิตอาสาในชุมชน

๓. อสม. เป็นแกนนำาด้านสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน

๔. โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง โรงเรียนบ้านห้วยน้ำาดิบ เป็นแหล่ง

   เรียนรู้และปลูกจิตสำานึกให้กับกลุ่มเยาวชน

๕. ชมรมผู้สูงอายุเวียงกานต์ เป็นทั้งกลุ่มผู้นำา ผู้ป่วย จิตอาสา 

   ที่สามารถร่วมขับเคลื่อนและสร้างแรงบรรดาลใจในการ

สร้างจิตอาสา

๖. ผู้นำาท้องที่นำากิจกรรมธนาคาร ๓ ธนาคารขับเคลื่อนใน

   ชุมชน
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Tips : ท่านจะนำาสู่การนำาใช้ในพื้นที่ตนเองอย่างไร

Do

๑. สร้างชุมชนจิตอาสาเพื่อชุมชน

๒. จัดสวัสดิการชุมชนจิตอาสาอย่างยั่งยืน

๓. สร้างจิตสำานึกรักชุมชนตนเอง

๔. ผู้นำาเป็นจิตอาสาเพื่อชุมชน

Don’t

๑. ผลประโยชน์ซ้อนทับของจิตอาสา เช่น การหาเสียงทางการ

   เมือง ทำาให้ไม่เกิดความยั่งยืนของโครงการ ต้องทำาความ

   เข้าใจถึงเป้าหมายที่แท้จริงของธนาคารก่อนการสมัครเป็น   

   สมาชิกธนาคาร

หลักสูตร

ธนาคารเวียงกานต์

กระบวนการ

ธนาคารเวลาเวียงกานต์

๑. จิตอาสาธนาคารเวลา ลงพื้นที่ทำากิจกรรมตามความถนัดของ

   ตนเองแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ หรือผู้ที่

   ต้องการ ความช่วยเหลือ เช่น ทำาความสะอาดบริเวณบ้าน  

   ป้อนข้าว อาบน้ำา สอนการออกกำาลังกาย พาไปหาหมอ พูดคุย

   ให้กำาลังใจ วัดความดัน ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เขียนลงใน 

   สมุดบันทึกธนาคารเวลาเวียงกานต์ โดยเขียนรายละเอียดใน

   การทำากิจกรรม

๒. จิตอาสาธนาคารเวลา นำาสมุดบันทึกธนาคารเวลา ไปส่งแก่

   เจ้าหน้าที่ธนาคารเวลาเวียงกานต์ ในวันที่แจกเบี้ยยังชีพ เพื่อ

   ฝากเวลาลงในสมุดฝาก-ถอน ธนาคารเวลาเวียงกานต์

๓. เมื่อจิตอาสาธนาคารเวลาต้องการจะถอนเวลา หรือจะแลก

   เวลากัน ต้องแจ้งมาทางผู้จัดการธนาคารเวลา/เจ้าหน้าที่

   ธนาคารเวลาประจำาหมู่บ้าน

ธนาคารความดีเวียงกานต์

๑. สมัครเป็นสมาชิกธนาคารความดี ได้ที่ทำาการธนาคารความดี 

   (เปิดบัญชีครั้งแรกได้รับความดี ๕0 ความดี) และเป็นบุคคลที่

   มีภูมิลำาเนาในเขต อบต.เวียงกานต์

๒. สมาชิกธนาคารความดี บันทึกความดีลงในสมุดบันทึกธนาคาร

   ความดีวิถีเวียงกานต์ และจะต้องมีลายมือช่ือผู้รับรองทำาความดี

   ตามเงื่อนไขที่กำาหนด ๓8 เมนู

๓. รับฝากความดีเดือนละ ๑ ครั้ง (วันแจกเบี้ยยังชีพ)

๔. สามารถถอนความดีเมื่อมีความดีสะสมในบัญชีไม่น้อยกว่า 

   ๕00 ความดี 

๕. การเบิกถอนความดีในแต่ละครั้งจะต้องมีความดีคงเหลือใน

   บัญชีอย่างน้อย ๒00 ความดี โดยนำาความดีมาแลกสิ่งของ  

   เดือนละ ๑ ครั้ง

ธนาคารน้ำาใต้ดินเวียงกานต์

๑. คณะผู้บริหารกำาหนดนโยบายในการขับเคลื่อนธนาคารน้ำา

   ใต้ดิน ซึ่งมีนโยบายที่จะดำาเนินการจัดทำาธนาคารน้ำาใต้ดินใน

   เขต อบต.เวียงกานต์ ให้ครบทุกครัวเรือนในปี ๒๕๖๓ และจะ

   จัดทำาบ่อธนาคารน้ำาใต้ดินให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้ได้ร้อยละ

   ๕0 ของจำานวนครัวเรือนทั้งหมด ๒,๒0๒ ครัวเรือน 

๒. แต่งตั้งกรรมการและคณะทำางานในการขับเคลื่อนธนาคารน้ำา

   ใต้ดินเวียงกานต์

๓. คณะทำางานธนาคารน้ำาใต้ดิน โดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์

   รณรงค์ สร้างความเข้าใจ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ในวันแจก

   เบี้ยผู้สูงอายุ วันประชุมกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน วันประชุมประจำา

   เดือนของ ชมรม อสม. เป็นประจำาทุกเดือน
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๑. สถ�นก�รณน์ำ�สูก่�รพัฒน�ระบบ
จากการทำาข้อมูล TCNAP และ RECAP ในตำาบลวังท่าดี  ได้จำานวนครัวเรือนทั้งหมด ๑,๖๗๓ ครัวเรือน จำานวนประชากร

ทั้งหมดจำานวน ๖,๑8๗ คน แยกเพศชายจำานวน๓,0๔๕ คน เพศหญิง จำานวน ๓,๑๔๒ คน จำานวนประชากรผู้สูงอายุทั้งหมดมี

จำานวน 88๗ คน โดยแยกเป็นประชากรผู้สูงอายุเพศชาย ๓๙๖ คนเพศหญิง ๔8๔ คน สัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดคิด

เป็นร้อยละ ๑๔.๒๗ เป็นผู้สูงอายุระยะต้น (๖0-๖๙) มากที่สุด จำานวน ๕๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๓ รองลงมา ผู้สูงอายุระยะ

กลาง (๗0-๗๙) จำานวน ๒0๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๔ และผู้สูงอายุระยะปลาย (80-๙0 ปีขึ้นไป) จำานวน ๑๑๕ คน องค์การ

บริหารส่วนตำาบลวังท่าดี เป็นตำาบลที่มีความโดดเด่นด้านการสืบสานพุทธศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม มีแหล่งน้ำาธรรมชาติที่

อุดมสมบูรณ์ มีการทำาการเกษตรอินทรีย์ หมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนต้นแบบ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการบริหารงานโดย

ใช้หลักการมีส่วนร่วม ของ ๔ ภาคีหลัก คือ ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานราชการ องค์กรชุมชน มีกลไกการบริหารงานที่เชื่อมโยงกัน

ในพื้นที่ ประชาชนในการ ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมรับผลประโยชน์ ก่อให้เกิดความสามัคคี รักถิ่นฐานบานเกิด มีชุมชนจัดการตนเองที่

เข้มแข็ง ดูแลช่วยเหนือผู้ด้อยโอกาส เกิดการช่วยเหลือกันภายในชุมชน ร่วมกันพัฒนาภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ี ท้ังภาครัฐ ท้องท่ี ท้องถ่ิน

และภาคประชาชน ประชาชนผู้อาศัยในตำาบล ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์จากการพัฒนาท้ังด้านการนำานวัตกรรมในพ้ืนท่ี เพ่ือใช้ประโยชน์

ในต่อตัวผู้อายุ เน้นส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคง ไม่เป็นภาระให้แก่ลูกหลาน สามารถพึ่งพาอาศัย

ตนเองได้บ้าง ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ในทุกระดับ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจในชุมชน ลดปัญหาในชุมชน

สร้างงาน สร้างรายได้ สังคมเป็นสุข

องค์การบริหารส่วนตำาบลวังท่าดี จึงพัฒนาระบบการสถาบันการเงิน  โดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง จากแนวนโยบายการบริหาร

ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลวังท่าดี มุ่งเน้นการส่งเสริมการออมกองทุนท่ีเกิดจากความร่วมมือของประชาชน ตำาบลวังท่าดี

อำาเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์  มีกลุ่มองค์กรชุมชนที่หลากหลาย   ทั้งกลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ 

กลุ่ม อสม.นับเป็นต้นทุนทางสังคมในการพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนมากว่ากว่าหนึ่ง จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเกิดแนว

ความคิดการออกแบบการจัดกิจกรรมอย่างไรที่จะทำาให้ชุมชนเข้ามาอยู่ร่วมกันและจัดกิจกรรม ที่จะพัฒนาศักยภาพด้านรายได้

อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดทักษะในการออมในครอบครัว   จึงคิดว่าการที่จะให้ชุมชนมีต้นทุนในการลงทุน การเกิดรายได้ การลด

หนี้สินนอกระบบ ต้องมีสถานที่ มีการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม จึงดำาเนินการคิดจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนเพื่อช่วยเหลือให้

ชุมชนมีต้นทุนในการลงทุน  และเกิดรายได้ ทำาให้เกิดการออม ลดปัญหาหนี้นอกระบบ จึงเป็นแนวทางที่ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพ

การเงินในชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง  เกิดความมั่นคงในชีวิต

๒.๒ ระบบการจัดสวัสดิการชุมชน

๒.๒.๓ ระบบจัดสวัสดิการโดยชุมชนเพื่อชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำาบลวังท่าดี อำาเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์



๔๙

๒. แผนภ�พระบบก�รจัดสวัสดิก�รชุมชน

การจัดตั้งกองทุนหรือจัดให้สวัสดิการช่วยเหลือกัน ประกอบด้วย ให้ผู้สูงอายุเข้าเป็นสมาชิกกองทุนในชุมชนอย่างน้อย ๑ 

กองทุน อบต.วังท่าดี มีสถาบันการเงินชุมชนตำาบลวังท่าดี ซึ่งในผู้สูงอายุเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ ของชมรมผู้สูงอายุ 

ซึ่งมีการเก็บเงินเข้าชมรมเดือนละ ๕0 บาท เพื่อจัดสวัสดิการกรณีเสียชีวิตสามารถที่จะได้รับเงินชดเชยจากกองทุนสวัสดิการชุมชน 

ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไข แบบขั้นบันได สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเป็นสมาชิกโดยเก็บเงินเดือนละ ๓0 บาท จัดสวัสดิการ สำาหรับผู้ที่

เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล ประสบภัยพิบัติหรือเสียชีวิต ด้านการจัดสวัสดิการชุมชนการช่วยเหลือในยามปกติจำานวนผู้ต้องการ

ความช่วยเหลือ องค์กรที่ช่วยเหลือ ได้แก่ อบต.วังท่าดี พมจ. ลักษณะการระดมทุน ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ ๔๙๒ คน 

การระดมทุนของผู้สูงอายุจะมีการจัดตั้งทุนเพื่อนช่วยเพื่อนให้แก่ผู้สูงอายุที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนชราภิบาล อบต.วังท่าดี จะมีการ

ระดมทุนโดยการเปิดบัญชีเพ่ือนช่วยเพ่ือน ผู้สูงอายุเก็บจะรวมเงินกัน ทุกวันศุกร์ท่ีมาเรียนศุกร์ละ ๑0 บาท เพ่ือนช่วยเหลือเย่ียมไข้

ให้แก่ผู้สูงอายุที่เรียนอยู่ในโรงเรียนชราภิบาล

การดำาเนินกิจกรรมธนาคารความดีเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุและคนในชุมชนทำาความดี มีส่วนร่วมกิจกรรม และการเข้าร่วม

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ  กิจกรรมสาธารณประโยชน์จะได้คะแนนความดี สามารถใช้แลกเป็นส่ิงของ ท่ีกองทุนร้านค้าชุมชนหมู่ ๓

จัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับความถนัดหรือความสามารถของผู้สูงอายุเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับผู้สูงอายุ อบต.วังท่าดีมีการฝึกทักษะอาชีพ

ให้แก่ผู้สูงอายุในโรงเรียนชราภิบาล เช่น กลุ่มทำากระเป๋าด้วยมือ กลุ่มทำาบายศรี กลุ่มสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทำาจักสาน ทอเสื่อ

จากต้นกก ถักไม้กวาด จัดตั้งศูนย์บริการหรือสนับสนุนการบริการแก่ผู้สูงอายุในภาวะปกติ ได้แก่ ศูนย์ OSCC ในการรับเรื่องร้อง

เรียนสำาหรับผู้สูงอายุ จัดตั้งธนาคารความดีและมีการดำาเนินโครงการอย่างน้อย ๑ โครงการทาง อบต.วังท่าดี มีการจัดตั้งธนาคาร

ขยะ ออมความดี ซึ่งกระบวนการในการทำางานคือ ผู้สูงอายุมีการนำาขยะมาฝากที่ธนาคารออมความดี เพื่อแลกกับแต้มในการนำา

ไปแลกของที่ร้านค้าสวัสดิการชุมชน โดยมี ๓ ฐานแนวคิดดังนี้

ฐานคิดที่ ๑ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตระหนักถึงความจำาเป็นจะต้องมีระบบการดูแลผู้สูงอายุ ผู้บริหาร ผู้นำาชุมชน 

และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุตระหนักถึงความจำาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีระบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้เกิด

ความต่อเนื่อง ทั้งด้านสุขภาพทางร่างกาย และจิตใจ ให้ผู้สูงอายุอยู่ในชุมชนด้วยความสุข ความรัก ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

ฐานคิดที่ ๒ การพึ่งพาตนเอง โดยการใช้ศักยภาพ และความสามารถของประชาชน กลุ่มอาชีพ และครัวเรือนต่างๆ การ

พึ่งพาตนเอง เน้นให้ใช้ทุนตนเอง หรือสนับสนุนในการให้การกู้ยืมที่ไม่มีดอกเบี้ย ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนของ อบต.วังท่าดี

ฐานคิดที่ ๓ การน้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำาบลวังท่าดี ส่งเสริมให้ชุมชนประสบ

ความสำาเร็จของการดำาเนินกิจกรรมโดยการนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการปฏิบัติ
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๓. ผลทีเ่กิดจ�กก�รพัฒน�ระบบ
การจัดต้ังกองทุนและจัดให้สวัสดิการช่วยเหลือกัน จัดให้ผู้สูงอายุเป็นสมาชิกกองทุน โดยสถาบันการเงินชุมชนตำาบลวังท่าดี

มีผู้สูงอายุเป็นสมาชิก ประมาณ ๓0 %  จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับความถนัดของผู้สูงอายุ สำาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีเงินทุนในการ 

ประกอบอาชีพ สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินชุมชนตำาบลวังท่าดีเพื่อนำาไปประกอบอาชีพตามความถนัดของตนเองได้ และ

สถาบันการเงินชุมชนตำาบลวังท่าดี มีการนำาเงินไปลงทุนให้กับ กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ กลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำาคลองลำากง และ

กลุ่มและร้านค่าชุมชน โดยมีผู้สูงอายุเป็นสมาชิกในกลุ่ม กิจกรรมที่ท่านดำาเนินการส่งผลต่อทั้ง๑๓กลุ่มประชากรในตำาบลวังท่าดี 

ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด ๑,0๒0 คน เป็นผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกทั้งหมด ๓๒๒ คน โดยส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มประชากรในแต่ละ

ด้าน ได้แก่

ด้านสุขภาพ สถาบันการเงินชุมชนเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีแหล่งเงินทุน และเป็นแหล่งสวัสดิการชุมชน รู้จักการออม

เป็นกองทุนเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพทำาให้คุณภาพชีวิตในชุมชนเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ ด้านเศรษฐกิจ มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียน

มีเงินออมในระดับครัวเรือนมากขึ้น 

ด้านส่ิงแวดล้อม สถาบันการเงินชุมชนเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีแหล่งเงินทุน และเป็นแหล่งสวัสดิการชุมชน รู้จักการออม

เป็นกองทุนเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพทำาให้คุณภาพชีวิตในชุมชนเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ ด้านเศรษฐกิจ มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียน

มีเงินออมในระดับครัวเรือนมากขึ้น 

ด้านสังคม สังคมเป็นสุข ด้านการพึ่งพาตนเอง การดำาเนินการลงทุนด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดรายได้อันเป็นการพึ่งพา

ตนเองให้มีรายได้ เพื่อใช้จ่ายในสิ่งที่จำาเป็นในครัวเรือน ทำาให้ชุมชน สังคมนั้น เป็นสังคมที่เป็นสุข เกษตรกรรมในชุมชน ได้รับการ

สนับสนุนแหล่งทุนในการลงทุน เช่น กลุ่มผู้ปลูกหญ้าเนเปียร์ได้รับการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มผู้เลี้ยงแพะขุน กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ 

และเกิดการจ้างงานในชุมชนมากขึ้น

๔. ระบบทำ�ให้เกิดนวัตกรรมหรือสิง่ใหมอ่ย�่งไร  
สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ 

๑. กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มโคเนื้อ กลุ่มหญ้าเนเปียร์ 

๒. เพิ่มทุน ขยายตลาด เพิ่มผลการผลิต ได้แก่ กลุ่มหน่อไม้ฝรั่ง กลุ่มกระเป๋าผ้าด้นมือ กลุ่มจักสาน กลุ่มทอเสื่อ ครัวเรือน

ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มไม้กวาด กลุ่มเลี้ยงสุกร กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มทำาขนมพื้นบ้าน กลุ่มเย็บผ้าต้นรัก

๓. เพิ่มการทำางานสร้างรายได้ จากกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำาคลองลำากง และกลุ่มโฮมสเตย์

จัดสวัสดิการ

๑. หลังคลอดบุตร  ให้ลูก ๕00 บาท แม่นอน รพ.ได้คืนละ ๑00 บาท ไม่เกิน ๕ คืน/ปี

๒. สมาชิกเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล นอนได้คืนละ ๑00 บาท ปีละไม่เกิน ๑0 คืน ค่ารักษาพยาบาล ปีละไม่เกิน ๑,000 บาท

๓. บำานาญสมาชิกผู้สูงอายุ สัจจะครบ ๑๕  ปี  อายุครบ ๖0 ปีขึ้นไปตามลำาดับขั้น  

๔. เสียชีวิต สัจจะครบ ๑80 วัน (๖ เดือน) ขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยจากสถาบันการเงินชุมชน

๕. สมาชิกกองทุนหมู่บ้านกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยดอกร้อยละ ๑

๖. สถาบันการเงินชุมชนนำาเงินไปลงทุนในระดับเครือข่าย ยกระดับการรวมตัวกัน ในวงกว้างขึ้น กับเครือข่ายตำาบลอื่นๆ

กล่าวคือ มีการรวมตัวกันของสถาบันการเงินชุมชนตำาบลต่าง ๆ ทั้ง ๔ ตำาบล คือ สถาบันการเงินชุมชนตำาบลวังท่าดี สถาบันการ

เงินชุมชนตำาบลท่าด้วง สถาบันการเงินชุมชนตำาบลท่าแดง และสถาบันการเงินชุมชนตำาบลเพชรละคร  ต์ ธนาคารน้ำาใต้ดิน โดยทุก

ธนาคารล้วนใช้จิตอาสาในการขับเคลื่อน
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Tips : ท่านจะนำาสู่การนำาใช้ในพื้นที่ตนเองอย่างไร

Do

๑. ค้นหาทุนทางสังคมและศักยภาพในพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อพัฒนา

เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ

๒. พัฒนาศักยภาพผู้นำาแหล่งเรียนรู้ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

   สามารถเป็นวิทยากรและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้มาเรียนรู้ได้

๓. ขับเคลื่อนให้ทุกชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัด

   สวัสดิการให้ผู้สูงอายุในชุมชนโดยชุมชนอย่าต่อเนื่อง

๔. ให้ผู้สูงอายุและประชาชนได้รับสวัสดิการ

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนท่ีสนใจในการจัดสวัสดิการมีการรวมกลุ่ม

   เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ด้านสวัสดิการโดยชุมชน

Don’t

๑. เจ้าหน้าที่ในการจัดทำาข้อมูลไม่เพียงพอ ส่งผลให้ระบบการ

   ติดตามผล และระบบในการทำางานมีความไม่สมบูรณ์ และมี

   ความล่าช้าในบางขั้นตอน

๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบยังขาดความสมบูรณ์

   ในด้านการติดตามประเมินผลของการดำาเนินงาน

หลักสูตร

สถาบันการเงินชุมชนตำาบลวังท่าดี

กระบวนการ

๑. ได้รับการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงประเด็นผู้สูงอายุ

๒. ได้รับเงินสนับสนุนในการดำาเนินกิจกรรมเฉพาะประเด็น

๓. ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้

   ต่างๆ นำามาพัฒนาตำาบลของตนเอง เกิดแหล่งทุน ด้านการ

   ดูแลสุขภาพในชุมชน คือโรงเรียนชราภิบาลตำาบลวังท่าดี

๔. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนชราภิบาล เกิดกลุ่ม

   การเรียนรู้ สร้างอาชีพ นำามาซึ่งรายได้ ส่งผลต่อการออม

๕. เกิดกลุ่มสถาบันการเงินชุมชน นำามาซึ่งการได้รับสวัสดิการ

   ต่างๆ ของประชาชน

สิ่งที่ต้องเตรียม

๑. กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ อสม. 

   นับเป็นต้นทุนทางสังคมในการพัฒนา แก้ปัญหาของชุมชน

๒. มีการระดมทุนของผู้สูงอายุจะมีการจัดตั้ง

๓. ทุนเพื่อนช่วยเพื่อนให้แก่ผู้สูงอายุที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน

   ชราภิบาล อบต.วังท่าดี

๔. จะมีการระดมทุนโดยการเปิดบัญชีเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้สูงอายุ

   เก็บจะรวมเงินกัน ทุกวันศุกร์ท่ีมาเรียนศุกร์ละ ๑0 บาท เพ่ือน

   ช่วยเหลือเย่ียมไข้ให้แก่ผู้สูงอายุท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนชราภิบาล

บริบท/เงื่อนไขของพื้นที่

๑. แนวนโยบายการบริหารของผู้บริหาร อบต.วังท่าดี มุ่งเน้น

   การส่งเสริมการออมที่เกิดจากความร่วมมือของประชาชน

๒. มีการบริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ของ ๔ ภาคีหลัก 

   คือ ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานราชการ องค์กรชุมชน มีกลไก

   การบริหารงานที่เชื่อมโยงกันใน พื้นที่ ประชาชนในการ ร่วม

   คิด ร่วมทำา ร่วมรับผลประโยชน์

๓. ตำาบลวังท่าดี มีแหล่งประโยชน์หลายแหล่งท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

๔. การพึ่งพาตนเอง โดยการใช้ศักยภาพและความสามารถของ

   ประชาชน กลุ่มอาชีพ และครัวเรือนต่างๆ การพึ่งพาตนเอง 

   เน้นให้ใช้ทุนตนเอง หรือสนับสนุนในการให้การกู้ยืมที่ไม่มี

   ดอกเบี้ย ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนของ อบต. และสร้าง

   กลไกการตรวจสอบในการดำาเนินงานตามโครงการที่ขอรับ

   การสนับสนุน

๕. How to
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๑. สถ�นก�รณน์ำ�สูก่�รพัฒน�ระบบ
ตำาบลป่าเซ่ามีจำานวนประชากรทั้งหมด ๗,๕0๓ คนเป็นผู้สูงอายุ ๑,๕๖8 คน คิดเป็นร้อยละ ประมาณ ๒0.๙0 ผู้สูงอายุ

ส่วนใหญ่อยู่ ในช่วงอายุ ๖0-๖๙ ปี จำานวน ๙๑๒ คน (ร้อยละ๕8.๑๖) ช่วงอายุ ๗0-๗๙ ปี จำานวน ๔๔๙ คน(ร้อยละ ๒8.๖๔) 

ช่วงอายุ 80-8๙ ปีจำานวน ๑๙๔ คน (ร้อยละ ๑๒.๓๗) ช่วงอายุ ๙0 ปีขึ้นไป จำานวน๑๗ คน (ร้อยละ ๑.08) ๑00 ปีขึ้นไป ๒ คน 

(ร้อยละ 0.๑๓) ตำาบลป่าเซ่าเป็นชุมชนท่ีมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างรวดเร็ว มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวัน

ประมาณ ๙ ตันต่อวัน หรือ ๑.๑๙ กิโลกรัมต่อคน ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยการสร้างขยะเฉลี่ยต่อคนของประเทศ ทำาให้เกิดขยะตกค้าง 

๑-๑.๕ ตันต่อวัน ส่งกลิ่นรบกวน มีข้อร้องเรียนเรื่องการจัดการขยะ และสภาพแวดล้อมที่ไม่สวยงาม 

จากสถานการณ์ดังกล่าว เทศบาลตำาบลป่าเซ่ากำาหนดนโยบายเร่งด่วนในการดำาเนินงาน ๒ เร่ือง คือ ๑) นโยบายการจัดการ

ขยะชุมชน ๒) นโยบายการแก้ไขปัญหาด้านผู้สูงอายุ จึงทำาให้เกิดนวัตกรรมการจัดการขยะ  วิทยาลัยวัววิทยา ขะโหยด กองทุน

ธนาคารขยะ และจากการดำาเนินการที่มีคณะทำางานที่เข้มแข็งทำาให้เกิดนวัตกรรมกองทุนสูงวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่สะท้อนให้เห็นรูป

แบบการจัดการอย่างเป็นระบบที่สามารถจัดสวัสดิการให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้

สามารถพึ่งตนเองได้จากการประยุกต์ใช้กลไกการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีใช้กระบวนการมีส่วนร่วมนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาขยะ

มูลฝอยอย่างยั่นยืน ตั้งแต่ต้นทางคือ การลดปริมาณขยะที่ต้นทาง การคัดแยกประเภทขยะ กลางทางคือ จำานวนขยะที่จัดเก็บและ

ขนย้ายมีจำานวนลดลง และปลายทางคือ การจัดการขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับประเภท เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและผลิตพลังงาน

ทดแทนจากขยะมูลฝอย การบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพจึงควรเน้นการลดขยะที่ต้นทาง ผนวกกับปัจจัยความสำาเร็จจาก

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม สนับสนุน และเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยในชุมชนมีส่วนร่วมในการ

จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตลอดกระบวนการ 

๒. แผนภ�พระบบก�รจัดสวัสดิก�รชุมชน

๒.๒ ระบบการจัดสวัสดิการชุมชน

๒.๒.๔ กองทุนสูงวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำาบลป่าเซ่า อำาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์



๕๓

กระบวนการพัฒนา

๑. กระบวนการสร้างจิตสำานึก หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกตระหนัก และการให้ความสำาคัญต่อเรื่องที่เกิดขึ้น 

เกิดจากการรับรู้ การเรียนรู้ การประเมินค่าจากสิ่งเร้าต่างๆ ประสบการณ์ จนเกิดเป็นความตระหนักถึงความสำาคัญของเรื่องนั้น 

จนพัฒนามาเป็นจิตสำานึก ประกอบด้วย ข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ อารมณ์ สภาพสังคม และวัฒนธรรม ดังนั้น กระบวนการ

แรกท่ีใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยจึงเป็นกระบวนการสร้างจิตสำานึกชุมชนบ้านบุ่งวังงิ้วเพื่อให้คนในชุมชนมีจิตสำานึก

สาธารณะรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องของการจัดการขยะด้วยตนเองโดยอาศัยการสร้างการสื่อสารกับประชาชนในชุมชน การ

สร้างแรงขับเคลื่อนของภาคสังคม ตลอดจนการลดช่องว่างของความรู้ด้วยการให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องแก่คนในชุมชน ซึ่งจากการ

ดำาเนินงานนี้ประกอบด้วย ๑) ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ การสำารวจและเก็บข้อมูลขยะมูลฝอยของชุมชน เป็นเครื่องมือทำาให้ชุมชน

เห็นปัญหาเพื่อมองแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากการใช้ข้อมูลจริง โดยผ่านกิจกรรมการคว่ำาถังขยะของครัวเรือนในหมู่บ้าน เพื่อ

เก็บข้อมูลองค์ประกอบของขยะแต่ละครัวเรือน โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีตั้งแต่ภาคท้องที่ ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ

และมหาวิทยาลัย แล้วนำาข้อมูลท่ีได้ไปสรุปเพ่ือสร้างการรับรู้ร่วมกับชุมชนผ่านกิจกรรมการจัดเวทีคืนข้อมูล เพ่ือส่ือสารให้ประชาชน

ถึงองค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแต่ละครัวเรือน กระตุ้นให้เกิดการคิดเพื่อให้เกิดการยอมรับ เพื่อให้เกิดการนำาสู่การ

ปฏิบัติต่อไปได้ ๒) พัฒนาครัวเรือนในชุมชน ออกแบบการสร้างแรงขับเคลื่อนของภาคสังคม ให้เป็นกลไกหนึ่งในการสร้างจิตสำานึก

ภายใต้โครงการการจัดการขยะในชุมชนบ้านบุ่งวังงิ้ว โดยเปิดเวทีเพื่อรับสมัครครัวเรือนที่สนใจ

๒. กระบวนการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชน อาศัยการขับเคลื่อนงานด้วยการสร้างกลไกการจัดการ

แบบมีส่วนร่วม ของ ๒ ส่วน ๑) ภาคีเครือข่าย เทศบาลตำาบลป่าเซ่า ภายใต้การกำากับดูแลของนายกเทศมนตรีตำาบลป่าเซ่า ทำาหน้าท่ี

ในการประสานการทำางาน วางแผนการดำาเนินการต่างๆ กับภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม จังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บริษัทวงษ์พาณิชย์

ซึ่งจัดว่าเป็นกลไกที่เป็นทางการโดยมีจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการที่เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ ยังมีการสร้าง

กลไกการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กร เพื่อเสริมพลังการดำาเนินงานบนฐานความรู้ด้านวิชาการด้วยงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อ

ให้เกิดการผสานองค์ความรู้ทางวิชาการเชื่อมกับวิถี ชีวิตและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมลงนามความร่วมมือ (MOU) 

ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับเทศบาลตำาบลป่าเซ่า ๒) ชุมชน เกิดขึ้นจากการมุ่งเน้น

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีผู้ใหญ่สืบ อินสืบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านบุ่งวังงิ้ว เป็นแกนนำาสำาคัญ และมีคณะกรรมการ ซึ่ง

ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการจากกลุ่มสมาชิกแต่ละคุ้ม คณะกรรมการจากกลุ่ม

ร้านค้า ถือได้ว่าเป็นกลไกที่ไม่เป็นทางการ เป็นการจัดการจากเวทีประชาคมหมู่บ้านที่ได้รับการยอมรับ เพื่อการร่วมคิด ร่วมตัดสิน

ใจ ร่วมปฏิบัติตามโครงการ ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน มุ่งเน้นความสำาคัญในการพัฒนา

ศักยภาพแกนนำาที่เป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำาในชุมชนเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารในที่

สาธารณะและทักษะการเป็นวิทยากร จำานวน ๒0 คน เพื่อเป็นกลไกสำาคัญในการจัดการขยะด้วยตนเองบนหลักวิชาการที่ถูกต้อง 

และสามารถเป็นวิทยากรแกนนำาในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะให้กับชุมชนและสังคมได้



๕๔

๓. ผลทีเ่กิดจ�กก�รพัฒน�ระบบ
ผลกระทบต่อ อปท.

๑. ลดปริมาณขยะลงจาก ๙ ตัน/วัน เหลือ ๔.๙ ตัน/วัน หรือร้อยละ ๔๕.๕๖

๒. เกิดรูปแบบการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม การปรับรูปแบบการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเพียงฝ่ายเดียว 

เป็นรูปแบบการบริหารจัดการร่วมกัน ที่มีกลไกการจัดการ การใช้งบประมาณด้านการจัดการขยะ เปลี่ยนจากการจัดซื้อเป็นการ

สร้างกลไกการสร้างคน สร้างองค์ความรู้ สร้างฐานการเรียนรู้ สร้างระบบข้อมูลตำาบลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อใช้วาง

แผนพัฒนา และเกิดเครือข่ายกลุ่มขะโหยดชุมชน ร่วมจัดการขยะในทุกหมู่บ้าน

๓. เกิดนวัตกรรมจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการจัดการขยะครบทุกประเภท เช่น การอัดก้อน

พลาสติก บ่อแก๊สชีวภาพสำาหรับจัดการขยะเปียก ธนาคารขยะรีไซเคิล การจัดการขยะอันตราย

๔. ปรับปรุงเทศบัญญัติเรื่องการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ให้สามารถบังคับใช้และเอื้อต่อการให้บริการและพัฒนาไปสู่

การกำาหนดนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น

ผลกระทบต่อประชาชน/คุณภาพชีวิต

ด้านสังคม เกิดการรวมกลุ่มที่มีพลังขับเคลื่อนชุมชน ๑๖8 คนเกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีวิทยากรชุมชน จำานวน ๑๒ คน มี

กองทุน ๒ กองทุน คือกองทุนสูงวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม กองทุนธนาคารขยะชุมชน

ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้จากการจำาหน่ายขยะรีไซเคิล จำานวน ๑๓๓ ราย จำานวน ๒๗,0๙๗ บาท ลดรายจ่ายจาก

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จำานวน ๓๕๖ ครัวเรือน ลดการใช้ก๊าซหุงต้มในครัวเรือนจากการใช้ก๊าซที่ผลิตได้จากขยะอินทรีย์ ๕ ครัวเรือน 

ร้านอาหาร ๑ ร้าน

ด้านสิ่งแวดล้อม มีระบบการจัดการขยะอย่างเป็นระบบทำาให้ชุมชนสะอาด เรียบร้อย ไม่มีกลิ่นขยะเน่า ขยะเกลื่อน ขยะ

ตกค้างในชุมชน และลดการเผาขยะในชุมชน

ด้านสุขภาพ ลดการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค เช่น หนู แมลงสาบ หนอน ได้แก่ จุดวางถังขยะรวม จำานวน ๖ จุด จุดทิ้ง

ขยะบริเวณที่สาธารณะ จำานวน ๓ จุด ลดการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชนได้ ๑00 เปอร์เซนต์

๓. การประยุกต์ใช้ความรู้ จัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการลดช่องว่างทางความรู้ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะในการคัดแยก

และจัดการขยะชุมชน ด้วยการให้ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องในเรื่องของการลด การคัดแยก การทำาให้เห็นว่าขยะคือทรัพยากร

ที่มีมูลค่า สามารถนำากลับมาใช้กับชุมชน และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ เป็นสิ่งสำาคัญอย่างหนึ่ง ภายใต้โครงการนี้จึงมีการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับพ้ืนท่ีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการแก้ปัญหา

ด้านการจัดการขยะของประชาชนหมู่บ้านบุ่งวังงิ้ว ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการร่วมกับการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อน

งาน ประกอบด้วย ๑) การใช้หลักการ ๓Rs (Reduce Reuse and Recycle) ในการส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง ซึ่งถือว่า

เป็นการจัดการที่ยั่งยืน เนื่องจากสามารถลดปริมาณขยะจากแหล่งต้นทาง การใช้ซ้ำา และการนำากลับมาใช้ใหม่ ที่มุ่งเน้นการลด

ปริมาณขยะจากครัวเรือน ส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทาง เป็นการเพิ่มมูลค่าหรือแปรรูปขยะ เริ่มจากครัวเรือนนำาร่องของ

หมู่บ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการโดยความร่วมมือกับภาคีภาครัฐ ได้แก่ สำานักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ๒) 

องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการประยุกต์ใช้พลังงานสะอาด ด้วยกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) มาขยายผลต่อยอด

ประยุกต์ใช้กับบ้านบุ่งวังงิ้ว โดยเน้นการใช้ขยะอินทรีย์ในชุมชน เพื่อเป็นพลังงานทางเลือกลดการใช้ก๊าซหุงต้มของครัวเรือนใน

ชุมชนได้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรด้านการหมักโดยใช้ขยะอินทรีย์หรือวัสดุเหลือใช้ทางการ

เกษตรในบ้านบุ่งวังงิ้ว ในการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ และการทำาปุ๋ยน้ำาหมักจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อใช้กับการ

ทำาการเกษตรในพื้นที่ โดยหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริม ได้แก่ สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์

การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์ของครัวเรือน และยัง

เป็นแนวทางลดต้นทุนทางการเกษตรได้อีกด้วย



๕๕

Tips : ท่านจะนำาสู่การนำาใช้ในพื้นที่ตนเองอย่างไร

Do

๑. นโยบายที่ชัดเจน

๒. การสร้างทีม

๓. คณะกรรมการบริหารจัดการ

๔. การรณรงค์สร้างความเข้าใจ

Don’t

๑. ขาดความต่อเนื่อง

๒. อย่าทิ้งใครไว้ข้างหลัง

หลักสูตร

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อผู้สูงอายุ

กระบวนการ

๑. การสร้างจิตสำานึก

๒. การมีส่วนร่วม

๓. การบูรณาการองค์ความรู้

สิ่งที่ต้องเตรียม

๑. สถานที่/จุดรวม 

๒. การกำาหนดวันดำาเนินการ

๓. คณะทำางาน

๔. เป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน

บริบท/เงื่อนไขของพื้นที่

๑. นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

๒. ความต้องการของผู้สูงอายุ

๓. แกนนำาขับเคลื่อนในชุมชน

๕. How to

๔. ระบบทำ�ให้เกิดนวัตกรรมหรือสิง่ใหมอ่ย�่งไร   
นวัตกรรมด้านการจัดสวัสดิการชุมชน กองทุนสูงวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนวัตกรรมการประยุกต์ใช้ ขะโหยดโมเดล ใน

การจัดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะการให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ดำาเนินการนำาขยะรีไซเคิลมาปรับเป็นทุน

ในการออมเพื่อใช้ในการดูแลซึ่งกันและกัน และจัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุอายุที่เป็นสมาชิก เป็นนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยกระบวน

การสร้างจิตสำานึก การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการสร้างกลไกการจัดการ ด้วยการพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมอย่างเป็นระบบ 

เน้นการสร้างคนเพื่อให้คนสร้างองค์ความรู้ แล้วนำาความรู้เหล่านั้นสู่การพัฒนาเป็นฐานการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อย

เป็นค่อยไป ที่มีการปรับปรุงระบบ วิธีการและกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งในเรื่องของการขยายกลุ่มเป้าหมาย ขยาย

ขอบเขตพื้นที่ ส่งเสริมหรือขยายการมีส่วนร่วม เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีขึ้น



๕๖

๑. สถ�นก�รณน์ำ�สูก่�รพัฒน�ระบบ
ตำาบลแม่ยางตาล มีประชากรสูงอายุทั้งหมด จำานวน ๑,0๕0 คน มีครัวเรือน ทั้งสิ้น ๑,๑8๖ ครัวเรือน  เป็นครัวเรือนที่มี

ผู้สูงอายุจำานวน ๖๙๑ ครัวเรือน และมีครอบครัวที่ผู้สูงอายุอยู่ร่วมกันค่อนข้างมาก  จากสถานการณ์ดังกล่าวพบปัญหาที่เกิดขึ้น

ได้แก่ ผู้สูงอายุไม่มีรายได้ และ/หรือ มีรายได้ต่ำา ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่ยางตาลจึงเล็งเห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้

ประชุมและจัดตั้งคณะทำางานเพื่อขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุ โดยการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำาบลแม่ยางตาลขึ้นเพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยการจัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุใน

รูปแบบที่มีความหลากหลาย รวมถึง เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่

ไม่มีรายได้และรายได้ต่ำา โดย อบต.มีงบประมาณสนับสุนนการทำากิจกรรมดังกล่าว และได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพื้นที่ใน

การถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง การผลิต การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่ายด้วย

๒.๓ ระบบเศรษฐกิจชุมชน

๒.๓.๑ การลดรายจ่าย ในครัวเรือนโดยผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่ยางตาล อำาเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่



๕๗

๒. แผนภ�พระบบเศรษฐกิจชุมชน



๕8

๓. ผลทีเ่กิดจ�กก�รพัฒน�ระบบ
จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น คณะทำางานจึงได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำาบลแม่ยางตาลขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุสามารถขยายผลสู่แหล่งเรียนรู้

ในชุมชนจำานวน  ๔ แห่งเรียนรู้ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง,แหล่งเรียนรู้การปลูกอ้อยและแปรรูปอ้อย,แหล่งเรียนรู้การ

เลี้ยงจิ้งหรีด,แหล่งเรียนรู้การทำาไม้กวาด และยังเกิดกลุ่มส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้แก่ กลุ่มการทำาข้าวแต๋น กลุ่มการทำา

ขนม กลุ่มการทำาสมุนไพรลูกประคบ,กลุ่มการทำาสมุนไพรแช่เท้า ฯลฯ โดยกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพนี้สามารถช่วยลดรายจ่ายใน

ครัวเรือน ทำาให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุด้วย

๔. ระบบทำ�ให้เกิดนวัตกรรมหรือสิง่ใหมอ่ย�่งไร  
กิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุทำาให้ค้นพบปราชญ์ท้องถิ่นผู้สูงอายุตำาบลแม่ยางตาลที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้อื่น

ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้ อบต.แม่ยางตาลจึงได้ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุที่เป็นแกนนำา โดยจัดหาและ

สนับสนุนการเป็นวิทยากรในแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งการพาไปศึกษาแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อนำามาพัฒนาและปรับปรุงการผลิต การ

แปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมถึงการอบรมให้ความรู้โดยเครือข่ายในพื้นที่ เช่น เกษตรอำาเภอ  นอกจากนี้ อบต.แม่ยางตาลยังวางแผน

การจัดให้มีตลาดชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้นำาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่างๆ มาวางจำาหน่าย อีกด้วย  และวมถึงการจัดทำา

หลักสูตรเศรษฐกิจชุมชน



๕๙

Tips : ท่านจะนำาสู่การนำาใช้ในพื้นที่ตนเองอย่างไร

Do

๑. มีการดำาเนินงานต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

๒. มีระบบติดตามและประเมินผลการดำาเนินงาน

๓. มีการสื่อสารที่ชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัติ

๔. ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

Don’t

๑. ขาดการทำางานแบบต่อเนื่อง

๒. การสื่อสารที่ซับซ้อน ไม่ชัดเจน ไม่ตรงไปตรงมา

๓. การมีประโยชน์ทับซ้อน

หลักสูตร

หลักสูตรการจัดการเศรษฐกิจชุมชนในผู้สูงอายุ

กระบวนการ

๑. การสร้างจิตสำานึก

๒. การมีส่วนร่วม

๓. การบูรณาการองค์ความรู้

สิ่งที่ต้องเตรียม

๑. พื้นที่แหล่งเรียนรู้

๒. ทีมจิตอาสาที่ดำาเนินงาน

๓. นโยบายของผู้บริหารในการสนับสนุน

๔. งบประมาณดำาเนินการ

บริบท/เงื่อนไขของพื้นที่

๑. วิทยากรท้องถิ่นเป็นผู้สูงอายุ

๒. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และมีความหลากหลาย

๓. ผู้บริหารให้ความสำาคัญและมีงบประมาณสนับสนุนการ

   ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๕. How to



๖0

๑. สถ�นก�รณน์ำ�สูก่�รพัฒน�ระบบ
ตำาบลตำาหนักธรรม อำาเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ มีเนื้อที่ทั้งหมดโดยประมาณ ๑๑.๑๒๕ ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้ง

สิ้น ๓,00๒ คน แยกเป็นชาย ๑,๔๒๒ คน หญิง ๑,๕80 คน มีครัวเรือน ๑,0๒8 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกรรม 

รับจ้างทั่วไป รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ ซึ่งตำาบลตำาหนักธรรมมีวิสัยทัศน์ว่า “ตำาหนักธรรมน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม 

นำาการศึกษา ปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียง” มีโรงเรียนในเขตตำาบล จำานวน ๒ โรงเรียน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำานวน

๒ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำานวน ๒ แห่ง วัด ๒ แห่ง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ๑ แห่ง และแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรแบบพอเพียง 

จำานวน ๒ แห่ง โดยปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตำาบลตำาหนักธรรม แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ขึ้นตรงกับการ

ปกครองอำาเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 

จากฐานข้อมูล TCNAP ของตำาบลตำาหนักธรรมปี ๒๕๖๑ พบว่า จำานวนผู้สูงอายุ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันผู้สูงอายุ 

(อายุ ๖0 ปี ขึ้นไป) มีจำานวน ๗๔๗  คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๖ ของจำานวนประชากรทั้งหมด แยกเป็น ชาย จำานวน ๒๙๑ คน  

หญิง จำานวน ๔๕๖ คน นอกจากนี้ในด้านของการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในตำาบลตำาหนักธรรม มี ๙๓0 ครัวเรือน อยู่อาศัยกับลูก

หลานหรือเครือญาติ จำานวน ๕8๒  ครัวเรือน (๖๒.๕8 %) อยู่กับผู้สูงอายุด้วยกัน  (สามี-ภรรยา) จำานวน ๖8 ครัวเรือน (ร้อยละ 

๑๒.๑๔ ) อยู่ตามลำาพัง(ในช่วงวัย ๖0-๖๙) จำานวน ๕ ครัวเรือน (ร้อยละ 0.๖๗)

บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มีการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบ

การดูแลผู้สูงอายุตำาบลตำาหนักธรรม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ใช้กลไกจากท้องถิ่น ท้องที่ ภาคประชาชน  

หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจากการสำารวจขององค์การบริหารส่วนตำาบลตำาหนักธรรม ข้อมูลความจำาเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) การจัดเก็บ

ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช ๒ ค) และเวทีประชาคมหมู่บ้านในตำาบลตำาหนักธรรม พบปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ

ได้แก่ ผู้สูงอายุยากจน โดยครัวเรือนท่ีมีรายได้ต่ำากว่าเส้นความยากจน ร้อยละ ๙.๗๔ และครัวเรือนท่ีมีภาระหน้ีสิน ร้อยละ ๖๖.๙๖

(ข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน ระดับตำาบล:จปฐ.๒) เนื่องจากไม่มีทุนในการประกอบอาชีพและไม่มีอาชีพเสริมหลังจากประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำานาเป็นหลัก ร้อยละ ๓๔.๓๕ นอกจากนี้ผู้สูงอายุต้องการให้มีเครือข่าย

สนับสนุนการดูแลสุขภาพและทุนประกอบอาชีพ ต้องการการจัดตั้งกลุ่มสวัสดิการชุมชนเพื่อดูแลผู้สูงอายุ และต้องการให้ส่งเสริม

การฝึกอาชีพสร้างอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ 

จากสถานการณ์ปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุที่กล่าวมา ทำาให้คณะผู้บริหารเกิดแนวคิดนโยบายกำาหนดสถานที่

ให้ผู้สูงอายุได้ทำากิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งตำาบลตำาหนักธรรมได้รับการคัดเลือกจากสำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดแพร่ เป็นพ้ืนท่ีต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ จึงได้จัดต้ัง “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำาบลตำาหนักธรรม

และโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น และเริ่มเปิดทำาการตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕8  โดยเปิดให้บริการทุกวัน เพื่อจัดกิจกกรมให้กับ

ผู้สูงอายุ และผู้สนใจเข้ามาฝึกอาชีพ โดยมีการดำาเนินการโดยอาสาสมัครประจำาศูนย์ จำานวน ๗ คน และปราชญ์ชุมชน

๒.๓ ระบบเศรษฐกิจชุมชน

๒.๓.๒ การส่งเสริมอาชีพสำาหรับผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตำาบลตำาหนักธรรม 
อำาเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่



๖๑

๒. แผนภ�พระบบเศรษฐกิจชุมชน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ของผู้สูงอายุตำาบลตำาหนักธรรม 

๒. เพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุตำาบลตำาหนักธรรม 

๓. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบเศรษฐกิจชุมชนของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต้นแบบระดับ

จังหวัดให้กับภาคีเครือข่ายทั้งภายนอกและภายในพื้นที่

กลุ่มเป้าหมาย 

ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มเด็กและเยาวชน

แหล่งทุน/สนับสนุน

๑. หน่วยงานภายใน ประกอบด้วย อบต.ตำาหนักธรรม กองทุนหมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

(ศพอส.) ชมรมผู้สูงอายุ การศึกษานอกโรงเรียน ตำาบลตำาหนักธรรม กองทุนสวัสดิการชุมชนตำาบลตำาหนักธรรม สภาเด็กและเยาวชน

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปราชญ์ชุมชน วัด สถาบันการเงิน

โรงเรียนผู้สูงอายุตำาบลตำาหนักธรรม กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (SML) กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร กลุ่ม

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ศูนย์บริการคนพิการ ศูนย์เรียนรู้ผักหวาน ชมรมคนพิการ กองทุนเงินล้าน โรงพยาบบาลส่งเสริม

สุขภาพตำาบล (รพ.สต.) และภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น ร้านค้าในชุมชน บริษัทชูไกรทองจำากัด เป็นต้น

๒. หน่วยงายภายนอก ประกอบด้วย พมจ. สสส. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ ศูนย์ไร้ที่พึ่งจังหวัดแพร่ การศึกษา

นอกโรงเรียนอำาเภอหนองม่วงไข่



๖๒

วิธีการดำาเนินงาน

๑. กลยุทธ์ในการดำาเนินงาน ประกอบด้วย ๑) สร้างความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานสนับสนุนทั้งภายใน

และภายนอกพื้นที่ เข้าร่วมในการเรียนรู้แนวคิดหลักการ กำาหนดแนวทาง วิธีการ และร่วมดำาเนินการบรรจุหลักสูตร การพัฒนา

การส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ผู้สูงอายุ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุตำาบลตำาหนักธรรม ๒) ค้นหา

และนำาใช้ข้อมูลทุนทางสังคมเกี่ยวกับงบประมาณและเงื่อนไขการขอรับทุนสนับสนุน และศักยภาพของผู้สูงอายุในชุมชน นำามา

วิเคราะห์เพื่อหาความเป็นไปได้ในการดำาเนินงานส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ ๓) พัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ผู้สูง

อายุ โดยนำาข้อมูลจากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดำาเนินงาน มาออกแบบกิจกรรมและวิธีการเรียนรู้ ๔) เตรียมความพร้อม

และจัดหาสิ่งสนับสนุน โดยพิจารณาจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ผู้สูงอายุ เช่น การเตรียม

ความพร้อมสถานที่เรียน อุปกรณ์ประกอบการฝึกทักษะ การเตรียมวิทยากรหรือผู้ฝึกสอน การเตรียมบุคคลต้นแบบหรือมนุษย์

ทองคำา และแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น ๕) พัฒนานโยบายสาธารณะการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ โดยชุมชนท้องถิ่น ๖) จัดหาและ

พัฒนาบุคคลต้นแบบหรือมนุษย์ทองคำาเพิ่มเติม ๗) พัฒนากองทุนสนับสนุนกิจกรรมของหลักสูตรการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้

ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ

๒. วิธีการดำาเนินงาน ประกอบด้วย ๑) ทำาเวทีประชาคม เพื่อทำาความเข้าใจ และสำารวจความต้องการของผู้สูงอายุในการ

สร้างอาชีพ ๒) สำารวจแหล่งทุน เพื่อสนับสนุนในการสร้างอาชีพสำาหรับผู้สูงอายุ ๓) รับสมัคร และคัดเลือกผู้สูงอายุเข้าเรียน ฝึก

ปฏิบัติให้เป็น “มนุษย์ทองคำา” เพื่อเป็นปราชญ์ชุมชนและวิทยากรในการฝึกอาชีพ ๔) จัดตั้งคณะกรรมการดำาเนินงานโดยผู้สูงอายุ

เป็นแกนนำา ๕) จัดทำาแผนการดำาเนินงาน และจัดการเรียนการสอนทุกวันตามกลุ่มอาชีพ ๖) ขับเคลื่อนการดำาเนินงานภายใต้

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำาบลตำาหนักธรรม ๗) ติดตามประเมินผลการดำาเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมนั้นๆ 8) ถอดบทเรียน

เรียนรู้ร่วมกันจากรุ่นสู่รุ่น ๙) สร้างการรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๑0) สร้างแหล่งจำาหน่ายสินค้า ๑๑) พัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่า

อย่างต่อเนื่อง (ผลิตภัณฑ์ห้าดาว)

๓. ผลทีเ่กิดจ�กก�รพัฒน�ระบบ
๑. เกิดการสร้างอาชีพใหม่ และสร้างรายได้ของผู้สูงอายุตำาบลตำาหนักธรรม ดังต่อไปน้ี กลุ่มปลาร้า กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มพรม

เช็ดเท้า กลุ่มดอกไม้จันทน์ กลุ่มผ้าด้นมือ กลุ่มแปรรูปปลา กลุ่มกล้วยฉาบ กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ กลุ่มปั้นขี้เลื่อย กลุ่มปลูกผักปลอดสาร 

GAP กลุ่มทองม้วนสด กลุ่มแปรรูปอาหาร กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก กลุ่มจักสาน และกลุ่มเข็มขัดกะลา  

๒. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มอาชีพและกลุ่มอาชีพ รวมทั้งกลุ่มอาชีพและแหล่งทุน เช่น การสร้างข้อตกลงใน

การสนับสนุนงบประมาณ ขั้นตอนการดำาเนินงาน ปัจจัยแห่งความสำาเร็จในการดำาเนินงาน และปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนิน

การ ตลอดจนข้อจำากัดของการดำาเนินงานในแต่ละอาชีพ เป็นต้น

๓ เกิดการถ่ายถอดองค์ความรู้ในการสร้างอาชีพ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภายนอกและภายในพื้นที่ เช่น อบต.ตำาหนักธรรม 

กลุ่มองค์กรในพื้นที่ ผู้นำาชุมชน หน่วยงาน รัฐ เอกชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งกระบวนการที่เกิดขึ้นสร้างความเข็มแข็ง

และยั่งยืนของชุมชน

๔. ระบบทำ�ให้เกิดนวัตกรรมหรือสิง่ใหมอ่ย�่งไร  
๑. ระบบการดำาเนินงานทำาให้เกิดการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และบูรณาการร่วมกับภาคี

เครือข่าย ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนการดำาเนินงาน อีกทั้งมีผู้นำาชุมชนเป็นแกนนำาร่วมกับองค์กรในพื้นที่

ภายใต้การนำาขององค์การบริหารส่วนตำาบลตำาหนักธรรม ซึ่งสามารถสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจในชุมชน

ตำาบลตำาหนักธรรม

๒. ได้รับการพัฒนาจากศูนย์ประสานงานระบบการดูแลผู้สูงอายุสู่การเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ต้นแบบระดับจังหวัดจังหวัดและระดับประเทศ สามารถถ่ายถอดองค์ความรู้มาตรฐานการเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้

๓. เกิดนโยบายสาธารณะในการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ผู้สูงอายุ โดยได้บรรจุนโยบายสาธารณะนี้เข้าไปในแผนพัฒนา

ตำาบลตำาหนักธรรม

๔. เกิดหลักสูตรการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ผู้สูงอายุ โดยได้บรรจุกิจกรรมตามหลักสูตรเข้าไปในการเรียนการสอนของ

โรงเรียนผู้สูงอายุตำาบลตำาหนักธรรม
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Tips : ท่านจะนำาสู่การนำาใช้ในพื้นที่ตนเองอย่างไร

Do

๑. สร้างความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน

   สนับสนุนทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ เตรียมความพร้อม 

   กำาหนดแนวทาง วิธีการ และร่วมดำาเนินการพัฒนาการส่ง

   เสริมอาชีพสร้างรายได้ผู้สูงอายุ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการ 

   เรียนการสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุตำาบลตำาหนักธรรม  

๒. ค้นหาและนำาใช้ข้อมูลทุนทางสังคมเกี่ยวกับงบประมาณและ

   เงื่อนไขการขอรับทุนสนับสนุน และศักยภาพของผู้สูงอายุใน

   ชุมชน 

๓. พัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ผู้สูงอายุ โดย

   นำาข้อมูลมาออกแบบกิจกรรมและวิธีการเรียนรู้ โดยใช้

   แนวทางที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการ

๔. เตรียมความพร้อมและจัดหาสิ่งสนับสนุน เช่น การเตรียม

   ความพร้อมสถานที่เรียน อุปกรณ์ประกอบการฝึกทักษะ 

   วิทยากรหรือผู้ฝึกสอน บุคคลต้นแบบ แหล่งเรียนรู้   

๕. พัฒนานโยบายสาธารณะการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ โดย

   ชุมชนท้องถิ่น

๖. จัดหาและพัฒนาบุคคลต้นแบบ 

๗. พัฒนากองทุนสนับสนุนกิจกรรมของหลักสูตรการส่งเสริม

   อาชีพสร้างรายได้ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ

Don’t

๑. การกำาหนดตัวชี้วัดของการดำาเนินงานที่ไม่ชัดเจน

๒. ไม่มีการวางแผนในการดำาเนินงาน

๓. การดำาเนินงานที่ไม่โปร่งใส 

หลักสูตร

การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ผู้สูงอายุ

กระบวนการ

๑. ทำาเวทีประชาคม 

๒. สำารวจแหล่งทุน 

๓. สร้าง “มนุษย์ทองคำา” 

๔. จัดตั้งคณะกรรมการดำาเนินงาน 

๕. จัดทำาแผนการดำาเนินงานและจัดการเรียนการสอนทุกวันตาม

   กลุ่มอาชีพ

๖. ขับเคลื่อนการดำาเนินงานภายใต้กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 

๗. ติดตามประเมินผลการดำาเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมนั้นๆ

8. ถอดบทเรียนเรียนรู้ร่วมกันจากรุ่นสู่รุ่น 

๙. สร้างการรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์

๑0. สร้างแหล่งจำาหน่ายสินค้า

๑๑. พัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่อง (ผลิตภัณฑ์ห้าดาว)

สิ่งที่ต้องเตรียม

๑. หน่วยงานสนับสนุนภายในและภายนอก

๒. มนุษย์ทองคำา

๓. กลุ่มอาชีพ

๔. ข้อมูลความต้องการของผู้สูงอายุ

๕. แผนการตลาด

บริบท/เงื่อนไขของพื้นที่

๑. นโยบายหลักของนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล

   ตำาหนักธรรม

๒. ทุนและศักยภาพในชุมชนที่หลากหลาย

๓. พื้นที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีการคมนาคมสะดวก ที่ราบลุ่มมี

   พื้นดินอุดมสมบูรณ์ และมีแม่น้ำาไหลผ่าน

๔. แหล่งวัตถุดิบที่ขาดแคลนในชุมชน

๕. How to
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๑. สถ�นก�รณน์ำ�สูก่�รพัฒน�ระบบ
ตำาบลดงสุวรรณ อำาเภอดอกคำาใต้ จังหวัดพะเยา มีจำานวนหมู่บ้านในเขตปกครอง ๑๑ หมู่บ้านมีประชากรรวมท้ังส้ิน ๔,๔๕0

คน เป็นประชากรผู้สูงอายุ ๑,๑08 คน (ร้อยละ ๒๔.๙0) จากการศึกษาสภาพปัญหาด้านสังคม พบว่า ผู้สูงอายุบางส่วนอยู่กับ

ผู้สูงอายุ ซึ่งมีความพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว เนื่องจากมีความเสื่อมของกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ ส่งผลให้ขาดการเข้า

ร่วมกิจกรรมทางด้านสังคม ทำาให้ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุบางส่วนเริ่มมีภาวะเครียด และภาวะซึมเศร้ามากขึ้น ด้านสุขภาพ

ของผู้สูงอายุทีมีอายุต่ำากว่า ๗0 ปีส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูกข้าว ปลูกผัก ซึงผู้สูงอายุกลุ่มนี้บางส่วนมักมี

พฤติกรรมเสียงด้านสุขภาพ ได้แก่  สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เนื่องจากต้องการให้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นจากการใช้

สารเคมีประเภทยาฆ่าหญ้า ที่ยังมีการใช้มากในการปลูกข้าว ร่วมกับบางส่วนขาดการออกกำาลังกายส่งผลให้มีอาการปวดและชา

บริเวณกล้ามเนื้อและกระดูก และมีภาวะของโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน  และมีข้อจำากัดการเคลื่อนไหว

เช่น พิการ ปวดหลังปวดเอว   มีความเสื่อมด้านร่างกาย เช่น การมองเห็น การเคี้ยว การกลืน และผู้ดูแลสูงอายุในครอบครัวขาด

ทักษะในด้านการดูแลสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุบางส่วนที่มีอายุ มากกว่า ๗0 ปี ต้องมีภาระในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ

ของโรคเรื้อรัง และต้องดูแลคนพิการหรือช่วยเหลือตัวเองได้จำากัด จึงไม่สามารถไปประกอบอาชีพได้ และขาดโอกาสเข้าถึงหรือ

ไม่มีแหล่งเงินทุนในชุมชนสนับสนุนด้านการลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้ หรือพัฒนาอาชีพ  ทำาให้บางครัวเรือนมีรายได้ต่ำากว่าเส้น

ความยากจน ถึงร้อยละ ๑๖.๕๑  ด้านสภาวะแวดล้อม มีปัญหาสภาวะแวดล้อมภายในบ้านไม่เหมาะสมต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ 

เช่น ห้องน้ำา บริเวณทางเดิน บันได และสภาพแวดล้อมภายนอกพบว่าผู้สูงอายุที่ทำาการเกษตรกรรมบางส่วนยังมีการใช้สารเคมี 

ทำาให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได้ ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้ย่อมเป็นภาระของชุมชนส่งผลกระทบด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ 

ในภาครัฐบาลจำาเป็นต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข โดยมีการสร้างแรงจูงใจให้แก่แกนนำาผู้สูงอายุที่เป็นทุนทางสังคมกลุ่ม

ต่างๆ เช่น ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ  กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข  ได้มีการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยในการเป็นผู้นำาในการ

เปลี่ยนแปลงที่สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้ครอบคลุมทุกมิติ

ผู้นำา หมายถึง บุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่องและความไว้วางใจ จากกลุ่มให้สามารถชี้แนะ สั่งการ จูงใจ และช่วยเหลือ

ให้กลุ่มสามารถการดำาเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และความจำาเป็นที่ต้องมีเครือข่ายผู้นำา เนื่องจากการพัฒนา

งานหรือการแก้ปัญหาใดๆที่มีการดำาเนินการในรูปแบบของวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน การเปลี่ยนแปลง

จำาเป็นต้องใช้เวลานานและไม่อาจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ ดังนั้นการสร้าง “เครือข่ายผู้นำา” จะสามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ โดย

การสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันในการดำาเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของ

ปัจเจกบุคคลตลอดจนให้เกียรติและให้คุณค่าซึ่งกันและกัน ทำาให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ เพื่อให้การ

ดำาเนินงานบรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมาย

๒.๔ ระบบสร้างเสริมภาวะผู้นำา

๒.๔.๑ เครือข่ายผู้นำาผู้สูงวัย
องค์การบริหารส่วนตำาบลดงสุวรรณ อำาเภอดอกคำาใต้ 
จังหวัดพะเยา
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๒. แผนภ�พระบบก�รสร้�งเสริมภ�วะผูน้ำ�

ระบบการจัดการพื้นที่ 

คน ๑. เจ้าคณะตำาบลดงสุวรรณ  (ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านดงสุววรณ)

๒. ครูอุ่นเรือน ปัญญาฟู (จิตอาสาในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า)

กลุ่ม ๑. กลุ่มอาชีพไม้กวาดดอกแก้ว  อาสาสมัครสาธารณสุข  ชมรมผู้สูงอายุ

๒. กองทุนสุขภาพตำาบล  ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

๓. ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ได้แก่ การนวดและประคบโดยใช้สมุนไพร 

กลไก ๑. TCNAP และการนำาใช้ข้อมูล

๒. อบต.ดงสุวรรณ มีนโยบายหนุนเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยการนำาใช้

ทุนทางสังคมให้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง โดยจัดทำาข้อเสนอโครงการเพื่อ

ขอรับงบประมาณจาก สสส.

๓. รพ.สต. มีนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มีส่วนร่วมในการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ของอสม.และกลุ่มจิตอาสาเข้ามาเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ (care giver)

๔. กศน.มีส่วนร่วมในการเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพ

๕.รพช.ดอกคำาใต้ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ   



๖๖

การบูรณาการ

๑. การสร้างเครือข่ายผู้นำาผู้สูงอายุในการนำาการเปลี่ยนแปลง

๒. การยกย่องในการเป็นแบบอย่างของผู้นำาในการจัดตั้งกลุ่มการดูแลผู้สูงอายุ (ครูอุ่นเรือน ปัญญาฟู)

๓. การเสริมสร้างแรงจูงใจของผู้นำากลุ่มต่างๆ เช่น ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ อาสาสมัครสาธารณสุข ในการเข้ามามีส่วนร่วม

ในการเป็นเครือข่ายผู้นำาในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ  โดยการจัดทำาโครงการอบรมจิตปัญญา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับหน่วยงาน  องค์กรชุมชน ในจังหวัดต่างๆ เช่น อปท.หัวง้ม จังหวัดเชียงราย โรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดแพร่ น่าน ลำาปาง 

ลำาพูน เชียงใหม่  

๔. การเพิ่มศักยภาพของแกนนำากลุ่มต่างๆตามความสามารถ  เช่น การอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ การสนับสนุน

พื้นที่เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น การจัดทำาเกษตรอินทรีย์   การเสริมสร้างอาชีพสำาหรับผู้สูงอายุที่บ้าน

๕.การสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำาเนินงานของเครือข่ายผู้นำาในการนำาการเปล่ียนแปลงเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง

อายุในมิติต่างๆให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น อปท.สนับสนุนงบประมาณและวิทยากรในการจัดอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ร่วมกับรพ.สต.ดงสุวรรณและรพช.ดอกคำาใต้  ประสานความร่วมมือกับศูนย์เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในการสนับสนุน

พื้นที่สำาหรับผู้สูงอายุในการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์  และสนับสนุนงบประมาณในการเสริมสร้างอาชีพสำาหรับผู้สูงอายุที่บ้าน เช่น 

การจัดทำาหมวกผ้าจากเศษวัสดุ  

๓. ผลทีเ่กิดจ�กก�รพัฒน�ระบบ  

๑. กลุ่มอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ เป็นระบบท่ีอาสาสมัครในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

ร่วมกับพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล โดยรับผิดชอบหมู่บ้านละ ๒-๓ คน

๒. กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ได้มีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ที่บ้านโดยมีการถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำาหมวกผ้า

จากเศษวัสดุ

๓. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการรวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุในการปลูกผักปลอดสารพิษสำาหรับไว้รับ

ประทานและเหลือไว้จำาหน่าย

๔. กองทุนสุขภาพตำาบล มีการจัดทำาโครงการและสนับสนุนงบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุ

 ๔. ระบบทำ�ให้เกิดนวัตกรรมหรือสิง่ใหมอ่ย�่งไร  
๑. กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน  อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุได้มีการนำาใช้ข้อมูลผู้สูงอายุร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล

ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังความเส่ียงเรื่องโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและ

โรคเบาหวาน และมีการจัดทำาไลน์กลุ่มเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

๒. หมอนหลอดป้องกันแผลกดทับ โดยกลุ่มอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุจัดทำาขึ้นมาเพื่อป้องกันแผลกดทับสำาหรับผู้สูงอายุที่

มีภาวะพึ่งพิง

๓. การทำาหมวกผ้าจากเศษวัสดุ  โดยรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้าน

๔. มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำาบล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑0

๕. หมู่บ้านประดับดาว เป็นหมู่บ้านตัวอย่างด้านการกำาจัดขยะและสภาพแวดล้อมที่ดี คือบ้านกองแล หมู่ที่ ๖ เป็นแห่งที่ ๒ 

ของตำาบล       

๖. หลักสูตรอบรม การสร้างเครือข่ายผู้นำาผู้สูงอายุในการนำาการเปลี่ยนแปลง (๓ ชั่วโมง)
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Tips : ท่านจะนำาสู่การนำาใช้ในพื้นที่ตนเองอย่างไร

Do

๑. อปท.ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำาเนินงานของ

   เครือข่ายผู้นำาผู้สูงอายุในการนำาการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไป

   อย่างต่อเนื่อง

๒. เครือข่ายผู้นำามีความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของ

   ปัจเจกบุคคลตลอดจนให้เกียรติและให้คุณค่าซึ่งกันและกัน

Don’t

๑. ขาดทุนทางสังคม คือ ผู้สูงอายุที่เป็นผู้นำาทั้งระดับบุคคล

   และระดับกลุ่ม 

หลักสูตร

การสร้างเครือข่ายผู้นำาผู้สูงอายุในการนำาการเปลี่ยนแปลง 

(๓ ชั่วโมง)

กระบวนการ

๑. การยกย่องในการเป็นแบบอย่างของผู้นำา

๒. การเสริมสร้างแรงจูงใจของผู้นำากลุ่มต่างๆ

๓. การเพิ่มศักยภาพของแกนนำาตามความสามารถ

๔. การสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำาเนินงานของเครือข่าย

ผู้นำาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่ต้องเตรียม

๑. เตรียมวิทยากรผู้นำา

๒. งบประมาณสนับสนุน

๓. คณะทำางาน

บริบท/เงื่อนไขของพื้นที่

๑. มีทุนทางสังคม คือ ผู้สูงอายุที่เป็นผู้นำาทั้งระดับบุคคลและ

   ระดับกลุ่ม

๒. อปท.สนับสนุนงบประมาณ 

๓. มีเครือข่ายสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกพื้นที่

๔. แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่

๕. How to
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๑. สถ�นก�รณน์ำ�สูก่�รพัฒน�ระบบ
ตำาบลท่าก๊อ มี ๒๗ หมู่บ้าน ประชากรท้ังหมด ๑๗,๑๒๙ คน  ประชากรวัยเตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ ๒,๓08 คน ร้อยละ ๑๓.๔๗

ประชากรสูงอายุ ๖0 ปี ขึ้นไป ๒,๕๖๙ คน ร้อยละ ๑๕.00 ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุยังคงประกอบอาชีพ ๑,๙๓๙ คน ร้อยละ ๗๕.๔8 

ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ๔๔๕ คน  มีครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ ๒,๑๖๕ คน ร้อยละ ๓๔.๒๕  ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ

อาศัยอยู่กับลูกหลานหรือญาติ ๑,๙0๑ ครัวเรือน ร้อยละ 8๗.8๑  ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุ ๑๕๑ ครัวเรือน ร้อยละ ๖.๙๗  

ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ๖๔ คน ร้อยละ ๒.๙๖   ผู้สูงอายุมีการรวมตัวกลุ่มกันแบบหลวมๆ ไม่มีระบบการบริหารจัดการ

ที่ชัดเจน  แม้ว่าในพื้นที่มีชมรมผู้สูงอายุที่จัดตั้งโดยระบบราชการ แต่ไม่มีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งหรือเป็นระบบ  

การดำาเนินชีวิตในชุมชนส่วนใหญ่พึ่งพาในหมู่ญาติพี่น้อง  ผู้สูงอายุบางคนที่อยู่โดดเดี่ยวลำาพัง ไม่มีกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือ

กัน เว้นแต่กิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ช่วยเหลือเมื่อผู้สูงอายุเสียชีวิตไปแล้วเท่านั้น 

พื้นที่ตำาบลท่าก๊อประกอบด้วยหลากหลายชาติพันธุ์ สังคมและวัฒนธรรม และเป็นพื้นที่มีประชากรทั้งคนพื้นราบและชุมชน

บนพื้นที่สูง  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับสวัสดิการจากรัฐ คือ เบี้ยยังชีพ และการรักษาพยาบาล  แต่ผู้สูงอายุที่ไม่มีสัญชาติไม่สามารถ

เข้าถึงรัฐสวัสดิการได้  ในขณะที่ชุมชนก็ยังไม่มีระบบการดูแลช่วยเหลือ และสวัสดิการสำาหรับผู้สูงอายุทุกคน   

องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าก๊อมีทุนทางสังคมและศักยภาพในตำาบลที่เพียงพอในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุได้   

และตระหนักว่า หาก อบต. พัฒนาระบบการดูแลใช้แนวทางเดียวกันอาจจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุที่มีความ

หลากหลายทั้งเชิงพื้นที่และเชิงวัฒนธรรมได้ จึงมุ่งพัฒนาให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงศักยภาพในการแก้ไขปัญหาของตนเอง และช่วย

เหลือสังคมได้  จนเกิดการจัดตั้ง “โรงเรียนผู้สูงอายุ” โดยผู้สูงอายุตามความต้องการของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่

๒.๔ ระบบสร้างเสริมภาวะผู้นำา

๒.๔.๒ โรงเรียนผู้สูงอายุโดยชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าก๊อ อำาเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย
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๒. แผนภ�พระบบก�รสร้�งเสริมภ�วะผูน้ำ�

การพัฒนาแกนนำาผู้สูงอายุ และปรับเปลี่ยนแนวคิดการทำางานที่สร้างการเรียนรู้การทำางานอย่างมีส่วนร่วม เปลี่ยนมาเป็น

ผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน ในการดำาเนินกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ร่วมคิดร่วมทำาร่วมรับผิดชอบ  มีรูปแบบและแนวทางที่จะ

เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้ไปในทิศทางเดียวกันและมีระบบการตรวจสอบ เช่น ระเบียบชมรมผู้สูงอายุ ระเบียบ

กองทุนออมบุญ  ระเบียบศูนย์กายอุปกรณ์ตำาบลท่าก๊อ ระเบียบกองทุนความดีตำาบลท่าก๊อ ซึ่งแต่ละกองทุนจะมีคณะกรรมการ

ดำาเนินงานประจำาหมู่บ้าน จากหมู่บ้านคัดตัวแทนเข้ามาเป็นคณะกรรมการระดับตำาบล กระบวนการเหล่านี้สร้างการเรียนรู้การ

ทำางานร่วมกันและการยอมรับกฏกติกาที่ร่วมกันสร้างขึ้น

บทบาทคนทำางาน คือ เจ้าหน้าที่ อบต. ทำาหน้าที่เป็นผู้เอื้ออำานวย คอยจัดกระบวนการสร้างพื้นที่ให้แกนนำาได้มีการเรียนรู้

ร่วมกัน ดังนั้นบทบาทของผู้เอื้ออำานวยจึงเป็นบทบาทที่สำาคัญในการขับเคลื่อนงานต้องมีประสบการณ์และสามารถสร้างการเรียนรู้

และวางแผนการทำางานเพื่อสร้างความยั่งยืนของกิจกรรมได้  ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการดำาเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ  

ทำาให้การดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การตรวจประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นในโรงเรียนผู้สูงอายุทั้ง ๕ แห่ง โดย อสม.และ อสม.ที่

เป็นผู้สูงอายุ การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ แกนนำาผู้สูงอายุได้เรียนรู้และสามารถขยายรูปแบบไปยังพื้นที่อื่นๆ ในตำาบลท่าก๊อ

การสร้างความยั่งยืนและการต่อยอดของกิจกรรมในพื้นที่โดยแกนนำาผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ โดยมีหลักสูตรการเรียนรู้ของ

โรงเรียนผู้สูงอายุทั้ง ๕ แห่ง โดยมีการเชื่อมโยงกับชมรมผู้สูงอายุ เพื่อสร้างการเรียนรู้ทั้ง โรงเรียนผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุให้มี

ความสอดคล้องและเรียนรู้ไปด้วยกัน  หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุตำาบลท่าก๊อประเด็นเด่น คือการจัด

สวัสดิการผู้สูงอายุ  คณะทำางานกองทุนความดีทั้งระดับตำาบลและระดับชุมชนได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนความดีให้มีความ

ชัดเจนมากขึ้นต่อ

สมาชิกในชุมชน รวมทั้งมีสร้างไลน์กลุ่มสำาหรับการสื่อสารและการให้ความรู้กับผู้สูงอายุ จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. 

อบต. และนักกฏหมายเข้ามาให้ความรู้ แลกเปลี่ยน และให้คำาแนะนำาในประเด็นที่ผู้สูงอายุต้องการได้รับความช่วยเหลืออีกด้วย

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเกิดจากการมีส่วนร่วมแกนนำาชมรมร่วมก้นขับเคลื่อนงานผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรม

ด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น การตกแต่งสถานที่ การจัดทำาบายศรี การตัดตุง การหล่อเทียน งานแห่เทียนวันเข้าพรรษา 

งานสลากภัตรในตำาบลและระหว่างตำาบล กิจกรรมธรรมสัญจรในตำาบลและระดับอำาเภอ  รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาทั้งระดับชุมชน

และตำาบลที่จัดกิจกรรมการเยี่ยมผู้ป่วย การดูแลอย่างต่อเนื่อง
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๓. ผลทีเ่กิดจ�กก�รพัฒน�ระบบ  

ปัจจุบันตำาบลท่าก๊อมีโรงเรียนผู้สูงอายุที่จัดตั้งขึ้นตามความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนทั้ง ๕ แห่งที่ครอบคลุมพื้นที่ ๑๖ 

หมู่บ้าน คือ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหลายลาว โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านดินดำาดอนแก้ว โรงเรียนผู้สูงอายุหมู่เฮาร่วมใจ โรงเรียนผู้สูงอายุ

ศูนย์สามวัยหัวใจเดียวกัน และโรงเรียนผู้สูงวัยใจเกินร้อย  โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ตามความต้องการของชมรมผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรม

การรำาไม้พลอง การออกกำาลังกาย การอบรมการใช้สมุนไพรเพ่ือการดูแลรักษาสุขภาพในโรงเรียนผู้สูงอายุ การมัดมือสู่ขวัญสำาหรับ

ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย  รวมทั้งมีการอบสมุนไพร การนวดอาการปวดเมื่อยในโรงเรียนผู้สูงอายุด้วย

กิจกรรมการส่งเสริมการเพิ่มรายได้สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุได้อย่างต่อเนื่องที่สำาคัญเป็นอาชีพที่สอดคล้องกับ

ความถนัดและความต้องการของชุมชนในพื้นที่  เมื่อจำาหน่ายแล้วต้องทำาการหักต้นทุนแล้วนำากำาไรมาจัดสรรเป็นรายได้และสมทบ

กองทุนของผู้สูงอายุ เช่น การทอตุง การจักสาน การทำาคอนโดตากสิ่งของ การปลูกผักสวนครัว การทำาครัวทาน การตัดตุง และ

การจัดการขยะรีไซเคิล

ลักษณะกองทุนที่ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม ๒ ลักษณะ คือ ๑) กองทุนที่ผู้สูงอายุเข้าเป็นสมาชิก ประกอบด้วย กองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตำาบลท่าก๊อ ๑ กองทุน กองทุนสถาบันการเงินชุมชน ๑ กองทุน ๒) กองทุนที่ผู้สูงอายุดำาเนินการบริหารจัดการโดยผู้สูงอายุ

เพื่อผู้สูงอายุ ประกอบด้วย กองทุนขยะ ๕ กองทุน กองทุนออมบุญ ๑8 กองทุน สำาหรับให้ผู้สูงอายุได้ดูแลกันในยามเจ็บป่วย 

กองทุนพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ ๒0 กองทุน กองทุนความดี ๒๑ หมู่บ้าน กองทุนศูนย์กายอุปกรณ์ตำาบลท่าก๊อ ๑ กองทุน

ผู้สูงอายุที่เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง ๕๗ คน เป็นผู้นำาด้านการออม ๒ คน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ๑8 คน ด้านจิตอาสา

ทำาดี ๕๗ คน  ผู้สูงอายุที่เป็นผู้นำาเหล่านี้พัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ระบบการออมทรัพย์  การฝึกอาชีพ การออกกำาลัง

กาย  การทำาและจัดหากายอุปกรณ์อย่างง่ายที่ทำาจากวัสดุท้องถิ่น  รวมทั้งเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านอาหารปลอดภัย การ

ผลิตอาหารปลอดภัย การดูแลสุขภาพ และเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายในตำาบลและศึกษาดูงานต่างตำาบลเกี่ยวกับการดำาเนิน

งานโรงเรียนผู้สูงอายุ การพัฒนาชมรม และธนาคารความดี

สำาหรับนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกองทุนความดี ๒๑ หมู่บ้าน  มีคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนระดับหมู่บ้าน ๑ ชุด

และมีคณะกรรมการกองทุนความดีระดับตำาบล ๑ ชุดโดยคัดเลือกมากจากตัวแทนคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน มีการจัดทำาระเบียบ

กองทุนความดีตำาบลท่าก๊อขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้เหมือนกันทั้งตำาบล และมีแผนการทำางานของกองทุนในการขับเคลื่อน

งาน เช่น การประชาสัมพันธ์ การระดมทุน เป็นต้น

ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ๒๗๙ คน ๒๗๕ ครัวเรือน ได้แก่ การผลิตอาหาร

ปลอดภัย ๑๕๔ คน การทำาคอนโดตากสิ่งของ ๔0 คน การทอตุง ๔0 คน การจักสาน ๔๕ คน  และยังมีการฝึกทำางานอาชีพอื่นๆ 

การทำาดอกไม้จันทน์ การทำาน้ำายาล้างจาน  ส่งผลทำาให้กลุ่มผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้น มีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ รวม

ทั้งทำารายได้เป็นกองทุนหมุนเวียนด้านอาชีพของโรงเรียนผู้สูงอาชีพแต่ละพื้นที่ต่อไป

๔. ระบบทำ�ให้เกิดนวัตกรรมหรือสิง่ใหมอ่ย�่งไร  
การพัฒนาแกนนำาผู้สูงอายุให้เป็นผู้ดำาเนินการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุตามความต้องการของชุมชนเอง เป็นกลไกสำาคัญในการ

ขับเคล่ือนการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุของตำาบลท่าก๊อ  มีแผนการทำางานของกองทุนในการขับเคล่ือนงาน เช่น การประชาสัมพันธ์

การระดมทุน และจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนตำาบลท่าก๊อ ๑ กองทุนที่ดำาเนินการโดยชุมชน

นอกจากนี้แกนนำาผู้สูงอายุยังที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๑ คน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ๒ คน เป็นคณะกรรมการกองทุน สปสช.จำานวน ๑ คน และเป็นประธานสภาวัฒนธรรมตำาบลในการกำาหนดและ

วางแผนงานด้านวัฒนธรรมตำาบล ๓ คน  ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการด้านผู้สูงอายุให้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นนำาไป

สู่การจัดทำาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๔ โครงการ คือ โครงการวันผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตและฝึกอาชีพผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้  และโครงการเหล่านี้ยังได้เสนอเข้า

สู่กองทุน สปสช.ของตำาบลท่าก๊อเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้รับการสนับสนุนงบประมาณร้อยละ ๒0 ของงบประมาณ

กองทุน สปสช.            
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Tips : ท่านจะนำาสู่การนำาใช้ในพื้นที่ตนเองอย่างไร

Do

๑. อปท.ทำาหน้าที่แนะนำา ให้คำาปรึกษา และสนับสนุนให้ชมรม

   ผู้สูงอายุจัดกิจกรรม

๒. กิจกรรมต่างๆ ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการวางแผน และ

   ดำาเนินกิจกรรมเอง

๓. สร้างภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุในทุกระดับหมู่บ้าน ตำาบล และ

   อำาเภอ

Don’t

๑. รูปแบบรัฐสวัสดิการไม่ได้สร้างความเข้มแข็งหรือความยั่งยืน 

   ดังนั้น วิธีคิดของผู้สูงอายุก็จะเป็นการรอรับความช่วยเหลือ

   อย่างเดียว

หลักสูตร

การจัดการระบบสวัสดิการผู้สูงอายุ

กระบวนการ

๑. พัฒนาแกนนำาผู้สูงอายุ

๒. กำาหนดระเบียบชมรมผู้สูงอายุ

๓. การจัดตั้งกองทุนต่างๆ

๔. ประสานงานการจัดกิจกรรม

๕. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

๖. จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตามความพร้อมของพื้นที่

สิ่งที่ต้องเตรียม

๑. แกนนำาชมรมผู้สูงอายุ

๒. แนวคิดในการทำางานแบบใหม่ กลุ่มเป้าหมาย คือ 

   “Change Agent” 

๓. ภาคีเครือข่ายเป็นผู้สนับสนุนการดำาเนินงานของชมรม

   ผู้สูงอายุ

บริบท/เงื่อนไขของพื้นที่

๑. คนทำางานและผู้สูงอายุต้องปรับเปลี่ยนความคิดและบทบาท

   ของผู้สูงอายุใหม่จาก “ผู้รับ” เป็น “ผู้ดำาเนินการ”

๕. How to
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๑. สถ�นก�รณน์ำ�สูก่�รพัฒน�ระบบ
ตำาบลคอรุม เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์การสู้รบเมื่อครั้งอดีตกาลที่มีประเทศเพื่อนบ้านมารุกรานหวังยึดครองดินแดนคนในยุค

สมัยนั้น ด้วยเหตุนี้ คนคอรุมจึงมีพื้นฐานของเลือดนักสู้ ที่ต้องปกป้องรักษาดินแดน โดยมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็น

ถึงเหตุการณ์ในคราวนั้นปรากฏเป็นตัวอักษรบนป้ายหน้ารูปปั้นของพระยาพิชัยดาบหักดังนี้ศักราช ๑๑๓๔ ปีมะโรง จัตวาศก พม่า

ยกทัพตีเมืองลับแลแตก แล้วก็ยกทัพมาตีเมืองพิชัยโดยเข้ามาตั้งค่ายที่วัดเอกา แต่พระยาพิชัยยกทัพมาตีจนพม่าแตก ต้องถอย

กลับไปเชียงใหม่ และในปีนั้น โปสุพลยกทัพมาตีเมืองพิชัยอีกครั้ง ณ ทางใกล้วัดเอกา 

“บ้านกองโค” มีประวัติศาสตร์ที่มีเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมา ซึ่งมีเหตุการณ์แบ่งเป็น ๒ นัยยะสำาคัญ ๑) การกวาดต้อนชาว

บ้านมาจาก ลาวเวียงจันทน์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปราชญ์ผู้รู้ในสมัยนั้น เพื่อเป็นการตัดกำาลังในการสู้รบ โดยถูกต้อนมาเพื่อให้เลี้ยงโค

เพื่อเป็นกองอาหารให้แก่ทหาร จึงเป็นที่มาของคำาว่าบ้าน “กองโค” (๒ ชาวลาวเวียงจันทน์ อพยพตามเส้นทางแม่น้ำาน่าน เพื่อ

หาพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งหลักฐานในสร้างครอบครัว และการประกอบอาชีพ ซึ่งเดินทางเลาะตามแม่น้ำาน่านมาจัด

ตั้งชุมชนตามริมแม่น้ำาน่าน ตั้งแต่วังแดง หาดสองแคว วังสโม และ บ้านกองโค เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำา

เกษตรกรรมจึงมีการจับจองพื้นที่เพื่อตั้งรกรากถิ่นฐานของตน และอีกหลายเหตุการณ์ที่สร้างให้ดินแดนเป็นปึกแผ่นมาจนถึงลูก

หลาน  และในบันทึกคัมภีย์ใบรานที่มีให้เห็นในปัจจุบัน ทำาให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนถึงความเป็นคอรุมมีรากเหง้าของความเป็นผู้นำา 

ความเป็น “เพชร” การใช้ข้อมูล การจดบันทึก ที่มีมาแต่ครั้งอดีต 

จากการศึกษาฐานข้อมูล TCNAP แล้ว ปรากฏว่า จำานวนผู้สูงอายุในตำาบลคอรุม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี โดยอยู่ในวัย

ผู้สูงอายุ (อายุ ๖0 ปี ขึ้นไป) มีจำานวน ๑,๙๒๓ คน แยกเป็น ชาย จำานวน 8๑๒ คน  หญิง จำานวน ๑,๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ 

๒0.๒๑ ของจำานวนประชากรทั้งหมด และพบว่าสภาพปัญหาของผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านสุขภาพ มีการเจ็บเรื้อรัง ได้แก่ 

โรคความดันโลหิต ๓๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๖ โรคกระดูกกล้ามเนื้อและข้อ จำานวน ๑๗8 คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๖ และโรค

ทางเดินปัสสาวะ จำานวน ๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๓ และมีผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงจำานวน ๕0 คน และพบฐานข้อมูลในด้าน

ของการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในตำาบลคอรุม มี ๑,๕00 ครัวเรือน อยู่อาศัยกับลูกหลานหรือญาติ จำานวน ๙๙๔ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๖๖.๒๗ อยู่กับผู้สูงอายุด้วยกัน (สามี-ภรรยา) จำานวน ๔0๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๓ อยู่ตามลำาพัง ส่วนใหญ่เป็น

ผู้สูงอายุที่อยู่ในช่วงวัย ๖0-๖๙ จำานวน 8๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๓ ผู้สูงอายุที่ดูแลคนพิการ  จำานวน ๑๕ ครัวเรือน  คิด

เป็นร้อยละ ๑ ของจำานวนผู้สูงอายุในตำาบลคอรุม มีพฤติกรรมเสี่ยง จำานวน ๓๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑8.๑๕ พฤติกรรมเสี่ยงส่วน

ใหญ่จะเป็นการสูบบุหรี่เป็นประจำา การไม่ออกกำาลังกาย และการทำางานหนักพักผ่อนน้อย ตามลำาดับ และจากข้อมูลยังพบข้อมูล

ที่น่าตกใจอีกอย่างหนึ่งคือ จำานวนผู้สูงอายุสำารอง (๕0-๕๙) มีจำานวน ๑,๔8๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๕ ของจำานวนประชากร

ทั้งหมด จะเห็นได้ว่าผู้เตรียมความพร้อมกับผู้สูงอายุในตำาบลคอรุม รวมแล้วจำานวน ๓,๔๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.8๗ ของ

ประชากรทั้งหมด อีก ๑0 ปี ข้างหน้า เราจะมีผู้สูงอายุเป็นประชากรหลักในพื้นที่ตำาบลคอรุม 

ด้วยเหตุนี้เอง ทำาให้ตำาบลคอรุมมุ่งเน้นและพัฒนาโดยใช้กลุ่มผู้สูงอายุเป็นหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาในทุกๆ ด้าน

ของตำาบลคอรุม ทุกงานและกิจกรรมจะมีกลุ่มผู้สูงอายุเข้าไปมีส่วนร่วม และในพื้นที่เรียกกลุ่มคนเหล่านี้ว่า “เพชรวัยลำาดวน”

๒.๔ ระบบสร้างเสริมภาวะผู้นำา

๒.๔.๓ ระบบการสร้างภาวะผู้นำา  “เพชรคอรุม”
องค์การบริหารส่วนตำาบลคอรุม อำาเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์
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๒. แผนภ�พระบบก�รสร้�งเสริมภ�วะผูน้ำ�

จากบทเรียนการทำางานภายใต้การนำาใช้ข้อมูลสู่การพัฒนา เกิดชุดกิจกรรมท่ีพัฒนางานด้านผู้สูงอายุครอบคลุม ๖ ชุดกิจกรรม

ภายใต้ผลลัพธ์ที่เกิดจากการคิดเอง ทำาเอง โดยผู้สูงอายุในชุมชน ที่เรียกว่า กิจกรรม ๕ อ. และการขับเคลื่อนงานในชุมชนที่ทำาเพื่อ

ผู้สูงอายุ เรียกว่า ๕ ก.  การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุตำาบลคอรุม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาค

ส่วน ใช้กลไกจากท้องถิ่น  ท้องที่  ภาคประชาชน  หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันทางวิชาการ  ใช้รูปแบบและวิธีการขับเคลื่อน

ภายใต้องค์รวมจากทุกภาคส่วน ผ่าน คน เวที ข้อมูล ใช้ยุทธศาสตร์ ๔ สร้างกำาหนดทิศทางการขับเคลื่อนด้านผู้สูงอายุ และใช้

วิธีการ ๓ ข. ในการทำางานเพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนในชุมชน  จากกระบวนการวิเคราะห์และนำาเข้าสู่เวทีในระดับกลุ่ม ส่งต่อเวที

ระดับชุมชน เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและครอบคลุม โดยเริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัว หมู่บ้าน และตำาบล ตาม

ยุทธศาสตร์ ๔ สร้าง 

๑) “สร้างคน” มุ่งเน้นการพัฒนาแกนนำาในการขับเคล่ือนงานการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยใช้โรงเรียนลำาดวนวัยใสตำาบล

คอรุม เป็นสถานที่บ่มเพาะ พัฒนาทักษะ ดึงความเป็นผู้นำา ความกล้า ความสามารถที่โดดเด่น  ที่เรียกว่า “เพชรวัยลำาดวน”  

๒) “สร้างงาน” พัฒนาและต่อยอดกระบวนการคิดเพื่อให้มีการขับเคลื่อนตำาบลแบบองค์รวม  เช่น การสร้างงานในโรงเรียน

ผู้สูงอายุ สร้างงานในตลาดชุมชน สร้างงานในร้านค้าสวัสดิการชุมชน (OTOP) หนุนเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มจากความคิด วิธีปฏิบัติ

ที่คล้ายกัน เพื่อหนุนเสริมการทำางานซึ่งกันและกันในรูปแบบกลุ่ม เกิดพลังและแรงขับที่มากขึ้น 

๓) “สร้างโอกาส” เปิดเวทีให้เกิดการเรียนรู้  ให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมในชุมชน เริ่มตั้งแต่การกำาหนดนโยบายต้อง

เปิดโอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้เสนอแนวทางในการพัฒนา เสนอกิจกรรมและโครงการที่ตอบโจทย์ต่อการต้องการของตนเอง มี

โอกาสในการสร้างงาน มีโอกาสในการสร้างอาชีพ  



๗๔

๔) “สร้างสังคมอุดมปัญญา” สร้างให้ผู้สูงอายุในชุมชนคอรุม มีสุขภาวะที่ดีครบ ๔ มิติ กายดี สังคมดี สุขภาพดี และปัญญาดี 

ผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ มีแรงผลักเกิดการรวมกลุ่ม ขับเคลื่อนและพัฒนา ได้เรียนรู้ ต่อยอด เกิดการขับเคลื่อน

โรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพ พัฒนาทักษะภาวะผู้นำา การศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุกิจกรรมของผู้สูงอายุ

จะเป็นเร่ืองท่ี ผู้สูงอายุสนใจและเป็นส่ิงจำาเป็นต่อการดำาเนินชีวิต และเป็นพ้ืนท่ีท่ีผู้สูงอายุจะได้แสดงออกซ่ึงศักยภาพด้วยการถ่ายทอด

ภูมิความรู้ ประสบการณ์ แก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน  

เม่ือกำาหนดทิศทางการในการเดิน ด้วย คน งาน เคร่ืองมือ และเวทีแล้ว จึงนำารูปแบบการทำางานเพ่ือกำากับให้เกิดการขับเคล่ือน

ที่เป็นรูปธรรม ด้วย กระบวนการ ๓ ข. (๑) เข้าใจ “S” system  คือ การเข้าใจระบบการทำางานในพื้นที่ เข้าใจในบริบทพื้นที่ตำาบล

คอรุม แนวคิดการบริหาร กลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนา ภายใต้ กระบวนการเรียนรู้ผ่าน (คน เครื่องมือ เวที แผนพัฒนา แผน

ปฏิบัติ) โดยมีรูปธรรมเด่นในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ  (๒) เข้าถึง “I” Integration คือ การเข้าถึงชุมชน ข้อมูล เข้าถึงกลุ่ม

คน เพื่อเรียนรู้วิธีคิด และวิธีปฏิบัติ ถอดบทเรียนการทำางานเพื่อเป็นต้นแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  นำาใช้เครื่องมือเชิงวิชาการ

ให้เกิดบทเรียนการทำางานและเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ทั้งคนในชุมชนและภาคีเครือข่าย เกิดการจัดทำาธรรมนูญสุขภาพเพื่อรองรับ

สังคมผู้สูงวัยใสชุมชน (๓) ขับเคลื่อน “I” Innovation  คือ การออกแบบการขับเคลื่อนงานและกิจกรรมในพื้นที่ สร้างแรงบันดาลใจ 

จุดประกายความคิด ต่อยอด สร้างสรรค์งานใหม่ในพื้นที่ของตำาบลตนเอง หรือพัฒนางานเดิมให้ดีขึ้น “ทำางานในระบบปกติอย่างมี

คุณภาพ”และเติมข้อมูลซึ่งกันและกัน เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๓. ผลทีเ่กิดจ�กก�รพัฒน�ระบบ  

  เกิดการทำางานแบบมีส่วนร่วม เริ่มจากหน่วยงานภายในองค์กร  มีหลักสูตร ที่สะท้อนให้เห็นการออกแบบด้วยกลยุทธ์ที่

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม โดยหน่วยงานราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำาบลคอรุม ที่มีบทบาทรับผิดชอบในการพัฒนา

ระบบการดูแลผู้สูงอายุตำาบลคอรุม  พัฒนางานและกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมการออกกำาลังกายเพ่ือสุขภาพ

การถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับเด็กและเยาวชน สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุ และพัฒนาการมีส่วนร่วม ส่งผลให้เกิดความรู้สึก

เป็นเจ้าของร่วมกัน ความรู้สึกมีคุณค่า มีความสามารถ  ลดปัญหาในเรื่องของโรคซึมเศร้าในวัยผู้สูงอายุ  เกิดนวัตกรรมที่ส่งผลต่อ

การดูแลสุขภาพทั้ง ๔ มิติ คือ กาย ใจ สังคม และปัญญา  เช่น นวัตกรรมอาหารจัดการโรค นวัตกรรมการนำาใช้ภูมิปัญญา “ของกิน

ไม่ได้กินมันเน่า ของเก่าไม่ได้เล่ามันลืม” และนวัตกรรมระบบ “เพชรคอรุม” เป็นต้น 

 

๔. ระบบทำ�ให้เกิดนวัตกรรมหรือสิง่ใหมอ่ย�่งไร  
๑. นวัตกรรมอาหารจัดการโรค เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน พบปัญหาด้านสุขภาพประชากรป่วยเป็นโรคที่เรื้อรัง โรค NCD

จากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย และความเสี่ยงจากการดำารงชีวิตในด้านอื่นๆ ส่งผลกระทบต่องบประมาณการจัดบริการด้าน

สุขภาพของภาครัฐ ด้านการดูแลเยียวยาผู้ป่วยเร้ือรัง ดังน้ันองค์การบริหารส่วนตำาบลคอรุม จึงมีแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม

ที่พัฒนางานด้าน“อาหารจัดการโรค” เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคและรักษาเยียวยาผู้ป่วย จากการนำาใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ใช้

ผลิตภัณฑ์ในชุมชนสร้างเมนูอาหารสมวัยให้กับผู้สูงอายุ พัฒนาองค์ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปรุง “ลดปรุงลดโรค” ทำาตลาด

เพื่อจำาหน่ายอาหารปลอดภัย อาหารเพื่อสุขภาพ ขยายพันธ์พืชสมุนไพรสำาหรับทำาอาหารทานเองในครัวเรือน และขยายต่อให้เพื่อน

บ้าน หรือคนที่สนใจ โดยมีแกนนำานักเรียนลำาดวนวัยใสหรือ “เพชรวัยลำาดวน” เป็นวิทยากรถ่ายทอดบทเรียนในนวัตกรรมนี้

๒. นวัตกรรมห้องเรียนภูมิปัญญา  ผู้สูงอายุคือปูชนีย์บุคคลอันล้ำาค่า  มีภูมิหลัง ภูมิรู้ ภูมิปฏิบัติที่ยาวนาน ควรค่าแก่การเก็บ

รักษา และต่อยอดให้เป็นรูปธรรม ประกอบกับ ตามทฤษฎีสวนทาง จะเห็นว่า วัยเด็กชอบคิดเรื่องใหม่ๆ เรื่องที่ไกลตัว แต่วัยสูงอายุ 

จะนึกถึงเร่ืองราวในอดีต เร่ืองราวท่ีน่าจดจำา เร่ืองราวท่ีทำาให้ตนเองมีความสุข การท่ีสูงวัยจะพูด เล่า หรืออธิบายความรู้สึก ความคิด

การกระทำาใดๆ ล้วนหาคนฟังหรือคนสนใจยากนัก  หากแต่การทำากิจกรรมเหล่าน้ี ถ้าทำาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ส่ิงท่ีเป็นภูมิรู้ ภูมิหลัง

ที่ทรงคุณค่าจะถูกบันทึกและถ่ายทอดต่อคนรุ่นหลัง ในขณะเดียวกัน ผู้สูงอายุได้เล่า ได้พูด ได้ทำา ในสิ่งที่อยากทำา มีคนฟัง มีคนดู 

มีคนถาม สร้างสุขให้กับสูงวัย ตามแนวคิดที่ว่า “ของกินไม่ได้กินมันเน่า ของเก่าไม่ได้เล่ามันลืม”(๓) นวัตกรรม ๔ สร้าง ๓ ข.  การ

ทำางานท่ีมุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางต่อการพัฒนา สร้างคนให้มีศักยภาพ สร้างคนให้มีงาน สร้างโอกาสให้กับคน และสร้างให้มีสังคม

ที่ดีสำาหรับคนในชุมชน การจะสร้างสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ ต้องมีกระบวนการและขั้นตอนในการทำางาน มีความรู้ ภูมิรู้ในเรื่องของบริบท

พ้ืนท่ี รู้ข้อมูล รู้จักภูมิหลังของชุมชน และส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียงหรือควรทำาทีหลังเพ่ือหลีกเล่ียงการกระทบ มีความเข้าใจในส่ิงต่างๆ แล้ว

เราต้องเข้าถึงในกลุ่มคน ภาคีเครือข่าย ท้องถิ่น ท้องที่ ภาคประชาชน หน่วยงานราชการในพื้นที่ และภาควิชาการ ดึงกลุ่มคนเหล่า

นี้มามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมพัฒนา ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ จนเกิดเป็นนวัตกรรมระบบ ที่เรียกว่า “เพชรคอรุม”
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Tips : ท่านจะนำาสู่การนำาใช้ในพื้นที่ตนเองอย่างไร

Do

๑. การสื่อสารในพื้นที่ สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน

๒. มีจุดมุ่งหวังเดียวกัน (เจ้าของร่วม)

๓. มีจินตนาการบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริง

๔. มีทีมทำางานที่พร้อม

Don’t

๑. จินตนาการโดยไร้ข้อมูลที่เป็นจริง

๒. ทำาตามโดยไม่ปรับตามบริบทพื้นที่ของตนเอง

หลักสูตร

เพชรคอรุม

กระบวนการ

๑. ค้นหาคน เพื่อ พัฒนาศักยภาพคนในชุมชน ค้นหาเพื่อให้ได้

   มาซึ่งข้อมูลเชิงประจักษ์

๒. รวมกลุ่มคนเพื่อให้เกิดการทำางานแบบมีส่วนร่วม 

๓. ต่อยอดและขยายผล นำาคนและกลุ่มคนรวมถึงข้อมูลเชิง

   ประจักษ์ต่อยอดงานและกิจกรรมขยายผลและถอดบทเรียน

   รูปธรรมความสำาเร็จเกิดเป็น “นวัตกรรมในพื้นที่”

๔. ประเมินผล สรุปบทเรียนการเรียนรู้ คืนข้อมูลให้ชุมชน เพื่อ

   ตรวจสอบการทำางาน และเป็นบทเรียนแนวทางในการขยาย

   ผลการดำาเนินงานต่อทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่

สิ่งที่ต้องเตรียม

๑. คน ได้แก่ ชุมชน โรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์

   พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำาบลคอรุม

   กองทุนผู้สูงอายุ

๒. ข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลตำาบล TCNAP/RECAP ข้อมูลมือ ๒

   ในชุมชน เช่น จปฐ. แผนชุมชน แผนพัฒนาตำาบล กชช.๒ ค. 

   ข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บริบท/เงื่อนไขของพื้นที่

๑. นโยบายหลักของผู้บริหาร

๕. How to
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๑. สถ�นก�รณน์ำ�สูก่�รพัฒน�ระบบ
ตำาบลนาครัวมีประชากรทั้งหมด ๗,๗๔๑ คน ได้เข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ปัจจุบันตำาบลนาครัวมีผู้สูง

อายุ ๖0 ปีขึ้นไป จำานวน ๒,0๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.8  ชาย ๙8๑ คน  หญิง ๑,0๖๖ คน และมีผู้เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย

สูงอายุ (๕0-๕๙ ปี) จำานวน ๑,๖๔๙ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓  อันเป็นผลมาจากอัตราการเกิดที่ลดลงและความเจริญก้าวหน้า

ทางการแพทย์ ทำาให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้น การที่ประชากรวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มจำานวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำาให้ประเทศต้องมี

รายจ่ายด้านสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ครอบครัว ต้องแบกรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น  ขณะที่ผู้สูงอายุเองเมื่ออายุ

ยืนยาวขึ้นก็ยิ่งต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนรายได้หรือยังมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การดำารงชีพ รวมถึงความเสี่ยงจากการเจ็บ

ป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ ความพิการหรือทุพพลภาพ

ตำาบลนาครัวมีผู้สูงอายุต้องอยู่กันตามลำาพัง ๕๓๕ ครัวเรื่อน ขาดผู้ดูแล โดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงา และอาจเกิดความรู้สึกว่าชีวิต

ไร้ความหมาย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เทศบาลตำาบลนาครัวมีภารกิจโดยตรงในการดูแลผู้สูงอายุ  รวมทั้งส่งเสริม

สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีพื้นที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นการ

พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญา  หรือการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการยกระดับการจัดสวัสดิการ

สำาหรับผู้สูงอายุในชุมชน  เพื่อให้ผู้สูงอายุมองเห็นคุณค่าและความสำาคัญของตนเอง และชุมชนประจักษ์ในศักยภาพและพลังของ

ผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข 

เทศบาลตำาบลนาครัวจึงได้จัดต้ังโรงเรียนนาครัวปัจฉิมวัยข้ึน เพ่ือเป็นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยอีกรูปแบบหน่ึงท่ีต้องการ

ให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่มีความสำาคัญต่อการดำาเนินชีวิต เกิดจากแนวคิดที่ตระหนักถึงคุณค่า ความสำาคัญ และ

พลังของผู้สูงอายุ โดยสร้างพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและ

ภาคีเครือข่าย ที่ให้ความสำาคัญกับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมทางสังคม และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อไป

๒.๔ ระบบสร้างเสริมภาวะผู้นำา

๒.๔.๔ โรงเรียนนาครัวปัจฉิมวัย
เทศบาลตำาบลนาครัว อำาเภอแม่ทะ จังหวัดลำาปาง
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๒. แผนภ�พระบบก�รสร้�งเสริมภ�วะผูน้ำ�



๗8

๓. ผลทีเ่กิดจ�กก�รพัฒน�ระบบ  

การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ เทศบาลตำาบลนาครัวได้ดำาเนินการที่ผ่านมาทำาให้สามารถทราบถึงปัญหาและ

ความต้องการของผู้สูงอายุ และสามารถนำาข้อมูลที่ได้ไปแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการ หรือตรงจุด ซึ่งทำาให้เกิดรูปธรรมในการ

สร้างการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในตำาบลนาครัว  ในรูปแบบของการดำาเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีการเรียนการสอน และการจัด

กิจกรรม สำาหรับผู้สูงอายุในพื้นที่จนเกิดเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีหลักสูตรการเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุ “หลักสูตร

ผู้สูงวัยสูงค่าพัฒนาชีวิต” ท่ีเป็นรูปแบบสำาหรับการเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ และเป็นท่ีรู้จักท่ัวไป

ของพื้นที่ใกล้เคียงและหน่วยงานทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาดูงาน

  

๔. ระบบทำ�ให้เกิดนวัตกรรมหรือสิง่ใหมอ่ย�่งไร  
เทศบาลตำาบลนาครัวได้ขับเคลื่อนการทำางานร่วมกับหลายภาคส่วน  ทำาให้ศูนย์เรียนรู้ตำาบลนาครัว เกิดกระบวนการสร้าง

นวัตกรรมของคนในองค์กรและชุมชนในรูปแบบของการพัฒนาบุคคลขึ้น ให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาตนเองดังนี้

๑) กล้าคิด คิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์ คิดสิ่งใหม่ เพื่อสร้างความได้เปรียบ

๒) กล้าพูด กล้าทำา ในสิ่งที่ตนเองคิดว่าถูกต้อง

๓) กล้าเปิดใจ รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ไม่เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่

๔) กล้าริเริ่ม ริเริ่มที่จะทำาสิ่งใหม่ และยอมรับผิดในสิ่งที่ตัวเองผิดพลาด

๕) กล้าเรียนรู้ กล้าที่จะยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อใช้เป็นบทเรียนในการทำางานต่อไป
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Tips : ท่านจะนำาสู่การนำาใช้ในพื้นที่ตนเองอย่างไร

Do

๑. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอด

   ชีวิตของผู้สูงอายุ

๒. ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแลผู้สูงอายุ

๓. สร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

๔. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

๕. เสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่

   ประจักษ์และยอมรับ

๖. ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ินให้ดำารงสืบทอดต่อไป

Don’t

๑. การคิดแทน

๒. การตัดสินแทน

 

หลักสูตร

หลักสูตรผู้สูงวัยสูงค่าพัฒนาชีวิต ประกอบด้วย ๓ วิชา

๑. วิชาชีวิต ประกอบด้วย วิชาสิ่งแวดล้อม วิชาการดูแล

   สุขภาพ วิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วิชาพละ

   ศึกษาและนันทนาการ

๒. วิชาชีพ ประกอบด้วย วิชาเศรษฐกิจพอเพียง  

   วิชาส่งเสริมอาชีพ วิชางานฝีมือ 

๓. วิชาการ ประกอบด้วย  วิชากฎหมาย  คณิตศาสตร์  ภาษา

   อังกฤษ วิทยาศาสตร์

กระบวนการ

๑. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจาก

   พื้นที่

๒. ประสานศูนย์ภาคีเครือข่าย เช่น การศึกษานอกระบบและ

   การศึกษาตามอัธยาศัย รพ.แม่ทะ รพสต. ฯลฯ

๓. คัดเลือก และแต่งตั้งคณะทำางานขับเคลื่อนการดำาเนินงาน

   โรงเรียนผู้สูงอายุ

๔. จัดทำาแผนขั้นตอนในการดำาเนินงาน

๕. จัดตั้งโรงเรียนนาครัวปัจฉิมวัย

๖. ประชุมคณะทำางานและขับเคลื่อนการดำาเนินงาน

๗. ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงาน

สิ่งที่ต้องเตรียม

๑. เตรียมทีมงานที่ประกอบด้วยผู้บริหาร นักพัฒนาชุมชนหรือ

   ผู้ที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ รพสต.หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 

   กศน.แม่ทะ และแกนนำาชุมชน แกนนำาผู้สูงอายุ   

บริบท/เงื่อนไขของพื้นที่

๑. โรงเรียนนาครัวปัจฉิมวัยเปิดการเรียนการสอนทุกวันอังคาร

   ที่ ๑ และที่ ๓ ของสัปดาห์

๒. นักเรียนจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป และ

   อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำาบลนาครัว

๓. เป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้

๔. มีจิตอาสายินดี ช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชน     

๕. How to
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๑. สถ�นก�รณน์ำ�สูก่�รพัฒน�ระบบ
ตำาบลแม่ข่าตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ในอำาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ระยะทาง ๑๓๔ 

กิโลเมตร มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นลักษณะที่ราบ สลับเชิงเขา มีเนื้อที่ทั้งหมด ๙๑.๔๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๗,๑๖๒.๕๑ ไร่ 

โดยมีอาณาเขตติดต่อกับอำาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่และอำาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายแบ่งเขตการปกครอง เป็น ๑๓ 

หมู่บ้าน ดังนี้จำานวน ๒,8๔๒ ครัวเรือน อยู่ในเขตเทศบาลตำาบลแม่ข่า เต็มทั้งหมู่บ้าน มีจำานวน ๑๑ หมู่บ้าน  และในเขตเทศบาล

ตำาบลบ้านแม่ข่า จำานวน ๒ หมู่บ้าน มีจำานวนประชากร ชาย จำานวน ๓,๖๕๑ คน หญิง จำานวน ๓,8๑๖ คน รวมทั้งสิ้น จำานวน 

๗,๔๖๗ คน มีประชากรผู้สูงอายุ จำานวน  ๑,๔๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๖ จากประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด พบว่า มีผู้สูงอายุ 

ติดบ้าน จำานวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.8๓ ผู้สูงอายุติดเตียง จำานวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ 0.๓๒ ผู้สูงอายุติดสังคม จำานวน 

๑,8๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.8๔ ผู้สูงอายุพิการ จำานวน ๑8๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๒ ผู้สูงอายุที่อยู่กับลูกหลานหรือญาติ 

จำานวน ๔๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๔ ผู้สูงอายุอยู่กับผู้สูงอายุ จำานวน ๒0๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๗ ผู้สูงอายุอยู่คนเดียว

เพียงลำาพัง จำานวน ๒๔8 คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๓ คน อัตราพึ่งพิงผู้สูงอายุ ๒๙ คน ต่อประชากรวัยแรงงาน ๑00 คน

ทุนทางสังคม

๑) ด้านสังคม ตำาบลแม่ข่า กิจกรรมพัฒนาในระบบการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชน ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ มี

โรงเรียนในพื้นที่จำานวน ๕ โรงเรียนและมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำาบลแม่ข่า จำานวน ๑ โรงเรียน การศึกษาในสังกัดนั้นเทศบาล

ตำาบลแม่ข่าได้เสริมสร้างบุคคลากรครูที่มีความรู้และความชำานาญเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานแล้วยังจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ ดนตรี 

ศิลปะ และการกีฬา สามารถนำานักเรียนไปแข่งขันในระดับประเทศ และสามารถเข้าแข่งขันในเชิงวิชาการ  ด้านการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด ฝ่ายปกครองนำาโดยกำานันตำาบลแม่ข่า ได้จัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านครบทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน จัดเวรรักษาการ

ออกตรวจลาดตระเวนยามกลางคืน มีการจัดตั้งด่านชุมชนทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน ประสานชุดปกครองจากอำาเภอฝางในการออกตรวจ

และจับผู้ค้ายาเสพติด ในด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ตำาบลแม่ข่ามีเอกลักษณ์ตามแบบล้านนา โดยประชาชน

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ วัดจึงเป็นสถานที่หรือจุดศูนย์รวมนัดหมายชุมชนในการทำากิจกรรมทำาบุญตามประเพณี การประชุม

ประจำาเดือน การใช้พื้นที่วัดแสดงศิลปวัฒนธรรม เช่นการแข่งขันกลองหลวง การฟ้องเล็บ ตามประเพณีปอยหลวง คืองานสมโภช

ศาสนสถาน งานสลากภัต งานตานข้าวใหม่ งานตานตอด นอกจากชนพื้นเมืองแล้วในพื้นที่มีชนเผ่าลาหู่ ซึ่งมีกิจกรรมประเพณี

ที่แตกต่างกันไป ในเชิงวัฒนธรรมและประเพณี มีประเพณี กินวอ เป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวลาหู่ เป็นกิจกรรมเฉพาะชนเผ่า ด้าน

การจัดสวัสดิการดูแลและช่วยเหลือ เทศบาลตำาบลแม่ข่า ร่วมกับภาคี อันได้แก่ รพสต.แม่ข่า อสม.และอผส. จัดระดมความคิด

เห็นและสำารวจพื้นที่การดูแลช่วยเหลือผู้พิการ จำานวน ๓0๗ คน ในพื้นที่ จัดระดับการดูแลรักษาและเยี่ยมบ้าน และในชุมชนมี

การจัดตั้งสถาบันการเงินทุนชุมชนนอกจากเป็นกลุ่มออมทรัพย์และการกู้ยืมแล้ว กลุ่มสภาบันการเงินทุนชุมชนบ้านสันป่าไหน่

ได้จัดสวัสดิการคืนให้กับหมู่บ้านและสมาชิก เช่น จ่ายค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะให้ลูกสมาชิก บำารุงค่าสาธารณูปโภค วัด และ

สาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือสมาชิกเมื่อเข้ารักษาตัวโรงพยาบาล จัดทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ผู้ปกครองเป็นสมาชิก จัดเงินช่วย

เหลืองานศพ เป็นต้น

๒.๕ ระบบการจัดการพื้นที่

๒.๕.๑ การบูรณาการ  บ ว ร ส + ค
เทศบาลตำาบลแม่ข่า อำาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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๒) ด้านเศรษฐกิจ สถานะด้านเศรษฐกิจ ในระดับครัวเรือน มีหนี้สิน จำานวน ๗๖8 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.8๒ การ

ออม จำานวน ๑,๑๗๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๙๙ แหล่งเงินออมของครัวเรือนการประกอบอาชีพและมีรายได้ เป็นประชากร

ที่ทำางานในภาคเกษตรกรรม จำานวน ๑.๔๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๑ ประชากร อายุ ๑๕-๕๙ ปีเต็ม มีการประกอบอาชีพและ

มีรายได้ จำานวน ๔,๒๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.0๖  สถานะที่อยู่อาศัยและที่ดินทำากิน สถานะที่อยู่อาศัยและที่ทำากิน พบว่า มีที่

อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จำานวน ๑,๙๕๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๑ ปัญหาด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน ครัวเรือนให้ตำาบลแม่ข่า 

ไม่มีการจัดทำาบัญชีครัวเรือน ก่อให้เกิดครัวเรือนไม่ทราบถึงรายได้และรายประจำาในครัวเรือน ในตำาบลแม่ข่ามีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้

คนในชุมชนมีรายได้ลดรายจ่าย 

๓) ด้านสุขภาพ ตำาบลแม่ข่ามีข้อมูลสถานการณ์ให้แสดงถึงผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ สุขภาพและการเจ็บป่วยและ

การเข้าถึงบริการสาธารณสุข อัตราโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน จำานวน ๕๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๙ โรคความดันโลหิตสูง จำานวน 

๑,๑0๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑0 โรคปวดข้อ ข้อเสื่อม จำานวน ๑๒8 คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๙ ในส่วนของโรคไม่เรื้อรัง เจ็บป่วย

ด้วยอาการท้องเสีย จำานวน ๖๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.80 ปอดบวม จำานวน ๗0๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑8.๙๕ ถุงลมโป่งพอง 

จำานวน ๕๓0 คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๔ นอกจากนั้นยังพบว่า มีผู้ป่วยเป็นวัณโรค จำานวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๒ มือเท้าปาก 

จำานวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.8 เมื่อมาดูเรื่องสิทธิและสวัสดิการในการรักษา พบว่ามีสิทธิบัตรทอง (๓0 บาท) จำานวน ๖,๑๔๙ 

คน คิดเป็นร้อยละ 8๒.๓๕ บัตรประกันสังคม  จำานวน ๓๗8 คน คิดเป็นร้อยละ ๕.0๖ 

๔) ด้านสภาพแวดล้อม เทศบาลตำาบลแม่ข่า มีระบบการจัดเก็บขยะในครัวเรือน ครอบคลุม ๑๓ หมู่บ้าน โดยมีสถิติการ

ดำาเนินงาน ดังนี้ มีการจัดการขยะภายในครัวเรือน จำานวน ๒,0๓๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๓ ไม่มีการจัดการ จำานวน ๑๓๓ 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๗ มีการจัดให้มีภาชนะรองรับขยะ จำานวน ๗๖๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๒ 

๕) ด้านการเมืองการปกครอง ตำาบลแม่ข่ามีการเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว กรณีข้อพิพาทของสมาชิกในครัวเรือน 

พบว่า ไม่มีกรณีพิพาท จำานวน ๒,๑๓๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๖ มีกรณีพิพาท จำานวน ๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.๓๓ 

กรณีข้อพิพาท ๗ ครอบครัวนั้น พบว่า มีความขัดแย้งในครัวเรือน จำานวน ๕ ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ มีความขัดแย้งกับ

บคุคลอ่ืน จำานวน ๒ ครัวเรือน คิดเป็น ๒8.๕๗ กำานันตำาบลแม่ข่า เป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองได้กำาหนดมาตรการด้านการรักษาความ

ปลอดภัยด่านชุมชนเพื่อตรวจตราในภาคกลางวันและกลางคืน ในจุดสำาคัญ สัปดาห์ละ ๒ วัน มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาล ๗ วันอันตราย มีการดำาเนินการโดยกำานันตำาบลแม่ข่า ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านจัดประชุมร่วมกับประชาชนในตำาบล

แม่ข่า กำาหนดเงื่อนไข ระเบียบชุมชน เป็นเงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติตามข้อตกลงผ่านเวทีประชาคมประจำาหมู่บ้าน โดยให้หมู่บ้าน

กำาหนดบทลงโทษตามระเบียบหมู่บ้าน ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้บังคับใช้มาตรการที่บัญญัติไว้ในระเบียบหมู่บ้านแต่อย่างไร แต่เป็นการ

ตักเตือนในฐานะผู้นำาชุมชนปกครองชุมชนโดยผ่านการลงบันทึกไว้กับที่ทำาการผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการในการไกล่เกลี่ยหรือระงับ

ข้อพิพาคประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการผู้บ้าน รวมจำานวน ๗ คน ร่วมกันพิจารณาและบังคับใช้ใน

กฎระเบียบหมู่บ้าน

แนวคิด “บ ว ร ส + ค” คือ กระบวนการมีส่วนร่วม ในการทำางานร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน สาธารณสุข เครือข่าย

ภายในและภายนอกตำาบล เพื่อร่วมกันทำางานขับเคลื่อนชุมชนด้านสุขภาพ สังคม และวัฒนธรรม โดยใช้การบูรณาการของทุกภาค

ส่วนในการทำางานทั้งในตำาบลและนอกตำาบล ซึ่งเป็นจุดแข็งและเป็นประสบการณ์ทำางานของพื้นที่ตำาบลแม่ข่า ในการขับเคลื่อน

การทำางานด้านผู้สูงอายุท่ีผ่านมา โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือ ขับเคล่ือนกิจกรรมในพ้ืนท่ี โดยการสร้างการพัฒนาศักยภาพ

เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาทักษะและพัฒนาศักยภาพชุมชน  ครอบคลุมปัญหาและความต้องการ และทุกสภาวะสุขภาพ โดย

ใช้แหล่งทุนพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ มีกลไกจากกลุ่มในภาคประชาชน ภาคชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เข้ามาร่วมจัดระบบและ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เข้าถึงพร้อมซึ่งแหล่งข้อมูล เพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ประจำาตำาบล เป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
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๒. แผนภ�พระบบก�รจัดก�รพื้นที่

เส้นทางการพัฒนา

ในปี ๒๕๔0 การก่อตัวและกำาหนดนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว เกิดการรวมกลุ่มของชมรมผู้

สูงอายุ ๑๓ หมู่บ้าน เกิดการจัดการกองทุนต่างๆ เพื่อการออม การจัดสวัสดิการชุมชน ผ่านธนาคารออมสิน มีต้นแบบการจัดการ

เงินทุนชุมชน หมู่ที่ ๙ จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำาบลแม่ข่า ภายหลังเปลี่ยนแปลงเป็น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงเทศบาลตำาบลแม่ข่า มีการสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมด้านเศรษฐกิจชุมชน สู่กลุ่มต่างๆ เพื่อการลงทุน และต่อยอดเศรษฐกิจ

ในปี ๒๕๕๖ มีเหตุการณ์และสถานการณ์สำาคัญของการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารท้องถ่ินจึงให้ความสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มช่วงวัย เกิดการจัดตั้งศูนย์กู้ชีพกู้ภัยดอกข่า เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ในยามฉุกเฉิน การจัดตั้ง

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยได้รับงบประมาณจัดสร้าง

อาคารที่ทำาการ เกิดการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ขึ้น เพื่อดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เกิดกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตำาบลแม่ข่า เพื่อสนับสนุนเงินงบประมาณแก่โครงการด้านสุขภาพ 

ในปี ๒๕๕8 เทศบาลตำาบลแม่ข่า ได้เข้าร่วมการพัฒนาสุขภาวะชุมชน ร่วมกับเทศบาลตำาบลน้ำาแพร่พัฒนา อำาเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะศูนย์จัดการเครือข่ายภายใต้โครงการ“เสริมพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่สังคมน่าอยู่” โดย

ดำาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน หรือ TCNAP ทำาให้ได้ข้อมูลพื้นฐานชุมชน เช่น ข้อมูลประชากร ข้อมูลอาชีพและเชิงชาติ

พันธ์วรรณนา หรือ RECAP ซึ่งจะทำาให้ทราบข้อมูลทุนและศักยภาพของชุมชน สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา

ของชุมชนได้อย่างตรงจุดมากขึ้น
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ในปี ๒๕๖0 ได้ยกระดับโดยทำาหน้าท่ีเป็น “ศูนย์การเรียนรู้เฉพาะประเด็นการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้ โครงการ

พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการองค์กรผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม เป็นการบูรณาการร่วมกันทำางานระหว่างเทศบาลตำาบล

แม่ข่า กับองค์กรผู้สูงอายุตำาบลแม่ข่า และภาคีเครือข่าย อาทิ วัด รพ.สต. กศน. อสม. และ อผส. เป็นต้น ได้มีการจัดกิจกรรมให้กับ

ผู้สูงอายุ ครอบคลุมด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านอาชีพ และด้านวิชาการ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมตามแนวคิดที่ว่า “สร้างทักษะชีวิต 

มีจิตอาสา พัฒนาส่งเสริมอาชีพ และสุขภาพที่ดี” มีเป้าหมายคือการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยมีแนวทางการพัฒนาระบบดูแล

ผู้สูงอายุมาเป็นระยะ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก รูปแบบกิจกรรมหลากหลายที่ตอบสนองความ

ต้องการและสะท้อนสถานการณ์ปัญหาของผู้สูงอายุตำาบลแม่ข่า ที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งคณะทำางานได้ร่วมด้วยช่วย

กันผลิตกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพ เช่น กลุ่มสมุนไพร ลูกประคบ การทำาสบู่ เป็นต้น การค้นหาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 

เพื่อให้ตำาบลแม่ข่ามีแหล่งเรียนรู้ที่ควรค่าแก่การศึกษา การอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรมที่มีอยู่ โดยดำาเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ชุมชน ก่อเกิดพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ ๑๕ แห่ง การส่งเสริมสุขภาพ ได้ยึดหลักตามแนวทาง ๕ อ ๕ ก เพื่อกำาหนดกิจกรรมโดยให้เชื่อมโยง

กับ ๖ ชุดกิจกรรม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของที่วางไว้

ในปี ๒๕๖๒ เทศบาลตำาบลแม่ข่า การพัฒนาตนเองจากศูนย์การเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ พัฒนาเป็นศูนย์จัดการเครือข่าย

เทศบาลตำาบลแม่ข่า

๓. ผลทีเ่กิดจ�กก�รพัฒน�ระบบ  

ระบบการทำางานของพื้นที่ตำาบลแม่ข่า มีการขับเคลื่อนร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่เรียกว่า บ้าน วัด โรงเรียน สาธารณสุข

เครือข่ายภายนอก หรือ บ ว ร ส และ ค บนฐานความคิดการบูรณาการความร่วมมือ เน้นการมีส่วนร่วม การรับฟังข้อคิดเห็นของ

ภาคีทุกภาคส่วน โดยเน้นหลักการบริหารที่โปร่งใส่ เปิดเผย ตรวจสอบได้ โดยมีกลไกการทำางานเป็น ๕ รูปแบบ 

บ. บ้าน คือ ในความหมายของชุมชนที่เกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นโดยมี ครัวเรือนตันแบบ ประธานกลุ่มชุมชน ฝ่ายท้องที่ กำานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน ขับเคลื่อนงานและกิจกรรมชุมชน กลุ่มชุมชนแต่ละหมู่บ้าน สำารวจต้นทุนทางสังคมที่มีอยู่

การถอดความรู้ ความต้องการ ผ่านเวทีผู้นำา และเวทีข่วงผะหญ๋า ที่ชุมชนเป็นผู้ริเริ่มความคิด และเริ่มทำา นำามาต่อยอด พัฒนา ตาม

ความต้องการของชุมชน โดยนำาเอาทรัพยากรที่มีมาพัฒนาให้เป็นระบบ เกิดกระบวนการที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ ประสาน

วิทยากร ปราชญ์ชุมชน ครูภูมิปัญญา และผู้ทรงความรู้ในพื้นที่ มาเป็นผู้ถ่ายทอด เช่น ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน การรวมกลุ่ม

อาชีพ การค้นหาสมุนพื้นบ้าน การจัดสวัสดิการโดยชุมชน เป็นต้น โดยเทศบาลตำาบลแม่ข่าจะเป็นผู้รวบรวม ถอดองค์ความรู้ และ

ประสานงาน ให้เกิดการทำางานร่วมกันของชุมชน เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อถ่ายถอดเป็นต้นแบบของชุมชนได้

ว. วัด คือ องค์กรทางศาสนา โดยในตำาบลแม่ข่า มีจุดเด่นในการนำาหลักพุทธศาสนาเข้ามาดำาเนินกิจกรรมพัฒนา โดยทุกวัด 

มีพระนักพัฒนา นำาศาสนาและภูมิปัญญา ศาสนพิธีเรียนรู้ชุมชนต่อยอดอัตลักษธ์วิถีพุทธ

ร. โรงเรียน คือ โรงเรียนผู้สูงอายุ มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรสูงวัยสร้างเมือง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ฐานเรียนรู้

ภูมิปัญญาในตำาบลแม่ข่าการฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือด้านอาชีพ เช่น การทำาไม้กวาด เกิดเป็นกลุ่มจักสารหัตถกรรม การทำาขนม 

เกิดเป็นกลุ่มทำาขนมบ้านห้วยโจ้ใต้ การทำาอาชีพระยะสั้นให้กับผู้สูงอายุ เช่น การทำาพวงกุญแจ กระเป๋าใส่เหรียญ กระเป๋าไอแพด 

เป็นต้น นอกจากนั้น ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาอบรม ช่วยเหลือและขยายผลการทำางานในพื้นที่ 

เช่น ด้านวัฒนธรรม มีการอบรมเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา โดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ การสร้างบ้าน

คนพิการ โดยกิ่งกาชาดอำาเภอฝาง การสร้างห้องน้ำาผู้พิการ ผู้สูงอายุ โดยมูลนิธิสร้างสรรค์คนพิการแห่งประเทศไทย การสร้างบ้าน

ให้กับผู้สูงอายุ ที่ยากจน โดยบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น



8๔

ส. สาธารณสุข คือ การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน การดูแลผู้สูงอายุ ระบบบริการสุขภาพ โดยมี รพสต.แม่ข่า ขับเคลื่อน

กิจกรรมด้านสุขภาพ และองค์ความรู้เชิงสุขภาพโดยเทศบาลตำาบลแม่ข่า ได้ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำาบลแม่ข่า วัดศรีบัวเงิน รพ.สต. 

การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำาเภอฝาง และตำาบลแม่ข่า ได้ร่วมกันเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นโดยมีกิจกรรมทุกเดือนโดยใช้

วัดศรีบัวเงินเป็นที่ตั้งของโรงเรียนและรวมถึงการหมุนเวียนไปจัดยังหมู่บ้านต่างๆเพื่อกระตุ้นความสนใจแก่ผู้สูงอายุ โดยนอกจาก

ผู้สูงอายุจะมีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆแล้ว ยังทำาให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

ค. เครือข่าย คือ การพัฒนาโดยมีเครือข่าย ๔ ภาคี ประกอบด้วย ท้องที่ ท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคประชาชน ร่วมกับทำาแผน

บูรณาการ ร่วมงาน ร่วมคน ร่วมกิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายของแต่ละ

หน่วยงานที่มีหน้าที่และอำานาจในการดำาเนินกิจกรรมร่วมกันสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ เอกสาร บุคลากร เข้าไปจัด

กระบวนการถอดความรู้ เก็บรวบรวมข้อมูล และนำาเสนอข้อมูลให้กับชุมชน ผ่านเวทีการประชุมของผู้นำากลุ่มต่างๆ ผ่านโรงเรียน

ผู้สูงอายุ และเวทีข่วงผะหญ๋า นำาไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการ ทีมงาน และกลุ่ม เพื่อทำาหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงาน และ

พัฒนาในประเด็นต่างๆ

๔. ระบบทำ�ให้เกิดนวัตกรรมหรือสิง่ใหมอ่ย�่งไร  
การบูรณการอย่างมีส่วนรวมโดยมีองค์กรผู้สูงอายุตำาบลแม่ข่า เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ ดำาเนินการร่วมกับ คณะสงฆ์ โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลแม่ข่า สำานักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอฝาง อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำา

หมู่บ้าน (อสม.) กำานันผูใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มผู้นำาชุมชน บทบาทสำาคัญของแต่ละบุคคลและองค์กร

ชุมชน เป็นพลังขับเคลื่อนโดยทุกบทบาทมีส่วนร่วมจัดการ และสร้างกระบวนการผู้สูงอายุตำาบลแม่ข่านำาแนวคิดการพัฒนาการเป็น

ศูนย์กลางโดยเชื่อว่าคนในชุมชนมีศักยภาพสามารถพัฒนาตนเองและชุมชนของตนเองได้ เพราะในแต่ละชุมชนมิได้มีลักษณ์ว่าง

เปล่าทางความรู้ และในการพัฒนาตนเองได้นั้นต้องประกอบด้วยแนวคิดการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ที่เชื่อว่าองค์ความ

รู้และภูมิปัญญาของชุมชนที่มีอยู่เดิม จะพอกพูน และเพิ่มขึ้นได้หากมีกระบวนการในการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้

โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ เป็นไปตามกระบวนการนี้ ทำาได้โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้จาก

การลงมือ ปฏิบัติด้วยตนเอง ในทุกขั้นตอนของกระบวนการเสริมความเข้มแข็ง จะต้องประกอบด้วย การศึกษาชุมชน ร่วมตัดสินใจ

ร่วมดำาเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผล และการที่มีทุนทางสังคมจะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาการทำางาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงได้มาจากภายในและภายนอกตำาบล อันได้แก่ คน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

ปรึกษาสร้างผู้ที่เอาจริงเอาจัง หรือที่มีสำานึกต่อท้องถิ่นขึ้นมา ระดมความคิดเห็น เพื่อหาความร่วมมือในการแก้ปัญหา ขจัดทุกข์

ของคนในตำาบลไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม จัดเวที สร้างช่องทาง เปิดโอกาส และหนุนเสริมให้ท้องถิ่นได้ถ่ายทอดความรู้ ความ

สามารถ 
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Tips : ท่านจะนำาสู่การนำาใช้ในพื้นที่ตนเองอย่างไร

Do

๑. ทำาความเข้าใจแนวทางการบูรณาการร่วมกัน

๒. สร้างระบบการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และความเป็น

   เจ้าของโครงการ

๓. พัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมประเมินร่วมกัน

Don’t

๑. คณะกรรมการบางท่านไม่เข้าร่วมประชุม โดยมีข้อสงสัยใน

   การดำาเนินงาน มีข้อแลกเปลี่ยนแต่ไม่แสดงความคิดเห็น

หลักสูตร

ระบบการจัดการพื้นที่ การบูรณาการ  บ ว ร ส + ค

กระบวนการ

๑. ประสานงานโดยเทศบาลตำาบลแม่ข่า

๒. มีการประชุมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อค้นหาศักยภาพและ

   ภาระงานของหน่วยงานต่างๆ 

๓. จัดทำาแผนงานร่วมกันเพื่อกำาหนดหน้าที่กิจกรรมโครงการที่

   จะทำา

๔. จัดทำาบันทึกข้อตกลง MOU.

๕. ดำาเนินการตามโครงการ

๖. ประชุมสรุปผลการดำาเนินงาน

สิ่งที่ต้องเตรียม

๑. ข้อมูลกลุ่มชุมชน คนดี คนเด่น ผู้เชี่ยวชาญ แต่ละสาขาอาชีพ

๒. คณะกรรมการที่ประกอบด้วยทุกภาคส่วน

๓. มีการประชุมร่วมกัน ติดตาม กำาหนดแผนงาน รายละเอียด

   กิจกรรม และผลกระทบ

๔. มีเวทีประชุมร่วมกับชุมชน เวทีประชาคม เวทีข่วงผญ๋า แลก

เปลี่ยนเรียนรู้

๕. มีแผนกิจกรรมที่ทุกภาคส่วนมีบทบาทในหน้าที่ร่วมกับจัด

   กิจกรรมและออกแบบพัฒนากิจกรรม

๖. มีการรายงานผลการดำาเนินงานรายละเอียดงบประมาณ 

บริบท/เงื่อนไขของพื้นที่

๑. ตำาบลแม่ข่า เป็นชุมชนที่มีสภาพหมู่บ้านใกล้เคียงกันทำาให้

   เกิดการประสานงานร่วมกับอย่างต่อเนื่อง และใช้โซเซียล

   มีเดียติดต่อประสานงานร่วมกัน องค์กรผู้สูงอายุจดทะเบียน

   เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ สามารถดำานเนินงานร่วมกับ

   กระทรวง พม. และสามารถขอรับทุนในการดำาเนินงานได้    

๕. How to
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๑. สถ�นก�รณน์ำ�สูก่�รพัฒน�ระบบ
เทศบาลตำาบลแม่สะเรียง มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ ๑,๓8๔  ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือจรดเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน

ตำาบลบ้านกาศ ทิศตะวันออกจรดเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่สะเรียง ทิศใต้ติดลำาน้ำาแม่สะเรียง และทิศตะวันตกจรด

ลำาน้ำายวม มีพื้นที่รับผิดชอบ ๙ ชุมชนตามเขตการปกครองท้องที่บางส่วนของ ๒ หมู่บ้านและ ๒ ตำาบล ได้แก่ หมู่ที่ ๒ ตำาบล

แม่สะเรียงบางส่วนประกอบด้วย ๕ ชุมชน คือ ชุมชนมงคลทอง ชุมชนจองคำา ชุมชนมุสลิม ชุมชนบ้านทุ่ง ชุมชนมะขามจุม และ

หมู่ที่ ๑๒ ตำาบลบ้านกาศบางส่วน ประกอบด้วย ๔ ชุมชน คือ ชุมชนในเวียง ชุมชนคริสเตียน ชุมชนโป่งใน และชุมชนโป่งนอก 

ประชากร ๓,00๗  คน เพศชาย ๑,๔๖๒ คน เพศหญิง ๑,๕๔๕ คน ๑,8๓0 หลังคาเรือน เป็นผู้สูงอายุจำานวน ๗๒0 คน คิดเป็น

ร้อยละ ๒๕ เป็นผู้สูงอายุระยะต้น (๖0-๖๙ ปี) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔ รองลงมา ผู้สูงอายุระยะกลาง (๗0-๗๙ ปี) และ

ผู้สูงอายุระยะปลายร้อยละ ๒๕.๔ และ ๑8.๒ ตามลำาดับ สัดส่วนของผู้สูงอายุดังที่กล่าวมา ยังไม่รวมประชากรแฝง ซึ่งไม่อยู่ใน

ทะเบียนราษฎร์ เช่น ครอบครัวข้าราชการที่นำาบิดามารดามาดูแล กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอิสลามที่เป็นสมาชิกมัสยิด ซึ่งอาจไม่ได้

มีภูมิลำาเนาในพื้นที่ กลุ่มคนที่อยู่ในความดูแลของคริสจักร เป็นต้น ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาเป็นศาสนา

คริสต์ และศาสนาอิสลาม ตามลำาดับ ด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต มี ๙ วัด ๓ โบสถ์ และ ๑ มัสยิด  

มีภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเป็นภาษาท้องถิ่นหลากหลายเช่นกัน ได้แก่ ภาษาไตใหญ่ ภาษาคำาเมือง และภาษาปากะญอ (กะเหรี่ยง) 

มีประเพณีที่สำาคัญในชุมชน เช่น ประเพณีออกหว่า ประเพณีปอยส่างลอง และประเพณีที่สำาคัญของแต่ศาสนา และถึงแม้ลักษณะ

ทางสังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนจะมีความแตกต่างกันทางศาสนา แต่ประชาชนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนเกิด

การยอมรับและมีทัศนคติที่ดีระหว่างศาสนา

เทศบาลตำาบลแม่สะเรียงในฐานะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตระหนักในภารกิจและบทบาทในการดูแลและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่ ได้ร่วมกับทุนทางสังคมในพื้นที่พัฒนางานและกิจกรรมที่สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของ

กลุ่มผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถสร้างงาน กิจกรรม และ บริการ ให้กับผู้สูงอายุครอบคลุมปัญหาและความต้องการ ของ

ผู้สูงอายุด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม และสุขภาพ รวมทั้งเพิ่มการเข้าร่วมงาน กิจกรรม และใช้บริการให้กับผู้สูงอายุใน

ทุกชุมชน จนสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลได้ระดับหนึ่ง 

๒.๕ ระบบการจัดการพื้นที่

๒.๕.๒ พหุวัฒนธรรม แจกันหลากสี
เทศบาลตำาบลแม่สะเรียง อำาเภอแม่สะเรียง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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๒. แผนภ�พระบบก�รจัดก�รพื้นที่

๑. ยุคสืบสานวัฒนธรรมและปรับตัว (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๔๗ )

ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓0  ด้วยการเป็นชุมชนดั้งเดิม มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของคนในพื้นที่มายาวนาน มีทุนเดิมในพื้นที่ 

ในเรื่องของวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอผ้าชนเผ่า การทอผ้าพื้นเมือง และการแต่งกายของชนเผ่า รวมถึงมีการ

อนุรักษ์การแต่งกายตามวิถีของชนเผ่ามาตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยในพื้นที่จะมีชุมชน ๙ ชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย ๓ ศาสนา ได้แก่ 

ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ดังนั้น เรื่องวัฒนธรรมของการแต่งกาย จะแตกต่าง และเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ

ศาสนาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ระยะนี้จึงได้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมการแต่งกายชุดชนเผ่าจากรุ่นสู่รุ่น โดยการอบรมตัดเย็บเสื้อไตเพื่อ

เป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์ และส่งเสริมให้ใส่ชุดชนเผ่าในงานประเพณีต่างๆ เพื่อเป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป ระยะนี้ทำาให้เกิด

กลุ่มเสื้อไต กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง กลุ่มปักลูกเดือย ทำาให้การแต่งกายเป็นสิ่งที่แสดงออกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นในพื้นที่แม่สะเรียง 

ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔0 มีปัญหาเร่ืองสุขภาพของคนในชุมชน มีผู้ป่วยโรคเร้ือรังมากข้ึน  สถานพยาบาลมีปัญหา หมอไม่เพียงพอ

กับจำานวนผู้ป่วยที่จะต้องการการดูแล ประชาชนขาดการดูแลสุขภาพ ขาดความรู้ที่ถูกต้อง ขาดการออกกำาลังกาย เกิดกลุ่ม อสม. 

ประจำา ๙ ชุมชน ในเขตเทศบาลตำาบลแม่สะเรียง ชุมชนละ ๕ คน รวมเป็น ๔๕ คน มีการรวมกลุ่มตามความเชี่ยวชาญ ประกอบ

การเป็นอาชีพ เพิ่มรายได้ และขยายสมาชิก ต่อยอดจากภูมิปัญญา เป็นต้น 

๒. ยุคปรับเปลี่ยนและยกระดับคุณภาพชีวิต (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๔)

ผู้สูงอายุเร่ิมมีจำานวนมากข้ึน แต่ขาดการดูแลสุขภาพ ท้ังด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต จำานวนผู้ป่วยเร้ือรังมากข้ึน ต่างคน

ต่างอยู่ ขาดการรวมกลุ่มส่งเสริมหรือจัดการเรื่องสุขภาพ รวมไปถึงประชาชนวัยทำางาน ที่ไม่มีเวลาในการดูแลสุขภาพและการออก

กำาลังกาย จึงได้มีการรวมกลุ่มทำากิจกรรมร่วมกัน ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานประชาสงเคราะห์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

(พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปัจจุบัน) ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการออกกำาลังกาย และกาย

อุปกรณ์สำาหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มรายได้ และเป็นกิจกรรมในการรวมกลุ่มกัน เช่น ทำาดอกไม้จันทน์ 

ของชำาร่วย (ยาหม่องน้ำา) เมี่ยงหวาน และรวมไปถึงการออกกำาลังกายแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และไม้พลองผสมผสาน ระหว่าง

ไม้พลองแม่บุญมี 

ในช่วงปี พศ. ๒๕๕0 ถึง ๒๕๕๒ ด้วยสภาพเศรษฐกิจและการก้าวเข้าสู่สังคมเมือง ทำาให้การมีส่วนร่วมของชุมชนลดน้อยลง

ทำาให้ระยะนี้มีการรวมกลุ่ม เพื่อาร้างรายได้ในครัวเรือน เกิดกลุ่มอาหารพื้นบ้าน ๙ ชุมชน (พุทธ คริสต์ อิสลาม) เช่น กลุ่มจัด

ดอกไม้สด กลุ่มทำาน้ำาหมักชีวภาพและน้ำายาเอนกประสงค์ในครัวเรือน กลุ่มแม่บ้านน้ำาสมุนไพร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการรวม

กลุ่มในการออกกำาลังกายร่วมกัน เช่น กลุ่มออกกำาลังกายด้วยการเต้นแอร์โรบิค ประกอบกับเทศบาลตำาบลแม่สะเรียงร่วมสมทบ

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น การจัดกิจกรรมด้านสุขภาพจึงมีทรัพยากรสนับสนุนต่อเนื่องทำาให้สามารถขยายสมาชิก 

เพิ่มกิจกรรมได้มากขึ้น 
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๓. ยุคเสริมความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน)

พ้ืนท่ีแม่สะเรียงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว และหน่ึงในสามของผู้สูงอายุเป็นกลุ่มข้าราชการบำานาญ ในขณะท่ีลูกหลาน

ต้องออกไปทำางานนอกบ้าน ทำาให้ผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านคนเดียว เกิดความรู้สึกเหมือนว่าตัวเองอยู่อย่างโดดเดี่ยว ไม่อบอุ่น ทำาให้

สุขภาพจิตไม่ดี ซึ่งมีผลต่อการดูแลสุขภาพกายของตัวผู้สูงอายุ เทศบาลตำาบลแม่สะเรียงจึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ พัฒนาทักษะอาสาสมัครในด้านการดูแลตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดบริการคัดกรอง

สุขภาพเบื้องต้น เยี่ยมดูแลสุขภาพผู้ที่เจ็บป่วยติดเตียง ผลที่เกิดขึ้นทำาให้มีกิจกรรมพบปะกัน 

จนในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศบาลตำาบลแม่สะเรียงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้โครงการ

พัฒนาศูนย์เรียนรู้สู่การขยายเครือข่ายตำาบลสุขภาวะสี่มิติ รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลตำาบล ได้แก่ การทำาวิจัยชุมชน RECAP 

และฐานข้อมูลชุมชน TCNAP และพัฒนางานที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์อย่าง

แท้จริง ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำาบลแม่สะเรียง จัดตั้งศูนย์และบริการกายอุปกรณ์ สำาหรับคนพิการและผู้

สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน การบริการรับ-ส่ง เป็นต้น

จากการดำาเนินงานที่ผ่านมาดังกล่าวข้างต้น ทำาให้เทศบาลตำาบลแม่สะเรียง เกิดระบบเด่นในพื้นที่ โดยใช้หลักฐานคิดที่

สำาคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ประกอบด้วย ฐานคิดที่ ๑ การใช้ชุมชนเป็นฐานและการมีส่วนร่วมสร้างความตระหนัก

ร่วมกัน ร่วมออกแบบ ร่วมสร้างทางเลือก ร่วมลงทุน ร่วมตัดสินใจ ร่วมสะท้อนกลับ ด้วยการใช้ทุนทางพื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดศักยภาพ

สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นผู้นำาทางศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้สูงอายุ ข้าราชการบำานาญ ปราชญ์ชาวบ้าน มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มนำาสู่

การจัดการ และแก้ไขปัญหาและความต้องการท่ีกระทบต่อวิถีความเป็นอยู่ ฐานคิดท่ี ๒ การบูรณาการร่วมกันอย่างมีธรรมมาภิบาล

การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมรับการตรวจสอบ คุ่มค่า ต่อเนื่องและเสมอภาค ทำาเกิดงานพัฒนาเชิงประเด็นที่เกิดขึ้น

ในพื้นที่เป็นภารกิจของเทศบาลที่ต้องสร้างการมีส่วนร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายในการดำาเนินการ 

๓. ผลทีเ่กิดจ�กก�รพัฒน�ระบบ  

๑. เกิดการบูรณาการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม ระหว่างประชาชนในพื้นที่ สถาบันทางศาสนา และองค์กรภาครัฐ ซึ่งเกิด

จากการรวมตัวกัน เพื่อร่วมคิด ร่วมทำาให้เกิดงานและกิจกรรมโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการช่วยเหลือเกื้อกูล และแก้ไขปัญหา

ของชุมชน การสร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นให้กับประชาชน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การจัดการสภาวะแวดล้อม สุขภาพ 

และการเมืองการปกครอง รวมถึงการสร้างผู้นำารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง

๒. เกิดกิจกรรมที่เป็นตัวเชื่อมการดำาเนินงานร่วมกัน ระหว่าง ประชาชน ชุมชน ศาสนา และวัฒนธรรม ในรูปแบบที่เป็น

การป้องกันและไม่สร้างความแตกแยกในชุมชน โดยการสร้างการเรียนรู้ และความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความต้องการของ

ชุมชนท้องถิ่นทุกๆด้าน การมีเจ้าภาพในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาทุกเรื่อง การดึงพลังที่เป็นศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นมาใช้ 

การมีข้อตกลงต่างๆของพื้นที่ ทั้งธรรมนูญ นโยบาย เป้าหมาย และแผน ซึ่งสามารถสร้างความยั่งยืน และเสริมความเข้มแข็งให้แก่

ความสัมพันธ์แนวราบในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันประชาชนในชุมชน

๓. เกดิกลยทุธเ์ชงิรกุในการปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้ของประชาชนทีน่บัถอืศาสนาตา่งกนัเนือ่งจากในปจัจบุนัมสีือ่ตา่งๆ

ที่นำาเสนอข้อมูลอันอาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจของประชาชนที่นับถือศาสนาต่างกัน

๔. ระบบทำ�ให้เกิดนวัตกรรมหรือสิง่ใหมอ่ย�่งไร  
๑. นวัตกรรมการเรียนรู้ “รู้เขา รู้เรา เข้าใจซึ่งกันและกัน” เป็นการใช้พื้นที่สร้างสรรค์บนฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยนำา

การเชื่อมโยงของผู้นำาศาสนาทั้งสามศาสนาเข้ามาขับเคลื่อนและเชื่อมโยงกับระบบบริการสุขภาพและปรับสภาพแวดล้อม ระบบ

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และระบบข้อมูลและนำาใช้ข้อมูล โดยเปิดพื้นที่เรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ เข้าใจ วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี

และวัฒนธรรมของแต่ละศาสนา และสถานที่สำาคัญของแต่ละศาสนา

๒. นวัตกรรม “อาสาอยู่เคียง แม่สะเรียงอยู่สุข” เป็นนวัตกรรมที่เปิดโอกาสในทุกศาสนาเข้าร่วมประเพณีและวัฒนธรรมของ

แต่ละศาสนาร่วมกันเพื่อเป็นการเข้าใจถึงวิธีคิด และแนวปฏิบัติในการดำารงชีวิตเพื่อป้องกันความขัดแย้งที่เกิดจากความไม่เข้าใจ 

ในการปฏิบัติตัวและแสดงออกที่แตกต่างกัน โดยเน้นมิติทางเศรษฐกิจ สุขภาพ และการสร้างเครือข่ายจิตอาสาต่างช่วงวัย

๓. นวัตกรรม “กินดี อยู่ดี ชีวีมีสุข” เน้นการนำาอาหารเป็นจุดเชื่อมโยงคนในสังคม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีการรับประทาน

อาหาร การจัดทำาวัตถุดิบ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ผ่านกิจกรรมและประเพณีที่สำาคัญของแต่ละศาสนา เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าใจถึงความ

แตกต่าง สร้างประเด็นการทำาความรู้จักกัน ผ่านอาหารและสุดท้ายนำาไปสู่การร่วมกันทำางานและดูแลซึ่งกันและกัน  
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Tips : ท่านจะนำาสู่การนำาใช้ในพื้นที่ตนเองอย่างไร

Do

๑. สร้างความเข้าใจและยอมรับข้อตกลงในการทำางานร่วมกัน

๒. สร้างระบบการทำางานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. สร้างความเชื่อใจ และให้เกียรติในการทำางานร่วมกัน 

๔. พัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และผู้สูงอายุได้รับการช่วย

   เหลืออย่างเท่าเทียมกัน

Don’t

๑. ไม่ควรมีทัศนคติใยการแบ่งแยกทางเชื้อชาติ ศาสนาหรือ

   วัฒนธรรม 

หลักสูตร

พหุวัฒนธรรม แจกันหลากสี

กระบวนการ

๑. สร้างทีมงาน กำาหนดหน้าที่ในการดำาเนินงาน

๒. สร้างการเรียนรู้ ทต.แม่สะเรียง ภาคีเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย

   รับทราบถึงบริบท วิถีชีวิต ปัญหา ความต้องการของ

   ประชาชนในพื้นที่

๓. การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถดูแลตนเอง

   ได้ในเบื้องต้น และการมีจิตอาสาในการช่วยเหลือกันและกัน

๔. ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และนำา

   ผลที่ได้มาปรับปรุงการดำาเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพ

   ชีวิตผู้สูงอายุเกิดความยั่งยืนตลอดไป

สิ่งที่ต้องเตรียม

๑. ข้อมูลทุนและศักยภาพ

๒. ภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง

๓. พื้นที่สร้างสรรค์ของชุมชน

บริบท/เงื่อนไขของพื้นที่

๑. เทศบาลตำาบลแม่สะเรียง เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มี

   ความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม (พุทธ คริสต์ 

   อิสลาม) มีกลุ่มภาคีเครือข่ายในทำา MOU ร่วมกัน ในการ 

   ขับเคลื่อนการดำาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน

   พื้นที่ โดยแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมกันผลักดัน

   ในระดับนโยบาย จนถึงระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   

   ตลอดจนสร้างกลไกการดำาเนินงานให้เอื้อต่อการดูแลกลุ่ม

   เป้าหมายในระดับพื้นที่ ตามอำานาจหน้าที่และภารกิจของ

   แต่ละหน่วยงาน  ตลอดจนการร่วมกันของทุกภาคส่วนที่

   เกี่ยวข้อง ดำาเนินการลดผลกระทบ การป้องกันและแก้ไข

   ปัญหาที่สำาคัญในอนาคต    

๒. นโยบายของผู้บริหารที่ให้ความสำาคัญกับศาสนา วัฒนธรรม

   และประเพณี

๓. พื้นที่ชุมชนมีขนาดเล็ก ๑.๓8๔ ตารางกิโลเมตร

๔. การเปิดโอกาสให้มีการทำางานข้ามหน่วยงาน

๕. How to



๙0

๑. สถ�นก�รณน์ำ�สูก่�รพัฒน�ระบบ
เทศบาลนครเชียงรายมีชุมชนในเขตบริการจำานวน ๖๔ ชุมชน ๔๗,0๑๕ ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด ๗๕,๔8๖ คน 

ประชากรผู้สูงอายุ จำานวน ๑๒,๖๓8 คน (๑๖.๗๕%) เพศชาย ๕,๗๖๖ คน เพศหญิง ๖,8๗๒ คน ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร

เชียงราย แบ่งตามความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำาวัน (ADL) ติดสังคม จำานวน ๑๒,๓๓๑ คน (๙๗.๕๗ %) ติดบ้าน 

จำานวน ๒๕๒ คน (๑.๙๙ %) ติดเตียง จำานวน ๕๕ คน (0.๔๔ %)  ผู้สูงอายุที่มีภาระดูแลคนพิการ เด็กเล็กเพียงลำาพัง จำานวน 

๑,๔๔๑ คน ผู้สูงอายุที่มีความพิการ จำานวน ๔00 คน (๓.๑๗ %) ผู้สูงอายุที่ติดสุรา จำานวน ๒๖๒ คน ผู้สูงอายุที่ติดบุหรี่ จำานวน 

๑0๓ คน ผู้สูงอายุที่ทำาบทบาทการเป็นผู้นำา จำานวน ๗๕๓ คน care giver จำานวน ๒๒ คน CM จำานวน ๓ คน กลุ่มอาชีพ ๑๒8 

กลุ่ม กลุ่มอาชีพที่มีผู้สูงอายุเป็นสมาชิกจำานวน 8๒ กลุ่ม ชมรมผู้สูงอายุ จำานวน ๖๔ ชมรม กลุ่มออกกำาลังกาย ๕๒ กลุ่ม โรงเรียน

สังกัดเทศบาล 8 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๖ แห่ง โรงเรียนประถมศึกษาและอุดมศึกษา ๒๓ แห่ง กศน ๑ แห่ง โรงเรียนปริยัติ 

๒ แห่ง และวิทยาลัยสงฆ์ ๑ แห่ง มหาวิทยาลัยวัยที่สามฯ ๑ แห่ง ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ ๕ แห่ง  หน่วยบริการสาธารณสุขใน

พื้นที่ ๖ แห่ง  กองทุนสวัสดิการชุมชน จำานวน ๑๓๕ กองทุน มีผู้สูงอายุเป็นสมาชิกทุกกองทุน ปัญหาสุขภาพที่สำาคัญซึ่งส่วนใหญ่

เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค อาทิ โรคเบาหวาน ๑๖๖ คน โรคความดันโลหิตสูง ๑,๔0๑ คนโรคหัวใจ ๗๕ คน โรคเบาหวาน

และความดันโลหิตสูง ๗๖๒ คน โรคอัมพฤกษ์-อัมพาต ๕๑ คน อื่นๆ (เข่าเสื่อม เกาต์ มะเร็ง) ๓๔๗ คน ทางด้านสุขภาพจิต ได้แก่ 

ความเครียด ๖๔ คน โรคซึมเศร้า ๒๙ คน โรคอัลไซเมอร์ ๓๙ คน โรคจิต ๑๔ คน

๒. แผนภ�พระบบจัดก�รและนำ�ใช้ขอ้มูล

๒.๖ ระบบข้อมูลที่ออกแบบการดูแลผู้สูงอายุ

๒.๖.๑ การใช้ข้อมูลในการดูแลผู้สูงอายุเขตเมือง
เทศบาลนครเชียงราย อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย



๙๑

๒.๖ ระบบข้อมูลที่ออกแบบการดูแลผู้สูงอายุ

เทศบาลนครเชียงรายเห็นความสำาคัญของการจัดทำาระบบฐานข้อมูลและการนำาใช้ข้อมูลในการออกแบบโครงการ/กิจกรรม 

สามารถช่วยแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ อาทิ ข้อมูลด้านสุขภาพ ทำาให้รู้สถานการณ์สุขภาพ 

พฤติกรรมสุขภาพและสถิติต่างๆ มีการประมวลผลข้อมูลต่างๆอาทิ มีผู้สูงอายุติดสังคมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่าการ

ทำางานของพื้นที่ได้ผลเพราะสามารถเปลี่ยนผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงให้กลายเป็นพลังสังคม พลังชุมชน ลุกขึ้นมาเป็นจิตอาสา 

เปลี่ยนจากภาระเป็นพลังได้ 

ในการวิเคราะห์วางแผนการดำาเนินงานต่างๆ การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำา จะทำาให้เข้าใจบริบทความต้องการของ

พื้นที่ สามารถพัฒนาข้อมูลสู่ระบบความคิดและวางแผนการดำาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน 

สามารถออกแบบการดำาเนินงาน ค้นหาทุนและศักยภาพของพื้นที่ อาทิ มีการค้นหาคนเก่ง คนดี คนที่มีความเป็นจิตอาสา ค้นหา

แหล่งประโยชน์ต่างๆ  วิเคราะห์ข้อมูลด้านปัญหาและความต้องการ นำาทุนเหล่านั้นมาบูรณาการเกิดการพัฒนานวัตกรรม เพื่อ

วิเคราะห์ และนำาข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนางาน โดยข้อมูลต่างๆที่ทางเทศบาลนครเชียงรายนำาใช้จะนำามาจากหลายภาคส่วน ทั้ง

จากภาคประชาชน หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ TANAP, RECAP,  จปฐ, ข้อมูลทะเบียนราษฎ์, ข้อมูลด้านสุขภาพจาก 

สสอ.หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทั้ง ๖ แห่ง, ข้อมูลอื่นๆ อาทิ จากเทศบัญญัติ แผนพัฒนาสี่ปี , ข้อมูลชุมชนจากเวทีแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ เวทีประชุม เวทีจัดทำาแผนต่างๆ เวทีประชุมแกนนำา, ประชุมสภาเทศบาล, เวทีประชาคม, สภากาแฟ ข๋วงพญา จาก

แกนนำาชุมชน ผู้ทรงคุณวุติ ปราชญ์ชุมชน และแผนชุมชน เป็นต้น นอกจากการนำาใช้ข้อมูลต่างๆ เทศบาลนครเชียงรายตระหนัก

ว่ากระบวนการพัฒนาชุมชนนั้นต้องประสานความร่วมมือทั้งจากองค์กรในพื้นที่และนอกพื้นที่ โดยอาศัยแนวคิดในการพัฒนาด้วย

แนวทาง ๑) ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนทางสังคม  ๒) ฐานรากมาจากประชาชน  ๓) สร้างการมีส่วนร่วม  ๔) การบูรณาการงานร่วมกัน 

กล่าวคือ 

ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนทางสังคม เป็นการค้นหาทุนทางสังคมในชุมชน อาทิ ปราชญ์ชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญสาขา

ต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชน โดยแนวคิดการที่มีคนเป็นศูนย์กลาง โดยเชื่อว่า คนในชุมชนมีศักยภาพสามารถพัฒนาตนเองและชุมชน

ของตนได้ ทุกชุมชนมีองค์ความรู้และมีภูมิปัญญาที่สามารถนำามาใช้ในการพัฒนาและถ่ายทอดสู่คนในชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอนของกระบวนการ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ดำาเนินการ 

รับผลประโยชน์ และ ติดตาม ประเมินผล ร่วมกัน 

ฐานรากมาจากประชาชน เกิดจากการระดมความคิดหาทางแก้ไขปัญหาของประชาชน มีการสร้างความตื่นรู้ถึงบทบาท

หน้าที่ของพลเมืองมีกลไกของการพูดคุยเสวนาในเวทีประชุมของภาคประชาชนในเวทีต่างๆ โดยมีเทศบาลเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริม

และประสานงานหน่วยงานและภาคีต่างๆรวมทั้งให้องค์ความรู้ การนำาเอาแผนชุมชนประกอบแนวทางการพัฒนาเทศบาลฯ เพื่อ

การแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนตามความต้องการของปชะชาชนอย่างแท้จริง

สร้างการมีส่วนร่วม เทศบาลมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เข้ามีส่วนร่วมมากที่สุด ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

โดยมีตู้รับความคิดเห็น การจัดเวทีสัญจร จัดตั้งกลุ่มไลน์แกนนำาร่วมกับเทศบาล เพื่อร่วมคิด วางแผน รับรู้ ดำาเนินการ ประเมินผล 

และขับเคลื่อนร่วมกัน เน้นการให้ประชาชนมีส่วนทำางานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและส่วนองค์กรเอกชนใน

พื้นที่และนอกพื้นที่ 

การบูรณาการงานร่วมกัน  เทศบาลมีเป้าหมายในการพัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่าย ๔ องค์กร

หลักในชุมชนหน่วยงานราชการเอกชนรัฐวิสาหกิจร่วมหนุนเสริมการดำาเนินงานประสานการบูรณาการ โดยใช้กลไกเวทีเสวนา 

ประชุมในชุมชน ประชุมแกนนำา ระดมความคิด เกิดการการบูรณาการงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชนและประชาชนใน

พื้นที่
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๓. ผลทีเ่กิดจ�กก�รพัฒน�ระบบ  

๑. มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย  เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความสุข

แก่ผู้สูงอายุ หลักสูตรเกิดจากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุทั้ง ๖๔  ชุมชน โดยผู้สูงอายุ สามารถเลือกเรียน

ได้ตามอัธยาศัย มี 8 หลักสูตร ๑๔ รายวิชาแต่ละหลักสูตรเรียน ๔0 ชั่วโมง สัปดาห์ละ ๑ วัน เปิดการเรียนการสอนปีละ ๒ ครั้ง 

การขับเคลื่อนการดำาเนินงานเน้นการมีส่วนของภาคประชาชนมาตั้งแต่เริ่มต้นโดยมีเทศบาลเป็นผู้ให้การสนับสนุน เกิดการมีส่วน

ร่วมของจิตอาสา ภาคประชาชน สถาบันการศึกษาทั้งในและนอกพื้นที่ ปราชญ์ชุมชน นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ร่วมขับเคล่ือนการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยแนวคิดส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการด้านสุขภาพและสาธารณสุข

โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมล้านนาเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ มุ่งสู่

สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ

๒. ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุโซนที่ ๑-๕ ขยายผลจากมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของ

ผู้สูงอายุอย่างครบถ้วนมากขึ้น โดยใช้พื้นที่ชุมชน วัด โรงเรียน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง ๕ ศูนย์การเรียนรู้ เป็นผู้ขับเคลื่อน

งาน มีการจัดการเรียนการสอนให้ความเหมาะสมกับบริบทความต้องการในพื้นที่ เกิดหลักสูตร รวมกว่า ๒0 หลักสูตร ตามความ

ต้องการของผู้สูงอายุ รวมทั้งยังใช้เป็นศูนย์กลางการทำากิจกรรมของผู้สูงอายุในพื้นที่ ยึดหลักการทำางานโดยใช้กลยุทธ์ ๕อ. ๕ก.  

ส่งผลให้ผู้สูงอายุพัฒนาตนเองเป็นแกนนำาจิตอาสาจำานวนมาก เกิดผลเป็นรูปธรรม มีรายได้ นำาความรู้ที่ได้ปรับใช้กับตนเองและ

ครอบครัว เกิดนวัตกรรมใหม่ๆในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของตนเอง

๓. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลนครเชียงราย  จัดตั้งโดย เทศบาลนครเชียงราย บริหารจัดการโดย

ภาคประชาชนรวมทั้งมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยบริการสาธาณสุขในพื้นที่ ๖ แห่ง และภาคีอื่นๆ ให้การดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน 

ติดเตียง ผู้พิการโดยจัดบริการ ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) การให้บริการในศูนย์พัฒนาฯ บริการฟื้นฟูสภาพ ด้วยทีมสุขภาขได้แก่ แพทย์แผน

ไทย กายภาพ กิจกรรมบำาบัด พยาบาลวิชาชีพ  care giver เปิดบริการทุกวันจันทร์–ศุกร์  โดยสามารถให้บริการได้วันละ ๓-๔ คน 

มีรถบริการรับ-ส่ง ๒) การให้บริการในชุมชน เป็นการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ร่วมกับทีมหมอครอบครัวและหน่วยบริการสาธารณสุข

ในพื้นที่ โดยมีการจัดประชุมทำาแผนร่วมกันทุกเดือนเพื่อหมุนเวียนเข้าให้บริการรวมทั้งดึงภาคีกลุ่มจิตอาสาผู้สูงอายุในชุมชน และ

แกนนำาศูนย์การเรียนรู้ฯเข้าร่วมเยี่ยม โดยแผนรายวัน ให้การดูแลโดย CG แผนรายสัปดาห์มี นักกายภาพ/แพทย์แผนไทย/นัก

กิจกรรมบำาบัด และแผนรายเดือน CM /ทีมสหสาขาวิชาชีพ/ผู้สูงอายุจิตอาสา และ ๓) การบริการด้านอื่นๆ  มีการจัดตั้งศูนย์กาย

อุปกรณ์ให้ประชาชนสามารถยืมหรือนำาไปใช้ในการดูแลตนเองและสมาชิกครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีการปรับบ้านและสิ่งแวดล้อม

ให้เหมาะกับการดำาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยการบูรณาการร่วมกับแกนนำาและคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุของโซน

ต่างๆ เข้ามาร่วมดำาเนินการ พัฒนานวัตกรรมและสื่อในการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯซึ่งใช้ในการดูแลผู้สูงอายุและ

จำาหน่ายเกิดรายได้  บริการรับรถ รับส่งผู้สูงอายุ จัดตั้งกองทุนสวัสดิการฯเพื่อดูแล care giver (เกิด เจ็บ ตาย)

๔. เมืองแห่งสุขภาพ เทศบาลนครเชียงรายมีการบูรณาการทำางานร่วมกันของหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ทั้ง ๖ แห่ง

เพ่ือให้การดูแลผู้สูงอายุสามารถให้บริการครอบคลุมท้ัง ๔ มิติ ท้ังการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูท้ังเชิงรุกและเชิงรับ ครอบคลุม

ทั้ง ๖๔ ชุมชน 

บริการเชิงรุก การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง

เข่าเสื่อม สมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้าประเมินความเสี่ยงในการหกล้ม สายตา อนามัยช่องปาก การประเมินความสามารถในการ

ทำากิจวัตรประจำาวัน เป็นต้น การควบคุมและป้องกันโรคอาทิการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ การรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อม

ให้เอื้อต่อสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุด้านสุขภาพ อาทิ การพอกเข่า แช่มือ แช่เท้า ฤาษีดัดตน 

มณีเวช SKT อาหารคือยา สร้างแกนนำาสุขภาพผู้สูงอายุ 

บริการเชิงรับ ให้บริการ ณ หน่วยบริการสาธารณสุขทั้ง ๖ แห่ง บริการครอบคลุม ๔ มิติ  โดยสหสาขาวิชาชีพ อาทิ แพทย์ 

ทันตแพทย์พยาบาล พยาบาล นักกายภาพ นักกิจกรรมบำาบัด นักวิชาการ เป็นต้น



๙๓

๕. การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงรายเพื่อหนุนเสริมด้านสุขภาพ  เปิดโอกาสและสร้างการ

มีส่วนร่วมให้ ชุมชน กลุ่มทางสังคม ชมรม หน่วยงาน องค์กร ขอรับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ ครอบคลุม

ทั้ง ๔ มิติ อย่างต่อเนื่อง โดยมีงบประมาณปีละกว่า ๑0 ล้านบาท สำาหรับการจัดกิจกรรมอบรมและส่งเสริมและป้องกันโรค มีการ

เก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งมีการถอดบทเรียนจากการดำาเนินงานต่างๆ และส่งคืนข้อมูลให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสะท้อนปัญหาและจัดการแก้ไขปัญหารวมทั้งพัฒนากิจกรรมการดูแลได้

๖. เมืองอาหารปลอดภัย เทศบาลมีการควบคุมและส่งเสริมรวมทั้งให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง มี

การจัดกิจกรรมต่างๆทั้งรณรงค์อาหารปลอดภัยให้ความรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ การออกสำารวจตรวจสอบการผลิต การเก็บข้อมูล 

รวบรวมสถิติ เพื่อนำามาวิเคราะห์แก้ไขและจัดการปัญหาที่พบ มีการบูรณาการทั้งจากชุมชน ผู้ประกอบการอาหาร รวมถึงสถาบัน

ทางการศึกษาต่างๆ อาทิการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษแบบครบวงจร ตั้งแต่ ต้นน้ำา ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารทั้งใน

ระดับครัวเรือนและชุมชน  กลางน้ำา ส่งเสริมการบริโภคผักอย่างต่อเนื่อง ปลายน้ำามีการจัดตั้งศูนย์จำาหน่ายผลิตภัณฑ์และเกษตร

ปลอดภัยเทศบาลนครเชียงราย เป็นต้น

๗. เมืองแห่งการท่องเที่ยว  จากการวิเคราห์ปัญหาและรวบรวมข้อมูลความต้องการของนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนคร

เชียงราย เกิดการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตของชุมชนโดยรถรางชมเมือง รถโค็ทการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศเส้นทางท่องเที่ยวสีเขียว  พัฒนาจุดท่องเที่ยว อาทิ ป่าดอยสะเก็น  มีเลนจักยานหลาหหลายแห่ง มีการจัดงานส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดทั้งปี อาทิ เชียงรายดอกไม้งาม เทศกาลอาหารฮาลาล เป็นต้น ส่งผลให้เกิดเงินหมุนเวียนในพื้นที่เป็น

จำานวนมาก

8. เมืองอัจฉริยะ (smart city ) เป็นการต่อยอดจากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากด้านต่างๆ เพื่อนำามาใช้เป็น

นโยบายพัฒนาเมืองเชียงรายด้วยระบบเทคโนโลยี การดูแลระบบจราจร ระบบความปลอดภัย พัฒนาการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต อาทิ การนำานาฬิกาอัจฉริยะใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยทำาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรณพา เพื่อเฝ้าระวังกรณีผู้สูงอายุล้มเกิด

อุบัติเหตุ หรือเกิดเหตุที่ไม่ปกติอื่นๆจะมีสัญญาณแจ้งเตือนไปที่ศูนย์เฉพาะกิจของเทศบาลฯและระบบการแพทย์ฉุกเฉินของโรง

พยาบาล ซึ่งสามารถรู้พิกัดการให้ความช่วยเหลือและเข้ามาช่วยเหลือได้ทันท่วงที 

8. การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน สนับสนุนและหนุนเสริมให้ชุมชนจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน ๔๖ 

กองทุน กองทุนออมสัจจะ ๔๖ กองทุน กองทุนวันละบาท ๓00 กองทุน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ๑0 กองทุน กองทุนฌาปนกิจ

ชุมชน ๒0 กองทุน กองทุนสวัสดิการอปพร.เขต ๓ ๑ กองทุน กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครเชียงราย ๑ กองทุน กองทุน

เครือข่ายพัฒนาสตรีเทศบาลนครเชียงราย ๑ กองทุน รวมท้ังหมด ๑๓๕ กองทุน ซ่ึงแต่ละกองทุน มีการนำาใช้ข้อมูลต่างๆ มาบริหาร

จัดการกองทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้สมาชิกเป็นอย่างดี



๙๔

๔. ระบบทำ�ให้เกิดนวัตกรรมหรือสิง่ใหมอ่ย�่งไร  
การวิเคราะห์วางแผนการดำาเนินงานต่างๆ การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำา จะทำาให้เข้าใจบริบทความต้องการของพื้นที่

สามารถพัฒนาข้อมูลสู่ระบบความคิดและวางแผนการดำาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อ

ออกแบบการดำาเนินงาน ค้นหาทุนและศักยภาพของพ้ืนท่ี ค้นหาแหล่งประโยชน์ต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลด้านปัญหาและความต้องการ

และนำาทุนเหล่านั้นมาบูรณาการเกิดการพัฒนานวัตกรรม และเกิดระบบในการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบถ้วนและครอบคลุม เกิด

นวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุ เช่น . มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย  ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุโซนที่ ๑-๕ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลนครเชียงราย  เมืองแห่งสุขภาพ เมืองแห่งการท่องเที่ยว  เมืองอัจฉริยะ(smart city ) เป็นต้น  

ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินงาน  ได้แก่  หน่วยบริการสาธาณณสุขในพื้นที่ทั้ง ๖ แห่งประกอบด้วย ศูนย์บริการ

สาธารณสุขเทศบาล ๑ น้ำาลัด ศูนย์ฯ ๒ สันหนอง กองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

รพ.สต.รอบเวียง รพ.สต.หัวฝาย รพ.สต.สันตาลเหลือง สสอ.เมือง สสจ.เชียงราย โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค โรงพยาบาลเกษมราษฎ์

ศรีบุรินทร์ วัดในพื้นที่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง88 แห่ง  วิทยาลัยสงฆ์ เชียงราย ม.ราชภัฏ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.ศว.องค์ลักษ์ 

ม.รามคำาแหง   ม.พะเยา ม.บูรพา กศน. เชียงราย พมจ.เชียงราย ธนาคารออมสิน ธนาคารธนาคารสงเคราะห์ สถานบันพัฒนา

ฝีมือแรงงาน ๒0 เชียงราย โครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข ชมรมร้านค้าเทศบาลนครเชียงราย ชมรมเสริมสวยเทศบาล

นครเชียงราย ผู้สูงอายุแกนนำา ผู้นำาชุมชน จิตอาสาผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ  ปราชญ์ชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ อสม. อปพร. กลุ่มแม่บ้าน

เป็นต้น

ด้านงบประมาณ เทศบาลนครเชียงราย มูลนิธิไจก้า สำานักงานกองทุนสนันสนุนสร้างเสริมสุขภาพ สำานัก ๓ กองทุนหลัก

ประกันสุขภาพพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย 

๕. How to
สิ่งที่ต้องเตรียม 

๑. ขั้นรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ

   เตรียมคน ผู้ให้ข้อมูล ผู้เก็บข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล แต่งตั้ง

   คณะทำางานการจัดเก็บข้อมูล เตรียมข้อมูล จปฐ ทะเบียน

   ราษฎร์ ข้อมูลจากสำานัก กองต่างๆ ของเทศบาลครอบคลุม

   ทุกด้าน อาทิ เทศบัญญัติ แผนพัฒนาสี่ปี ข้อมูลสุขภาพจาก

   หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทั้ง ๖ แห่ง สสอ เตรียม

   ระบบฐานข้อมูลโปรแกรมลงข้อมูล/ฟอร์มการเขียนรายงาน

   ข้อมูล

๒. ขั้นนำาใช้ข้อมูลสู่การดำาเนินงานในพื้นที่

๓. คณะกรรมการที่ประกอบด้วยทุกภาคส่วน

๔. มีการประชุมร่วมกัน ติดตาม กำาหนดแผนงาน รายละเอียด

   กิจกรรม และผลกระทบ

๕. มีเวทีประชุมร่วมกับชุมชน เวทีประชาคม เวทีข่วงผญ๋า สภา

    กาแฟแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๖. มีแผนกิจกรรมที่ทุกภาคส่วนมีบทบาทในหน้าที่ร่วมกับจัด

   กิจกรรมและออกแบบพัฒนากิจกรรม

๗. มีการรายงานผลการดำาเนินงานรายละเอียดงบประมาณ 

บริบท/เงื่อนไขของพื้นที่

เทศบาลนครเชียงรายมีชุมชนที่มีความหลากหลายทั้งพื้นที่และ

วัฒนธรรม มีทุนและศักยภาพในพื้นที่ค่อนข้างมาก ตั้งอยู่ใน

จุดศูนย์กลางของจังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางของความเจริญ

ในทุกๆด้าน ทั้งด้านประชากร เศรษฐกิจ การค้าการคมนาคม 

การท่องเที่ยวมีการประสานงานร่วมกันระหว่าง องค์กร หน่วย

งาน ชุมชน โดยมีเทศบาลเป็นจุดเชื่อมประสานในการพัฒนา

งานในเขตเทศบาล อย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลากหลายช่อง

ทาง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในทุกๆด้าน ในด้านการพัฒนา

เมืองเทศบาลมีแนวคิดในการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ โดย

เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจน

การจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

พัฒนาระบบขนส่งมวลชน การให้บริการระบบเทคโนโลยี โดย

การออกแบบการพัฒนาเมืองเน้นการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ยังต้องการการพัฒนาเมืองที่มุ่งเน้นให้เกิดการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการ

ด้านสุขภาพ ด้านสาธารณสุข การเป็นเมืองอาหารปลอดภัย

การพัฒนาและการปรับตัวให้เท่าทันพลวัตทางสังคมและ

พลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง

โอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ให้กับประชาชนใน

พื้นที่ รวมถึงการป้องกันและแก้ปัญหาอื่นๆที่สร้างผลกระบต่อ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่



๙๕

Tips : ท่านจะนำาสู่การนำาใช้ในพื้นที่ตนเองอย่างไร

Do

๑. ทำาความเข้าใจแนวทางการบูรณาการร่วมกันตั้งแต่การจัด

   เก็บข้อมูล นำาใช้ข้อมูล จัดทำาโครงการ/กิจกรรม

๒. สร้างระบบการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และความเป็น

   เจ้าของโครงการ

๓. พัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมประเมินร่วมกัน

Don’t

๑. คณะกรรมการบางท่านไม่เข้าร่วมประชุม มีข้อสงสัยในการ

   ดำาเนินงาน มีข้อแลกเปลี่ยนแต่ไม่แสดงความคิดเห็น 

หลักสูตร

การนำาใช้ข้อมูลในเขตชุมชนเมือง ๒ การพัฒนานวัตกรรมใน

การดูแลผู้สูงอายุ

กระบวนการ

ขั้นรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา

๑. การดำาเนินการทำา TCNAP , RECAP ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ

   โดยมีการเตรียมคน เตรียมข้อมูล เตรียมระบบฐานข้อมูล

๒. สร้างความเข้าใจแก่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมีส่วน

   ร่วมในการจัดทำาระบบข้อมูล

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ ทีมงาน  

๔. ลงเก็บข้อมูลในพื้นท่ี                                                                     

๕. จำาแนกทุนทางสังคม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและ

   ความต้องการต่างๆ ๖ ระดับ บุคคลและ ครอบครัว ระดับ

   กลุ่มทางสังคม ระดับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาค

   เอกชน ระดับชุมชน ระดับตำาบล ระดับเครือข่าย 

๖. ลงโปรแกรม จัดทำาฐานข้อมูลต่างๆ

๗. วิธีรวบรวมข้อมูลโดยเทศบาลขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ

   รวมทั้งมีการจัดทำาฐานข้อมูลเอง

8. ก่อนนำาใช้ข้อมูลจะนำาข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์

   ผ่านการประชุมระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ

   ตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นนำาใช้ข้อมูล

๑. เทศบาลฯประสานความร่วมมือ  จัดเวทีสร้างการมีส่วนร่วม

   ในการดำาเนินงานทั้งในชุมชน และหน่วยงาน ดึงทุนต่างๆ 

   ร่วมคิดร่วมทำาร่วมตัดสินใจ

๒. ประชุม จัดทำาโครงการ กิจกรรม ร่วมวางแผนทุกภาคส่วน

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการกำาหนดบทบาทหน้าที่ กำาหนดแผนงาน 

๔. จัดทำาบันทึกข้อตกลง MOU

๕. เสริมสร้างศักยภาพผู้นำา พัฒนาศักยภาพทีมทำางานทั้งภาค

   ประชาชน หน่วยงาน 

๖. ดำาเนินการตามแผนงาน

๗. เสริมแรงบวก เชิดชูเกียรติ

8. สรุปผล ประเมินผล ถอดบทเรียน นำาข้อมูลต่างๆวิเคราะห์

๙. พัฒนานวัตกรรม พัฒนางาน ขยายผลสู่พื้นที่อื่น



๙๖

๑. สถ�นก�รณน์ำ�สูก่�รพัฒน�ระบบ
จากสถานการณ์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย และจากข้อมูลประชากรในพ้ืนท่ีเทศบาลตำาบลแม่ปูคา มีประชากร

ทั้งหมด ๕,88๙ คน พบว่า มีประชากรอายุ ๖0 ปี ขึ้นไป จำานวน ๑,๒๓๑ คน โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ ๖0-๖๙ ปี 

จำานวน 88๑ คน ร้อยละ ๑๔.๙๖ รองลงมาคือช่วงอายุ ๗0-๗๙ ปี  จำานวน ๒๔๑ คน ร้อยละ ๔.0๙ ตามลำาดับ จากประชากรผู้สูง

อายุทั้งหมด พบว่า มีพฤติกรรมเสี่ยงจำานวน ๑,๓๒๑ คน ร้อยละ ๒๒.๔๓ โดยพฤติกรรมเสี่ยงส่วนใหญ่คือ ไม่ตรวจสุขภาพประจำาปี 

จำานวน ๔๖๑ คน ร้อยละ ๓๔.๙๓ รองลงมาคือไม่ออกกำาลังกาย จำานวน ๓๕๗ คน ร้อยละ ๒๙ การป่วยด้วยโรคเรื้อรังของผู้สูงอายุ 

พบว่า มีผู้สูงอายุป่วยด้วยโรคเรื้อรังจำานวน ๑,๑๕๙ คน ร้อยละ ๙๔.๑๕ ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิต จำานวน ๓๕๑ คน 

ร้อยละ ๒8.๕๑ รองลงมาคือโรคกระดูก กล้ามเน้ือและข้อ จำานวน ๒๖๖ คน ร้อยละ ๒๑.๖0 ตามลำาดับ การคัดกรองซึมเศร้า (๒Q)

๑๓ คน ร้อยละ 0.๒๒ จำานวนและร้อยละผู้ป่วยจิตเวชทั้งหมด แบ่งเป็น (๑) ควบคุมอาการและพฤติกรรมได้ ๑๙ คน ร้อยละ๑0 

(๒) ควบคุมอาการ พฤติกรรมได้บ้าง - คน  ร้อยละ - (๓) ควบคุมอาการ พฤติกรรมไม่ได้เลย - คน ร้อยละ –  จากการศึกษา

ข้อมูลประชากรในพื้นที่ อีกทั้งต้นทุนและศักยภาพที่มี ได้แก่ จำานวนอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญสุขภาพจิต ๑๙ คน  ร้อยละ 

๑๒.๑0 จำานวนครั้งของการเกิดภาวะจิตเวชฉุกเฉิน(รอบปีปัจจุบัน) ๔ ครั้ง ทุนทางสังคมที่มีศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย

จิตเวชและผู้พิการในชุมชน ได้แก่ รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย  กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำาบลแม่ปูคา อสม.เชี่ยวชาญสุขภาพจิต Caregiver 

กรมสุขภาพจิตเขตที่ ๑ ชมรมสานสัมพันธ์สันกำาแพง อสม. โรงพยาบาลสันกำาแพง โรงพยาบาลสวนปรุง เทศบาลตำาบลแม่ปูคา

จึงได้มีการดำาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นตำาบลแม่ปูคา ในการเพิ่มขีดความสามารถของ

บุคลากรที่ดูแลงานระบบการดูแลผู้สูงอายุให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เสริมสร้างสุขภาพ โดยเฉพาะสุขภาพจิตและสังคม ให้แก่ผู้

สูงอายุ โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นสำาหรับการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง) กล่าวคือ การจัดทำาแผนที่เดินดิน

อย่างมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นแผนที่แสดงที่อยู่ของผู้สูงอายุ โดยใช้สีแทนสัญลักษณ์ผู้สูงอายุแต่ละประเภท ได้แก่ ๑.สีเขียว (ผู้สูงอายุติด

สังคม) ๒.สีเหลือง (ผู้สูงอายุติดบ้าน) ๓.สีแดง (ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง) การจัดทำาแผนที่เดินดิน จะทำาให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

สามารถเข้าไปดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที โดยเฉพาะผู้สูงอายุป่วยติดเตียงที่อาจจะมีภาวะซึมเศร้า ซึ่ง

เป็นปัญหาทางจิตที่ควรได้รับการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด อีกทั้งมีงานและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ดำาเนินการเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ผู้

สูงอายุและผู้พิการในชุมชน เช่น (๑) อบรมให้ความรู้ ทักษะการอยู่ร่วมกันในชุมชนทั้งผู้พิการ ผู้บกพร่องทางจิต และครอบครัว 

(๒) จัดเวทีวิทยากรกระบวนการ / คืนข้อมูลให้ชุมชน สรุปถอดบทเรียน (๓) เป็นผู้ประสานการจ้างงานในชุมชน / ประสาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๔) เป็นพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูล (๕) ติดตามการทำางานของผู้พิการ ผู้

บกพร่องทางจิต ที่ได้รับการจ้างงานในชุมชน  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ รวมไปถึงการกำาหนดนโยบาย

สาธารณะด้านการดูแลผู้สูงอายุและสร้างรูปธรรมของการปฏิบัติในพ้ืนท่ีให้ชัดเจนมากข้ึน โดยเน้นการบูรณาการกับทุกภาคส่วน 

ซ่ึงจากการดำาเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ ก่อเกิดรูปธรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในหลายด้าน ได้แก่ การจัดบริการ

ดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน Day care โปรแกรมคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ ธนาคารความดี ธรรมนูญชุมชนตำาบลแม่ปูคาเพื่อ

ผู้สูงอายุ โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้ เป็นต้น ทั้งนี้จากการดำาเนินงานโครงการพบว่ายังมีกิจกรรมที่ยังดำาเนินการไม่แล้วเสร็จ อัน

เนื่องมาจากมีการปรับเปลี่ยนคณะทำางานและเจ้าหน้าที่ดำาเนินงาน โดยมีการมอบหมายงานโรงเรียนผู้สูงอายุในเทศบัญญัติของ

เทศบาลฯ จากกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็น งานพัฒนาชุมชน สำานักปลัดเทศบาล ซึ่งมีบุคลากรประจำาในส่วนงาน

เพียง ๒ ท่าน  ประกอบกับ ภารกิจงานประจำาของงานพัฒนาชุมชน มีค่อนข้างมาก ได้แก่ งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ 

เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิด งานสภาเด็กและเยาวชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน งานวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น

๒.๗ ระบบนิเวศผู้สูงอายุ

๒.๗.๑ การใช้ข้อมูลในการวางแผนช่วยเหลือ
ดูแลผู้สูงอายุ
เทศบาลตำาบลแม่ปูคา อำาเภอสันกำาแพง จังหวัดเชียงใหม่
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๒. แผนภ�พระบบนิเวศผูสู้งอ�ยุ

เส้นทางการพัฒนา

พ.ศ. ๒๕๕๓ เนื่องจากตำาบลแม่ปูคา มีข้อมูลสถิติการฆ่าตัวตายสูงเป็นลำาดับต้นๆของอำาเภอ สันกำาแพง และส่งผลให้เกิด

ปัญหาต่างๆขึ้นในชุมชน เช่น ญาติ ครอบครัวสูญเสีย เสียใจ และมีแนวโน้มความคิดที่จะฆ่าตัวตาย เกิดภาวะซึมเศร้า มีผู้ป่วย

จิตเวชในชุมชน แต่ชุมชนยังไม่ให้การยอมรับผู้ป่วย กินยาไม่ครบ บางรายมีอาการรุนแรง อาละวาด ส่งผลกระทบต่อชุมชน ผู้ป่วย

ไม่ได้ทำางานเป็นภาระต่อครอบครัว กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านในตำาบลแม่ปูคา อ.สันกำาแพง จ.เชียงใหม่ โดยการ

สนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำาบลแม่ปูคา จึงได้รวมตัวกันและจัดตั้ง ชมรมอุ่นใจ ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยเริ่ม

จากการจัดกระบวนการด้านสุขภาพจิตขึ้น   ณ สถานีอนามัยบ้านป่าสักน้อย มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ป่วยทางจิตและญาติตลอดจน 

อสม.ได้เข้าใจเรื่องความเจ็บป่วยทางจิต  ลดความตึงเครียด  เกิดความคุ้นเคย  ยอมรับซึ่งกันและกัน  งานและกิจกรรมที่ชมรมได้

ดำาเนินการในระยะนี้ ประกอบด้วย ๑) จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต รู้เท่า รู้ทัน เข้าใจ ภาวะซึมเศร้า โดยมีผู้ดำาเนินการหลัก คือ 

ชมรมอุ่นใจ และการดำาเนินงานส่งผลต่อผู้ป่วยจิตเวช ผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน ๒) โครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันภาวะ

ซึมเศร้า โดยมีผู้ดำาเนินการหลัก คือ ชมรมอุ่นใจ และการดำาเนินงานส่งผลต่อผู้ป่วยจิตเวช ผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน ได้แก่ 

ชมรมอุ่นใจ ๓) ติดตาม เยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยจิตเวช ๓.๑) เฝ้าระวัง ให้คำาปรึกษา เยี่ยมกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้า ๓.๒) ประสานงานกับ

รพ.สต.บ้านป่าสักน้อยเพื่อส่งต่อ โดยมีผู้ดำาเนินการหลัก คือ ชมรมอุ่นใจ รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย และการดำาเนินงานส่งผลต่อผู้ป่วย

จิตเวช สูงอายุและผู้พิการในชุมชน 

ช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๕๙ ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน ที่เป็นแกนนำาของชมรมอุ่นใจนั้น ได้มี

แนวคิดในการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำาหรับแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ชุมชนบ้านป่าสักน้อยได้เข้าไปประเมินคัดกรองสุขภาพและวางแผนการรักษา แต่ยังไม่เกิดขั้นตอนการทำางานของรูปแบบแผนที่เดิน

ดินผู้สูงอายุติดเตียงที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากนัก

ปี พ.ศ. ๒๕๖0 เริ่มต้นโครงการแผนที่เดินดิน โดยเริ่มสำารวจข้อมูลผู้สูงอายุ โดยอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำาหมู่บ้าน ๔ 

ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสิทธิรักษาต่าง ๆ ตามพื้นที่รับผิดชอบของ อาสาสมัคร

สาธารณสุขแต่ละหมู่บ้าน ที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนมากขึ้น
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ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เริ่มจัดทำาฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ทั้งหมดในตำาบลแม่ปูคาตามข้อมูล ๔ ด้าน และนำาเข้าฐานข้อมูล เพื่อประเมิน

และแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ โดย รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย  ผู้นำาชุมชน และท้องถิ่น อีกทั้งโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันภาวะซึมเศร้า

ในผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้เท่าทันสถานการณ์ ภาวะซึมเศร้า ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีทักษะในการดูแลตนเองให้ห่างไกลจาก

สภาวะซึมเศร้า และส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบองค์รวมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่อให้มีความเชื่อมั่นในการดูแลตนเอง 

สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วม จำานวน ๑๒0 คน

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดทำาแผนงานทั้ง ๔ ด้าน พร้อมทั้งแบ่งกิจกรรมการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับแผนงานดังกล่าว อีกทั้ง

เชื่อมโยงโครงการและแหล่งที่มางบประมาณกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำานักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เทศบาลตำาบล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 

การดำาเนินการงานเด่น

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงานการดูแลกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง) เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษา (๑) 

เจ้าอาวาสทุกวัด และอารามในตำาบลแม่ปูคา (๒) กำานันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำาบลแม่ปูคา (๓) นายกเทศมนตรีตำาบลแม่ปู

คา และสมาชิกสภาทุกท่าน (๔) ผู้อำานวยการโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนในตำาบลแม่ปูคา (๕) ประธานชมรมอสม.ทุกหมู่บ้านใน

ตำาบลแม่ปูคา (๖) เจ้าหน้าที่และพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำาบลแม่ปูคา

๒. การใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งในการดำาเนินงานการดูแลกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง) เช่น ข้อมูลเก่ียวกับประวัติ

การรักษาของผู้ป่วยที่สามารถเข้าถึงได้ ของ รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย โรงพยาบาลสันกำาแพง และโรงพยาบาลสวนปรุง เพื่อวางแผน

การดูแลและให้การช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพในกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง)

๓. การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมที่ให้การดูแลกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง) เช่น การจัดอบรมเกี่ยวกับการ

เยี่ยมบ้าน ให้กับอสม. โดยการดำาเนินการของโรงพยาบาลสันกำาแพง การจัดอบรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิต ให้กับญาติ และ

ผู้ดูแล โดยการดำาเนินการของชมรมอุ่นใจ การจัดอบรมเกี่ยวกับ รู้ทันภาวะซึมเศร้า ให้กับ ผู้นำาชุมชน และผู้นำาธรรมชาติโดยการ

ดำาเนินการของชมรมอุ่นใจ 

๔. การบริการช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว มีการจัดบริการอุปกรณ์กายภาพ

บำาบัดภายในศูนย์ฟื้นฟูฯ ภายใต้การแนะนำาดูแลของนักกายภาพบำาบัด จากโรงพยาบาลสันกำาแพง ชื่อ นางสาวปิยะมาศ คีรีแก้ว

โดยเปิดให้บริการเป็นประจำาสัปดาห์ละครั้ง(ทุกวันพฤหัสบดี) เวลา 08.๓0-๑๒.00 น. มี อสม.ให้การบริการ จำานวน ๑๑ คนต่อ

สัปดาห์ชื่อ (๑) นางสาวกุหลาบ ยาระปา (๒) นางสมหมาย มะโนคำา (๓)นางอำาไพ วรรณก้อน (๔) นางสร้อยสังวาล หมูเขียว (๕) 

นางอำาไพ ไชยวงค์ (๖) นางสำารวย ขันนันต๊ะ (๗) นางวิชุดา คำาอ้าย (8) นางอรวรรณ มูลศรี (๙) นางจันทิรา จินา (๑0) นางอรพินท์

สุทธะ (๑๑) นายวิศิษฐ์ ไชยแดง มีผู้มารับบริการ เฉลี่ยสัปดาห์ละ ๑๕-๒0 คน

๕. การจัดทำาแนวปฏิบัติหรือคู่มือในการดำาเนินงาน เช่น แนวปฏิบัติในเรื่องของ การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยความสุข ๕ 

มิติ โดยชมรมอุ่นใจ แนวปฏิบัติในเรื่องของ การส่งเสริมสุขภาพจิต รู้เท่า รู้ทัน เข้าใจภาวะซึมเศร้า โดยชมรมอุ่นใจ 

๖. การค้นหาทุนทางสังคมอ่ืนๆและแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชน เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ

ป่วยติดเตียง) เช่น ชมรมสานสัมพันธ์สันกำาแพง ช่วยเหลือในเรื่องของ แลกเปลี่ยนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกที่เป็น

ครอบครัวผู้ป่วย และจิตอาสา และเป็นตัวประสานในเรื่องการจ้างงานของผู้ป่วยจิตเวช
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๓. ผลทีเ่กิดจ�กก�รพัฒน�ระบบ  

ผลต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย

การจัดทำาระบบข้อมูลผู้สูงอายุในรูปแบบแผนท่ีเดินดินน้ัน กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้สูงอายุ ๓ ประเภท ทำาให้มีข้อมูลพ้ืนฐาน

เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ได้แก่ บ้านเลขที่ จุดที่ตั้งในหมู่บ้าน สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ข้อมูลสถานะสุขภาพ ข้อมูลทุนและศักยภาพที่ใช้

ในเพื่อจัดการปัญหาตามความต้องการและความเป็นจำาเป็นของผู้สูงอายุแต่ละประเภท เกิดเป็นแผนการดูแลสุขภาพผุ้สูงอายุที่มา

จากการใช้ข้อมูลและชุมชนจัดทำาแบบมีส่วนร่วม 

(๑) สีเขียว (ผู้ป่วยติดสังคม) มีการรวมกลุ่มทำากิจกรรมในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ ทำาให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในชุมชนมากยิ่ง

ขึ้น อีกทั้งกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคมมีการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุสีเหลือง (ผู้สูงอายุติดบ้าน) และกลุ่มสีแดง 

(ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง) 

(๒) สีเหลือง (ผู้สูงอายุติดบ้าน) ได้รับการกระตุ้นให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยให้มีการเข้าสังคมมากขึ้น และมีการ

เสริมความพร้อมด้านการดูแลสุขภาพ ทำาให้สามารถเปลี่ยนจากกลุ่มสีเหลือง (ผู้สูงอายุติดบ้าน) ไปสู่กลุ่มสีเขียว (ผู้ป่วยติดสังคม) 

ได้ ผ่านโรงเรียนผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุ 

(๓) สีแดง (ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง) ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามแผนการช่วยเหลือ ๔ ด้าน อย่างท่ัวถึงและทันท่วงที โดยมีทุน

ทางสังคมเป็นผู้ดำาเนินการ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล โครงการ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำานักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เทศบาลตำาบลแม่ปูคา และกองทุนระบบการดูแลระยะยาวฯ (LTC) 

ผลต่อหน่วยงานและองค์กร

๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล มีแผนจัดการดูแลในกลุ่มผู้สูงอายุป่วยติดเตียง โดยผ่านกองทุนระบบการดูแลระยะ

ยาวฯ (LTC) และมีฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงป่วยเป็นโรคต่าง ๆ เพื่อวางแผนการป้องกัน 

๒. อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำาหมู่บ้าน จิตอาสา และชมรมอุ่นใจ มีการสำารวจหาอาสาสมัครอย่างต่อเน่ือง และมีกิจกรรม

ที่จัดขึ้นสำาหรับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม ทำาให้เกิดการสร้างทัศนคติที่ดีต่องานจิตอาสาในชุมชน 

๓. กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำาบลแม่ปูคา มีการวางแผนจัดสวัสดิการ การออม การช่วยเหลือเงินทดแทนกรณีเจ็บ

ป่วยมีค่าชดเชยเมื่อรักษาตัวในโรงพยาบาล  กรณีเสียชีวิตก็มีเงินชดเชยให้ตามอายุการเป็นสมาชิก ให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนได้ เป็นสวัสดิการที่ก่อตั้งโดยชุมชน ดูแลโดยชุมชน และเพื่อชุมชน

๔. เทศบาลตำาบลแม่ปูคา งานพัฒนาชุมชน และงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ใช้ข้อมูลวางแผนโครงการในเทศบัญญัติได้

อย่างครบถ้วน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านเศรษฐกิจ ๒) ด้านสังคม ๓) ด้านสุขภาพ ๔) ด้านสิ่งแวดล้อม และมีการจัดทำาโรงเรียนผู้สูง

อายุที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น 

ผลต่อชุมชน

๑. ชุมชนมีส่วนร่วมในการสำารวจข้อมูล สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้านและติดเตียง และการสอดส่อง

ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอย่างทั่วถึง

๒. ชุมชนมีฐานข้อมูลสำาหรับส่งเสริมการช่วยเหลือกันที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้น   

๓. ลดปัญหาช่องว่างระหว่างผู้ป่วยติดเตียงกับชุมชน ที่อาจเกิดจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป รูปแบบครอบครัวขนาดเล็กเพิ่ม

มากขึ้น การจัดทำาแผนที่เดินดินทำาให้ชุมชนได้รับรู้ความภาวะสุขภาพของเพื่อนบ้านและใกล้เคียง

๔. สร้างเครือข่ายมากขึ้น ในชุมชนมีทั้งกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มจิตอาสา เป็นต้น การ

จัดทำาแผนที่เดินดินก่อให้เกิดการประสานงานระหว่างกลุ่มองค์กรด้วยกัน และสามารถขยายผลการช่วยเหลือ ด้านการดูแลสุขภาพ

ทางเลือก แพทย์แผนไทย ด้านการจ้างงาน ด้านการขอทุนสนับสนุนไปยังกลุ่มองค์กรภายนอกชุมชนได้ด้วย 

๕. สร้างทัศนคติที่ดีในการมีส่วนร่วม  สร้างความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น สร้างความตระหนักในการช่วยเหลือกัน 

ช่วยสอดส่องดูแลซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องมีอามิตรสินจ้างเป็นตัวตั้ง 
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๔. ระบบทำ�ให้เกิดนวัตกรรมหรือสิง่ใหมอ่ย�่งไร  
๑. เทศบาลตำาบลแม่ปูคามีการพัฒนานำาข้อมูลในการส่งเสริมแก้ไขปัญหาสำาหรับผู้สูงอายุ ได้แก่  เทศบาลตำาบลแม่ปูคา 

ร่วมกับ รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ร่วมกันจัดทำาฐานระบบข้อมูลผู้สูงอายุในตำาบล เพ่ือใช้ในการวางแผนการดูแลผู้สูงอายุ การคัดกรอง

คัดแยกประเภทผู้สูงอายุตามลำาดับในการต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เป็นฐานข้อมูลให้แก่ อสม. อผส. Caregiver ที่มีความ

ชำานาญในการดูแลผู้สูงอายุแต่ละด้านครบถ้วนทุกหมู่บ้าน มีการประกาศและประชาสัมพันธ์ในตำาบลเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพ

แก่ผู้สูงอายุ และครอบครัวทางสถานีวิทยุข่าวชุมชนตำาบลแม่ปูคา เสียงตามสายของเทศบาล ในช่วงเย็นของทุกวัน รวมไปถึงการ

ลงพ้ืนท่ีเย่ียม และประเมิน สร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในชุมชนของผู้พิการ ผู้บกพร่องทางจิต การเข้าใจตนเอง ครอบครัวเห็นคุณค่า

ในตนเอง เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้

๒. การพัฒนาระบบบริการให้แก่ผู้สูงอายุ ได้แก่ เทศบาลตำาบลแม่ปูคา ได้จัดบริการรถ EMS ของเทศบาล บริการรับ-ส่ง 

๒๔ ชม. กรณีผู้สูงอายุประสบอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน มีการจัดบริการรับ-ส่งผู้สูงอายุที่จำาเป็นต้องเดินทาง ไปร่วมกิจกรรมในและนอก

ชุมชน เช่น ไหว้พระ ๙ วัด ธรรมะสัญจร มีบริการรับ-ส่งผู้สูงอายุเพื่อไปติดต่อความช่วยเหลือภายนอกพื้นที่ เช่น ไปโรงพยาบาล

ตามหมอนัด มีการจัดบริการรับ-ส่งผู้สูงอายุที่จำาเป็นต้องเดินทาง ไปร่วมกิจกรรมในและนอกชุมชน เช่น ไหว้พระ ๙ วัด ธรรมะ

สัญจร มีบริการรับ-ส่งผู้สูงอายุเพื่อไปติดต่อความช่วยเหลือภายนอกพื้นที่ เช่น ไปโรงพยาบาลตามหมอนัด  นอกจากนี้ในส่วนของ 

รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย มีการจัดบริการสุขภาพ การให้คำาปรึกษาเรื่องสุขภาพสำาหรับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดทำาแผนที่เดินดินสำาหรับผู้

สูงอายุในตำาบล และมีกลุ่มจิตอาสาในพื้นที่ เช่น ชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ชมรมอุ่นใจ นำาใช้ข้อมูลเหล่านี้

๓. การนำาใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งในการดำาเนินงานการดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำานวนของกลุ่มเปราะบาง 

ของแบบสำารวจระดับบุคคลและครอบครัว(TCNAP) ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลการเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือพิการ การดูแลรักษาเมื่อมีภาวะ

เจ็บป่วย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านป่าสักน้อย ข้อมูลเกี่ยวกับ การวางแผนจัดหางบเงินทุนสนับสนุนของกองทุน 

ของทต.แม่ปูคา ข้อมูลเกี่ยวกับ กายอุปกรณ์ ของ รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย เพื่อวางแผนการดูแลและให้การช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพใน

กลุ่มเปราะบาง เป็นต้น  

๔. การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมที่ให้การดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมเกี่ยวกับการเยี่ยมบ้าน ให้กับ

อสม. โดยการดำาเนินการของโรงพยาบาลสันกำาแพง และ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ เทศบาลตำาบลแม่ปูคา การจัด

อบรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิต ให้กับญาติ และผู้ดูแล โดยการดำาเนินการของชมรมอุ่นใจ การจัดอบรมเกี่ยวกับ รู้ทันภาวะ

ซึมเศร้า ให้กับผู้นำาชุมชน และผู้นำาธรรมชาติโดยการดำาเนินการของ ชมรมอุ่นใจ เป็นต้น

๕. How to  

สิ่งที่ต้องเตรียม

คน

๑. ชุมชน อสม. Caregiver อพม. อผส.

๒. (ศูนย์รวมภูมิปัญญาท้องถิ่นตำาบลแม่ปูคา) โรงเรียนผู้สูงอายุ

๓. ชมรมผู้สูงอายุแม่ปูคา

๔. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำาบลแม่ปูคา

๕. กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำาบลแม่ปูคา

๖. ชมรมอุ่นใจ ชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย    

ข้อมูล

๑. ฐานข้อมูลตำาบล TCNAP/RECAP

๒. ข้อมูลประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ๑๖ หัวข้อ (รพ.สต)

๓. ข้อมูลประเมิน ADL (รพ.สต.) ข้อมูลคัดกรองสุขภาพจิต 

   2Q 9Q

๔. ข้อมูลมือ ๒ ในชุมชน เช่น จปฐ. แผนชุมชน แผนพัฒนา

   ตำาบล กชช.2 ค. ข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้อง     

บริบท/เงื่อนไขของพื้นที่

๑. นโยบายหลักของผู้บริหารท้องถิ่น

๒. ความพร้อมด้านจิตอาสา อาสาสมัครในพื้นที่

๓. ปริมาณเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ต่อ ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่ม

   เปราะบางที่ต้องได้รับการดูแล
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Tips : ท่านจะนำาสู่การนำาใช้ในพื้นที่ตนเองอย่างไร

Do

๑. สร้างระบบการทำางานที่ชัดเจน ตามหน้าที่รับผิดชอบที่

   เหมาะสม

๒. เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร จิตอาสา มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน

   ชัดเจน ความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกัน

๓. การมีส่วนร่วมของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับดูแลกลุ่มเปราะบาง

   อย่างใกล้ชิด เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือดูแลกลุ่มเปราะบาง

   รอบข้าง

4. ข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงต้องได้รับการประเมินและยืนยันจาก

   เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ชัดเจน และการติดตามข้อมูลเป็น

   ประจำา

Don’t

๑. การปล่อยปละละเลยผู้ป่วยติดเตียง จำาเป็นต้องมีผู้ดูแล

   สม่ำาเสมอ อาจมีปัญหาสุขภาพจิตตามมาจากการเจ็บป่วย

   เรื้อรัง

๒. หลีกเลี่ยงการคาดคะเนสภาพการเจ็บป่วยจากข้อมูลที่ไม่

   ชัดเจน ผู้ป่วยแต่ละรายมีการดูแลรักษาแตกต่างกัน 

หลักสูตร

การทำาแผนที่เดินดินอย่างมีส่วนร่วม เพื่อใช้สำาหรับดูแล

ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง)

กระบวนการ

๑. ค้นหาทุนบุคคล กลุ่มอาสาสมัคร จิตอาสาเพื่อค้นหาและ

   พัฒนาศักยภาพทุนให้มีความเหมาะสมกับการดูแล

๒. ตั้งคณะทีมงาน แบ่งงานอย่างชัดเจน การกระจายงานเพื่อให้

   เกิดการทำางานแบบมีส่วนร่วม 

๓. วางแผน จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วน ชัดเจน เพื่อสร้าง

   ฐานข้อมูลที่สามารถนำาไปใช้งานได้อย่างถูกต้องแม่นยำา

๔. จัดทำากฎเกณฑ์ ระเบียบ การทำางานร่วมกันในพื้นที่อย่าง

   ชัดเจน

๕. มีการประชุมวางแผนการทำางานเป็นระยะเพื่อติดตาม สรุป

   ผล และแก้ไขข้อบกพร่อง หรือปรับปรุงการทำางานให้ดียิ่งขึ้น
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๑. สถ�นก�รณน์ำ�สูก่�รพัฒน�ระบบ
เทศบาลตำาบลเสริมงาม มีพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบท้ังหมด ๑๗.๕ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืน ๑๒ หมู่บ้าน มีจำานวน

หลังคาเรือนทั้งหมด ๒,8๙๗ หลัง มีประชากรทั้งหมด 8,๕๔๒ คน ชาย ๔,๒๕๖ คน หญิง ๔,๒8๖ คน และมีผู้สูงอายุทั้งหมด 

๒,๒๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๓ ของประชากรทั้งหมด ทำาให้พื้นที่เขตเทศบาลตำาบลเสริมงามเข้าสู่การเป็นเมืองผู้สูงอายุอย่าง

เต็มตัว มีผู้สูงอายุสามารถเดินทางได้เอง ผู้สูงอายุที่ป่วยติดบ้าน ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ผู้เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ (๕0 

ปีขึ้นไป) ผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง และผู้สูงอายุที่พิการ ส่งผลกระทบกับสมาชิกในครอบครัว จำานวน ๑,๓๔๙ คน และครัวเรือนจำานวน

๓,๙๗๑ หลังคาเรือน  เทศบาลตำาบลเสริมงามจึงได้บริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่รวมถึงแนวทางการดูแลที่เป็น

ระบบอย่างยั่งยืน โดยที่ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ต้นทุนและศักยภาพ คือ ผู้สูงอายุและคนพิการมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ชมรมผู้สูงอายุ 

ชมรมคนพิการและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่มีการขับเคลื่อนงานงานการดูแล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการ

ในพื้นที่ โดยมีฐานความคิดการขับเคลื่อนการพัฒนา คือ 

ฐานคิดที่ ๑ เสริมเกษียณ เป็นการสำารวจข้อมูลสุขภาพ ศักยภาพการมองเห็นและเคลื่อนไหว สภาพความเป็นอยู่ รวมทั้ง

สภาพบ้านของผู้เข้าสู่วัยเตรียมสูงอายุ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

ฐานคิดที่ ๒ เสริมเฮียน เป็นการปรับสภาพบ้านให้เหมาะสมกับสุขภาพและความสามารถในการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ 

และผู้พิการ

ฐานคิดที่ ๓ เสริมพัฒน์ เป็นพื้นที่ให้บริการด้านสวัสดิการสำาหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสของเทศบาล

การพัฒนากลไกและระบบการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการจากการนำาใช้ทุนทางสังคมในการกำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน

ให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงการบูรนาการความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง จนสามารถมี

ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการทำาหน้าท่ีเป็น “ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการโดยชุมชนท้องถ่ิน”

๒.๗ ระบบนิเวศผู้สูงอายุ

๒.๗.๒ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
เพื่อผู้สูงอายุ
เทศบาลตำาบลเสริมงาม อำาเภอเสริมงาม จังหวัดลำาปาง
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๒. แผนภ�พระบบนิเวศผูสู้งอ�ยุ

๓. ผลทีเ่กิดจ�กก�รพัฒน�ระบบ  

จากสถานการณ์ของผู้สูงอายุในพื้นที่ เทศบาลตำาบลเสริมงามได้ดำาเนินการที่ผ่านมาทำาให้เกิดรูปธรรมในการสร้างการเรียน

รู้ในการปกรับสภาพแวดล้อมสำาหรับผู้สูงอายุในพื้นที่จนเกิดเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓ ระดับคือ ชุมชน  อปท. และ

อำาเภอ และมีหลักสูตรการเรียนรู้ในการปรับสภาพบ้านคือ “หลักสูตรชุมชนสร้างบ้านท้องถิ่นสร้างเมือง” ที่เป็นรูปแบบสำาหรับการ

สร้างการเรียนรู้ในการปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมให้กับเครือข่ายในการปรับสภาพบ้านเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ และมีกระรูป

แบบการจัดการการปรับสภาพบ้าน จำาแนกตามงบประมาณการปรับ การปรับสภาพบ้านการออกค่าใช้จ่ายเอง การปรับสภาพบ้าน

ร่วมจ่ายจำานวน การปรับสภาพบ้านขอสนับสนุน ท่ีผ่านมาการปรับสภาพบ้านโดยมีแบบรูปแบบการปรับท่ีอยู่อาศัยจำานวน ๕0 แบบ

ในการสร้างการเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วย
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เสริมเกษียณ คือการสำารวจเพื่อจำาแนกการทำางานสุขภาพและความพิการของผู้สูงอายุตำาบลทุ่งงามและตำาบลเสริมกลางโดย

ใช้บัญชีสากลเพื่อการจำาแนกการทำางานสุขภาพและความพิการ ICF เสริมงาม (แบบบัญชีสากลเพื่อการจำาแนกการทำางานสุขภาพ

และความพิการที่คัดเลือกออกมาจาก ICF บัญชีสากลเพื่อการจำาแนกการทำางานสุขภาพและความพิการ ของ WHO มาเพียงบาง

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ใน ๓ ส่วนคือ ส่วนด้านสุขภาพ ส่วนการศึกษาและอาชีพ และส่วนด้านสิ่งแวดล้อมและการทำากิจกรรม) 

เพื่อจัดทำาฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำาบลทุ่งงามและตำาบลเสริมกลาง เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เสริมเฮียน คือการการปรับสภาพบ้านสำาหรับคนพิการและผู้สูงอายุโดยชุมชนและท้องถิ่นแบบบูรนาการมีส่วนร่วม โดย

เทศบาลตำาบลเสริมงามเป็นศูนย์กลางในการประสานงานหน่วยงานภาครัฐ เอกชนภาคประชาสังคมทั้งในและนอกพื้นที่ในการ

ดำาเนินการ มีความมุ่งหวังในการลดอุบัติเหตุความเครียดในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาในเรื่องบ้านที่อยู่อาศัย

เสริมพัฒน์ คือการทำางานในการสร้างความร่วมและพัฒนาสิ่งอำานวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ในรูป

แบบของศูนย์ซ่อมบำารุงกายอุปกรณ์ และพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการ โดยมีศูนย์บริการคนพิการ

เทศบาลตำาบลเสริมงามเป็นผู้ประสานงาน

เทศบาลตำาบลเสริมงามมีการขับเคลื่อนที่มีแนวทางร่วมกันโดยเน้นการสร้างความร่วมมือ การบูรณาการทำางานร่วมกัน ที่มี

แนวคิดการทำางานร่วมกัน “วิถีคนเมืองเสริมเปิ่งปาอาศัยแบบปี่แบบน้อง” 

๔. ระบบทำ�ให้เกิดนวัตกรรมหรือสิง่ใหมอ่ย�่งไร  
เทศบาลตำาบลเสริมงามได้ขับเคล่ือนการทำางานที่มีภาคส่วนหลายภาคส่วนในการทำางานทั้งนี้มีการประสานงานการทำางาน

โดยมีหน่วยงานที่มีความในการการบูรณาการความร่วมมือในภาคีเครือข่ายในพื้นที่และนอกพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

และคนพิการ ในพื้นที่ โดยเน้น “วิถีคนเมืองเสริม เปิ่งปาอาศัยแบบพี่แบบน้อง”

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จในการดำาเนินงานการปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส การดำาเนินงานการปรับสภาพ

บ้านผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส โดยชุมชนและท้องถิ่นในการสร้างเครือข่ายการทำางานทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ แยกเป็น ๓ 

ระบบ คือ 

๑) ระบบงบประมาณ คือ การประสานงานเพื่อจัดหาทุนในการปรับสภาพบ้าน จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชา

สังคม เช่น งบ ๒0,000 บาท จากหน่วยงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาปรับบ้านในแบบที่ ๒  ปรับช่วย

เหลือผู้ตัวเองได้ใช้งบประมาณ ๒ หมื่นบาท งบบริจาคจากมูลนิธิต่างๆ เช่น มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ๓ หลัง งบ ๑00,000 บาท 

มาปรับบ้านในแบบที่ ๓  ปรับผู้ช่วยเหลือตัวเองได้ใช้งบมากกว่า ๒ หมื่นบาท แบบที่ ๔  ปรับผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ใช้งบตั้งแต่ ๒ 

หมื่นบาทงบจากผู้มีจิตศรัทธาในการทำาบุญเช่นการทำาบุญวันเกิด มาปรับบ้านในแบบที่ ๑ ปรับผู้ช่วยเหลือตัวเองได้ใช้งบ ไม่ถึง ๒ 

หมื่นบาท

๒. ระบบการบริหารจัดการ คือ การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการในระดับชุมชน ที่ประกอบด้วยช่างชุมชนและผู้นำาชุมชน

ในการปรับสภาพบ้านอย่างมีสติ การสร้างเครือข่ายระดับเทศบาลที่ประกอบด้วย ทีมสหวิชาชีพและร้านค้า ที่สามารถช่วยเหลือ

สนับสนุนการปรับสภาพบ้านให้กับชุมชน ทำาให้เกิดการปรับสภาพบ้านที่เป็นรูปแบบการทำางานแบบสหพัฒน์

๓. ระบบการจัดการความรู้ คือ การพัฒนาหลักสูตร เคร่ืองมือ ส่ือการเรียนรู้ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และวิทยากรกระบวนการ

และวิทยากรแหล่งเรียนรู้ โดยการสร้างกลไกเชื่อมโยงสถาบันทางการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการพัฒนา แบบ

เครื่องมือ ICF การเชื่อมโยงหน่วยงานพัฒนา เช่น ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.ในการพัฒนาเครื่องมือ, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้สูงอายุในการพัฒนาสื่อในการเรียนรู้ มูลนิธิสื่อชาวบ้านมะขามป้อมในการพัฒนาวิทยากรกระบวนการและวิทยากรแหล่งเรียนรู้ 
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Tips : ท่านจะนำาสู่การนำาใช้ในพื้นที่ตนเองอย่างไร

Do

๑. การทำาความเข้าใจทีมงานหน่วยงานในพื้นที่

๒. การเรียนรู้กระบวนการทำางานการใช้เครื่องมือในการทำางาน

๓. การปรับใช้ให้สอดคล้องกับพื้นที่

๔. การสรุปและทบทวนกระบวนการทำางาน

Don’t

๑. การคิดแทน

๒. การตัดสินแทน

หลักสูตร

ชุมชนสร้างบ้านท้องถิ่นสร้างเมือง

กระบวนการ

๑. เตรียมประเด็นและและทำาความเข้าใจในทีมกระบวนการ

๒. การประสานงานเครือข่ายเพื่อทำาความเข้าใจให้ไปในทาง

   เดียวกัน

๓. เตรียมเครือข่ายในการทำางานพื้นที่

๔. อบรมการปรับสภาพบ้านโดยหลักสูตร “ชุมชนสร้างบ้าน

   ท้องถิ่นสร้างเมือง”

๕. การจัดเก็บข้อมูล

๖. ลงดำาเนินการปรับสภาพบ้านตามกระบวนการที่ได้เรียนรู้

สิ่งที่ต้องเตรียม

๑. เตรียมทีมงานที่ประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พัฒนา

   ชุมชนหรือผู้ที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ รพสต. หรือเจ้าหน้าที่

   โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่กองช่าง และแกนนำาชุมชน แกนนำา

   ผู้สูงอายุ  

บริบท/เงื่อนไขของพื้นที่

๑. กระบวนการจัดเก็บข้อมูลและกระบวนการปรับสภาพบ้าน

   จะต้องเข้าเรียนรู้กระบวนการหลักสูตร “ชุมชนสร้างบ้าน

   ท้องถิ่นสร้างเมือง”

๕. How to
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๑. สถ�นก�รณน์ำ�สูก่�รพัฒน�ระบบ
ตำาบลพุทธบาทเชียงคาน ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดน่านไป ทางทิศเหนือระยะทาง ๗๙ กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่

ราบเชิงเขา ขนาบด้วยพื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร ๒0๗,๙0๑ ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกร ๑,๖๙8 ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ 8๔.๔๕ วิถีชีวิตของคนพระพุทธบาทเชียงคานผูกพันและใกล้ชิดกับอาชีพเกษตรกรรมมาเนิ่นนาน โดยปลูกของที่กิน กิน

ของที่ปลูก  มีกระบวนการถ่ายทอดและสืบทอดภูมิปัญญาการเก็บเมล็ดพันธุ์ การเพาะปลูก จากรุ่นสู่รุ่น แต่ด้วยสภาพสังคมที่

เปลี่ยนไป ทำาให้ประชาชนนิยมหันไปซื้อเมล็ดพันธุ์จากตลาดเพราะสะดวกสบายไม่ต้องเสียเวลากับการเก็บเกี่ยวและรักษาเมล็ด

พันธุ์ ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านที่เป็นพันธุ์แท้ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เริ่มหายไป ในตลาดเริ่มหาผักพื้นบ้านยากขึ้น แต่

อย่างไรก็ตามผักพื้นบ้านยังคงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเพราะถูกปากและตรงกับรสนิยม ประกอบกับเมล็ดพันธุ์ที่วางขายในท้อง

ตลาดมีราคาขยับตัวสูงขึ้นทุกปี ปริมาณผลผลิตลดลง ผลผลิตมีขนาดไม่ได้มาตรฐาน พืชผลทางการเกษตรอ่อนแอไม่ทนต่อสภาพ

แวดล้อมและง่ายต่อการเกิดโรค ทำาให้ประชาชนและเทศบาลตำาบลพุทธบาทเชียงคานหันมาให้ความสำาคัญกับการรับประทานผัก

พื้นบ้านมากขึ้น เพราะต้องการให้คนทุกคน ทุกเวลา มีความสามารถเข้าถึงอาหารทั้งในทางกายภาพและและเศรษฐกิจอย่างเพียง

พอ และมีคุณค่าทางโภชนาการ ที่ตรงกับรสนิยม เพื่อการมีชีวิตที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรง 

๒.๗ ระบบนิเวศผู้สูงอายุ

๒.๗.๓ ภูมิปัญญาและความมั่นคงทางอาหาร
เทศบาลตำาบลพระพุทธบาทเชียงคาน อำาเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน
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๒. แผนภ�พระบบนิเวศผูสู้งอ�ยุ

เมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน หมายถึง เมล็ดพันธุ์ผักที่ชาวบ้านปลูกเพื่อการบริโภคในครัวเรือน เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกกันมาตั้งแต่

รุ่นปู่ย่าตายายมีหลากหลายชนิดเช่น ข้าวโพด ฟักทอง ฟักขาว ถ่ัวแปบ ผักข้ีหูด มะเขือ มะระข้ีนก ผักกาด ผักชี เป็นต้น การอนุรักษ์

เมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน เกิดจากปัญหาในพื้นที่และนำาไปสู่การแก้ไขโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเทศบาลพระพุทธบาท

เชียงคานได้มีกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนโดยใช้เวทีประชาคมตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อสร้างการตระหนักและเห็นความสำาคัญกับ

การรักษาเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน และจัดกิจกรรมธนาคารเมล็ดพันธุ์ในโรงเรียนผู้สูงอายุโดยให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม โดยการนำาเสนอ

เมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้ตามบ้าน มาแบ่งเก็บรักษาไว้ในธนาคารเมล็ดพันธุ์เพื่อรวบรวมชนิดเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านในท้องถิ่นและเพื่อแจก

จ่ายให้กับผู้สูงอายุที่สนใจนำาไปปลูก จากการทำากิจกรมเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านกับนักเรียนผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมีความรู้ในเรื่อง

เมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านมากขึ้น สามารถจำาแนกชนิดเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน วิธีการปลูก และการเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ดีและมีคุณภาพ

มากขึ้น  รวมทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นได้   ทั้งนี้สามารถสรุปกิจกรรมและผลการดำาเนินงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

ดังนี้ 

๑. การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน มีสถานที่ตั้งบริเวณเทศบาลตำาบลพระพุทธบาทเชียงคาน และแต่งตั้งคณะ

กรรมการดำาเนินกิจกรรม จำานวน  ๑ ชุด 

๒. เทศบาลตำาบลพระพุทธบาทเชียงคานจัดสรรงบประมาณในการดำาเนินการ

๓. การจัดทำาฐานข้อมูลเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน โดยจำาแนกตตาม ชนิด ประเภท และ การบริหารจัดการการปลูก 

๔. การจัดทำาฐานข้อมูลผู้ครอบครองเมล็ดพันธุ์และแผนที่เมล็ดพันธุ์
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๓. ผลทีเ่กิดจ�กก�รพัฒน�ระบบ  

ระบบนิเวศผู้สูงอายุ : ภูมิปัญญาและความมั่นคงทางอาหารที่เกิดขึ้น นอกจาก จะทำาให้เมล็ดเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านยังคงอยู่

โดยถูกจัดเก็บอย่างถูกต้องท่ีธนาคารเมล็ดพันธ์ุ ประชาชนมีผักพ้ืนบ้านท่ีปลอดภัยให้บริโภคในครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย รวมถึง

ผู้สูงอายุมีความรู้ในเรื่องเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านและสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นได้แล้ว นอกจากนี้  ชุมชนยังเกิดฐาน

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน ฐานข้อมูลผู้ครอบครองเมล็ดพันธุ์และแผนที่เมล็ดพันธุ์ รวมทั้ง เกิดภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ 

เกษตรอำาเภอเชียงกลาง มาแนะนำาด้านวิชาการเกี่ยวกับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และรพ.สต.ในพื้นที่ 

ได้ริเริ่มจัดทำาโครงการอาหารปลอดภัย 

๔. ระบบทำ�ให้เกิดนวัตกรรมหรือสิง่ใหมอ่ย�่งไร  
จากการพัฒนาระบบนิเวศผู้สูงอายุ : ภูมิปัญญาและความม่ันคงทางอาหาร ทำาให้เกิดการนำาสู่การพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญา

กับความม่นคงของอาหาร ดำาเนินการจัดทำาหลักสูตร โดยเทศบาลตำาบลพระพุทธบาทเชียงคาน เป็นหลักสูตรจำานวน ๑ วัน ประกอบ

ด้วยการบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ ธนาคารและกองทุนเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน 

และตลาดสีเขียว
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Tips : ท่านจะนำาสู่การนำาใช้ในพื้นที่ตนเองอย่างไร

Do

๑. มีการดำาเนินงานที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

๒. มีระบบการอนุรักษ์ รักษา เมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านที่เป็น

   เอกลักษณ์

Don’t

๑. การดำาเนินงานไม่ต่อเนื่อง

๒. ขาดการถ่ายทอด
หลักสูตร

ภูมิปัญญาและความมั่นคงทางอาหาร

(ระยะเวลาจำานวน ๒ วัน จำานวน ๑๔ ชั่วโมง)

กระบวนการ

๑. เตรียมบุคลากร/ฝึกวิทยากรในพื้นที่

๒. เตรียมพื้นที่ในการทำาเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน

๓. เตรียมกิจกรรมการฝึกอบรม

สิ่งที่ต้องเตรียม

๑. มีพื้นที่แหล่งเรียนรู้

๒. งบประมาณ 

๓. นโยบายผู้บริหาร 

๔. คณะทำางาน                               

๔. ผู้ถ่ายทอด

บริบท/เงื่อนไขของพื้นที่

๑. มีภูมิปัญญาท้องถิ่น/วิถีชาวบ้าน

๒. ความหลากหลาย

๓. ลักษณะกายภาพของพื้นที่

๔. ฐานข้อมูล

๕. How to
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๑. สถ�นก�รณน์ำ�สูก่�รพัฒน�ระบบ
จากข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมของตำาบลป่าตาล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจำานวนประชากรท้ังหมด ๗,๗๖๔ คน  ประชากรส่วนใหญ่

เป็นกลุ่มวัยทำางาน ๒,๙0๓ คน ร้อยละ ๓๗.๑๔ ของประชากรทั้งหมด  แต่ประชากรวัยทำางานส่วนใหญ่ออกไปทำางานนอกพื้นที่ 

ร้อยละ ๔๒  ในขณะที่ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุมี ๑,๕๗๓ คน  ร้อยละ ๒0.๑๒ ของประชากรทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่ยังอาศัยอยู่ใน

ชุมชน  แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำานวนผู้สูงอายุร้อยละ ๑.๕ ต่อปี ส่งผลทำาให้ชุมชนตำาบลป่าตาลก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ

อย่างสมบูรณ์  

เทศบาลตำาบลป่าตาลมีหน้าท่ีส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน ได้แก่ บ้าน-วัด-โรงเรียน

(บวร) กลุ่ม องค์กร หน่วยงาน  ส่วนราชการในพื้นที่จัดทำาโครงการ ”โฮงเฮียนผู้สูงวัยตำาบลป่าตาล” ดำาเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูง

อายุเป็นประจำาทุกวันพุธ โดยมีหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่ีพัฒนามาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖0

โดยมีผู้สูงอายุหรือนักเรียนผู้สูงวัยเข้าร่วมกิจกรรม ๒๔๓ คน  ร้อยละ ๑๕.๔๔ ของจำานวนผู้สูงอายุทั้งหมด ผู้สูงอายส่วนใหญ่ที่ไม่

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุได้ เนื่องจากข้อจำากัดด้านสุขภาพ และไม่สะดวกในการเดินทาง ผู้สูงอายุบางส่วนอยู่ห่าง

ไกลจากสถานที่จัดกิจกรรมมาก จึงขาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม 

เทศบาลตำาบลป่าตาลจึงได้พัฒนารูปแบบการดำาเนินกิจกรรมให้ครอบคลุมจำานวนผู้สูงอายุท้ังหมดให้ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง

โดยมีกิจกรรม “โฮงเฮียนผู้สูงวัย (สัญจร)” เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ (ศรร.) 

ดำาเนินกิจกรรมทุกวันจ่ายเบี้ยยังชีพ  โดย หมุนเวียนไปในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากโฮงเรียนผู้สูงวัยตำาบลป่าตาล  โดยมีภาคีเครือข่าย

ในชุมชน กลุ่มอาชีพ  อผส. รพ.สต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ร่วมกันออกให้บริการสัญจรไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัด

กิจกรรม ตามเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำาเร็จของการขับเคลื่อนระบบดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น  ทำาให้สามารถครอบคลุมการดูแล

ผู้สูงอายุทุกประเภท (ติดเตียง /ติดบ้าน/ติดสังคม)  การดำาเนินกิจกรรมในปี พ.ศ.๒๕๖๒  นักเรียนผู้สูงวัย ๙๓๙ คน เพ่ิมข้ึนร้อยละ

๔00.๔๒ เมื่อเทียบกับนักเรียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  นอกจากนี้ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพที่ไม่ได้เป็นนักเรียนผู้สูงวัยก็สามารถเข้าร่วม

กิจกรรมโฮงเรียนสัญจรได้  ทำาให้การดำาเนินงานของเทศบาลตำาบลป่าตาลสามารถดูแลผู้สูงอายุทั่วถึงและครอบคลุมทั้งตำาบล 

๒.๗ ระบบนิเวศผู้สูงอายุ

๒.๗.๔ โรงเรียนผู้สูงอายุสัญจร
เทศบาลตำาบลป่าตาล อำาเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย



๑๑๑

๒. แผนภ�พระบบนิเวศผูสู้งอ�ยุ



๑๑๒

๓. ผลทีเ่กิดจ�กก�รพัฒน�ระบบ  

เชิงปริมาณ

๑. นักเรียนผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นจาก ๒๔๒ คน เป็น ๙๓๙ คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ๔00.๔๒)

๒. ผู้สูงอายุติดบ้าน จำานวน ๑,๓0๒ คน เป็นนักเรียนเตรียม (สูงอายุ) ๖๖8 คน ผู้สูงอายุรับเบี้ย ๑,0๕๑ คน รวมจำานวน

ผู้สูงอายุได้รับการดูแลทั้งตำาบล (ร้อยละ ๑00)

๓. ผู้สูงอายุติดเตียงทั้งหมด ๒๙ คน เป็นนักเรียนพิเศษ ๒๙ คน (ร้อยละ ๑00)

เชิงคุณภาพ

ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบคลุมจำานวนกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุทุกประเภท (ติด

เตียง/ติดบ้าน/ติดสังคม) และสามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการต่างๆ จากองค์กรในชุมชนได้อย่างทั่วถึง

๔. ระบบทำ�ให้เกิดนวัตกรรมหรือสิง่ใหมอ่ย�่งไร  
จากการดำาเนินงานโฮงเฮียนผู้สูงวัยสัญจร ทำาให้ชุมชนมีโอกาสร่วมช่วยเหลือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุใน

รูปแบบต่างๆ เช่น “ตู้ฮอมบุญ”ช่วยเหลือกิจกรรมและสวัสดิการผู้สูงอายุ”กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน” ต่อยอดธนาคารความดี สร้าง

สังคมจิตอาสา “ธนาคารเวลา” (Time Bank) ให้จิตอาสามาร่วมดูแลผู้สูงอายุ และทำากิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันในชุมชนโดยคน

สามวัย (เด็กเยาวชน/แม่บ้าน/ผู้สูงอายุ) ถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน วงดนตรีภูมิปัญญาศิลป์ ฟ้อนคีรีศรีขุนตาล 



๑๑๓

Tips : ท่านจะนำาสู่การนำาใช้ในพื้นที่ตนเองอย่างไร

Do

๑. ประชุมซักซ้อมทีมงานอย่างสม่ำาเสมอ

๒. ปรับปรุงกิจกรรมให้ใหม่น่าสนใจอยู่เสมอ

๓. ใส่ใจความต้องการผู้สูงอายุอยู่เสมอ

๔. สร้างภาคีเครือข่ายในชุมชน

Don’t

๑. ปล่อยเป็นหน้าที่คนใดคนหนึ่ง

๒. ขาดความคิดสร้างสรรค์

๓. ไม่ใส่ใจความรู้สึกผู้สูงอายุ

๔. ปราศจากภาคีเครือข่ายหลักสูตร

โรงเรียนผู้สูงอายุสัญจรครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุทั้งชุมชน

โฮงเฮียนผู้สูงวัยตำาบลป่าตาล (สัญจร) ตอบสนองกลุ่มผู้สูงอายุ 

๓ ประเภท ได้แก่ ๑) นักเรียนประเภทสามัญ (นักเรียนทุน = ผู้

สูงอายุติดสังคม) ๒) นักเรียนประเภทวิสามัญ (นักเรียนเตรียม 

= ผู้สูงอายุติดบ้าน) และ ๓) นักเรียนพิเศษ (ผู้สูงอายุติดเตียง)

กระบวนการ

๑. แต่งตั้งคณะทำางาน

๒. ประชุมวางแผนซักซ้อม

๓. กำาหนดการจัดกิจกรรม

๔. ประสานงานการจัดกิจกรรม

๕. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

สิ่งที่ต้องเตรียม

๑. คนในองค์กร และภาคีเครือข่าย 

๒. งบประมาณ

๓. วัดสดุ อุปกรณ์สาธิต ฝึกอบรม

๔. สถานที่ เครื่องขยายเสียง 

บริบท/เงื่อนไขของพื้นที่

๑. ทุกพื้นที่สามารถนำาไปใช้ได้

๕. How to



๑๑๔

๑. สถ�นก�รณน์ำ�สูก่�รพัฒน�ระบบ
พื้นที่ตำาบลแม่ลาหลวงมีจำานวนครัวเรือนทั้งหมด ๒,08๓ ครัวเรือน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า มีครัวเรือนที่มีผู้สูง

อายุ จำานวน ๗๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.0๙ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับลูกหลานหรือญาติ จำานวน ๕๔๗ ครัวเรือน คิดเป็น

ร้อยละ ๗๔.8๓ รองลงมาคือผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับ ผู้สูงอายุอยู่กับผู้สูงอายุ จำานวน ๑๕0 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒0.๕๒ ตาม

ลำาดับ โดยครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุป่วยติดเตียงจำานวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๗ และครัวเรือนผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำากว่า

เส้นความยากจน จำานวน ๔๓๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๑

ตำาบลแม่ลาหลวงมีทั้งหมดจำานวน ๙ หมู่บ้าน ส่วนใหญ่คนในครอบครัวประกอบอาชีพหลักเกษตรกรรมในเวลากลางวัน

ต้องปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวตามลำาพัง หรืออยู่กับคู่ชีวิตสูงอายุที่เจ็บป่วย หรือพิการ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดกับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วไป 

ผู้สูงอายุที่ป่วยติดบ้าน ผู้สูงอายุที่พิการ และจากข้อมูล จปฐ. พบว่า ประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด ๒,๑๕๙ คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ

ที่ยังคงประกอบอาชีพ จำานวน ๑,๒๖0 คน ร้อยละ ๕8.๓๖ เป็นเพศ ชาย จำานวน 8๑0 คน ร้อยละ ๓๗.๕๒ ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ

ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม (ทำาสวน) จำานวน ๗8๖ คน ร้อยละ ๖๒.๓8 รองลงมาคือ เกษตรกรรม (ทำานา) จำานวน ๓๑๒ คน 

ร้อยละ ๒๔.๗๖ จากข้อมูลดังกล่าวคนในชุมชนตำาบลแม่ลาหลวง ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม โดยจะมีรายได้เมื่อมีการเพาะปลูก

ตามฤดูกาล หลังฤดูกาลต้องเข้าเมืองหางานทำาหรือถ้าหากไม่หางานทำาก็ส่งผลให้มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย

จากที่สังคมตำาบลแม่ลาหลวง ที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบ โดยมีสัดส่วนจาก ประชากรทั้งหมด ๕,๓๕๕ คน พบว่า 

มีประชากรอายุ ๖0 ปี ขึ้นไป จำานวน ๒,๑๕๙ คน ร้อยละ ๔0.๓๒ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำานวน ๑,๑๑๖ คน ร้อยละ ๕๑.๖๙ โดย

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ ๖0-๖๙ จำานวน ๑,0๔๒ คน ร้อยละ ๑๙.๔๖ รองลงมาคือช่วงอายุ ๗0-๗๙ จำานวน ๕8๓ คน ร้อยละ

๑0.8๙ ตามลำาดับ จากสัดส่วนจำานวนผู้สูงอายุดังกล่าวจะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมไม่สามารถอำานวยความสะดวก

ได้ จึงต้องให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมต่อการดำารงชีวิต และด้วยพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุที่ชอบรส

หวาน มัน เค็ม และการไม่ค่อยใส่ใจดูแลสุขภาพเท่าท่ีควรประกอบกับคนในครอบครัวยังไม่มีความรู้ท่ีดีในการจัดการปัญหาสุขภาพ

เบื้องต้นจึงส่งผลให้ประชากรสูงวัยมีอาการเจ็บป่วยด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ด้วยบริบทพื้นที่ของตำาบลมีจำานวน ๙ หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด ๕,๓๕๕ คน เพศชาย ๒,๖8๓ คน เพศหญิง ๒,๖๗๒ 

คน จำานวน ครัวเรือนทั้งหมด ๒,08๓ ครัวเรือน และมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ มีการสื่อสารกันด้วยภาษาถิ่นส่วนใหญ่ และ

อาศัยอยู่ที่ราบสูง การติดต่อสื่อสารไม่ทั่วถึงจึงเป็นอุปสรรคส่งผลให้การจัดทำากิจกรรมที่เป็นกลุ่มใหญ่ทำาได้ยาก ส่งผลให้การทำา

กิจกรรมเฉพาะบางกลุ่มไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีความหลากหลายภูมินิเวศ

วัฒนธรรม ตำาบลแม่ลาหลวง ซึ่งประกอบด้วย ๙ หมู่บ้าน ที่อยู่บนพื้นฐานของความหลากหลายของวัฒนธรรมและมิติทางสังคม 

ซึ่งประกอบด้วย ชาวเขาเผ่าปากาเกอญอ ไทยใหญ่ พื้นเมือง และละว้า ตามลำาดับ

๒.๗ ระบบนิเวศผู้สูงอายุ

๒.๗.๕ การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุบนพื้นที่สูง
องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่ลาหลวง อำาเภอแม่ลาน้อย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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๒. แผนภ�พระบบนิเวศผูสู้งอ�ยุ

เส้นทางการพัฒนา

ต้ังแต่ปี ๒๕๖0 เป็นต้นมา ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่ลาหลวง ได้ทำาบันทึกข้อตกลงการดำาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ

ร่วมกับสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดำาเนินโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุชุมชนท้องถิ่นใน

พื้นที่หลากหลายภูมินิเวศวัฒนธรรม ภายใต้เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  การดำาเนินกิจกรรมภายใต้หลักการดังกล่าว

นั้น ได้มีการสร้างทีม/กำาหนดคณะทำางานพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำาบลแม่ลาหลวง 

ประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา กำานันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ รวมถึงการแต่งตั้งคณะ

อนุทำางานการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่ายั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนการดำาเนินกิจกรรมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ 

อบต.แม่ลาหลวง ได้มีการพัฒนาศักยภาพคณะทำางานโดยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีการ

จัดประชุมชี้แจงเป้าหมายและกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุให้กับผู้นำาชุมชน แกนนำา อาสาสมัคร หน่วยงานองค์กร 

และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ มีความเข้าใจในการดำาเนินกิจกรรมงานผู้สูงอายุรวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อ

พัฒนางานผู้สูงอายุร่วมกันด้วย และได้มีการตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุระดับตำาบล ตั้งแต่เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำานวนนักเรียน 

๖0 คน มีการเปิดเรียนทุกวันที่ ๑ และ ๑๕ ของทุกเดือน ตั้งแต่ เวลา 08.00 น.-เวลา ๑๕.00 น.กิจกรรมที่เรียนได้แก่ การออก

กำาลังกาย กายบริหาร การเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในชีวิตประจำาวัน การเรียนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ การฝึกอบรมอาชีพ

ต่างๆ การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในตำาบลแม่ลาหลวง ส่งผลให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รวมกลุ่มทำากิจกรรมด้วยกันและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ความคิดเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุด้วยกัน และผู้สูงอายุเองก็ได้ตระหนักในคุณค่าของตนเองเห็นความสำาคัญของตนเองว่ามีคุณค่า

เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองและสังคมต่อไป



๑๑๖

นอกจากนี้ ได้มีการดำาเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุระดับตำาบลโดยชมรมผู้สูงอายุตำาบลแม่ลาหลวง และในระดับหมู่บ้าน 

ก็จะมีชมรมผู้สูงอายุในทุกๆ หมู่บ้าน จำานวน ๙ หมู่บ้าน ส่งผลให้เกิดการดำาเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกันพูดคุยกันทำาให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และไม่เครียด มีการดำาเนินกิจกรรม

รถกู้ชีพกู้ภัย โดยให้บริการ ๒๔ ช่ัวโมงในการช่วยเหลือผู้สูงอายุเม่ือเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่มีรถรับ-ส่ง เน่ืองจาก

ไม่มีบุตร หลาน ญาติ คอยดูแล การดำาเนินกิจกรรมนี้ส่งผลให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงทั้ง ๙ หมู่บ้านในพื้นที่

โดยมีการดำาเนินงานของ อบต.แม่ลาหลวงเป็นผู้เปิดประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงหลักการ ๕ก.

๕อ. ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดี และให้มีความปลอดภัยในการดำาเนินชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนทั้ง ๙ แห่ง มากยิ่งขึ้นด้วย 

๓. ผลทีเ่กิดจ�กก�รพัฒน�ระบบ  

ผลต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย

๑. เกิดผู้นำาและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในแต่ละชุมชน โดยมี ผู้นำาชุมชน และ อสม. เป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนการ

ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ 

๒. ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงในทุกชุมชน

ผลต่อหน่วยงาน องค์กรชุมชน 

๑. เกิดความสามัคคีในชุมชน

๒. แต่ละชุมชนมีอาสาสมัครที่ช่วยกันดูแลผู้สูงอายุ 

๓. เกิดเป็นกลไกการจัดการตนเองในระดับของพื้นที่ชุมชน 

ผลต่อชุมชน 

๑. สามารถแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแล ได้อย่างยั่งยืน 

๒. ก้าวสู่การจัดการตนเองด้านการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่แต่ละชุมชนที่มีความหลากหลายทางภูมินิเวศวัฒนธรรม 

๓. เป็นต้นแบบของการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางภูมินิเวศวัฒนธรรม  

๔. ระบบทำ�ให้เกิดนวัตกรรมหรือสิง่ใหมอ่ย�่งไร  
๑. เกิดกลุ่มผู้นำาและอาสาสมัครเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ในพื้นที่แต่ละชุมชนภายใต้บริบทของความหลากหลายทางวัฒธรรม

ของชนกลุ่มต่างๆ ได้แก่ คนพื้นเมือง ปากาเกอญอ ไทยใหญ่ และละว้า และตัวแทนจากแต่ละหมู่ร่วมกันทำางานกิจกรรมต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง



๑๑๗

Tips : ท่านจะนำาสู่การนำาใช้ในพื้นที่ตนเองอย่างไร

Do

๑. สร้างความเข้าใจในทีมงานและเข้าใจความแตกต่างของพื้นที่

   แต่ละชุมชน

๒. สร้างระบบการทำางานที่โปร่งใส และเชื่อมโยงการทำางานร่วม

   กันระหว่าง อปท. และ แต่ละชุมชน

๓. สร้างความไว้ใจซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่

   เกี่ยวข้อง และชุมชน

Don’t

๑. ไม่ควรเกิดความรู้สึกแบ่งแยกระหว่างชุมชนหรือ

   หมู่บ้านที่มีวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ หรือวิถีชีวิต

   ที่แตกต่างกัน

หลักสูตร

ระบบการสร้างผู้นำาและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่หลาก

หลายทางภูมินิเวศวัฒนธรรม

กระบวนการ

๑. การสร้างทีมงานโดยมี อปท. เป็นผู้ประสานงานหลัก และ

   เปิดประเด็นการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละชุมชน

๒. กำาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้นำาและจิตอาสาในการดูแลผู้สูง

   อายุของแต่ละชุมชน

๓. การสื่อสารกันระหว่าง อปท. และชุมชน อย่างต่อเนื่อง

   ใกล้ชิด

๔. พัฒนาศักยภาพผู้นำาและจิตอาสาด้านการดูแลผู้สูงอายุ

   อย่างต่อเนื่องร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ

สิ่งที่ต้องเตรียม

๑. ข้อมูลจำานวนประชากรผู้สูงอายุของทุกชุมชนในพื้นที่

๒. ข้อมูลทุนทางสังคมในพื้นที่ ได้แก่ ผู้นำา ปราชญ์ชุมชน 

   อาสาสมัครฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ

๓. ชุมชนมีความพร้อมและตั้งใจในการร่วมกันดูแลผู้สูงอายุ

๔. เครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ที่จะช่วยให้ความรู้และพัฒนา

   ทักษะให้แก่ผู้นำาและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

๕. การรวมตัวกันจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุประจำาหมู่บ้านในพื้นที่

บริบทเงื่อนไขของพื้นที่

๑. ผู้นำาในชุมชนตระหนักถึงความสำาคัญของการดูแลผู้สูงอายุ

๒. อาสาสมัครที่มีจิตอาสาในการดูแลผู้สูงอายุ

๓. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง อปท. และชุมชนในพี้นที่

๕. How to
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