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คำนำ  
 

 คู่มือห้องย่อยที่ 7 “สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะทำงานและวิทยากรใช้เป็นแนวทางการ
เตรียมด้านวิชาการ กรอบการนำเสนอ และใช้เป็นแนวทางในการจัดการเตรียมเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุข
ภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 
อิมแพค เมืองทองธานี ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนที่ 1 ส่วนวิชาการ ประกอบด้วย (1.1) บรรยายพิเศษ 
“อนาคตคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน” (1.2) เสวนา “ร่วมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” และ (1.3) ฐานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และ 2) ส่วนที่ 2 ส่วนการจัดการ ประกอบด้วย (2.1) การจัดการทั่วไป และ (2.2) การจัดการกระบวนการ
สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการ และ
เสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปธรรมการสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะ
ชุมชนที่ยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น เรียนรู้จากบทบาทและผลงานของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำหลักการวิชาการมาสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง ส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมายที่ต้องการ และนำสู่การพัฒนาและต่อยอดงานชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสาน
พลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป 
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(ร่าง) กำหนดการเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สูสุ่ขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน 

วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2565 
ณ ห้อง Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

 
วันพฤหัสบดทีี่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง Royal Jubilee 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนสร้างสุข”  

09.00 – 09.30 น. เปิดเวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ย่ังยืน” 
09.30 – 10.00 น. รายงานวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการจัดเวที และรายงานสถานการณ์ “การสร้างสุขภาวะชุมชนทีย่ั่งยืน” 

โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
10.00 – 10.30 น. รายงานผล “การเพิ่มขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพ” 

โดย นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
10.30 – 11.00 น. ปาฐกถาพิเศษ “ร่วมสร้างสุขภาวะประเทศไทย” 

โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
 ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1 

11.00 – 12.30 น. 
 

เสวนา “บทเรียนจากวิกฤต สู่การสานพลัง สร้างสุขภาวะชุมชนให้ย่ังยืน”  
โดย  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น* กระทรวงมหาดไทย 
 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน* กระทรวงมหาดไทย 
 นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
 ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3 สสส.) 
 ดำเนินการเสวนาโดย : นายกิตติ สิงหาปัด ผู้ประกาศข่าวรายการข่าว 3 มิต ิ 

12.30 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
*อยู่ระหว่างการประสานงาน 

 
 

ฉบับปรับปรุง 4 ก.ค. 65 
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วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 (ต่อ) 
ห้องย่อยท่ี 1 “สานพลัง สร้างคุณภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน” ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 
13.15 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนรักษ์เด็ก” 
13.30 – 14.30 น. ประมวล “การนำใช้เครื่องมือเพื่อยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเครือข่ายตำบลสุขภาวะ” 

โดย นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4 สสส.) 
ชี้นำ “การพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น”  
โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14.30 – 15.30 น. เสวนา “สานพลัง สร้างคุณภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน” 
รูปแบบงาน โดย นายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 
รูปแบบเงิน โดย นายกิตติพงศ์ สีเหลือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
รูปแบบคน โดย นางสาวนูรือมา ลายามุง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 
รูปแบบครอบครัว โดย นางสุนันทา มานะพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 

ดำเนินการเสวนาโดย : นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4 สสส.) 
15.30 – 17.30 น. ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1) เทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
2) องค์การบริการส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
3) เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 
4) เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
5) องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
6) องค์การบริการส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
7) องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
8) องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 
9) องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
10) องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

ห้องย่อยท่ี 2 “สานพลัง เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ” ณ ห้อง Royal Jubilee 
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13.15 – 13.30 น. ลงทะเบียน 
รวมพล “คนปลอดโรค” 

13.30 – 13.50 น. สถานการณ์การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อโดยชุมชนท้องถิ่น 
โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

13.50 – 14.10 น. บรรยายพิเศษ “บทบาทชุมชนกับการควบคุมโรคติดต่อโดยชุมชนท้องถิ่น” 
โดย นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ กรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และอดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

14.10 – 15.30 น. เสวนา “สานพลัง เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ” 
แผนควบคุมโรคติดต่อโดยชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม โดย นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
การบริหารจัดการระบบการควบคุมโรคติดต่อโดยชุมชนท้องถิ่น โดย นางสาวจุฑามณี หามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
การบริหารเครือข่ายและอาสาสมัครควบคุมโรค โดย นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม  
ศูนย์บริการครบวงจร โควิด-19 โดย นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
Fast Team (SRRT) โดย นางสาวอารีรัตน์ มาตัน หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

                          องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
ดำเนินการเสวนาโดย : นางสาวฐปนีย์ เอียดศรีไชย The Reporters  

15.30 – 17.30 น. ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1) เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
2) เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
3) เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
4) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
5) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 
6) เทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา 
7) เทศบาลตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 
8) องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 
9) เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  
10) องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 

 
11) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
12) เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
13) องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 
14) เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 
15) องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
16) องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
17) เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
18) เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
19) เทศบาลตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
20) องค์การบริหารส่วนตำบลละง ูอำเภอละงู จังหวัดสตูล 
21) องค์การบริหารส่วนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
 



4 

 

ห้องย่อยท่ี 3 “สานพลัง สร้างเสริมสุขภาพจิต” ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-10 
13.15 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนอาสา” 
13.30 – 13.50 น. บรรยายพิเศษ “การเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต”  

โดย นพ.บุญชัย นวมงคลวัฒนา ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
13.50 - 15.30 น. เสวนา “สานพลัง สร้างเสริมสุขภาพจิต” 

รูปธรรมตอบสนอง มาตรา 33 มาตรา 35 โดย นางสาวเรณู เล็กนิมิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
สร้างศักยภาพช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช โดย นายอาซือมิง เจ๊ะอุเซง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
มาตรการชุมชนท้องถิ่นร่วมดูแลผู้ป่วยจิตเวช โดย นายเกียรติศักดิ์ เภาโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหอม 

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  
รูปแบบการสร้างสุขลดทุกข์ในชุมชน โดย นางอรพิน วิมลภูษิต  สมาคมวิถีทางเลือกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ดำเนินการเสวนาโดย : นายชาติวุฒิ วังวน ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สำนัก 2 สสส.) 
15.30 – 17.30 น. ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1) เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
2) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 
3) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
4) องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
5) เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
6) องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
7) ชุมชนน้อมเกล้า เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
8) ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
9) LGBT น้ำกว๊านสีรุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ห้องย่อยที่ 4 “สร้างสุขภาวะด้วยระบบอาหารชุมชน” ณ ห้องจูปิเตอร์ 11-13 
13.15 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนอ่ิมดี... มีสุข”  
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13.30 – 13.50 น. บรรยายพิเศษ “สร้างความม่ันคงทางอาหารโดยชุมชนท้องถิ่น” 
โดย ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ประธานกรรมการกำกับทิศทางแผนอาหารเพ่ือสุขภาวะ และกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 

 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
13.50 – 15.30 น. เสวนา “สร้างสุขภาวะด้วยระบบอาหารชุมชน” 

เครือข่ายอาหารปลอดภัยเขตเมือง โดย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ระบบการจัดการอาหารชุมชน โดย นางสิริวรรณ โอภากุลวงษ์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
การจัดการอาหารในภาวะวิกฤติ โดย นายเสน่ห์ แพงมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
สวนผักคนเมือง โดย นางสาววรางคนางค์ นิ้มหัตถา ผู้จัดการโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) 

ดำเนินการเสวนาโดย : นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้จัดการรายการเช้าทันโลก FM 96.5 
15.30 – 17.30 น. ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1) เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
2) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
3) เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

    4)  ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
5) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
6) องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 
7) ชุมชนอาหารสุขภาวะเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
8) สงขลาโมเดล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
9) สถานีเกษตรแบ่งปัน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
10) เด็กไทยแก้มใส : อาหารและโภชนาการเด็กวัยเรียน และ “น่านโมเดล ระบบอาหารชุมชน-อาหารโรงเรียน” เทศบาลเมืองน่าน 

ห้องฝึกอบรม : การนำใช้เครื่องมือ “สื่อสุขภาวะชุมชน : สื่อสารให้เป็น ส่งสารให้ปัง”  ณ ห้องจูปิเตอร์ 14-15 
13.00 -18.00 น. คิดให้ชัด จับประเด็นให้โดน เรียนรู้พลังสื่อในมือเรา 

โดย  นางสาวอรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์  อดีตโปรดิวเซอร์ สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส  
 นายภคพล โคตรศรีภูมิ  อดีตโคโปรดิวเซอร์ นักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส 
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Dinner Talk : Encouraging Resiliency Leadership...สานพลังผู้นำสู่เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ณ ห้อง Portal 

18.00 – 18.15 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน 
18.15 – 18.30 น. รู้จัก...แผนสุขภาวะชุมชน 

โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3 สสส.) 
18.30 – 19.00 น. รู้จริง...บทบาทท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 

โดย นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
19.00 – 19.30 น. รู้ใจ...ผู้นำขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน 

โดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง Royal Jubilee 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนสร้างสุข”  
09.00 – 09.30 น. บรรยายพิเศษ “บูรณาการให้พื้นที่เป็นฐานการสร้างเสริมสุขภาพ” 

โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3 สสส.) 
09.30 – 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ สร้างแรงบันดาลใจ “ชุมชนท้องถิน่ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสุขภาวะชุมชน” 

โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10.00 – 10.30 น. ถ่ายทอดจากใจ “รางวัล Dr. LEE Jong-wook Memorial Prize for Public Health” 

โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่  
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10.30 – 12.30 น. เวทีเสวนา “สานพลัง ร่วมสร้างสุขภาวะของประเทศไทย” 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพภายใต้การถ่ายโอน  
โดย ดร.ศุทธา แพรสี  ประธานชมรมถ่ายโอนสถานีอนามัยไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
เข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่กับสุขภาวะทางจิต 
โดย พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์  ผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ  
Start up Social Enterprise จากชุมชนสู่สากล 
โดย นายอายุ จือปา  ผู้ก่อตั้งอาข่า อาม่า แบรนด์กาแฟชาวเขาระดับโลก 
ร้อยวัฒนธรรมอาหารสื่อสารภูมิปัญญาชุมชน 
โดย นายจรงค์ศักดิ์ รองเดช  ผู้ดำเนินรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง 

ดำเนินการเสวนาโดย นางสาววิภาพร วัฒนวิทย์ ผู้ประกาศข่าวช่อง Thai PBS 
12.30 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
ห้องย่อยท่ี 5 “สู่สุขภาวะชุมชนด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบ” ณ ห้อง Royal Jubilee 
13.15 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนปลอดควัน” 
13.30 – 14.00 น. ภาพรวมการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย และความสำคัญของท้องถิ่นในการแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ระดับพื้นที่ 

โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ 
14.00 - 15.30 น. ถกแถลง 

ศักยภาพชุมชนในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดย รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
กฎหมายและนโยบายสู่การสร้างรูปธรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบในชุมชน โดย นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
แนวคิดและยุทธศาสตร์การทำงาน อปท.ปลอดบุหรี่ โดย ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ (พศย.) 
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15.30 – 17.30 น. ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1) เทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
2) องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ตำบลวังเหนือ จังหวัดลำปาง 
3) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
4) เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
5) เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
6) เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 
7) โรงพยาบาลเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
8) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
9) เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
10) องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 
11) เทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
12) เทศบาลตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
13) เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
14) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
15) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
16) องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
17) เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
18) องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 
19) องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 
20) ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ห้องย่อยที่ 6 “สร้างความปลอดภัยทางถนน สร้างสุขภาวะชุมชน” ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 
13.15 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนตำบลขับขี่ปลอดภัย”  
13.30 – 13.50 น. สถานการณ์การจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่น 

โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์  รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3 สสส.) 
13.50 – 14.10 น. บรรยายพิเศษ “บทบาทชุมชนท้องถิ่นในการลดอุบัติเหตุ” 

โดย นายแพทยธ์นะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 
14.10 – 15.30 น. เสวนา “สร้างความปลอดภัยทางถนน สร้างสุขภาวะชุมชน” 

รณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดย นางสาวเนตรชนก แสงเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
สร้างความร่วมมือและเครือข่ายขับขี่ปลอดภัย โดย นายภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
ปรับจุดเสี่ยงลดจุดอันตราย โดย นายยุทธนา รัตนมณี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
ศพด.ลดอุบัติเหตุ โดย นางบัวแก้ว หล่ออ้าย หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ดำเนินการเสวนาโดย : นางสาวนิตยา กีรติเสริมสิน ผู้สื่อข่าวช่อง Thai PBS 
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15.30 – 17.30 น. ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1) เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
2) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
3) เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 
4) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
5) องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 
6) องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
7) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
8) เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
9) องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
10) องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 

ห้องย่อยที่ 7 “สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-10 
13.15 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนสูงวัยสร้างเมือง”  
13.30 – 13.50 น. บรรยายพิเศษ “อนาคตคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน” 

โดย แพทย์หญิงลัดดา ดำริการเลิศ กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 
13.50 – 15.30 น. เสวนา “ร่วมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” 

สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย นายชาญชัย เเมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
โรงเรียนผู้สูงอายุ : กลไกการสร้างเสริมสุขภาวะ โดย นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ โดย นางสาวนูรีย๊ะ สิการาเสาะ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
แผนผู้สูงอายุตำบลแบบบูรณาการ โดย นางนัยนา ศรีเลศิ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ดำเนินการเสวนาโดย : นางภรณี ภู่ประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9 สสส.) 
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15.30 – 17.30 น. ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
2) เทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
3) องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
4) องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
5) องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
6) องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
7)  องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
8) เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
9) เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
10) องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

ห้องย่อยที่ 8 “สานพลัง จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน” ณ ห้องจูปิเตอร์ 11-13 
13.15 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนรักษ์โลก” 
13.30 – 13.50 น. บรรยายพิเศษ “บทบาทชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการสิ่งแวดล้อม”  

โดย นายศรีสุวรรณ ควรขจร  กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และประธานกรรมการกำกับทิศทางด้านสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 
13.50 - 15.30 น. ถกแถลง “เครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน” 

แผนที่รายงานความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (AQMRS) โดย ดร.พลภัทร เหมวรรณ  ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
            (ภาคเหนือ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เครื่องมือประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดย ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล  นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บทบาทสภาลมหายใจเชียงใหม่ โดย นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาลมหายใจเชียงใหม่ 
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15.30 – 17.30 น. ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
2) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
3) เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
4) เทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
5) องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
6) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
7) องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
8) ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
9) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
10) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสตูล 

ห้องฝึกอบรม : การนำใช้เครื่องมือ “สื่อสุขภาวะชุมชน : สื่อสารให้เป็น ส่งสารให้ปัง” ณ ห้องจูปิเตอร์ 14-15 
13.00 – 17.30 น. การจัดการข้อมูล และการวางแผนเพื่อการสื่อสาร 

โดย  นางสาวอรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์ อดีตโปรดิวเซอร์ สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส  
 นายภคพล โคตรศรีภูมิ  อดีตโคโปรดิวเซอร์ นักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส 

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง Royal Jubilee 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนสร้างสุข” 
09.00 – 09.30 น. ประมวลบทเรียน “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” 

โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
09.30 – 11.00 น. เสวนา “นวัตกรรมร่วมสร้างสุขภาวะชุมชน”  

โดย  นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์  ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
นายธวัชชัย ฟักอังกูร   ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
นางประภาศรี บุญวิเศษ   ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ดำเนินการเสวนาโดย : นายธีร์วัฒน์ ชูรัตน์ ผู้สื่อข่าวช่อง Thai PBS 
11.00 – 11.30 น. ทศวรรษที่ 3 สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน  

โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
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11.30 – 11.45 น. ประกาศและมอบเกียรติบัตรศูนย์เรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 
มอบโดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

11.45 – 12.00 น. ปาฐกถาพิเศษ “สร้างสุขภาวะชุมชน สร้างสังคมที่เท่าเทียม”  
โดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 

12.00 – 13.00 น. ประกาศเจตนารมณ์ “ร่วมสร้างสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” 
นำโดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
        ผู้บริหาร สสส. และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ 

13.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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(ร่าง) กำหนดการห้องย่อยท่ี 7 สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
ห้องย่อยที่ 7 “สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-10 
13.15 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

รวมพล “คนสูงวัยสร้างเมือง”  
13.30 – 13.50 น. บรรยายพิเศษ “อนาคตคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน” 

โดย แพทย์หญิงลัดดา ดำริการเลิศ กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 
13.50 – 15.30 น. เสวนา “ร่วมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” 

สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย นายชาญชัย เเมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
โรงเรียนผู้สูงอายุ : กลไกการสร้างเสริมสุขภาวะ โดย นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ โดย นางสาวนูรีย๊ะ สิการาเสาะ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
แผนผู้สูงอายุตำบลแบบบูรณาการ โดย นางนัยนา ศรีเลศิ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ดำเนินการเสวนาโดย : นางภรณี ภู่ประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9 สสส.) 
15.30 – 17.30 น. ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
2) เทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
3) องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
4) องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
5) องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
6) องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
7)  องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
8) เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
9) เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
10) องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

 

ฉบับปรับปรุง 4 ก.ค. 65 
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บทนำ 
 

แนวคิด หลักการ 
 ประเทศไทยได้ก้าวสู่ “สังคมสูงอายุ” (Aged society) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และมีการคาดการณ์ว่าจะ
ก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” (Complete-aged society) โดยมีประชากรสูงอายุมากกว่าร้อย
ละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ภายใน พ.ศ. 2565 นอกจากนั้นในปี พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ 
“สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” (Super-aged society) โดยมีประชากรสูงอายุมากกว่าร้อยละ 28 ของประชากร
ทั ้งประเทศ จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้เครือข่ายชุมชนร่วมสร้างท้องถิ ่นน่าอยู่ เกิดความตระหนักถึง
ความสำคัญของการขับเคลื ่อนการพัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น โดยได้
ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เกิดขึ้นจากความพยายามของหน่วยงาน กลุ่มและองค์กรชุมชนในการแก้ปัญหา
และตอบสนองความจำเป็นที่เกิดขึ้นในพื้นที่ การนำนโยบายรัฐมาปฏิบัติให้เหมาะสมและเกิดผลดี รวมทั้งการที่
กลุ่มและองค์กรชุมชนจัดการตนเองให้มีการช่วยเหลือดูแลกัน เหล่านี้ก่อให้เกิดรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุใน 4 
กลุ่มงานการแก้ไขปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) การบริการสาธารณะ 
(2) การบริการสุขภาพ (3) อาสาสมัครและจิตอาสา และ (4) การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้
พื้นที่ที่ได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นพื้นที่ต้นแบบ ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มี
รูปธรรมการดำเนินที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  

การจัดเวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” ผ่านการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปธรรม
การดำเนินงาน 4 สาน (สานพลังพื้นที่ สานพลังผู้นำ สานพลังนวัตกรรม สานพลังองค์กร) ของพื้นที่ต้นแบบใน
การสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้มาเรียนรู้ได้แนวทาง วิธีการพัฒนาการพัฒนางาน 
ต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน สานพลัง และสร้างนวัตกรรม เกี่ยวกับแนวทางการสร้าง
สุขภาวะผู้สูงอายุโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
 ห้องย่อยที่ 7 “สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) บรรยายพิเศษ 
“อนาคตคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน” 2) เสวนา “ร่วมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” และ 3) ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของพื้นที่ต้นแบบ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการดำเนินการสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้มาเรียนรู้ได้
เรียนรู้จากพื้นที่ที่มีประสบการณ์ มีรูปธรรมการดำเนินงาน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดการความรู้ เพื่อ
พัฒนางาน ต่อยอด สร้างนวัตกรรม และสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานสู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้คณะทำงานและวิทยากรได้เรียนรู้และมีแนวทางการเตรียมงานในห้องย่อยที่ 7 “สร้างสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ”  
 
วิธีดำเนินการ 
 วิธีดำเนินการแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่  
 1) บรรยายพิเศษ “อนาคตคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน” 
 2) เสวนา “ร่วมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” 
 3) ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 มีการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
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ระยะเตรียมการ 
   1) คณะทำงานจัดทำแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ กำหนดคุณสมบัติของวิทยากร ข้อมูล 
เนื้อหา เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับวิทยากรใช้ประกอบการนำเสนอในเวทีบรรยายพิเศษ “อนาคตคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชุมชน” เสวนา “ร่วมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบ ผู้
ประสานงานแต่ละกิจกรรม  
  2) ประสานวิทยากรจัดเตรียมข้อมูลนำเสนอในแต่ละกิจกรรม ได้แก่ บรรยายพิเศษ “อนาคต
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน” เสวนา “ร่วมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยากรทำความ
เข้าใจและซ้อมการนำเสนอ 
  3) จัดฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พื้นที่นำเสนอจำนวน 10 อปท. 

ระยะดำเนินการ 
  การจัดการเรียนรู้ “สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” มีวิธีการดำเนินงานโดยแบ่ง รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ของห้องย่อยประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้  
  1) บรรยายพิเศษ “อนาคตคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน” โดย แพทย์หญิงลัดดา ดำริการ
เลิศ กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ประกอบด้วย (1) ข้อมูลสถานการณ์ของผู้สูงอายุ ได้แก่ 
ข้อมูลสถานการณ์การสูงวัยของประชากร และสถานการณ์ปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ (2) กฎหมาย นโยบายที่
เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุ (3) บทบาทของชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะให้กับผู้สูงอายุ  (4) 
การพัฒนาระบบสนับสนุนกลไกการดำเนินงานในระดับพื้นที่ (5) การพัฒนาองค์ความรู้ และข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และ (6) ปัจจัยความสำเร็จที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน  
  2) เสวนา “ร่วมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” ประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ (1) สร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย นายชาญชัย เเมดมิ่งเหง้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนา
หว้า จังหวัดนครพนม (2) โรงเรียนผู้สูงอายุ: กลไกการสร้างเสริมสุขภาวะ โดย นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง (3) การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ โดย นายยาการียา 
ชิมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  และ (4) แผนผู้สูงอายุตำบลแบบบูรณา
การ โดย นางนัยนา ศรีเลิศ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ ์
  3) ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ 10 ฐานจากพื้นที่ต้นแบบ และภาคี
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง  
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

1) คณะทำงานมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมของวิทยากรทั้ง 3 กิจกรรม 
2) วิทยากรมีแนวทางการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอแต่ละกิจกรรม 
3) มีรายชื่อคณะทำงาน การมอบหมายงาน การกำหนดบทบาทหน้าที่ และรายชื่อวิทยากร 
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แนวทางการดำเนินงานห้องย่อยที่ 7 “สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” 
 

 
หลักการ  
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มีข้อมูลรอบด้านที่นำมาสู่การออกแบบงานและกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การ
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่สนองตามต้องการที่หลากหลายของผู้สูงอายุในพื้นที่ ซึ่งการทำความเข้าใจ
ปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุ เช่น ภาวะสุขภาวะ เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมที่จะนำมาสู่กา รวิเคราะห์
สถานการณ์และนำสู่การกำหนดทิศทางในการกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นใน 4 
กลุ่มงาน ได้แก่ (1) การบริการสาธารณะ (2) การบริการสุขภาพ (3) อาสาสมัครและจิตอาสา และ (4) การจัด
สวัสดิการสังคมโดยชุมชนท้องถิ่น นอกจากนั้นยังมียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายโุดย
ชุมชนท้องถิ่นด้วยการปฏิบัติการ 5อ. 5ก. นโยบายด้านผู้สูงอายุที่เป็นภารกิจสำคัญของกรมกิจการผู้สูงอายุที่มี 14
แผนปฏิบัติราชการ เช่น การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ การพัฒนาผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมรองรับ
ผู้สูงอายุ การสร้างกลไกการพัฒนาผู้สงูอายุ เป็นต้น นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในด้านสขุภาพ การดูแลต่อเนื่อง
ระยะยาว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย 
และอ่ืนๆ ตามภาระกิจที่หลายหลาย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ดังนั้นการบรรยายพิเศษ “อนาคตคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน” จึงเป็นการนำเสนอบทเรียนจากการ
ดำเนินงาน การวิจัย หรือการกำหนดทิศทางนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่ อให้เกิดความเข้าใจ 
และนำไปประยุกต์ใช้ ต่อยอดงานในพื้นที่ในอนาคตต่อไปได้ 
 
วิทยากร ประกอบด้วย  

ประเด็น ชื่อวิทยากร ตำแหน่ง 
อนาคตคุณภาพชีว ิตผ ู ้ส ูงอาย ุ ใน
ชุมชน 

แพทย์หญิงลัดดา ดำริการเลิศ กรรมการมูลนิธ ิสถาบันวิจ ัยและ
พัฒนาผู้สูงอายุไทย 

 
ผู้ดำเนินรายการ:  

ดำเนินการโดย ชื่อ-สกุล  
1) นางสาวอัญชุลี วงจันเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
2) นายเทพนิมิตร ทองขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

 
ระยะเตรียมการ  
วัตถุประสงค์  

1) เพื่อให้นักวิชาการได้เตรียมแนวทางการนำเสนอสำหรับวิทยากร  
 2) เพื่อให้วิทยากรผู้นำเสนอได้ทำความเข้าใจแนวทางการนำเสนอ  

 
วิธีการดำเนินการ  
 1) เขียนกรอบเนื้อหาการนำเสนอของวิทยากรเพื่อให้วิทยากรสามารถพูดได้ครอบคลุมและตามกำหนดเวลา  
 2) ประสานวิทยากร เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการนำเสนอ  

ส่วนที่ 1 ส่วนวิชาการ 
1.1 บรรยายพิเศษ “อนาคตคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน” 



17 

 

 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 
 เนื้อหาการนำเสนอของวิทยากรตามกรอบการนำเสนอของวิทยากร  
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กรอบการนำเสนอของวิทยากร  
วิทยากร ประเด็นนำเสนอ กรอบเนื้อหาการนำเสนอ แนวคำถาม 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-13.50 น. (20 นาที)  
แพทย์หญิงลัดดา ดำริการเลิศ 
ต ำแหน ่ ง  ก ร ร ม ก า ร ม ู ล น ิ ธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู ้สูงอายุ
ไทย 

อนาคตค ุณภาพช ีวิต
ผู้สูงอายุในชุมชน 

1. สถานการณ์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทยเป็นอย่างไร 
ได้แก่ 1) ข้อมูลสถานการณ์การสูงวัยของประชากร ดังนี้ 
(1) จำนวนและร้อยละผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) จำนวน
และร้อยละผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป (2) สถานการณ์การอยู่
อาศัยของผู้สูงอายุไทย เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว ผู้สูงอายุ
ที่อยู่ลำพังกับคู่สมรส และ 2) สถานการณ์ปัญหาสำคัญ
ของผู้สูงอายุ ดังนี้ (1) ด้านสุขภาพ เช่น การมีโรคเรื้อรัง 
หรือมีภาวะสมองเสื่อม (2) ด้านสังคม เช่น การอยู่ลำพัง
เพียงคนเดียวในครัวเรือน การเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี (3) ด้าน
เศรษฐกิจ เช่น ภาวะยากจน และการทำงานด้วยความไม่
สมัครใจ และ (4) ด้านสภาวะแวดล้อม สิ ่งแวดล้อมไม่
เหมาะสม พลัดตกหกล้มทั้งในและนอกบ้าน เป็นต้น 
2. นโยบายที ่ เก ี ่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพช ี วิต
ผ ู ้ส ูงอายุเป ็นอย่างไร  เช ่น ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉับบที่ 12 แผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และปฏิญญาผู้สูงอายุไทย เป็น
ต้น 
3. โอกาสและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นอย่างไร  
4.แนวทาง และวิธีการที่ชุมชนท้องถิ่น สามารถบูรณา
การในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตามยุทธศาสตร์

1. สถานการณ์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทยเป็นอย่างไร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. นโยบายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เป็นอย่างไร  
 
 
 
3. โอกาสและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นอย่างไร 
4.แนวทาง และวิธีการที่ชุมชนท้องถิ่น สามารถบูรณาการ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตามยุทธศาสตร์และ
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วิทยากร ประเด็นนำเสนอ กรอบเนื้อหาการนำเสนอ แนวคำถาม 
และทิศทางแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ และเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เป็นอย่างไร  
5. กลไกที่สามารถระดมทรัพยากรและวิธีการทำงาน
ของชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็น
อย่างไร รวมทั้งบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วย 

ทิศทางแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน เป็นอย่างไร  
5. กลไกที่สามารถระดมทรัพยากรและวิธีการทำงานของ
ชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นอย่างไร 
รวมทั้งบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุด้วย 
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1.2 เสวนา “ร่วมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” 
 
หลักการ 

การดำเนินงานของชุมชนท้องถิ่นในการร่วมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุที่ผ่านมาทำให้เกิดการพัฒนางานและ
กิจกรรมของทุนทางสังคมของพื้นที่ที่สะท้อนถึงศักยภาพชุมชนในการร่วมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุโดยความร่วมมือ
กันของ 4 องค์กรหลักที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนที่สำคัญ และการใช้ประสบการณ์ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญที่เป็นทุนทางสังคมของพื้นที่ รวมทั้งการมีแนวทางกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยชมุชนท้องถิ่นใน 4 กลุ่ม
งาน ได้แก่ (1) การบริการสาธารณะ (2) การบริการสุขภาพ (3) อาสาสมัครและจิตอาสา และ (4) การจัด
สวัสดิการสังคมโดยชุมชนท้องถิ่น นอกจากนั้นมีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเด่นหลายประการในพื้นที่จากการ
หนุนเสริมจากภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐ เช่น 5ก . 5อ. ได้แก่ การลดอุบัติเหตุ การพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ การ
พัฒนาชมรมผู้สูงอายุ การดูแลต่อเนื่อง การบริการกายอุปกรณ์ การส่งเสริมอาชีพ อาหาร การส่งเสริมการออก
กำลังกาย การส่งเสริมการออม และอาสาสมัคร และมีการดำเนินงานใน 16 ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ได้แก่ เบี้ยยังชีพ การสงเคราะห์ศพ การดูแลระยะยาว การบริการฉุกเฉิน การเพิ่มทักษะการดูแลในขุม
ชนและครอบครัว การฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ การส่งเสริมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การจัดบริการรกัษา
ต่อเนื่องผู้มีโรคเรื้อรัง การจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐและชุมชน โรงเรียนผู้สูงอายุ การจัดทำแผนแบบบูรณาการ 
การใช้ข้อมูลประกอบบริการผู้สูงอายุ และการบริการสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

ดังนั้นการจัดเวทีเสวนา “ร่วมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” จึงเป็นการสร้างแรงจูงใจและสร้างกระแสการ
เสริมศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังทุนทางสังคมที่เป็นกระบวนการของชุมชนท้องถิ่นที่สามารถทำได้ 
และเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นจริงผ่านการนำเสนอของผู้นำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่ตัวอย่าง ซึ่ง
จะช่วยจุดประกายให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเชื่อมั่นที่จะร่วมขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนในการร่วมสร้าง
สุขภาวะผู้สูงอายุในพื้นที่ต่อไป 

 
วิทยากร ประกอบด้วย 

ประเด็น ชื่อวิทยากร ตำแหน่ง 
1) สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ  

นายชาญชัย เเมดมิ่งเหง้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ 
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

2) โรงเรียนผู้สูงอายุ: กลไกการสร้าง
เสริมสุขภาวะ  

นายจิรทีปต์ ทวีสุข  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ 
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 

3) การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ  นางสาวน ูร ีย ๊ะ ส ิการา
เสาะ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย อำเภอรา
มัน จังหวัดยะลา 

4) แผนผู้สูงอายุตำบลแบบบูรณา
การ  

นางนัยนา ศรีเลิศ  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การ
บริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

 
ผู้ดำเนินรายการ :  

ดำเนินการโดย นางภรณี ภู่ประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 
9 สสส.) 
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ระยะเตรียมการ 
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้นักวิชาการได้เตรียมแนวทางการนำเสนอสำหรับวิทยากร 
2) เพื่อให้วิทยากรผู้นำเสนอ ได้ทำความเข้าใจแนวทางการนำเสนอ 

วิธีดำเนินการ 
1) เขียนกรอบเนื ้อหาการนำเสนอของวิทยากรเพื ่อให้วิทยากรสามารถพูดได้ครอบคลุมและตาม

กำหนดเวลา 
2) ประสานวิทยากร เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการนำเสนอ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
เนื้อหาการนำเสนอของวิทยากรตามกรอบการนำเสนอของวิทยากร  
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กรอบการนำเสนอของวิทยากร 
วิทยากร ประเด็นนำเสนอ กรอบเนื้อหาการนำเสนอ แนวคำถาม 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.50-15.30 น. (1 ชั่วโมง 40 นาที) 
1. นายชาญชัย เเมดมิ่งเหง้า 
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า 
จังหวัดนครพนม 

สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ เช่น 1) จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
2) งาน และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ 3) กลไกคณะกรรมการ
ชมรมผู้สูงอายุ 4) ลักษณะข้อมูลที่เก่ียวกับงานกิจกรรมของชมรม
ผู้สูงอายุ สร้างผลกระทบ หรือแสดงปัญหา ความต้องการที่ส่งผล
ต่อ การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ และกิจกรรมการช่วยเหลือกัน เช่น  
ชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น 
2. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการทำงานเป็นอย่างไร เช่น 
ครอบคลุมประชากรสูงอายุในพื้นที่ทั ้งหมด เพื่อเชื ่อมโยงการ
พัฒนากับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมในการดู
และพัฒนาผู้สูงอายุในตำบลนาคูณใหญ่ เป็นต้น 
3. แนวทางการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็น
อย่างไร เช่น 1) ประชาคมรายหมู่บ้านเพื่อหามติตั้งชมรมผู้สูงอายุ
ประจำตำบลหมู่บ้าน 2) เลือกตั้งประธาน คณะกรรมการบริหาร
ชมรม 3) จัดทำระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติของชมรม และการ
รับสมัครสมาชิก และ 4) กำหนดกิจกรรม ที่ดำเนินการโดยชมรม 
เป็นต้น 
4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุเป็นอย่างไร เช่น 1) กลไกการบริหารจัดการและความ
เข้มแข็งของทุนทางสังคมที่เป็นทีมนำ ในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ของชมรมผู ้สูงอายุ 2) การมีส่วนร่วม ของผู ้นำ แกนนำ จาก

1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ
เป็นอย่างไร 
 
 
 
 
2. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการ
ทำงานเป็นอย่างไร 
 
 
3. แนวทางการสร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นอย่างไร 
 
 
 
 
4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นอย่างไร 
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วิทยากร ประเด็นนำเสนอ กรอบเนื้อหาการนำเสนอ แนวคำถาม 
องค์กรชุมชน หน่วยงานรัฐ และเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ เป็น
ต้น 
5. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู ้ส ูงอายุเป็นอย่างไร  เช่น 1) ผู ้ส ูงอายุได้ร ับการดูแล 
ช่วยเหลือ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 2) มีกลุ่มผู้นำผู้สูงอายุ ให้การดูแล 
ช ่วยเหลือสมาชิก 3) มีการระดมทรัพยากร จัดสวัสดิการ
ช่วยเหลือกัน เป็นต้น 

 
 
5. ประโยชน์ท ี ่ เก ิดขึ ้นจากการสร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ
เป็นอย่างไร 

2. นายจิรทีปต์ ทวีสุข 
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัด
อ่างทอง 

โรงเรียนผู้สูงอายุ: กลไกการสร้าง
เสริมสุขภาวะ 

1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม และกลุ่มที่
เป็นผู้นำ เช่น สัดส่วนผู้สูงอายุที ่ไปมาได้เป็นสมาชิกโรงเรียน
ผู้สูงอายุ จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ หลักสูตร
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น 
2. แนวทางการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุหรือศูนย์
เรียนรู้ของผู้สูงอายุเป็นอย่างไร เช่น 1) แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาโรงเรียนผู ้ส ูงอายุ 2) กำหนดหลักสูตรการเรียนรู ้ ที่
ครอบคลุมตามเป้าหมายการส่งเสริมสุขภาพ 3) ค้นหาทุนทาง
สังคม ปราชญ์ชุมชน ผู ้ท ี ่ม ีความเชี ่ยวชาญเฉพาะเรื ่อง เพื่อ
สนับสนุนให้เป็นวิทยากรช่วยสอน และจัดการเรียนรู้ เป็นต้น) 
3. ปัจจัย ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุหรือ
ศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุ ในพื้นที่เป็นอย่างไร เช่น 1) ทุนทาง
สังคมที่มีศักยภาพร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ ทำให้การรวมกลุ่ม
ผู้สูงอายุได้เพิ่มขึ้น 2) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นในการจัด
กิจกรรม ขยายกลุ่ม เพิ่มจำนวนสมาชิก เป็นต้น 
4. ผลที่เกิดขึ้นจากการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุหรือศูนย์
เรียนรู้ของผู้สูงอายุเป็นอย่างไร มีความครอบคุลมอะไรบ้าง 

1. สถานการณ์ที่เกี ่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
กลุ่มติดสังคม และกลุ่มที่เป็นผู้นำเป็น
อย่างไร 
 
2. แนวทางการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
ผู้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุเป็น
อย่างไร 
 
 
 
3. ปัจจัย ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของ
โรงเรียนผู ้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้ของ
ผู้สูงอายุ ในพื้นที่เป็นอย่างไร 
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วิทยากร ประเด็นนำเสนอ กรอบเนื้อหาการนำเสนอ แนวคำถาม 
เช่น 1) ผู้สูงอายุได้พบปะเพื่อน มีความสัมพันธ์ที่ดี มีกิจกรรม
เรียนรู้หลากหลาย ทำให้ไม่เหงาหรือโดดเดี่ยวอยู่บ้าน และ 2) 
สร้างคุณค่าในตัวเอง ลดความเครียด สุขภาพจิตดี เป็นต้น 

4. ผลที่เกิดขึ้นจากการกิจกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุเป็น
อย่างไร มีความครอบคุลมอะไรบ้าง 

3. นางสาวนูรีย๊ะ สิการาเสาะ 
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญ
การ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย 
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

 

การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
โดยชุมชนท้องถิ ่นเป็นอย่างไร ได้แก่ 1) ข้อมูลสถานการณ์
ผู้สูงอายุ เช่น (1) ผู้สูงอายุแยกตามความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวัน (ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง (2) ผู้สูงอายุรับเบี้ย
ยังชีพ ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง  ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ 
(3) ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ (4) การเข้าถึงสวัสดิการ
ของผู้สูงอายุและครอบครัว และ(5) ผู้สูงอายุที่ต้องการการฟื้นฟู
สภาพ และ 2)ทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชนในการดูแล
ผู้สูงอายุ เช่น  อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
(Care giver) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้สูงอายุที่เป็นคน
ต้นแบบ ชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุ ศูนย์กายอุปกรณ์ โรงเรียนผู้สงูอายุ 
ศูนย์ดูแลกลางวันสำหรับผู ้สูงอายุ กองทุนสนับสนุนการดูแล
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
2. แนวทางการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการเป็นอย่างไร เช่น 1) 
แต่งตั้งคณะกรรมการ ที่มีองค์ประกอบของ 4 องค์กรหลัก 2) 
จัดทำข้อมูลจำแนกความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
ของผู้สูงอายุ 3) พัฒนาแนวทางการช่วยเหลือฉุกเฉิน เช่น การ
แจ้งเหตุ การออกเหตุ การช่วยเหลือเบื้องต้น เคลื่อนย้าย ส่งต่อ 
เป็นต้น 4) จัดทำแผนการดูแล ช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพ ตามปัญหา
และความต้องการของผู้สูงอายุ และ 5) ทำแผนการดูแลช่วยเหลอื 
ครอบคลุมแผนการดูแลสุขภาพ การช่วยเหลือด้านสวัสดิการ การ

1. สถานการณ์ที่เกี ่ยวข้องกับการดูแล
ผ ู ้ส ู งอาย ุแบบบ ูรณาการโดยช ุมชน
ท้องถิ่นเป็นอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. แนวทางการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณา
การเป็นอย่างไร 
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วิทยากร ประเด็นนำเสนอ กรอบเนื้อหาการนำเสนอ แนวคำถาม 
จัดสภาพแวดล้อม และการลดค่าใช้จ่าย และสร้างรายได้ให้กับ
ผู้ดูแลในครัวเรือน เป็นต้น 
3. ป ัจจ ัยท ี ่ส ่งผลต ่อการด ูแลผ ู ้ส ูงอาย ุแบบบ ูรณาการ
ประกอบด้วยอะไรบ้าง ส่งผลกระทบอย่างไร เช่น 1) ทุนทาง
สังคม ที่เป็นคนหลักในการระดมเงิน อุปกรณ์ พร้อมประสาน
องค์กร หน่วยงานภายนอกร่วมสนับสนุน 2) นโยบายหน่วยงาน 
ผู้บริหารท้องถิ่น สนับสนุนการจัดบริการระยะยาว เป็นต้น 3) 
ศักยภาพของหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉินทั้ง บุคลากร และเครื่องมือ 
อุปกรณ์ เป็นต้น 4) กลไกการบริหารจัดการ ที่เข้มแข็งปฏิบัติ
บทบาทตามมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 5) การมีส่วน
ร่วมจากหลายภาคส่วนสำคัญ เป็นต้น 
4. ผลที่เกิดขึ้นจากการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เช่น 1) ผู้มี
ภาวะเร้ือรังได้รับดูแลช่วยเหลือครอบคลุมทุกมิติ 2) ผู้สูงอายุและ
ครอบครัว ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว 
และ 3) ชุมชนมีกลไกการจัดการ ช่วยเหลือกัน ลดภาระของ
ครอบครัว และหน่วยบริการ 
5) แนวทางการต่อยอดการพัฒนาเป็นอย่างไร เช่น 1) การสร้าง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวัน (Day Care) เพื่อให้เกิดการ
ดูแลผู้สูงอายุที่ทั่วถึงและลดอัตราการเกิดโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ 
และ 2) การเพิ ่มช่องทางในการประสานงานเพื ่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในยามฉุกเฉิน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน เป็นต้น 

 
 
3. ปัจจัยที ่ส่งผลต่อการดูแลผู ้สูงอายุ
แบบบูรณาการประกอบด้วยอะไรบ้าง 
ส่งผลกระทบอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
4. ผลที่เกิดขึ้นจากการดูแลผู้สูงอายุแบบ
บูรณาการเป็นอย่างไร 
 
 
 
5) แนวทางการต่อยอดการพัฒนาเป็น
อย่างไร 

4. นางนัยนา ศรีเลิศ แผนผู ้ส ูงอายุตำบลแบบบูรณา
การ 

1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ครอบคลุมข้อมูลด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ได้แก ่

1. สถานการณ์ที่เกี ่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
ครอบคลุมข้อมูลด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ เป็นอย่างไร 
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วิทยากร ประเด็นนำเสนอ กรอบเนื้อหาการนำเสนอ แนวคำถาม 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
สังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคอ
รุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

1) ข้อมูลแสดงสถานะการณ์ผู้สูงอายุ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการเมืองการปกครอง เช่น 
จำนวนและร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือจำแนกตามกลุ่มอายุ
หรือกลุ่มเฉพาะ (ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 
ผู้สูงอายุเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุ ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ ข้อมูลสุขภาพ 
รายได้และการประกอบอาชีพ 2) ทุนทางสังคมและศักยภาพ
ชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ จำแนกเป็นระดับบุคคล ครอบครัว 
กลุ ่ม/องค์กรชุมชน แหล่งประโยชน์ หน่วยงานรัฐ/เอกชน 
เครือข่าย เช่น อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
(Care giver) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้สูงอายุที่เป็นคน
ต้นแบบ ชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุ ศูนย์กายอุปกรณ์ โรงเรียนผู้สงูอายุ 
ศูนย์ดูแลกลางวันสำหรับผู ้สูงอายุ กองทุนสนับสนุนการดูแล
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
2) ลักษณะข้อมูลที่ส่งผลต่อการจัดทำแผนผู้สูงอายุตำบลแบบ
บูรณาการ เช่น (1) การใช้ข้อมูลเป็นฐานในการออกแบบงาน 
กิจกรรม ที่สร้างผลกระทบ และตอบสนองต่อปัญหาและความ
ต้องการของผู้สูงอายบุและครอบครัว (2) ข้อมูลที่จำเป็น ทำให้
การกำหนดแผนมุ่งเป้าหมายที่กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ
เร่งด่วน และลำดับรองลงไป เป็นต้น    
2. แนวทางการจัดทำแผนผู้สูงอายุตำบลแบบบูรณาการเป็น
อย่างไร เช่น 1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนผู้สูงอายุแบบ
บูรณาการ 2) ทบทวน และจัดการข้อมูลที่จำเป็น ครอบคลุม
ประเด็นด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และสุขภาพ 3) 
ประชาคมรายหมู่บ้านเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน สรุปปัญหา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. แนวทางการจัดทำแผนผู้สูงอายุตำบล
แบบบูรณาการเป็นอย่างไร 
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วิทยากร ประเด็นนำเสนอ กรอบเนื้อหาการนำเสนอ แนวคำถาม 
และความต้องการ และแนวทางแก้ไข 4) สรุปยกร่างแผนผู้สูงอายุ
ตำบล 5) ด ้านการพัฒนาระบบข้อม ูล 6) ด ้านการจ ัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม และ 7) มีกลไก
ในการบริหารจัดการ) 
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทำแผนผู้สูงอายุตำบลแบบบูรณา
การ ในพื้นที่เป็นอย่างไร เช่น ปัจจัยด้านกลไกบริหารจัดการ 
ควรมีคณะทำงานครบทั้ง 4 องค์กรหลัก และเพิ่มภาครัฐ เอกชน 
ที่เป็นหน่วยงานภายนอกองค์กร เป็นต้น) 
4. ผลที่เกิดขึ้นจากแผนผู้สูงอายุตำบลแบบบูรณาการ เช่น 1) มี
แผนผู้สูงอายุที่ครอบคลุมปัญหาและความต้องการระดับตำบล 2) 
กระบวนการมีส่วนร่วม และบูรณาการในการดูแลผู้สูงอายุ และ3) 
มีการระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ 
ครอบคุลมทั้งกลุ่มเป้าหมายสำคัญและพื้นที่ เป็นต้น 
5. แนวทางการพัฒนา เช่น 1) สร้างการมีส่วนร่วมให้ท้องถิ่น
ทำงานร่วมกับ 4 องค์กรหลักในพื้นที่ และร่วมกับสถาบันวิชาการ
ทั้งในและนอกพื้นที่ 2) จัดให้มีบุคลากรปฏิบัติงานประจำการ
จัดทำระบบฐานข้อมูลพร้อมใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
พื้นที่ 3) สนับสนุนการทำงาน งบประมาณ บุคลากร เครื่องมือใน
การทำงานอย่างต่อเนื่อง และทำงานเชิงบูรณาการที่มีเป้าหมาย
ร่วมกันมากกว่าต่างคนต่างทำ 

 
 
 
 
3. ป ัจจ ัยท ี ่ส ่งผลต ่อการจ ัดทำแผน
ผู้สูงอายุตำบลแบบบูรณาการ ในพื้นที่
เป็นอย่างไร 
 
4. ผลที่เกิดขึ้นจากแผนผู้สูงอายุตำบล
แบบบูรณาการเป็นอย่างไร 
 
 
 
5. แนวทางการพัฒนาเป็นอย่างไร 
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1.3 ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   
หลักการ 
 ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ และรูปธรรม
การทำงานที่เกิดขึ้นจริง การเรียนรู้จากพื้นที่ที่ปฏิบัติการเด่นของชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง เพื่อการสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ 
โดยได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมและวิทยากรฐานเรียนรู้ที่นำสู่เครือข่ายการขับเคลื่อน เชิง
ประเด็นฯ โดยมีวิทยากรฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำ หรือตัวแทนพื้นที่ 
10 ฐานการเรียนรู้ เข้าร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติการสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุของชุมชน
ท้องถิ่นที่ผ่านมา จากประสบการณ์และมีรูปธรรมการทำงานที่เกิดขึ้นจริง และเกิดกระบวนการเรียนรู้จากสถานการณ์
ในพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูล และสถานการณ์ปัญหานำสู่การจัดการตนเอง โดยใช้ศักยภาพของชุมชนในการสร้างสุข
ภาวะผู้สูงอายุ การขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการจัดการของหน่วยงาน องค์กรในพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ชุมชนและสังคม ตลอดจนผลการดำเนินงานการสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ การขับเคลื่อนกระบวนการเสริม
ความเข้มแข็งของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่มีการพัฒนา รูปแบบ แนวปฏิบัติ และการพัฒนานวัตกรรมใน
การสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุโดยองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเป็นอีก
แนวทางหนึ่งในการที่จะพัฒนาความรู้ของพื้นที่ให้เห็นแนวทางการพัฒนาต่อยอดงาน เพื่อนำสู่การพัฒนาการสร้างสุข
ภาวะผู้สูงอายุที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในพื้นที่ อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุต่อไป 
 
วิทยากร  

วิทยากรฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
2) เทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
3) องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
4) องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
5) องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
6) องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
7) องค์บริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
8) เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
9) เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
10) องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย อำเภอรามัน จงัหวัดยะลา 

 
ผู้ดำเนินรายการ: 

ดำเนินการโดย ชื่อ-สกุล 
1) นางสาวอัญชุลี วงจันเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
2) นายเทพนิมิตร ทองขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

 
ระยะเตรียมการ 
วัตถุประสงค์  

1) เพื่อให้นักวิชาการได้เตรียมแนวทางการนำเสนอและการชวนคิด ชวนคุยสำหรับวิทยากรกลุ่มย่อย 
2) เพื่อให้วิทยากรผู้นำเสนอกลุ่มย่อยได้ทำความเข้าใจแนวทางการนำเสนอ และและการชวนคิด ชวนคุย 
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วิธีการดำเนินงาน  
1) เขียนกรอบเนื้อหาการนำเสนอของวิทยากรกลุ่มย่อย เพื่อให้วิทยากรสามารถพูดได้ครอบคลุม 
2) ประสานวิทยากรกลุ่มย่อยได้ทำความเข้าใจแนวทางการนำเสนอ 
3) ทีมวิชาการสรุปประเด็นและงานกิจกรรมเด่นของพื้นที่ เพื่อนำเสนอที่ flip chart 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1) เนื้อหาการนำเสนอของวิทยากรกลุ่มย่อยตามกรอบการนำเสนอของวิทยากรกลุ่มย่อย 
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กรอบการนำเสนอของวิทยากรกลุ่มย่อย 
พื้นที ่ กรอบตัวอย่างแนวคำถาม 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30-17.30 น. (2 ชั่วโมง) 
1. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ 
 

ประเด็นเด่นของพื้นที่ 
1. การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอาย ุ

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก ่สถานการณ์ของผู้สูงอายุในพื้นที่   
ประเภทผู้สูงอายุตามเครื่องมือการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ (Barthel   Activities  of  Daily  
Living : ADL) แบ่งเป็น กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคมมีจำนวน  1,600  คน ร้อยละ 72.30  กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน มี
จำนวน  595 คน  ร้อยละ  26.89 และกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงมีจำนวน  35 คน  ร้อยละ  1.2 

2) แนวทางในการบริการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอาย ุ
1) ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง ให้การดูแลช่วยเหลือ ดังนี้ (1) การดูแลโดยระบบอาสาสมัครมีการติดตาม

เยี่ยมบ้าน โดยจิตอาสา และดูแลโดย โรงพยาบาลชุมชนดอนแก้วมีการคัดกรองสุขภาพประจำปี เช่น การคัด
กรองโรคความดันโลหิตสูง และคัดกรองภาวะซึมเศร้า 

2) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ให้การดูแลช่วยเหลือ ดังนี้ 1) กลุ่มมีสิทธิตามระบบ มีอาสา LTC และมี
ระบบและกลไกอนุมัติในการดูแลตามสิทธิ์ 2) กลุ่มไม่มีสิทธิตามระบบ (ประชากรแฝงหรือประชากรกลุ่มต่าง
ด้าว) การดูแลช่วยเหลืออ่ืนๆ เช่น บริการแพทย์แผนไทย การทำกายภาพบำบัด การตัดผม การทำความสะอาด
ร่างกาย แต่อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือดูแลในส่วนนี้ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

3) ผู้สูงอายุซึมเศร้า และความจำเสื่อม ให้การดูแลช่วยเหลือ (1) ทีมสหวิชาชีพเข้าพื้นที่เยี่ยมบ้าน 
และประเมินภาวะซึมเศร้า และ (2) การบริการออนไลน์ เช่น การโทรศัพท์ หรือการสื ่อสารผ่าน Line 
Application และ (3) วัฒนธรรมแอ่วหากัน (เพื่อนช่วยเพื่อน) แต่จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ 
19 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ 

4) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม มีการประสานงาน ให้การดูแลช่วยเหลือ การทำราว
จับในห้องน้ำ และมีการปรับปรุงที่อยู่อาศัย แต่ดำเนินการไม่ครบถ้วน และไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 

5) การบริการรถ บริการรับ- ส่ง 24 ชม. ให้การดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลโดยเพื่อนบ้าน หรือจิตอาสาที่
อยู่ในพื้นที่พาไปพบแพทย์หรือบริการรับส่งยา 
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6) การจ้างงานนักบริบาลท้องถิ่น การจ้างงานอย่างต่อเนื่องแต่ต้องใช้งบประมาณในจ่ายค่าจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

7) การพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุตำบลดอนแก้ว มีการดำเนินงาน ได้แก่ มี
การตั้งศูนย์ดำเนินงาน แต่ต้องมีการสนับสนุนบุคลากรประจำศูนย์หรือการจ้างงานประจำศูนย์ฯ  

3) ระเบียบ/นโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
1) ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
2) พระราชบัญญัติ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 

4) สิ่งที่ทำได้ให้เกิดความสำเร็จ/ปัจจัยเงื่อนไขที่ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ 
สิ่งที่ทำได้สำเร็จ 
1) การแต่งตั้ง Care manager เป็นคนชุมชนที่ผ่านการฝกึอบรมซึ่งสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
2) ชุมชนดอนแก้ว เป็นชุมชนเอ้ืออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล หากมีผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องดูแลและให้การ

ช่วยเหลือ 
ปัจจัยเงื่อนไขที่ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ 
1) การดำเนินงานนักบริบาลท้องถิ่น ไม่ต่อเนื่อง มีการจ้างงานแค่ 2 ปี 
2) การตรวจสอบของ สตง.ในการใช้รถฉุกเฉิน ต้องเป็นเหตุฉุกเฉินตามนิยาม หากปฏิบัติการตามนิยาม 

ก็จะไม่สามารถรับส่งได้ผู้ป่วยผู้ที่มีภาวะพึงพิงหรือผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลมารับบริการสาธารณสุขได้เนื่องจาก
ไม่ใช่เหตุฉุกเฉิน 

5) ข้อเสนอแนะเพื่อแนวทางการพัฒนา 
1) เพิ่มจำนวนนักบริบาลท้องถิ่น ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการและต่อเนื่อง 
2) พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้สูงอายุให้มีความต่อเนื่อง 

 
2. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ ข้อมูลของผู้สูงอายุติดสังคม และข้อมูลของผู้สูงอายุติดบ้าน  
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2) แนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(1) วิทยาลัยจิตอาสา มีการจัดการเรียนการสอน การให้บริการการศึกษาแก่แกนนำ อาสาสมัคร จิต

อาสาและประชาชนที่สนใจในชุมชนเร่ืองการดูแลสุขภาพและสวัสดิการเพื่อร่วมดูแลกันและกันในชุมชน 
(2) โรงเรียนฮอมสุข มีการบริหารจัดการเชิงระบบในการดูแลผู้สูงอายุตำบลดอนแก้วใน 3 หลักสูตร 

ประกอบด้วย หลักสูตรการเตรียมตัวก่อนสูงวัย หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต และหลักสูตรการเตรียมตัวก่อน
ตาย 

3) สิ่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จ และปัจจัยเงื่อนไขที่ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ  
ปัจจัยความสำเร็จ  
1) มีทุนทางสังคม (อาสาสมัคร) มีความเข้มแข็งและมีความเชี่ยวชาญ 
2) ระบบข้อมูล DATA ทำให้พบปัญหา และสามารถตอบสนองความต้องการ 
3) การสนับสนนุนโยบายการทำงานขององค์กร ที่ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชวีิตประชาชน  
ปัญหาอุปสรรค 
1) กิจกรรมการอบรม จัดการเรียนการสอน ต้องเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อจัดบริการ 
2) บริบทตำบลดอนแก้ว มีลักษณะกึ่งเมือง กึ่งชนบท ทำให้การเข้าถึงชุมชนเมืองทำได้ยาก 
3) สถานการณ์การเกิดโรคระบาดโควิด-19 ทำให้การดำเนนิการในโรงเรียนผู้สูงอายุไม่ต่อเนื่อง 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อแนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมให้สมาชิกในครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับ

ตำบล 
2) ส่งเสริมให้ท้องถิ่นนำใชบ้ริบทและอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของตนเองเป็นหลักสูตรสร้างการเรียนรู้

สำหรับผู้สงูอายุและสมาชิกในครัวเรือน 
 
3. การจัดสวัสดิการเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ 
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1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ประเภทของผู้สูงอายุ (2) ผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ และ (3) ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยพิการ  

2) แนวทางการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
(1) การข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ และการจัดการข้อมูลผู้สูงอายุ 
(2) การตั้งงบประมาณและจัดสรรงบประมาณ   
(3) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

3) สิ่งที่ทำได้และปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จและไม่สำเร็จของการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เช่น การ
ทำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ของผู้นำเพื่อสร้างการเข้าถึงการข้ึนทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอา 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อแนวทางการพัฒนา 
1) เพิ่มงบประมาณเบี้ยยังชีพเป็นรายละ 4,000 บาทต่อคน เพื่อความเพียงพอต่อการดำรงชีพ 
2) พัฒนาระบบตรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่พบปัญหา การขอข้อมูลทะเบียนราษฎร์เพื่อตรวจสอบข้อมลูกับ

ทางอำเภอ ต้องเป็นไปตามขั้นตอน พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งบางครั้งได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน  
 

4. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 
1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลผู้สูงอายุ (2) การดำเนินงานของกลุ่มผู้สูงอายุ

โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม ประกอบด้วย ข้าราชการบำเหน็จ บำนาญ ปราชญ์ชุมชน หมอพื้นเมือง 
และผู้นำด้านต่าง ๆ จำนวนมาก 

2) บริการ/แนวทางของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)  
(1) ด้านการจัดกิจกรรมและบริการ    

(1.1) ด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต ได้แก่ (1.1) บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยใช้
แฟ้มบันทึกสุขภาพเพื่อประมวลผลภาวะสุขภาพในการสร้างการเฝ้าระวังโรคต่างๆ เช่น โรคทางด้านการ
มองเห็น การควบคุมกล้ามเนื้อ โรคเรื้อรัง โรคหัวใจ ฯลฯ  
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(1.2) การประกอบอาชีพและสังคม มีการดำเนินกิจกรรม ได้แก่ (2.1) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่
ก่อให้เกิดการเพิ่มรายได้ หรือการลดรายจ่าย หรือการออม 

(1.3) ด้านสภาพแวดล้อมและกายภาพ ประกอบด้วย  
(1) การจัดบริเวณโดยรอบอาคาร มีการดำเนินกิจกรรม ได้แก่ (1.1) สถานที่ตั้ง ศพอส. อยู่

ในตำแหน่งที่ไม่ไกล จากชุมชนผู้สูงอายุ ไม่อยู่ในย่านที่มีเสียงอึกทึก หรือมีมลพิษ และมีเส้นทางที่สามารถ
เดินทางเข้าถึงได้โดยสะดวก 

(1.4) ด้านกลไกและบริหารจัดการ การดำเนินกิจกรรม ได้แก่ (1.4.1 ) มีการจัดทำแผนการ
ทำงานและสามารถบรรจุแผนเข้าสู่ข้อบัญญัติเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนต่อเนื่อง และ (1.4.2) มีแผนผังโครงสร้าง
การบริหาร ที่แต่งตั้งโดยผู้บริหาร อปท. หรือคณะกรรมการบริหาร ศพอส.ติดแสดงอยู่ในที่ทำการของ ศพอส. 

3) สิ่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จ และปัจจัยเงื่อนไขที่ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ 
สิ่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จ 
(1) ความเข้มแข็งของกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีการทำงานรวมกลุ่มกันตั้งแต่ ปี 2548 จนถึงปัจจุบันอย่าง

ต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการด้วยตนเอง เช่น กองทุนสวัสดิการกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น 
(2) นโยบายผู้บริหาร ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตมุ่งเน้นการพัฒนาเท่าเทียม ทั่วถึง  
ปัจจัยเงื่อนไขที่ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ 
(1) ผู้สูงอายุมีข้อจำกัดในการเข้าร่วมกิจกรรมรวมกลุ่ม  
(2) ครอบครัว ญาติพี่น้อง ไม่ประสงค์ให้ออกมาทำกิจกรรม โดยอยากให้อยู่ร่วมกับบุตรหลาน 

4) ผลที่เกิดขึ้น  
(1) ผลต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมเช่น การประชุม และการพัฒนาศักยภาพ

ของผู้สูงอายุ จำนวน 597 คน 
(2) ผลต่อหน่วยงาน องค์กรชุมชน ดังนี้ มีศูนย์รวมการทำกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุในชุมชน มี

การขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันกับกลุ่มผู้สูงอายุ 
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(3) ผลต่อชุมชน ดังนี้ เกิดศูนย์กลางการทำกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุ และกลุ่มต่างๆที่เข้ามาใช้
บริการร่วม มีการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 

5) ข้อเสนอแนะเพื่อแนวทางการพัฒนา 
(1) สร้างการมีส่วนร่วมให้ท้องถิ่นมีบทบาทการทำงานร่วมกับศูนย์พัฒนาชีวิตและส่งเสริมอาชีพ

ผู้สูงอายุ  
(2) จัดให้มีบุคลากรปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถ

ทำงานได้ในชุมชนด้วยหลักการจ้างงานคนในพื้นที่ 
 

5. การส่งเสริมการเข้าถึงกองทุน และการออม 
1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ผู้สูงอายุที่มีอาชีพและมีรายได้ (2) ผู้สูงอายุมีผู้สูงอายุเป็น

สมาชิกกองทุนฌาปนกิจผู้สูงอายุ และ (3) สมาชิกกองทุนสวัสดิการตำบล   
2) บริการ/แนวทางการส่งเสริมการเข้าถึงกองทุน และการออม  

(1) การจัดตั้งกองทุนในระดับพื้นที่ ได้แก่ กองทุนสวัสดิการ กองทุนฌาปนกิจ กองทุนหมู่บ้าน กองทุน
หมู่บ้าน และกองทุนภัยพิบัติ 

(2) รูปแบบการจัดสวัสดิการ แบ่งเป็น  
(2.1) กองทุนกรณีเสียชีวิต ได้แก่ (2.1.1) การจัดงานศพ (2.1.2) นำเงินมอบให้กับสมาชิกใน

ครัวเรือน  
(2.2) กองทุนกรณีมีชีวิต ได้แก่ (2.2.1) การจัดสวัสดิการแบบเดิม เช่น มอบเงินให้เมื่อต้องนอน

โรงพยาบาล จำนวน 200-300 บาทต่อคืน   
(3) สวัสดิการยามฉุกเฉิน กรณีเกิดภัยพิบัติ และโรคติดต่อ  

3) สิ่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จ และปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ ในพื้นที่มีกองทุนที่
สามารถใช้ได้ และสะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ทันทีกรณีฉุกเฉินและการนำมาลงทุนอาชีพ 
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4) ผลที่เกิดขึ้น  
(1) ผลต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา ยากลำบาก ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
(2) ผลต่อหน่วยงาน องค์กรชุมชน การจัดทำข้อมูลการเข้าถึงกองทุนและสวัสดิการในการดูแล

ผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ และการจัดบริการสาธารณะที่เป็นทางเลือกให้กับประชาชน   
(3) ผลต่อชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งกองทุน ในระดับพื้นที่ที่มีความหลากหลายสามารถ

เข้าถึงได้ และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลในพื้นที่  
5) ข้อเสนอแนะเพื่อแนวทางการพัฒนา  

(1) ควรจัดให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนทุนให้กับผู้สูงอายุ และควรมีการจัดสวัสดิการใน
กรณีเจ็บป่วย ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายของญาติที่มาเฝ้า 

(2) กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือ ในกรณี
เร่งด่วน หรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ล้มละลายทางธุรกิจ ให้กู้ยืมได้กองทุนไปสร้างอาชีพ 

 
6. การจัดตั้งธนาคารเวลา 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ ประเภทของผู้สูงอายุ ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง เป็นต้น  
2) แนวทางการดำเนินงานธนาคารเวลา   

(1) การเข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจ การขับเคลื่อนธนาคารเวลา จากหน่วยงานของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

(2) ดำเนินการจัดตั้ง ธนาคารเวลา ภายใต้ชื่อว่า “ธนาคารความสุขตำบลดอนแก้ว”  
(3) การดำเนินงานจัดตั้งวิทยาลัยจิตอาสาที่ได้รวบรวมจิตอาสา ในแต่ละด้าน รวบรวมเป็นข้อมูลและ

พัฒนาเป็นหลักสูตรพื้นฐานในการเป็นจิตอาสา โดยสามารถแบ่งงานจิตอาสาเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ 
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการเมืองการปกครอง  

(4) สร้างทีมทำงานเพื่อขับเคลื่อนที่มาจาก กลุ่มอาสาสมัคร และ ชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนแก้ว เพื่อ
เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพในพื้นที่ตำบลต้นแบบด้านการทำงาน ธนาคารเวลา เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงาน 
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3) สิ่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จ และปัจจัยเงื่อนไขที่ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ 
สิ่งที่ทำได้/ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ ได้แก่ มีการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน มีผู้นำขับเคลื่อน

การทำงาน ได้แก่ จิตอาสาในพื้นที่ รวมทั้ง มีกฎ กติกา และการประชาสัมพันธ์การทำงาน 
4) ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน 

1) เกิดจิตอาสาในตำบลดอนแก้ว 
2) สามารถช่วยลดภารกิจในการจัดบริการสาธารณะที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ 

5) ข้อเสนอแนะเพื่อแนวทางการพัฒนา 
1) การจัดทำระบบข้อมูลของธนาคารความดีในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Application 

รองรับการทำงานของการทำงานเพื่อแลกหน่วยคะแนน หรือการสะสมเวลา การเบิก ถอนเวลา โดยให้ลดงาน 
ลดขั้นตอน และลดการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 

2) การสนับสนุนการทำงานทั้งเชิงวิชาการ การกำหนดข้อตกลงหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการขับเคลื่อน
การทำงานของธนาคารเวลา  
 
7. การจัดทำแผนผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) จำนวนของผู้สูงอาย (2) ผู ้สูงอายุที ่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 

2) แนวทางสนับสนุน  
1) รวบรวมฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งข้อมูลมือสอง เอกสาร งาน

วิชาการ  สถิติ 
2) จัดเวที “ข่วงกำกึ๊ดผู้สูงอายุตำบลดอนแก้ว” นำใช้เครื่องมือในการจัดการวิเคราะห์ชุมชนเทคนิค

การ S.W.O.T  โดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในตำบลดอนแก้วเข้าร่วมเวทีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมแบบ
บูรณาการ 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่สง่ผลต่อการดำเนินงาน 
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(1) นโยบายด้านการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลดอนแก้วที่มีความชัดเจนในการ
รับมือและให้ความสำคัญกับสังคมผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเปราะบางในชุมชน 

(2) วัฒนธรรมจิตอาสาในพื้นที่ที่มีการดำเนินงานต่อเนื่อง ทำให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยจิตอาสา ที่เป็น
หน่วยบ่มเพาะองค์ความรู้ สร้างความเชี่ยวชาญด้านอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ จึงทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ดูแลผู้สูงอายุตำบลดอนแก้ว 

4. ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน 
(1) เกิดระบบอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญดา้นการดูแลผู้สูงอายุในตำบลดอนนแก้วจำนวน 285 คน  
(2) เกิดข้อบัญญัติ และนโยบายสาธารณะด้านการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขึ้นในตำบล

ดอนแก้วเพื่อร่วมดูแลผู้สูงอายุทัง้ตำบล 
 

8. การเพิ่มทักษะผู้ดูแล ชุมชน ครัวเรือน 
1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (2) ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 

35 คน (3) ผู้สูงอายุที่อยู่ร่วมกับผู้สูงอายุในครอบครัว ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุข 
(Caregiver) และผู้วางแผนจัดการรายกรณี  

2) แนวทางสนับสนุน  
(1) รวบรวมฐานข้อมูลอาสาสมัครในตำบลดอนแก้วนำใช้วิทยาลัยจิตอาสาเพื่อพัฒนาอาสาสมัครที่มี

อยู่เดิมเพิ่มศักยภาพให้มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นจากเดิม 
(2) จัดทำหลักสูตรการเตรียมตัวก่อนสูงวัยเพิ่มในวิทยาลัยจิตอาสาเพื่อให้สมาชิกครอบครัวและผู้ดแูล

ได้เข้าร่วมเรียนรู้อย่างลึกซึ้งในการเป็นผู้สูงอายุเพื่อจะนำใช้หัวใจและองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี 
3) ปัจจัยเงื่อนไขที่สง่ผลต่อการดำเนินงาน 

(1) นโยบายดา้นการดูแลและสง่เสริมคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลดอนแก้วที่มีความชัดเจนในการ
รับมือและให้ความสำคัญกับสังคมผู้สูงอายุที่เปน็กลุ่มเปราะบางในชุมชน 



39 

 

พื้นที ่ กรอบตัวอย่างแนวคำถาม 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30-17.30 น. (2 ชั่วโมง) 

(2) วัฒนธรรมจิตอาสาในพื้นทีท่ีม่ีการดำเนินงานต่อเนื่อง ทำให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยจิตอาสา ที่เป็น
หน่วยบ่มเพาะองค์ความรู้ สร้างความเชี่ยวชาญดา้นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ จึงทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ดูแลผู้สูงอายุตำบลดอนแก้ว 

4) ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน 
(1) ผู้สูงอายุตำบลดอนแก้ว จำนวน 2,917 คน เข้าถึงบริการสาธารณะแนวใหม่และได้รับการคุ้มครอง

ทางสังคมอย่างครอบคลุม 
(2) เกิดอาสาสมัครดูแลครอบครัวโดยครอบครัวเกิดขึ้นทุกครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุในครอบครัว 
(3) มีระบบ APPLICATION คู่มือในการดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือน ทุกครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ 

 
9. ศูนย์กลางอุปกรณ์และการจัดการ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) จำนวนประชากรผู้สูงอายุ (2) ผู้สูงอายุที่พิการทางการ
เคลื่อนไหว และมีผู้สูงอายุติดเตียงทั้งหมด  

2) แนวทางสนับสนุน 
(1) การเพิ่มหลักสูตรการเรียนรู้กายอุปกรณ์เพื่อบริการกลุ่มเปราะบาง 
(2) การพัฒนาศักยภาพให้สามารถสร้างนวัตกรรมกายอุปกรณ์ที่มาจากชุมชน โดยนำใช้ทุนทางสังคม

ในการร่วมดูแลประชาชนในกลุ่มเปราะบางร่วมกัน 
3) ปัจจัยเงื่อนไขที่สง่ผลต่อการดำเนินงาน 

(1) นโยบายดา้นการดูแลและสง่เสริมคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลดอนแก้วที่มีความชัดเจนในการ
รับมือและให้ความสำคัญกับสังคมผู้สูงอายุที่เปน็กลุ่มเปราะบางในชุมชน 

(2) ทุนทางสงัคมและศักยภาพชมุชนทีส่นบัสนนุให้เกิดกิจกรรมที่ตอบสนองตามความต้องการของ
ประชน 

4) ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน 
(1) เกิดธนาคารกายอุปกรณ์ที่มีบริการครอบคลุมครบวงจรในตำบลดอนแก้ว  
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(2) เกิดระบบอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญด้านกายอุปกรณ์ในตำบลดอนแก้ว 
 

10. การบริการกรณีฉุกเฉินและวิกฤติ  
1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ กลุ่มเปราะบาง โดยอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กเยาวชน 

ผู้ติดเชื้อ ยากจน ด้อยโอกาส 
2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่  

(1) ติดตั้ง Application บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน “เบาใจ” ในโทรศัพท์มือถือของประชาชนในตำบล
ดอนแก้วเพื่อให้เข้าถึงบริการสาธารณะในภาวะฉุกเฉินของตนเอง และ ครอบครัวได้  

(2) ให้ความรู้แก่ประชาชนทั้งหมดและสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความ
เข้าใจในการใช้บริการจาก Application “เบาใจ” เพื่อสามารถใช้บริการได้ตามความต้องการ 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่สง่ผลต่อการดำเนินงาน  
(1) วัฒนธรรมจิตอาสาในพื้นที่ที่มีการดำเนินงานต่อเนื่อง จึงทำให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโดยเปน็

กลไกหลักในการดูแลประชาชนในกลุ่มเปราะบางของตำบดอนแก้ว 
(2) ชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทำให้เกิดแนวทางที่หลากหลายตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน สร้างการเข้าถึงในบริการที่พึงรับต่อไป 
4) ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน 

(1) ประชาชนในกลุ่มเปราะบาง 4,178 คน ได้รับการดูแลจากอาสาสมัครจิตอาสาในการแนะนำเชิงรุก
ด้านการใช้บริการใน Application ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาสาสมัครและครอบครัว รวมทั้งร่วม
สร้างวัฒนธรรมจิตอาสา ชุมชนเอ้ืออาทร ร่วมกันต่อไป 

(2) วิทยาลัยจิตอาสามีหลักสูตรที่หลากหลายสามารถตอบโจทยค์วามต้องการของประชาชน รวมทั้ง
สร้างระบบการดูแลที่ทันสมัยตอบโจทย์กับสถานการณ์วิกฤติฉุกเฉินในปัจจุบนั 
 
โดยใช้แนวคำถาม 
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1) ข้อมูลสถานการณ์ในผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างไร   
2) แนวทางการดำเนินงานกระบวนการพัฒนาแนวทางสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ เข้าถึงการจัดสวัสดิการสังคม

โดยรัฐ ทำได้อย่างไรบ้าง 
3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงานกระบวนการพัฒนาแนวทางสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ เข้าถึงการจัด

สวัสดิการสังคมโดยรัฐ ทำได้อย่างไรบ้าง 
4) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ เข้าถึงการจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐ เป็น

อย่างไร 
2. เทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นเด่นของพื้นที่ 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) จำนวนและผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ (2) การจำแนก

ประเภทของผู้สูงอายุ   
2) บริการ/แนวทางในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

(1) การดำเนินการด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ 
(2) ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน (เนื่องจากท้องถิ่นช่วยเหลือไม่ได้) และฝึกทักษะอาชีพให้แก่

ผู้สูงอายุ โดยที่ผู้สูงอายุไม่มีเงินไปลงทุนในการประกอบอาชีพ 
3) ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ เช่น การติดต่อประสานงานของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการช่วยเหลือ  
4) ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ได้แก่  

(1) ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพตามสิทธิ์ที่พึงได้รับด้วยการบริการที่ดี ถูกต้อง ยุติธรรม เสมอภาคเท่าเทียม
กัน 

(2) เทศบาลสองแควมีฐานข้อมูลผู้สูงอายุที ่ครบถ้วน ถูกต้อง สามารถนำไปบูรณาการ ในการจัด
สวัสดิการจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ เช่น การดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมสวัสดิการด้านอื่น ๆ ให้กับผู้สูงอายุบาง
กลุ่มมีงานทำและมีรายได้ เป็นต้น  
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5) ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา เช่น เพิ่มจำนวนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นช่วงอายุ 60-69 ปี เบี้ยยังชีพ 
1,000-2,000 บาท ช่วงอายุ 70-79 ปี เบี้ยยังชีพ 2,000-3,000 บาท ช่วงอายุ 80 ขึ้นไป เบี้ยยังชีพ 4,000 บาท 
เป็นต้น 
 
2. การสงเคราะห์จัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอาย ได้แก่ (1) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ และ (2) สาเหตุของการ
เสียชีวิตของผู้สูงอายุ 

2) บริการ/แนวทางการสงเคราะห์จัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี 
(1) ประชาสัมพันธ์การยื่นของรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีเพื่อให้ประชาชนรับรู้และ

เข้าใจ  
(2) ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอภายในกำหนด 6 เดือน  
(3) ให้คำแนะนำพร้อมอธิบายให้ผู้ที่ยื่นคำขอเงินค่าจัดการศพของผู้สูงอายุ กรอกข้อมูลในแบบคำ

ขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 
(4) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมด และทำหนังสือ

เพื่อส่งเอกสารให้สำนักงานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์ดำเนนิการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  
3) สิ่งที่ทำได้และปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ 

(1) เทศบาลตำบลสองแคว โดยสำนักปลัด มีความพร้อมด้านบคุลากรในการติดต่อประสานงานการ
ขอรับการสงเคราะห์จัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี และการจัดการที่มีความรวดเร็ว 

(2) มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ได้แก่ เว็บไซด์ เทศบาลตำบล เฟชบุ๊ค หนังสือราชการ
ผ่านกำนนั ผู้ใหญ่บ้าน เสียงตามสายผา่นหอกระจายข่าวหมู่บ้าน  

4) ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงาน การได้รับเงินสงเคราะห์ศพสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพได้ 
แต่ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจในการยื่นความจำนงค์ขอรับการสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุ
ตามประเพณี 
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5) ข้อเสนอแนะเพื่อแนวทางการพัฒนา เช่น เพิ่มจำนวนเงินสนับสนุน โดยการเพิ่มจำนวนเงินเพื่อการ
ดูแล/สงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตาม 
ประเพณีเป็นรายละ 5,000 บาท 
 
3. ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอาย ได้แก่ (1) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อยละ
ของผู้สูงอายุที่พิการ (3) อัตราพึ่งพิงวัยสูงอายุ ต่อวัยแรงงาน  

2) บริการ/แนวทางในการบริการสุขภาพปฐมภูมิสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง 
(1) การจัดการดูแลโดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมู่บ้านมีการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาไม่ยอมรับประทานยาโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
รับผิดชอบดูแลการรับประทานยาของผู้ป่วยจิตเวชในแต่ละวัน 

(2) มีการบริการกู้ชีพกู้ภัยในการดูแลผู้พิการที่มีภาวะฉุกเฉินและเจ็บป่วย 
3) ปัจจัยเงื่อนไขที่สามารถทำได้สำเร็จ มีบริการอาสากู้ชีพ EMS บริการรับ-ส่ง 24 ชม. 
4) ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางในชุมชนได้รับการดูแล สามารถเข้าถึงบริการ

สาธารณะได้ และชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง 
5) ข้อเสนอแนะเพื่อแนวทางการพัฒนา เช่น จัดให้มีค่าตอบแทน แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงให้เพียงพอ

จากเดิมชั่วโมงละ 50 บาท (ตามแผนการดูแลผู้สูงอายุ Care plan) เป็นชั่วโมงละ 100 บาทเพื่อให้เกิดคุณภาพ
และกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน  
 
4. ปรับสภาพที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอาย ได้แก่ (1) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) ลักษณะการอยู่อาศัย
ของผู้สูงอายุ และ (3) สภาพการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ 
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2) บริการ/แนวทางการปรับสภาพที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ  มีช่องทางการขอรับการสนับสนุนจาก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ หลังละ 40 ,000 บาท ซึ่งพบว่าต้องใช้
กระบวนการในการพิจารณาที่ยาวนานและมีหลายขั้นตอนไม่สอดคล้องกับความต้องการ เช่น มีเอกสาร
ก่อสร้าง และรายการค่าใช้จ่ายทำให้เกิดความซับซ้อนในการดำเนินงานและล่าช้าในการสนับสนุนตามนโยบาย
ที่กำหนดไว้ 

3) ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ จากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสองแคว มีคณะกรรมการจากชุมชนที่
สามารถอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือการปรับปรุงบ้านให้กับผู้สูงอายุ โดยมีแนวทางการช่วยเหลือเป็นการจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ หนุนเสริม เพิ่มเติมทุนให้การปรับสภาพบ้านที่มีงบประมาณไม่เพียงพอและสามารถช่วยเหลือได้
ปีละ7-10 หลัง  

4) ผลที ่เกิดขึ ้นจากการทำงาน องค์กรภาคประชาชาชนมีความเข้มแข็งสามารถเป็นที ่พึ ่งให้แก่ผู้
ยากลำบากได้ ได้แก่ กลุ่มสภาองค์กรชุมชน สภาช่างจิตอาสาตำบลสองแคว กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสอง
แคว โดยมีเทศบาลตำบลสองแควเป็นกลไกการสร้างการมีส่วนร่วม  

5) ข้อเสนอแนะเพื่อแนวทางการพัฒนา เช่น ลดหลักเกณฑ์การการเบิกจ่าย จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ให้ทาง
พื้นที่ได้ศึกษาและสามารถดำเนินงานปรับสภาพบ้านให้ถูกต้องจากเงื่อนไขข้อบังคับ เป็นต้น 

 
5. องค์กรพัฒนาผู้สูงอายุตำบลสองแคว 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกกลุ่มกองทุนหมูบ้าน (2) 
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น   

2) บริการ/แนวทางการดำเนินงานขององค์กรพัฒนาผู้สูงอายุตำบลสองแคว 
(1) จัดทำโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพกาย  
(2) จัดทำโครงการด้านการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ 
(3) จัดทำโครงการด้านการสร้างการเรียนรู้ 
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3) ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ องค์กรพัฒนาผู้สูงอายุตำบลสองแคว ได้ขอสนับสนุนโครงการจาก 
สปสช. กองทุนหลักประกันสุขภาพ และเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลสองแคว เป็นเงิน 20 ,000 บาท อีกทั้ง
เทศบาลตำบลสนับสนุนงบประมาณผ่านเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่ 
พนักงานเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือ และดำเนินการจัดทำโครงการและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อแนวทางการพัฒนา เช่น การจัดให้มีหน่วยงานหรือทีมพี่เลี้ยงมาพัฒนาศักยภาพและ
ช่วยเหลือให้กลุ่มองค์กรผู้สูงอายุสามารถเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนที่จำเป็นได้ 
 
6. โรงเรียนผู้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ และ (2) ผู้สูงอายุแต่ละ
ประเภท เช่น ผู้สูงอายุติดสังคม ติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง 

2) บริการ/แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุ ได้แก่  
(2.1) การส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพกาย เช่น การออกกำลังกายการเต้นแอโรบิคหรือรำวงย้อนยุค รำ

ไม้พลอง ออกกำลังกายแบบอ่ืนๆ เป็นต้น และ  
(2.2) การส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพจิตใจ เช่น การร้องเพลง การวาดภาพระบายสีบนผ้า หรือการจัด

ชั่วโมงธรรมะบรรยาย เป็นต้น 
3) ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ การสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุ เป็นต้น 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อแนวทางการพัฒนา ได้แก่ (1) การจัดให้โรงเรียนผู้สูงอายุเคลื่อนที่ โดยออกพื้นที่ให้

ความรู้กับผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านในวันที่จ่ายเบี้ยยังชีพ และ (2) ประชาสัมพันธ์การเข้ามาเรียนในโรงเรียน
ผู้สูงอายุให้มากยิ่งขึ้น   
 
7. การส่งเสริมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (ออกกำลังกาย การออม อาหาร อาสาสมัคร อาชีพ) 
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1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ และ (2) จำนวนและร้อย
ละของผู้สูงอายุที่มีความพิการ 

2) บริการ/แนวทางในการบริการสำหรับผู้สูงอาย ุ
(1) กลุ่มผู้สูงอายุจิตเวช มีการจัดการดูแลโดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาไม่ยอมรับประทานยาโดยอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้านรับผิดชอบดูแลการรับประทานยาของผู้ป่วยจิตเวชในแต่ละวัน 

(2) ผู้สูงอายุยากจน มีการดูแล ดังนี้ (1) มีระบบการจัดสวัสดิการและการช่วยเหลือ เช่น ส่งเสริมการ
ออกกำลังกาย ตั้งกองทุน 5 บาท มีศูนย์กายอุปกรณ์ ต้นแบบบ้านสามหลัง สถาบันการเงินบ้านสามหลัง (2) 
การปรับสภาพที่อยู่อาศัย การดูแลการจัดทำห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ    

(3) ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ไปมาได้ หรือเข้า
ร่วมกิจกรรมในชุมชน มีอย่างน้อย 5 หลักการ ได้แก่ การออกกำลังกาย การจัดการเรื่องอาหารที่เหมาะสม การ
ส่งเสริม เพิ่มทักษะอาชีพ การออม และสนับสนุนกิจกรรมอาสา  

(4) ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงาน มีแนวปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง และสนับสนุนการ
ช่วยเหลือโดยใช้งบประมาณจากกองทุน สปสช. 

(5) ข้อเสนอแนะเพื่อแนวทางการพัฒนา เช่น สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ การปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ 
ไก่ เป็ด ปลา เพื่อบริโภคเอง เอง เช่น โครงการตู้เย็นข้างบ้าน ผักสวนครัวรั้วกินได้ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ลด
การใช้ปุ๋ยเคมี  การแปรรูปและถนอมอาหาร เป็นต้น 
 
8. การบริการกรณีฉุกเฉินและวิกฤติ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก ่(1) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเร้ือรัง 

2) บริการ/แนวทางในการบริการกรณีฉุกเฉิน 
(1) กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินประชาชนสามารถโทรเบอร์ 1669  
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(2) ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ รับเรื ่องและคัดแยกผู้ป่วยแล้วแจ้งศูนย์กู ้ชีพฯตำบลสองแควออก
ปฏิบัติการ 

3) สิ่งที่ทำได้และปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ เทศบาลตำบลสองแควมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพ และรถ EMS 
บริการรับ-ส่ง ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการปักหมุดในแผนที่ให้ทราบบ้านผู้ป่วยติดบา้นติดเตียง โดยใช้สัญลักษณ์
ธง 2 สี 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อแนวทางการพัฒนา เช่น จัดให้มีระบบ/บริการสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาซับซ้อนที่
ต้องการการดูแลเฉพาะเจาะจง เช่น ผู้สูงอายุไร้ญาติ ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง ผู้สูงอายุที่ต้องอยู่กับผู้ป่วยจิตเวช  
 
9. จัดการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุในชุมชนและจัดบริการศูนย์กายอุปกรณ์ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก ่(1) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเร้ือรัง และ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหว 

2) บริการ/แนวทางในการจัดการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุในชุมชนและจัดบริการศูนย์กายอุปกรณ์ 
(1) เทศบาลตำบลสองแควมีการจัดตั้งศูนย์กายอุปกรณ์ อยู่ที่อาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ ซึ่งกายอุปกรณ์ เช่น รถเข็น ไม้ค้ำยัน ไม้เท้าสี่ขา ได้มาจากการบริจาคของหน่วยงานต่างๆ 
(2) ได้รับความร่วมมือจากพยาบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล กลุ่ม อสม. Care 

giver Care management ดูแลผู้สูงอายุทุกสัปดาห์ โดยเข้าไปดูแลสุขภาพและกายภาพบำบัดผู้สูงอายุที ่ติด
เตียง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

3) สิ่งที่ทำได้และปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ มีการจัดตั้งศูนย์กายอุปกรณ์ ที่ประชาชนสามารถมา
ขอรับบริการยืมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

4) ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ผู้สูงอายุที่พิการในชุมชนได้รับการดูแล สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะใน
การยืมกายอุปกรณ์ได้ 
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5) ข้อเสนอแนะเพื่อแนวทางการพัฒนา มีงบประมาณในการพัฒนาศูนย์กายอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้เฉพาะ
บริการยืมกายอุปกรณ์ แต่มีสถานที่ในการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ และมีบุคลากรประจำสอนกายภาพบำบัดใหแ้ก่
ผู้สูงอายุและญาติที่ดูแลผู้สูงอายุ  
 
10. การจัดบริการสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเร้ือรัง และ (3) จำนวนและร้อยละผู้สูงอายุที่มีความพิการ   

2) บริการ/แนวทางในการบริการสำหรับผู้สูงอายุ เช่น ผู้สูงอายุติดเตียง เทศบาลตำบลสองแคว มีการ
การดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ดังนี้  

(2.1) จัดทำข้อมูลและแผนดูแลกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เป็นรายกรณี  
(2.2) ขึ้นทะเบียนและจัดให้มีการฝึกอบรมผู ้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิง ( In service 

training) และบริหารจัดการผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Trained Care giver) ให้บริการเชิงรกุที่
บ้าน รวมทั้งให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่ศูนย์ (Day care)  

3) สิ่งที่ทำได้และปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ เช่น มีผู้ดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิง (care giver) จำนวน 15 
คน ค่าตอบแทน แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงให้เพียงพอจากเดิมชั่วโมงละ 50 บาท 

4) ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง 
5) ข้อเสนอแนะเพื่อแนวทางการพัฒนา เพิ่มงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็น

ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่บ้านด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และ
กายภาพบำบัด ตลอดจนแนะนำการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล 
 
โดยใช้แนวคำถาม 

1) ข้อมูลสถานการณ์การจัดบริการสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุเป็นอย่างไร 
2) แนวทางการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุเป็นอย่างไร 
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3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินการจัดบริการสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุเป็นอย่างไร 
4) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุ เป็นอย่างไร ใช้ขยาย

ผลได้อย่างไร ต่อยอดการพัฒนาได้อย่างไร 
3. องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเด็นเด่นของพื้นที่ 

1. โรงเรียนผู้สูงอายุ 
1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและประเภท

ของผู้สูงอายุ  
2) บริการ/แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) โรงเรียนลำดวนวัยใสตำบลคอรุม ได้แก ่มี

การบริหารจัดการเชิงระบบในการดูแลผู้สูงอายุตำบลคอรุมใน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร ต้นน้ำ การ
เตรียมตัวก่อนสูงวัย หลักสูตร กลางน้ำ การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ ได้แก่ (1) การสนับสนุนการทำงานจากผู้บริหารที่
สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง และ (2) การมีเครือข่ายสนับสนุนการทำงานที่หลากหลายทั้งในระดับ
พื้นที่และเครือข่ายนอกพื้นที่ 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ท้องถิ่นนำใช้บริบทและอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของ
ตนเองเป็นหลักสูตรสร้างการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและสมาชิกในครัวเรือน ตลอดจนบรรจุในข้ อบัญญัติเป็น
กฎหมายที่บังคับใช้ในตำบลและมีการสนับสนุนต่อเนื่อง  

 
2. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) การดำเนินงานของ
กลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม ประกอบด้วย ข้าราชการบำเหน็จ บำนาญ ปราชญ์ชุมชน 
หมอพื้นเมือง และผู้นำด้านต่าง 

2) บริการ/แนวทางของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)  
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(1) ด้านการจัดกิจกรรมและบริการ ประกอบด้วย บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ร่วมดำเนินกิจกรรม
กับ โรงเรียนลำดวนวัยใสตำบลคอรุม 

(2) การประกอบอาชีพและสังคม ได้แก่ (2.1) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่ก่อให้เกิดการเพิ่มรายได้ หรือ
การลดรายจ่าย หรือการออม โดยจัดการสอนรายวิชาบัญชีครัวเรือน ร่วมมือกับกองคลัง พัฒนาชุมชนอำเภอ   

3) ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ ความเข้มแข็งของกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีการทำงานรวมกลุ่มกันตั้งแต่ ปี 2549 
จนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการด้วยตนเอง เช่น กองทุนสวัสดิการกลุ่มผู้สูงอายุของแต่ละ
หมู่บ้าน (ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้าน) และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคอรุม ที่จุดเริ่มต้นมาจากกลุ่มผู้สูงอายุใน
ตำบล เป็นต้น 

4) ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงาน มีศูนย์รวมการทำกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุในชุมชน มีการขับเคลื่อน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันกับกลุ่มผู้สูงอายุ 

5) ข้อเสนอแนะเพื่อแนวทางการพัฒนา จัดให้มีบุคลากรปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถทำงานได้ในชุมชนด้วยหลักการจ้างงานคนในพื้นที่  
 
3. เบี้ยยังชัพผู้สูงอายุ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการ  

2) บริการ/แนวทางการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้แก่ การตั้งงบประมาณและจดัสรรงบประมาณ 
ตามจำนวนผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อตั้งจ่ายเป็นเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ ในแต่ละปี แยกประเภทอายุ และแยก
ผู้สูงอายุที่มีความพิการ  

3) ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ คือการทำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ผู้นำเพื่อสร้างการเข้าถึงการขึ้น
ทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุในทุกกลุ่มขึ้นทะเบียนได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การมอบอำนาจให้ขึ้น
ทะเบียน การบริการขึ้นทะเบียนเคลื่อนที่ในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และการตั้งจุดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในชุมชน
ระดับหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงการรับเบี้ยยังชีพโดยไม่ตกค้าง 
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4) ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลคอรุมได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อยละ 100 ตามสิทธิที่ไดร้ับ
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทุกรายไม่ตกค้าง 

5) ข้อเสนอแนะเพื่อแนวทางการพัฒนา เพิ่มงบประมาณเบี้ยยังชีพเป็นรายละ 3 ,000 บาทต่อคน เพื่อ
ความเพียงพอต่อการดำรงชีพ เป็นต้น  
 
4. การเข้าถึงกองทุน 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่มีอาชีพและรายได้ (2) 
จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการ  

2) บริการ/แนวทางการส่งเสริมการเข้าถึงกองทุน และการออม ดังนี้  
(1) การจัดตั้งกองทุนในระดับพื้นที่ ได้แก่ กองทุนสวัสดิการ กองทุนฌาปนกิจ กองทุนหมู่บ้าน 
(2) กองบุญลำดวนวัยใสตำบลคอรุม เป็นกองบุญที่ร่วมกันของคนในชุมชนเพื่อดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วย 

รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย  
3) ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ ในพื้นที่มีกองทุนที่สามารถใช้ได้ และสะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้

ทันทีกรณีฉุกเฉินและการนำมาลงทุนอาชีพ 
4) ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งกองทุน ในระดับพื้นที่ที่มีความหลากหลาย

สามารถเข้าถึงได้ และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลในพื้นที่  
5) ข้อเสนอแนะเพื่อแนวทางการพัฒนา กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดสรร

งบประมาณในการช่วยเหลือ ในกรณีเร่งด่วน หรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ล้มละลายทางธุรกิจ ให้กู้ยืมได้
กองทุนไปสร้างอาชีพ  
 
5. การดูแลช่วยเหลือ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) การจำแนกผู้สูงอายุ  
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2) แนวทางในการบริการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง ให้การดูแลช่วยเหลือ 
ดังนี้ (2.1) การดูแลโดยระบบอาสาสมัครมีการติดตามเยี่ยมบ้าน โดยจิตอาสา และดูแลโดย โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพคอรุม และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบึงท่ายวน มีการคัดกรองสุขภาพประจำปี เช่น การคัด
กรองโรคความดันโลหิตสูง และคัดกรองภาวะซึมเศร้า 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ทำให้เกิดความสำเร็จ การแต่งตั้ง Care manager เป็นคนชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่ง
สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องไม่มีโอนย้าย ทำให้ Care manager รับรู้ปัญหาของผุ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ในพื้นที่เป็นอย่างดี 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อแนวทางการพัฒนา เพิ่มจำนวนนักบริบาลท้องถิ่น ให้มีความเพียงพอต่อความ
ต้องการและต่อเนื่องเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต พร้อมทั้งยกระดับเป็นอาชีพสำหรับคนในชุมชน โดย
การพัฒนากลไกการจัดการที๋เหมาะสมในระดับพื้นที่ เป็นต้น  
 
6. การจัดสวัสดิการโดยรัฐ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) การจำแนกผู้สูงอายุ 
และ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการ  

2) แนวทางสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ เข้าถึงการจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐ ได้แก่  
(1) การประสานงานที่ว่าการอำเภอพิชัย ขอรายชื่อทะเบียนราษฎร์ ขอรายชื่อผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 

58-59 ปี เพื่อสำรวจจำนวนผู้สูงอายุในตำบลทั้งหมด เพื่อตรวจสอบผู้สูงอายุรับเบี้ยชีพและวางแผนงบประมาณ
ด้านเบี้ยยังชีพ 

(2) ดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ เพื่อการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พร้อมจัดทำประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนรายใหม่ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

3) ปัจจัยเงื่อนไข ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงการจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐ 
เช่น จากสภาวะเศรษฐกิจที่มีค่าครองชีพสูง ทำให้ราคาสินค้าปรับขึ้น กำลังซื้อไม่เพียงพอต่อการดำรงอยู่ อีกทั้ง
เบี้ยยังชีพไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่ครัวเรือนผู้สูงอายุรับผิดชอบ  
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4) ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เช่น ผู้สูงอายุ ได้รับการสงเคราะห์ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก การปรับปรุง 
ซ่อมบ้าน ปรับสภาพที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งผลมีสุขภาพมีสุขลักษณะที่ดี และได้รับการจัดผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ที่ติดบ้านติดบ้านไม่มาไม่ได้ มาช่วยเหลือที่บ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 
7. การดูแลระยะยาว 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) การจำแนกผู้สูงอายุ  
2) แนวทางการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้แก่   

(1) ดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ตำบลคอรุม โดยมีผู้บริหาร
ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อบต .และตัวแทนอาสาสมัคร เป็นผู้ขับเคลื่อนระบบการดูแลระยะยาว 
สำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง  

(2) จัดทำข้อมูลผู้สูงอายุความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ  โดยการจัดบริการ
สุขภาพโดยเชื่อมประสานงานกันระหว่าง รพ.สต.ในพื้นที่ อสม. และอาสากู้ชีพกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ตำบลคอรุม 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงานดูแลระยะยาว เช่น การพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้าน
ผู้สูงอายุ การพัฒนาฐานข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาและนำใช้ข้อมูลเพื่อผู้สูงอายุ โดยทำงานร่วมกับมหาวิทยาลยั
ราชภัฎอุตรดิตถ์ พัฒนาระบบข้อมูลต่อการนำใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน และสามารถการสืบค้นได้ มี
องค์ความรู้ที่สามารถเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และใช้เพื่อพัฒนาและยกระดับงานบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวได้ 

4) ผลที่เกิดขึ้นจากการบริการดูแลระยะยาว ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง พิการ มีอาการเจ็บป่วยได้รับการ
บริบาลอย่างเหมาะสม  
 
8. การดูแลฉุกเฉิน 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 
(2) จำนวนผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยเร้ือรัง 

2) แนวทางการบริการกรณีฉุกเฉิน และวิกฤติ ได้แก่   
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(1) การพัฒนาจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ กิจกรรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน เฝ้าระวังอุบัติเหตุในบ้าน การ
ประสานส่งต่อผู้สูงอายุที่วิกฤต 

(2) กิจกรรมการลดอุบัติเหตุ โดยการส่งเสริมการฟื้นฟูสุขภาพ และการออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้สูงอายุ
มีร่างกายที่แข็งแรง เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนและพัฒนาผ่านกลไกการทำงาน
ของโรงเรียนลำดวนวัยใสตำบลคอรุม 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการบริการกรณีฉุกเฉิน และวิกฤติ ในพื้นที่ เช่น ผู้สูงอายุและ
ครอบครัวมีทักษะเบื้องต้นด้านการป้องกันอุบัติเหตุ มีสมรรถนะในการประเมินภาวะฉุกเฉิน มีความรู้และความ
เข้าใจสามารถส่งต่อผู้สูงอายุเมื่อเกิดเหตุวิกฤตได้อย่างปลอดภัย 

4) ผลที่เกิดขึ้นจากการบริการกรณีฉุกเฉินและวิกฤติ ผู้สูงอายุ มีทักษะการดูแลสุขภาพดีขึ้น ได้รับการ
ช่วยเหลือทันที มีความปลอดภัยในชีวิต ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพ จากผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะพึ่งพิง (CG) การเข้าถึง
การใช้บริการที่ครอบคลุมและทั่วถึงในกลุ่มผู้สูงอายุ 
 
9. การจัดทำแผนบูรณาการ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ และ (2) การ
ดำเนินงานของกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม  ประกอบด้วย ข้าราชการบำเหน็จ บำนาญ 
ปราชญ์ชุมชน หมอพื้นเมือง 

2) บริการ/แนวทางของการจัดทำแผนผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ได้แก่ (1) ด้านการจัดกิจกรรมและ
บริการ การดำเนินกิจกรรม ได้แก่ จัดเก็บข้อมูล TCNAP ให้ ครอบคลุมทุกครัวเรือน และทุกชุมชน อัพเดต
ข้อมูลจากฐานข้อมูลในมือที่สามารถหาได้ 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ นโยบายผู้บริหาร ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตมุ่งเน้นการ
พัฒนาเท่าเทียม ทั่วถึง 

4) ผลที่เกิดขึ้น แผนการพัฒนาที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุในทุก ๆ กลุ่ม ให้สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณ ทั้งที่รัฐจัดให้ และจัดบริการด้วยกลุ่มผู้สงูอายุทำเพื่อผู้สูงอายุเอง  
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5) ข้อเสนอแนะเพื่อแนวทางการพัฒนา สนับสนุนการทำงาน งบประมาณ บุคลากร เครื่องมือในการ
ทำงานอย่างต่อเนื่อง และทำงานเชิงบูรณาการที่มีเปา้หมายร่วมกันมากกว่าต่างคนตา่งทำ 
 
10. ปรับสภาพที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ   

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ และ (2) จำนวน
และร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ  

2) แนวทางสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ เข้าถึงการจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐ  
(1) การจัดทำประชาคมหมู่บ้าน ดำเนินการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุที่มีความยากลำบากใน

หมู่บ้าน โดยร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อขอมติรับรองคนในชุมชนในการช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ และจัดลำดับการช่วยเหลือที่จำเป็นเร่งด่วน  

(2) การลงพื้นที่สำรวจผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาผู้สูงอายุ จัดลำดับ
รายชื่อผู้สูงอายุดำเนินการสำรวจความต้องการในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย 

3) ปัจจัยเงื่อนไข ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม ร่วมกับองค์กรภาคประชา
ชาชน แกนนำชุมชน ผู้นำชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน สร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชน สามารถเป็นที่พึ่งให้ได้   

4) ผลที่เกิดขึ้น สรา้งความเข้มแข็งในชุมชน ลดปัญหาผูสู้งอายดุ้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมาะสมได้  
โดยใช้แนวคำถาม 

1) ข้อมูลสถานการณ์ในการบริการกรณีฉุกเฉิน และวิกฤติ เป็นอย่างไร 
2) แนวทางการดำเนินงานบริการกรณีฉุกเฉิน และวิกฤติเป็นอย่างไร 
3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการบริการกรณีฉุกเฉิน และวิกฤติ ในพื้นที่เป็นอย่างไร 
4) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานการบริการกรณีฉุกเฉินและวิกฤติ เป็นอย่างไร 

4. องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา 

ประเด็นเด่นของพื้นที่ 
1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
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1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ และ (2) จำนวน
และร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ และ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเร้ือรัง  

2) แนวทางสนับสนุน 
(1) การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และการจัดการข้อมูลผู้สูงอายุ การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ล่วงหน้า 1 ปี โดยสามารถขึ้นทะเบียนได้ด้วยตัวเอง การมอบอำนาจให้ญาติ และให้ผู ้นำชุมชนได้สำรวจ
ผู้สูงอายุ เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามกฎหมายและจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับงบประมาณ 

(2) การตั้งงบประมาณและจัดสรรงบประมาณ ตามจำนวนผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อตั้งจ่ายเป็นเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ในแต่ละปี แยกประเภทอายุ และแยกผู้สูงอายุที่มีความพิการ  

3) ปัจจัยเงื่อนไข มีทุนทางสังคมที่ดำเนินการในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และมีระบบการบันทึกข้อมูล   
4) ผลที่เกิดขึ้น ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อยละ 100 ตามสิทธิที่ได้รับการจ่าย

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครบทุกรายไม่ตกค้าง ตามรายชื่อที่ผู้สูงอายุได้ขึ้นทะเบี ยนไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบล
มะเกลือใหม่ สามารถตรวจสอบสิทธิการได้รับเบี้ยยังชีพได้จากข้อมูลในระบบที่บันทึกการลงทะเบียนไว้ 
 
2. การสงเคราะห์ศพ  

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ และ (2) การจำแนก
กลุ่มผู้สูงอายุ และ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการ  

2) แนวทางสนับสนุน  
(1) ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุ และต้องมีหนังสือแบบคำขอรับเงิน

สงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  (ศผส.01) โดยต้องยื่นคำขอภายใน 
30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร ซึ่งนับติดต่อกันเว้นแต่วันที่ครบ 30 วัน ตรงกับวันหยุดราชการให้ยื่นใน
วันถัดไปที่เป็นวันทำการได้ 

(2) สถานที่ยื่นคำขอ สามารถยื่นคำขอได้ในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือภูมิลำเนาที่ถึงแก่
ความตาย และให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่มีชื่อในทะเบียนบ้า 
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3) ปัจจัยเงื่อนไข มีทุนทางสังคมช่วยเหลือให้คำแนะนำ และเป็นหน่วยงานที่คอยประสานงานให้กับบุคคล
ที่รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุ 

4) ผลที่เกิดขึ้น เป็นการช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดการศพตามประเพณี และดีสำหรับผู้ที่มี
รายได้น้อยมีฐานะยากจน ที่ไม่มีญาติหรือมีญาติแต่ไม่สามารถจัดการศพได้ 

 
3. การดูแลระยะยาว 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ และ (2) การจำแนก
กลุ่มผู้สูงอายุ และ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการ 

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก ่ 
(1) ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเจ็บป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเกลือใหม่ และโรงยา

บาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวะภูแก้ว มีบทบาทในการเป็นผู้นำการพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ในหมู่บ้าน/ชุมชน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเกลือใหม่สนับสนุนการให้ประชาชน
ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อรักษาการเจ็บป่วยในเบื้องต้น  

(2) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ให้การดูแลช่วยเหลือ ดังนี้ (2.1) กลุ่มมีสิทธิตามระบบ มีอาสา LTC และ
มีระบบและกลไกอนุมัติในการดูแลตามสิทธิ์ (2.2) กลุ่มไม่มีสิทธิตามระบบ (ประชากรแฝงหรือประชากรกลุ่ม
ต่างด้าว) การดูแลช่วยเหลืออื่นๆ เช่น บริการแพทย์แผนไทย การทำกายภาพบำบัด การตัดผม การทำความ
สะอาดร่างกาย แต่อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือดูแลในส่วนนี้ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้  

3) ปัจจัยเงื่อนไข การแต่งตั้ง Care manager เป็นคนชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถดำเนินงานได้
อย่างต่อเนื่องจำนวน 2 คน ไม่มีโอนย้าย ทำให้ Care manager รับรู้ปัญหาของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่
เป็นอย่างดี 

4) ผลที่เกิดขึ้น การทำงานร่วมกันของ 4 องค์กรหลัก สามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว และสามารถ
ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้ทันทีทั้งในกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการดูแลและกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ โดยไม่ต้องรอการระบบ
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ราชการและสามารถรับบริจาคเงินจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อมาดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ต้องการการช่วยเหลือ
ในทันทีและการช่วยเหลือในระยะยาว 
 
4. การเพิ่มทักษะผู้ดูแลในชุมชนและในครอบครัว (อสม.) อาสาสมัคร 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก ่(1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ และ (2) การจำแนก
กลุ่มผู้สูงอายุ และ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการ เป็นต้น 

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่ ฝึกอบรม อสม. อาสาสมัครและอาสาสมัครเยี่ยมบ้าน  อบต.มะเกลือใหม่
ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) โดยผ่านการอบรมหลักสูตร 70 
ชั่วโมง จำนวน 21 คน นำองค์ความรู้มาถ่ายทอดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแก่ อสม. จำนวน 226 คน 
โดยเป็น อสม. ที่เป็นผู้สูงอายุ 46 คน เพื่อให้สามารถประเมินและช่วยเหลือได้ในเบื้องต้น 

3) ปัจจัยเงื่อนไข พัฒนาให้ ศสมช. แต่ละหมู่บ้าน ในการจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนในหมูบ่า้น
หรือชุมชน โดย อสม. เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเฝ้าระวังคัดกรองสุขภาพ การส่งต่อผู้ป่วย การ
เผยแพร่ข่าวสารสาธารณสุข การให้คำแนะนำด้านสุขภาพ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ทำงานของ อสม. ในการ
ประชุม ปรึกษาหารือ โดยมี ศสมช.หมู่ที่ 5 เป็นต้นแบบ 

4) ผลที่เกิดขึ้น ผลกระทบในภาพรวมที่ดี เป็นการส่งเสริมให้ อสม. มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพใน
การให้บริการดูแลด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนให้เกิดความ
เข้มแข็ง และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในครอบครัวได้ดูแลผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง ผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับ
การดูแลอย่างทันท่วงที  
 
5. การฟืน้ฟูสภาพผู้สูงอายุในชุมชน 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก ่(1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ และ (2) การจำแนก
กลุ่มผู้สูงอายุ และ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเร้ือรัง   

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่  
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(1) การกำหนดนโยบายการดูแลผู้สูงอายุของผู้บริหารท้องถิ่นและ ผู้นำชุมชนไว้ในนโยบายการ
บริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ และผู้นำชุมชนได้กำหนดการดูแลผู้สูงอายุไว้ใน
แผนการดำเนินงานของชุมชนในระดับตำบล  

(2) การวางแผนร่วมกันของชุมชนเป็นการร่วมมือกันของบุคคลที่เกี ่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชนในการวางแผนการดูแลผู้สูงอายุ และ 

(3) การลงมือปฏิบัติตามแผนเป็นการที่บุคคลที่เกี ่ยวข้อง เช่น อสม. ผู้นำชุมชน พยาบาลวิชาชีพ 
ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุทั้งหมดในชุมชนลงมือปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุที ่ได้
กำหนดไว้ 

3) ปัจจัยเงื่อนไข การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกพื้นที่  
4) ผลที่เกิดขึ้น ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังและผู้มีภาวะพี่งพิงได้รับการดูแลจากคนในครอบครัว ผู้นำชุมชน 

อสม. อาสาบริบาลท้องถิ่น และ พยาบาลวิชาชีพประจำ รพ.สต. ที่ปฏิบัติงานในชุมชน 
 
6. การสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (การออกกำลังกาย การออม อาหาร อาสาอาชีพ)  

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอาย ได้แก ่(1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ และ (2) การจำแนก
กลุ่มผู้สูงอายุ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเร้ือรัง และ (4) กลุ่มเตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ  

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่ (1) ได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น มีกิจกรรมการออกกำลังกายในหลักสูตร
โรงเรียนผู้สูงอายุ (2) มีทีมสร้างสุขนำเต้นออกกำลังกายให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ เวลาจัดโครงการจะเชิญให้
ชมรมรักษ์สุขภาพไปแสดงทุกคร้ัง ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุข 

3) ปัจจัยเงื่อนไข ได้แก่ ใช้ระบบข้อมูลตำบล (TCNAP) และการวิจัยชุมชน (RECAP) พบศักยภาพของ
พื้นที่และรู้สถานะของข้อมูลด้านสุขภาวะชุมชนมากขึ้น จึงได้มีการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ  นำใช้ชุด
ความรู้ 6 ชุดกิจกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและกลยุทธ์ 5 อ 5 ก เป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ   
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4) ผลที่เกิดขึ้น มีสถานที่ออกกำลังกาย มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นชมรมรักษ์สุขภาพ และชมรมลีลาศ เพื่อ
เป็นพื้นที่ในการร่วมกิจกรรม มีการสอนทักษะการออกกำลังกายที่ถูกต้อง ลดอาการบาดเจ็บในผู้สูงอายุ เวลามี
กิจกรรมจะจัดชุดแสดงมาแสดงร่วมแสดงทุกคร้ัง 
 
7. การจัดบริการรักษาต่อเนื่องผู้มีโรคเรื้อรัง 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอาย ได้แก ่(1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ และ (2) การจำแนก
กลุ่มผู้สูงอายุ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง และ (4) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่
ได้รับสวัสดิการ 

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่ การกำหนดแผนการรักษาต่อเนื่องผู้มีโรคเร่ือรัง โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่  
(1) ระยะป้องกัน (Pre trajectory Phase) ในระยะนี้ยังไม่เกิดความเจ็บป่วย แต่ พฤติกรรม วิถีการดำ 

เนินชีวิต พันธุกรรม และปัจจัยต่างๆ ทำ ให้บุคคลมีภาวะ เสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มีภาวะเร้ือรัง  
(2) ระยะมีอาการแสดงของโรค (Trajectory Phase) บุคคลจะเร่ิมแสวงหาการรักษา จัดการกับปัญหา

ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น โดยสามารถจัดการปัญหา ดูแลตนเองอยู่ที่บ้าน หรือไปพบแพทย์เพื่อรับยามารักษา
ตนเองที่บ้านหรืออาจไม่เห็นความสำคัญ  

(3) ระยะรุนแรง (Unstable Phase) บุคคลขาดความสามารถในการรักษา ควบคุมอาการที่เกิดข้ึน ทำ 
ให้เกิดอาการรุนแรง เกิดภาวะฉุกเฉิน วิกฤติ ต้องการการรักษาที่เร่งด่วน ต้องอยู่ในความดูแลของทีมการรักษา
โรคเฉพาะ ทางในโรงพยาบาล และ  

(4) ระยะมีภาวะแทรกซ้อน/ความพิการ (Downward Phase) บุคคลมีภาวะ ความซับซ้อนของโรค
เพิ่มข้ึน 

3) ปัจจัยเงื่อนไข ผู้ป่วยเรื้อรังมีความสนใจใส่ใจในสุขภาพของตนเอง มีความกระตือรือร้นในการรับฟัง
คำแนะนำของทีมสหวิชาชีพ และความร่วมมือของทุนทางสังคมที่อยู่ในพื้นที่ 

4) ผลที่เกิดขึ้น ลดปัญหาภาวะแทรกช้อนในผู้ป่วยเพิ่มศักยภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้องเหมาะสม และสามารถถ่ายทอดแนะนำเพื่อนบ้านและผู้ป่วยคนอ่ืนๆ ได้ด้วย  
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8. โรงเรียนผู้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอาย ได้แก ่(1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ และ (2) การจำแนก
กลุ่มผู้สูงอายุ  

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่  (1) จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน โดยได้แต่งตั ้งคณะกรรมการ 
ประกอบด้วย คณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ และ (2) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน กรรมการที่
ปรึกษา มีหน้าที่กำหนดนโยบายการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ กำหนดขอบเขตและขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
อ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร 

3) ปัจจัยเงื่อนไข การนำใช้ทุนทางสังคมที่มีศักยภาพในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างคุณค่าใน
ผู้สูงอายุ 

4) ผลที่เกิดขึ้น โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นพื้นที่เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ให้ดำรงสืบทอดเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งอาจเป็นแรงผลักดันให้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในชุมชนผู้สูงอายุได้พบปะเพื่อน มี
ความสัมพันธ์ มีกิจกรรมเรียนรู้หลากหลาย  
 
9.ชมรมผู้สูงอายุและกิจกรรมการช่วยเหลือ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอาย ได้แก ่(1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ และ (2) การจำแนก
กลุ่มผู้สูงอายุ และ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุมีสิทธิ์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 

2) แนวทางสนับสนุน แบ่งเป็น (1) แบ่งการจัดตั ้งชมรมผู ้สูงอายุออกเป็น 2 ชมรมตามหน่วยงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประกอบ (1.1) ผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเกลือใหม่ และ 
(1.2) ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวะภูแก้ว และ (2) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุ ทางเสียงตามสาย ทางไลน์ ทางเฟสบุ๊ค ป้ายประชาสัมพันธ์ และปากต่อปาก ตามระเบียบการ
รับสมัครได้ที่ รพ.สต. มะเกลือใหม่ /วะภูแก้ว ตาม วันเวลาที่กำหนด 
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3) ปัจจัยเงื่อนไข บทบาทหน้าที่ของทุนทางสังคม ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในดำเนินการจัดโครงการผู้สูงอายุ 
จำนวนเงินที่เป็นทุน และร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางให้ให้
สำเร็จลุล่วงด้วยดี 

4) ผลที่เกิดขึ้น การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในระดับตำบลทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ การ
มองเห็นคุณค่าของตนเอง และได้ช่วยเหลือเพื่อนผู้สูงอายุด้วยกัน เป็นกำลังให้สมาชิกด้วยกันเวลาเจ็บป่วยและ
นอนโรงพยาบาล มีความรัก สามัคคี ช่วยเหลือ เอ้ืออาทร ต่อเพื่อนสมาชิกผู้สูงอายุด้วยกัน 
 
10. การจัดทำแผนผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอาย ได้แก ่(1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ และ (2) การจำแนก
กลุ่มผู้สูงอายุ และ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุจบหลักสูตรการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ และ (4) 
จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเร้ือรัง  

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่ (1) ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการสานพลัง
เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ และ (2) การ
พัฒนาต้นแบบในการขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัยโดยใชชุ้มชนท้องถิ่นเป็นฐาน ผ่านเครื่องมือหรือกลไก 
ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

3) ปัจจัยเงื่อนไข การนำใช้ทุนทางสังคมที่มีศักยภาพในการสร้างงาน ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับ
สังคมสูงวัย 

4) ผลที่เกิดขึ้น จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และการ
ดำเนินงานร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือ
ใหม่ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา (พมจ.) และ
สภาองค์กรชุมชน ในการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุที ่ด้อยโอกาสในพื้นที่ และได้รับการสนับสนุน
อุปกรณ์สำหรับซ้อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส 
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โดยใช้แนวคำถาม 
1) ข้อมูลสถานการณ์การจัดทำแผนผู้สูงอายุแบบบูรณาการเป็นอย่างไร 
2) แนวทางการดำเนินงานการจัดทำแผนผู้สูงอายุแบบบูรณาการเป็นอย่างไร 
3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการจัดทำแผนผู้สูงอายุแบบบูรณาการเป็นอย่างไร 
4) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานการจัดทำแผนผู้สูงอายุแบบบูรณาการเป็นอย่างไร 

5. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม 

ประเด็นเด่นของพื้นที่ 
1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อย
ละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ และ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่พิการ  

2) แนวทางการดำเนินงาน การจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐ (เบี้ยยังชีพ การสงเคราะห์ศพ การสงเคราะห์ผู้
อยู่ในภาวะยากลำบาก การปรับปรุง ซ่อมบ้าน จัดผู้ดูแล ช่วยเหลือที่บ้าน เป็นต้น) 

3) ปัจจัยเงื่อนไข ความร่วมมือของทุนทางสังคมในการดำเนินงาน 
4) ผลที่เกิดขึ้น ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพจากรัฐบาลอย่างเท่าเทียม และได้รับการดูแลการ

บริการทั่วถึง และผู้สูงอายุในตำบลนาคูณใหญ่ ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค
ในครัวเรือน 
 
2. การดูแลระยะยาว 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อย
ละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ และ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่พิการ  

2) แนวทางการดำเนินงาน ได้แก่  
(1) มีบันทึกความร่วมมือการดำเนินงานของ อปท. ในเรื ่องการจัดระบบการดูแลระยะยาว ด้าน

สาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข สปสช. และ  
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(2) เพิ่มการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เพิ่มเติมแผนการดูแลรายบุคคล โดยทีมคณะกรรมการ LTC 
ระดับอำเภอเพื่อให้การดำเนินงานโปร่งใส ตรวจสอบได้  

3) ปัจจัยเงื่อนไข มีทุนทางสังคมที่มีสส่วนร่วมในการดำเนินการ ประสานความร่วมมือ 
4) ผลที่เกิดขึ้น และมีการเพิ่มจำนวนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมผู้สูงอายุทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
3. การบริการกรณีฉุกเฉินและวิกฤต 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อย
ละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่พิการ และ (4) จำนวนและร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่ติดสุรา และติดบุหรี่ 

2) แนวทางการดำเนินงาน 
(1) ออกเยี่ยมบ้านของผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิงการช่วยเหลือส่งต่อฉุกเฉินโดยศูนย์ป้องกันบรรเทาสา

ธารณภัย 
(2) มีบุคลากรผ่านการอบรมกู้ชีพกู้ภัย จำนวน  5 คน บริการรับ-ส่งผู้สูงอายุที่มีภาวะฉุกเฉิน  ตลอด 

24 ชั่วโมง  
3) ปัจจัยเงื่อนไข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคูณใหญ่ โรงพยาบาลนาหว้าและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในอำเภอนาหว้าใน การฝึกอบรมอาสาสมัคร กู้ชีพกู้ภัยในการเตรียมความพร้อมทุกสถานการณ์เมื่อ
เกิดภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย ในการช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มประชากร
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น 

4) ผลที่เกิดขึ้น เมื่อมีเหตุฉุกเฉินสามารถให้การช่วยเหลือได้ทันที 
 

4. การเพิ่มทักษะผู้ดูแลในชุมชนและในครอบครัว(อบรม) อาสาสมัคร (โรงเรียน จิตอาสา วิทยากรจิต
อาสา) 
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1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อย
ละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่พิการ และ (4) จำนวนและร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเร้ือรัง 

2) แนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ (1) ฝึกอบรมอาสาสมัครและอาสาสมัครเยี่ยมบ้าน กิจกรรมอบรม
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กิจกรรมอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อพส.) สภา
เด็กและเยาวชนตำบลนาคูณใหญ่ กลุ่มเด็กและเยาวชน และ (2) กิจกรรมอบรมเพิ่ม CG อาสาบริบาลท้องถิ่น 
กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุร่วมทีมสหวิชาชีพส่งผลให้ผู้สูงอายุ  

3) ปัจจัยเงื่อนไข ตำบลนาคูณใหญ่มีลักษณะทางสังคมที่มีความเป็นอยู่แบบเครือญาติ มีการช่วยเหลือ
เก้ือกูลกัน 

4) ผลที่เกิดขึ้น เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
 
5. การฟื้นฟูสุภาพผู้สูงอายุในชุมชน และจัดบริการศูนย์การอุปกรณ์ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อย
ละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ (3) จำนวนและร้อยละของกลุ่มวัยเตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ 

2) แนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ จัดตั้งศูนย์กายอุปกรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุตำบลนาคูณใหญ่ เพื่อเป็นสถานที่ยืมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ และผู้สูงอายุที่พิการในตำบลนาคูณ
ใหญ่ ฟื้นฟูให้ดีขึ้น 

3) ปัจจัยเงื่อนไข มีการกำหนด กฎ กติกา ข้อตกลงในการดำเนินการ 
4) ผลที่เกิดขึ้น ผู้สูงอายุได้รับการฟื้นฟูสภาพ 

 
6. การสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (การออกกำลังกาย การออม อาหาร อาสา อาชีพ) 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อย
ละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ (3) จำนวนและร้อยละของกลุ่มวัยเตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ และ (4) สัดส่วนการ
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ดูแล 1 คน: ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 27 คน อาสาบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน สัดส่วนการดูแล 1 คน : 
ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 27 คน เป็นต้น 

2) แนวทางการดำเนินงาน ได้แก่  
(1) ให้ความรู้ในเรื่องโภชนาบำบัดโรคโดยวิทยากรจิตอาสาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนา

คูณใหญ่ การปลูกพืชผักสมุนไพรในครัวเรือน โดยเกษตรอินทรีย์และเกษตรตำบล และ  
(2) การส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุ โดยการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสำหรับผู้สูงอายุในโรงเรียน

ผู้สูงอายุ 
3) ปัจจัยเงื่อนไข ตำบลนาคูณใหญ่มีลักษณะทางสังคมที่มีความเป็นอยู่แบบเครือญาติ มีการช่วยเหลือ

เก้ือกูลกัน  
4) ผลที่เกิดขึ้น ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียงและติดสังคมได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและอยู่ใน

ชุมชน ตำบล สังคมอย่างมีความสุข 
 
7. การจัดบริการรักษาต่อเนื่องผู้มีภาวะเรื้อรัง 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อย
ละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ (3) จำนวนและร้อยละของกลุ่มวัยเตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ  

2) แนวทางการดำเนินงาน การจัดบริการรักษาต่อเนื่องผู้มีภาวะเรื้อรัง คัดกรองโรคในผู้สูงอายุเบื้องต้น 
เช่น บริการเจาะเลือดหาค่าน้ำตาลในเลือด และบริการวัดความดัน วัดส่วนสูง ชั ่งน้ำหนักเพื ่อส ่งต่อ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

3) ปัจจัยเงื่อนไข นโยบายหน่วยบริการ ท้องถิ่น หน่วยงานรัฐต้องบูรณาการ หนุนเสริมและคำนึงถึงบริบท 
วิถีวัฒนธรรม ของชุมชนด้วย โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของครอบครัวที ่ต้องให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ
ครอบคลุมทุกมิติ 

4) ผลที่เกิดขึ้น และมีการเพิ่มจำนวนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมผู้สูงอายุทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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พื้นที ่ กรอบตัวอย่างแนวคำถาม 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30-17.30 น. (2 ชั่วโมง) 

8. โรงเรียนผู้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุ 
1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อย

ละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ (3) จำนวนและร้อยละของกลุ่มวัยเตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ และ (4) จำนวนและ
ร้อยละของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรัง 

2) แนวทางการดำเนินงาน ได้แก่  
(1) มีการจัดทำหลักสูตรในการใช้จัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ

ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ครอบคลุม 4 มิติ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม  
(2) หน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยสมาคม

ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ   
3) ปัจจัยเงื่อนไข การหนุนเสริมการทำงานของทุนทางสังคมทั้งในและนอกพื้นที่ 
4) ผลที่เกิดขึ้น ผู้สูงอายุไม่เหงาหรือโดดเดี่ยวอยู่บ้าน เห็นคุณค่าในตนเอง ลดความเครียด สุขภาพจิตดีขึ้น 

 
9. การจัดทำแผนผู้สูงอายุตำบลแบบบูรณาการ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อย
ละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ (3) จำนวนและร้อยละของกลุ่มวัยเตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ และ (4) จำนวนและ
ร้อยละของผู้สูงอายุที่ติดบุหรี่และดื่มสุรา  

2) แนวทางการดำเนินงาน นำกิจกรรมที่จะส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุเข้าสู่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และมีบูรณาการกิจกรรม
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในระดับพื้นที่ ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด เป็นต้น 

3) ปัจจัยเงื่อนไข การบูรณาการในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายในและภายนอกพื้นที่  
4) ผลที่เกิดขึ้น พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสภาวะ

แวดล้อม 
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โดยใช้แนวคำถาม 
1) ข้อมูลสถานการณ์ของโรงเรียนผู้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุเป็นอย่างไร 
2) แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุเป็นอย่างไร 
3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุเป็นอย่างไร 
4) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุเป็นอย่างไร 

6. องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ประเด็นเด่นของพื้นที่ 
1. การจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐ (เบี้ยยังชีพ การสงเคราะห์ศพ) 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อย
ละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ (3) จำนวนและร้อยละของกลุ่มวัยเตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ และ (4) จำนวนและ
ร้อยละของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรัง 

2) แนวทางการดำเนินงาน ได้แก่  
(1) จัดทำระบบข้อมูลผู้สูงอายุตามปัญหาและความต้องการทำทุกวันที่10 ของเดือน  
(2) ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลสิทธิพื้นฐานของผู้สูงอายุตามกฎหมายทำเดือนละ 1 ครั้ง และ  
(3) กำหนดแนวทางเข้าถึงสวัสดิการโดยรัฐ และจัดบริการสนับสนุนโดยท้องถิ่นทำปีละ 2 ครั้ง 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงานสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงการจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐ  
อบต. ภูหอ มีการประชาสัมพันธ์ให้แต่ละหมู่บ้านประกาศแนวทางการขอรับสวัสดิการผ่านการจัดการของ  
อปท. การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ มีการดำเนินการล่วงหน้า ทำให้ประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ได้ 
การจ่ายมีการยืดหยุ่น และเป็นไปตามแนวทางที่ผู้สูงอายุและครอบครัวสะดวก 

4) ผลที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ เข้าถึงการจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐ ช่วยเพิ่มคุณภาพการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน เข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ ครบถ้วน ครอบคลุม มีคนช่วยเหลือดูแลตามความจำเป็น 
เหมาะสม สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุทุกมิติ 

 
2. การดูและยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ภาวะพึ่งพิง 
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1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อย
ละของผู้สูงอายุที่สามารถประกอบอาชีพ และ (3) จำนวนและบคลากรในการดูแลผู้สูงอายุ 

2) แนวทางการดูแลระยะยาว สำหรับผู ้สูงอายุที ่อยู ่ในภาวะพึ่งพิง  เช่นจัดทำข้อมูลจำแนกตาม
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน จำแนกตามจำนวนผู้สูงอายุไปมาได้ เป็นต้น 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงานดูแลระยะยาว ตำบลภูหอได้บริหารจัดการดำเนินการจัดทำสื่อ 
เพื่อประชาสัมพันธ์ทุกเดือน ระบบการดูแลผู้สูงอายุตำบลภูหอ มีส่วนร่วมในครอบครัวคนในครอบครัวมีความ
ใส่ใจกับความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ 

4) ผลที่เกิดขึ้นจากการบริการดูแลระยะยาว ให้ผู้สูงอายุอยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลครอบคลุม และ
ปัญหาสุขภาพได้รับการแก้ไข ทำให้มีศักยภาพในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ เกิดคณะทำงานขับ เคลื่ อนการ
ดำเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุในระดับตำบลภูหออย่างยั่งยืน 

 
3. การบริการกรณีฉุกเฉินและวิกฤติ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อย
ละของผู้สูงอายุที่สามารถประกอบอาชีพ และ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเร้ือรัง 

2) แนวทางการบริการกรณีฉุกเฉิน และวิกฤติ ได้แก่ (1) การพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศหรือจัดทำ
แผนที่ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงฉุกเฉิน และวิกฤติขึ้นในชุมชนทุกเดือน และ (2) ฝึกทักษะอาสาสมัครและพัฒนา
แนวทางการช่วยเหลือฉุกเฉิน ด้วยการแจ้งเหตุ การออกเหตุ การช่วยเหลือเบื้องต้น ก่อนการเคลื่อนย้าย และ
ส่งต่อ ทุกเดือน และมีจุดรับแจ้งเหตุ 1 แห่งประจำตำบล 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการบริการกรณีฉุกเฉิน และวิกฤติ ในพื้นที่  อบต.ภูหอมีการ
ฝึกทักษะให้ผู้สูงอายุและครอบครัว เรียนรู้ให้มีสมรรถะในการประเมินภาวะฉุกเฉิน และเหตุวิกฤตตัดสินใจ
ช่วยเหลือได้ทันเวลา จัดตั้งหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉิน 1 จุด ประจำตำบลให้มีศักยภาพทั้ง บุคลากร และเครื่องมือ 
อุปกรณ์ ให้พร้อมกับการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ปลอดภัย ฟื้นหาย 
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4) ผลที่เกิดขึ้นจากการบริการกรณีฉุกเฉิน และวิกฤติ ทำให้ผู้สูงอายุที่ประสบภาวะฉุกเฉิน วิกฤติ ได้รับ
การช่วยเหลือปลอดภัย ฟื้นหาย ทำให้เกิดความชัดเจนเร่ืองมาตรฐานการช่วยเหลือฉุกเฉินของหน่วยงาน 
4. การเพิ่มทักษะผุ้ดูแลในชุมชนและในครอบครัว (อสม.) อาสาสมัคร 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อย
ละของผู้สูงอายุที่สามารถประกอบอาชีพ และ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่ต้องการการช่วยเหลือ 

2) แนวทางเพิ่มทักษะผู้ดูแลในชุมชนและในครอบครัว ได้แก่  
(1) สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ปัจจุบันชมรมผู้สูงอายุมีสามชิกชมรม ครอบคลุมทั้ง 13 หมู่บ้าน มีสมาชิก 

จำนวน 1,105 คน คิดเป็นร้อยละ 83 ของจำนวนผู้สูงอายุตำบลภูหอ และ  
(2) มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น 2 แห่ง โดยแบ่งตามพื้นที่ โดยมอบให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบในแต่

ละด้าน อาทอเช่น ให้ชมรมเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลภูหอ และ สปสช. ตำบลภูหอ 
เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการตามกิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงานเพิ่มทักษะผู้ดูแลในชุมชนและในครอบครัว  ผู้สูงอายุและ
ครอบครัวเป็นไปตามปัญหาและความต้องการ ทั้งมิติด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครมี
ความสนใจและมีความต้องการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา 

4) ผลที่เกิดขึ้นจากเพิ่มทักษะผู้ดูแลในชุมชนและครอบครัว ผู้สูงอายุได้รับการดูแลช่วยเหลือ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ผู้ดูแลครัวเรือนได้รับการพัฒนาศักยภาพ ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวิถีการดูแลผู้ป่วยลักษณะเดี่ยวกันใน
บ้าน ลดภาวะเครียดในการดูแลผู้ป่วย 
 
5. การฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุในชุมชน 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อย
ละของผู้สูงอายุที่สามารถประกอบอาชีพ และ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่ต้องการการช่วยเหลือ 

2) แนวทางการจัดการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุในชุมชนและจัดบริการศูนย์กายอุปกรณ์ ได้แก่  
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(1) สนับสนุนโครงการในการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ผ่านโครงการสูงวัยสุขกายสุขใจ โดยสนับสนุนเงินให้
ชมรมผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุเดือนละ 2 ครั้ง และ  

(2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีอุบล มีศูนย์บริการให้ยืมอุปกรณ์และสอนวิธีการใช้ให้ถูกวิธี 
ซึ ่งจะมีการให้ยืมหมุนเวียนในตำบลภูหอ มีเตียงลม เตียงปรับระดับได้ รถเข็น เก้าอี้ ไม้เท้า รองเท้า ถัง
ออกซิเจน 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงานจัดการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุในชุมชน พัฒนาและส่งเสริม
กองทุนธนาคารขยะตำบลภูหอภูหออย่างต่อเนื่อง จัดอบรมการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุตำบลภูหอเพื่อเพิ่ม
รายได้  

4) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุในชุมชน และจัดบริการศูนย์กายอุปกรณ์  ผู้สูงอายุ
และครอบครัวได้รับการดูแล จากบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีอุบล มีศูนย์ให้ยืมอุปกรณ์ 
เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ มี เตียงลม เตียงปรับระดับได้ รถเข็น เก้าอี้ ไม้เท้า รองเท้า ถังออกซิเจน 
ให้บริการ ทำให้ผู้สูงอายุลดค่าใช้จ่าย มีความปลอดภัยในการใช้ชีวิต 
 
6. การสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่ไปไหนมาไหนได้ 
(2) จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุ และ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพ 

2) แนวทางการดูแลช่วยเหลือ การจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้และกิจกรรมสำหรับใช้ในโรงเรียนผู้สูงอายุ 
โดยคณะกรรมการขมรมร่วมกับหน่วงงานของรัฐ ระดับพื้นที่ อาทิ อบต.ภูหอ รพ .สต. ศรีอุบล ชมรม อสม. 
ตำบลภูหอ  อผส. และหน่วงงานภาครัฐระดับอำเภอ อาทิ สาธารณสุขภูหลวง  โรงพยาบาลภูหลวง  พัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่นอำเภอภูหลวง เกษตรอำเภอภูหลวง ปศุสัตว์อำเภอภูหลวง ปกครองอำเภอภูหลวง เป็นต้น  

3) ปัจจัยเงื่อนไข การทำงานร่วมกันของทุนทางสังคมทั้งในและนอกพื้นที่   
4) ผลที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การเสริมพลังการดูแลสุขภาพโดย

ภาคประชาชน บริการสุขภาพพื้นฐานตามกลุ่มประชากร การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 



72 

 

พื้นที ่ กรอบตัวอย่างแนวคำถาม 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30-17.30 น. (2 ชั่วโมง) 

7. การจัดบริการรักษาต่อเนื่องผู้มีโรคเรื้อรัง 
1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่ไปไหนมาไหนได้ 

(2) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพ และ (3) ข้อมูลของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเร้ือรัง  
2) แนวทางการจัดบริการรักษาต่อเนื่องผู้มีภาวะเรื้อรัง การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ

และผู้สงูอายุในวนัที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 วันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ.2561 วันที 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 โดยมีผู้สูงอายเุข้าร่วม จำนวน 240 คน เพื่อให้ผู้สูงอายุใน
พื้นที่สามารถดูแลตนเองได้ถูกสขุลักษณะ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สงูอายุให้สามารถ
แนะนำวิธีการดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียงได้  

3) ปัจจัยเงื่อนไข มีข้อมูลและเคร่ืองมือในการดำเนินงาน และมีการประสานการทำงานของคนในชุมชน 
4) ผลที่เกิดขึ้นจาการจัดบริการรักษาต่อเนื่องผู้มีภาวะเรื้อรัง ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

และสามารถนำปัญหามาวิเคราะห์ หาแนวทางป้องกันและแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาภาวะแทรกช้อนใน
ผู้ป่วยเพิ่มศักยภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมะสม และสามารถถ่ายทอดแนะนำเพื่อน
บ้านและผูป้่วยคนอ่ืนๆ ไดด้้วย 
 
8. โรงเรียนผู้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุ  

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของกลุ่มเตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
(2) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพ และ (3) ข้อมูลของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเร้ือรัง 

2) แนวทางในการดำเนินงาน จัดทำหลังสูตรการเรียนรู้และกิจกรรมสำหรับใช้ในโรงเรียนผู้สูงอายุ โดย
คณะกรรมการขมรมร่วมกับหน่วงงานของรัฐ ระดับพื้นที่ อาทิ อบต.ภูหอ รพ.สต. ศรีอุบล ชมรม อสม.ตำบลภู
หอ  อผส. และหน่วงงานภาครัฐระดับอำเภอ อาทิ สาธารณสุขภูหลวง  โรงพยาบาลภูหลวง  พัฒนาชุมชน  
ท้องถิ่นอำเภอภูหลวง  เกษตรอำเภอภูหลวง ปศุสัตว์อำเภอภูหลวง  ปกครองอำเภอภูหลวง  ตำตรวจภูธรภู
หลวง ร่วมกันจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ทุกปีงบประมาณ โดยหลักสูตรจะครอบคลุมทุกด้าน ทั้ง 5 อ 5 ก     
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3) ปัจจัยเงื่อนไข การมีส่วนร่วมและสร้างจิตอาสาระหว่างกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ และกลุ่มประชากรอ่ืนๆ 
ในพื้นที่ 

4) ผลที่เกิดขึ้น ผู ้สูงอายุในพื้นที่สามารถดูแลตนเองได้ถูกสุขลักษณะ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุให้สามารถแนะนำวิธีการดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียงได้ 
 
9. ชมรมผู้สูงอายุและกิจกรรมการช่วยเหลือ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของกลุ่มเตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
(2) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยหรือต้องการความช่วยเหลือ 

2) แนวทางในการดำเนินงาน ได้แก่ (1) การจัดตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงาน (2) ออกกฎระเบียบ
ของชมรมเพื่อใช้ในการ ดำเนินกิจกรรมของชมรม 

3) ปัจจัยเงื่อนไข บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ ให้ความสำคัญกับการ
ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายการทำงานต่างๆในชุมชน โดยมุ่งเน้นให้องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอเป็นผู้นำการ
ขับเคลื่อน และแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการทำงาน ทั้ง รพ.สต. โรงเรียน วัด กลุ่มจิตอาสา และ
ชมรมผู้สูงอายุ  

4) ผลที่เกิดขึ้น มีการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชน 
 
10. การจัดทำแผนผู้สูงอายุตำบลแบบบูรณาการ  

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของกลุ่มเตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
(2) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยหรือต้องการความช่วยเหลือ และ (3) จำนวนและร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่ไปโรงเรียนผู้สูงอายุ  

2) แนวทางในการดำเนินงาน ได้แก่ (1) ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายการทำงานต่างๆในชุมชน โดยมุ่งเน้น
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอเป็นผู้นำการขับเคลื่อน และแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการทำงาน 
ทั้ง รพ.สต. โรงเรียน วัด กลุ่มจิตอาสา และชมรมผู้สูงอายุ และ (2) พร้อมส่งเสริมพัฒนา และเสริมศักยภาพ
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ของกลุ่มจิตอาสา อาทิเช่นอสม. อพม. อผส. ในการดูแลผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถ
ในการให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือ ในการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ 
ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล 

3) ปัจจัยเงื่อนไข กระบวนการกระตุ้นให้คนในชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจผ่านประชาคมร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ   

4) ผลที่เกิดขึ้นจากจัดทำแผนผู้สูงอายุตำบลแบบการบูรณาการ ดังนี้ (1) องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ
ได้ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น ได้ดำเนินการพัฒนาทางด้านวิชาการเก่ียวกับการการพัฒนา
ศักยภาพระบบดูแลผู้สูงอายุสู ่การพัฒนาแบบยั่งยืน ในพื้นที่ตำบลภูหอ และ (2) การกำหนดและพัฒนา
หลักสูตรการเรียนรู้ระบบการดูแลผู้สูงอายุตำบลภูหอ คู่มือการเรียนรู้ระบบการดูแลผู้สูงอายุตำบลภูหอ และ
งานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในระบบการดูแลผุ้สูงอายุตำบลภูหอ และได้ทำข้อตกลง (MOU) กับ
มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม ในการพัฒนาศักยภาพระบบดูแลผู้พิการ ให้ผู้พิการได้รับสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้ตาม
สิทธิ 
 
โดยใช้แนวคำถาม 

1) ข้อมูลสถานการณ์การจัดทำแผนผู้สูงอายุตำบลแบบบูรณาการ เป็นอย่างไร 
2) แนวทางการดำเนินงานของการจัดทำแผนผู้สูงอายุตำบลแบบบูรณาการ เป็นอย่างไร 
3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของการจัดทำแผนผู้สูงอายุตำบลแบบบูรณาการ เป็นอย่างไร 
4) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของการจัดทำแผนผู้สูงอายุตำบลแบบบูรณาการ เป็นอย่างไร 

7. องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี 

ประเด็นเด่นของพื้นที่ 
1. เบี้ยยังชีพ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก ่(1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อย
ละของผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการ (3) รายรับและรายจ่ายของผู้สูงอายุ เป็นต้น    

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่  
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(1) จัดทำระบบข้อมูลผู้สูงอายุตามปัญหาและความต้องการ เช่น ข้อมูล TCNAP, RECAP, ข้อมูลอื่นๆ  
(2) การประชาสัมพันธ์หลากหลายชอ่งทาง เพื่อให้ข้อมูลสิทธิพื้นฐานของผู้สูงอายุในพื้นที่ตามกฎหมาย 

เช่น ระบบเสียงไร้สายของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน แผ่นพับ สื่อ
ออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่สง่ผลต่อการดำเนินงาน ผู้สูงอายุ และครอบครัว ไม่รู้สิทธิพืน้ฐานตามกฎหมาย หรือ
อาจไม่สามารถใช้สิทธิได้ เชน่ ไม่มีบัตรประชาชน ยนืยันตัวตนไม่ได้ รับสิทธิสวัสดิการจากรัฐซ้ำซ้อน 

4) ผลที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ช่วยเพิ่มคุณภาพการดำเนนิชวีติประจำวนั เข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ 
หลักประกันรายได้เบี้ยยังชีพผูส้งูอายุครบถ้วนครอบคลุม  

 
2. การสงเคราะห์ศพ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก ่(1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อย
ละของผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการ (3) รายรับและรายจ่ายของผู้สูงอายุ และ (4) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ
ที่มีโรคเร้ือรัง 

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่  
(1) การประชาสัมพันธ์หลากหลายชอ่งทาง เพื่อให้ข้อมูลสิทธิพื้นฐานของผู้สูงอายุในพื้นที่ตามกฎหมาย 

เช่น ระบบเสียงไร้สายของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้ าน แผ่นพับ สื่อ
ออนไลน์ต่างๆ และ  

(2) การกำหนดแนวทางเข้าถึงสวัสดิการโดยรัฐ และจัดบริการสนับสนุนการลดขั้นตอนเพื่อจัดบริการ
แก่ผู้สูงอายุโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เช่น การประสานงานญาติผู้สูงอายุในการยื่นแบบคำร้องขอ
เงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ เป็นต้น 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน หน่วยบริการ (ท้องถิ่น) ให้ข้อมูลเรื่องสิทธิ แต่ไม่ได้ให้บรกิาร 
ผู้สูงอายุและครอบครัวไม่สามารถประสานหน่วยงานที่จัดสวัสดิการได้ 
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4) ผลที่เกิดขึ้น ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต เข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ ผู้การสงเคราะห์ในการจัดการศพตาม
ประเพณีของผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครบถ้วนครอบคลุม 
 
3. การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะพึ่งพิง 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก ่(1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อย
ละของผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการ และ (3) รายรับและรายจ่ายของผู้สูงอายุ  

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่ (1) แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลระยะยาว ที่มีองค์ประกอบของ 4 องค์กรหลัก 
และ (2) จัดทำข้อมูลจำแนกความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ  

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน นโยบายหน่วยงาน ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลท่างาม ในการสนับสนุนการจัดบริการระยะยาว และการสนับสนุนงบประมาณสมทบผ่านก องทุน
หลักประกันสุขภาพในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม 

4) ผลที่เกิดขึ้น ผู้สูงอายุอยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลครอบคลุม และปัญหาสุขภาพได้รับการแก้ไข 
ช่วยเหลือดูแล 

 
4. การบริการกรณีฉุกเฉินและวิกฤติ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก ่(1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อย
ละของผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการ (3) รายรับและรายจ่ายของผู้สูงอายุ และ (4) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ
ที่เจ็บป่วยเร้ือรงั 

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก ่ 
(1) พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ หรือจัดทำแผนที่ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงฉุกเฉิน และวิกฤต  
(2) พัฒนาแนวทางการช่วยเหลือฉุกเฉิน เช่น การแจ้งเหตุ การออกเหตุ การช่วยเหลือเบื ้องต้น 

เคลื่อนย้าย ส่งต่อของรถพยาบาลเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม และการประสานงานของรถ 
EMS 
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3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ผู้สูงอายุ และครอบครัว มีสมรรถนะในการประเมินภาวะ
ฉุกเฉิน และเหตุวิกฤต ตัดสินใจช่วยเหลือได้ทันเวลา 

4) ผลที่เกิดขึ้น ผูสู้งอายุทีป่ระสบภาวะฉุกเฉิน วิกฤต ได้รับการช่วยเหลือให้ปลอดภัย ฟื้นหาย 
 
5. การเพิ่มทักษะผู้ดูแลในชุมชนและในครอบครัว (อสม .) อาสาสมัคร (โรงเรียนจอตอาสา วิทยาลัยจิต
อาสา) 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก ่(1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อย
ละของผู้สูงอายุที่มีความพิการ และ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเร้ือรัง 

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่  
(1) มีการค้นหาแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่เป็นผู้นำต้นแบบในการเปลี่ยนแปลงที่มี

ศักยภาพ ที่ผ่านเลือกตั้งเป็นประธานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลท่างาม พร้อมกำหนดบทบาทหน้าที่
และบทบาทการขับเคลื่อนตามนโยบาย ฝึกอบรม หรือเป็นผู้ดูแลหลักในครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุ และ  

(2) มีการพัฒนาศักยภาพอาสายาใจตำบลท่างาม จากการเรียนรู้ อบรม ฝึกปฏิบัติการจริง และศึกษาดู
งาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานพื้นที่รูปธรรมที่ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโดยอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และ
ชุมชน 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ความสนใจและความต้องการพัฒนาของอาสาสมัคร 
4) ผลที่เกิดขึ้น ผู้สูงอายุได้รับการดูแลช่วยเหลือ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดการขับเคลื่อนงานดูแลสุขภาพ

ของคนในชุมชนโดยทีมอาสายาใจตำบลท่างาม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่างาม และเชื่อมโยง
กับแหล่งทุนและงบประมาณในการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน 
 
6. จัดการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุในชุมชน และจัดบริการศูนย์กายอุปกรณ์ 
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1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก ่(1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อย
ละของผู้สูงอายุที ่มีความพิการ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง และ (4) จำนวนและ
ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมเสี่ยง  

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่  
(1) ทบทวนและจัดทำข้อมูล หรือแผนที่ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู  
(2) จัดทำแผนการดูแล ช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพ ตามปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ และ  
(3) ระดมกายอุปกรณ์ สิ่งของจากหลายช่องทาง และจัดทำทะเบียน ตั้งเป็นศูนย์กายอุปกรณ์ในพื้นที่ 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ปัจจัยส่วนกลไกการบริหารจัดการ ที่เข้มแข็งปฏิบัติบทบาท
ตามมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ผลที่เกิดขึ้น ผู้สูงอายุและครอบครัว ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว จากการจัดการ
ฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุในชุมชน และจัดบริการศูนย์กายอุปกรณ์ 
 
7. การส่งเสริมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (การออกกำลังกาย การออม อาหาร อาสาสมัคร 
อาชีพ) 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก ่(1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อย
ละของผู้สูงอายุที ่มีความพิการ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง  และ (4) จำนวนและ
ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่  
(1) พัฒนาเป็นหลักสูตรส่งเสริมสุขภาพ และจัดให้ 5 หลักการเป็นองค์ประกอบในการออกแบบ

กิจกรรม ได้แก่ การออกกำลังกาย การออม อาหาร อาสา อาชีพ และ  
(2) ค้นหาทุนทางสังคม และพัฒนาผู้สอน หรือผู้จัดการเรียนรู้ จากความเชี่ยวชาญเดิมในแต่ละเรื่อง 

(การออกกำลังกาย การออม อาหาร อาสาสมัคร อาชีพ) 
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3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ความต่อเนื่องของการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ (การออกกำลังกาย การออม อาหาร อาสาสมัคร อาชีพ) 

4) ผลที่เกิดขึ้น มีแหล่งเรียนรู้ใช้หลักสูตรส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง และเกิดผลดีต่อผู้เข้ าร่วม
ในการส่งเสริมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (การออกกำลังกาย การออม อาหาร อาสาสมัคร อาชีพ)  
 
8. การจัดบริการรักษาต่อเนื่องผู้มีโรคเรื้อรัง 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก ่(1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อย
ละของผู้สูงอายุที ่มีความพิการ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง และ (4) จำนวนและ
ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่  
(1) จัดทำแผนที่ผู้มีภาวะเร้ือรัง พร้อมแยกระดับความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง และ  
(2) ทำแผนการดูแลช่วยเหลือครอบคลุมแผนการดูแลสุขภาพ การช่วยเหลือด้านสวัสดิการ การจัด

สภาพแวดล้อม และการลดค่าใช้จ่าย และสร้างรายได้ให้กับผู้ดูแลในครัวเรือน  
3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ปัจจัยส่วนนโยบายหน่วยบริการ ท้องถิ่น หน่วยงานรัฐต้อง

บูรณาการ หนุนเสริมและคำนึงถึงบริบท วิถีวัฒนธรรมของพื้นที่ชุมชน 
4) ผลที่เกิดขึ้น มีระบบดูแลรักษาต่อเนื่องผู้มีภาวะเร้ือรัง อย่างต่อเนื่องในชุมชน 

 
9. การจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก ่(1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อย
ละของผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพ (3) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้สูงอายุ  

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก ่ 
(1) การกำหนดแนวทางเข้าถึงสวัสดิการโดยรัฐ และจัดบริการสนับสนุน การลดขั้นตอนเพื่อจัดบริการ

แก่ผู้สูงอายุโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เช่น การประสานงานติดตามผู้มีสิทธิรับสวัสดิการสังคมโดยรัฐ  
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(2) ประเมินความครอบคลุมของสวัสดิการตามสิทธิเบี้ยยังชีพ และการช่วยเหลืออำนวยความเรื่อง
เก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐ 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ผู้สูงอายุ และครอบครัว ไม่รู้สิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย หรือ
อาจไม่สามารถใช้สิทธิได้ เช่น ไม่มีบัตรประชาชน ยืนยันตัวตนไม่ได้ รับสิทธิสวัสดิการจากรัฐซ้ำซ้อน 

4) ผลที่เกิดขึ้น เกิดการดูแลตามช่วยเหลือตามความจำเป็นและเหมาะสม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
ดูแลผู้สูงอายุให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ 
 
10. โรงเรียนผู้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก ่(1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อย
ละของผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ 

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก ่ 
(1) กำหนดหลักสูตรการเรียนรู้ ที่ครอบคลุมตามเป้าหมายการส่งเสริมสุขภาพ  
(2) การค้นหาทุนทางสังคม ปราชญ์ชุมชน ผู้ที ่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื ่อง เพื่อสนับสนุนให้เป็น

วิทยากรช่วยสอน และจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุ 
3) ปัจจัยเงื ่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ปัจจัยส่วนนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นในการส่งเสริม

สนับสนุนจัดกิจกรรม ขยายกลุ่ม เพิ่มจำนวนสมาชิก และการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุได้อย่างต่อเนื่อง  
4) ผลที่เกิดขึ้น เกิดการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยง

จากการเจ็บป่วย ลดระยะเวลาการพึ่งพาผู้อื่น อายุยืน 
 
11. ชมรมผู้สูงอายุ และกิจกรรมการช่วยเหลือกัน 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก ่(1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อย
ละของผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพ (3) จำนวนและร้อยละของเจ้าหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลอผู้สูงอายุ 

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่  
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(1) ประชาคมรายหมู่บ้านเพื่อหามติตั้งชมรมผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน  
(2) เลือกตั้งประธาน คณะกรรมการบริหารชมรม และ  
(3) จัดทำระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติของชมรม และการรับสมัครสมาชิก 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม โดยการขับเคลื่อนนอกจากผู้นำ 
แกนนำ แต่ควรมีความร่วมมือจากหน่วยงานองค์กรในชุมชน หน่วยงานรัฐ และเอกชนในและนอกพื้นที่ 

4) ผลที่เกิดขึ้น ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ มีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จากการ
ส่งเสริมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย 
 
12. ศูนย์กายอุปกรณ์และการจัดการ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก ่(1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ และ (2) จำนวนและ
ร้อยละของผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเร้ือรัง 

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่ (1) ทบทวนและจัดทำข้อมูล หรือแผนที่ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องได้รับ
การฟื้นฟู (2) จัดทำแผนการดูแล ช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพ ตามปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ  และ 3) 
ระดมกายอุปกรณ์ สิ่งของจากหลายช่องทาง และจัดทำทะเบียน ตั้งเป็นศูนย์กายอุปกรณ์ในพื้นที่ 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ปัจจัยทุนทางสังคมที่เป็นคนหลักในการระดมเงิน อุปกรณ์ 
พร้อมประสานองค์กร หน่วยงานภายนอกร่วมสนับสนุน 

4) ผลที่เกิดขึ้น ชุมชนมีกลไกการจัดการช่วยเหลือกัน ลดภาระของครอบครัว และหน่วยบริการจากศูนย์
กายอุปกรณ์และการจัดการ 
 
13. การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน (กองทุนกลุ่มต่างๆ) 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก ่(1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ และ (2) จำนวนและ
ร้อยละของผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง  และ (4) รายจ่าย
เฉลี่ยบาทต่อเดือนของผู้สูงอายุ (บาท/เดือน) 
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2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่  
(1) การประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน 

(กองทุนกลุ่มต่างๆ) เช่น ระบบเสียงไร้สายของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 
แผ่นพับ สื่อออนไลน์ต่างๆ และ  

(2) สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน เช่น การสมัครเป็นสมาชิกของกองทุน
สวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ระเบียบ นโยบาย กฎหมาย มติ ข้อตกลง ที่เกี่ยวข้องกับการ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ เข้าถึงการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน (กองทุนกลุ่มต่างๆ) เช่น ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมระบบสวัสดิการของชุมชน 

4) ผลที่เกิดขึ้น ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม และ
กองทุนกลุ่มต่างๆ 
 
14. การจัดทำแผนผู้สูงอายุแบบูรณาการ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก ่(1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อย
ละของผู้สูงอายุที่พิการ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเร้ือรัง  

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่  
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนผู้สูงอายุแบบบูรณาการ  
(2) การทบทวน และจัดการข้อมูลที่จำเป็น ครอบคลุมประเด็นด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม 

และสุขภาพ  
(3) ประชาคมรายหมู่บ้านเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน สรุปปัญหาและความต้องการ และแนวทาง

แก้ไข 
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3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ปัจจัยด้านกลไกบริหารจัดการ ควรมีคณะทำงานครบทั้ง 4 
องค์กรหลัก ภาคีเครือข่าย กลุ่มองค์กรผู้สูงอายุ หน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และเพิ่มภาครัฐ 
เอกชน ที่เป็นหน่วยงานองค์กรภายนอก เข้าร่วมในการจัดทำแผนผู้สูงอายุตำบลแบบบูรณาการ  

4) ผลที่เกิดขึ้น มีแผนผู้สูงอายุตำบลแบบบูรณาการที่ครอบคลุมปัญหาและความต้องการจริงในระดับ
ตำบล 
 
15. การจัดทำแผนผู้สูงอายุตำบลแบบบูรณาการ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก ่(1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อย
ละของผู้สูงอายุที่พิการ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเร้ือรัง 

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่ (1) แต่งตั้งคณะกรรมการการใช้ข้อมูลประกอบการบริการผู้สูงอายุ (2) 
รวบรวม การทบทวน และจัดการข้อมูลที่จำเป็น ครอบคลุมประเด็นด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และ
สุขภาพ 

3) ปัจจัยเงื ่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน การกำหนดนโยบายแก่หน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุ ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนผู้สูงอายุตำบลแบบบูรณาการ และ กระบวนการการ
นำแผนผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติจริง 

4) ผลที่เกิดขึ้น มีข้อมูลประกอบการบริการผู้สูงอายุ ที่ครอบคลุมปัญหาและความต้องการจริง ในระดับ
ตำบล 

 
16. การจัดบริการสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก ่(1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อย
ละของผู้สูงอายุที่พิการ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุทีมีภาวะซึมเศร้า และ (4) จำนวน (CG) ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม เป็นต้น 

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่  
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(1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดบริการสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีองค์ประกอบของ 4 องค์กรหลัก 
และ  

(2) จัดทำข้อมูลจำแนกความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ 
3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน นโยบายหน่วยงาน ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

ตำบลท่างาม ในการสนับสนุนการจัดบริการระยะยาว และการสนับสนุนงบประมาณสมทบผ่านกองทุน
หลักประกันสุขภาพในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม 

4) ผลที่เกิดขึ้น ผู้สูงอายุอยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลครอบคลุม และปัญหาสุขภาพได้รับการแก้ไข 
จัดบริการสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุ 
 
โดยใช้แนวคำถาม 

1) ข้อมูลสถานการณ์การจัดบริการสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุเป็นอย่างไร 
2) แนวทางการดำเนินงานของการจัดบริการสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุเป็นอย่างไร  
3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของการจัดบริการสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุเป็นอย่างไร  
4) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของการจัดบริการสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุเป็นอย่างไร 

8. เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ประเด็นเด่นของพื้นที่ 
1. เบี้ยยังชีพ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 
และ (2) ข้อมูลการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ เป็นต้น 

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่ (1) สำรวจผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ในท้องถิ่นที่ตนเองรับผิดชอบ (2) รวบรวมแบบการขอขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ  (3) จัดทำ
ทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่ผ่านการอนุมัติแล้ว และติดประกาศในที่เปิดเผยต่อ ประชาชน 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน การร่วมมือของทุนทางสังคมที่ดำเนินการ และการติดต่อ
ประสานงาน 
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4) ผลที่เกิดขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำภายในชุมชนและเกิดการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 
 
2. การสงเคราะห์ศพ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลจำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 
และ (2) ข้อมูลแนวทางในการเข้ารัการสงเคราะห์ศพ   เป็นต้น 

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่ การนำใช้กฎระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เร่ือง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน การนำใช้กฎ กติกา ในการดำเนินการ ทำให้มีขั้นตอน แบบ
แผนในการทำงาน 

4) ผลที่เกิดขึ้น ครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือ 
 
3. การดูแลระยะยาว 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ เช่น ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง หรือติดบ้าน โดยบริการด้าน
สาธารณสุขมักเป็นเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพ และมีทั้งในเร่ืองการ ช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน เช่น อาหารการ
กิน การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล การขับถ่าย งานบ้าน รวมไปถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ เป็น
ต้น 

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่ (1) บริการด้านสาธารณสุข เช่น บริการการตรวจคัดกรอง ประเมินความ
ต้องการดูแล บริการดูแลที่บ้าน บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการกายภาพบำบัด บริการ
กิจกรรมบำบัด บริการด้านการพยาบาลและ อุปกรณ์เครื่องช่วยทางการแพทย์ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบบริการดูแลระยะยาวด้าน สาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (2) บริการด้านสังคม เช่น บริการ
ช่วยเหลืองานบ้าน การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน บริการอุปกรณ์ช่วยเหลือ ทางสังคม กิจกรรมนอกบ้าน และ
อ่ืนๆ 
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3) ปัจจัยเงื ่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ในการจัดระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขอาศัย
บุคลากรที่มิใช่วิชาชีพเป็นหลัก เช่น ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ โดยมีบุคลากรด้านวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล 
นักกายภาพบำบัด เป็นผู้สนับสนุนในการจัดระบบการดูแล 

4) ผลที ่เกิดขึ ้น ผู้สูงอายุสามารถเข้าไปรับบริการในสถานที่จัดบริการได้ตามสะดวกและตามความ
เหมาะสม เป็นต้น 
4. การเพิ่มทักษะผู้ดูแลในชุมชนและในครอบครัว 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
นอนติดเตียง เป็นต้น 

2) แนวทางสนับสนุน เทศบาลเมืองจอมพลร่วมมือกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ให้ความรู้
และฝึกทักษะเบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้แก่คนในชุมชนได้มีพื้นฐานในการช่วยเหลือในเวลาฉุกเฉนิได้
ทันที 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน การเสริมสร้างพลังอำนาจ ให้แก่ผู้ดูแล เป็นการสร้างการ รับรู้
ความสามารถ โดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจแก่ผู้ดูแล 

4) ผลที่เกิดขึ้น ครอบครัวได้รับความรู้ในด้านการช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง ชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรม
เพื่อผู้สูงอายุ 
 
5. การฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุในชุมชน 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลของผู้สูงอายุที่มีภาวะบกพร่องทางด้านร่างกายต้อง
ได้รับการฟื้นฟู 

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณที่ได้จาก สปสช. เพื่อนำมาใช้ในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ  และการสร้างพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก ่ความร่วมมือของบุคลากรทุกภาคส่วน 
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4) ผลที่เกิดขึ้น ครอบครัวผู้สูงอายุ มีความรู้เบื้องต้นในการดูแลผู้สูงอายุ และเกิดการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชุมชน 
 
6. การส่งเสริมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลของผู้สูงอายุที่มีภาวะ  
เจ็บป่วยต้องอยู่ติดบ้านและต้องนอนอยู่ในเตียงหรือบนที่นอนตลอดเวลา เช่น ผู้ป่วยอัมพาตที่เคลื่อนไหวไมไ่ด้ 
เป็นต้น 

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่ ร่วมมือกับทุนทางสังคมภายในและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอัน
นำไปสู่การจัดบริการและดูแลผู้สูงอายุที่ครอบคลุมทั่วถึง และมีคุณภาพ 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน นำใช้ทุนและศักยภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ของเทศบาล
เมืองจอมพลและเครือข่าย ให้เป็นตำบลที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ 

4) ผลที่เกิดขึ้น เกิดการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนและชุมชนเกิดความตระหนักในการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ 
 
7. การจัดบริการรักษาต่อเนื่องผู้มีโรคเรื้อรัง 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น 
เจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น 

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่ (1) จัดแบ่งผู้ป่วยออกเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์การแบ่งประเภทผู้ป่วย และ (2) ให้
การดูแลต่อเนื่องที่บ้านตามระดับความรุนแรงของผู้ป่วยและความต้องการความช่วยเหลือและแต่ละพื้นที่
รับผิดชอบในเขตพื้นที่ 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ให้การส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา 
แนะนำการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยและญาติตามบริบท 
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4) ผลที่เกิดขึ้น ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ในเร่ืองการดูแลตัวเอง อาการ และการรักษาโรค 
 
8. การจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ และ (2) จำนวนและร้อย
ละผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการ เช่น เบี้ยยังชีพ เป็นต้น 

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่ (1) วางแผนออกแบบแนวทางในการทำงาน (2) สำรวจข้อมูลผู้ที่ต้องการการ
ช่วยเหลือ  (3) ประสานกับภาคีเครือข่ายในการทำงานจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำใช้ข้อมูลในการทำงาน 
4) ผลที่เกิดขึ้น ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือยามเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต 

 
9. โรงเรียนผู้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ และ (2) จำนวนและร้อย
ละผู้สูงอายุที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ 

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่ (1) การประชุม วางแผนในการดำเนินการ  (2) การจัดการศึกษา การพัฒนา
ทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมี
ความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต เป็นต้น 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน มีเป้าหมายในการดำเนินงานอย่างชัดเจน และมีผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงที่ทุ่มเท เสียสละ และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ 

4) ผลที่เกิดขึ้น ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยลดระยะเวลาการ
พึ่งพาผู้อื่น อายุยืน 
 
10. ชมรมผู้สูงอายุและกิจกรรมการช่วยเหลือกัน 
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1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อยละ
ผู้สูงอายุที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ และ (3) จำนวนและร้อยละผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย เช่น โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น 

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่ (1) การประสานความร่วมมือและการทำงานร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆ ตั้งแต่
ภาครัฐ (ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองท้องถิ่น) ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคธุรกิจที่อยู่ในชุมชนในการจัดตั้ง
ที่ชมรมผู้สูงอายุ (2)   
 ขอสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ หรือการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และบริการอ่ืนๆ 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน การประสานความร่วมมือของทุนทางสังคมที่อยู่ภายในพื้นที่ 
4) ผลที่เกิดขึ้น ผู้สูงอายุกล้าแสดงออกในการทำกิจกรรมของชมรม และสมาชิกชมรมมีการช่วยเหลือกัน 

 
11. ศูนย์กลางอุปกรณ์และการจัดการ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อยละ
ผู้สูงอายุที่มีความพิการ เช่น ผู้สูงอายุที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหว และ (3) จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ในการช่วยเหลือที่ศูนย์กลางอุปกรณ์ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครผู้สูงอายุ 

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่ (1) การจัดตั้งศูนย์บริการให้ยืมอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ/ผูพ้ิการ (2) การจัดให้
มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครผู้สูงอายุ และผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อให้บริการที่ศูนย์กาย 
อุปกรณ์ และ (3) ให้บริการให้ยืมอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ให้บริการให้ยืมอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 
4) ผลที่เกิดขึ้น ลดรายจ่าย และระยะเวลาในการเข้ารับการรักษาแก่ผู้ป่วย และส่งเสริมการดำเนินงาน

แบบมีส่วนร่วมและสร้างความเข็มแข็งในการพึ่งจนเองด้านสุขภาพชุมชน 
 
12. การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน (กองทุนกลุ่มต่างๆ) 
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1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อยละ
ผู้สูงอายุที่มีความพิการ เช่น ผู้สูงอายุที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหว 

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่ (1) สนับสนุนให้กองทุน องค์กรการเงินในชุมชน ให้สวัสดิการเกิด ป่วย ตาย 
หรือส่งเสริมการออม และส่งเสริมการเล่น และ (2) เพิ่มช่องทางในการระดมทุนอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมการเล่นและมี
กิจกรรมทางกายโดยเฉพาะกลุ่มที่ป่วย พัฒนาการล่าช้า พิการ และกลุ่มครอบครัวยากจน 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมด้านสังคม คือเน้นจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ 
สนทนาพูดคุย และแลกเปลี่ยนความรู้สึก รวมไปถึงการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วม เช่น กิจกรรม
ทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม งานบุญ และกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ เช่น วันผู้สูงอายุ วันพ่อแห่งชาติ วัน
แม่แห่งชาติ ประเพณีวันสงกรานต์ งานเข้าพรรษา เป็นต้น 

4) ผลที่เกิดขึ้น เกิดการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน เกิดกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ 
 
13. การจัดทำแผนผู้สูงอายุตำบลแบบบูรณาการ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อยละ
ผู้สูงอายุที่มีความพิการ เช่น ผู้สูงอายุที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหว และ (3) จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ในการช่วยเหลือที่ศูนย์กลางอุปกรณ์ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครผู้สูงอายุ เป็นต้น 

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่ (1) ให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนด้วย
ตนเอง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการนำเสนอของที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านมาจัดการประชุมประชาคมในระดับ
ตำบล (2) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา เสนอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุและประชาชนในการร่วมกันจัดทำ
แผนผู้สูงอายุ 

4) ผลที่เกิดขึ้น ผู้สูงอายุและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
 
14. การใช้ข้อมูลประกอบการบริการผู้สูงอายุ 
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1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อยละ
ผู้สูงอายุที่มีความพิการ และ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรัง 

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่ (1) สนับสนุนการจัดบริการเชิงรุกที ่บ้าน รวมทั ้งการให้บริการที่ศูนย์ 
(Daycare) ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน โดยอาจบูรณาการกิจกรรมกับศูนย์เดิมที่มีอยู่แล้วให้
ครอบคลุมการดำเนินการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และ (2) สนับสนุนและ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขหน่วยงาน องค์กรอ่ืน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของศูนย์พัฒนา
ชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนในระยะยาวอย่างยั่งยืน 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ความร่วมมือของหน่วยงานทั้งในและนอกพื้นที่ 
4) ผลที่เกิดขึ้น ผู้สูงอายุได้รับการบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว และผู้สูงอายุในชุมชนได้รับบริการอย่าง

ทั่วถึง 
 
15. การจัดบริการสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุ (2) จำนวนและร้อยละ
ผู้สูงอายุที่มีความพิการ และ (3) จำนวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรัง เป็นต้น 

2) แนวทางสนับสนุน ได้แก่ (1) การเยี่ยมบ้าน (Home visit) ในผู้สูงอายุควรมีการเยี่ยมบ้าน เป็นการ
เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามการรักษาหลังจากออกจากโรงพยาบาลสู่บ้าน เป็นการดูแลต่อเนื่องของระบบบริการ
สุขภาพจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน และ (2) การดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home health care) เป็นการดูแลสุขภาพที่
มีแบบแผนการดูแลให้บริการที่เป็นทางการและสม่ำเสมอ โดยบุคลากรทางการแพทย์ เช่น พยาบาลชุมชน ที่
ติดตามผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพที่ต้องติดตามดูแลเป็นระยะๆ อย่างใกล้ชิด 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน การสร้างการมีส่วนร่วมร่วมกันและให้การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 
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4) ผลที่เกิดขึ้น ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว เกิดการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชุมชน 
 
โดยใช้แนวคำถาม 

1) ข้อมูลสถานการณ์การจัดบริการสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุเป็นอย่างไร 
2) แนวทางการดำเนินงานของการจัดบริการสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุเป็นอย่างไร  
3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของการจัดบริการสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุเป็นอย่างไร 
4) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของการจัดบริการสุขภาพที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุเป็นอย่างไร 

9. เ ท ศ บ า ล ต ำบ ลท ่ า ศ า ล า  อ ำ เ ภ อท ่ า ศ า ล า  จ ั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช 

1. การส่งเสริมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
1) ข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในพื้นที่เป็นอย่างไร เช่น 

(1) ประชากรผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จำนวน 698 คน ร้อยละ 24.53 ของประกรทั้งหมด เป็นเพศชาย 
281 คน ร้อยละ 40.25 เพศหญิง 417 คน ร้อยละ 59.74 

(2) การแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุตามความสามารถ พบว่า มีผู้สูงอายุติดบ้าน จำนวน 89 คน ร้อยละ 14.04 
ติดเตียงจำนวน 11 คน ร้อยละ 1.57 และติดสังคมจำนวน 544 คน ร้อยละ 76.73 

(3) ผู้เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ (50 – 59 ปี) จำนวน 411 คน ร้อยละ 14.35 
(4) ผู้สูงอายุที่ป่วยเร้ือรัง จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 21.28 
(5) ผู้สูงอายุที่มีความพิการ จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 9.74 
(6) ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 499 คน คิดเป็นร้อยละ 71.49 

2) แนวทางการส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง เช่น 
(1) จุดเร่ิมต้นมีการรวมตัวกันจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าศาลา สมาชิก240 คน และต่อมาใน

ปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและวิจยัเพื่อการดูแลผู้สูงอายุโดยชมุชนท้องถิน่ 
ร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการจัดเก็บข้อมูลระบบข้อมูลตำบล (TCNAP) เวที
ประชาคมผู้สูงอายุ จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาความต้องการ พบว่า ผู้สูงอายุในเทศบาลตำบล ท่าศาลาส่วน
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ใหญ่เป็นกลุ่มติดสังคม มีความต้องการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เนื่องจากยังช่วยเหลือตนเองได้มาก ผู้สูงอายุ
จึงอยากให้มีกิจกรรมเสริม เพิ่มการให้คุณค่ากับตนเอง หากเป็นไปได้อยากจะทำอาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้โดย
ไม่พึงพาบุตรหลาน 

(2) มีกิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ มีกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ เดือนละ 1 ครั้ง 
(3) การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียงร่วมกับโรงพยาบาลท่าศาลา 
(4) มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 
(5) เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ“ตั้งชื่อว่ามหาลัยชีวิต” โดยมีกรแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา มีการจัดทำ

แผนการสอนของหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน ใช้รูปแบบการสอนที่
มุ ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน ร่วมกับวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญ ในเนื้อหาของหลักสูตร 
ร่วมกับการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 1 วัน โดยมีเนื้อหา ดังนี้  

กลุ่มวิชาและสุขภาพ 3 ชั่วโมง ดังนี้ สุขภาพกาย (หลัก 3อ) 1) อาหารและโภชนาการ 2) การออก
กำลังกาย (เน้นการออกกำลังกายด้วยตนเอง) 3) อารมณ์ วัตุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อโภชนาการ 
และคุณลักษณะของโภชนาการที่ดี ผลของอาหารต่อการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ อาหารที่ผู้สูงอายุควรบริโภค
บ่อย และอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง จุดมุ่งหมายของการออกกำลังกาย การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ 
การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ของผู้สูงอายุ 

กิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกาย 6 ชั่วโมง เน้นกิจกรรมเข้าจังหวะ ดนตรี/ร้องเพลง
การออกกำลังกาย  เช่น ลีลาศ/รำไทย/เพลงประกอบท่าทาง/ อ่ืน ๆ ประโยชน์ของดนตรี การร้องเพลงรูปแบบ
การใช้ดนตรีเพื่อการบำบัดกายและใจ การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การกายออกกำลังกายในน้ำ  
พัฒนาทักษะการออกกำลังกาย  เพื่อให้ผู้สูงอายุคลายเหงา ผู้สูงอายุเห็นความสำคัญและออกกำลังกายอย่างถูก
วิธี 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินการสำเร็จเป็นอย่างไร เช่น 
(1) การรวมกลุ่มจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุและการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ“ตั้งชื่อ

ว่ามหาลัยชีวิต” 
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(2) ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและวิจัยเพื่อการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับสำนักวิชา
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการจัดเก็บข้อมูลระบบข้อมูลตำบล (TCNAP) เวทีประชาคม
ผู้สูงอายุ จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาความต้องการ 

(3) การประสานความร่วมมือของทุนทางสังคมของชุมชน เช่น ประธานชมรม กลุ่ม หน่วยงาน องค์กร
ในพื้นที่ และสถาบันการศึกษา 

(4) ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมมีความสนใจและให้ความสำคัญกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของ
เทศบาลตำบลท่าศาลา 

(5) การได้รับการพัฒนาศักยภาพ เช่น มีการอบรม ส่งเสริมในแต่ละกิจกรรมทำให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจมากข้ึน 

4) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ได้แก่อะไรบ้าง 
(1) ผู้สูงอายุที่ติดสังคมได้มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ 
(2) ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมดำเนินงานกับภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
(3) ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง และผู้สูงอายุที่มีความพิการ ได้รับการดูแลตอบสนองความต้องการ 

และได้รับการช่วยเหลือตามสถานะสุขภาพ 
(4) ผู้สูงอายุในกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 6 ชุมชน ได้รับความรู้จากกิจกรรมในมหาลัยชีวิต และสามารถนำต่อ

ยอดและเผยแพร่ต่อคนในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ 
5) ข้อเสนอแนะเพื่อแนวทางการพัฒนาต่อไป คืออะไร 

(1) สามารถดำเนินกิจกรรมหรือโครงการในมหาลัยชีวิตด้านการส่งเสริมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ตามหลัก 5 อ สำหรับผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน หรือพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น 

(2) เพิ่มการเรียนรู้หลักการ สาธิต ฝึกปฏิบัติจริงของผู้สูงอายุ 
 
2. โรงเรียนผู้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุ 

1) ข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุของพื้นที่เป็นอย่างไร เช่น 
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(1)ประชากรผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จำนวน 698 คน ร้อยละ 24.53 ของประกรทั้งหมด เป็นเพศชาย 
281 คน ร้อยละ 40.25 เพศหญิง 417 คน ร้อยละ 59.74 

(2) การแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุตามความสามารถ พบว่า มีผู้สูงอายุติดบ้าน จำนวน 89 คน ร้อยละ 14.04 
ติดเตียงจำนวน 11 คน ร้อยละ 1.57 และติดสังคมจำนวน 544 คน ร้อยละ 76.73 

(3) ผู้เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ (50 – 59 ปี) จำนวน 411 คน ร้อยละ 14.35 
(4) ผู้สูงอายุที่ป่วยเร้ือรัง จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 21.28 
(5) ผู้สูงอายุที่มีความพิการ จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 9.74 
(6) ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 499 คน คิดเป็นร้อยละ 71.49 

2) แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุ เช่น 
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการครอบคลุมหน่วยงานสนับสนุนและทีมปฏิบัติการ 
(2) การจัดทำหลักสูตร โดยมีเนื้อหา 3 กลุ่มวิชา ดังนี้  

กลุ่มวิชาชีวิต 26 ชั่วโมง มี 4 หมวด ได้แก่ หมวดวิชาสังคม หมวดวิชาชีวิตและสุขภาพกาย 
หมวดวิชาศาสนาวัฒนธรรมและและภูมิปัญญา และหมวดกิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกาย 

กลุ่มวิชาชีพ 9 ชั่วโมง มี 1 หมวด ได้แก่ หมวดวิชาเศรษฐกิจ 
กลุ่มวิชาการ 13 ชั่วโมง มี 2 หมวด ได้แก่ หมวดวิชาสังคม และหมวดวิชาสุขภาพ 

(3) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรียนรู้การจัดกิจกรรมตาม 10 กลยุทธ์ หลัก 5 อ. 5 ก. 
(4)บูรณาการกับงานประจำของหน่วยงาน เกิดนวัตกรรม นำใช้พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุได้

ต่อเนื่อง 
(5) ติดตามงานและประเมินผลด้วยการนำใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อเนื่อง 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินการของโรงเรียนผู้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้ 
(1) สิ่งที่ทำได้ เช่น ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมมีความสนใจและให้ความสำคัญกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลท่าศาลา และมีการอบรม ส่งเสริมในแต่ละกิจกรรมทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
มากข้ึน 
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(2) สิ ่งที ่ทำไม่สำเร็จ ได้แก่ (2.1) เกิดปัญหาในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน (2.2) บาง
กลุ่มเป้าหมายยังไม่สามารถดึงมาร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตได้  (2.3)โครงการไม่สามารถทำต่อเนื่องได้  
เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดต่อ 

4) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุต่อตัวบุคคล
และชุมชนเป็นอย่างไร เช่น 

(1) ระดับบุคคล (1.1) ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าศาลา จำนวน 82 คน จำนวน 2 รุ่น 
ได้เรียนรู้ในหลักสูตร “มหาลัยชีวิต ท่าศาลาสร้างสุข” นำความรู้ไปช่วยเหลือเพื่อนผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง 
และผู้สูงอายุที่มีความพิการได้ รวมถึงมีทักษะการดำเนินชีวิตที่จำเป็น เช่น ความรู้เบื้องต้นกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ พรบ.ผู้สูงอายุ การจัดทำบัญชีครัวเรือน การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การบริหาร
สุขภาพจิตในวัยสูงอายุ เป็นต้น (1.2) ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมดำเนินงานกับภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ (1.3) ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง และผู้สูงอายุที่มีความพิการ ได้รับการดูแลตอบสนองความ
ต้องการ และได้รับการช่วยเหลือตามสถานะสุขภาพ (1.4) ผู ้สูงอายุที ่ติดสังคมได้มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครบทุกด้าน (1.5) จิตอาสา (ผู้สูงอายุติดสังคม) มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
ช่วยเหลือผู้สูงอายุอื่นได้ จำนวน 30 คน 

(2) ระดับหมู่บ้าน (2.1) ผู้สูงอายุในกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 6 ชุมชน ได้รับความรู้จากกิจกรรมในมหาลัย
ชีวิต และสามารถนำต่อยอดและเผยแพร่ต่อคนในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ 

5) ข้อเสนอแนะเพื่อแนวทางการพัฒนา เช่น 
(1) กิจกรรมหรือโครงการในมหาลัยชีวิตด้านการส่งเสริมกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับ

ผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน หรือเพิ่มรายวิชาให้เหมาะสมกับการสถานการณ์ปัจจุบัน 
(2) เพิ่มการเรียนรู้หลักการ สาธิต ฝึกปฏิบัติจริงของผู้สูงอายุ 
(3) ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวการเตรียมตัวก่อนวัยสูงอายุ ในพื้นที่ทัง 6 ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

สุขภาพ การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ ร่างกาย สังคม เศรษฐกิจ การใช้ชีวิตร่วมกับคนหลายวัย 
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(4) สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้สังคม โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้สูงอายุ 
ทำให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตปัจจุบัน 
3. ชมรมผู้สูงอายุหรือกิจกรรมการช่วยเหลือกัน 

1) ข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในพื้นที่ เช่น  
(1) ประชากรผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จำนวน 698 คน ร้อยละ 24.53 ของประกรทั้งหมด เป็นเพศชาย 

281 คน ร้อยละ 40.25 เพศหญิง 417 คน ร้อยละ 59.74 
(2) การแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุตามความสามารถ พบว่า มีผู้สูงอายุติดบ้าน จำนวน 89 คน ร้อยละ 14.04 

ติดเตียงจำนวน 11 คน ร้อยละ 1.57 และติดสังคมจำนวน 544 คน ร้อยละ 76.73 
(3) ผู้เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ (50 – 59 ปี) จำนวน 411 คน ร้อยละ 14.35 
(4) ผู้สูงอายุที่ป่วยเร้ือรัง จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 21.28 
(5) ผู้สูงอายุที่มีความพิการ จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 9.74 
(6) ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 499 คน คิดเป็นร้อยละ 71.49 
(7) ที่มาของการก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุ คืออะไร เช่น เกิดจากความต้องการของกลุ่มข้าราชการบำนาญ 

ต้องการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมในวัยเกษียณอายุราชการ 
2) แนวทางการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอาย ุ

(1) ก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุ เช่น การทำประชาคม การเลือกประธานและคณะกรรมการบริหารชมรม การ
จัดทำระเบียบ การกำหนดกิจกรรม 

(2) กิจกรรมที่มีการดำเนินการของชมรม เช่น โครงการจิตอาสา (ผู้สูงอายุ) เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชมุชน 
(เพื่อนเยี่ยมเพื่อน) โครงการ ออมกับชมรมผู้สูงอายุ เพื่อนช่วยเพื่อน 

3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินการของชมรมผู้สูงอายุ 
(1) สิ่งที่ทำได้ ได้แก่ (1.1) ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมสามารถดึงกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม

ภายในชมรมได้ และมีความสนใจสมัครเข้าร่วมชมรมเพื่อขึ้น (1.2) สามารถสร้างแกนนำผู้สูงอายุภายในชุมชน
เพื่อดำเนินกิจกรรมในภายชมรม คิดค้นและถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในชมรมและกลุ่มผู้สนใจอ่ืนๆได้ 
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(2) สิ่งที่ทำไม่สำเร็จ เช่น เกิดปัญหาในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
4) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

(1) ระดับบุคคล เช่น (1.1) สามารถส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผู้สูงอายุ (1.2)  สามารถส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู ้สูงอายุ  (1.3) 
สามารถเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ (1.4)  สามารถเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริม
ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ดำรงสืบทอดต่อไป (1.5) สามารถส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย 
ให้ผู้สูงอายุ (1.6)  สามารถส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 

(2) ระดับหมู่บ้าน เช่น  สามารถส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
 

โดยใช้แนวคำถาม 
1) ข้อมูลสถานการณ์ของชมรมผู้สูงอายุหรือกิจกรรมการช่วยเหลือกันเป็นอย่างไร 
2) แนวทางการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุหรือกิจกรรมการช่วยเหลือกันเป็นอย่างไร 
3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุหรือกิจกรรมการช่วยเหลือกันเป็นอย่างไร 
4) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของของชมรมผู้สูงอายุหรือกิจกรรมการช่วยเหลือกันเป็นอย่างไร 

10. องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ประเด็นเด่นของพื้นที่ 
1. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (การออกกำลังกาย การออม อาหาร อาสาสมัคร อาชีพ) 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ผู้สูงอายุที่ติดสังคม 
2) บริการ/แนวทางการดำเนินงาน 

(1) ประชุมวางแผนเพื่อจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบาโงย ชื่อว่า “ โรงเรียนผู้สูงอายุบาโงย
ซือญาตี ”เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุอย่างมีคุณค่า 

(2) กำหนดหลักสูตรในการเรียนเรียนการสอน 
3) ผลกระทบ/ผลที่เกิดขึ้น 
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(1) ผู้สูงอายุได้รับการดูแลด้านสุขภาพด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักการอีกทั้งผู้ดูแลและญาติพี่น้องมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพสมาชิกครอบครัว รวมทั้งการส่งเสริมกาแสดงศักยภาพร่วมของแกนนำ
ผู้สูงอายุเพื่อร่วมเป็นจิตอาสาในกลุ่มผู้สูงอายุต่อไป 

(2) เอ้ือประโยชน์แก่สมาชิกครอบครัวและผู้ดูแลที่มีเวลาในการประกอบอาชีพมากข้ึนรวมทั้งการได้รับ
การส่งเสริมอาชีพทำให้เกิดรายได้ในครอบครัว 

4) สิ่งที่ทำได้และปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ 
(1) การมีส่วนร่วมในการสร้างเรียนรู้ 
(2) การช่วยเหลือกันของคนในพื้นที่ 

 
2. ชมรมผู้สูงอายุและกิจกรรมการช่วยเหลือกัน 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ข้อมูลของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุติดสังคม ผู้สูงติดเตียง (2) 
พฤติกรรมเสี่ยงของผู้สูงอายุ เช่น ไม่ได้ออกกำลังกาย (3) การเจ็บป่วยเร้ือรังของผู้สูงอายุ ได้แก่ 1) โรคความดัน
โลหิตสูง 2) โรคหัวใจ 3) โรคเบาหวาน 4) โรคกระดูกกล้ามเนื้อและข้อ และ 5) โรคหอบหืด จำนวน 

2) บริการ/แนวทางการดำเนินงาน 
(1) สานพลัง 12 ชมรมสร้างสุขภาวะหนุนเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุบาโงยซือญาตี 
(2) ให้ความรูก้ารดูแลและให้ความรู้เบื้องต้นในเร่ืองการใช้ชีวิตประจำวัน 

3) ผลกระทบ/ผลที่เกิดขึ้น 
(1) การรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ เช่น จิต อาสาเพื่อนดูแลเพื่อน อาสาดูแล

ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ 
(2) ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนได้รับการดูแลและตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

4) สิ่งที่ทำได้และปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ 
(1) การรวมตัวกันของจิตอาสา 
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พื้นที ่ กรอบตัวอย่างแนวคำถาม 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30-17.30 น. (2 ชั่วโมง) 

(2) รูปแบบกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน เข้าสู่สังคม เพิ่ม
จำนวนผู้สูงอายุติดสังคม 
 
3. โรงเรียนผู้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุ 

1) ข้อมูลแสดงสถานการณ์ผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ (2) ผู้สูงอายุติดบ้านที่ไม่สามารถเข้า
ร่วมกลุ่มทางสังคม (3) พฤติกรรมเสี่ยงของผู้สูงอายุ เช่น ไม่ได้ออกกำลังกาย ไม่ได้ตรวจสุขภาพ เป็นต้น 

2) บริการ/แนวทางการดำเนินงาน 
(1) ด้านโครงสร้างคณะทำงาน คือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโดยมีการคัดเลือก

ผู้แทนจากทุกภาส่วนในพื้นที่เข้ามามีบทบาท 
(2) ดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้ฐานคิดสุขภาวะ 5 มิติ ที่

ประกอบด้วย การสร้างความสุขทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม ทางสติปัญญา และ ทางเศรษฐกิจ 
3) ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ ได้แก่ ประกอบด้วย 5 องค์กรหลัก คือ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำ

ศาสนา หน่วยงานภาครัฐในพื้น และประชาชน 
4) ผลที่เกิดขึ้น 

1) ผู้สูงอายุได้รับการดูแลด้านสุขภาพด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักการอีกทั้งผู้ดูแลและญาติพี่น้องมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพสมาชิกครอบครัว 

2) ผู้สูงอายุสามารถเข้ามาใช้สิทธิทางการเมืองในการแสดงสิทธิตามสิทธิ์ที่ควรได้รับ พร้อมทั้งเปิดพื้นที่
ในการแสดงสิทธิทางการเมืองได้ 
 
โดยใช้แนวคำถาม 

1) ข้อมูลสถานการณ์ของโรงเรียนผู้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุเป็นอย่างไร 
2) แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุเป็นอย่างไร 
3) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุเป็นอย่างไร 
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พื้นที ่ กรอบตัวอย่างแนวคำถาม 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30-17.30 น. (2 ชั่วโมง) 

4) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุเป็นอย่างไร 
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ระยะดำเนินการ 
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานของพื้นที่ในการสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
2) เพื่อร่วมระดมความคิด ร่วมกำหนดทิศทางการสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 

วิธีดำเนินการ 
 1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้รอบที่ 1 

1) ผู้มาเรียนรู้เข้าประจำกลุ่มย่อยตามเลขกลุ่มที่ได้รับจากการลงทะเบียน  
  2) วิทยากรประจำกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม (อปท.) นำเสนอรูปธรรมงานและกิจกรรมเด่นของพื้นที่ตาม
ตารางกรอบการนำเสนอของวิทยากรกลุ่มย่อย โดยใช้เวลาประมาณ 7 นาทีต่อพื้นที่ 
  3) ผู้มาเรียนรู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมอง และความคิดเพื่อการพัฒนางาน ต่อยอด และร่วม
กำหนดทิศทางสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที 
  4) วิทยากรกลุ่มย่อยสรุปประเด็นและข้อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เวลาประมาณ 
3 นาที 
   5) เมื่อได้รับกริ่งสัญญาณ (การแลกเปลี่ยนแต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 20 นาที) ให้ผู้มาเรียนรู้ย้าย
ไปกลุ่มต่อไปโดยให้เวียนตามสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ จำนวน 3 กลุ่มย่อย 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้รอบที่ 2 
  1) เมื ่อผู ้มาเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครบ 3 กลุ่มย่อยแล้ว สามารถเลือกเข้ากลุ่มเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย 
  2) วิทยากรประจำกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม (อปท.) นำเสนอรูปธรรมงานและกิจกรรมเด่นของพื้นที่ตาม
ตารางกรอบการนำเสนอของวิทยากรกลุ่มย่อย โดยใช้เวลาประมาณ 3 นาทีต่อพื้นที่ 
   3) ผู้มาเรียนรู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมอง และความคิดเพื่อการพัฒนางาน ต่อยอด และร่วม
กำหนดทิศทางสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ โดยใช้เวลาประมาณ 4 นาที 
  4) เมื่อได้รับกร่ิงสัญญาณ (การแลกเปลี่ยนแต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 7 นาที) ให้ผู้มาเรียนรู้ย้ายไป
กลุ่มต่อไปตามอัธยาศัยจนครบเวลา (ประมาณ 7 คร้ัง) 

3. กระบวนการเลือกประเด็นสำหรับการขับเคลื่อน 
  1) ให้ผู้มาเรียนรู้ทำการโหวตด้วยการติดสติ๊กเกอร์ (คะแนน) ที่กระดานตามประเด็นที่สนใจ 
จากประเด็นทั้งหมด 5 ประเด็น ได้แก่ (1) แผนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุแบบบูรณาการ (2) ศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุครบวงจร ( เช่น ศูนย์กายอุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์ฟื้นฟู ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ  
ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง ศูนย์ส่งต่อผู้สูงอายุ  เป็นต้น) (3) กลไกพัฒนาทักษะการดูแลผู้สูงอายุ ( เช่น ศูนย์ฝึกอบรม
อาสาสมัครและผู้ดูแลในครัวเรือน ชมรมผู้สูงอายุ วิทยาลัยจิตอาสา โรงเรียนผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน ธนาคารเวลา  
เป็นต้น) (4) จัดสวัสดิการสังคม (ทั้งโดยรัฐและชุมชน) ครอบคลุมทุกด้านทุกกลุ่มผู้อายุ รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง  
และ (5) บริการสุขภาพครบวงจร ( ได้แก่ การบริการฉุกเฉินและในภาวะวิกฤต การบริการกู้ชีพ  การดูแล
ต่อเนื่อง  การ ฟ้ืนฟู การดูแลระยะยาว การดูแลในระยะท้าย การส่งเสริมสุขภาพ) ระหว่างการร่วมกิจกรรม 
  2) วิทยากรประจำกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม (อปท.) ทำการสรุปประเด็นตามลำดับคะแนนของผู้มา
เรียนรู้และทำการคัดเลือกเพื่อประกาศเจตนารมณ์ จำนวน 3 ประเด็นที่ได้รับคะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1-3 

4. การสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  นักวิชาการรวบรวมข้อเสนอจากกลุ่มย่อยมาสรุปและวิเคราะห์เพื่อนำเสนอภาพรวมของการจัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องย่อยที่ 7 เพื่อนำเสนอประกาศเจตนารมณ์ กิจกรรมประมวลบทเรียน “สานพลัง สร้างนวัตกรรม 
สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 
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ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1. ผู้มาเรียนรู้ได้แนวทาง วิธีการพัฒนาการพัฒนางาน ต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน 

สานพลัง และสร้างนวัตกรรม  
 2. ประมวลบทเรียน และข้อเสนอภาพรวมห้องย่อยที่ 7 เกี่ยวแนวทางสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุโดยใช้พื้นที่เป็น
ฐาน 
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปภาพรวมข้อเสนอแนะและกิจกรรมการเรียนรู้ 
กลุ่มที่ ข้อเสนอแนะและกิจกรรมการเรียนรู้ หมายเหตุ 

1. 1) 
2) 
3) 

 

2. 1) 
2) 
3) 

 

3. 1) 
2) 
3) 

 

4. 1) 
2) 
3) 

 

5. 1) 
2) 
3) 

 

6. 1) 
2) 
3) 

 

7. 1) 
2) 
3) 

 

8. 1) 
2) 
3) 

 

9. 1) 
2) 
3) 

 

10. 1) 
2) 
3) 
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แผนภาพที่ 1 แผนผังห้องย่อยที่ 7 “สร้างสุขภาวะผู้สงูอายุ” 
 
ตารางที่ 2 ตารางการมอบหมายหน้าที่ในการจัดการห้องย่อย 

2.1 การมอบหมายบทบาทหนา้ที่ในการจัดการกลาง 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ บทบาทหน้าที ่

1. นายปรัสนพงษ์ ภูเกิดพิมพ์ นักวิชาการ ศูนย์สนบัสนุน
วิชาการเพื่อการ
จัดการเครือข่าย 
(ศวภ.อีสาน) 

082-5388763 ประสานงานกลาง 

2. นางสมศรี สุบินดี นักวิชาการ ศูนย์สนบัสนุน
วิชาการเพื่อการ
จัดการเครือข่าย 
(ศวภ.อีสาน) 

085-4183348 กระบวนการห ้อง
ย่อย สรุปประเด็น
และเตรียมข้อมูลใน
การประมวลผลและ
สรุปภาพรวม 

3. นางสาวบัวหลัน หินแก้ว นักวิชาการ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาระบบสุข
ภาวะชุมชน 
(ศวช.) 

098-8305047 กระบวนการห ้อง
ย่อย สรุปประเด็น
และเตรียมข้อมูลใน
การประมวลผลและ
สรุปภาพรวม 

4. นายชาฤทธิ์  วรวิชญพงศ์  นักวิชาการ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาระบบสุข
ภาวะชุมชน 
(ศวช.) 

091-0042214 กระบวนการห ้อง
ย่อย สรุปประเด็น
และเตรียมข้อมูลใน
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ บทบาทหน้าที ่
การประมวลผลและ
สรุปภาพรวม 

 
2.2 ดำเนินรายการ/ พิธีกรเวทีห้องย่อย 

ลำดับ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ บทบาทหน้าที ่
1. อ.ดร.รัตน์ดาวรรณ คลัง

กลาง 
นักวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 ผู้จัดการห้องย่อย 

2. อ.ดร.กรัณย์พิชญ์ โคตตร
ประทุม 

นักวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 ผู้จัดการห้องย่อย 

3. นางสาวอัญชุลี วงจันเสือ  
 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ
ปฏิบัติงาน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลทรายขาว  

 พิธีกร 
จัดทำสคริปต์พิธีกร 

4. นายเทพนิมิตร ทองขันธ์ หัวหน้าสำนัก
ปลัด 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนหอม 

089-
3985527 

พิธีกร 
จัดทำสคริปต์พิธีกร 

5. นางภรณี ภู่ประเสริฐ   ผู้อำนวยการ
สำนัก
สนับสนนุสุข
ภาวะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ 

สสส. สำนัก 9  ผู้ดำเนินรายการ 

6. นางสาวบัวหลัน หินแก้ว นักวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาวะชุมชน 
(ศวช.) 

098-
8305047 

จัดเตรียม Slide 
นำเสนอ เวที
เสวนา “ร่วมสร้าง
สุขภาวะผูสู้งอาย ุ

7. นายชาฤทธิ์  วรวชิญพงศ์  นักวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาวะชุมชน 
(ศวช.) 

091-
0042214 

ดูแลวิทยากร/
ควบคุมเวที 
Control/ Slide  

8. นางสาวจฑุามาศ อาจ
อนงค์ 

นักวิชาการ
ศึกษา 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองกระทุ่ม 

 บันทึกละเอียด 
บรรยายพิเศษ 
“อนาคตคุณภาพ
ชีวิตผู้สงูอายุใน
ชุมชน” 

8. นางศิริวรรณ ป้องคำ นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองกระทุ่ม 

 บันทึกละเอียด เวที
เสวนา “ร่วมสร้าง
สุขภาวะผูสู้งอายุ” 
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2.3 การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการจัดการกลุ่มย่อยที่ 7 “สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” 
กลุ่มที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ บทบาทหน้าที ่

1 นางสาวบุญศิริ ศรี
ยอด 

นักสังคม
สงเคราะห์
ปฏิบัติการ 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนแก้ว 
อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม ่

089-6352400 1) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นางชญาณิศา กุลอ่อน เจ้าหน้าที่กอง
สวัสดิการ
สังคม 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนแก้ว 
อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม ่

089-7486563 2) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นางสาวฟาริดาห์ มา
มณี 

ผู้ช่วย
นักพัฒนา
ชุมชน 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนแก้ว 
อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม ่

081-7838688 3) บันทึก Flip 
chart 

2 นายวชิัย อินตาโน ปลัดเทศบาล
ตำบล 

เทศบาลตำบล
สองแคว อำเภอ
ดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ 

086-4283636 1) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นางมลัลิกา โสมมณ ี นักพัฒนา
ชุมชนชำนาญ
การ 

เทศบาลตำบล
สองแคว อำเภอ
ดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ 

062-4845246 2) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นายมนตรี แหนงใหม่ นักพัฒนา
ชุมชน 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนอง
สรวง 

 3) บันทึก Flip 
chart 

3 นายผจญ พูลด้วง นายกองค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคอรุม 
อำเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ ์

085-7302325 1) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นางนัยนา ศรีเลิศ ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการ
สังคม 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคอรุม 

082-4072249 2) วิทยากร case 
กระตุ้น 
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กลุ่มที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ บทบาทหน้าที ่

อำเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ ์

นางสาวเพ็ชรจิรัตน์ 
ดงสันเทียะ 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนอง
สรวง 

 3) บันทึก Flip 
chart 

4 นางปราณี กาญจนพิ
มาย  
 

นักจัดการงาน
ทั่วไปชำนาญ
การ 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบล
มะเกลือใหม่ 
อำเภอสูงเนิน 
จังหวัด
นครราชสีมา 

087-2489932 
 

1) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นางพรรณี มุ่งปั่นกลาง สมาชิกสภา
องค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบล
มะเกลือใหม่ 
อำเภอสูงเนิน 
จังหวัด
นครราชสีมา 

080-7230429 2) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นางสาวจฑุามาศ อาจ
อนงค์ 

นักวิชาการ
ศึกษา 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนอง
กระทุ่ม 

 3) บันทึก Flip 
chart 

5 นายชาญชัย เเมดมิ่ง
เหง้า 

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาคูณ
ใหญ่ อำเภอนา
หว้า จังหวัด
นครพนม 

087-8540881 
 

1) วิทยากร case 
กระตุ้น 

ว่าที่ร้อยโทยุทธชัย 
สอนแสง 

รองปลัด
องค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 
 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาคูณ
ใหญ่ อำเภอนา
หว้า จังหวัด
นครพนม 

061-0315881 
084-7982951 

2) ว ิทยากร case 
กระตุ้น 
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กลุ่มที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ บทบาทหน้าที ่

 นางศิริวรรณ ป้องคำ นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนอง
กระทุ่ม 

 3)  บ ั น ท ึ ก  Flip 
chart 

6 นายวิทยา  สุขคำ ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการ
สังคม 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลภูหอ 
อำเภอภูหลวง 
จังหวัดเลย 

091-0648006 
 

1) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นายชุมพร  พันเงิน   นักจัดการงาน
ทั่วไป 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลภูหอ 
อำเภอภูหลวง 
จังหวัดเลย 

092-7903117 2) ว ิทยากร case 
กระตุ้น 

นางฤทัยรัตน์ สุพร พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

เทศบาลตำบลผึ่ง
แดด 

 3)  บ ั น ท ึ ก  Flip 
chart 

7 นายชินวฒุิ อาศน์
วิเชียร  

ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการ
สังคม 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่างาม 
อำเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุร ี

086-5576636 1) วิทยากร case 
กระตุ้น 

    2) ว ิทยากร case 
กระตุ้น 

นางปิยะมาศ 
เศรษฐนันท ์

นักจัดการ
ข้อมูล 

เทศบาลตำบลผึ่ง
แดด 

 3)  บ ั น ท ึ ก  Flip 
chart 

8 นายวิรัตน์ พึ่งโพธิ์ทอง ปลัดเทศบาล
เมือง 

เทศบาลเมืองจอม
พล อำเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุร ี

092-6039696 
 

1) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นางมุ้ย เทียมผูก   รอง
นายกเทศมนต
รีเมือง 

เทศบาลเมืองจอม
พล อำเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุร ี

0861635956 
 

2) ว ิทยากร case 
กระตุ้น 

นางอุไรวรรณ สสีุด เจ้าหน้าที่
การเงินและ
บัญช ี

เทศบาลตำบล
บ้านแฮด 

 3)  บ ั น ท ึ ก  Flip 
chart 
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กลุ่มที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ บทบาทหน้าที ่

9 นางฐิตาภา รัตนวิชา ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการ
สังคม 

เทศบาลตำบลท่า
ศาลา อำเภอท่า
ศาลา จงัหวัด
นครศรีธรรมราช 

085-6416030 1) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นางสารภี สุทธธิรรม หัวหน้าฝ่าย
สังคม
สงเคราะห์ 

เทศบาลตำบลท่า
ศาลา อำเภอท่า
ศาลา จงัหวัด
นครศรีธรรมราช 

098-0170210 2) ว ิทยากร case 
กระตุ้น 

นายวฒันศิลป์ เชื้อคม
ตา 

นักสื่อสาร องค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วย
แก้ง 

 3)  บ ั น ท ึ ก  Flip 
chart 

10 นางซาเเรซ่า สาเเละ 
 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
(อสม.) 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบาโงย 
อำเภอรามัน 
จังหวัดยะลา 

063-6273500 1) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นางรอสนะ๊ ยือรา อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
(อสม.) 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบาโงย 
อำเภอรามัน 
จังหวัดยะลา 

086-2921170 2) ว ิทยากร case 
กระตุ้น 

นายปร ั สนพงษ ์  ภู
เกิดพิม์ 

นักวิชาการ ศ ู นย ์ สน ับสนุน
วิชาการเพื ่อการ
จัดการเครือข่าย 

 3)  บ ั น ท ึ ก  Flip 
chart 
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ส่วนที่ 2 ส่วนการจัดการ 
2.1 การจัดการทั่วไป 

 
2.1.1 การลงทะเบียน 

1) แนวทางการดำเนินงาน 
  (1) การลงทะเบียน เริ่มเวลา 13.15 น. ด้วยวิธีการแสกนบาร์โค้ด (Barcode) ยืนยันการเข้า
ร่วมห้องย่อยที่ 7 สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับสติ๊กเกอร์สีจำนวน 5 ดวง เพื่อนำไปใช้ในการ
ลงคะแนนเสียง (Vote) ประเด็นเด่นห้องย่อยที่ 7 
   (2) จัดตั้งจุดลงทะเบียน บริเวณด้านหน้าห้องย่อยที่ 7 สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ณ ห้อง Royal 
Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 จุด  
  (3) จัดเตรียมเอกสาร สำหรับหัวหน้าทีมและคณะทำงานประจำห้องย่อย จำนวน 15 ชุด 
ประกอบด้วย (1) คู่มือห้องย่อย (2) สไลด์กระบวนการดำเนินงาน ห้องย่อยที่ 7 สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ โดย
จัดพิมพ์เป็น 1 สไลด์ต่อแผ่น 
  (4) ประสานรับอาหารว่างบ่าย บริเวณจุดลงทะเบียนคนละ 1 set 
 
 2) การเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์  
ตารางที่ 3 รายการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ลงทะเบียน  

ลำดับ รายการสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ จำนวน 
1. เครื่องสแกนบาร์โค้ด  1 เครื่อง 
2. ชุดเอกสารเย็บเล่ม สำหรับวทิยากร  15 ชุด 
3. จัดเตรียมป้ายแจ้งจุดรบัอาหารว่าง 1 อัน 
4. จัดเตรียมอาหารว่าง ตามจำนวนผู้เข้าร่วม 

 
 3) ผู้รับผิดชอบ 
ตารางที่ 4 ผู้รับผิดชอบลงทะเบียน  

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ บทบาทหน้าที ่
1. นางสาวฐิติพร บู่เจริญพันธ์ ผู้ประสานงาน ศวภ.อีสาน 086-

0905678 
ลงทะเบียน และ
จัดเตรียมอุปกรณ์
เก่ียวกับการ
ลงทะเบียน 
แจกอาหารว่าง 

2. นางสาวกรรณิกา ศรีเพ็ชร พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

อบต.หนองสนิท 
 
 

 ลงทะเบียน และ
จัดเตรียมอุปกรณ์
เก่ียวกับการ
ลงทะเบียน 
แจกอาหารว่าง 

3. นางสาวรัชรีกรณ์ ชนะพร่อง พนกังานจา้ง
ตามภารกิจ 

อบต.หนองสนิท 
 

 ลงทะเบียน และ
จัดเตรียมอุปกรณ์
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ บทบาทหน้าที ่
เก่ียวกับการ
ลงทะเบียน 
แจกอาหารว่าง 

4. นางสาววรรณิษา สมหวัง พนกังานจา้ง
ตามภารกิจ 

อบต.หนองสนิท 
 
 

 ลงทะเบียน และ
จัดเตรียมอุปกรณ์
เก่ียวกับการ
ลงทะเบียน 
แจกอาหารว่าง 

 
 
2.1.2 การเตรียมพิธีกร 
 1) แนวทางการดำเนินงาน เป็นกระบวนการเตรียม กำกับ/ นำ/ อำนวยการ ให้กิจกรรม รายการหรือ 
พิธีการต่าง ๆ ดำเนินการไปให้แล้วเสร็จ เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และกำหนดการที่วางไว้ โดยพิธีกรจะต้อง
จัดทำสคริปต์ละเอียดเพื่อประกอบในการจัดกระบวนการ 
 
  2) การเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ตารางที่ 5 รายการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับพิธีกร  

ลำดับ รายการสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ จำนวน 
1. ไมค์โครโฟน/ไมค์ลอย  2 อัน 
2. เตรียมสคริปต์พิธีกร 2 ชุด 

 
  3) ผู้รับผิดชอบ 
ตารางที่ 6 ผู้รับผิดชอบพิธีกร 
ลำดับ ชื่อ-สุกล หน่วยงาน ตำแหน่ง เบอร์โทร หน้าที่ 

1. นางสาวบัวหลัน 
หินแก้ว 

นักวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาวะชุมชน 
(ศวช.) 

098-8305047 จัดทำสคริปต์
พิธีกร  

2. นางสาวบัวหลัน 
หินแก้ว 

นักวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาวะชุมชน 
(ศวช.) 

098-8305047 ประสาน
พิธีกร ห้อง
ย่อยที่ 7 

 
2.1.3 รวมพลคนสร้างสุข 

การเตรียมความพร้อมทีมสร้างสุข วันพธุ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 1) แนวทางการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบประสานหัวหน้าทีมสร้างสุข ซักซ้อมและเตรียมการสรา้งสุข

ทีมในการสร้างแรงกระตุน้ให้เกิดการรวมพลและเพื่อให้เกิดความอยากในการเรียนรู้อย่างมีความสุข วางแผนการ
แสดง ตกลงการแต่งกาย แบ่งบทบาทหน้าที่ในการสร้างสุขในแต่ละโซน  
  2) การเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์   
ตารางที่ 7 รายการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเตรียมพร้อมทีมสร้างสุข 
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ลำดับ รายการสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ จำนวน 
1. ชุดลำโพงเคลื่อนที่  1 ชุด 
2. ไมโครโฟน/ไมค์ลอย  2 อัน 
3. เพลงประกอบการแสดงสร้างสุข  ตามทีมสร้างสุขกำหนด 

 
  3) ผู้รับผิดชอบ 
ตารางที่ 8  ผู้รับผิดชอบเตรียมพร้อมทีมสร้างสุข 

ลำดับ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร หน้าที่ 
1. นางสาวบัวหลัน หินแก้ว นักวิชาการ ศูนย์ว ิจัยและพัฒนา

ระบบสุขภาพชุมชน
(ศวช.) คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

098-8305047 ประสาน ซักซ้อม
ทีมสร้างสุข 
เ ต ร ี ย มอ ุ ป ก ร ณ์  
ลำ โพง เคล ื ่ อนที่  
และอำนวยความ
สะดวกทีมสร้างสุข 

2. นางสาวศิริพร ธงศรี พนักงานจ้าง
เหมาบันทึก
ข้อมูล 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลยางขีน้ก 

 หัวหน้าทีม 

3. นางสาววริญญา ทองกุล ผู้ช่วย จพง.
พัสด ุ

องค์การบริหารส่วน
ตำบลยางขีน้ก 

 ทีมสร้างสุข 

4. นายโยธิน ไสยเรือง พนักงานน
จ้างเหมาฯ 

เทศบาลตำบลหลัก
เมือง 

 ทีมสร้างสุข 

5. น.ส.นิสาลักษณ์ เพียรคาร พนักงานน
จ้างเหมาฯ 

เทศบาลตำบลหลัก
เมือง 

 ทีมสร้างสุข 

 
2.1.4 การควบคุมเวที 
 1) แนวทางการดำเนินงาน การซักซ้อมพิธีกร เตรียมวิทยากร เชิญวิทยากร อำนวยความสะดวก
วิทยากร จัดลำดับวิทยากร และจับเวลา 
 
  2) การเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ตารางที่ 9 รายการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การควบคุมเวที  

ลำดับ รายการสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ จำนวน 
1. เตรียม state  3 ชุด 
2. ไมค์โครโฟน/ไมค์ลอย  2 อัน 
3. เตรียมสไลด์นำเสนอ 5 ชุด  
4. จัดเตรียมโพเดียม 1 ชุด 
5. จัดเตรียมเพลง เช่น พลงัพลเมือง เพลงทำความดี เปน็ต้น 2 เพลง 

 
3) ผู้รับผิดชอบ 

ตารางที่ 10 ผู้รับผิดชอบการควบคุมเวที  
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ลำดับ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร หน้าที่ 
1. นางสาวบ ัวหลัน 

หินแก้ว 
นักวิชาการ ศูนย์ว ิจัยและพัฒนา

ระบบสุขภาพชุมชน
(ศวช.) คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

098-8305047 ประสาน ซักซ้อม
ทีมสร้างสุข 
เ ต ร ี ย มอ ุ ป ก ร ณ์  
ลำ โพง เคล ื ่ อนที่  
และอำนวยความ
สะดวกทีมสร้างสุข 
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2.2 การจัดการกระบวนการห้องย่อยที่ 7 “สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” 
การจัดการกระบวนการห้องย่อยที่ 7 “สร้างสุขภาวะผู้สงูอายุ”ดำเนินการ ดงันี้  

 
2.2.1 ชี้แจงกระบวนการห้องยอ่ยที่ 7 “สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” 
 1) แนวทางการดำเนินงาน โดยพิธีกรจะต้องจัดทำสคริปต์ละเอียดเพื่อประกอบในการจัดกระบวนการ  
ประสานผู้ดำเนินรายการ จัดทำสไลด์ในการนำเสนอ และเชิญวิทยากรที่โพเดียม ด้านหน้าเวที 
 
  2) การเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ตารางที่ 11 รายการสื่อ วัสดุ อปุกรณ์ชี้แจงกระบวนการห้องย่อยที่ 7 
ลำดับ รายการสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ จำนวน 

1. ไมค์โครโฟน/ไมค์ลอย  1/2 อัน 
2. จัดเตรียมโพเดียม 1 ชุด 
3. เตรียมสไลด์กระบวนการห้องยอ่ยที่ 2  1  

 
3) ผู้รับผิดชอบ 

ตารางที่ 12 ผู้รับผิดชอบชี้แจงกระบวนการห้องย่อยที่ 7 
ลำดับ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ บทบาทหน้าที ่

1. อ.ดร.รัตน์ดาวร
รณ คลังกลาง 

นักวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 ผ ู ้ ด ำ เ นิ น
ร า ยกา ร และ
วิทยากรชี ้แจง
กระบวนการ 

2. อ.ดร.กรัณย์
พิชญ์ โคตตร
ประทุม 

นักวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 ผ ู ้ ด ำ เ นิ น
ร า ยกา ร และ
วิทยากรชี ้แจง
กระบวนการ 

3. นางสาวอัญชุลี 
วงจันเสือ  
 

เจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลทรายขาว  

 พิธีกร 
จัดทำสคริปต์
พิธีกร 

3. นายปรัสนพงษ์ 
ภูเกิดพิมพ์ 

นักวิชาการ ศูนย์สนบัสนุนวชิาการ
เพื่อการจัดการ
เครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 จัดเตรียม 
Slide นำเสนอ
กระบวนการ
ห้องย่อยที่ 7 

4. นายปรัสนพงษ์ 
ภูเกิดพิมพ์ 

นักวิชาการ ศูนย์สนบัสนุนวชิาการ
เพื่อการจัดการ
เครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ดูแล/ควบคุม
เวทีกลาง
ควบคุม 
Control/ 
Slide 
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2.2.2 บรรยายพิเศษ “อนาคตคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน”  
โดย แพทย์หญิงลัดดา ดำริการเลิศ กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 
1) แนวทางการดำเนินงาน วิทยากรจะต้องจัดทำสคริปต์ละเอียดเพื่อประกอบในการจัดรายงานผล

และจัดทำสไลด์ในการนำเสนอ พิธีกรเชิญวิทยากรไปที่โพเดียม ด้านหน้าเวที 
 
2) การเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 

ตารางที่ 13 รายการสื่อ วัสดุ อปุกรณ์การบรรยายพิเศษ 
ลำดับ รายการสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ จำนวน 

1. ไมค์โครโฟน/ไมค์ลอย  1/2 อัน 
2. จัดเตรียมโพเดียม 1 ชุด 
3. เตรียมสไลด์การรายงานผล  1  

 
3) ผู้รับผิดชอบ 

ตารางที่ 14 ผู้รับผิดชอบการบรรยายพิเศษ  
ลำดับ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ บทบาทหน้าที ่

1. อ.ดร.รัตน์ดาวรรณ 
คลังกลาง 

นักวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มมหาวิทยาลยัขอนแก่

น 

 ผู้ดำเนนิรายการ
และวิทยากร
ชี้แจง
กระบวนการ 

2. อ.ดร.กรัณย์พิชญ์ 
โคตตรประทุม 

นักวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มมหาวิทยาลยัขอนแก่

น 

 ผู้ดำเนนิรายการ
และวิทยากร
ชี้แจง
กระบวนการ 

3. นางสาวอัญชุลี วงจัน
เสือ  

 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ

ปฏิบัติงาน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลทรายขาว  

 พิธีกร 
จัดทำสคริปต์
พิธีกร 

4. นายปรัสนพงษ์ ภูเกิด
พิมพ์ 

นักวิชาการ ศูนย์สนบัสนุนวชิาการ
เพื่อการจัดการ
เครือข่ายภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 จัดเตรียม Slide 
นำเสนอการ
รายงานผล 

5. นายปรัสนพงษ์ ภูเกิด
พิมพ์ 

นักวิชาการ ศูนย์สนบัสนุนวชิาการ
เพื่อการจัดการ
เครือข่ายภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ดูแล/ควบคุมเวที
กลางควบคุม 
Control/ Slide 
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2.2.3 เสวนา “ร่วมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” 
1) แนวทางการดำเนินงานเสวนา “ร่วมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” ประสานวิทยากร เตรียมสคริปต์

วิทยากร ซักซ้อมวิทยากร และจัดเตรียมสไลด์แนะนำวิทยากร ประกอบด้วย  
    (1) สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย นายชาญชัย เเมดมิ่งเหง้า นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
   (2) โรงเรียนผู้สูงอายุ : กลไกการสร้างเสริมสุขภาวะ โดย นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
    (3) การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ โดย นายยาการียา ชิมะ นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
   (4) แผนผู้สูงอายุตำบลแบบบูรณาการ โดย นางนัยนา ศรีเลิศ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
สังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   ดำเนินการโดย :  นางภรณี ภูป่ระเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่ม
เฉพาะ (สำนัก 9 สสส.) 
 
 
 
  2) การเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เสวนา “ร่วมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” 
ตารางที่ 15 รายการสื่อ วัสดุ อปุกรณ์ เสวนา “ร่วมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” 

ลำดับ รายการสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ จำนวน 
1. ไมค์โครโฟน/ไมค์ลอย  1/2 อัน 
2. เตรียมสไลด์นำเสนอ 1 ชุด  

 
3) ผู้รับผิดชอบ 

ตารางที่ 16 ผู้รับผิดชอบ เสวนา “ร่วมสร้างสุขภาวะผูสู้งอายุ” 
ลำดับ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ บทบาทหน้าที ่

1. อ.ดร.รัตน์ดาวรรณ คลัง
กลาง 

นักวิชาการ คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
มมหาวิทยาลั
ยขอนแก่น 

 ผู้ดำเนนิรายการ
และวิทยากรชี้แจง
กระบวนการ 

2. อ.ดร.กรัณย์พิชญ์ โคตตร
ประทุม 

นักวิชาการ คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
มมหาวิทยาลั
ยขอนแก่น 

 ผู้ดำเนนิรายการ
และวิทยากรชี้แจง
กระบวนการ 

3. นางสาวอัญชุลี วงจันเสือ  
 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ
ปฏิบัติงาน 

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบล
ทรายขาว  

 พิธีกร 
จัดทำสคริปต์พิธีกร 
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ลำดับ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ บทบาทหน้าที ่
4. นายปรัสนพงษ์ ภูเกิดพิมพ์ นักวิชาการ ศูนย์

สนับสนนุ
วิชาการเพื่อ
การจัดการ
เครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉี
ยงเหนือ 

 จัดเตรียม Slide 
นำเสนอการ
รายงานผล 

5. นายปรัสนพงษ์ ภูเกิดพิมพ์ นักวิชาการ ศูนย์
สนับสนนุ
วิชาการเพื่อ
การจัดการ
เครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉี
ยงเหนือ 

 ดูแล/ควบคุมเวที
กลางควบคุม 
Control/ Slide 

6. นางสาวจฑุามาศ อาจอนงค์ นักวิชาการ
ศึกษา 

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลหนอง
กระทุ่ม 

 บันทึกละเอียด 
เสวนา “ร่วมสร้าง
สุขภาวะผูสู้งอายุ” 

7. นางศิริวรรณ ป้องคำ นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลหนอง
กระทุ่ม 

 บันทึกละเอียด 
เสวนา “ร่วมสร้าง
สุขภาวะผูสู้งอายุ” 

 
 
2.2.4 ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1) แนวทางการดำเนินงาน  
1.1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้รอบที่ 1 

(1) ผู้มาเรียนรู้เข้าประจำกลุ่มย่อยตามเลขกลุ่มที่ได้รับจากการลงทะเบียน  
    (2) วิทยากรประจำกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม (อปท.) นำเสนอรูปธรรมงานและกิจกรรมเดน่
ของพื้นที่ตามตารางกรอบการนำเสนอของวิทยากรกลุ่มย่อย โดยใช้เวลาประมาณ 7 นาทีต่อพื้นที่ 

  (3) ผู้มาเรียนรู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมอง และความคิดเพื่อการพัฒนางาน 
ต่อยอด และร่วมกำหนดทิศทางร่วมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที 

  (4) วิทยากรกลุ่มย่อยสรุปประเด็นและข้อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้
เวลาประมาณ 3 นาที 

  (5) เมื่อได้รับกร่ิงสัญญาณ (การแลกเปลี่ยนแต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 20 นาที) ให้ผู้
มาเรียนรู้ย้ายไปกลุ่มต่อไปโดยให้เวียนตามสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ จำนวน 3 กลุ่มย่อย) 
   1.2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้รอบที่ 2 
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  (1) เมื่อผู้มาเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครบ 3 กลุ่มย่อยแล้ว สามารถเลือกเข้ากลุ่ม
เรียนรู้ตามอัธยาศัย 
    (2) วิทยากรประจำกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม (อปท.) นำเสนอรูปธรรมงานและกิจกรรมเดน่
ของพื้นที่ตามตารางกรอบการนำเสนอของวิทยากรกลุ่มย่อย โดยใช้เวลาประมาณ 3 นาทีต่อพื้นที่ 
    (3) ผู้มาเรียนรู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมอง และความคิดเพื่อการพัฒนางาน 
ต่อยอด และร่วมกำหนดทิศทางสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ โดยใช้เวลาประมาณ 4 นาที 
    (4) เมื่อได้รับกริ่งสัญญาณ (การแลกเปลี่ยนแต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 7 นาที) ให้ผู้
มาเรียนรู้ย้ายไปกลุ่มต่อไปตามอัธยาศัยจนครบเวลา (ประมาณ 7 คร้ัง) 

1.3) การสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    (1) เมื่อครบเวลา ผู้มาเรียนรู้ร่วมโหวตประเด็นเด่นของห้องย่อยที่ 7 ตามความ
คิดเห็นของตนเอง โดยใช้สติ๊กเกอร์ (5 ดวง) ที่ได้รับจากจุดลงทะเบียนโหวตให้คะแนนที่กระดาน flip chart 
บริเวณหน้าห้องย่อย โดยสติ๊กเกอร์แต่ละดวงมีให้ค่าคะแนน เท่ากับ 10 คะแนน   

  (2) นักวิชาการรวบรวมคะแนนประเด็นเด่นของห้องย่อยที่ 7 มาสรุปและวิเคราะห์
เพื่อเตรียมนำเสนอภาพรวมของการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องย่อยที่ 7 ในกิจกรรมประมวลบทเรียน “สาน
พลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 

 
  2) การเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์  
ตารางที่ 17 รายการสื่อ วัสดุ อปุกรณ์สำหรับฐานแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

ลำดับ รายการสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ จำนวน 
1. สคริปต์วิทยากร เสวนา “ร่วมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” 4 ชุด 
2. เตรียมสไลด์ เสวนา “ร่วมสร้างสุขภาวะผูสู้งอายุ”และ กระบวนการห้อง (ปริ้น)  15 ชุด 
3. กระดานฟลบิชาร์ท (Flip chart) กลุ่มละ 1 อัน  จำนวน 10 กลุ่ม  10 อัน 
4. ปากกาเคมีสีนำ้เงิน กลุ่มละ 2 ดา้ม จำนวน 10 กลุ่ม  20 ด้าม 
5. ปากกาเคมีสีแดง กลุ่มละ 1 ด้าม จำนวน 10 กลุ่ม  10 ด้าม 
6. ไมค์ลอย/ไมค์แบบสาย 2 ตัว/ 1 

ตัว  
7. คอมพิวเตอร์ Notebook 1 เคร่ือง 
8. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 เคร่ือง 
9. จอฉายภาพ  2 เคร่ือง 
10. โพเดียมพิธีกรประจำห้อง 1 ตัว 
11. โต๊ะเก้าอ้ีสำหรับคณะทำงานกลุม่ย่อย โต๊ะ 2 ตัว เก้าอ้ี 6 ตัว  จำนวน 10 กลุ่ม 10 ชุด  
12. โต๊ะทีมสื่อสาร จำนวน 1 โต๊ะ เก้าอี้ 3 ตัว  1 ชุด 
13. โต๊ะคณะทำงานกลาง โต๊ะ 1 ตัว เก้าอ้ี 3 ตัว  2 ชุด 
14. โต๊ะสำหรับทีมลงทะเบียน จำนวน 1 โต๊ะ เก้าอ้ี 3 ตัว 1 ชุด  
15. โซฟาสำหรับวิทยากรเสวนา“ร่วมสร้างสุขภาวะผูสู้งอายุ” โตะ๊ 1 ตัว เก้าอ้ี 6 ตัว  1 ชุด  
16. ป้ายหมายเลขกลุ่ม ขนาด A4 (กลุ่ม 1 -10 ) 1 ชุด  
17. ป้ายหนา้ชื่อโซนหน้าห้อง (ห้องย่อยที่ 7 สร้างสุขภาวะผู้สงูอาย)ุ 1 ป้าย 
18. กระดาน flip chart 1 ชุด 
19. สติ๊กเกอร์สี (ชุดละ 5 ดวง)  300 ชุด 
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3) ผู้รับผิดชอบ 

ตารางที่ 18 ผู้รับผิดชอบฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
กลุ่มที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ บทบาทหน้าที ่

1 นางสาวบุญศิริ ศรี
ยอด 

นักสังคม
สงเคราะห์
ปฏิบัติการ 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนแก้ว 
อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม ่

089-6352400 1) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นางชญาณิศา กุลอ่อน เจ้าหน้าที่กอง
สวัสดิการ
สังคม 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนแก้ว 
อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม ่

089-7486563 2) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นางสาวฟาริดาห์ มา
มณี 

ผู้ช่วย
นักพัฒนา
ชุมชน 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนแก้ว 
อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม ่

081-7838688 3) บันทึก Flip 
chart 

2 นายวชิัย อินตาโน ปลัดเทศบาล
ตำบล 

เทศบาลตำบล
สองแคว อำเภอ
ดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ 

086-4283636 1) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นางมลัลิกา โสมมณ ี นักพัฒนา
ชุมชนชำนาญ
การ 

เทศบาลตำบล
สองแคว อำเภอ
ดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ 

062-4845246 2) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นายมนตรี แหนงใหม่ นักพัฒนา
ชุมชน 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนอง
สรวง 

 3) บันทึก Flip 
chart 

3 นายผจญ พูลด้วง นายกองค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคอรุม 
อำเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ ์

085-7302325 1) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นางนัยนา ศรีเลิศ ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการ
สังคม 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคอรุม 
อำเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ ์

082-4072249 2) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นางสาวเพ็ชรจิรัตน์ 
ดงสันเทียะ 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนอง
สรวง 

 3) บันทึก Flip 
chart 
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กลุ่มที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ บทบาทหน้าที ่
4 นางปราณี กาญจนพิ

มาย  
 

นักจัดการงาน
ทั่วไปชำนาญ
การ 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบล
มะเกลือใหม่ 
อำเภอสูงเนิน 
จังหวัด
นครราชสีมา 

087-2489932 
 

1) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นางพรรณี มุ่งปั่นกลาง สมาชิกสภา
องค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบล
มะเกลือใหม่ 
อำเภอสูงเนิน 
จังหวัด
นครราชสีมา 

080-7230429 2) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นางสาวจฑุามาศ อาจ
อนงค์ 

นักวิชาการ
ศึกษา 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนอง
กระทุ่ม 

 3) บันทึก Flip 
chart 

5 นายชาญชัย เเมดมิ่ง
เหง้า 

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาคูณ
ใหญ่ อำเภอนา
หว้า จังหวัด
นครพนม 

087-8540881 
 

1) วิทยากร case 
กระตุ้น 

ว่าที่ร้อยโทยุทธชัย 
สอนแสง 

รองปลัด
องค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 
 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาคูณ
ใหญ่ อำเภอนา
หว้า จังหวัด
นครพนม 

061-0315881 
084-7982951 

2) ว ิทยากร case 
กระตุ้น 

 นางศิริวรรณ ป้องคำ นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนอง
กระทุ่ม 

 3)  บ ั น ท ึ ก  Flip 
chart 

6 นายวิทยา  สุขคำ ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการ
สังคม 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลภูหอ 
อำเภอภูหลวง 
จังหวัดเลย 

091-0648006 
 

1) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นายชุมพร  พันเงิน   นักจัดการงาน
ทั่วไป 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลภูหอ 
อำเภอภูหลวง 
จังหวัดเลย 

092-7903117 2) ว ิทยากร case 
กระตุ้น 

นางฤทัยรัตน์ สุพร พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

เทศบาลตำบลผึ่ง
แดด 

 3)  บ ั น ท ึ ก  Flip 
chart 
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กลุ่มที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ บทบาทหน้าที ่
7 นายชินวฒุิ อาศน์

วิเชียร  
ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการ
สังคม 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่างาม 
อำเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุร ี

086-5576636 1) วิทยากร case 
กระตุ้น 

    2) ว ิทยากร case 
กระตุ้น 

นางปิยะมาศ 
เศรษฐนันท ์

นักจัดการ
ข้อมูล 

เทศบาลตำบลผึ่ง
แดด 

 3)  บ ั น ท ึ ก  Flip 
chart 

8 นายวิรัตน์ พึ่งโพธิ์ทอง ปลัดเทศบาล
เมือง 

เทศบาลเมืองจอม
พล อำเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุร ี

092-6039696 
 

1) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นางมุ้ย เทียมผูก   รอง
นายกเทศมนต
รีเมือง 

เทศบาลเมืองจอม
พล อำเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุร ี

0861635956 
 

2) ว ิทยากร case 
กระตุ้น 

นางอุไรวรรณ สสีุด เจ้าหน้าที่
การเงินและ
บัญช ี

เทศบาลตำบล
บ้านแฮด 

 3)  บ ั น ท ึ ก  Flip 
chart 

9 นางฐิตาภา รัตนวิชา ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการ
สังคม 

เทศบาลตำบลท่า
ศาลา อำเภอท่า
ศาลา จงัหวัด
นครศรีธรรมราช 

085-6416030 1) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นางสารภี สุทธธิรรม หัวหน้าฝ่าย
สังคม
สงเคราะห์ 

เทศบาลตำบลท่า
ศาลา อำเภอท่า
ศาลา จงัหวัด
นครศรีธรรมราช 

098-0170210 2) ว ิทยากร case 
กระตุ้น 

นายวฒันศิลป์ เชื้อคม
ตา 

นักสื่อสาร องค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วย
แก้ง 

 3)  บ ั น ท ึ ก  Flip 
chart 

10 นางซาเเรซ่า สาเเละ 
 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
(อสม.) 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบาโงย 
อำเภอรามัน 
จังหวัดยะลา 

063-6273500 1) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นางรอสนะ๊ ยือรา อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
(อสม.) 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบาโงย 
อำเภอรามัน 
จังหวัดยะลา 

086-2921170 2) ว ิทยากร case 
กระตุ้น 
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กลุ่มที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ บทบาทหน้าที ่
นายปร ั สนพงษ ์  ภู
เกิดพิม์ 

นักวิชาการ ศ ู นย ์ สน ับสนุน
วิชาการเพื ่อการ
จัดการเครือข่าย 

 3)  บ ั น ท ึ ก  Flip 
chart 
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ภาคผนวก ก  
คณะทำงานและบทบาทหน้าที่ เวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 
 

1) คณะทำงานจัดการกลาง 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ บทบาทหน้าที ่

1. นายปรัสนพงษ์ ภูเกิดพิมพ์ นักวิชาการ ศูนย์สนบัสนุน
วิชาการเพื่อการ
จัดการเครือข่าย 
(ศวภ.อีสาน) 

082-5388763 ประสานงานกลาง 

2. นางสมศรี สุบินดี นักวิชาการ ศูนย์สนบัสนุน
วิชาการเพื่อการ
จัดการเครือข่าย 
(ศวภ.อีสาน) 

085-4183348 กระบวนการห้องย่อย 
สร ุปประ เด ็นและ
เตรียมข้อมูลในการ
ประมวลผลและสรุป
ภาพรวม 

3. นางสาวบัวหลัน หินแก้ว นักวิชาการ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาระบบสุข
ภาวะชุมชน 
(ศวช.) 

098-8305047 กระบวนการห้องย่อย 
สร ุปประ เด ็นและ
เตรียมข้อมูลในการ
ประมวลผลและสรุป
ภาพรวม 

4. นายชาฤทธิ์  วรวิชญพงศ์  นักวิชาการ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาระบบสุข
ภาวะชุมชน 
(ศวช.) 

091-0042214 กระบวนการห้องย่อย 
สร ุปประ เด ็นและ
เตรียมข้อมูลในการ
ประมวลผลและสรุป
ภาพรวม 

 
2)  ผู้ดำเนินรายการ/ พิธีกร ผู้รับผิดชอบ ห้องย่อยที่ 7 “สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” 

ลำดับ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ บทบาทหน้าที ่
1. อ.ดร.รัตน์ดาวรรณ คลัง

กลาง 
นักวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 ผู้จัดการห้องย่อย 

2. อ.ดร.กรัณย์พิชญ์ โคตตร
ประทุม 

นักวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 ผู้จัดการห้องย่อย 

3. นางสาวอัญชุลี วงจันเสือ  
 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ
ปฏิบัติงาน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลทรายขาว  

 พิธีกร 
จัดทำสคริปต์พิธีกร 

4. นายเทพนิมิตร ทองขันธ์ หัวหน้าสำนัก
ปลัด 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนหอม 

089-
3985527 

พิธีกร 
จัดทำสคริปต์พิธีกร 

5. นางภรณี ภู่ประเสริฐ   ผู้อำนวยการ
สำนัก
สนับสนนุสุข

สสส. สำนัก 9  ผู้ดำเนินรายการ 
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ลำดับ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ บทบาทหน้าที ่
ภาวะ
ประชากรกลุ่ม
เฉพาะ 

6. นางสาวบัวหลัน หินแก้ว นักวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาวะชุมชน 
(ศวช.) 

098-
8305047 

จัดเตรียม Slide 
นำเสนอ เวทีเสวนา 
“ร่วมสร้างสุขภาวะ
ผู้สูงอาย ุ

7. นายชาฤทธิ์  วรวชิญพงศ์  นักวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาวะชุมชน 
(ศวช.) 

091-
0042214 

ดูแลวิทยากร/
ควบคุมเวที 
Control/ Slide  

8. นางสาวจฑุามาศ อาจอนงค์ นักวิชาการ
ศึกษา 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองกระทุ่ม 

 บันทึกละเอียด 
บรรยายพิเศษ 
“อนาคตคุณภาพ
ชีวิตผู้สงูอายุใน
ชุมชน” 

8. นางศิริวรรณ ป้องคำ นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองกระทุ่ม 

 บันทึกละเอียด เวที
เสวนา “ร่วมสร้าง
สุขภาวะผูสู้งอายุ” 

 
3) คณะทำงานกลุ่มย่อย 

กลุ่มที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ บทบาทหน้าที ่
1 นางสาวบุญศิริ ศรี

ยอด 
นักสังคม
สงเคราะห์
ปฏิบัติการ 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนแก้ว 
อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม ่

089-6352400 1) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นางชญาณิศา กุลอ่อน เจ้าหน้าที่กอง
สวัสดิการ
สังคม 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนแก้ว 
อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม ่

089-7486563 2) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นางสาวฟาริดาห์ มา
มณี 

ผู้ช่วย
นักพัฒนา
ชุมชน 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนแก้ว 
อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม ่

081-7838688 3) บันทึก Flip 
chart 

2 นายวชิัย อินตาโน ปลัดเทศบาล
ตำบล 

เทศบาลตำบล
สองแคว อำเภอ
ดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ 

086-4283636 1) วิทยากร case 
กระตุ้น 
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กลุ่มที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ บทบาทหน้าที ่
นางมลัลิกา โสมมณ ี นักพัฒนา

ชุมชนชำนาญ
การ 

เทศบาลตำบล
สองแคว อำเภอ
ดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ 

062-4845246 2) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นายมนตรี แหนงใหม่ นักพัฒนา
ชุมชน 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนอง
สรวง 

 3) บันทึก Flip 
chart 

3 นายผจญ พูลด้วง นายกองค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคอรุม 
อำเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ ์

085-7302325 1) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นางนัยนา ศรีเลิศ ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการ
สังคม 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคอรุม 
อำเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ ์

082-4072249 2) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นางสาวเพ็ชรจิรัตน์ 
ดงสันเทียะ 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนอง
สรวง 

 3) บันทึก Flip 
chart 

4 นางปราณี กาญจนพิ
มาย  
 

นักจัดการงาน
ทั่วไปชำนาญ
การ 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบล
มะเกลือใหม่ 
อำเภอสูงเนิน 
จังหวัด
นครราชสีมา 

087-2489932 
 

1) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นางพรรณี มุ่งปั่นกลาง สมาชิกสภา
องค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบล
มะเกลือใหม่ 
อำเภอสูงเนิน 
จังหวัด
นครราชสีมา 

080-7230429 2) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นางสาวจฑุามาศ อาจ
อนงค์ 

นักวิชาการ
ศึกษา 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนอง
กระทุ่ม 

 3) บันทึก Flip 
chart 

5 นายชาญชัย เเมดมิ่ง
เหง้า 

นายกองค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาคูณ
ใหญ่ อำเภอนา
หว้า จังหวัด
นครพนม 

087-8540881 
 

1) วิทยากร case 
กระตุ้น 
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กลุ่มที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ บทบาทหน้าที ่
ว่าที่ร้อยโทยุทธชัย 
สอนแสง 

รองปลัด
องค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 
 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาคูณ
ใหญ่ อำเภอนา
หว้า จังหวัด
นครพนม 

061-0315881 
084-7982951 

2) ว ิทยากร case 
กระตุ้น 

 นางศิริวรรณ ป้องคำ นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนอง
กระทุ่ม 

 3)  บ ั น ท ึ ก  Flip 
chart 

6 นายวิทยา  สุขคำ ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการ
สังคม 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลภูหอ 
อำเภอภูหลวง 
จังหวัดเลย 

091-0648006 
 

1) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นายชุมพร  พันเงิน   นักจัดการงาน
ทั่วไป 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลภูหอ 
อำเภอภูหลวง 
จังหวัดเลย 

092-7903117 2) ว ิทยากร case 
กระตุ้น 

นางฤทัยรัตน์ สุพร พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

เทศบาลตำบลผึ่ง
แดด 

 3)  บ ั น ท ึ ก  Flip 
chart 

7 นายชินวฒุิ อาศน์
วิเชียร  

ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการ
สังคม 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่างาม 
อำเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุร ี

086-5576636 1) วิทยากร case 
กระตุ้น 

    2) ว ิทยากร case 
กระตุ้น 

นางปิยะมาศ 
เศรษฐนันท ์

นักจัดการ
ข้อมูล 

เทศบาลตำบลผึ่ง
แดด 

 3)  บ ั น ท ึ ก  Flip 
chart 

8 นายวิรัตน์ พึ่งโพธิ์ทอง ปลัดเทศบาล
เมือง 

เทศบาลเมืองจอม
พล อำเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุร ี

092-6039696 
 

1) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นางมุ้ย เทียมผูก   รอง
นายกเทศมนต
รีเมือง 

เทศบาลเมืองจอม
พล อำเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุร ี

0861635956 
 

2) ว ิทยากร case 
กระตุ้น 

นางอุไรวรรณ สสีุด เจ้าหน้าที่
การเงินและ
บัญช ี

เทศบาลตำบล
บ้านแฮด 

 3)  บ ั น ท ึ ก  Flip 
chart 

9 นางฐิตาภา รัตนวิชา ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการ
สังคม 

เทศบาลตำบลท่า
ศาลา อำเภอท่า
ศาลา จงัหวัด
นครศรีธรรมราช 

085-6416030 1) วิทยากร case 
กระตุ้น 
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กลุ่มที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ บทบาทหน้าที ่
นางสารภี สุทธธิรรม หัวหน้าฝ่าย

สังคม
สงเคราะห์ 

เทศบาลตำบลท่า
ศาลา อำเภอท่า
ศาลา จงัหวัด
นครศรีธรรมราช 

098-0170210 2) ว ิทยากร case 
กระตุ้น 

นายวฒันศิลป์ เชื้อคม
ตา 

นักสื่อสาร องค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วย
แก้ง 

 3)  บ ั น ท ึ ก  Flip 
chart 

10 นางซาเเรซ่า สาเเละ 
 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
(อสม.) 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบาโงย 
อำเภอรามัน 
จังหวัดยะลา 

063-6273500 1) วิทยากร case 
กระตุ้น 

นางรอสนะ๊ ยือรา อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
(อสม.) 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบาโงย 
อำเภอรามัน 
จังหวัดยะลา 

086-2921170 2) ว ิทยากร case 
กระตุ้น 

นายปร ั สนพงษ ์  ภู
เกิดพิม์ 

นักวิชาการ ศ ู นย ์ สน ับสนุน
วิชาการเพื ่อการ
จัดการเครือข่าย 

 3)  บ ั น ท ึ ก  Flip 
chart 

 
4) ทีมสร้างสุข 

ลำดับ ชื่อ-สุกล ตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทร หน้าที่ 
1. นางสาวบัวหลัน หินแก้ว นักวิชาการ ศูนย ์ว ิจ ัยและพัฒนา

ระบบส ุขภาพช ุมชน
(ศวช.) คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

098-8305047 ประสาน ซักซ้อมทีม
สร้างสุข 
เ ต ร ี ย ม อ ุ ป ก ร ณ์  
ลำโพงเคลื่อนที่ และ
อำนวยความสะดวก
ทีมสร้างสุข 

2. นางสาวศิริพร ธงศรี พนักงานจ้าง
เหมาบันทึก
ข้อมูล 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลยางขีน้ก 

 หัวหน้าทีม 

3. นางสาววริญญา ทองกุล ผู้ช่วย จพง.
พัสด ุ

องค์การบริหารส่วน
ตำบลยางขีน้ก 

 ทีมสร้างสุข 

4. นายโยธิน ไสยเรือง พนักงานน
จ้างเหมาฯ 

เทศบาลตำบลหลัก
เมือง 

 ทีมสร้างสุข 

5. น.ส.นิสาลักษณ์ เพียรคาร พนักงานน
จ้างเหมาฯ 

เทศบาลตำบลหลัก
เมือง 

 ทีมสร้างสุข 
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5) ทีมลงทะเบียน 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ บทบาทหน้าที ่
1. นางสาวฐิติพร บู่เจริญพันธ์ ผู้ประสานงาน ศวภ.อีสาน 086-

0905678 
ลงทะเบียน และ
จัดเตรียมอุปกรณ์
เก่ียวกับการ
ลงทะเบียน 
แจกอาหารว่าง 

2. นางสาวกรรณิกา ศรีเพ็ชร พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

อบต.หนองสนิท 
 
 

 ลงทะเบียน และ
จัดเตรียมอุปกรณ์
เก่ียวกับการ
ลงทะเบียน 
แจกอาหารว่าง 

3. นางสาวรัชรีกรณ์ ชนะพร่อง พนกังานจา้ง
ตามภารกิจ 

อบต.หนองสนิท 
 

 ลงทะเบียน และ
จัดเตรียมอุปกรณ์
เก่ียวกับการ
ลงทะเบียน 
แจกอาหารว่าง 

4. นางสาววรรณิษา สมหวัง พนกังานจา้ง
ตามภารกิจ 

อบต.หนองสนิท 
 
 

 ลงทะเบียน และ
จัดเตรียมอุปกรณ์
เก่ียวกับการ
ลงทะเบียน 
แจกอาหารว่าง 
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ภาคผนวก ข 
สคริปต์วิทยากรเสวนา “ร่วมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ”  

 

1. ประเด็น สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

ชื่อ-สกุล วิทยากร  นายชาญชัย เเมดมิ่งเหง้า ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ 
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

(ใช้เวลาในการนำเสนอ 20 นาท)ี  

หัวข้อการนำเสนอ เนื้อหาโดยสังเขป เวลาที่ใช้ 

1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้ส ูงอายุ  เช ่น 1) จำนวน
ผู้สูงอายุที ่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 2) งาน และ
กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ 3) กลไกคณะกรรมการ
ชมรมผู ้สูงอายุ 4) ลักษณะข้อมูลที ่เกี ่ยวกับงาน
กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ สร้างผลกระทบ หรือ
แสดงปัญหา ความต้องการที่ส่งผลต่อ การพัฒนา
ชมรมผู้สูงอายุ และกิจกรรมการช่วยเหลือกัน เช่น  
ชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น 
2. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการทำงานเป็น
อย่างไร เช่น ครอบคลุมประชากรสูงอายุในพื้นที่
ทั้งหมด เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนากับหน่วยงานภาครัฐ
เอกชนและภาคประชาสังคมในการดูและพัฒนา
ผู้สูงอายุในตำบลนาคูณใหญ่ เป็นต้น 
3. แนวทางการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชวิีต
ผู้สูงอายุเป็นอย่างไร เช่น 1) ประชาคมรายหมู่บ้าน
เพื่อหามติตั้งชมรมผู้สูงอายุประจำตำบลหมู่บ้าน 2) 
เลือกตั ้งประธาน คณะกรรมการบริหารชมรม 3) 
จัดทำระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติของชมรม และ
การรับสมัครสมาชิก และ 4) กำหนดกิจกรรม ที่
ดำเนินการโดยชมรม เป็นต้น 
4. ปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการสร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นอย่างไร เช่น 1) กลไกการ
บริหารจัดการและความเข้มแข็งของทุนทางสังคมที่
เป็นทีมนำ ในการขับเคลื ่อนกิจกรรมของชมรม
ผู้สูงอายุ 2) การมีส่วนร่วม ของผู้นำ แกนนำ จาก
องค์กรชุมชน หน่วยงานรัฐ และเอกชนทั้งในและ
นอกพื้นที่ เป็นต้น 

 3 นาท ี
 
 
 
 
 
 
 
 

2 นาท ี
 
 
 
 

5 นาที  
 
 
 
 
 
 

5 นาท ี
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หัวข้อการนำเสนอ เนื้อหาโดยสังเขป เวลาที่ใช้ 

5. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นอย่างไร เช่น 1) 
ผู้สูงอายุได้รับการดูแล ช่วยเหลือ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2) มีกลุ่มผู้นำผู้สูงอายุ ให้การดูแล ช่วยเหลือสมาชิก 
3) มีการระดมทรัพยากร จัดสวัสดิการช่วยเหลือกัน 
เป็นต้น 

5 นาท ี
 

 
2. ประเด็น โรงเรียนผู้สูงอายุ: กลไกการสร้างเสริมสุขภาวะ 
ชื่อ-สกุล วิทยากร นายจิรทีปต ์ทวีสุข ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์  

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  
(ใช้เวลาในการนำเสนอ 20 นาท)ี 

หัวข้อการนำเสนอ เนื้อหาโดยสังเขป เวลาที่ใช้ 

1. สถานการณ์ที ่เกี ่ยวข้องกับผู ้สูงอายุกลุ ่มติด
สังคม และกลุ่มที่เป็นผู้นำ เช่น สัดส่วนผู้สูงอายุที่ไป
มาได้เป็นสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวนครั้งที่จัด
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ หลักสูตรจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น 
2. แนวทางการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ
หรือศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุเป็นอย่างไร เช่น 1) 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนผู ้สูงอายุ 2) 
กำหนดหลักส ูตรการเร ียนร ู ้  ท ี ่ครอบคล ุมตาม
เป้าหมายการส่งเสริมสุขภาพ 3) ค้นหาทุนทางสังคม 
ปราชญ์ชุมชน ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง เพื่อ
สนับสนุนให้เป็นวิทยากรช่วยสอน และจัดการเรียนรู้ 
เป็นต้น) 
3. ปัจจัย ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของโรงเรียน
ผู้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุ ในพื้นที่เป็น
อย่างไร เช่น 1) ทุนทางสังคมที่มีศักยภาพร่วมจัด
กระบวนการเรียนรู้ ทำให้การรวมกลุ่มผู้สูงอายุได้
เพิ่มขึ้น 2) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นในการจัด
กิจกรรม ขยายกลุ่ม เพิ่มจำนวนสมาชิก เป็นต้น 

4. ผลที ่ เก ิดข ึ ้นจากการก ิจกรรมโรงเร ียน
ผู้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุเป็นอย่างไร มี
ความครอบคุลมอะไรบ้าง เช่น 1) ผู้สูงอายุได้พบปะ
เพ ื ่อน ม ีความส ัมพ ันธ ์ท ี ่ด ี  ม ีก ิจกรรมเร ียนรู้
หลากหลาย ทำให้ไม่เหงาหรือโดดเดี่ยวอยู่บ้าน และ 

 5 นาท ี
 
 
 
 

5 นาท ี
 
 
 
 
 
 
 

5 นาท ี
 
 
 
 
 

5 นาท ี
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หัวข้อการนำเสนอ เนื้อหาโดยสังเขป เวลาที่ใช้ 

2) สร้างคุณค่าในตัวเอง ลดความเครียด สุขภาพจิตดี 
เป็นต้น 

 
3. ประเด็น การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 
ชื่อ-สกุล วิทยากร นายยาการียา ชิมะ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย อำเภอรามัน 

จังหวัดยะลา 

(ใช้เวลาในการนำเสนอ 20 นาท)ี 

หัวข้อการนำเสนอ เนื้อหาโดยสังเขป เวลาที่ใช้ 

1. สถานการณ์ที่เกี ่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ
แบบบูรณาการโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างไร ได้แก่ 
1) ข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุ เช่น (1) ผู้สูงอายุแยก
ตามความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
(ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง (2) ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชพี 
ผู ้สูงอายุที ่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื ้อรัง  ครัวเรือนที่มี
ผู้สูงอายุ (3) ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ (4) 
การเข้าถึงสวัสดิการของผู้สูงอายุและครอบครัว และ
(5) ผู้สูงอายุที่ต้องการการฟื้นฟูสภาพ และ 2)ทุน
ทางสังคมและศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ 
เช่น  อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
(Care giver) อาสาสม ัครสาธารณส ุข  (อสม. ) 
ผู้สูงอายุที่เป็นคนต้นแบบ ชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุ ศูนย์
กายอุปกรณ์ โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลกลางวัน
สำหรับผู้สูงอายุ กองทุนสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ 
2. แนวทางการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการเป็น
อย ่างไร  เช ่น  1)  แต ่ งต ั ้ งคณะกรรมการ ท ี ่มี
องค์ประกอบของ 4 องค์กรหลัก 2) จัดทำข้อมูล
จำแนกความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
ของผู้สูงอายุ 3) พัฒนาแนวทางการช่วยเหลือฉุกเฉิน 
เช ่น การแจ ้งเหตุ การออกเหตุ การช ่วยเหลือ
เบ ื ้องต้น เคลื ่อนย้าย ส ่งต ่อ เป ็นต้น 4) จ ัดทำ
แผนการดูแล ช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพ ตามปัญหาและ
ความต้องการของผู้สูงอายุ และ 5) ทำแผนการดูแล
ช่วยเหลือ ครอบคลุมแผนการดูแลสุขภาพ การ
ช่วยเหลือด้านสวัสดิการ การจัดสภาพแวดล้อม และ

 3 นาท ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 นาท ี
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หัวข้อการนำเสนอ เนื้อหาโดยสังเขป เวลาที่ใช้ 

การลดค่าใช้จ่าย และสร้างรายได้ให้กับผู ้ดูแลใน
ครัวเรือน เป็นต้น 
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณา
การประกอบด้วยอะไรบ้าง ส่งผลกระทบอย่างไร 
เช่น 1) ทุนทางสังคม ที่เป็นคนหลักในการระดมเงิน 
อุปกรณ์ พร้อมประสานองค์กร หน่วยงานภายนอก
ร่วมสนับสนุน 2) นโยบายหน่วยงาน ผู ้บร ิหาร
ท้องถิ่น สนับสนุนการจัดบริการระยะยาว เป็นต้น 3) 
ศักยภาพของหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉินทั้ง บุคลากร 
และเครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นต้น 4) กลไกการบริหาร
จัดการ ที่เข้มแข็งปฏิบัติบทบาทตามมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และ 5) การมีส่วนร่วมจาก
หลายภาคส่วนสำคัญ เป็นต้น 
4. ผลที่เกิดขึ้นจากการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณา
การ เช่น 1) ผู ้มีภาวะเรื ้อรังได้รับดูแลช่วยเหลือ
ครอบคลุมทุกมิติ 2) ผู้สูงอายุและครอบครัว ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว และ 3) 
ชุมชนมีกลไกการจัดการ ช่วยเหลือกัน ลดภาระของ
ครอบครัว และหน่วยบริการ 

5) แนวทางการต่อยอดการพัฒนาเป็นอย่างไร 
เช่น 1) การสร้างศูนย์ดูแลผู ้สูงอายุในช่วงเวลา
กลางวัน (Day Care) เพื่อให้เกิดการดูแลผู้สูงอายุที่
ทั ่วถึงและลดอัตราการเกิดโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ 
และ 2) การเพิ ่มช่องทางในการประสานงานเพื่อ
ช่วยเหลือผู ้ส ูงอายุในยามฉุกเฉิน กรณีเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน เป็นต้น 

 
 

2 นาท ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 นาท ี
 
 
 
 
 

5 นาท ี
 
 

 
4. ประเด็น แผนผู้สูงอายุตำบลแบบบูรณาการ 
ชื่อ-สกุล วิทยากร นางนัยนา ศรีเลิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน

ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 (ใช้เวลาในการนำเสนอ 20 นาที)  

หัวข้อการนำเสนอ เนื้อหาโดยสังเขป เวลาที่ใช้ 

1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ครอบคลุม
ข้อมูลด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
ได้แก ่

 3 นาท ี
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หัวข้อการนำเสนอ เนื้อหาโดยสังเขป เวลาที่ใช้ 

1) ข้อมูลแสดงสถานะการณ์ผู้สูงอายุ 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ สิ ่งแวดล้อม และ
การเมืองการปกครอง เช ่น จำนวนและร้อยละ
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือจำแนกตามกลุ่มอายุหรือ
กลุ่มเฉพาะ (ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุตดิบ้าน 
ติดเตียง ผู้สูงอายุเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุ ครัวเรือนที่มี
ผู ้ส ูงอายุ ข้อมูลสุขภาพ รายได้และการประกอบ
อาชีพ 2) ทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชนในการ
ดูแลผู้สูงอายุ จำแนกเป็นระดับบุคคล ครอบครัว 
กลุ่ม/องค์กรชุมชน แหล่งประโยชน์ หน่วยงานรัฐ/
เอกชน เครือข่าย เช่น อาสาสมัครดูแลผู ้สูงอายุ 
(อผส.) ผู ้ดูแลผู ้สูงอายุ (Care giver) อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ผ ู ้ส ูงอายุที ่เป ็นคนต้นแบบ 
ชมรม/กลุ ่มผู ้สูงอายุ ศูนย์กายอุปกรณ์ โรงเรียน
ผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลกลางวันสำหรับผู้สูงอายุ กองทุน
สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
2) ล ักษณะข้อม ูลท ี ่ส ่งผลต ่อการจ ัดทำแผน
ผู้สูงอายุตำบลแบบบูรณาการ เช่น (1) การใช้ข้อมูล
เป็นฐานในการออกแบบงาน กิจกรรม ที ่สร ้าง
ผลกระทบ และตอบสนองต ่อป ัญหาและความ
ต้องการของผู้สูงอายบุและครอบครัว (2) ข้อมูลที่
จำเป็น ทำให้การกำหนดแผนมุ่งเป้าหมายที่กลุ่มที่
ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน และลำดับรองลงไป 
เป็นต้น    
2. แนวทางการจัดทำแผนผู ้สูงอายุตำบลแบบ
บูรณาการเป็นอย่างไร เช่น 1) แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำแผนผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 2) ทบทวน และ
จัดการข้อมูลที่จำเป็น ครอบคลุมประเด็นด้านสงัคม 
เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และสุขภาพ 3) ประชาคม
รายหมู่บ้านเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน สรุปปัญหา
และความต้องการ และแนวทางแก้ไข 4) สรุปยกร่าง
แผนผู้สูงอายุตำบล 5) ด้านการพัฒนาระบบข้อมูล 
6) ด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
แบบมีส่วนร่วม และ 7) มีกลไกในการบริหารจัดการ) 
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทำแผนผู้สูงอายุตำบล
แบบบูรณาการ ในพื้นที่เป็นอย่างไร เช่น ปัจจัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 นาท ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 นาท ี
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หัวข้อการนำเสนอ เนื้อหาโดยสังเขป เวลาที่ใช้ 

ด้านกลไกบริหารจัดการ ควรมีคณะทำงานครบทั้ง 4 
องค์กรหลัก และเพิ่มภาครัฐ เอกชน ที่เป็นหน่วยงาน
ภายนอกองค์กร เป็นต้น) 
4. ผลที่เกิดขึ้นจากแผนผู้สูงอายุตำบลแบบบูรณา
การ เช่น 1) มีแผนผู้สูงอายุที่ครอบคลุมปัญหาและ
ความต้องการระดับตำบล 2) กระบวนการมีส่วนร่วม 
และบูรณาการในการดูแลผู ้สูงอายุ และ3) มีการ
ระดมทรัพยากรและความเชี ่ยวชาญในการดูแล
ผู้สูงอายุ ครอบคุลมทั้งกลุ่มเป้าหมายสำคัญและพืน้ที่ 
เป็นต้น 

5. แนวทางการพัฒนา เช่น 1) สร้างการมีส่วน
ร่วมให้ท้องถิ่นทำงานร่วมกับ 4 องค์กรหลักในพื้นที่ 
และร่วมกับสถาบันวิชาการทั้งในและนอกพื้นที่ 2) 
จัดให้มีบุคลากรปฏิบัติงานประจำการจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลพร้อมใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในพื ้นที ่  3) สน ับสนุนการทำงาน งบประมาณ 
บุคลากร เครื่องมือในการทำงานอย่างต่อเนื่อง และ
ทำงานเชิงบูรณาการที่มีเป้าหมายร่วมกันมากกว่า
ต่างคนต่างทำ 

 
 
 

5 นาท ี
 
 
 
 
 
 

5 นาท ี
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ภาคผนวก ค 
 

สคริปต์ (script) สำหรับวิทยากรในกลุ่มย่อย (case กระตุ้น) 
ห้องย่อยที่ 7 “สร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” 

ชื่อ-สกุล วิทยากร.................................. ตำแหน่ง ....................อปท./คก.พัฒนาตำบล..................... 
อำเภอ.............................................จังหวัด............................................................................ 

(ใช้เวลาในการนำเสนอประเด็นละ 20 นาที ในฐานที่ 1-3 และนำเสนอประเด็นละ 7 นาที ฐานที่ 4-10) 
 

พื้นที ่
หัวข้อการนำเสนอ

ประเด็นเด่นของพื้นที ่
แนวคำถาม เนื้อหาโดยสังเขป เวลาที่ใช้ 

1. องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลดอนแก้ว 
อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1. การดูแลช่วยเหลือ
ผู้สูงอาย ุ

2. การส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. การจัดสวัสดิการ
เบี้ยงยังชีพผู้สูงอาย ุ

4. ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ (ศพอส.) 

5. การส่งเสริมการ
เข้าถึงกองทุน และการ
ออม 

6. การจัดตั้งธนาคาร
เวลา 

7. การจัดทำแผน
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 

8. การเพิ่มทักษะ
ผู้ดูแล ชุมชน ครัวเรือน 

9. ศูนย์กลางอุปกรณ์
และการจัดการ 

10. การบริการกรณี
ฉุกเฉินและวิกฤติ 

1. ข้อมูลสถานการณ์ใน
ผู้สูงอายุทีต่้องการดูแล
ช่วยเหลือเป็นอย่างไร 

2. แนวทางการดำเนินงาน
กระบวนการพฒันาแนวทาง
สนับสนนุให้ผู้สูงอายุ เข้าถึง
การจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐ 
ทำได้อยา่งไรบ้าง 

3. ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อ
การดำเนินงาน
กระบวนการพฒันาแนวทาง
สนับสนนุให้ผู้สูงอายุ เข้าถึง
การจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐ 
ทำได้อยา่งไรบ้าง 

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานสนบัสนุนให้
ผู้สูงอายุ เข้าถึงการจัด
สวัสดิการสงัคมโดยรัฐ เปน็
อย่างไร 

 รอบที่ 1-3 
ใช้เวลา
รอบละ 20 
นาที  
รอบที่ 4 
เป็นต้นไป
ใช้เวลา
รอบละ 7 
นาท ี

2. เทศบาล
ตำบลสองแคว 
อำเภอดอยหล่อ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1. เบี้ยยังชีพผู้สงูอาย ุ
2. การสงเคราะห์

จัดการงานศพผู้สูงอายุ
ตามประเพณ ี

1. ข้อมูลสถานการณ์การ
จัดบริการสุขภาพทีบ่้าน
สำหรับผู้สงูอายุเปน็อย่างไร 

 รอบที่ 1-3 
ใช้เวลา
รอบละ 20 
นาที  
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พื้นที ่
หัวข้อการนำเสนอ

ประเด็นเด่นของพื้นที ่
แนวคำถาม เนื้อหาโดยสังเขป เวลาที่ใช้ 

3. ระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิสำหรับ
ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง 

4. องค์กรพัฒนา
ผู้สูงอายุตำบลสองแคว 

5. ปรับสภาพที่อยู่
อาศัยที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุ 

6. โรงเรียนผู้สูงอายุ
หรือศูนย์เรียนรู้ของ
ผู้สูงอาย ุ

7. การส่งเสริมกิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ (ออกกำลังกาย 
การออม อาหาร 
อาสาสมัคร อาชีพ) 

8. การบริการกรณี
ฉุกเฉินและวิกฤติ 

9. จัดการฟื้นฟูสภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชนและ
จัดบริการศูนย์กาย
อุปกรณ์ 

10. การจัดบริการ
สุขภาพที่บา้นสำหรับ
ผู้สูงอาย ุ

2. แนวทางการดำเนินงาน
การจัดบริการสุขภาพทีบ่้าน
สำหรับผู้สงูอายุเปน็อย่างไร 

3. ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อ
การดำเนินการจัดบริการ
สุขภาพที่บา้นสำหรับผูสู้งอายุ
เป็นอย่างไร 

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานการจัดบริการ
สุขภาพที่บา้นสำหรับผูสู้งอายุ
เป็นอย่างไร ใช้ขยายผลได้
อย่างไร ต่อยอดการพัฒนาได้
อย่างไร 

รอบที่ 4 
เป็นต้นไป
ใช้เวลา
รอบละ 7 
นาท ี

3. องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลคอรุม 
อำเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ ์

1. โรงเรียนผู้สูงอาย ุ
2. ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอาย ุ

3. เบี้ยยังชัพผู้สงูอาย ุ
4. การเข้าถึงกองทุน 
5. การดูแลช่วยเหลือ 
6. การจัดสวัสดิการ

โดยรัฐ 
7. การดูแลระยะยาว 
8. การดูแลฉุกเฉิน 

1. ข้อมูลสถานการณ์ในการ
บริการกรณีฉุกเฉิน และวิกฤติ 
เป็นอย่างไร 

2. แนวทางการดำเนินงาน
บริการกรณีฉุกเฉิน และวิกฤติ
เป็นอย่างไร 

3. ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อ
การดำเนินงานการบริการ
กรณีฉุกเฉิน และวิกฤติ ใน
พื้นที่เป็นอยา่งไร 

 รอบที่ 1-3 
ใช้เวลา
รอบละ 20 
นาที  
รอบที่ 4 
เป็นต้นไป
ใช้เวลา
รอบละ 7 
นาท ี
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พื้นที ่
หัวข้อการนำเสนอ

ประเด็นเด่นของพื้นที ่
แนวคำถาม เนื้อหาโดยสังเขป เวลาที่ใช้ 

9. การจัดทำแผน
บูรณาการ 

10. ปรับสภาพที่อยู่
อาศัยที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุ  

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานการบริการกรณี
ฉุกเฉินและวิกฤติ เป็นอย่างไร 

4. องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลมะเกลือ
ใหม่ อำเภอสูง
เนิน จังหวัด
นครราชสีมา 

1. เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 
ผู้พิการ 

2. การสงเคราะห์ศพ 
3. การดูแลระยะยาว 
4. การเพิ่มทักษะ

ผู้ดูแลในชุมชนและใน
ครอบครัว (อสม.) 
อาสาสมัคร 

5. การฟื้นฟูสภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน 

6. การสนับสนุน
กิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพผู้สงูอายุ (การ
ออกกำลังกาย การออม 
อาหาร อาสาอาชีพ) 

7. การจัดบริการรักษา
ต่อเนื่องผู้มีโรคเร้ือรัง 

8. โรงเรียนผู้สูงอายุ
หรือศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ 

9. ชมรมผู้สูงอายุและ
กิจกรรมการช่วยเหลือ 

10. การจัดทำแผน
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 

1. ข้อมูลสถานการณ์การ
จัดทำแผนผู้สงูอายุแบบบูรณา
การเป็นอย่างไร 

2. แนวทางการดำเนินงาน
การจัดทำแผนผู้สงูอายุแบบ
บูรณาการเป็นอยา่งไร 

3. ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อ
การดำเนินงานการจัดทำแผน
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการเปน็
อย่างไร 

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานการจัดทำแผน
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการเปน็
อย่างไร 

 รอบที่ 1-3 
ใช้เวลา
รอบละ 20 
นาที  
รอบที่ 4 
เป็นต้นไป
ใช้เวลา
รอบละ 7 
นาท ี

5. องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลนาคูณ
ใหญ่ อำเภอนา
หว้า จังหวัด
นครพนม 

1. การจัดสวัสดิการ
สังคมโดยรัฐ (เบี้ยยังชีพ 
การสงเคราะห์ศพ การ
สงเคราะห์ผู้อยู่ในสภาวะ
ลำบาก การปรับปรุงซ่อม
บ้าน จัดผู้ดูแลช่วยเหลือ
ที่บ้าน) 

1. ข้อมูลสถานการณ์ของ
โรงเรียนผู้สูงอายุหรือศูนย์
เรียนรู้ของผู้สูงอายุเป็น
อย่างไร 

2. แนวทางการดำเนินงาน
ของโรงเรียนผู้สูงอายุหรือ
ศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุเปน็
อย่างไร 

 รอบที่ 1-3 
ใช้เวลา
รอบละ 20 
นาที  
รอบที่ 4 
เป็นต้นไป
ใช้เวลา
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พื้นที ่
หัวข้อการนำเสนอ

ประเด็นเด่นของพื้นที ่
แนวคำถาม เนื้อหาโดยสังเขป เวลาที่ใช้ 

2. การดูแลระยะยาว
สำหรับผู้สงูอายุอยู่ใน
ภาวะพึ่งพงิ 

3. การบริการกรณี
ฉุกเฉินและวิกฤต 

4. การเพิ่มทักษะ
ผู้ดูแลในชุมชนและใน
ครอบครัว(อบรม) 
อาสาสมัคร (โรงเรียน จิต
อาสา วิทยากรจิตอาสา) 

5. การฟื้นฟูสุภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน และ
จัดบริการศูนย์การ
อุปกรณ์ 

6. การสนับสนุน
กิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพผู้สงูอายุ (การ
ออกกำลังกาย การออม 
อาหาร อาสา อาชีพ) 

7. การจัดบริการรักษา
ต่อเนื่องผู้มีภาวะเร้ือรัง 

8. โรงเรียนผู้สูงอายุ
หรือศูนย์เรียนรู้ของ
ผู้สูงอาย ุ

9. การจัดทำแผน
ผู้สูงอายุตำบลแบบบูรณา
การ 

3. ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อ
การดำเนินงานของโรงเรียน
ผู้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้ของ
ผู้สูงอายุเปน็อย่างไร 

4. ผลลพัธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานของโรงเรียน
ผู้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้ของ
ผู้สูงอายุเปน็อย่างไร 

รอบละ 7 
นาท ี

6. องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลภูหอ 
อำเภอภูหลวง 
จังหวัดเลย 

1. การจัดสวัสดิการ
สังคมโดยรัฐ (เบี้ยยังชีพ 
การสงเคราะห์ศพ) 

2. การดูแลระยะยาว 
สำหรับผู้สงูอายุที่อยู่
ภาวะพึ่งพงิ 

3. การบริการกรณี
ฉุกเฉินและวิกฤติ 

1. ข้อมูลสถานการณ์การ
จัดทำแผนผู้สงูอายุตำบลแบบ
บูรณาการ เป็นอยา่งไร 

2. แนวทางการดำเนินงาน
ของการจัดทำแผนผู้สูงอายุ
ตำบลแบบบูรณาการ เปน็
อย่างไร 

3. ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อ
การดำเนินงานของการจัดทำ

 รอบที่ 1-3 
ใช้เวลา
รอบละ 20 
นาที  
รอบที่ 4 
เป็นต้นไป
ใช้เวลา
รอบละ 7 
นาท ี
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พื้นที ่
หัวข้อการนำเสนอ

ประเด็นเด่นของพื้นที ่
แนวคำถาม เนื้อหาโดยสังเขป เวลาที่ใช้ 

4. การเพิ่มทักษะผุ้
ดูแลในชุมชนและใน
ครอบครัว (อสม.) 
อาสาสมัคร 

5. การฟื้นฟูสภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน 

6. การสนับสนุน
กิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพผู้สงูอาย ุ

7. การจัดบริการรักษา
ต่อเนื่องผู้มีโรคเร้ือรัง 

8. โรงเรียนผู้สูงอายุ
หรือศูนย์เรียนรู้ของ
ผู้สูงอาย ุ

9. ชมรมผู้สูงอายุและ
กิจกรรมการช่วยเหลือ 

10. การจัดทำแผน
ผู้สูงอายุตำบลแบบบูรณา
การ 

แผนผู้สงูอายุตำบลแบบบูรณา
การ เป็นอย่างไร 

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานของการจัดทำแผน
ผู้สูงอายุตำบลแบบบูรณาการ 
เป็นอย่างไร 

7. องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลท่างาม 
อำเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุร ี

1. เบี้ยยังชีพ 
2. การสงเคราะห์ศพ 
3. การดูแลระยะยาว

สำหรับผู้สงูอายุที่อยู่ใน
สภาวะพึง่พิง 

4. การบริการกรณี
ฉุกเฉินและวิกฤต ิ

5. การเพิ่มทักษะ
ผู้ดูแลในชุมชนและใน
ครอบครัว (อสม.) 
อาสาสมัคร (โรงเรียน
จอตอาสา วิทยาลัยจติ
อาสา) 

6. จัดการฟื้นฟูสภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน และ
จัดบรกิารศูนย์กาย
อุปกรณ์ 

1. ข้อมูลสถานการณ์การ
จัดบริการสุขภาพทีบ่้าน
สำหรับผู้สงูอายุเปน็อย่างไร 

2. แนวทางการดำเนินงาน
ของการจัดบริการสุขภาพที่
บ้านสำหรับผู้สูงอายุเป็น
อย่างไร  

3. ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อ
การดำเนินงานของการ
จัดบริการสุขภาพทีบ่้าน
สำหรับผู้สงูอายุเปน็อย่างไร 

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานของการจัดบริการ
สุขภาพที่บา้นสำหรับผูสู้งอายุ
เป็นอย่างไร 

 รอบที่ 1-3 
ใช้เวลา
รอบละ 20 
นาที  
รอบที่ 4 
เป็นต้นไป
ใช้เวลา
รอบละ 7 
นาท ี
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พื้นที ่
หัวข้อการนำเสนอ

ประเด็นเด่นของพื้นที ่
แนวคำถาม เนื้อหาโดยสังเขป เวลาที่ใช้ 

7. การส่งเสริมกิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ (การออกกำลัง
กาย การออม อาหาร 
อาสาสมัคร อาชีพ) 

8. การจัดบริการรักษา
ต่อเนื่องผู้มีโรคเร้ือรัง 

9. การจัดสวัสดิการ
สังคมโดยรัฐ 

10. โรงเรียนผู้สูงอายุ
หรือศูนย์เรียนรู้ของ
ผู้สูงอาย ุ

11. ชมรมผู้สูงอายุ 
และกิจกรรมการ
ช่วยเหลือกัน 

12. ศูนย์กายอุปกรณ์
และการจัดการ 

13. การจัดสวัสดิการ
สังคมโดยชุมชน (กองทุน
กลุ่มต่างๆ) 

14. การจัดทำแผน
ผู้สูงอายุแบบูรณาการ 

15. การจัดทำแผน
ผู้สูงอายุตำบลแบบบูรณา
การ 

16. การจัดบริการ
สุขภาพที่บา้นสำหรับ
ผู้สูงอาย ุ

8. เทศบาลเมือง
จอมพล อำเภอ
จอมบึง จังหวัด
ราชบุร ี

1. เบี้ยยังชีพ 
2. การสงเคราะห์ศพ 
3. การดูแลระยะยาว 
4. การเพิ่มทักษะ

ผู้ดูแลในชุมชนและใน
ครอบครัว 

5. การฟื้นฟูสภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน 

1. ข้อมูลสถานการณ์การ
จัดบริการสุขภาพทีบ่้าน
สำหรับผู้สงูอายุเปน็อย่างไร 

2. แนวทางการดำเนินงาน
ของการจัดบริการสุขภาพที่
บ้านสำหรับผู้สูงอายุเป็น
อย่างไร 

 รอบที่ 1-3 
ใช้เวลา
รอบละ 20 
นาที  
รอบที่ 4 
เป็นต้นไป
ใช้เวลา



141 
 

พื้นที ่
หัวข้อการนำเสนอ

ประเด็นเด่นของพื้นที ่
แนวคำถาม เนื้อหาโดยสังเขป เวลาที่ใช้ 

6. การส่งเสริมกิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

7. การจัดบริการรักษา
ต่อเนื่องผู้มีโรคเร้ือรัง 

8. การจัดสวัสดิการ
สังคมโดยรัฐ 

9. โรงเรียนผู้สูงอายุ
หรือศูนย์เรียนรู้ของ
ผู้สูงอาย ุ

10. ชมรมผู้สูงอายุและ
กิจกรรมการช่วยเหลือ
กัน 

11. ศูนย์กลางอุปกรณ์
และการจัดการ 

12. การจัดสวัสดิการ
สังคมโดยชุมชน (กองทุน
กลุ่มต่างๆ) 

13. การจัดทำแผน
ผู้สูงอายุตำบลแบบบูรณา
การ 

14. การใช้ข้อมูล
ประกอบการบริการ
ผู้สูงอาย ุ

15. การจัดบริการ
สุขภาพที่บา้นสำหรับ
ผู้สูงอาย ุ

3. ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อ
การดำเนินงานของการ
จัดบริการสุขภาพทีบ่้าน
สำหรับผู้สงูอายุเปน็อย่างไร 

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานของการจัดบริการ
สุขภาพที่บา้นสำหรับผูสู้งอายุ
เป็นอย่างไร 

รอบละ 7 
นาท ี

9. เทศบาล
ตำบลท่าศาลา 
อำเภอท่าศาลา 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

1. การส่งเสริมกิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพ 

2. โรงเรียนผู้สูงอายุ
หรือศูนย์เรียนรู้ของ
ผู้สูงอาย ุ

3. ชมรมผู้สูงอายุหรือ
กิจกรรมการช่วยเหลือ
กัน 

1. ข้อมูลสถานการณ์ของ
ชมรมผู้สูงอายุหรือกิจกรรม
การช่วยเหลือกันเป็นอย่างไร 

2. แนวทางการดำเนินงาน
ของชมรมผู้สูงอายุหรือ
กิจกรรมการช่วยเหลือกันเป็น
อย่างไร 

3. ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อ
การดำเนินงานของชมรม

 รอบที่ 1-3 
ใช้เวลา
รอบละ 20 
นาที  
รอบที่ 4 
เป็นต้นไป
ใช้เวลา
รอบละ 7 
นาท ี
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พื้นที ่
หัวข้อการนำเสนอ

ประเด็นเด่นของพื้นที ่
แนวคำถาม เนื้อหาโดยสังเขป เวลาที่ใช้ 

ผู้สูงอายุหรือกิจกรรมการ
ช่วยเหลือกันเป็นอย่างไร 

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานของของชมรม
ผู้สูงอายุหรือกิจกรรมการ
ช่วยเหลือกันเป็นอย่างไร 

10. องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลบาโงย 
อำเภอรามัน 
จังหวัดยะลา 

1. การส่งเสริมกิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ (การออกกำลัง
กาย การออม อาหาร 
อาสาสมัคร อาชีพ) 

2. ชมรมผู้สูงอายุและ
กิจกรรมการช่วยเหลือ
กัน 

3. โรงเรียนผู้สูงอายุ
หรือศูนย์เรียนรู้ของ
ผู้สูงอาย ุ

1. ข้อมูลสถานการณ์ของ
โรงเรียนผู้สูงอายุหรือศูนย์
เรียนรู้ของผู้สูงอายุเป็น
อย่างไร 

2. แนวทางการดำเนินงาน
ของโรงเรียนผู้สูงอายุหรือ
ศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุเปน็
อย่างไร 

3. ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อ
การดำเนินงานของโรงเรียน
ผู้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้ของ
ผู้สูงอายุเปน็อย่างไร 

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานของโรงเรียน
ผู้สูงอายุหรือศูนย์เรียนรู้ของ
ผู้สูงอายุเปน็อย่างไร 

 รอบที่ 1-3 
ใช้เวลา
รอบละ 20 
นาที  
รอบที่ 4 
เป็นต้นไป
ใช้เวลา
รอบละ 7 
นาท ี

 



143 
 

ภาคผนวก ง 
แบบบันทึกเวทีเสวนา “ร่วมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ” 

 
ชื่อ-สกุลผู้บันทึก.......................................................ตำแหน่ง..............................  
หน่วยงาน..........................เบอร์โทรศัพท์........................ 
 

รายชื่อวิทยากร บันทึกละเอียด สรุปประเด็นการเสวนา 
1. ชื ่อ-สกุล วิทยากร นายชาญชัย เเมดมิ่ง
เหง้า   
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนา
คูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  

ห ัวข ้อ  สร ้ า ง เคร ือข ่ ายพ ัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 

 

2. ชื่อ-สกุล วิทยากร นายจิรทีปต์ ทวีสุข  
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราช
สถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  

หัวข้อ โรงเรียนผู้สูงอายุ: กลไกการ
สร้างเสริมสุขภาวะ 

 

3. ชื่อ-สกุล วิทยากร นายยาการียา ชิมะ 
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบา
โงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  

หัวข้อ การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณา
การ 
 

 

4. ชื่อ-สกุล วิทยากร นางนัยนา ศรีเลิศ  
ตำแหน่ง ผู ้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ ์

หัวข ้อ แผนผู ้ส ูงอายุตำบลแบบ
บูรณาการ 
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ภาคผนวก จ 
แบบบันทึกข้อมูลการประมวลผล 

 
ผู้บันทึก...................................................หน่วยงาน.....................เบอร์โทร............................ .... 
กลุ่มย่อยที่.......................... 

 
ตารางที่ 19 สรุปการโหวตประเด็นที่สนใจ 

 

ข้อ รายการ รวมคะแนน ลำดับ 

1. แผนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุแบบบูรณาการ   

2. 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร ( เช่น ศูนย์กายอุปกรณ์   ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต  ศูนย์ฟ้ืนฟู  ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ  ศูนย์ดูแล
ต่อเนื่อง ศูนย์ส่งต่อผู้สูงอายุ  เป็นต้น)  

 
 

3. 
กลไกพัฒนาทักษะการดูแลผู้สูงอายุ ( เช่น ศูนย์ฝึกอบรม
อาสาสมัครและผู้ดูแลในครัวเรือน  ชมรมผู้สูงอายุ  วิทยาลัยจิต
อาสา  โรงเรียนผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน  ธนาคารเวลา  เป็นต้น) 

 
 

4. 
จัดสวัสดิการสังคม (ทั้งโดยรัฐและชุมชน) ครอบคลุมทุกด้านทุก
กลุ่มผู้อายุ รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง   

 
 

5. 
บริการสุขภาพครบวงจร ( ได้แก่  การบริการฉุกเฉินและในภาวะ
วิกฤต  การบริการกู้ชีพ  การดูแลต่อเนื่อง  การ ฟื้นฟู การดูแล
ระยะยาว การดูแลในระยะท้าย  การส่งเสริมสุขภาพ) 

 
 

6.    
7.    
8.    
9.    
10.    


