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ก

ค�ำน�ำ
ชุดความรู้การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ “สูงวัย สูงค่า พึ่งพาตนเอง” (Aging Self Care)
เป็ น ชุ ด ความรู ้ การพั ฒ นาชมรมผู ้ สู ง อายุ ที่ ร วบรวมองค์ ค วามรู ้ จ ากคณะท� า งาน
ด้านผู้สูงอายุ (Tacit Knowledge) ในองค์กร ชมรมต่างๆ ที่มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ดี
ให้กับผู้สูงอายุ สมควรเป็นแบบอย่างกับองค์กร หรือชมรมอื่นๆ น�าไปประยุกต์ปฏิบัติ
และต่อยอดองค์ความรูเ้ พือ่ เกิดวงจรการเรียนรูต้ ลอดไป และหวังว่าชุดความรูน้ ี้ มีประโยชน์ทจี่ ะใช้
เป็นแนวทางให้บคุ ลากรทีป่ ฏิบตั งิ านผูส้ งู อายุนา� ไปขยายผลการด�าเนินงานในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
ต่อไป

นายแพทย์ธีรศักดิ์ ลักษณานันท์
ผู้อ�านวยการส�านักสร้างและจัดการความรู้ กรมอนามัย

ข

ค�ำนิยม
ชุดความรู้การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ “สูงวัย สูงค่า พึ่งพาตนเอง” (Aging Self Care)
เล่ ม นี้ เกิ ด จากนโยบายของกรมอนามั ย ที่ อ ยากจะเห็ น มี ก ารถอดบทเรี ย นการด� า เนิ น งาน
ตามภารกิจของกรมอนามัยที่ส�าคัญต่างๆ มาเป็นชุดความรู้การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ
เป็นการพัฒนาให้กับบุคคล หน่วยงาน ต่างๆ หรือแม้แต่กระทั่งเยาวชน คนรุ่นหลังได้เรียนรู้
ถึงความส�าเร็จในการท�างาน ซึง่ ได้นา� เอา Best Practices ด้านการด�าเนินงานชมรมผูส้ งู อายุ
จากหลายๆ พื้นที่ มาถอดบทเรียนและสรุปเป็นชุดความรู้การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุออกมา
ต้องขอขอบคุณส�านักสร้างและจัดการความรู้ และคณะผูร้ วบรวมชุดความรูน้ ท้ี ช่ี ว่ ยกันรวบรวม
องค์ความรู้จากบุคคล องค์กร (Tacit Knowledge) จนเป็นชุดความรู้ (Explicit Knowledge)
และหวังว่าชุดความรู้เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้น�าชุดความรู้นี้ไปศึกษาเรียนรู้ และน�าไป
ต่อยอดทางความคิด เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการด�าเนินงานต่อไป

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
อธิบดีกรมอนามัย

ค

บทสรุปผู้บริหำร
ปรากฏการณ์ใหม่ในศตวรรษที่ 21 ของประเทศไทย คือการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และจะเป็นสังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 14 ประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ด้วยประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 10.5 และ 15.3
ในพ.ศ.2548 และ 2557 ตามล�าดับ และคาดว่าจะเพิ่มเป็นร้อยละ 20.5 ในปี 2565 หรือ 1 ใน 5 ของประชากร
จะเป็นประชากรผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพหลายด้านมากกว่ากลุ่มวัยอื่นๆ อาทิ ข้อเข่าเสื่อม การได้ยิน
ฟัน ภาวะสมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้า จากการส�ารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2550 โดยส�านักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาการได้ยิน ร้อยละ 15.6 มีปัญหาในการมองเห็นร้อยละ 46.3 มีฟันแท้เหลือน้อยกว่า
20 ซี่ร้อยละ 48.6 สมองเสื่อม ร้อยละ 5.0 ปัญหาข้อเข่าเสื่อมร้อยละ 9.0 ร้อยละ 41.1 ออกก�าลังกายเป็นประจ�า
อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 63.1 รับประทานผักสดและผลไม้สดเป็นประจ�า ผู้สูงอายุดื่มน�้าสะอาด
อย่างเพียงพอเป็นประจ�า คือดื่มวันละไม่ต�่ากว่า 8 แก้ว ร้อยละ 57.0 พฤติกรรมเสี่ยงของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ได้แก่
การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และเคี้ยวหมากเป็นประจ�า
จากสภาพปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผูส้ งู อายุแห่งชาติ (กผส.) จัดท�าแผน
ผู้สูงอายุ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2554-2564) ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การเตรียม
ความพร้อมของประชากรเพือ่ วัยสูงอายุทมี่ คี ณ
ุ ภาพ (2) การส่งเสริมและพัฒนาผูส้ งู อายุ (3) ระบบคุม้ ครองทางสังคม
ส�าหรับผูส้ งู อายุ (4) การบริหารจัดการเพือ่ พัฒนางานด้านผูส้ งู อายุอย่างบูรณาการระดับชาติและการพัฒนาบุคลากร
ด้านผู้สูงอายุ (5) การประมวลพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุและการติดตามประเมินผล ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขได้ก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ (1) สนับสนุน การส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการคัดกรอง Geriatric Syndromes (2) การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเชื่อมโยงจากสถานบริการสู่ชุมชน (3) พัฒนาการมีส่วนร่วมของสถานพยาบาล
ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุจ�านวนไม่น้อยยังคงมีศักยภาพคือมีภาวะสุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือตนเองและ
ผูอ้ นื่ ได้ ควรมีการรวมกลุม่ กันท�ากิจกรรมด้านสุขภาพและการช่วยเหลือเกือ้ กูลเพือ่ นสมาชิก และท�าประโยชน์ให้กบั
สังคม ช่วยบรรเทาปัญหาที่เพื่อนผู้สูงอายุเผชิญอยู่ จากประสบการณ์ที่ยาวนานท�าให้ชมรมผู้สูงอายุเป็นกลไกล
ที่ส�าคัญในการด�าเนินงานผู้สูงอายุ ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ทุก
ภาคส่วนต้องให้ความส�าคัญ
กรมอนามัยเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุ จึงได้ถอดบทเรียนชุดความรูก้ ารพัฒนา
ชมรมผู้สูงอายุ “สูงวัย สูงค่า พึ่งพาตนเอง” (Aging Self Care) เพื่อเป็นชุดความรู้การพัฒนาให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ
และภาคีเครือข่ายใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน ซึ่งชุดความรู้นี้ได้จากการจัดการความรู้ (Tacit Knowledge)
ที่ยังไม่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ให้เป็นองค์ความรู้ที่เป็นระบบ (Explicit Knowledge) ง่ายต่อการ
เข้าถึงและน�าไปใช้ประโยชน์ สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุในชุมชน

กระบวนการจัดการชุดความรู้การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ “สูงวัย สูงค่า พึ่งพาตนเอง” (Aging Self
Care) ประกอบด้วย 14 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การก�าหนดประเด็น Tacit Knowledge Agenda (TKA) โดยคัดเลือกจาก Mission
(Work Instruction) ภารกิจที่ท�าและประสบความส�าเร็จ ความต้องการของลูกค้า (Customer Needs) มาตรฐาน
(Standard) ที่ใช้ในงานผู้สูงอายุBest Practice และStrategic for Change & Growth โดยมีเกณฑ์การเลือกเรื่อง
ทีจ่ ะมาจัดการความรู้ ดังนีค้ อื เป็นปัญหาทีเ่ ร่งด่วน ในการจัดการ ทิศทางของประเทศ สถานการณ์การเปลีย่ นแปลง
ความเป็นไปได้ และความคุม้ ค่า พบว่าการพัฒนาชมรมผูส้ งู อายุเป็นประเด็นความส�าเร็จทีค่ วรถอดบทเรียนมากทีส่ ดุ
ขั้ น ตอนที่ 2 การก� า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของชุ ด ความรู ้ ก ารพั ฒ นาชมรมผู ้ สู ง อายุ
(Knowledge Objective and Goal) การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุเพื่อรวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการ
จัดการตนเองของผูส้ งู อายุผา่ นกระบวนการชมรมผูส้ งู อายุ อีกทัง้ เป็นแนวทางปฏิบตั ใิ นการน�าศักยภาพของผูส้ งู อายุ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลผู้สูงอายุ ในชุมชน และการพัฒนาสังคมโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ขั้นตอนที่ 3 การถอดชุดความรู้ เพื่อสร้างแกนความรู้ซึ่งเป็นการบริหารจัดการ Tacit Knowledge
ให้เป็น Explicit Knowledge ชุดความรู้การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ “สูงวัย สูงค่า พึ่งพาตนเอง” (Aging Self Care)
ประกอบด้วย แกนความรู้ 5 แกน ดังนี้
1) การส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ (Up Stream)
2) การพัฒนาชมรมและกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (Main Stream)
3) การจัดการคุณค่าเพิ่มจากผู้สูงอายุ (Main Stream)
4) การติดตามและประเมินชมรมผู้สูงอายุและสภาวะด้านสุขภาพ (Main Stream)
5) การสร้างความความยั่งยืนของชมรมผู้สูงอายุในชุมชน (Down Stream)
ขั้นตอนที่ 4 การสร้างแนวปฏิบัติของแกนความรู้ เป็นการค้นหากิจกรรมร่วมของแกนความรู้
ในแต่ละแกนความรู้
ขั้นตอนที่ 5 การจัดท�า Knowledge Process Flow (Knowledge Blueprint) เป็นขั้นตอนความรู้
แสดงให้เห็นกิจกรรมก่อน - หลัง มีความเชือ่ มโยงอย่างมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างชุดความรูย้ อ่ ย เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบผลผลิต เห็นกระบวนทั้งหมด (Total View)
ขั้นตอนที่ 6 การก�าหนดผลสัมฤทธิ์และการวัดผล ในแต่ละแกนความรู้ต้องมีผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
คือ Output Outcome Impact และการวิธีวัดผลสัมฤทธิ์
ขั้นตอนที่ 7 การทวนสอบความสมบูรณ์ของชุดความรู้การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุเป็นการถอด
Tacit Knowledge to Explicit Knowledge แล้วท�าการทวนสอบเอกสารโดยการประชุมกลุ่มรับฟังความคิดเห็น
การเชิญผู้เชี่ยวชาญ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา
ขั้นตอนที่ 8 การอนุมัติชุดความรู้การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ โดยจัดท�าเป็นรูปเล่มและให้ผู้บริหาร
ลงนามเพื่อน�าชุดความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 9 การจัดระบบชุดความรู้การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่การใช้ประโยชน์โดยการสร้าง Brand
ความรู้ และจัดท�าแผนการตลาดเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 10 การสร้างแกนน�าผู้เชี่ยวชาญของชุดความรู้การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ
ขั้นตอนที่ 11 การสื่อสารเผยแพร่ชุดความรู้การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่การเรียนรู้และการปฏิบัติตาม
หลักการตลาดเพื่อสร้างคุณค่าของชุดความรู้ โดยค�านึงถึงคุณสมบัติ ช่องทางการสื่อสาร และการส่งเสริมการเข้าถึง
ขั้นตอนที่ 12 การเลือกหน่วยปฏิบัติการเพื่อการใช้ประโยชน์ชุดความรู้การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุและ
การด�าเนินงาน
ขัน้ ตอนที่ 13 การติดตามและประเมินผลการใช้ชดุ ความรูก้ ารพัฒนาชมรมผูส้ งู อายุ โดยการจัดท�าแผน
ปฏิบัติการ และติดตามประเมินระหว่างและหลังการใช้ชุดความรู้ ด้านความรู้ ความเข้าใจการแปลงความรู้สู่การ
ปฏิบัติ ความสามารถการจัดการชุดความรู้ให้บรรลุผล ปัญหาอุปสรรคด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
การบริหารจัดการ การตลาด เทคโนโลยี และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการใช้ชุดความรู้
ขั้นตอนที่ 14 การสรุปบทเรียน ต่อยอดความรู้สู่คุณค่าที่ยั่งยืน สรุปบทเรียนและพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องให้ได้ซึ่งบทเรียนของการใช้ชุดความรู้ในการน�ามาพัฒนาองค์ความรู้ต่อไป
ทั้งนี้แกนความรู้ทั้ง 5 แกนนี้ ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการที่ชมรมผู้สูงอายุและภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องจะน�าไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้เป็นกลไกที่ส�าคัญในการส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่กับครอบครัว ชุมชนอย่างมีความสุข
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บทน�ำ

วาระของชุดความรู้การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ
กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดวิสัยทัศน์ “ภายในทศวรรษต่อไปคนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรง
เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน” โดยก�าหนด
ผลกระทบระดับชาติ 10 ปี ไว้ คือ 1) อายุคาดเฉลีย่ เมือ่ แรกเกิดไม่นอ้ ยกว่า 80 ปี และ 2) อายุคาดเฉลีย่ ของการมีสขุ ภาพดี
ไม่น้อยกว่า 72 ปี กรมอนามัยได้มีการด�าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมาโดยตลอด และมีการบูรณาการ
การด�าเนินงานร่วมกับกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค และภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป โดยได้ก�าหนดยุทธศาสตร์
การด�าเนินงาน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และ
การคัดกรอง Geriatric Syndromes โดย 1) คัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ 2) การ
วิเคราะห์จ�าแนกกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อการดูแลที่เหมาะสมตามสภาพปัญหา 3) พัฒนาศูนย์ข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุด้วย
กลไก District Health System 4) การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเชื่อมโยงจากสถานบริการสู่ชุมชนโดย
1) การบริการผู้สูงอายุโดยเริ่มต้นที่การคัดกรอง ประเมินโรคที่พบบ่อยและ Geriatric Syndromes 2) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรับ-ส่งต่อผู้สูงอายุจากชุมชนสู่สถานพยาบาล เพื่อการดูแล รักษา และฟื้นฟูสภาพตามศักยภาพ
ของสถานพยาบาลแต่ละระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการมีส่วนร่วมของสถานพยาบาล ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นในการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุโดย 1) ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบการส่งเสริม และดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2) ชุมชนท้องถิ่น
มีการส่งเสริมสุขภาพและปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ
ผลการวิจัย (กรมอนามัย, สปสช. และ HITAP, รายงานการส�ารวจสุขภาวะผู้สูงอายุในปี 2556) พบว่า
ปัจจัยสัมพันธ์เชิงบวกที่ส�าคัญต่อการที่ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ได้แก่ การจัดกิจกรรมทางสังคม
ส�าหรับผูส้ งู อายุ เช่น ชมรมผูส้ งู อายุ (OR=1.4, 95 CI: 1.1-1.9) หรือการเข้าร่วมกิจกรรมในหมูบ่ า้ น/ชมรมเป็นประจ�า
(OR=2.0, CI: 1.6-4.6) ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุไทยมีความเสี่ยงทางสุขภาพได้แก่ ภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน
โดยมีปัจจัยป้องกันที่ส�าคัญได้แก่ การออกก�าลังกายเป็นประจ�า (OR=0.8,95 CI:0.7-0.9)

สูงวัย สูงค่า พึ่งพาตนเอง

1

จะเห็นได้ว่า ชมรมผู้สูงอายุเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ
เชิงบวก จากการด�าเนินงานผู้สูงอายุมากกว่า10 ปี หน่วยงานต่างๆ ได้พัฒนาชมรมผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่องจาก
การก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุที่มีสมาชิก 20 คน ต่อยอดชมรมผู้สูงอายุสู่ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน
ชมรมผู้สูงอายุมีจ�านวน 3,835 ชมรม (ส�านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย,2557) โดยการรวมตัวของผู้สูงอายุใน
ชุมชนเพื่อท�ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมจิตอาสา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ซึง่ ส่งผลให้ผสู้ งู อายุมสี ขุ ภาพกาย ใจ และสังคมทีด่ ขี นึ้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวกรมอนามัยจึงได้จดั ท�าชุดความรูก้ ารพัฒนา
ชมรมผู้สูงอายุ “สูงวัย สูงค่า พึ่งพาตนเอง” (Aging Self Care) โดยถอดบทเรียนชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ เพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง สามารถดูแลผู้สูงอายุในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

หลักการและเหตุผล
สังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ หมายความว่าประชากรที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีจ�านวน และ
สัดส่วนมากขึ้นซึ่งองค์การสหประชาชาติ ให้ค�านิยามว่า ประเทศใดที่มีประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 7 ของจ�านวนประชากรทั้งหมดถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 หรืออายุ 65 ปี
ขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14 ประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เมื่อปี พ.ศ.2548 (ส�านักงาน
สถิติแห่งชาติ, มปป) ด้วยประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 10.5 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 12.2 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น
ร้อยละ 20.5 ในปี 2565 หรือ 1 ใน 5 ของประชากรจะเป็นประชากรผู้สูงอายุ(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2556) ในขณะที่แนวโน้มผู้สูงอายุอยู่คนเดียว หรืออยู่ล�าพังกับคู่สมรสเพิ่มมากขึ้น
โดยพบว่าผู้สูงอายุอยู่คนเดียวเพิ่มจากร้อยละ 3.6 ในปี 2537 เป็น 7.7 ในปี 2550 ซึ่งมีผลต่อการให้การดูแล
ผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อายุยิ่งสูง ยิ่งเจ็บป่วย โดยเฉพาะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน หรือไขมันในเลือดสูง มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, มปป) ต้องการการ
ดูแลอย่างต่อเนื่อง และการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุ มีปัญหาสุขภาพหลายด้านมากกว่ากลุ่มวัยอื่นๆ อาทิ ข้อเข่าเสื่อม
การได้ยิน ฟัน ภาวะสมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้า จากการส�ารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2550
โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติพบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาการได้ยินร้อยละ 15.6 มีปัญหาในการมองเห็นร้อยละ 46.3
มีฟันแท้เหลือน้อยกว่า 20 ซี่ร้อยละ 48.6 ส�าหรับภาวะสมองเสื่อมพบร้อยละ 5 (ในกรุงเทพมหานครร้อยละ 10.2
ในต่างจังหวัดพบร้อยละ 10.2) ความชุกจะเพิ่มเป็น 2 เท่าทุกช่วง อายุ 5 ปีที่เพิ่มขึ้น (โครงการประเมินเทคโนโลยี
และนโยบายด้านสุขภาพฯ, 2555) และพบปัญหาข้อเข่าเสื่อม ร้อยละ 9 (กรมอนามัย, 2556)
จากรายงานโครงการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2554 -2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) ในปีพ.ศ.2554 พบว่าดัชนี
ตัวชีว้ ดั ที่ 8 สัดส่วนประชากรสูงอายุทมี่ พี ฤติกรรมสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์ เป้าหมายร้อยละ 30 ซึง่ กระทรวงสาธารณสุข
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีผลการด�าเนินงานเพียงร้อยละ 18.7 ส�าหรับตัวชี้วัดที่ 9 สัดส่วนชมรมผู้สูงอายุที่มีการจัด
กิจกรรมอย่างสม�่าเสมอ (เป้าหมายร้อยละ 70) พบเพียงร้อยละ 51.0 ของชุมชน และหมู่บ้านทั่วประเทศมีชมรม
ผูส้ งู อายุ (โดยมีสดั ส่วนในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 57.6,
56.5, 52.0, 42.3 และ32.8 ตามล�าดับ) มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่ม และสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
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ผู้สูงอายุตามดัชนีตัวชี้วัดที่ 10 (สัดส่วนของชุมชนที่มีชมรมผู้สูงอายุ) พบว่า ร้อยละ 66.6 ของหมู่บ้านและชุมชน
ทั่วประเทศ (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ร้อยละ 79.9, 69.5, 64.0 และ 61.7
ตามล�าดับ) ในชุมชนชนบททุกภาคมีสัดส่วนของหมู่บ้านที่รายงานว่ามีชมรมผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นกว่า 5 ปีก่อน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 โดยสรุปการด�าเนินงานในประเด็นการส่งเสริมการจัดตั้งและด�าเนินงานชมรมผู้สูงอายุ และเครือข่าย
ประสบความส�าเร็จ
การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ย่อมน�าไปสู่การมีสุขภาพที่ดีแต่พบว่า ผู้สูงอายุออกก�าลังกายเป็นประจ�า
อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ 41.1 รับประทานผักสดและผลไม้สดเป็นประจ�าร้อยละ 63.1 ดื่มน�้าวันละ
ไม่ต�่ากว่า 8 แก้ว (ผู้สูงอายุชายดื่มน�้าสะอาดอย่างเพียงพอมากกว่าผู้สูงอายุหญิง) ร้อยละ 57.0 หากแต่ผู้สูงอายุหญิง
ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพมากกว่าผู้สูงอายุชายคือร้อยละ 50.3, 45.8 ตามล�าดับ พฤติกรรมเสี่ยงของผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ได้แก่ การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และเคี้ยวหมากเป็นประจ�า หากผู้สูงอายุสามารถลดละ เลิกพฤติกรรมดังกล่าวได้
จะท�าให้มีอายุยืนยาวขึ้น ไม่เสี่ยงต่อการเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในบั้นปลายชีวิต

วัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ชุดความรู้การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ชุดความรู้
1. เพือ่ รวบรวมองค์ความรูแ้ ละแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการจัดการตนเองของผูส้ งู อายุ ผ่านกระบวนการชมรม
ผู้สูงอายุ
2. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ปฏิบัติในการดูแลผู้สงอายุให้มีสุขภาพอนามัย
ที่พึงประสงค์
3. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการน�าศักยภาพของผู้สูงอายุมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชน และการพัฒนาสังคม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ชุดความรู้
1. มีชมรมผู้สูงอายุประจ�าหมู่บ้าน
2. ผู ้ สู ง อายุ มี สุ ข ภาพอนามั ย ที่ พึ ง ประสงค์ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานสุ ข ภาพอนามั ย ที่ พึ ง ประสงค์
ร้อยละ 30
3. ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนมีความเข้มแข็ง เป็นชุมชนแห่งการเอื้ออาทรต่อกัน
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บทที่ 2

เนื้อหำชุดควำมรู้

แนวทางปฏิบัติของแกนชุดความรู้
แกนความรู้ที่ส�าคัญในการด�าเนินงานชมรมผู้สูงอายุครอบคลุมการด�าเนินงานโดยทุกภาคส่วน
จ�านวน 5 แกนความรู้ ดังนี้
1. การส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ (Up Stream)
2. การพัฒนาชมรมและกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (Main Stream)
3. การจัดการคุณค่าเพิ่มจากผู้สูงอายุ (Main Stream)
4. การติดตาม/ ประเมินชมรมและภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ (Main Stream)
5. การสร้างความความยั่งยืนของชมรมผู้สูงอายุในชุมชน (Down Stream)

1. กำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มผู้สูงอำยุ (Up Stream) ในกำรจัดตั้งชมรมผู้สูงอำยุในชุมชน
การส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุสามารถด�าเนินการได้ตั้งแต่ระดับจังหวัด/อ�าเภอ/ต�าบล/หมู่บ้าน/
พระหรือผู้น�าศาสนาในพื้นที่ มีแนวทางดังต่อไปนี้
(1) จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานสุขภาพระดับจังหวัด/อ�าเภอ/ต�าบล/หมู่บ้าน/พระหรือผู้น�า
ศาสนาในพื้นที่ อันประกอบด้วย ผู้สูงอายุ แกนน�าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข กรรมการหมู่บ้าน
พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกระดับ ฯลฯ ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล
ปัญหาและความจ�าเป็นในการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ และก�าหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
(2) สร้างกลุ่มสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โดยการประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
ทั้งประเภทสามัญ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) และวิสามัญ (อายุต�่ากว่า 60 ปี)
(3) จัดตั้งคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ท�าหน้าที่บริหารจัดการชมรมฯ พร้อมก�าหนดบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
(4) คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ จัดท�าระเบียบข้อบังคับและการด�าเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ
(5) ก�าหนดระเบียบการประชุมของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
(6) จัดท�าทะเบียนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ปัจจุบัน เป็นต้น

สูงวัย สูงค่า พึ่งพาตนเอง
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แผนภาพแสดง : การส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ
แผนภาพแสดง การสงเสริมการรวมกลุมผูส งู อายุ
สถานการณูผู้สูงอายุ
ในชุมชน
พระราชบยญญัตแผู
สูงอายุ

สวัสดิการความมั่นคงผูสูงอายุ
มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

การกําหนดนโยบาย
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

แผนผูส งู อายุแหงชาติ
ฉปัปที่ 2

จัดตั้งชมรมผูสูงอายุ
ระดับจังหวัด/อําเภอ/ตําบล/หมูบาน/พระหรือผูนาํ ศาสนาในพืน้ ที่

การสรางความเชื่อมั่นและการ
ยอมรับจากผูสูงอายุชุมชน

การสรืางสมาชิก
ชมรมผงสูง
อายุ

บทบาทหนืาทีร่ ว มของ
ทุกภาคสวน

การสรางสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
อยางตอเน่อง

2. กำรพัฒนำชมรมและกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ (Main Steam)
ที่ประสบความส�าเร็จควรประกอบไปด้วย การบริหารจัดการชมรม การจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ กิจกรรมด้านสังคม สร้างเสริมสุขภาพแก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มีแนวปฏิบัติที่ส�าคัญ ดังนี้
(1) การบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ
ควรด�าเนินการ ดังนี้
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• จัดหาสถานทีต่ งั้ ชมรมผูส้ งู อายุ เพือ่ ใช้เป็นสถานทีป่ ระชุมของคณะกรรมการ และการท�ากิจกรรม
ร่วมกันของสมาชิกชมรมฯ
• คณะกรรมการชมรมฯ จัดประชุมเพื่อจัดท�าแผนกิจกรรมด�าเนินงานประจ�าปีที่ตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
• คณะกรรมการชมรมฯ นัดประชุมร่วมกันอย่างสม�่าเสมอและบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง
• สมัครเป็นสมาชิกสาขาสภาผู้สูงอายุประจ�าจังหวัด เพื่อจัดท�าโครงการขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจัดกิจกรรมด้านผู้สูงอายุ
• จดทะเบียนเป็นสมาชิกองค์กรสาธารณะประโยชน์กบั พัฒนาสังคมความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณด้านสังคมส�าหรับผู้สูงอายุ
(2) กิจกรรมการดูแลสุขภาพ
• สมาชิกชมรมผูส้ งู อายุ ถือเป็นกิจกรรมส�าคัญของชมรมผูส้ งู อายุทสี่ ามารถด�าเนินการให้ตอ่ เนือ่ ง
และมีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของสมาชิก ดังนี้
• กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพให้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ อย่างสม�่าเสมอ ได้แก่ การออกก�าลังกาย
ส�าหรับผู้สูงอายุ อาหารที่เหมาะสมกับวัย การดูแลสุขภาพช่องปาก การดูแลตนเอง การลด
พฤติกรรมเสีย่ ง อาทิ การดืม่ สุรา การสูบบุหรี่ การส่งเสริมสุขภาพจิต การนันทนาการ กิจกรรม
การสวดมนต์ การปฏิบัติธรรม เป็นต้น
• กิจกรรมการตรวจสุขภาพ การคัดกรองสุขภาพ โรคที่เป็นปัญหาและพบบ่อยในผู้สูงอายุ
โดยผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
• จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพระหว่างสมาชิกและชมรมผู้สูงอายุ เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การดูแลตนเองของสมาชิกและชมรมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
• จัดให้มีระบบการดูแล เฝ้าระวัง ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู โดยใช้แบบประเมินคัดกรอง ส�าหรับ
ผู้สูงอายุ ครอบครัว และอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทั้งระดับ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน
(3) กิจกรรมด้านสังคม
ผู้สูงอายุ คือ ปูชนียบุคคลในการถ่ายทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สู่เยาวชน
คนรุ่นหลัง จึงควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมด้านสังคม ส่งเสริมให้มีจิตอาสา เพื่อน�าศักยภาพของผู้สูงอายุ
มาใช้ประโยชน์ อีกทั้งผู้สูงอายุเองจะเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมและบ�าเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ของชุมชน
ได้แก่ การจัดกิจกรรม ดังนี้
• การสร้างกลุ่มจิตอาสาด้านต่างๆ ในกลุ่มสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
• กลุ่มจิตอาสามีกิจกรรมเยี่ยมเยียนเพื่อนผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย หรือให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้สูงอายุที่ยากไร้
• ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยรวบรวมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชน
รุ่นหลัง ได้แก่ การปลูก/ผลิตสมุนไพรไทย การท�าขนมไทย จักรสาน ศิลปะพื้นบ้าน เป็นต้น
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• ส่งเสริมการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม/ประเพณีทอ้ งถิน่ โดยจัดกิจกรรมหรือร่วมจัดกิจกรรมในวันส�าคัญ
ของชุมชน เช่น วันผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ งานประเพณีต่างๆ เป็นต้น
• จั ด กิ จ กรรมสาธารณประโยชน์ ใ นชุ ม ชน เช่ น การพั ฒ นาและดู แ ลสิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชน
การพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ศูนย์ 3 วัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นต้น
(4) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ
การส่งเสริมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจให้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเสริมสร้างอาชีพ รายได้ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้แก่
• การอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เช่น การท�ากระเป๋า ตะกร้า ร้อยคริสตัล
อาหาร ขนมไทย สมุนไพร ผักปลอดสารพิษ เป็นต้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ชมรม
ผู้สูงอายุ การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานพัฒนาสังคมและหน่วยงานด้านสาธารณสุข เป็นต้น
• จัดตั้งกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ ได้แก่ การจัดตั้งกลุ่มทอผ้า อาหารไทย สมุนไพร เป็นต้น เพื่อให้เกิด
กลุ่มสร้างอาชีพของผู้สูงอายุ
• สนับสนุนการจัดจ�าหน่ายสินค้า เพิ่มมูลค่าสินค้า ท�าการตลาดเพื่อเป็นรายได้ เป็นอาชีพเสริม
ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุหรือเพื่อให้เกิดเป็นทุนส�าหรับชมรมผู้สูงอายุ
• สนับสนุนสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุให้เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
• ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการส�าหรับผู้สูงอายุ เช่น กองทุนออมวันละบาท กองทุน
ฌาปณกิจ และกองทุนเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
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แผนภำพแสดง : กำรพัฒนำชมรมและกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ
แผนภาพแสดง กพรกพ
พัฒนาชมรมและ
จกรรมสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
การพัฒนาชมรม
และกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายํ
เกณฑะหี
ตรฐานชมรมผสงอายุ
นจครือข่ายห
มาคมสภาผสง อายุ
แหงทศไทยฯ พ.ศ.2552

การบริหารจัดการชมรม
ผูสูงอายุ

• จัดหาสถานทีต้ั ง
ชมรมผูสูงอายุ
• จัดประชุมจัดทําแผน
กิจกรรม
ดําเนินงานบระจําป
• บระชุมคณะกรรมการ
อยางตอเน่อง
• สมคระบนสมาชิ ก
สาขาสภาผูสูงอายุ
บระจจาจ
ังหวัด

เกณฑสุ
ขภาพผูสูง
อายุ
ทีพึงบระสงคู กรมอนามัย

กิจกรรมการดตแลสุขภาพ

• จัดกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุอยาง
สม่ําเสมอเนนการ
ดูแลตนเอง
• จัดกงจกรรมการตรวจ
สุขภาพ
การคัดกรองสุ
ขภาพ
• จัดกิจกรรม
แลกเ ยนเรียนร
ดืานสุขภาพ
• จัดใหมีระบบการ
ดูแล เาระวัง
สงเส
รัม บวองกัน
นฟู

กิจกรรมดานสังคม

กิจกรรมดานเศรษฐกิจ

• สรางกลุมจิตอาสาใน
กลุ่มสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุ
• กลุมจิตอาสา
มกนจกรรมเยียมเยียน
เพื่อน
ผูสูงอายุ
• สางกสริมภูมิ ญญา
ทองถิ่น
• ส
งถสริมการอนุรักษู
วัฒนธรรม/บระเพณต
ทดองถิพน
• จัดกิจกรรมสาวารณ
ระพยชน
ในชุมชน

• การอปรมอาชีพ
ระยะสั้นใหลแก่สมาชิก
ชมรมผูสูงอายุ
• จดดตั้
งกลุมอา
ชมพ
ผูสูงอายุ
• สนัปสนุนการ
จัดจําหนายสินคา
เพิมมูลคาสินคา
ทําการตลาด
• สงเสริมใหมีการจัดตั้ง
กองทุนส สดิการสลาหรัป
เชนกองทุนออมวันละ
บาท กองทุนฌาปณกิจ
และกองทเนณ
พื่อสปขภาพ
เนตน
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3. กำรจัดกำรคุณค่ำเพิ่มจำกผู้สูงอำยุ(Main Stream)

เป็นการดึงศักยภาพของผู้สูงอายุมาใช้ประโยชน์
แก่เ
ที่เป็นคลังสมองหรือปราชญ์ชาวบ้าน
จ ัดท� า เป็นท� า เนียบ
แล
เกียรติคุณ
ดังนี้
การจัดการคุณคาเพิ่ม
จากผูสูงอายุ
าพขอ
รวจงผูสูงอายุ
ค้นหาผ
ปราชญ์ชาวบ
เปภน•การดึงศัส�
กยภา
มาใชบระศยชน ู้สูงอายุที่เป็นคลังสมอง
แกเยาวชน คนรุนหลัง
โดยรวบรวมรายชืประโยชน์หรือมีสุขภาพดีเป็นแบบอย่างที่ดี
่อผสงอายุที่เปนคลังสมองหรือปราชญชาวบาน จัดทําเปนทําเนียบ
า ทะเบียนรายชื่อคลังสมอง
ปราชญ์ช
แุจฐดะเวทียกย•องเชิดชูรวบรวมและจัดท�
เกียรติ โดยการมอบโลรางวัลประกาศเกี
ยรติคุณ ดังนี้
ชิดชูเกียรติแก่ผู้สูงอายุคลังสมอง
• • สําร ประกาศเกียรติคุณ
คืนอี
ผูสูงอายุทท่่
นคลังสมอง
ราชญหชาว ยกย่องเ
ืาน หรอผสงอายุทท่อุท
ศิ ตน
ด้านสุขภาพเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนในสังคมและชุมชน
เพื่อสใวใร
ณะประโยชน หรือมิสุขภใพดแเป
นแปปอยใ
งทํ่ดแ
ของชุมชน
• รวบรวมแ
ละจัดทําทะเปียนรายช่อคลังสมอง ราชญูชาวบืาน หรือผสื ง อายุตนื แบบดืานสุขภาพ
• ะกาศเกียรติคุณ ยกยองเชิดชูเกียรตดแก
ผสู
งอยิคลังสมอง ราชญชา ืาน
หผูือสูงอายุตนแปปดานสุขภาพเพื่อเปนตัวอยางที่ดีแกคนในสังคมและชุมชน โดยการมอปโล
ใป ะกาศในเวที
ตางๆ ของชุ
มชน ดกำรคุณค่ำเพิ่มจำกผู้สูงอำยุ
แผนภำพแสดง
: กำรจั
แผนภาพแสดง การจัดการคุณคงาเพิ่มจากผูสงู อายุ
การจัดการคุณคาเพิ่ม

งอาย
ุ
สํารวจ/คจนหาผูสู
คลังสมอง ปราชญชาวบาน

ประกาศเกียรติคณ
ุ
ยกยรองเชิดชเกียรติผสู งู อายุ

รวบรวมและจัดทําทะเบียน
รายชอผูืสูงอายุคลังสมอง
ราชญชาืาน
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4. กำรติดตำม/ประเมินชมรมและภำวะสุขภำพผู้สูงอำยุ(Main Stream)
การติดตาม/ประเมินผลการด�าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุอาจรวมถึงการประเมินรายกิจกรรม หรือ
การประเมินชมรมฯในภาพรวม เพื่อทราบผลการด�าเนินงาน/ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการวางแผนแก้ไข
และการพัฒนาต่อยอด ให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในชุมชน รวมทั้งการ
ประเมินภาวะสุขภาพของผูส้ งู อายุ ทีจ่ ะสะท้อนถึงประสิทธิภาพ ความเข้มแข็งของชมรมทีส่ ง่ ผลต่อการเปลีย่ นภาวะ
สุขภาพผู้สูงอายุ ดังนี้
(1) คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ด�าเนินการประเมินตนเองโดยใช้แบบประเมินชมรมผู้สูงอายุ
คุณภาพของกรมอนามัย หรือแบบประเมินชมรมฯของสภาผู้สูงอายุของประเทศไทย (รายละเอียดในภาคผนวก)
เพือ่ วิเคราะห์และประเมินผล ความก้าวหน้าการด�าเนินงานของชมรมในระยะทีผ่ า่ นมาและเป็นข้อมูลในการพัฒนา
ชมรมฯ
(2) คณะกรรมการประสานงานสุขภาพระดับจังหวัด/อ�าเภอ/ต�าบล/หมู่บ้าน/พระหรือผู้น�าศาสนา
ในพื้นที่ อันประกอบด้วย ผู้สูงอายุ แกนน�าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข กรรมการหมู่บ้าน
พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกระดับ ฯลฯ และคณะกรรมการ
หน่วยงานภายนอก ด�าเนินการติดตาม/ประเมินพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ
(3) คณะกรรมการประสานงานสุขภาพระดับจังหวัด/อ�าเภอ/ต�าบล/หมู่บ้าน/พระหรือผู้น�าศาสนา
ในพื้นที่ วางแผนพัฒนาชมรมผู้สูงอายุสู่เกณฑ์มาตรฐาน
(4) คณะกรรมการประสานงานสุขภาพระดับจังหวัด/อ�าเภอ/ต�าบล/หมู่บ้าน/พระหรือผู้น�าศาสนา
ในพื้นที่ ประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ตามแนวทาง
สุขภาพผู้สูงอายุพึงประสงค์ (รายละเอียดในภาคผนวก)

สูงวัย สูงค่า พึ่งพาตนเอง
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แผนภูมิแสดง : กำรติดตำม/ประเมินชมรมและภำวะสุขภำพผู้สูงอำยุ
แผนภูมิแสดง การติดตาม ประเมินชมรมและภาวะสุขภาพผูสูงอายุ

เกณฑชมรมผสง อายุคุณภาพ
กรมอนามัย

การติดตาม/ประเมินชมรม
และภาวะสุขภาพผูสูงอายํ

ชมรมผูสูงอายุ
 !มินชมรมตนเอง

คณะกรรมการประสา
นงานสุขภาพระดยบจังีะัด
/
ออาเภอ/ตจา"#/หม" า$ น /พระหระร
ผนงาศาอนูในพะ้นที่
เยี่ยมติดตาม/%&'(มินชมรมฯ

เกณฑมาตรฐานชมรมผสงอายุ
ในฐคร:อขกายสมาคมสภาผู;ส<งอายุ
แหง=>?@ทศไทยฯ พ.ศ.2552

คณะกรรมการป
รเสํนงํนสุ
ขภํพรเดั
ปจฯงหาัด
/อําเภอ
/ตําบ
ล /หมูบาน/พระหรือผูนําศาสนาใน
พ้นที)่ *+,มินภาวะสุขภาพผูสูงอายุ

สุขภาพทาง
สุขภาพทาง
กายและใจ
กายและใจ

สภาพทังสังคม

แภาพทางเศรษฐกิจ
ัละครอ-./01

มินชมรมตนนอง
การบรแหารจัดการชมรม
ค2345ขขมแข็งของชมรม

วางแผน
พัฒนาช
มรมผจะสเงอร
ยุ
สูเกณฑฯ
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วางแผนพัฒนา
ภา6789ขภาพผูสูงอายุ สูเกณฑฯ

5. กำรสร้ำงควำมยั่งยืนของชมรมผู้สูงอำยุในชุมชน (Down Stream)
การสร้างความยั่งยืนของชมรมผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมการเสริมพลังให้มีการด�าเนินงานต่อยอดอย่าง

งความยั
่งยืนของชมรมผู
ในชุมกชน
ต่การสร
อเนื่อง าเสริ
มสร้างความเข้
มแข็งในการพัสูงฒอายุ
นา โดยมี
ารเยี่ยมเสริมพลัง ยกย่อง เชิดชูเกียรติ หรือการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้โการสรื
ดยไปศึากงความยั
ษาดูงานงยนของชมรมผู
หรือเป็นแหล่งสศึูงกอายุ
ษาดูงานของชมรมอื่น ดังนี้
เ นกกจกรรมการเส(1)ริมการสร้
พลังใหอ
ม
ก
ี
ารดํ
า
เน
น
ิ
งานตพ
อ
ยอดอยวาโดยการประกวดคั
งตพอไนืัง อ ไส รวมดสรางความเขมแข็
งันการพั
นา ประกาศ/
างแรงจูงใจการพัฒนาชมรม
เลือกชมรมฯทีม่ ผี ลงานดี
เด่ฒนมอบ
โดยมี
ารเยี
เชิดชูาเนิ
เกีนยรติ
หรอการแลกเ
โล่รกางวั
ล ยเป็มเสริ
นขวัมญพลั
ก�างลังยกย
ใจต่อองการด�
งานของสมาชิ
กชมรม่ยนเรียนรูดยน กษาดงาน
หรุวเป
นะหลงศึ
กษาดฒ
งานของชมรมอัน ดังนีา
(2) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาชมรมที่เข้มแข็งในเวทีประชุมต่างๆ
การสรา
งนรงจูงใจการพัฒนาชมรม
โดยกกรประกวดคงดเลืูก
ชมรมเที่มี
ผลงานดลเดนมูป
(3) สนับสนุนให้มีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาชมรมฯ กับชมรมอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
บระกาศ โลรางวัล เ นขสั
ญกําลังใจตอการดําเนินงานของสมาชิกชมรม
ประสบการณ์
ก
ารพั
ฒ
นาอย่
่าเสมอ
สนัปสนุนการใลกกางสม�
่ยนเรี
ยนรูการพัฒนาชมรมที่เขมแข็งในเวทีประชุมตางๆ
(4)
หน่
ว
ยงานที
เ
่
กี
ย
่
วข้
อนง แลได้กกแปก่ลียส�นศารนัียกนงานพัรูกฒารพั
นาสัฒงคมและความมั
่นคงของมนุ
ส�านักพุย่ ทนธศาสนา
สนับสนชนศหมีการศศกษาดูงา
นาชมรมฯกับชมรมอื
น่ ๆ เพ่ษอย์แลกเปลี
สภาสาขาผู้สูงอายุฒนาหน่อย
วยงานด้
านสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก เป็นต้น
บระสบการณการพั
างสม่ําเสมอ
ให้การสนับหนวย
สนุงานที
นงบประมาณ
กรรมของชมรมผู
อายุอย่างต่ษยูอเนื่อสํงานักพุทธศาสนา
่เกี่ยยของ แผนงาน/
ไดแก่ สโครงการ/
นัากงานพัฒกิจนาสั
งคมและความมั้ส่นูงคงของมนุ
(5) หนวยงานด
คณะกรรมการฯระดั
บจังขหวัองคกร
ด/อ�าเภอ/ต�องส่
าบล/หมู
้าน/พระหรื
้น�าศาสนาในพื้นเ ทีนต
่เยี่ยนมติดตาม/
สภาสาขาผูสงอายุ
านสาธารณสุ
วนทอ่บงถิ
่น และหนอวผูยงานภายนอก
มพลัง และแลกเปลี
ยนรู้ประสบการณ์
ฒนาชมรมฯที่เข้มสแข็
ง อย่
ใหเสริ
การสนั
นง ะมาณ่ยนเรีแผนงาน
โครงการการพั
กิจกรรมของชมรมผู
งอายศ
อยาางสม�
งตอ่าเนเสมอ
อ่ ง
คณะกรรมการฯระดั งหดั อําเภอตดา หม น พร่หรื
อผนธาศนธาส
ในพ้
นที่เย่่ยมตตดตาม
เสริมพลัง และแลกเปลี่ยนเรีแผนภู
ยนรูบ ระสปการณการพั
ฒนาชมรมฯที
่ขมแข็
เ ้สงูงอย
างสม่
มิ : กำรสร้ำงควำมยั
่งยืนชมรมผู
อำยุ
ในชุาํ เสมอ
มชน
แผนภูมิ การสรืงควืมยา่งยื
นชมรมผูสูงอายุในชุมชน
กกรสรางความยั่งยื
นชมรม
ผูส ูงอายุในชุมชน

การสราางแรงจู
การสร้
งแรงจูงงใจ
ใจ

มอปเกียยรติ
รติบปัตัตรร
มอบเกี
โล่โลรางวั
ล
รางวัล

หนวยงานทีNเกว่
ยวขOองสนัPQRSน
งTUVะมาณแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของชมรมฯ

คณะกรรมการระดับระดับจังหวัด/
อําเภอ/ตําปล/หมูAปืาน/พระ
หรBอผูนําศาสนาในพ้นB ที
ติดตาม/เยี่ยมเสริมพลัง

ศึกษาดูงาน/เHIนแหลง
ศึกษาดูงาน

สนัJKLMนการแลกเปลีย่ นเรียนรู
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระชุ
ในในเวที
เวทีบปรหชุ
มต่มาต่งกางๆ

แลกเCDE่ยนเรียนรบ ระสบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์
ฒนาชมรมฯ
การณFการพัการพั
ฒนาชมรมช

เสริมสรGางกําลังใจ
ในการพัฒนาชมรมฯ

สูงวัย สูงค่า พึ่งพาตนเอง
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กำรก�ำหนดผลสัมฤทธิ์และกำรวัดผลชุดควำมรู้กำรพัฒนำชมรมผู้สูงอำยุ
ผลสัมฤทธิ์และการวัดผลชุดความรูการพัฒนาชมรมผูสูงอายุ
ผลสั
ผลสัมมฤทธิ
ฤทธิ์ ์

Output

WXXY

Outcome

]XY

มีชมรมผZสZงอายุ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผ^ส^งอายุ

ระดั
ระดับบวัวัดดผล
ผล
ทุกหมู[ \านมีหนึ่งชมรม
- ดัชนีความสุขมีมากกวา ]_Y
- อายุเฉลี่ย ≥ 80ป`

Impact

มชน
aXY คbามอcdefนในครอcghbั /ชย

N/A

ตัวอย่ำงชมรมผู้สูงอำยุ (Best Practice)
ตัวอยางชมรมผูสูงอายุ
1. ชมรมเพื่อนชีวิตจิตอำสำนครสวรรค์
ชมรมเพ17
นชีกุวมิตภาพั
ื่อ
จิตอาสานครสวรรค
นธ์ พ.ศ. 2540 กลุม่ งานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์พบว่าประชาชนทีม่ า

กุมภาพันธ พ ศ
รับบริการที่โรงพยาบาลที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ร้อยละ 40 มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคพฤติกรรมสุขภาพเช่น น�้าหนัก เกิน
กลุมงานเวชก
รรมส้งคมีรงพยา
บรลสเรร
คน ะชยรักฤพ
บชยาประ
ชนที่มีรับบริกทรที่รงพยี
โ บรลที่มีอ
เกณฑ์ อ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ จึงได้ขออนุมัติกรรมการบริหารโรงพยาบาล ไปตั้งหน่วยแพทย์ตรวจ
ายุมากกวา ป รอยละ มีป
จจายงตเสี่ย
อโรค
พฤตกรรมสขภาพเช
น
นํํา
หนัก เกืนเกณฑ อวน
รักเบาหวาน
ษาโรคโดยเน้
น
กิ
จ
กรรมสร้
า
งเสริ
ม
สุ
ข
ภาพ
และป้
อ
งกั
น
โรคในชุ
ม
ชนที
่
ว
ั
ด
ไทรใต้
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ความดันลหิตรา
ง
ษลษ จวงไดขวว
นุมัตตกรรปการบริหารโร
งพยาบาล
กิจไป
อ รวมกลุ
ม่ ผูส้ งู อายุ
ร่วมจั
จกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
เน้นอออก
ก�าลังกายสม�
รับประทาน
ตักรรมในช่
้งหนทย
วยแพ
ตรวจวงแรกคื
รักษาโรค
หดยเน
นกิจกรรมสร
างเสริ
มสุดขกิภาพ
และป
งกันโรคในชุ
มชนทีา่ ว่ เสมอ
ดั ไทรใต
อาหารตามหลั
หลีกเลีกิย่ จงปั
จจัยเสีย่ วงต่งแรกคื
อโรคออยูรวมกลุ
ใ่ นสภาพแวดล้
อ็าเภอ็มอืง จักงโภชนาการ
หวัดนครสวรรค
กรรมในช
มผูสูงอายุอม ทีด่ ี และมีสขุ ภาพจิตทีด่ ี ท�าให้เกิดกลุม่
ออกก�
่ม เช่สนุขกลุ
่มไทเก๊
18 ท่กําาลักลุงกายสม่
่มฤาษีดําัดเสมอ
ตน กลุ
ร�าวงกลองยาว กลุ่มร�ากะลา
กลุ่มดนตรีไทย
รวมจัาดลักิงกายหลายกลุ
จกรรมสรางเสริม
ภาพ
เนนกออก
รับ่มประทานอาหารตามหลั
กโภชนาการ
กลุหลีม่ ดอกไม้
ษฐ์่ยงต
กลุอม่ โรค
รวมใจสมุ
นไพรไทย เป็อนมต้นที่ดโดยแต่
ม่ จะมีตทีกจิ ่ดกรรมกลุ
ม่ กันอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 วัน
กเลี่ยงปปจระดิ
จัยเสี
อยูในสภาพแวดล
ี และมีลสะกลุ
ุขภาพจิ
ี
โดยมี
างกันไป แต่่มทุกเช่กลุ
มีเ่มป้ไทเก
าหมายร่
คือมให้
สมาชิ
กในกลุ
ุขภาพดีขึ้นทั้งกายและใจ
ทําใหจุดเกิเน้ดนกลุกิ่มจกรรมแตกต่
ออกกําลังกายหลายกลุ
น ่มกลุ
ก วมกั
ท่านกลุ
ฤาษี
ดัดตน
กลุม ่มรํมีาสวงกลองยาว
ต่อกลุมาได้
ยายผลเป็
ที่เที่ยไทย
วเชิงกลุ
ธรรมะ
เทีม ่ยวเชิ
ักษ์มรรวมใจสมุ
่วมกัน และขยายผลไปช่
แลผู้ป่วยที่มารับ
มรําขกะลา
กลุมนดนตรี
มดอกก
ะดิงษอนุ
ฐ รกลุ
นไพรไทย เปนตวยโรงพยาบาลดู
น
บริโดยแต
การทีล่โรงพยาบาล
ชน ช่วตยเจ้
ยี่ยมบ้จาุดนเนก�นากิจัจดกรรมแตกต
ลูกน�้ายุงลายางกั
กิจนกรรมเหล่
านี้น�าไป
ะกลุมจะมีกและขยายกิ
ิจกรรมกลุมจกักรรมลงชุ
นอยางนอมยอาทิ
ยละาหน้วัานที่เโดยมี
ไป
ทรกกลีมมีเปาหมายร
คือ ใหขนม
สมาชิ
กในกลุ
มมีนสไปเยี
ุขภาพดี
้งกายและใจ
สูก่ แตจิ กรรมสงเคราะห์
เช่นวมกั
น�านอาหาร
ของใช้
จา� เป็
ย่ มผูขป้ ึ้นว่ ทัยยากไร้
และด้อยโอกาส กลุม่ ทุกกลุม่ ต่างท�างาน
ตอมาิ
ดขยายผลเบ
นที่เทีา่ยยกัวเชินจึงวรรมะ
วเชิ่มงเป็อนุนรชมรมรั
ักษรวมกั
ในทิ
ศทาง
เพื่อสังคมคล้
งได้รวมทุเทีก่ยกลุ
กษ์นสุขภาพนครสวรรค์ และชมรมเพื่อนชีวิตจิตอาสา
และขยายผลไปชวยโรงพยาบาลดูแลผูปวยที่มารับบริการที่โรงพยาบาล และขยายกิจกรรมลงชุมชน
นครสวรรค์
ชมวยเจาหนาทม่ยว่ยเม าน กกาจัดลกนนํายุงลาย กิจกรรมเหลอานย้นยาปสไ จกรรมสงเคราะหี
กิ
เชน นาอาหาร
ขนม ของใ
เ นป ยี่ยมผู วยยากกร และดดอยุอกาส กลุมทุกกลุมตางทํางานในทิศทาง
ผลการด�
าเนิชนชจดางาน
เพื่อสั
งคมคลลายกั
นจน
ไดรวม
กกลุมเ
ปินชมรมรักษสุ
ขภใพนครสวรรค
• งกลุ
่มทศสร้
างเสริ
มสุขภาพ
โดยแต่ ละกลุ่มมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแบบต่างๆ แต่ทุกกลุ่มจะรวมตัว
และชมรมเพอนชีกัวนิตในรู
จิตปอาสานครสวรรค
ชมรมรักษ์สุขภาพนครสวรรค์ ได้จดทะเบียนกับพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 มีการจัดงานมหกรรมรักษ์สุขภาพนครสวรรค์
ผลการดําเนินงาน
ทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยมีสมาชิกร่วมงานแต่ละครั้งมากกว่า 1000 คน ทุกคนจะต้องเสียเงิน
• กลุมสรางเสริมสุขภาพ แ
ดยแตละกลุมมีกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพแบบตางๆ
มาร่
ว
มกิ
จ
กรรมออกก�
ิตามหลักโภชนาการ
ไม่สูบบุฒนาสั
หรี่ ไม่งคม
ดื่มสุรา ตัวอย่าง
แตทุกกลุมจะรวมตัวกันนนรู าลัมรังกาย
กษสุขและปฏิ
ภาพน บัตครสวรรค
ไดจดทะเ ยนกั
กิจกรรม
ของกลุษ่มยเช่จันงหวัดนครสวรรค เม วันที พฤศจิกายน
และความมั
่นคงของมนุ
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•

•
•

•

• กลุ่มฤาษีดัดตน เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดหลัง ปวดเข่า ปวดข้อ หลังออกก�าลังกาย
ฤาษีดัดตน แล้วไม่ต้องกินยาแก้ปวด
• กลุ่มไทเก๊ก 18 ท่า เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน มีการออกก�าลังกายแบบไทเก๊ก
18 ท่า และกินอาหารส�าหรับผู้ป่วยเบาหวาน
กลุ่มอนุรักษ์ไทยเพื่อสุขภาพกายใจ เป็นกลุ่มสูงอายุที่รวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมออกก�าลังกาย
แบบวิถีไทย เพื่อสุขภาพ เช่น
• กลุ่มร�าวงกลองยาว เป็นกลุ่มสูงอายุใช้รา� วงไทยเดิมประกอบจังหวะกลองยาว
• กลุ่มร�ากะลา เป็นกลุ่มสูงอายุที่พัฒนาท่าร�าให้สอดคล้องกับกะลามะพร้าว
• กลุ่มดนตรีไทย เป็นกลุ่มสูงอายุที่ร่วมกันตั้งวงดนตรีไทยช่วยเหลืองานสังคม
• กลุ่มร่วมใจสมุนไพร เป็นกลุ่มสูงอายุที่ร่วมกันผลิตสมุนไพรไทย เช่น ลูกประคบ ยาหม่อง
ยาสระผม สบู่ เป็นต้น
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นกลุ่มสูงอายุที่ร่วมกันจัดแจกันดอกไม้
พวงหรีด และดอกไม้จันทน์จ�าหน่ายในราคาทุน
กลุ่มช่วยเหลือสังคม เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น
• กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนก่อตั้ง 14 สิงหาคม 2550 เป็นกลุ่มสูงอายุที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่ม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฌกส) ช่วยเหลือและร่วมงานศพสมาชิกที่เสียชีวิต
• กลุ่มจิตอาสา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ก่อตั้ง 7 ธันวาคม 2550 เป็นกลุ่มสูงอายุที่มาช่วย
ท�างานโรงพยาบาลที่แผนกต่างๆ เช่น
- แผนกผู้ป่วยนอกช่วยวัดความดันโลหิต ชั่งน�้าหนัก วัดส่วนสูง พาผู้ป่วยไปรับบริการตามจุด
ต่างๆ ของโรงพยาบาล และน�าผู้ป่วยออกก�าลังกายแบบยืดเหยียด
- แผนกผู้ป่วยในช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่มีญาติ เช่น พาเข้าห้องน�้า เช็ดตัว พลิกตัว เล่านิทาน
ให้เด็กฟัง
- แผนกซักฟอก ช่วยพับผ้า รีดผ้า ช่วยเตรียมอุปกรณ์ ส่งนึ่งฆ่าเชื้อ
• ชมรมเพือ่ นชีวติ จิตอาสา ก่อตัง้ 24 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นชมรมสาธารณประโยชน์ทจี่ ดทะเบียน
กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เน้นช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ในเรื่องปัจจัยสี่
เช่น สร้างบ้าน 6 หลัง ซ่อมบ้าน 29 หลัง สงเคราะห์เงินต่อเนื่อง 4 ครอบครัว,มอบรถเข็น
7 คัน มอบไม้เท้าผู้สูงอายุ 18 คน และสงเคราะห์ปัจจัยสี่ 198 ครอบครัว ชมรมนี้ได้รับรางวัล
โล่ประกาศเกียรติคุณชมรมสูงอายุดีเด่นของจังหวัดนครสวรรค์ในปี พ.ศ. 2547 และชมรม
สาธารณะประโยชน์ดเี ด่นของจังหวัดนครสวรรค์ในปี พ.ศ.2553 รับประกาศจากนายกรัฐมนตรี
นอกจากนี้ผู้สูงอายุของทุกกลุ่มกิจกรรมยังได้ร่วมมือกับเจ้าอาวาสวัดไทรใต้ สมาคมผู้สูงอายุ
และประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ บริจาคเงินสร้างศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองวัดไทรใต้ เมื่อวันที่
14 มิถุนายน 2543 วงเงิน 3,000,000 บาท และสร้างศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2546 วงเงิน 500,000 บาท โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการ
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2. ชมรมผู้สูงอำยุ ต�ำบลหนองหำร อ�ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่
แนวคิดการพัฒนาชมรมผูส้ งู อายุ ต�าบลหนองหาร อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เริม่ จากการด�าเนินงาน
ชมรมผู้สูงอายุโดยอาศัยวัดเป็นศูนย์กลางการด�าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ทุกกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุด�าเนินงานร่วมกับเจ้าอาวาสวัดห้วยเกี๋ยงที่มีคติพจน์ประจ�าใจในการท�างานร่วมกับ
ชมรมผูส้ งู อายุและชุมชนคือ “อาตมาอยูใ่ นชุมชน อาตมาต้องการคืนก�าไรให้ญาติโยมในชุมชน”และมีทอ้ งถิน่ น�าโดย
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลฯ อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณรวมทั้งภาคี
เครือข่าย และโรงพยาบาลสันทรายร่วมด�าเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ

ผลกำรด�ำเนินงำน
การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุขับเคลื่อนโดยวัดเป็นศูนย์กลางการสนับสนุนทุกๆ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การด�าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ อาทิเช่น ศูนย์กลางด้านจิตใจ ประกอบด้วย วัดแห่งสายสัมพันธ์ในชุมชน พัฒนา
สุขภาพจิตในชุมชน ศูนย์กลางด้านสังคม ประกอบด้วยกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ชมรมออกก�าลังกาย โครงการ
ครอบครัวล้อมรัว้ ด้วยวัด โครงการละอ่อนใกล้วดั ศูนย์กลางด้านการศึกษาประกอบด้วยห้องสมุดในวัด เว็บไซด์ของวัด
Internet ภายในวัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนด้านอาชีพเสริมรายได้ ด้านการเรียนภาษาต่างประเทศ การอบรม
แพทย์แผนไทย และศูนย์กลางด้านสุขภาพประกอบด้วย ศูนย์สขุ ภาพชุมชนวัดห้วยเกีย๋ ง ศูนย์การดูแลผูส้ งู อายุระยะ
ยาวในชุมชน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ศูนย์แพทย์แผนไทย รวมทั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต
ดังนัน้ จากการถอดบทเรียนปัจจัยส�าเร็จการพัฒนาชมรมผูส้ งู อายุตา� บลหนองหาร โดยวัดห้วยเกีย๋ งเป็น
ศูนย์กลาง เน้นการพัฒนาชมรมโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการที่ 1 คือ
การน�าความเข้าใจกับระบบชุมชน กระบวนการที่ 2 คือ การหาและการใช้ทุนการสังคมของพื้นที่ กระบวนการที่ 3
คือการขยายและสร้างเครือข่ายในชุมชนเน้นการมีกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และกระบวนการที่ 4 คือ
การสนับสนุนและกระตุ้นให้ชุมชนเกิดกิจกรรมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. ชมรมผู้สูงอำยุ กศน.ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2551 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานชมรม ก�าหนดบทบาทหน้าที่ ระเบียบ
ข้อบังคับของชมรม มีการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของชมรมให้สมาชิกและประชาชนทัว่ ไปได้รบั ทราบหลายช่องทาง
ได้แก่การชุมประจ�าเดือนจัดรายการทางสถานีวิทยุชุมชนเว็ปไซด์ชมรมhtt://esanelder.wordpress.com
ช่วงแรกๆสมาชิกจะเป็นข้าราชการ กศน.ที่เกษียณอายุ มีสมาชิก 40 คน เริ่มจัดกิจกรรมครั้งแรกคือ ออกก�าลังกาย
แอโรบิค 25 ท่า ฝึกลมปราณ “ชี่กง 18 ท่า” ในปี 2552 มีสมาชิกจากหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ส�านักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สาธารณสุข ต�ารวจ ทหาร อัยการ พ่อค้า ประชาชนทั่วไปมาสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการบอก
ต่อจากคนที่เข้าไปเป็นสมาชิกชมรมว่าเมื่อได้เข้าไปร่วมกิจกรรมแล้วมีความสุข สมาชิกมีความเอื้ออาทรต่อกันอยู่
อย่างพีน่ อ้ ง ปัจจุบนั ชมรมมีสมาชิกจ�านวน 450 คน มีการบริหารชมรมให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และเป็นสมาชิกสาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.อุบลราชธานี ชมรมมีข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสถานะสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม
ของสมาชิก มีการน�าข้อมูลสถานะสุขภาพ เศรษฐกิจมาจัดท�าโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ
เช่น ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เทศบาลนครอุบล กิจกรรมทีด่ า� เนินการในชมรม ได้แก่
การให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารตามธงโภชนาการ เทคนิคการปรับเปลี่ยนนิสัยการกินเพื่อพิชิตอ้วน พิชิต
พุง มีการสอนการท�าอาหารที่มีคุณทางโภชนาการส�าหรับผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมกลุ่มสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 3 ชั่วโมง
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(จันทร์ พุธ ศุกร์) โดยการลีลาศเพื่อสุขภาพ การร้องเพลงคาราโอเกะ การฟ้อนร�า การบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพ
ได้แก่ แอโรบิค 25 ท่า ฝึกลมปราณ “ชี่กง 18 ท่า” แกว่ง แขน ลีลาศเพื่อสุขภาพ ซึ่งสมาชิกสามารถเลือกท�ากิจกรรม
ได้ตามความสนใจ การฝึกโยคะอาสนะ การดูแลสุขภาพช่องปาก การบริหารกล้ามเนื้อรอบช่องปากและลิ้น
จัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศิลปะประดิษฐ์ ท�าร่มการบูร ท�าของที่ระลึกปลาตะเพียน ท�าตุ๊กตา
เครื่องหอม ร้อยสร้อยหิน ท�าตุ้มกุหลาบของขวัญวันวาเลนไทน์ ท�าขันหมากเบ็งจิ๋ว ท�าบุญตักบาตร การปฏิบัติธรรม
ในวันส�าคัญทางศาสนาและวันส�าคัญของทางราชการ กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ลดภาวะโลกร้อนโดยการปลูกต้นไม้
500 ต้น การเยี่ยมสมาชิกที่เจ็บป่วย ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับเยาวชน มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชมรมอื่นๆ

ผลกำรด�ำเนินงำน
จุดเด่นของชมรม มีการประเมินผลกิจกรรมที่ด�าเนินการทุกกิจกรรมและประเมินความพึงพอใจของ
สมาชิก ชมรม มีการติดตามภาวะสุขภาพของสมาชิกหลังเข้าร่วมกิจกรรมครบ 1 ปี พบว่า ร้อยละ 89 ยังคงมีสมรถ
ภาพร่างกายอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ดูแลตนเองได้ดี ผูส้ งู อายุมพี ฤติกรรมการกินอาหารได้ครบ 5 หมูแ่ ละมีพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์มากกว่าร้อยละ 70 ผู้สูงอายุมีค่าดัชนีมวลกาย ค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอว ไขมันในเลือดลดลง และผู้สูงอายุ
มากกว่าร้อยละ 80 พึงพอใจมากต่อการจัดกิจกรรม

4. ชมรมผู้สูงอำยุบ้ำนไฮ่ ต.ปลำโหล อ.วำริชภูมิ จ.สกลนคร
ชมรมผู้สูงอายุบ้านไฮ่ ตั้งอยู่บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 ต�าบลปลาโหล อ�าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ก่อตั้ง
ขึน้ เมือ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 โดยเริม่ จากการรวมกลุม่ ของผูท้ มี่ คี วามสนใจและมีอดุ มการณ์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ มีแรงจูงใจในการท�างานคือสร้างพื้นที่ให้ผู้สูงอายุที่รวมกลุ่มได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก สามารถด�าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและ
เป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับอาชีพ พัฒนาตนเอง การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานชมรม ก�าหนดวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ ระเบียบข้อบังคับของชมรม มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและชุมชนได้รบั ทราบหลายช่องทาง ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวของชุมชน
การติดบอร์ด ท�าหนังสือแจ้งกับสมาชิกโดยตรง คณะกรรมการชมรมมีการประชุมร่วมกันอย่างสม�า่ เสมอ ได้รบั ความ
ร่วมมือและการสนับสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านปลาโหล องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชน
ในการพัฒนาการด�าเนินงานพัฒนาชมรม ปัจจุบนั มีสมาชิก จ�านวน 130 คน สมาชิกสามัญจ�านวน 106 คน สมาชิก
วิสามัญ จ�านวน 24 คน ได้รับอนุมัติรับเป็นสมาชิกสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจ�าจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2554

ผลกำรด�ำเนินงำน
การบริหารจัดการชมรม คณะกรรมการบริหารชมรม มีสว่ นร่วมในการจัดท�าแผนงานโครงการร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยงบประมาณที่ใช้ในชมรมส่วนใหญ่มาจากกองทุนสุขภาพต�าบลปลาโหล และยังมีแหล่ง
เงินจากค่าสมัครสมาชิกรายปี เงินบริจาค เงินจากดอกผลหรือเงินรายได้อันเกิดจากทรัพย์สินของชมรม เงินรายได้
จากผลิตภัณฑ์ต่างๆของชมรม
กิจกรรมการดูแลสุขภาพของสมาชิกในชมรมมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลปลาโหลตรวจสุขภาพ
ประจ�าปีให้สมาชิกครบทุกคน คณะกรรมการของชมรมและอาสาสมัครสาธารณสุขเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของสมาชิก
โดยการชัง่ น�า้ หนัก วัดส่วนสูง ค�านวณค่าดัชนีมวลกาย วัดเส้นรอบเอว ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรม
ออกก�าลังกาย ประเมินความสามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวันขั้นพื้นฐาน ส�ารวจสถานะเศรษฐกิจ และจัดท�าฐาน
สูงวัย สูงค่า พึ่งพาตนเอง
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ข้อมูลภาวะสุขภาพ สถานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกและน�าข้อมูลมาจัดท�าโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและแก้ไข
ปัญหา เช่น จากการประเมินพฤติกรรมการออกก�าลังกายของสมาชิก พบว่า ผู้สูงอายุมีการออกก�าลังกายน้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 57 ชมรมผู้สูงอายุบ้านไฮ่จึงได้ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการออกก�าลังกาย
ด้วยการร�าผ้าขาวม้าสารภัญญะซึ่งจะด�าเนินการทุกวันพระหลังจากถวายภัตตาหารเช้า อย่างน้อย 30 นาที โดยมี
นายไตรยงค์ จันทร์ทองศรี เป็นผู้น�าด้านกีฬาและในการประชุมประจ�าเดือนของชมรมทุกครั้งจะจัดให้มีกิจกรรม
ฟ้อนร�าและดูแลสุขภาพช่องปาก
การจัดสวัสดิการและให้การการช่วยเหลือเพือ่ นสมาชิกเมือ่ เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลมีสวัสดิการเยีย่ ม
ป่วย 100 บาทต่อคืน 1 ปีไม่เกิน 7 วัน เมื่อเสียชีวิตมอบเงินสงเคราะห์ 10,500 บาท ส�าหรับสมาชิกที่ต้องการมี
รายได้เสริม ได้จัดตั้งกลุ่มเครื่องจักรสานอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน เช่น ก่องข้าว หมวก ข้องใส่ปลา ขายในชุมชน
และมีกลุ่มข้าวฮางเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมในชุมชนสามารถส่งขายทั้งภายในและนอกจังหวัด ส่งเสริมการออม
เงินให้กับสมาชิกโดยออมเงินเดือนละ 20 บาทและออมเงินสัจจะตามก�าลังเป็นรายเดือน ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา
กิจกรรมทีช่ มรมท�าร่วมกับชุมชนส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมด้านประเพณี วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ โดยเป็นแกน
หลักในการจัดงาน มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกหลานในชุมชนทั้งในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น
การจักรสานไม้ไผ่ ใบมะพร้าว ท�าข้าวฮาง มีการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานจากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
และศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี

5. ชมรมผู้สูงอำยุต�ำบลวัดหลวง อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
จากนโยบายกระทรวงสาธรณสุขที่ต้องการให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่มกันเป็นชมรม ท�าให้ผู้สูงอายุของต�าบล
วัดหลวงมีการรวมตัวกันจัดประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนพัฒนา โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบลต�าบลวัดหลวง และองค์การบริหารส่วนต�าบลวัดหลวง ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพือ่ ให้ชมรมฯ ด�าเนิน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาดูงานของสมาชิกชมรม ท�าให้ผู้สูงอายุที่เข้ามาร่วมกิจกรรม
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ได้พบปะสังสรรค์กับคนวัยเดียวกัน สนุกสนานเวลามาร่วมกิจกรรมของชมรม ท�าให้ไม่
ซึมเศร้าจะช่วยให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพดี อายุยืน”การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุต�าบลวัดหลวง สามารถด�าเนินงานมาได้
อย่างต่อเนื่อง และมีความเข้มแข็งจนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชมรมฯอื่นๆ เกิดจากปัจจัยส�าคัญๆ ดังนี้
1. ประธานชมรมผู้สูงอายุ เป็นตัวอย่างที่ดี ทั้งในด้านความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง เป็นตัวอย่างที่ดี
มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และการยอมรับ ความศรัทธาจากสมาชิกและชุมชน ถือเป็นก�าลังส�าคัญในการ
ก่อตั้งและพัฒนาชมรมให้เข้มแข็ง
2. ชมรมมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การเน้นกิจกรรมนันทนาการและการเพิ่มเติมในเรื่องสุขภาพ ท�าให้
ผู้สูงอายุสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
3. ชมรมมีแกนน�าชมรมฯ ที่เข้มแข็ง สามัคคี เสียสละ รักชุมชน
4. ชมรมมีการติดตาม/ประเมินผลการด�าเนินงาน/กิจกรรม อย่างสม�่าเสมอ
5. มีการบริหารจัดการชมรมฯ ที่ดีมีประสิทธิภาพ
6. ชมรมมีกิจกรรมทัศนศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาชมรม กับชมรมฯ อื่น
และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ท�าให้ชมรมฯ มีความเข้มแข็ง
7. ชมรมใช้ศักยภาพของแกนน�าและผู้สูงอายุในชุมชน เป็นแหล่งถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ผลกำรด�ำเนินงำน
ปัจจุบันมีสมาชิก 400 คน และเก็บค่าสมาชิกตลอดชีวิต คนละ 100 บาท คณะกรรมการชมรมฯ
ของเรามีการจัดตั้งในรูปของคณะกรรมการกิจกรรมที่ต้องให้ความส�าคัญ คือ กิจกรรมนันทนาการและเพิ่มด้วย
ความรู้ด้านสุขภาพ ทั้งด้านอาหารสุขภาพ การออกก�าลังกาย การดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี เรามีการนัดพบปะกัน
ทุกเดือน “สมาชิกชมรมฯ และประธานฯ จะท�าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องสุขภาพ ทางชมรมฯไม่ดื่มน�้าอัดลม
ไม่ทานหวาน ไม่ทานเค็ม ปลูกผักครัวเรือนกินเอง ปลูกสมุนไพรประจ�าบ้าน ท�าเป็นตัวอย่างทีด่ แี ก่ชมุ ชน” ปัจจุบนั
ชมรมผูส้ งู อายุ เป็นแกนหลักในการด�าเนินงานของชุมชน ทัง้ งานด้านประเพณี การส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญาไทย แนวทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ปลูกผักในกะละมัง เนื่องจากน�้าท่วมบ่อย ปลูกข้าวปลอดสารพิษ ท�าน�้ายา
ล้างจาน น�้ายาซักผ้า โดยเฉพาะงานสืบสานประเพณี ชมรมฯช่วยเป็นหลักในการจัดการ ท�าให้ผู้สูงอายุ ครอบครัว
และเยาวชนรุ่นหลัง ยึดมั่นในประเพณีของชุมชนส�าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลวัดหลวง ได้สอดแทรก
กิจกรรมด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรมของชมรม เช่น การตรวจสุขภาพ

6. ต�ำบลหนองปลำไหล อ�ำเภอวังทรำยพูน จังหวัดพิจิตร
จุดเริ่มต้นการด�าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลให้บริการผู้สูงอายุที่บ้าน กระทรวง
สาธารณสุขก�าหนดให้มีการเพิ่มแผนยุทธศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุ เป็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ท�าให้ รพ.สต.บ้านคลอง
สะแก-ป่าหวาย ได้ด�าเนินการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุระดับหมู่บ้านขึ้น แกนน�าผู้สูงอายุได้เข้าร่วมศึกดูงานที่องค์การ
บริหารส่วนต�าบลหาดเสีย้ ว จังหวัดสุโขทัย และหลังจากได้ไปศึกษาดูงานมาแล้วจึงได้กลับมาท�าแผนร่วมกันภายใน
ต�าบลหนองปลาไหลมีการจัดตั้งคณะกรรมการชมรมภาพต�าบล ก�าหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ของชมรมผู้สูง
อายุร่วมกัน โดยแผนการพัฒนาหลักคือ ทีมสุขภาพสหวิชาชีพในการดูแลผู้สูงอายที่ติดบ้าน ติดเตียง และมีปัญหา
สุขภาพ พร้อมทั้งได้วางแผนการดูแลรักษาผู้สูงอายุเฉพาะรายอย่างต่อเนื่อง) และการสร้างขวัญก�าลังใจให้กับ
ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ชมรมผู้สูงอายุต�าบลหนองปลาไหล ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดเวทีต้อนรับการประชุมแกน
น�าผู้สูงอายุสัญจร ระดับจังหวัด ประจ�าปี 2556 ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข , องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น , อสม. , ผู้น�าชุมชน , ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ ของต�าบล หนองปลาไหล นอกจากนี้เรายังมีการ
เตรียมการด�าเนินงานผู้สูงอายุส�ารอง คือ เตรียมคนที่อายุไม่ถึง 60 ปีไว้เป็นประธานคนต่อไป

ผลกำรด�ำเนินงำน
ผ่านการประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ในปี 2555 และผ่านการประเมินต�าบลการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวด้วย (ต�าบล LTC) ในปี 2556 ท�าให้ผู้สูงอายุที่ติดเตียงสามารถพัฒนามาเป็นผู้สูงอายุติดสังคมได้
จ�านวน 4 คน ผู้สูงอายุที่ติดเตียงสามารถพัฒนามาเป็นผู้สูงอายุติดบ้านได้ จ�านวน 3 คน ดูแลสุขภาพช่องปาก ,
การประเมินและดูแลข้อเข่าเสื่อม , การตรวจวัดสายตาและส่งต่อเข้ารับการแก้ไขได้อย่าง 100 เปอร์เซ็นต์

สูงวัย สูงค่า พึ่งพาตนเอง
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สูงวัย สูงค่า พึ่งพา ตนเอง
(Aging Self Care)

ผังกระบวนกำรชุดควำมรู้กำรพัฒนำชมรมผู้สูงอำยุ
สูงวัย สูงค่ำ พึ่งพำตนเอง (Aging Self Care)
(Work Process Flow : Knowledge Blue Print)

บทที่ 3 บทบำทของผู้ใช้ และ

ผู้จัดกำรชุดควำมรู้

บทบำทของผู้ใช้ชุดควำมรู้และผู้จัดกำรชุดควำมรู้กำรพัฒนำชมรมผู้สูงอำยุ
• ผูท้ จี่ ะใช้ชดุ ความรูก้ ารพัฒนาชมรมผูส้ งู อายุ อาจเป็นแกนน�าผูก้ อ่ ตัง้ ชมรมผูส้ งู อายุ แกนน�าชุมชน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในระดับต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสนับสนุนการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ
• ผูจ้ ดั การชุดความรูก้ ารพัฒนาชมรมผูส้ งู อายุอาจจะเป็นเจ้าหน้าทีผ่ ขู้ บั เคลือ่ นชุดความรูส้ กู่ ารปฏิบตั ิ
ในระดับ ส�านักฯ/กรม/จังหวัด ฯลฯ โดยมีบทบาทดังนี้
ผู้ใช้ความรู้การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ

ผู้จัดการชุดความรู้การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ

1. ศึกษา ท�าความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติของ
ชุดความรู้การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ
2. ด�าเนินการในภาคปฏิบัติตามแนวทางของชุด
ความรู้และปรับใช้ให้สอดคล้องบริบทขององค์กร/
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย
3. สรุปบทเรียน คืนความรูก้ ลับสูผ่ จู้ ดั การความรูก้ าร
พัฒนาชมรมผู้สูงอายุ
4. ให้ความร่วมมือในการเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่ง
ข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การพั ฒ นาชุ ด ความรู ้ ก าร
พัฒนาชมรมผู้สูงอายุ

1. เป็นกลไกหลักส�าคัญในการขับเคลื่อน(Enable)
ให้ชุดความรู้ได้น�าไปสู่การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของชุดความรู้การพัฒนาชมรมผู้สูง
อายุ
2. อ�านวยความสะดวกประสานงานหน่วยงานผู้ที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการของชุดความรู้ให้กับผู้ใช้
ความรู้(Facilitator)
3. การให้ค�าปรึกษา แนะน�า แนวทางปฏิบัติแก่ผู้ใช้
ความรู้ (Counsellor)
4. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้ชุดความรู้ พร้อม
สรุปบทเรียน และสร้างคุณค่าของชุดความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
5. บริหารความรู้ให้เกิดวงจรการพัฒนาอย่างต่อ
เนื่อง
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เกณฑ์การประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ กรมอนามัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชมรม
1.1 อุดมการณ์
ไม่มี
มี
1.2 จ�านวนสมาชิก
ต�่ากว่า 50 ปี
50 - 59 ปี
80 ปีขึ้นไป
การช่วยเหลือตนเองด้านร่างกาย/สุขภาพของสมาชิก
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เมื่อออกนอกบ้าน
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ทั้งในบ้านและนอกบ้าน
1.3 สถานที่ตั้งของชมรม
ไม่มี
มี (ระบุได้เพียง 1 สถานที่)
โรงพยาบาล
โรงเรียน
สถานีอนามัย
วัด
อบต./เทศบาล
อื่นๆ ระบุ
(คะแนนมีเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น)
สถานที่หรือบุคคลที่จะติดต่อกับผู้อื่นได้สะดวก
ไม่มี
มี (ระบุ)
ส่วนที่ 2 คณะกรรมการของชมรมฯ
2.1 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ
ไม่มี
มี
2.2 การประชุมคณะกรรมการฯ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มี
มี
1 ครั้ง
2 ครั้ง

คะแนน
คะแนน

=
=

0
2

= 2

คะแนน
คะแนน
คะแนน

=
=
=

1
2
2

= 5

คะแนน
คะแนน

=
=

3
2

= 5

คะแนน

=

0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

=
=
=
=
=
=

1
1
1
1
1
2

= 2

คะแนน
คะแนน

=
=

0
1

= 1

0
1

= 1

รวม 15 คะแนน
คะแนน
คะแนน

=
=

คะแนน
=
0
คะแนน
=
1
คะแนน
=
2
สูงวัย สูงค่า พึ่งพาตนเอง
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2.3 การประชุมคณะกรรมการฯ กับองค์กรภายนอกในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี
คะแนน
=
0
= 3
มี
1 ครั้ง
คะแนน
=
1
2 ครั้ง
คะแนน
=
2
2.4 โครงสร้างของคณะกรรมการฯ มีจ�านวนวนทั้งหมด ..................................คน
ชาย
คะแนน
=
0
หญิง
10%
คะแนน
=
1
20%
คะแนน
=
2
= 5
30%
คะแนน
=
3
40%
คะแนน
=
4
50%
คะแนน
=
5
รวม 10 คะแนน
ส่วนที่ 3 กฎ กติกา
3.1 ระเบียบข้อบังคับของชมรม
ไม่มี
คะแนน
=
0
= 3
มี ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
คะแนน
=
2
เป็นลายลักษณ์อักษร
คะแนน
=
3
วัตถุประสงค์ของชมรม
คะแนน
=
1
หลักเกณฑ์รับสมาชิก
คะแนน
=
1
โครงสร้างบทบาท
คะแนน
=
1
= 5
ระเบียบการเงิน
คะแนน
=
1
แผนงาน/โครงการจัดกิจกรรม
คะแนน
=
1
(ให้คะแนนได้ทุกข้อที่มี)
3.2 การตรวจสอบด้านการเงินของชมรม
ไม่มี
คะแนน
=
0
มี
ไม่ประกาศให้สมาชิกทราบ
คะแนน
=
1
= 2
ประกาศให้สมาชิกทราบ
คะแนน
=
2
รวม 10 คะแนน
ส่วนที่ 4 การระดมทุน
4.1 จากสมาชิกในรอบปีที่ผ่านมา
ไม่มี
คะแนน
=
0
มี
= 8
1. เป็นครั้งคราว
คะแนน
=
5
2. สม�่าเสมอ เช่นเดือนละ 1ครั้งหรือปีละ 1 ครั้ง
คะแนน
=
8
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4.2 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่มี
มี
4.3 จากองค์กรเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ
ไม่มี
มี
4.4 จากภาครัฐ (กระทรวง กรมฯ กอง โรงพยาบาลสถานีอนามัย ฯลฯ)
ไม่มี
มี
4.5 ฌาปนกิจสงเคราะห์
ไม่มี
มี
ส่วนที่ 5 กิจกรรมที่ชมรมด�าเนินการ
5.1 กิจกรรมออกก�าลังกายร่วมกันในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มี
มี
จ�านวน ...............ครั้ง
12 ครั้ง
11 ครั้ง
10 ครั้ง
9 ครั้ง
8 ครั้ง
7 ครั้ง
6 ครั้ง
5 ครั้ง
4 ครั้ง
3 ครั้ง
2 ครั้ง
1 ครั้ง
5.2 กิจกรรมการตรวจสุขภาพร่วมกันในกลุ่มสมาชิกในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี
มี
1 ครั้ง
2 ครั้งขึ้นไป

คะแนน
คะแนน

=
=

0
5

= 5

คะแนน
คะแนน

=
=

0
3

= 3

คะแนน
คะแนน

=
=

0
3

= 3

คะแนน
คะแนน

=
=

0
2

= 2

รวม 20 คะแนน
คะแนน

=

0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4

คะแนน
คะแนน
คะแนน

=
=
=

0
3
5
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5.3 เยี่ยมเยียนสมาชิกที่เจ็บป่วยพิการหรือทุพพลภาพในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มี
คะแนน
มี
1 ครั้ง
คะแนน
2 ครั้งขึ้นไป
คะแนน
5.4 การเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี
คะแนน
มี
จ�านวน...................ครั้ง
1 ครั้ง
คะแนน
2 ครั้งขึ้นไป
คะแนน
5.5 ช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านการเงิน/สิ่งของแก่เพื่อนสมาชิกในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี
คะแนน
มี
จ�านวน...................ครั้ง
1 ครั้ง
คะแนน
2 ครั้งขึ้นไป
คะแนน
5.6 ชมรมฯ เป็นแหล่งศึกษาดูงานหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชมรมหรือหน่วยงานอื่นๆ
ไม่มี
คะแนน
มี
จ�านวน..................ครั้ง
1 ครั้ง
คะแนน
2 ครั้งขึ้นไป
คะแนน
5.7 กิจกรรมอื่นๆในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี
มี
จ�านวน............................ครั้ง
ระบุกิจกรรม
1 ข้อ
คะแนน
2 ข้อ
คะแนน
3 ข้อ
คะแนน
4 ข้อ
คะแนน
ตั้งแต่ 5 ข้อ
คะแนน
ผลการประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่ 1 (ดีเยี่ยม)
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่ 2 (ดีมาก)
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่ 3 (ดีใช้ได้)
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับที่ 4 (ดีเล็กน้อย)
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=
=
=

0
3
5

=

0

=
=

3
5

=

0

=
=

3
5

= 5

= 5

= 5

ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา
=
0
=
=

=
=
=
=
=

3
5

= 5

1
2
= 5
3
4
5
รวม 45 คะแนน

คะแนนร้อยละ 80 – 100
คะแนนร้อยละ 60 – 79
คะแนนร้อยละ 40 – 59
คะแนนร้อยละต�่ากว่า 40

ดีเยี่ยม ได้คะแนน 80 – 100 ชมรมของท่าน อยู่ในเกณฑ์ ที่ดีเยี่ยมระดับ 1 ขอให้ชมรมของท่าน
เข้มแข็งและยืนยาวตลอดไป และสมาชิกทุกๆ คน มีชวี ติ ทีย่ นื ยาวอย่างมีความสุข มีการช่วยเหลือซึง่ กันและกันอย่าง
สม�่าเสมอ และมีการพัฒนาชมรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นชมรมที่สมาชิกทุกคนมีสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ ต�าบลต้นแบบ
จะต้องมีคะแนนชมรมฯ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ดีมาก ได้คะแนน 60 – 79 ชมรมของท่าน อยู่ในเกณฑ์ ดีมากระดับ 2 ชมรมของท่านเข้มแข็ง
ขอให้ทกุ ๆ คนในชุมชนร่วมสร้างสรรค์ และพัฒนาชมรมอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ มุง่ สูร่ ะดับดีเยีย่ ม การก่อตัง้ ชมรมผูส้ งู อายุ
ขอให้สมาชิกเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์อย่างท่องแท้เสียก่อน จะท�าให้ชมรมอยู่ได้ยืนยาว มั่นคงต่อไป
ดีใช้ได้ ได้คะแนน 40 – 59 ชมรมของท่าน อยู่ในเกณฑ์ดีใช้ได้ระดับ 3 ขอให้พัฒนาชมรมต่อไป
กิจกรรมจะน�าพาให้ผู้สูงอายุในชมรมได้พบปะสังสรรค์ ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ อาจกล่าวได้ว่า
กิจกรรมของชมรมเป็นตัวบ่งชี้ถึงความส�าเร็จของการด�าเนินงานชมรมเลยทีเดียว
ดีปานกลาง ได้คะแนน ต�่ากว่า 40
ชมรมของท่าน อยูใ่ นเกณฑ์ ดีเล็กน้อยระดับ 4 ปัจจัยหลักในการน�าชมรมสูค่ วามส�าเร็จนัน้ อยูท่ สี่ มาชิก
ทุกๆ คน ขอให้สมาชิกเข้าใจในหลักการหรืออุดมการณ์ของการก่อตั้งชมรมว่า ชมรมเป็นของตนเองโดยตรง
เพื่อตนเองและสังคม จะท�าให้ชมรมประสบความส�าเร็จตามความมุ่งหมาย การจัดกิจกรรมของชมรมควรมี
หลากหลายรูปแบบให้สอดคล้องกับความประสงค์ของสมาชิก ขอให้ท่านพัฒนาชมรมต่อไป
ส�านักอนามัยผู้สูงอายุ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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ระเบียบสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานชมรมผู้สูงอายุ
ในเครือข่ายสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ
พ.ศ. 2552
เพื่ อ ให้ ช มรมผู ้ สู ง อายุ ใ นเครื อ ข่ า ยสมาคมสภาผู ้ สู ง อายุ แ ห่ ง ประเทศไทยในพระราชู ป ถั ม ภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นมาตรฐานเดียวกัน
อาศัยอ�านาจตามความหมายในข้อบังคับสมาคมสภาผู้ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ.2552 ข้อ 26 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร สมาคม
สภาผู ้ สู ง อายุ แ ห่ ง ประเทศไทยฯ จึ ง ตราระเบี ย บสมาคมสภาผู ้ ผู ้ สู ง อายุ แ ห่ ง ประเทศไทยในพระราชู ป ถั ม ภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานชมรมผู้สูงอายุในเครือข่ายสมาคมสภาผู้สูงอายุ
แห่งประเทศไทยฯ พ.ศ.2552 ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บสมาคมสภาผู ้ สู ง อายุ แ ห่ ง ประเทศไทยในพระราชู ป ถั ม ภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานชมรมผู้สูงอายุในเครือข่ายสมาคมสภาผู้สูงอายุ
แห่งประเทศไทยฯ พ.ศ.2552”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานชมรมผู้สูงอายุในเครือข่ายสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ.2546
ข้อ 4 ชมรมผูส้ งู อายุ คือ กลุม่ ผูส้ งู อายุ ซึง่ มีอายุเกิน 60 ปีบริบรู ณ์ขนึ้ ไปรวมทัง้ ผูท้ มี่ อี ายุตงั้ แต่ 25-59
ปีขนึ้ ไป ไม่เกิน 1 ใน 4 ของผูม้ อี ายุเกิน 60 ปีบริบรู ณ์ขนึ้ ไปไม่เลือกเพศหรือสัญชาติ รวมกันเป็นชมรมโดยวัตถุประสงค์
ตรงกัน หรือจัดกิจกรรมร่วมกัน
ข้อ 5 จ�านวนสมาชิกของชมรมต้องมีผสู้ งู อายุทมี่ อี ายุเกิน 60 ปีบริบรู ณ์ขนึ้ ไปอย่างน้อย 30 คน และ
จะมีจ�านวนมากเท่าใดให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการชมรม
ข้อ 6 ชมรมประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
กับสมาชิกวิสามัญที่มีอายุตั้งแต่ 25-59 ปีขึ้นไป โดยให้มีสมาชิกวิสามัญไม่เกิน 1 ใน 4 ของสมาชิกสามัญ
ข้อ 7 ชมรมต้องมีขอ้ บังคับ และระเบียบของชมรมเองโดยไม่ขดั กับข้อบังคับและระเบียบของสมาคม
สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ โดยแต่ละชมรมมีคณะกรรมการบริหารของชมรมเอง
ข้อ 8 ชมรมจะต้องมีคณะกรรมการบริหารชมรม มีจ�านวนมากน้อยตามแต่คณะกรรมการชมรม
ก�าหนด แต่อย่างน้อยจะต้องมีกรรมการต�าแหน่งดังต่อไปนี้
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- ประธานกรรมการ
- รองประธานกรรมการ
- เลขานุการ
- ผู้ช่วยเลขานุการ
- เหรัญญิก
- ผู้ช่วยเหรัญญิก
- นายทะเบียน และกรรมการอื่นตามความจ�าเป็น
ข้อ 9 ชมรมจะต้องมีสถานทีต่ งั้ ของชมรม มีปา้ ยชือ่ ชมรมให้สามารถมองเห็นได้ภายในชมรมจะต้อง
มีครุภัณฑ์เครื่องใช้พอสมควร หากเป็นไปได้ควรตั้งในศาลาประชาคมหรือศาลาวัด ฯลฯ เพราะต้องอาศัยคนดูแล
สถานที่ตั้งมีเลขที่.........หมู่ที่............ซอย..................ถนน...................ต�าบล......................อ�าเภอ................
จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์...........................หรือโทรศัพท์ สามารถส่งข่าวสารหรือติดต่อได้
ข้อ 10 ชมรมต้องมีส�านักงานเป็นที่ประชุมกรรมการหรือจัดกิจกรรม เช่น ออกก�าลังกาย ฯลฯ
ส�านักงานจะเป็นแห่งเดียวกับที่ตั้งของชมรมก็ได้
ข้อ 11 ชมรมต้องจัดให้มีทะเบียนต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน เช่น
- ทะเบียนสมาชิก
- ทะเบียนพัสดุ – ครุภัณฑ์ (ถ้ามี)
- ทะเบียนเงินสด
- สมุดเยี่ยมเมื่อมีบุคคลมาเยี่ยม
- บัญชีจ่ายเงิน
- สมุดบันทึกการประชุม ฯลฯ
ข้อ 12 เมื่อจัดตั้งเป็นชมรมแล้ว ขอให้สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทยฯ ประจ�าจังหวัดหรือประจ�ากลุ่มเขต แล้วแต่กรณีโดยไม่จ�ากัดเวลาของการจัดตั้งชมรม
ข้อ 13 ชมรมควรมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และควรจัดกิจกรรมเป็นประจ�าอย่างน้อย
3 กิจกรรม เช่น กิจกรรมออกก�าลังกาย กิจกรรมส่งเสริมรายได้และกิจกรรมทางศาสนา
ข้อ 14 ชมรมต้องประสานงานกับผู้น�าท้องถิ่น เช่น สถานีอนามัย เทศบาล อบต. ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน
เจ้าอาวาส เพื่อขอความช่วยเหลือและสนับสนุนชมรม
ข้อ 15 ชมรมต้องเผยแพร่ผลงานทีไ่ ด้ได้ดา� เนินการไปแล้วให้สาธารณชนทราบเพือ่ ให้เกิดความศรัทธา
ในชมรมเอง
ข้อ 16 ชมรมต้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกโดยปรึกษาหารือกับสมาชิก
ก่อนจัดกิจกรรม พยายามให้ผู้สูงอายุในชมรมมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ข้อ 17 หากชมรมมีปัญหาหรือขอสนับสนุนวิชาการ ขอให้ประสานงานกับประธานสาขาสมาคมสภา
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจ�าจังหวัดหรือประจ�ากลุ่มเขต
ข้อ 18 หากชมรมมีสมาชิกมากเกินไป สามารถแยกออกไปจัดตัง้ ชมรมใหม่ได้อกี แม้จะอยู่ในหมูบ่ า้ น
เดียวกัน
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ข้อ 19 ชมรมผู้สูงอายุมีความคิดเป็นอิสระ ตัดสินใจในปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง
ข้อ 20 ชมรมผู้สูงอายุควรบริหารชมรมให้ได้รับความนับถืออย่างมีศักดิ์ศรีจากบุคคลในชุมชน
ตลอดจนชมรมและกลุ่มอื่นๆ
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

(นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน)
ประธานกรรมการบริหารสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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