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บทคัดยอ  

 

บทความน้ี มุงนำเสนอ รูปแบบการพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพของชมรมผูสูงอายุตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี             

จังหวัดนครปฐม และผลลัพธท่ีเกิดจากการมีสวนรวม ประเด็นความสำเร็จ ไดแก “เกิดการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุและ

ประชาชนทุกชวงวัยท่ีรวมตัวออกกำลังกายจำนวนอยางนอย 40 คน อยางตอเน่ืองทุกสัปดาห สัปดาหละอยางนอย 3 วันๆ ละ 

30-60 นาที”  เมื่อพิจารณาการดำเนินงานตลอดโครงการ สรุปไดวา 

1. รูปแบบการรวมกลุมสงเสริมสุขภาพของชมรมผูสูงอายุตำบลวัดแค พัฒนาจากการรวมกลุมแบบเปนทางการท่ีมี

กิจกรรมหลักคือการประชุมประจำเดือน และอบรมใหความรู โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูกำหนดกิจกรรมและ

ประชาชนเปนผูรวมแสดงความคิดเห็น  เปนกลุมสรางเสริมสุขภาพท่ีมีชมรมผูสูงอายุตำบลวัดแคเปนกลไกหลักในการ 

ขับเคลื่อนงาน สรางการมสีวนรวม  กำหนดรูปแบบ ขอตกลง  บริหารจัดการ โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทผลกัดนั 

หนุนเสริม อำนวยความสะดวก และมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลเปนท่ีปรึกษา ภาคีรวมดำเนินงาน 

2. ความสำเร็จและผลลัพธของการพัฒนารูปแบบบกลุมสงเสริมสุขภาพของชมรมผูสูงอายุตำบลวัดแค สรปุไดวา 

1) ผูสูงอายุจำนวน 40 คนหรือคิดเปนรอยละ 50 ของผูสูงอายท่ีุเขารวมกิจกรรม สุขภาพแข็งแรงข้ึน 2) ผูสูงอายุมีสุขภาพจิตท่ี

ดีข้ึน ลดความเหงา เศรา จากการตองอยูบานคนเดียว หรืออยูกับลูกหลาน จากการไดใชเวลาในการทำกิจกรรมกลุม 

แลกเปลี่ยน พูดคุยกับเพ่ือน  ในชวงวัยเดียวกันเปนประจำทำใหรูสึกมีคุณคามากยิ่งข้ึน 3) เกิดการรวมกลุมสรางเสริมสุขภาพ

ของประชาชนทุกชวงวัย 
 

คำสำคัญ : การพัฒนารูปแบบ กลุมสรางเสริมสุขภาพ ชมรมผูสงูอายุ 
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Abstract 

 

 This article presents the health promotion development model of the elderly club of Wat Khae 

Subdistrict. Nakhon Chai Si District Nakhon Pathom Province And the result of participation Successful 

issues include "Health promotion among the elderly and people of all ages who continuously exercise at 

least 40 people every week. At least 3 days a week for 30-60 minutes each time. "When considering the 

operation throughout the project, it can be concluded that 

 1. The health promotion group model of the elderly club of Wat Khae Developed from a formal 

grouping whose main activities are monthly meetings And training for knowledge With local administrative 

organizations determining activities and citizens sharing opinions Is a health promotion group with the 

Elderly Club of Wat Khae Sub-district as the main mechanism for Drive work Create participation in 

determining the management agreement form by the local administrative organization to play a role in 

promoting, facilitating and facilitating And have a Tambon Health Promotion Hospital as a consultant Joint 

operating partners 

 2. The success and the results of the model development on the health promotion group of the 

Elderly Club at Wat Khae can be concluded that 1) 40 elderly people or 50% of the elderly who 

participated in the activity 2) Elderly have better mental health, reduce loneliness and sadness from 

having to stay at home alone. Or with children From spending time on group activities, exchanging 

conversations with friends In the same age as makes sense to have even more value 3) the integration of 

health promotion for people of all ages with. 
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1. บทนำ  
 

จังหวัดนครปฐมจัดวาเปนสังคมสูงอายุแบบสมบูรณ (Complete aged society) เน่ืองดวยมีจำนวนผูสูงอายุ              

สูงถึง 134,579 คน คิดเปนรอยละ 16.9 (จากจำนวนประชากร 792,022 คน)   ภาพรวมดัชนีการสูงอายุของประชากร                

เทากับ 108.5 (การท่ีดัชนีการสูงอายุมากกวา 100 แสดงวา โครงสรางประชากรมีการเปลี่ยนแปลง คือมีประชากรผูสูงอายุ

มากกวาประชากรเด็ก)  โดยอำเภอท่ีมีดัชนีสูงอายุสูงสุดคือ อำเภอนครชัยศรี  121.9 เปนผูสูงอายุท่ีพ่ึงตนเองได รอยละ 96.9  

ผูสูงอายุกลุมติดบาน รอยละ2.2 และกลุมติดเตียง รอยละ 0.85  คนภาพรวมมีผูสูงอายุภาวะพ่ึงพิงรอยละ 3.05            

(ขอมูล HDC ณ วันท่ี 4 ตุลาคม 2561)  

 จากขอมูลพบวา นอกจากปญหาสุขภาพดานรางกายแลวยังมีปญหาทางสังคมอีกดวย อาทิ มีภาวะซึมเศราผิดปกติ

อีกจำนวน 309 คน จากจำนวนท่ีคัดกรอง 93,269 คน แมจะมีองคกรผูสูงอายุจำนวน 143 องคกร และโรงเรียนผูสูงอายุอีก 

17 แหงกระจายอยูทุกอำเภอในจังหวัดนครปฐม ตามขอมูล ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

นครปฐม แตพบวา กลุมองคกรตาง ๆ เหลาน้ันขาดความตอเน่ืองในการดำเนินงาน สาเหตุสำคัญสวนหน่ึงเปนเพราะวาการ

รวมกลุมเปนการจัดตั้งตามนโยบายของภาครัฐ โดยไมไดเกิดจากความพรอมของประชาชน 
 ชมรมผูสูงอายุตำบลวัดแค เดิมเปนกลุมท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายของภาครัฐ และมรีูปแบบกิจกรรมท่ีคลายคลึงกับชมรม

ผูสูงอายุในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ แตถือเปนกลุมท่ีเขมแข็งเพราะมีแกนนำชมรมผูสูงอายุท่ีเขมแข็ง และไดรับการสนับสนุนจากองคการ

บริหารสวนตำบลวัดแคเปนอยางดี ท่ีผานมามีกิจกรรม การดูแลซึ่งกันและกันในกลุม ผูสูงอายุไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ประสบการณรวมกันในกลุมจากการดำเนินกิจกรรมทุกวันอาทิตยแรกของเดือน (เดือนละหน่ีงครั้ง)  ซึ่งจะขอความอนุเคราะห

จากหนวยงานตาง ๆ เชน รพ.สต.วัดแค รพ.หวยพล ูรพ.หลวงพอเปน ฯลฯ มาเปนวิทยากรบรรยายใหความรูในเรื่องของการ

ดู แลรักษาสุ ขภาพ  การรับประทานอาหาร ท่ี เหมาะสม กับ วัยสู งอายุ  แต ยั งมี ผู สู งอายุ ท่ี ติ ดบ าน อีก  100 คน                                

ท่ียังไมเห็นความสำคัญของการเขารวมกิจกรรม เน่ืองจากขาดความตระหนักและคิดวาสุขภาพรางกายไมแข็งแรง การเดินทาง

มาเขารวมกิจกรรมเปนเรื่องยุงยาก กลัววาจะเปนภาระของลูกหลาน ประกอบกับผูสูงอายุบางทานคิดวาตนเองอยูในชวงวัย

พักผอนจึงไมอยากเขาสังคม ไมอยากทำกิจกรรมใด ๆ ชมรมผูสูงอายุตำบลวัดแค จึงเห็นถึงความสำคัญของการ                     

สรางเสริมสุขภาพ ของผูสูงอายุท้ังดานรางกาย จิตใจและสังคม  ปรับบทบาทหนาท่ีเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน         

พัฒนาใหเกิด “บุคคลตนแบบการออกกำลังกาย” ในการสรางแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมรวมกลุมออกกำลังกายนำโดย

นายกองคการบริหารสวนตำบล วัดแค ซึ่งเปนท่ีเคารพรักของผูสูงอายุผลิตสื่ออยางงาย และสื่อสารชักชวนผานชองทางการ

สื่อสารออนไลน Line Group ซึ่งเปนชองทางการสื่อสารท่ีเขาถึงผูสูงอายุไดมากท่ีสุด นอกจากใชเทคโนโลยีการสื่อสารแลว ยัง

ประยุกตใชสื่อศิลปวัฒนธรรมการฟอนแคนซึ่งเปนศิลปวัฒนธรรมท่ีผูสูงอายุช่ืนชอบสรางแรงจูงใจ พรอมกับนวัตกรรม Heath 

Map แผนท่ีเเสดงกลุมเปาหมายเเละสมาชิก ซึ่งจะเเสดงถึงตำเเหนงท่ีตั้งบาน ขอมูลโรคประจำตัว เเละรายละเอียดตาง ๆ ท่ี 

องคการบริหารสวนตำบลวัดแคจดัทำข้ึน จนทำใหปจจุบันแมจะสิ้นสุดโครงการแลว แตกิจกรรมการออกกำลังกายไมไดหยุดลง

แตยังคงมีการออกกำลังกายอยางตอเน่ืองทุกวัน ผูสูงอายุสุขภาพรางกายแข็งแรงมากข้ึน รอยละ 70 รอบเอวลดลง อาการ

เจ็บปวยจากโรคประจำตัวดีข้ึนนอกจากน้ีในดานสังคมทำใหประชาชนรักและสามัคคีมากข้ึน จากการชวงเวลาในการ

แลกเปลี่ยนพูดคุย ทำความรูจักกันมากข้ึน ผูสูงอายุท่ีมีภาวะซึมเศรามีความสุขมากข้ึน ไมรูสึกโดดเดี่ยว ไมรูสึกเปนภาระ 

จำนวนสมาชิกเขารวมเพ่ิมมากข้ึนทุกชวงวัยพ้ืนท่ีออกกำลังกายท่ีอาคารเอนกประสงคขององคการบริหารสวนตำบลวัดแคน้ัน 

กลายเปน “พ้ืนท่ีสขุภาวะ”  

 

2. วัตถุประสงค 

เพ่ือนำเสนอรูปแบบการพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพของชมรมผูสูงอายุตำบลวัดแค รวมท้ังความสำเรจ็และผลลัพธ

จากการพัฒนา 
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3. เนื้อเร่ือง 
 

3.1 สภาพปญหา 

      ชมรมผูสูงอายุในชุมชนเปนกลไกสำคัญท่ีมีบทบาทสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพใหแกผูสูงอายุ  เน่ืองจากมี

ความใกลชิด เขาใจสภาพปญหาและความตองการของผูสูงอายุ รวมถึงสามารถเขาถึงและพัฒนาผูสูงอายุในชุมชนไดดีท่ีสุด แต

ในปจจุบันกลับพบวากลุมหรือชมรมผูสูงอายุในบางพ้ืนท่ียังขาดความเขมแข็งในการดำเนินงานเพ่ือสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

ท้ังดานรางกาย จิตใจและสังคม  กลาวคือ บางกลุมเพ่ิงอยูในระยะเริ่มตนของการรวมตัว  หรือบางกลุมแมจะมีการรวมตัวมา

นานแลวแตขาดการดำเนินกิจกรรมอยางตอเน่ืองใหแกผูสูงอายุในชุมชน  

ชมรมผูสูงอายุตำบลวัดแค จัดตั้งข้ึนเมื่อป พ.ศ.2557 มีสมาชิก  80 คน ท่ีผานมาจะมีกิจกรรมสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุท้ังในดานการอบรมใหความรูดูแลสุขภาพตนเอง การปฏิบัติตนเพ่ือลดภาระการเกิดโรค การออกกำลังกายท่ี

เหมาะสม การสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ การรับประทานอาหารท่ีถูกตองโดยวิทยากรในพ้ืนท่ีเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งโครงการน้ี

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินองคการบริหารสวนตำบลวัดแค  

จากการดำเนินงานท่ีผานมาพบวา ยังมีปญหาอุปสรรคและตองการการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใน

ชมรมผูสูงอายุในเรื่องการสรางความตระหนักใหผูสูงอายุใหความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ เน่ืองจากถึงแมจากขอมูลพบวา

ผูสูงอายุในตำบลวัดแคสวนใหญไมไดมีมปีญหาสุขภาพ คิดวาสุขภาพรางกายตนเองไมแข็งแรงจึงไมอยากเปนภาระของลูกหลาน

ในการพามาเขารวมกิจกรรม ประกอบกับการรวมกลุมในลักษณะท่ีผานมาเปนกลุมแบบเปนทางการท่ีหนวยงานทองถ่ินเปน

เจาภาพ เต็มรูปแบบ การถายทอดความรูจึงเปนลักษณะของนักวิชาการบอกเลากับประชาชน แมจะนาเช่ือถือแตโดยสวนใหญ

เปนการถายทอดท่ีมีอิทธิพลไมเทากับการบอกเลากันเองระหวางประชาชน  นอกจากน้ีท่ีผานมาคณะทำงานชมรมผูสูงอายุจงึยัง

ขาดโอกาสในการแสดงศักยภาพเทาท่ีควร  

ในป 2561 ชมรมผูสูงอายุตำบลวัดแค โดยประธานชมรมผูสูงอายุจึงไดสนใจเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุในตำบลวัดแคท่ี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรม 

(สำนัก 6) เปนผูสนับสนุนทุน ผานการประสานงาน ดูแลของ Node : นครปฐมเพ่ือการพัฒนาสุขภาวะเชิงพ้ืนท่ี (ในขณะน้ัน) 

เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชมรมผูสูงอายุระดับหมูบานหรือชุมชนมีศักยภาพในการเปนกลไกสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพใหแกผูสูงอายุในชุมชน 
 

 3.2 พัฒนาการและกลไกการดำเนินงานของกลุม 

 3.2.1 เปาหมายรวม คือ ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไดอยางถูกตองเหมาะสมกับวัย ออกกำลังกาย

สม่ำเสมออยางนอยสัปดาหละ 3 วัน วันละอยางนอย 30 นาที 

 3.2.2 กระบวนการในการสรางกลุมแกนนำ ความสำเร็จในการทำงานครั้งน้ีเกิดไดเพราะมีคณะทำงานท่ี

ประกอบดวย ประธานชมรมผูสูงอายุ ผูนำชุมชน นายกองคการบริหารสวนตำบล เจาหนาท่ี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล  

ท่ีเปนกลไกสรางการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มจากการชักชวนดวยความสนใจขององคการบริหารสวนตำบลท่ีเช่ือมั่นในศักยภาพ

ของชมรมผูสูงอายุ แลวชวนกันตั้งเปาหมายรวมกัน และนำมาสูการออกแบบกระบวนการท่ีเหมาะสมกับบริบทของชุมชน 

ควบคูไปกับการประยุกตใชเทคโนโลยีการสื่อสารในการสรางแรงจูงใจ สรางความเขาใจใหตรงกัน กอนจะดำเนินการและพัฒนา

ขอผิดพลาดสูแผนการดำเนินงาน ควบคูกันบการติดตามอยางตอเน่ือง 

 3.2.3 โครงสรางการทำงาน โดยหลัก ๆ โครงสรางการทำงานท่ีชัดเจน ท้ังหมด 15 คน แบงเปน 2 สวนไดแก 

1) คณะทำงานดำเนินงานในชุมชน ซึ่งประกอบดวย ประธานชมรมผูสูงอายุ, อสม., ผูใหญบาน, แพทยประจำตำบล, กลุมสตรี 

มีหนาท่ีในการสื่อสาร ทำความเขาใจรูปแบบของกลุมใหกับสมาชิก, ออกแบบวางแผนขับเคลื่อนงาน, สรางความรวมมือกับคน

ในชุมชน รางขอตกลง เก็บขอมูลสถานการณสุขภาพ เปนแกนนำหลักในการขับเคลื่อน  2) คณะท่ีปรึกษา/ ทีมวิชาการ        

ซึ่งประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตำบลวัดแค, ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล, สมาชิกองคการบริหารสวน



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที ่12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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ตำบล, นักพัฒนาชุมชน,  นักวิชาการสาธารณสุข มีหนาท่ีสำคัญในการใหคำปรึกษา อำนวยความสะดวก สนับสนุนขอมูล         

ในเชิงวิชาการ การจัดทำรายงาน การออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูล ซึ่งมีความสำคัญตอการขับเคลื่อนกลุม 

เพราะลักษณะงานในเชิงวิชาการน้ันเปนเรื่องท่ีชุมชนสวนใหญมักไมใหความสำคัญ แตเปนเรื่องท่ีจำเปนตอการขับเคลื่อนกลุม     

เพราะการมี “ขอมูล” จะทำใหสมาชิกเกิดความเช่ือถือ และสามารถวางแผนงานไดอยางเปนระบบมากข้ึน  

เมื่อวิเคราะหเชิงลึก พบวานอกจากรูปแบบของโครงสรางคณะทำงานท่ีแบงบทบาทหนาท่ีของคณะทำงานไดเปน           

2 สวนหลัก แลว กลไกสำคัญในโครงสรางการทำงานคือ นักพัฒนาชุมชน ซึ่งเปนท้ังประชาชนในพ้ืนท่ีถือเปนคณะทำงานใน

ชุมชนและเปนเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย บทบาทของนักพัฒนาชุมชนในโครงการน้ีจึงมีความสำคัญเปน

อยางมากเพราะมีความเขาใจในบริบทของชุมชนและเขาใจถึงงานเชิงนโยบาย และเชิงวิชาการทีชวยใหกลุมสามารถขับเคลื่อน

ตอไปได 

 

  

                    ภาพท่ี 1 คณะทำงานในชุมชน             ภาพท่ี 2  คณะทำงานวิชาการ/สนับสนุน 
 

3.3 ความสำเร็จและผลลัพธ 

3.3.1 เกิดคณะทำงานท่ีเปนตนแบบการดูแลสุขภาพ จำนวน 15 คน ซึ่งคณะทำงานทุกทานตางมีบทบาท

หนาท่ีสำคัญในชุมชน มีศักยภาพและความสามารถในการสื่อสารเพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลงดานสุขภาวะท่ีดีได เปนบุคคลมีมี

ความเขาใจเรื่องการสรางเสริมสุขภาพและมีการออกแบบกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุท่ีเหมาะสม สามารถสงตอและ

ขยายผลตอประชาชนในชุมชนได 

 3.3.2 สมาชิกชมรมผูสูงอายุมีความรูและความตระหนักในการสรางเสริมสุขภาพตนเองมากขึ้น    จากการ

เขารวมกิจกรรมออกกำลังกายอยางตอเน่ือง จนเห็นผลเปนรูปธรรมและจากการไดรับการอบรมท่ีถูกตองทำใหสมาชิกชมรม

ผูสูงอายุ จำนวน  60 คน มีความรูเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองท่ีเหมาะสม เชน การดูแลสุขภาพจิต สขุภาพกาย การกินอาหาร 

คิดเปนรอยละ 75 

 3.3.3 เกิดขอตกลงรวมของสมาชิกชมรมผูสูงอายุในการเขารวมกิจกรรมตามแผนท่ีคณะกรรมการชมรม

ผูสูงอายุออกแบบไวคือ การออกกำลังกายกิจกรรมออกกำลังกายเขาจังหวะ ,บาสโลบ ,ว่ิงรอบสนามทุกวันจันทร-วันพุธ                       

ครั้งละ 45 - 60 นาที ท่ีศาลาอเนกประสงค องคการบริหารสวนตำบลวัดแค 

3.3.4 เกิดฐานขอมูลภาวะสุขภาพและพฤติกรรมของสมาชิกผูสูงอายุ จำนวน  60 คน ทุกเดือน จากการเก็บ

รวบรวมของคณะทำงานกอน-หลังการเขารวมกิจกรรม รวมท้ังมีการคืนขอมูลแกชมรมเพ่ือสะทอนใหผูสูงอายุไดทราบสถานะ

สุขภาพของตนเองและเพ่ือนสมาชิก 

3.3.5 ผูสูงอายุสุขภาพดีขึน้ ผูสูงอายุ จำนวน 40 คน  คิดเปนรอยละ 50 ของสมาชิกชมรมผูสูงอายุสขุภาพดีข้ึน

จากการออกกำลังกายแบบรวมกลุมและท่ีบานเปนประจำสม่ำเสมอสัปดาหละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที ตอกันมากกวา 10 เดือน

จนถึงปจจุบัน ผูสูงอายุบางรายมีรอบเอวลดลง เเละบางรายท่ีเปนผูปวยอัมพฤกษมีอาการดีข้ึน  

 3.3.6 ผูสูงอายุมีความสุขเพ่ิมขึ้น จากการมีโอกาสพบปะสังคสรรค แลกเปลี่ยนความคิด ทำกิจกรรมรวมกัน

ทำใหเกิดความรักความสามัคคีมากข้ึน ความเสี่ยงตอภาวะซึมเศราลดนอยลงจากการไดเขาสังคมเปนประจำ นอกจากน้ี
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ผูสูงอายุ จำนวน 40 คน  คิดเปนรอยละ 50 ของสมาชิกชมรมผูสูงอายุท่ีเขารวมกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพจิตเปนประจำ

สม่ำเสมอเดือนละ 1 ครั้ง ทำใหผูสูงอายุมีสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน 

 3.3.7 ผูสูงอายุติดบานติดเตียงในชุมชนทุกคน จำนวน 3 คน  ไดรับการเยี่ยมบานเปนประจำเดือนละ 1 ครั้ง  

ทำใหผูปวยมีกำลังใจในการตอสูกับโรคภัย เพราะไดพบปะกับเพ่ือนในวัยเดียวกันและไดรับการตรวจสุขภาพท่ีถูกตองจาก

เจาหนาท่ีสาธารณสุข    

 3.3.8 เกิดชองทางการสื่อสารสุขภาวะ “Group Line กลุมผูสูงอายุ :  สุขภาวะตำบลวัดแค” เปนชองทางการ

สื่อสารออนไลนท่ีคณะทำงานจัดตั้งข้ึน เพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธรูปแบบการออกกำลังกายท่ีเหมาะสมกับชวงวัยของผูสูงอายุ 

นอกจากน้ียังเปนชองทางในการใหความรูแลวยังกลายเปนพ้ืนท่ีแบงปนประสบการณจริง ของผูสูงอายุท่ีออกกำลังกายท่ีบาน 

และถายคลิปวีดิโอ/ รูปภาพสงใหเพ่ือนสมาชิกไดเห็น สรางแรงจงูใจ แรงกระตุน ในการออกกำลังกายไดดีอีกชองทางหน่ึงดวย 

 3.3.9 ขยายผลสูประชากรทุกชวงวัย และชุมชนใกลเคียง นอกจากกลุมเปาหมายจะเปนผูสูงอายุในตำบลวัด

แคแลว เมื่อดำเนินการไดระยะหน่ึง ดวยความตอเน่ืองและชัดเจนเห็นผลจริง จึงไดรับความสนใจจากประชาชนชวงวัยอ่ืน ๆ             

เริ่มจากวัยกลางคนท่ีตองมารับสงดูแลผูสูงอายุ ลูกหลานของผูสูงอายุ เจาหนาท่ีหนวยงานตาง ๆ จนทำใหเกิดเปนกลุมสราง

เสริมสุขภาพท่ีประกอบดวยทุกชวงวัย 

 3.3.10 เกิดนวัตกรรม “Heath Map” แผนท่ีเเสดงกลุมเปาหมายเเละสมาชิก ซึ่งจะเเสดงถึงตำเเหนงท่ีตั้งบาน 

ขอมูลโรคประจำตัว เเละรายละเอียดตาง ๆซึ่งเปนเครื่องมือท่ีคณะทำงานคิดข้ึน 
 
 

 
ภาพท่ี 3 แผนท่ีแสดงกลุมเปาหมาย 

 

3.4 ปจจัยสำคัญท่ีนำสูความสำเร็จ  

จากผลลัพธความสำเร็จของกลุมสรางเสริมสุขภาพท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมถึง 1 ปน้ัน หากมองยอนไปถึง 

“ปจจยัความสำเร็จ” ท่ีเปนเง่ือนไขสำคัญในการดำเนินงานและเปนขอคนพบท่ีเปนประโยชนตอพ้ืนท่ีอ่ืน พบวา  

3.4.1 ความมีสวนรวมของชุมชน เน่ืองจากตำบลวัดแคเปนตำบลขนาดเล็กท่ีมีเพียง 2 หมูบาน มีครัวเรือนใน

ความรับผิดชอบดูแล 696 ครัวเรือน เปนชุมชนเกษตรสวนใหญประกอบอาชีพ ทำนา ทำสวนเกษตร ดวยบริบทของพ้ืนท่ี

น้ันทำใหประชาชนสวนใหญมีความรัก ความสามัคคี กันเปนอยางดี  เห็นไดจากถึงแมจะเปนชุมชนขนาดเล็ก ๆ                 

แตมีกลุมอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชน ท้ังหมดถึง 8 กลุม โดยผลิตภัณฑชุมชนท่ีมีช่ือเสียง ไดแก อาหาร งานฝมือ และยา

สมุนไพร  

 3.4.2 ความเขมแข็งขององคการบริหารสวนตำบลวัดแค แนนอนวาในงานพัฒนาชุมชนน้ันองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินถือเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทสำคัญท่ีจะทำหนาท่ีเปน “ทัพหลัง” ใหกับประชาชน ความยั่งยืนจะเกิดข้ึนไดเมื่อ

ชุมชนจัดการตนเอง และจะขับเคลื่อนตอไปไดถาองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ “อุดชองวาง” การทำงานของ

ประชาชนได  “ผูบริหาร” มีบทบาทสำคัญเปนอยางมาก นาย สมบุญ สุขวัฑฒะโก นายกองคการบริหารสวนตำวัดแค           
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เปนผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศน รักในงานพัฒนาชุมชนเห็นคุณคาและใหความสำคัญเรื่องงานผูสูงอายุมาโดยตลอด ทานและ

คณะทำงานทำหนาท่ีหนุนเสริมทุกรูปแบบ ท้ังเปน “ตนแบบ” ในการออกกำลังกาย สื่อสารเชิญชวนประชาสัมพันธดวย

ตนเอง ทำความเขาใจ อำนวยความสะดวกดานสถานท่ีออกกำลังกาย และตลอดระยะเวลาโครงการทาน และบุคลาการได

เขารวมกิจกรรมทุกครั้งท่ีทานมีโอกาส ทำใหประชาชนเกิดความเช่ือมั่นและตัดสินใจเขารวมกิจกรรมกลุมเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ  

3.4.3 ผูประสานงานท่ีมีใจ นอกจากผูบริหารแลว เจาหนาท่ีมีสวนสำคัญและถือเปนปจจัยความสำเร็จ            

อีกขอหน่ึง ท่ีตำบลวัดแค นอกจากจะมีผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศนแลว ในระดับปฏิบัติการ เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผู

ประสานงานหลัก ลวนเปนผูท่ีมีใจท่ีจะพัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเอง เน่ืองจากสวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ีท่ีรักบานเกิด 

รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายอยางสุดความสามารถ เสียสละเวลาสวนตัวเพ่ืองานสวนรวม ทำให การบริหารจัดการ

โครงการและการบริหารจัดการกลุมประสบความสำเร็จเปนอยางดี 

 3.4.4 มีบันไดผลลัพธเปนคูมือดำเนินงาน เน่ืองจากการทำงานรวมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสรางสรรคโอกาส (สำนัก 6) ใหความสำคัญกับการดำเนินงานเพ่ือใหเกิด “ผลลัพธ”            

ท่ีสามารถวัดผลเปนรูปธรรมได มีกระบวนการดำเนินงานท่ีชัดเจนสามารถตอบตัวช้ีวัดได  จึงไดออกแบบเครื่องเมือ          

“บันไดผลลัพธ” การมีบันไดผลลัพธจึงถือเปนคูมือสำคัญท่ีชวยในการดำเนินงานใหเปนไปในทิศทางท่ีถูกตอง กาวเดินตาม

ไดอยางเปนระบบแบบแผน รวมถึงมีทีมสนับสนุนวิชาการท่ีชวยใหคำปรึกษาตลอดการดำเนินโครงการ  
 

                      
 

ภาพท่ี 4 บันไดผลลพัธ 

 

4. บทสรุป  

 รูปแบบการพัฒนากลุมสรางเสริมสุขภาพของชมรมผูสูงอายุตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

สรปุประเด็นความสำเร็จไดแก เกิดกลุมสรางเสริมสุขภาพท่ีมีผูสูงอายุและประชาชนทุกชวงวัยรวมตัวออกกำลังกายจำนวน

อยางนอย 40 คน อยางตอเน่ืองทุกสัปดาห สัปดาหละอยางนอย 3 วัน ๆ ละ 30-60 นาที สรุปไดวา 

 

  4.1 รูปแบบการพัฒนากลุมสงเสริมสุขภาพของชมรมผูสูงอายุตำบลวัดแค พัฒนาจากการรวมกลุมของชมรม

ผูสูงอายุแบบเปนทางการท่ีมีกิจกรรมหลักคือการประชุมประจำเดือนละหน่ึงครั้ง ซึ่งจัดโดยองคการบริหารสวนตำบลวัดแค

รวมกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเปนกลุมสรางเสริมสุขภาพท่ีมีชมรมผูสูงอายุตำบลวัดแคเปนกลไกหลักในการ ขับเคลื่อน

งานโดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีผลักดัน หนุนเสริม และมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลเปนท่ีปรึกษา          

ดวยปจจัยสำคัญ 4 ขอหลักไดแก 1) ความเขมแข็ง และความรวมมือของชุมชนท่ีเปนตนทุนเดิมประกอบกับ 2) ไดรับ

แรงผลักดันจากนายกองคการบริหารสวนตำบลวัดแค เปนผูนำท่ีมีวิสัยทัศนท่ีสนับสนุนในทุกดานท้ังองคความรู บุคลากร 
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สถานท่ี เพ่ือใหผูสูงอายุไดยกระดับคุณคา พัฒนาตัวเอง  3) มีผูประสานงานท่ีมีใจรักในงานพัฒนา    เปนกองอำนวยการท่ีมี

ประสิทธิภาพ 4) มีบันไดผลลัพธเปนคูมือดำเนินงานท่ีเปรียบเสมือนหลักยึดใหกับชุมชน 
 

 4.2 ความสำเร็จและผลลัพธของการพัฒนารูปแบบบกลุมสงเสริมสุขภาพ ของชมรมผูสูงอายุตำบลวัดแค                

สรุปไดวาเกิดผลลพัธสำคัญดังน้ี 

 4.2.1 ผูสูงอายุสามารถดูแลตัวเองไดอยางถูกตอง ออกกำลังกายเปนประจำทำใหสุขภาพแข็งแรงมากข้ึน            

การเคลื่อนไหวของรางกายทำไดดี ข้ึน  เห็นไดจากผูสูงอายุ ท่ี เขารวมโครงการ 80 คน มีผูสู งอายุ  จำนวน 40 คน                            

คิดเปนรอยละ 50 สุขภาพดีข้ึนจากการออกกำลังกายแบบรวมกลุมและท่ีบานเปนประจำสม่ำเสมอสัปดาหละ 3 ครั้ง                     

ครั้งละ 30 นาที ตอกันมากกวา 10 เดือนจนถึงปจจุบันผูสูงอายุบางรายมีรอบเอวลดลง  

แลว” 

 4.2.2 ผูสูงอายุสุขภาพจิตดีขึ้น มีความสุขเพ่ิมมากข้ึนจากการไดรวมกลุมทำกิจกรรมรวมกับเพ่ือนในวัยเดียวกัน 

นอกจากกิจกรรมออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบท่ีชมรมผูสูงอายุออกแบบข้ึนแลว การไดใชเวลาอยูรวมกัน แลกเปลี่ยน 

ปะทะสังสรรครวมกันของผูสูงอายุ สงผลใหความเสี่ยงตอภาวะซึมเศราลดนอยลง  ดังคำกลาวของผูสูงอายุท่ีเขารวมกิจกรรม

อยางตอเน่ืองท่ีวา   

 “มีความสุข มาท่ีน่ีก็ไดคุยกับเพ่ือน ไดเจอเพ่ือนเราก็ไดคยุแลกเปลี่ยนกันวาเขาไปไหนมา เปนอยางไรบาง ตอนน้ี

ทำอะไรอยูทำใหเราไมตองไปถึงบานเขาก็ยังทำใหไดรูวาความเปนอยูเขาเปนอยางไรตอนน้ี” 

 4.2.3 เกดิกลุมสรางเสริมสุขภาพท่ีขยายผลจากผูสูงอายุ สูประชาชนทุกชวงวัยท่ีเขารวมกิจกรรมอยางตอเน่ือง

และเปนกลุมท่ีไมใชรวมตัวเพ่ือออกกำลังกายเทาน้ัน แตเปนพ้ืนท่ีในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู แบงปนขอมูลตาง ๆ มีโอกาสความ

ตอเน่ืองและยั่งยืนเพราะมีการแบงปนทรัพยากรรวมกัน โดยไมใชงบประมาณของภาครัฐ  

 4.2.4 เกิดนวัตกรรม “Heath Map” แผนท่ีเเสดงกลุมเปาหมายและสมาชิก ซึ่งจะเเสดงถึงตำเเหนงท่ีตั้งบาน

ขอมูลโรคประจำตัว และรายละเอียดตาง ๆซึ่งเปนเครื่องมือท่ีคณะทำงานคิดข้ึน 
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