การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการทางานบูรณาการ
เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชน
วันที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
------------------------------------------------เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
กล่าวต้อนรับโดยผู้ประสานงานโครงการ คุณธนิต สมพงศ์ ศูนย์บริการวิชาการพร้อมแนะนาตัวเองและทีมงาน
และเปิดเวทีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทางานร่วมกันของภาคีเครือข่าย โดย กระบวนกรของเวที
ในวันนี้ เป็นหน้าที่ของอาจารย์กาไล สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
อาจารย์กาไล : ทาอย่างไรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ใช้กระบวนการอย่างไร?
ที่มาของเวทีในวันนี้ : เนื่องจากเรื่องการทางานของผู้สูงอายุมี การทากันหลากหลายหน่วยงานมาก บางพื้นที่ที่ลง
ไปคุยด้วย ทาวิจัยด้วย ทั้งจังหวัด รวบรวมภาพของสาธารณสุขจังหวัด การอบรมผู้ดูแล ที่เรียกว่า CG เป็นทีม การ
รวบรวมสรุปข้อมูล พบว่า ถ้ามี ปีละครั้ง ให้มีการพูดคุยระหว่างชุมชน ระหว่าง CG (ผู้ดูแล) เมื่อเป็นผู้ให้แล้วไม่ใช่
เฉพาะประชาชน หรือว่าญาติ แต่เป็นได้ทุกคนเป็น CG ได้ทุกคน เพราะฉะนั้น การเป็นผู้ให้ หรือผู้ดูแลทั้ง 9 พื้นที่ มี
การท างานอยู่ เต็ มที่ แ ล้ ว มหาวิท ยาลั ย วลั ย ลั กษณ์ ท าที ล ะตาบล และภาพรวมในระดั บ จังหวัด กับ ส านั กงาน
สาธารณสุขจังหวัด และทาภาพรวมภาคใต้และส่วนอนามัยเขต 11 ที่ผ่านมามีหลาย ๆ อาเภอ อาจารย์มวล.กลุ่ม
เดียวกันเอาข้อมูลมาวางแผนช่วยทางด้านวิชาการของจังหวัด อนาคตก็จะช่วยในภาคใต้ด้วย
เพราะฉะนั้นใน วันนี้นั้นจะ ให้เสนอภาพของแต่ละตาบลเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในเวทีวันนี้นี้และ
จะเสนอให้ทาอะไรบ้ างที่ช่วยให้สามารถทางานได้ง่ายขึ้นการ มาระดมสมองในการเป็ นผู้ให้เพื่อให้ทางานได้ง่ายขึ้น
เพราะฉะนั้นหลังเสร็จการประชุม จะมีส่งเอกสารสรุปให้ทั้ง หมด อาจเป็นข้อเสนอเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับนายกอบต.
ส่งตรงถึงนายก และมีมติเสนอแนะให้ขอช่วยซึ่งนายกจะต้องมีแผนบัญญัติของอบต. แต่ถ้ามีแล้ว ต้องการเพิ่มเติม
อะไรบ้าง ในส่วนของนครศรีธรรมราชมีเสนอ 5 ข้อ ทาไม่กี่พื้นที่ เวทีนี้เอา 5 ข้อ มาเป็นส่วนหนึ่งมาเพิ่มเติม โดยทุก
คนคิดว่าในแต่ละตาบลควรจะเพิ่มอะไรในข้อเสนอนั้นควรมีอะไรเพิ่มเติมกันบ้าง
สุดท้าย หน่วยงานและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยคุณธนิต เป็นผู้ประสาน อาจารย์กาไลเป็นผู้ช่วยคุณธนิต
ให้ทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนวิชาการด้านการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ได้อย่างต่อเนื่อง ทาแผน
อย่างน้อย 3 ปี สาหรับทุกตาบล โดยทั้ง 9 พื้นที่ ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีความเห็นด้วยจะ ทางานได้ง่ายขึ้น หลังทาแล้ว
สามารถเชื่อมเข้ากับกองทุนทีส่ นับสนุนในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยซึ่งมีอยู่เยอะแยะ เช่น สกว. สสส. สสช. สปสช.
วันนี้มาสรุปเพื่อรวบรวมและ เป็นมติเป็น แนวทาง มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนอย่างไร ส่วนของอาจารย์เข้า
ช่วยอย่างไร นานักศึกษาไปเติมอย่างไร ดร.เปรมฤดี ชานาญด้านระบบสารสนเทศ สามารถนาระบบข้อมุลไปช่วยได้
อย่างไรบ้าง โดยมีข้อมูลอยู่แล้วบางส่วนวันนี้ สามารถเชื่อมข้อมูลและทางานร่วมกันได้ วางแผน 3 ปี ยกตัวอย่าง
อาจารย์กาไล ทาวิจัยปี 56 ทากลุ่ม ปี57 ทั้งหมด 9 พื้นที่ ทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ของจังหวัดนครศรีฯ ขาด
การมานั่งคุย การจัดทาข้อมูล เพื่อการขับเคลื่อนให้มีการดูแลในระดับตาบลนั้นพบว่ามีอยู่น้อยมาก และจากการ
ประสานการทางานร่วมกันกับคุณธนิต ในเรื่องของแผนงานที่เป็นหลักการการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยซึ่งจะ สนับสนุนทางด้านวิชาการเพื่อให้แต่ละตาบลทีเกี่ยวข้องได้พัฒนางานคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และ
สุ่มทาในพื้นที่ต.ท่าขึ้น ในปี 2557และ ปี 2558 เริ่มเรียนรู้ใน ปี 2558 เริ่มทาปี 2559 เริ่มขยายพื้นที่ และมีการขยาย

ไปในหลาย ๆ พื้นที่เช่นที่ อ.ปากพนัง ก็ได้มาจากเวทีการถอดบทเรียนการจัดทานโยบายสาธารณะ ที่ได้มาจาก การ
เคลื่อนตัวมาอย่างน้อย 6 ปี จากปี2556 – ปี2560 เพราะฉะนั้น
เป้าหมายในวันนี้ ประเด็นที่ 1 ต้องทาความเข้าใจร่วมกันว่า เป็นไปได้หรือไม่ สุดท้ายจะมีการแลกเปลี่ยน
ของแต่ละคน ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน และประเด็นที่ 2 จะได้ภาพการทางานของจังหวัดในการสนับสนุนตาม
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้วย
คุณวีระศักดิ์ : สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ของจังหวัด วันนี้ได้รับมอบหมายพูดคุยเกี่ยวกับภารกิจ
ของหน่วยงานในการดูแลทางานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
อ.กาไล : เป้าหมายจากการแลกเปลี่ยน จะได้แผนระดับจังหวัด หลังจากนั้น เรื่องราวที่เล่าแต่ละพื้นที่ เป็นเรื่องแต่
ละพื้นที่ ขอให้เล่าด้วยความสะดวกใจ และหลังจากนั้นเรียนเชิญพัฒนาสังคมจังหวัด ได้ให้ข้อคิดเห็น ในนามหน่วยงาน
รพสต. เทศบาล หน่วยงานอื่น ๆ ก็ช่วยกันเสนอแนะให้ความคิดเห็นกันด้วย
ทีมคลองน้อย : ความสาเร็จของตาบลคลองน้อย มี 2 อนามัย คือ อนามัยบ้านแสงวิมาน กับอนามัยคลองเนิน แต่
เจ้าหน้าที่ติดภารกิจ มีเฉพาะแสงวิมาน การทางาน 2 อนามัยคุยกั นเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกันก่อน ผู้สูงอายุตาบล
คลองน้อยค่อนข้างประสบความสาเร็จ มีทีมงานที่เข้มแข็งด้านวิชาการ มีกรุ๊ปไลน์ในขั้นตอนการใช้กลุ่มดูแลผู้กลุ่มผุ้
สูงอายุ แสงวิมาน จะขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุของจังหวัด มีพัฒ นาชุมชนให้การช่วยเหลือ เพื่อรั บการ
สนับสนุน น้องจอย แนะนา ทาให้ภูมิใจที่มีชมรม แต่การขับเคลื่อนชมรมยุ่งยาก ผู้ดูแลผู้สูงอายุ มีพี่เลี้ยงแกนนา
สุขภาพ อสม. พยาบาลชุมชน อยู่เบื้องหลัง ต้องมี การขับเคลื่อน การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวทาร่วมกับบ้านเนิน เรื่อง
นี้ภาคส่วนของรพส.ให้ความร่วมมือ การส่งต่อผู้ป่วย มีรถดูแล 24 ชั่วโมง โทรขอช่วยเหลือต่อไป กลุ่ม 1 มีชมรม
เข้มแข็ง ขึ้นทะเบียนหมด มีลูกทีมหมู่ใกล้เคียง กลุ่มที่ 2 มีพยาบาลชุมชนในการดูแลเวลามีปัญหา ช่วยเหลือ การ
ชักชวน เยี่ยมเยียน กลุ่มที่ 3 การลงวอร์ด การสื่อสาร แจกสมาร์ทโฟน กัน สามารถเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ถ่ายภาพ
ลงไลน์เพื่อสื่อสาร ให้หมอดูได้ ความเข้มแข็งของทีม ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนจะได้รับการดูแลทั่วถึง ลูกหลานใส่ใจดูแล
เป็นสิ่งเสริม และค่อนข้างสาเร็จของรพสต.แสงวิมาน และรพสต.บ้านเนิน ของตาบลคลองน้อยด้วย
อาจารย์กาไลสรุป : พี่จงเล่าปัจจัยความสาเร็จ แต่ละตาบลดูว่ามีหรือไม่ ต้องดูบริท สรุปของคลองน้อย การดูแล
ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นประกอบด้วย 1. มีพี่เลี้ยง 2. มีชมรมที่เข้มแข็งในการดูแลผู้สูงอายุ 3.ต้องมี CG
หรือผู้ดูแล 4. มีการสื่อสาร อยู่บ้านสามารถบอกคนอื่นได้ถึงความเจ็บ ไข้ได้ป่วย หมอไกรวุฒแจกเท็บเลตในการ
สื่อสารประเด็นที่น่าสนใจ คุยและต้องผลึกออกมา 1. ถ้าคนนอกไปดูผู้สูงอายุในบ้านเป็นปัจจัย ผลักดันที่สาคัญที่ให้
ญาติได้ดูแลผู้ป่วยด้วย
หมอเขียว รพสต.โมคลาน : ปัจจัยการเริ่ม ของโมคลาน เริ่มจากงานปี 50 – 59 นโยบายดูแลผู้สูงอายุระยะยาว การ
ทางานที่ ส าเร็จ ยึ ด หลั ก ADL แบ่ งเป็ น 3 ระดับชัดเจน ก็คือ ให้ กับอสม. กลุ่ มเป้ าหมาย ท าให้ เขาสามารถเขียน
โครงการพัฒนาต่อได้เลย เขียนโครงการการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวได้เลย เปลี่ยนจากติดบ้านมาเป็นติดสังคมได้ มี
ในพื้นที่ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ประมาณ 3 หมู่บ้านใน ปี 58 ที่สามารถเขียนโครงการได้ด้วยตัวเอง ส่วนใหญ่พา
ผู้สูงอายุออกนอกพื้นที่เลย จากท่าศาลาไปขนอม ผู้สูงอายุได้เห็นทะเล มีคนที่ดึงผู้สูงอายุและผู้พิการ ไปร่วม ผู้พิการ
ตาบอด ในภาพของเขาคือ กุ้ง หอย ปู ปลา วันที่หมู่ 1 วัดโหนด พาไปสัมผัสน้าทะเล เขารู้สึก ผู้สูงอายุที่ไป 70 – 80
ปี ไปร่วมนั่งกินอาหาร กินขนม ร้องเพลง นั่งเรือกล้วย ผู้สูงอายุกล้าขึ้นเรือกล้วย พาออกทะเล เห็นบรรยากาศใน
ทะเล ทาให้ผู้นาชุมชนต้องขึ้นเรือกล้วยไปสัมผัส เวทีตักมอ เวทีอิสลาม ทาในช่วงถื อศีลออด ถูกนาไปแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ในเวที สามารถขยายไปหมู่อื่น ผู้ สูงอายุที่ติดบ้านน้อยลง ผู้สูงอายุติดเตียง ยังไม่ได้ให้ลงกิจกรรม มีการทา

กายภาพบาบัด อนามัยบริการอยู่ เราจะแบ่งกลุ่มการดูแลชัดขึ้น ปี 59 จาก 7 หมู่บ้าน กลายเป็นผู้สูงอายุทาด้วย
ตัวเอง เช่น ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การออกกาลัง กิจกรรม สสส. เมื่ อใดฐานข้อมูลกลายเป็น ของชุมชน เราได้ประสาน
กับมวล. ทาในเรื่องการจัดการอาชีพ อบรมอสม. เพื่อทาข้อมูล สารวจ ความเสี่ยง ตอนนี้อยู่ในระยะความเสี่ยงอาชีพ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุปี 60 ใช้นโยบายของนายก 60 ไทยแลนด์ จะใช้ตัวไหนมาเป็นของผู้สูงอายุได้
อาจารย์กาไลสรุป : โมคลานเริ่มต้นให้คนไปเห็น สัมผัส เป็นกระบวนการที่เรียกว่าที่ทาให้เกิดเวทีการพัฒนาต่อ ถ้ามี
แบบนี้ในบางพื้นที่ที่มีเหตุการณ์หรือเนื้อหา น่าจะมีแกนนาในการพัฒนาชุมชนได้ ประเด็นสาคัญ อย่านึกว่าการศึกษา
ดูงานไม่มีประโยชน์ ไปใกล้ ๆ ตามกาลั ง เป็นจุดเปลี่ยนคนในหมู่บ้านได้ ไปวิเคระห์ให้เป็นจุดเปลี่ยนเกิดเวที เอาจุด
เปลี่ยนประชาสัมพันธ์บอกต่อเวทีใหญ่ๆ เช่น เวทีผู้นาศาสนาอิสลาม ที่ดีที่สุดผู้สูงอายุจะไม่ถูกทอดทิ้ง จากติดบ้านมา
ติดสังคม
หมอทิพย์ อนามัยตลาดอาทิตย์ : ส่วนมากเก็บประเด็น ให้ไปสารวจมีอยู่กลุ่ม 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มปกติ ติดบ้านติดเตียง
และติดสังคม มาแยกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ ถ้ากลุ่มปกติจะทาอะไรบ้าง ทากิจกรรมแทนอนามัย ป้องกันการเกิดโรค กลุ่ม
ติดสังคม และติดบ้าน ติดเตียง พยายามให้ลุกขึ้น พัฒนาผู้สูงอายุกลายเป็นกลุ่มติดบ้าน กลุ่มติ ดบ้านจะทาอย่างไรให้
เขาติดสังคม แยกกลุ่มเสร็จก็ดาเนินการตามภารกิจนี้ ส่วนของชมรมผู้สูงอายุนั้นตั้งมาแล้ว มีการเก็บค่าหัว 50 บาท
และดึงให้ชาวบ้านเข้ามา ตอนนี้มีจานวน 757 คน เข้ากลุ่มชมผู้สูงอายุทั้งหมด 588 คน แล้วนามาทาใช้หลัก 3 อ. 2
ส. โดยนามาออกกาลังกายตอนเย็น ส่วนกลุ่มติดเตียง จะมี การอบรมอสม.หมู่บ้านละ 5 คน ให้อสม. ไปดูแลกลุ่มติด
บ้าน ติดเตียงแต่ละที่ ส่วนติดบ้านจะให้อผส.ไปดู ถ้ามีปัญหาก็จะคุย แก้ปัญหา ต่อมาได้อบรม CG จานวน 3 คน ซึ่ง
จะรู้ข้อมูลดีกว่า อผส. และดูแลได้ชัดเจนกว่า เช่นการทาแผลเบื้องต้น จะอบรม ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงได้มากกว่านี้
ผู้สูงอายุติดสังคม จะประชุมทุกเดือน เพื่อวางแผน อบรม เรื่องอะไรบ้าง เรื่องชมรม จะการดาเนินการอย่างไรเป็นต้น
คุณประทีป : ประธานผู้สูงอายุรพสต. ตลาดอาทิตย์ สมาชิกเข้าชมรมจากเดิม อายุ 55 ปี รพสต.อ.ท่าศาลา เข้าได้
ตั้งแต่อายุ 55 – 70 ปี เมื่อก่อนมี ลุ งนั บ มีชัย ทาหน้าที่เป็ น ประธานผู้ สู งอายุปี 2551 ประธานคนแรก เสี ยชีวิต
เลือกตั้งใหม่ได้คุณประทีป ดามี ตารงตาแหน่งตั้งแต่ 2551 จนถึงปัจจุบัน เพราะฉะนั้นมีการเลือกตั้ง ใส่หีบบัตรให้
ผู้สูงอายุจานวน 588 คน เลือก การดาเนินงาน เริ่มเปิดรับผู้สูงอายุ ตอนปี 51 ร้อยกว่าคน ปัจจุ บันเข้าทุกปี แยกเป็น
2 ประเภท ประเภทแรกเก็บค่าสมาชิกคนละ 50 บาทต่อเดือนทุกเดือน ทุกคนต้องจ่ายเมื่อเพื่อนเสียชีวิต ถ้าเข้าใหม่
ชมรมรพสต. จะเสียค่าสมัคร 200 ตลอดชีพ กับ 50 บาท ตลอดชีวิต ตอนนี้มีสมาชิกจานวน588 คน ๆ ละ 50 บาท
เมื่อมีผู้เสียอายุ ชมรมจะไปจ่ายฌาปนกิจให้ จานวน 588 *50 บาท เท่ากับ 29,400 บาท ตอนนี้เสียชีวิต 187 ของ
ชมรม จะไปมอบให้ในงาน เพื่อให้ลูกให้หลานผู้รับผิดชอบผู้สูงอายุ เพื่อจัดการจัดงานให้กับผู้สูงอายุ
สาหรับ ชมรม รพสต.ในอ. ท่าศาลา มีส มาชิกมีหกพันกว่าคนทั้งหมด 17 รพสต. ของอาเภอท่าศาลา จะ
จ่ายเงินให้กับผู้รับผลประโยชน์ จ่ายทุกวันสิ้นเดือน รายละหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันกว่า ๆ บวกกับรพสต. การจัดการ
ไม่เหมือนกัน บางคนเข้าอย่างเดียว บางคนเข้าสองอย่าง นี่คือการบริหาร ฌาปนกิจสงเคราะห์
อาจารย์กาไลสรุป : ชมรมผู้สูงอายุ มีการจัดสวัสดิการ มีการเข้าสมาชิกจานวนมากแต่ต้องผ่านการตรวจสุขภาพ
ของผอ. คนพิการไม่ได้เนื่องจากมีบัตรของผู้พิการแล้ว
ทีมงานคุณประทีป รพสต.ตลาดอาทิตย์ : เป็ น CG และอสม. 12 ปี ผู้สูงอายุมีน้อย เป็นตัวแทนที่เข้าอบรมทุกที่
เรียนรู้และสัมผัสการช่วยเหลือ ผู้สูงอายุต้องการการเอาใจใส่เหมือนลูกหลานเป็นตัวแทน ลูกหลานมีปัญหาสุขภาพก็
พูดได้ การลงลึ กของ CG ให้ ความช่วยเหลือลงลึกไปพบผู้ ป่วย ลูกทาไม่ได้แต่เราทาได้ อผส.หมู่บ้านละ 3 คน ให้

คาแนะนาในการดูแลผู้สูงอายุ การไปอบรม 70 ชั่วโมง ต้องการวัดความดัน การเจาะเลือด ความสุขของการทางาน
คือ ทางานด้วยใจ การทางานไม่หวังผลตอบแทน หวังใจชาวบ้าน ของผู้สูงอายุที่เราดูแล นั่นคือ ผลบุญ
รพสต.บ้านตลาดอาทิตย์ ได้จดทะเบียนกับสมาคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วและเป็นชมรมเดียวของอาเภอท่าศาลา
ชมรมผู้สุขภาพของตาบลกลาย : มีการออกกาลังกายด้วยไม้พลองยางยืดทุกวันจันทร์ –อาทิตย์ เวลา17.30 – 18.30 น.

อาจารย์กาไลสรุป : มี 2 ประเด็น
1. ถ้าไม่มีแรง ขับในตัวไม่น่ารอด เพราะไม่ทางานที่บ้าน ไปเยี่ยมผู้สูงอายุ ต้องมีแรงขับภายใน หมออนามัย
จะสร้าง CG ต้องประเมินแรงขับภายในก่อนอบรม ควรมีหลักสูตรปรับทัศนคติ เสนอสานักงานพัฒนา
สังคมจังหวัด ถ้าทาแผน 3 ปี ให้ทาแผนพัฒนาคน
2. การขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ ประเทศไทยมี 3 ระดับ
2.1 ระดับ ประเทศ การของบประมาณมาพั ฒ นาผู้ สู งอายุ ถ้ าไม่ เป็ น ชมรมที่ ขึ้น กับ สมาคม จะไม่ ได้
งบประมาณ
2.2 ระดับจังหวัด
2.3 ระดับอาเภอ
- มีการประเมินชมรม ระดับไหน
- การขึ้นทะเบียนต้องผ่านเงื่อนไของของชมรม
ประเด็นข้อคิดก็คือ : แรงขับภายในจะติดอยู่กับระดับการศึกษาของอสม.ตามกรอบเกณฑ์ที่ว่าคือจะเงื่อนไข ต้องผ่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพราะฉะนั้น กลุ่มที่มี แรงขับที่ดีก็จะต้องพัฒ นาอสม.ด้านการศึกษาด้วยนั้น และ ถ้าใจ
ทางานกับหมออนามัยมานาน แต่ไม่จบการศึกษาระดับม.ต้น ให้หมออนามัยรับได้หรือไม่ ?

ส่วนการขึ้นทะเบียนชมรม อาเภอท่าศาลา ขอขึ้นแล้ว แต่ยังขาดหลัดฐานอยู่ระหว่างการดาเนินการการขึ้น
ทะเบียนของอาเภอ ถ้าอาเภอท่าศาลาได้ขึ้นทะเบียนทุกชมรม ทุกรพสต. ได้ขึ้นทะเบียนหมด
รพสต.บ้านหัวคู :
การดาเนินงานผู้สูงอายุ ไม่ใช่ประชาชนไม่ได้คิดทาเป็นงาน แต่คิด ในความรู้สึก เขาเป็นญาติ ไม่ใช่คนไข้ บอกอสม.
อผส. CG นี่คือญาติที่ต้องดูแล การดาเนินงานไม่ได้เข้มแข็งในลักษณะของนักวิชาการ แต่ใช้ในลักษณะของประชาชน
ที่จะต้องดูแลคน ๆ หนึ่งในชุมชนมาใช้ ตัวอย่าง มีคนหนึ่งอยู่ในชุมชนทาให้ชุมชนมีความเจ็บปวดมากมายต้องไปอยู่ที่
อื่น เมื่อเจ็บไข้ลูกหลานนากลับมาดูแล แต่เราต้องไปดู แล ไม่ได้โกรธ แต่เขาได้ทาหน้าที่เหมือนญาติกลับมา ได้มีการ
ประสานนักภาพ จะมีญาติ CG อผส. อสม. ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ นักกายภาพดู แลคนป่วย อสม. อผส. CG
ต้องจดทากายภาพและบันทึกวิดีโอ เพื่อวันใดนักกายภาพไม่ได้มา ทุกคนต้ องทาแทนได้ ทั้งผู้ดูแลผู้ป่วย อผส. อสม.
และ CG
สิ่งที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการได้ คือ สุขภาพจิต เพราะเขาทาร้ายชุมชนมากมาย ทาให้
กลั บ บ้ านไม่ได้ เราทาตรงนี้ จะไม่เกิด ถ้าไม่ได้ส ร้างพื้นที่ ฐานที่จะดาเนินการให้ มีกิจกรรมตรงนี้เกิดขึ้น การดูแล
ผู้สูงอายุ มี CG มีชมรมที่เข้มแข็ง มีการประชุมเวียนตามวัด ไปวัดไหนก็แล้วแต่ ผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้าน เป็นผู้จัดการ
ดูแล สถานที่ หมู่บ้านไหนไม่มีวัด ก็ไปอาศัยวัดหมู่บ้านอื่น สิ่งทีได้ คือความสุข ที่ได้ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ ผู้ สูงอายุจะ

นัดกันเอง ให้เจ้าหน้าที่ออกหนังสือให้ เขาจะรับไปแจก บริหารจัดการชุมชนเองได้ วันไหนไม่มีเจ้าหน้าที่เขาก็สามารถ
เดินต่อไป มีความเข้มแข็ง
ตอนที่ไม่มีชมรมผู้สูงอายุในชุมชน ไม่มีประเพณีรดน้าผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ ประชุม ผู้ใหญ่บ้าน
สอบต. เสนอความคิดเห็น การจัดกิจกรรมรดน้าผู้สูงอายุ ถ้ามีกิจกรรมตรงนี้ ลูกหลานมา การแสดงความเป็นไทย แต่
ที่ต่อยอดปีที่แล้วในวันประเพณีนี้ การหาความเป็นประเพณีที่สมบูรณ์ เป็นต้นฉบับมาพูดให้ลูกหลานฟัง เดือนสิบทา
เพื่ออะไร ลูกหลานไม่รู้ ให้ความรู้ ทาเพื่ออะไร ผู้ สูงอายุ ทาโครงร่างของคน เดือนสิบมีอะไรบ้าง สงกรานต์ทาขึ้นเพื่อ
อะไร ประเพณีที่จะสูญหายจะกลับมา ส่วนการดูแลที่เป็นภาระ ผู้ป่วยโรคเรื้ อรัง เบาหวาน เขากาลังรักษาโรค คนไข้
ระดับโรงพยาบาล แต่อผส. CG ไม่ได้ไปแค่เจาะน้าตาล วัดความดัน การดูแล กิจกรรมหน้าที่องค์กรต่ าง ๆ จัดเสร็จ
คือเสร็จ แต่เราดูเขาเป็นเหมือนญาติ มีบริการตลอดเวลา เขาบอกกล่าวได้ เราไปได้ เราทาไม่ได้ทาเพราะหน้าที่ แต่ทา
เพราะเขาคือคนในครอบครัวของเรา
อสม. , CG บ้านหัวคู 5 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน / 10 ครอบครัว CG หมู่ละ 2 คน อผส.
หมู่บ้านละ 5 คน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เน้นผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง ผู้สูงอายุติดสังคม
ผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง อสม. 1 คน อสม. 1 คน CG 1 คน จะรายงานไปยังเจ้าหน้าที่ รพสต.
ติดต่อ อผส. ในพื้นที่ติดต่อ CG และอผส. ร่วมทางานแต่ละหมู่บ้าน เราจะไปดูแล
1. เกี่ยวกับการทากายภาพต่าง ๆ ให้ผู้สูงอายุ รู้จักเคลื่อนไหว ได้ออกกาลังกาย มีความสดชื่น
2. การนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ อโรมาทาโรฟี นวดผู้สูงอายุไม่เป็นอันตราย นวดเฉพาะกล้ามเนื้อที่
ไม่ได้รับการเคลื่อนไหว
3. กิจกรรมรื่นเริง เล่านิทาน เล่าเกมส์ ให้ผู้สูงอายุเล่าเรื่องเก่า ๆ เล่าประสบการณ์เมื่อก่อน ถ้ามี
การรับฟังเขาจะมีความสุข สภาพจิตใจดี ทาให้เป็นการรักษาวิธีหนึ่ง
4. ช่วยทาความสะอาดบ้าน บริเวณที่พักผู้สูงอายุ ถ้าผู้สูงอายุที่ไต่ไปห้องน้า เราช่วยในการปรับ
พื้นที่ การช่วยเหลือด้านนี้ของบประมาณจากโครงการ สปสช. ทาโครงการเอง กิจกรรมเล็ก ๆ ได้ รับการดูแลจาก
คุณนายของนายกอบต.สระแก้ว คุณนราศรี พิมเสน ให้ความสนใจและร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือเสมอ
อาจารย์กาไลสรุป :
1. การพั ฒ นาคนให้ เกิดมีแรงขับ ภายใน แต่คนที่อ าสาแล้ วต้องติดอยู่ที่ การศึกษา เพราะฉะนั้น แรงขับ
ภายในต้องปรับความคิด ไม่ใช่งาน เป็นเรื่องของการมีความสุข ทาแล้วมีความสุข เรียกว่า ใจมาเกิดแรง
ขับภายใน ใจมา แต่หากเกิดช่องว่าง คือ ระบบไม่เอื้อ
2. การวางทิศทางการประสานงาน คนที่บ้านช่วยผู้สูงอายุที่มีปัญหา รายบ้าน ฝึก ญาติ ให้ดูแลเป็น จังหวัด
นครศรีธรรมราช อบรม การสร้างวิชาชีพ แต่ยังไม่ถึง 100% CG ต้องแยกให้ออกระหว่างการดูแลที่ดีกับ
ภาวะแทรกซ้อนของโรค เพราะฉะนั้นระบบประสานงานที่จะให้รับการดูแลคนตามบ้าน
3. ระบบการดูแลโดยชุมชน ช่องทางการทาแผน ดูแลรายบ้าน จัดการรายโรค เพราะฉะนั้นการเขียน
โครงการเพื่อดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยใช้ปัญหาและความจาเป็นของหมู่บ้าน แผนพั ฒนาใน
อนาคต
4. ระบบที่เอื้อ หน่วยงานในท้องถิ่น เข้าถึงท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุน แต่ในบางที่ไม่เข้าถึง ท้องถิ่นไม่เอา
ต้องทาอย่างไร ท้องถิ่นจะเป็นพื้นฐาน เพราะคิดว่าผู้สูงอายุได้เบี้ยไปแล้ว
หมอจง : ตาบลคลองน้อย แนะนาว่าน้องจอยเป็นแกนนาดูแลอสม. เทคนิคการทางานกับผู้สูงอายุ เน้นสันทนาการ
ไปเยี่ยมเหมือนลูกเหมือนหลาน ถ้าไปคุยกับท้องถิ่น ต้องมีวิธีการในการสื่อสาร เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่นต้องดูแล ทาอย่างไรจะจุดประกายแทรงแซงในหน่วยงานของท้องถิ่น ให้
สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ถ้าเข้าไม่ถึงเรามีเฉพาะทีมเจ้าหน้าที่อนามัยนั้นจะ ทาอย่างไรดังนั้น ต้องทาให้เขา
เห็นความสาคัญและมี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
อาจารย์กาไลสรุป : เทคนิคการทางานผู้สูงอายุเข้ากับลูกหลาน ต้องเข้าทางท้องถิ่นและ การทาแผนร่วมกับจังหวัด
ป้าแต้ว : ผู้สูงอายุจากเทศบาลปากพนัง งบประมาณที่ขอเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ทามีการฝากเงินวันละ 1
บาท สมาชิกชมรมผู้สูงอายุปากพนัง มี 11 เครือข่าย ของบประมาณจากสปสช. ได้แก่ การออกกาลังกายด้วยยางยืด
ตรวจสุขภาพช่องปาก การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ มีโครงการอบรมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ผู้ที่ได้รับการอบรมจะลง
พื้นที่ พบผู้ที่เราต้องไปช่วยเหลือ และได้ประสานให้ผู้เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ ตอนนี้มีโครงการอบรมผู้ที่ย่างเข้าวัย
ผู้สูงอายุ งานเทศบาล อสม. ผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม งานลากพระ เดือน 10 ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัด สปสช. ของ
เทศบาล และเจ้าหน้าที่ของจังหวัด

อาจารย์กาไลสรุป : ความคาดหวังจากผู้ถูกดูแล เพราะฉะนั้นต้องได้มุมมอง 2 ส่วน ผู้ที่ดูและผู้ที่ถูกดูแล
1. มุมมองที่ทาแล้ว
2. มุมมองที่ถูกดูแล เช่น ถามประสบการณ์ตรงจากผู้สูงอายุ ว่ามีความคาดหวังแค่ไหน
ตัวแทนผู้สูงอายุ หมู่ที่ 9 ทุกวันพระ 15 ค่า มีพระไปที่หมู่บ้าน ผู้สูงอายุจะเป็นพิธีกรนาพระ และก็นาออกกาลังกาย
แต่อุปกรณ์ไม่ค่อยมี ประธานเลยอานวยความสะดวกที่บ้าน โดยมีรถรับส่งพระและผู้สูงอายุ โดยพระวัดท่าสูง ค่า
รับ ส่ งครั้ งละ 150 บาท ท ากิจกรรมให้ ผู้ สูงอายุ ถ้ามีคนเสียชีวิตจะมีเงิน สนับสนุนศพละ 20,000 บาท และเป็ น
เจ้าภาพสวด 1 คืน สมาชิกมี 38 คน
อาจารย์กาไลสรุป : ทั้งหมด 7 ตาบล การช่วยผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี 3 ข้อ
1. เป้าหมายที่แต่ละชุมชนทาอยู่ตรงกันว่าเป้าหมายทาให้ผู้สูงอายุมีความสุข
2. การสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อมาเกื้อหนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน
3. เรื่องที่ไม่สามารถทาร่วมกัน เช่น การออกแบบวัสดุปกรณ์ที่เหมาะกับผู้สูงอายุ ยังไม่สามารถทาได้ เพราะ
การจัดทาต้องเป็นเฉพาะราย
หัวหน้าจากสานักงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีฯ คุณวีระศักดิ์ ไกรสิทธิ์
1. งานของจั งหวัด ผู้ สูงอายุ ที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงพัฒ นาสั งคม กิจกรรมประสานกับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น เช่น กรณี มอบบ้านผู้สู งอายุ อบต.กาแพงเซา คือ ทางกระทรวงมีงบประมาณซ่อมแซมบ้าน
ผู้สูงอายุหลังละไม่เกิน 20,000 บาท โดยแต่ละปีมีงบประมาณจากัด ให้ท้องถิ่นทาประชาคมในพื้นที่
2. มีโครงการให้ความรู้ผู้สูงอายุ เช่น การทาขนม การเย็บปักถักร้อย การจักรสาน โดยสนับสนุนอุปกรณ์ใน
การทาโดยมีเด็กและเยาวชนมาร่วมกิจกรรม มีค่าตอบแทนให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมทาขนม ทางจังหวัด
สนับสนุนวัสุดอุปกรณ์ทั้งหมด ผู้สูงอายุเป็นผู้ทาและสอน กลุ่มเป้าหมายคือ เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ตาบลนั้น ๆ ตอนนี้ นาร่อง 26 พื้นที่ การซ่อมบ้าน คือ เจ้าบ้านที่มีผู้สูงอายุเป็นหลัก ให้ผู้นาท้องถิ่นมอบ
ป้ายบ้าน ทาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. กองทุนผู้สูงอายุมี 2 ประเภท
3.1 การตั้งชมรมมาแล้วไม่ต่ากว่า 1 ปี ที่สานักงานพัฒนาความมั่นคงจังหวัด สามารถเขียนโครงการขอ
งบประมาณในการทากิจ กรรมของชมรม โครงการขนาดเล็ ก 50,000 บาท โครงการขนาดใหญ่ 300,000 บาท
โครงการขนาดกลางอยู่ระหว่าง 50,000 – 300,000 บาทตัวอย่างของผู้สูงอายุ โรงพยาบาลยุพราช อาเภอฉวาง
ชมรมผู้ สู งอายุ ออกกาลั งกายโดยการลี ล าศ ใช้งบประมาณ 75,000 บาท มีรายละเอียดโครงการประกอบด้ว ย
หลักการและเหตุผล วัตถุป ระสงค์ ผู้เข้าร่วม ผลลัพทธ์ ค่าใช้จ่ายเช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ให้ มี
รายงานในการทากิจกรรมมีใบเสร็จและรูปถ่ายแนบ เป็นต้น โรงพยาบาลทุ่งสงเสนอโครงการให้ ความรู้ผู้สูงอายุและ
บริการสุขภาพ สิทธิ์ของผู้สูงอายุมีงบประมาณ 54,000 บาท
3.2 เงิน กู้ส าหรับ ผู้สู งอายุที่ ป ระกอบอาชีพได้รายละ 30,000 บาท เงินกู้ปลอดเดอกเบี้ ย 3 ปี มี ผู้ค้ า
ประกันต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 8,000 บาทกู้เ พื่อประกอบอาชีพ บางพื้นที่ อบตจัด ส่ง บางพื้นที่ส่งมาเอง จะมีการ
ตรวจเยี่ยมบ้าน เมื่อผ่าน มีการเซ็นสัญญากู้เงิน เช่น กู้เพื่อเลี้ยงวัว ในส่ วนของมะม่วงสองต้น ควนเกย การะเกด เสือ
หึง มีการขอไปทั้งตาบล ส่วนของเสือหึงมีการขอ บางรายรอบที่ 3 ที่นบพิตาผู้สูงอายุ 75 ปี ขายของชาไปกู้เงิน 5,000
บาท ร้อยละ 20 ก็ได้มีการมากู้โครงการนี้ และกาลังกู้รอบที่ 2 แล้ว มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
หากพบครอบครัวที่เดือดร้อน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยขอในเรื่องสงเคราะห์ให้ครอบครัวละ 2,000 บาท
เพื่อซื้อข้าว
การจัดการศพ ผู้ สูงอายุ ที่เสี ยชีวิต ญาติส ามารถขอจัดการศพรายละ 2,000 บาท แต่ง บประมาณตอนนี้
หมดแล้ว ปัญหาปี 2555 – 2556 ไม่มีงบประมาณจ่าย เพิ่งจ่ายหมดเมื่อปี 2558 แต่มันเป็นกฎหมาย จึงใช้เกณฑ์
พื้นฐานสาหรับคนยากจน ตอนนี้จ่ายเดือนละประมาณ 2 – 3 ราย ให้ตามเกนฑ์สปก.
อผส. อาสาสมั ค รดูแ ลผู้ สู งอายุ ได้มี ก ารจัด โครงการตั้ งแต่ปี 2556 อบรมให้ เงิ น เดื อน ๆ ละ 600 บาท
หลังจากนั้นไปโอนให้ท้องถิ่นดูแล บางท้องถิ่นที่อยากทาต่อเนื่องก็ทา ปัญหาที่เจอคือบางท้องถิ่นนโยบายผู้นาไม่เห็น
ด้วย จึงไม่ได้งบประมาณที่จะทาต่อเนื่องต่อไปได้
อาจารย์กาไล : สรุป ให้มีการแลกเปลี่ยนในการนาเสนอดังนี้
1.การแลกเปลี่ยนในการทา ถ้าในหมู่บ้านเกิดเหตุการณ์เหมือนหมู่บ้านอื่นจะ แก้ปัญหากันอย่างไร
2. การร่วมการทากับใคร และมีเจ้าหน้าที่ไหน
3. และที่มกี ารทาเพิ่ม
หมอเขียว : พื้นที่ 4 พื้นที่ ทาแล้วให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุข เริ่มจากการจัดทาฐานข้อมูลตามแบบ
ประเมิน สุขภาพของกรมอนามัย ตรวจสุขภาพ ประเมินตามเกณฑ์ ดาเนินงานตามโครงการ ซึ่งแต่ละหมู่บ้านขอ
งบสปสช ลงเยี่ยมบ้าน ประสานกับหน่วยงานองค์กรภายนอก การดาเนินงานออกกาลังกายแต่ละพื้นที่ บางพื้นที่
ไม่ได้ทา บางพื้นที่ดาเนินการแล้ว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทาเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อสร้างความเป็นวิถีโมคลาน การ
ติดตาม ผู้สูงอายุที่ติดยาถูกต้อง กรณีดูแลโดยอสม ตามละแวกบ้านครอบครัว การปรับสภาพแวดล้อม เขียนเป็น
โครงการของหมู่บ้านลองทาหมูบ่ ้านละหลังสองหลัง ให้เขาคิดเองคิดเอง
อาจารย์กาไลสรุป : ประเด็นทีท่ าแล้ว กิจกรรมการสร้างสรรค์สุขภาพ ทาเองโดยแกนนาร่วมกับรพสต.
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมตรวจรักษาพยาบาล
กิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ เช่น โมคลาน
การป้องกันโรค
เฝ้าระวังไม่ให้เกิดโรค

5. ภูมิปัญญาแต่ละหมู่บ้านแต่ละพื้นที่ เช่น การทาหมาจาก ขนมลา
6. การส่งเสริมสุขภาพ

อาจารย์กาไลสรุป สิ่งที่ทากันเองได้
1. การส่งเสริมสุขภาพ
2. เฝ้าระวัง
3. ตรวจรักษา
4. การดูแลติดตามฟื้นฟูที่บ้าน
5. การจัดกิจกรรมของชมรม
6. การจัดกิจกรรมกลุ่มการออกกาลังกาย
ประเด็นที่ 2 สิ่งที่ต้องร่วมกับหน่วยงานอื่น
1. การนาผู้ สูงอายุทากิจกรรมกับนักเรียน ให้ความรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญากับนักเรียน การทาหมาจาก เย็บ
หมวก ตัดผม เสริมสวย นาผู้สูงอายุกับเด็กในโรงเรียน เพื่อเป็นต้นแบบให้นักเรียน
2. กิจกรรมสร้างสรรค์กับหน่วยงานที่เห็นด้วยในการทา เช่น โรงเรียน หรือ อบต. เวลามีการจัดงานประเพณี
กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างสุขภาพให้ผู้สูงอายุได้มีความสุข ร่วมกันทา
3. กลุ่ม อสม. อผส. มองว่าเวลาคนในชุมชนต้องได้รับเทคนิคในการพูดอย่างไรกับผู้ สูงอายุทาให้ผุ้สูงอายุ
รู้สึกอบอุ่นและมีความสุข ต้องมีการเรียนรู้ถ้าจะมีการแนะนาของอาหารของผู้สูงอายุจะแนะนาได้ถูกต้อง ให้ผู้สูงอายุ
มีคุณภาพชีวิต ดูแลโรคโดย ไม่มีภาวะ แทรก ต้องทาอย่างไร ส่วนที่ต้องพึ่งหน่วยงาน มีทีมที่สามารถการดูแลผู้ สูงอายุ
ระยะยาว ต้องการอะไร มีทีมที่ศึกษาโดยลึก สร้างทีมงานศึกษาเชิงลึกเพื่อหาปัจจัยในการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ
ชีวิตสูงขึ้น
อาจารย์กาไล สรุป: 1. การพัฒนาทักษะของคนในการทางาน 2.การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เชิงลึก ปัจจัยอะไรที่
ทาแล้วให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตมากที่สุด ทาได้ไม่มาก หยิบยกมาเป็นตัวอย่างเพื่อขยายผลต่อ ต้องมีการเพิ่มเติม ทา
ร่วมกับบทบาทมหาวิทยาลัย ต่อยอดและมีการประสาน เป็นโจทย์ในส่วนของตาบล ต้องทาร่วมกับคนที่ทาประจาใน
ตาบลกับมหาวิทยาลัย
สิ่งที่ต้ องทาร่วม 1. หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ 2. การพัฒ นาคน 3. การจัดการความรู้เพื่อ
ต่อยอดให้ตรงใจ
ประเด็นที่ 3 สิ่งที่ทาไม่ได้และต้องขอช่วย
1. ระบบฐานข้อมูล ระดับรพสต. วิเคราะห์เอง ทาอย่างไรให้ชุมชนได้วิเคราะห์ได้เป็น ถ้ าเขาทาเป็นจะรู้
ปัญหาของตัวเอง เป็นการผู้หนุนได้เต็มที่
2. การทาปรับสภาพแวดล้อมของชุมชนตามบริบท การไปศึกษาข้างนอก ไกลเกินไป เป็นไปได้หรือไม่แต่ละ
หมู่บ้าน มีแบบแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้เห็นเป็นแนวที่จะพัฒนาตัวเองได้
3. โรงเรียนผู้ผู้สูงอายุ ควรพูดคุย บางโรงเรียนผู้สูงอายุมีแบบฟอร์ม แต่โรงเรียนผุ้สูงอายุ ตามวิถีชุมชน ยัง
ไม่มีแบบที่ชัด ไม่สามารถลอกเลียนได้

4. การเยี่ยมบ้านเจอปัญหา เรื่องที่ 1 สุขภาพ บริหารจัดการได้ เรื่องที่ 2 บริบทความเป็นอยู่ เช่น ห้องน้า
ไม่โอเค บ้านไม่โอเค จะประสานไปทางไหน ที่เขามาใช้วิถีชีวิตของพอสมควรตามกับสภาพได้ จะขอช่วย
ใคร
อาจารย์กาไลสรุป เรื่องขอช่วย 3 ประเด็น
1. ระบบฐานข้อมูล ในชุมชนทาเองเป็น ต้องฝึก ปรึกษาคุณเปรมฤดี จะอธิบายเพิ่มเติม มีแนวทางอย่างไร
บ้าง
2. การปรับสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการดูแลสุขภาพ การดูแลปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีพเบื้องต้น
เช่น ที่อยู่อาศัย ห้องน้า ช่องทางการพัฒนา คือ ทางอบต. พัฒนาสังคมจังหวัด ผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแล
ไม่มีญาติ เป็นความรับผิดชอบของสานักงานพัฒนาสังคมจังหวัด
3. โรงเรียนผู้สูงอายุตามบริบท
ฐานข้ อมูล ได้ผั งข้ อมูล เพื่ อสื่ อ สารของทีม เนื่ องจากหลาย ๆ อาเภอ ข้อมูล ที่ทุ กคนดู ได้ ตลอดเวลา ได้
ออกแบบภายใต้ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล ครัวเรือนจะมีกลุ่มเด็ก วัยใส ผู้ ใหญ่ ผุ้สูงอายุ กลุ่มพิการ เป็นข้อมูลของทุกคนใน
ชุมชนของเรา มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว ครัวเรือนของอสม. ต้องวางแผน
งบประมาณ เพื่อรวมกับรพสต. โรงพยาบาลแม่ข่าย ทีมพยาบาล เก็บประวัติ การดูแลรักษา การส่งต่อรวดเร็ว สร้าง
องค์ความรู้ให้ดูแลกลุ่มได้รวดเร็ว เข้าถึงข้อมูลครัวเรือนได้สะดวก ได้คุยกับผู้นาท้องถิ่นและผู้ ทีเกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้ให้
งบประมาณทั้งหมด สามารถเห็นข้อมูลการใช้งบประมาณได้ทั้งหมด ได้ข้อมูลการทามาจากอาเภอท่าศาลา ได้ข้อมูล
จากแบบสอบถาม 2557 ทางทีมประเมินผลไว้บนเว้ ปไซต์ คนที่ได้ประโยชน์ คือ หน่วยงาน ทีมดูแล สามารถเห็น
ข้อมูลที่ลงเก็บแบบสอบถามได้ ผลสารวจ ออกมาเป็นดัชนีความมั่นคงในชีวิต ร้อยละผู้สูงอายุในการตรวจสุขภาพ
การจัดการงบประมาณ (คุณธนิต สมพงศ์)
ให้ มีการเชื่อมโยงกับ ทางโรงพยาบาลและองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ทาเป็ นต้นแบบ พัฒ นาเชิงระบบ
สามารถพัฒนาร่วมไปใช้ต่อ เป็นประโยชน์ร่วมกัน ข้อมูลเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
อาจารกาไลสรุป
สิ่งที่ต้องทาร่วมกัน 3 เรื่อง
1. การพัฒนา ทัศนะ ที่ไม่มีในหลักสูตร CG เช่น กรณีแต่ละพื้นที่มีเรื่องดี ๆ มาเล่าสู่กันฟัง เล่าเทคนิค เพื่อ
เติมเต็มให้กับพื้นที่อื่น ๆ แลกเปลี่ยนเพื่อเอาไปใช้และแก้ปัญหาได้ นาความรู้เดิมมาต่อยอดความรู้ใหม่
มหาวิทยาลัยสนับสนุน
2. ข้อมูล โปรแกรมเจ ต้องคุยเป็นฐานข้อมูลแต่ละหมู่บ้าน แต่ละตาบล ต้องตรวจสอบข้อมู ลแต่ละหมู่บ้าน
ข้อมูลทาเป็นรายตาบล ต้องเก็บแต่ละพื้นที่เก็บเอง และใช้ประโยชน์ร่วมกัน
3. หลังทาแผนแล้ว จะมองเห็นภาพการสนับสนุนกันอย่างไร ถ้าตาบลไหน ต้องการทาอะไรเพิ่มเติม หรือ
ต้องการให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ช่วยเหลือด้านใด ประสานคุณธนิต ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง
ปิดการประชุมเวลา 16.30 น.

