เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระดับจังหวัด
กลไกการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ต้นแบบการเรียนรู้ เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร
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ที่มาที่ไป
เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร เป็นกรณีต้นแบบด้านการขับเคลื่อนเครือข่ายชมรม
ผู้สูงอายุระดับจังหวัดและนโยบายระดับจังหวัด ที่ก่อร่างขึ้นจากการเกิดชมรมผู้สูงอายุจังหวัด
พิจิตรจนขยายเป็นเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
งานด้านการดูแลผู้สูงวัยในชุมชน และเตรียมพร้อมของจังหวัดพิจิตรในการก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ในการขับเคลื่อนงานชมรมผู้สูงอายุในรูปแบบเคลือข่ายระดับจังหวัด
ได้สร้างความเข้มแข็งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาความรู้และศักยภาพของผู้สูงอายุและ
ภาคีในแต่ละพื้นที่จนก่อเกิดเป็นสังคมผู้สูงอายุที่ไม่ทอดทิ้งกันทั้งจังหวัด

บทบาทของ สสส. ต่อการขับเคลื่อนงาน
เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร
เครื อ ข่ า ยชมรมผู้ สู ง อายุ จั ง หวั ด พิจิตร ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณบางส่วนจาก
สสส. ในการจัดงานมหกรรมผู้สูงอายุประจำ�ปีของจังหวัดพิจิตรตั้งแต่เริ่มแรก ก่อนจะเข้ามา
สนับสนุนการทำ�งานเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตรผ่านโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี โดย
ทุกภาคีมีส่วนร่วมต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2559 รวมถึงสนับสนุนการประสานงานกับ
สปสช. ในการเลือกพืน้ ทีจ่ งั หวัดพิจติ รเพือ่ ดำ�เนินงานการจัดระบบดูแลระยะยาวสำ�หรับผูส้ งู อายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง และเสนอพื้นที่จังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่ดำ�เนินงานโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “รัฐ ราษฎร์ ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ” ร่วมกับ 7 กระทรวงในเวลาต่อมา
ซึ่งช่วยกระตุ้นความตื่นตัวและการปฏิบัติงานพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ของชมรมผู้สูงอายุ
และหน่วยงานภาคีในแต่ละตำ�บลได้เป็นอย่างดี
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เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร
ที่มา

จุดเริ่มต้นเกิดจากคุณสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ ข้าราชการนักพัฒนา ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการ
ก่อตัง้ ชมรมผูส้ งู อายุจงั หวัดพิจติ ร เห็นแนวโน้มว่าจังหวัดพิจติ รกำ�ลังก้าวสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ
ด้วยจำ�นวนประชากรผูส้ งู อายุทม่ี ากกว่า 80,000 คน (มากกว่าร้อยละ 15 ของจำ�นวน
ประชากรจังหวัดในปี พ.ศ. 2554 และคาดประมาณว่าปี พ.ศ. 2560 จำ�นวนผูส้ งู อายุใน
จังหวัดจะมีมากกว่าร้อยละ 20 ซึง่ จะเข้าสูส่ ถานการณ์สงั คมผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์)

จังหวัดพิจิตร
มีผู้สูงอายุ
ร้อยละ 10

ที่ต้องรับ
การช่วยเหลือ

ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 90

มีศักยภาพ
ช่วยเหลือ
ตนเอง
และ
สังคม

คุณสุรเดชจึงชักชวนกลุม่ ผูส้ งู อายุทท่ี �ำ งานด้วยกันสัญจรดูงานด้านการดูแลผูส้ งู อายุใน
12 ตำ�บลต้นแบบ จึงบังเกิดความเชือ่ มัน่ ในศักยภาพของผูส้ งู อายุทจ่ี ะร่วมดูแลกันเอง
และเป็นกำ�ลังของสังคมได้ เลยร่วมกันจัดตั้งชมรมและเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ
ขึน้ ในคราวแรก เป็น “ชมรมผูส้ งู อายุจงั หวัดพิจติ ร” ในปี พ.ศ. 2554 ก่อนจะขยาย
มาเป็น “เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุจงั หวัดพิจติ ร” ในปัจจุบนั
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แนวคิดการขับเคลื่อน
งานชมรมผู้สูงอายุระดับจังหวัดและเครือข่าย
1. สนับสนุนการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุและเครือข่ายระดับพื้นที่ตำ�บล
2. สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุและภาคีในแต่ละพื้นที่
3. ส่งเสริมการพัฒนาและขยายผลตำ�บลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งการพัฒนา
กิจกรรม รูปธรรมและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ตนเอง
4. สื่อสารให้สังคมเกิดการรับรู้และตื่นตัว เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานและกลไกที่เกี่ยวข้อง
เกิดการร่วมมือดำ�เนินงานดูแลผู้สูงอายุในตำ�บล

สังคมผูส
้ ง
ู อายุ ไม่ทอดทิง
้ กัน
พัฒนา-ขยายผล
ตำ�บลต้นแบบ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้พัฒนา

สื่อสารสังคมรับรู้ กระตุ้น
ความร่วมมือร่วม
เคลื่อนไหว
สนับสนุนการรวมกลุ่ม
ในพื้นที่
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อปท. หน่วยราชการ
นโยบายจังหวัด

การขับเคลื่อนงาน
1. เวทีสัญจร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ กระตุ้นการรวมกลุ่มแกนนำ�และชมรม
ในพื้นที่
2. ประสานความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการเดินสายเวทีสัญจรในพื้นที่นั้นๆ อย่างต่อเนื่อง
3. สร้างกลไกการทำ�งาน เช่น เวทีสัญจรระดับอำ�เภอ-ตำ�บล, โรงเรียนแกนนำ�ผู้สูงอายุ,
งานมหกรรมผู้สูงอายุ
4. สร้างเครือข่าย จนเกิดเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุในทุกอำ�เภอ และในระดับตำ�บล
มากกว่า 89 ตำ�บล
5. จัดกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น งานเวทีสัญจรต่างๆ และงานมหกรรมผู้สูงอายุประจำ�ปี
6. สื่อสาร ทำ�การสื่อสารข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมสู่สังคมผ่านสื่อออนไลน์
ด้ ว ยการดำ � เนิ น การขั บ เคลื่ อ นดั ง นี้ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
กิจกรรมต่างๆ เช่น การเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
และกิจกรรมอื่นๆ รวมถึงเกิดนวัตกรรมเพื่อการดูแลผู้
สูงอายุต่างๆ รวมถึงได้รับงบประมาณ และมีบุคลากร
เข้ามาเป็นวิทยากร เป็นพีเ่ ลีย้ งการดำ�เนินกิจกรรมชมรม
ผู้สูงอายุในพื้นที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งร่วมเป็นเจ้าภาพจัด
กิจกรรม และเกิดนโยบายของหน่วยงานสนับสนุนการ
ขยายผลนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ

สรุปกลไกสำ�คัญ
กลไกสำ�คัญในการขับเคลือ
่ น

ทุกเดือน

การจัดเวทีสัญจรระดับจังหวัด
อำ�เภอ ตำ�บล

กลไกสำ�คัญในการขับเคลือ
่ น

ทุกปี

แกนนำ�แต่ละพื้นที่เรียนรู้ร่วม
กันในโรงเรียนผู้นำ�ผู้สูงอายุ
การจัดมหกรรมผู้สูงอายุประจำ�ปี
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ภาพรวมกระบวนการขับเคลื่อน
การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุในด้านต่างๆ
ของผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายในจังหวัดพิจิตร
เวทีสัญจร
อำ�เภอ-ตำ�บล
สนับสนุน
รวมกลุ่ม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

เวทีสัญจร
เครือข่าย
ผู้สูงอายุ
จังหวัด

เกิดชมรม +
แกนนำ� 3 ประสาน

โรงเรียนผู้นำ�
ผู้สูงอายุ

พัฒนาคนดี-เก่ง
วิธีการดี-ของดี

ขยายผลการเรียนรู้
สู่พื้นที่อื่น

คน- องค์กร ดีเก่ง
วิธีการดี-ของดี
สื่อสารสังคมผ่านสื่อ
ออน-ออฟไลน์

รวบรวม
ข้อมูลบน FB

FB ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร
FB Line สมาชิก-ชมรมเครือข่าย
กิจกรรมชมรม เวทีสัญจรระดับต่างๆ
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มหกรรมผู้สูงอายุ
ประจำ�ปี

ประสานความ
ร่วมมือภาคนโยบาย

ผู้สูงอายุสุขภาพดี
เป็นหลักชัยภาคี
ร่วมใจสร้างสังคม
ไม่ทอดทิ้งกัน

เครื่องมือการสร้างเครือข่าย
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร
1. เวทีสัญจรระดับจังหวัด

(ดำ�เนินการทุกเดือนจนถึงปัจจุบนั )
พืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นความรูป้ ระสบการณ์ กิจกรรม และนวัตกรรม
การดูแลผูส้ งู อายุ ได้รจู้ กั คนเก่ง และเชือ่ มความสัมพันธ์ความร่วม
มือระหว่างผู้สูงอายุกับผู้คนและหน่วยงานต่างๆ จนก่อเกิดเป็น
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบตั กิ ารพัฒนาการดูแลผูส้ งู อายุ (Community of Practice)
หน่วยงานร่วมดำ�เนินการ : ชมรมเรารักในหลวงจังหวัดพิจติ ร
ชมรมคนพิการจังหวัดพิจติ ร เครือข่ายกลุม่ เกษตรกรจังหวัดพิจติ ร
เครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุอำ�เภอ
ตำ�บล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีส่ ญ
ั จร

เวทีสัญจรเครือข่าย
ผู้สูงอายุจังหวัด

เห็น-เกิด คนดี เก่ง
กิจกรรม-นวัตกรรมดี
เด่น ของพื้นที่

เครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติการพัฒนา
การดูแลผู้สูงอายุ

ขยายผลการเรียนรู้
ปฏิบัติการในพื้นที่
ตนเอง (Action)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์คนดี เก่ง
กิจกรรม-นวัตกรรมดี เด่น

ชื่นชม-เชื่อมสัมพันธ์
ก่อเกิดชุมชนนักปฏิบัติ
(COP)
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2. โรงเรียนผู้นำ�ผู้สูงอายุ

(ดำ�เนินการปีละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 2 วัน 2 คืน)
แกนนำ�แต่ละพืน้ ทีแ่ บ่งปันประสบการณ์ทไ่ี ด้ท�ำ งานลองผิดลอง
ถูกและเรียนรู้ร่วมกันโดยตรง เกิดการต่อยอดความรู้ให้กับผู้นำ�
ปัจจุบนั และเพิม่ พูนประสบการณ์ให้ผนู้ �ำ ในพืน้ ที่ เสริมความเชือ่
มัน่ ให้กลับไปขับเคลือ่ นงานของตนเอง
3. งานมหกรรมผู้สูงอายุประจำ�ปี

(ดำ�เนินการทุกปี)
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพของผู้สูงอายุและภาคี
เครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุผ่านกิจกรรม นวัตกรรมที่เกิดขึ้น
ในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ตลอดปีทผ่ี า่ นมา การแสดงความสามารถของผูส้ งู
อายุ การได้แลกเปลีย่ นความรูก้ บั หน่วยงานต่างๆ และภาคีเครือ
ข่าย รวมถึงการสร้างภาคีใหม่ๆ ในพืน้ ที่ การยกย่องเชิดชูบคุ คล
ต้นแบบ และเป็นพืน้ ทีใ่ ห้เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุจงั หวัดพิจติ รได้
ประกาศนโยบายทีจ่ ะดำ�เนินการในปีตอ่ ไป เป็นต้น
4. สื่อออนไลน์ FB-Line

(ดำ�เนินการต่อเนือ่ ง)
มี ก ารใช้ แ อบพลิ เ คชั่ น Facebook และ Line ในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเครือข่ายผ่านสื่อออนไลน์เพื่อ
สื่อสารกับสังคมและภาคนโยบาย + เชิญเข้าร่วมกิจกรรมในทุก
ครัง้ ของการสัญจร สรุปเรือ่ งราวสือ่ สารกับสังคม รวมถึงนำ�เข้าสู่
เวทีสญ
ั จรในครัง้ ต่อๆ ไป

โครงสร้างการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์
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แกนนำ�อย่างน้อย
2 คนต่อ 1 ตำ�บล

สรุปผลความสำ�เร็จ

1. เกิดนโยบายจากหน่วยงานเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ
• สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดงบประมาณสนับสนุนการดำ�เนิน
กิจกรรมของเครือข่ายชมรม  ผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร และส่วน
ราชการต่างๆ ให้ความร่วมมือการดำ�เนินกิจกรรมของเครือข่ายฯ

2. เกิดกลไกขับเคลื่อนงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทุกระดับพื้นที่
• เกิดชมรมและเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตรที่พร้อมเป็น
พื้นที่เรียนรู้มากกว่า 30 ตำ�บล
• เกิดผูน้ �ำ และแกนนำ�ทีเ่ ป็นทายาทสืบต่อกระจายตัวอยูใ่ นทุกอำ�เภอ
และตำ�บล อันประกอบด้วย ผู้นำ�ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่หรือผู้บริหาร
อปท. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ โดยมีผู้ช่วยสำ�คัญคือ
ผู้สูงอายุสำ�รอง ที่เป็นแกนนำ�ชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่
• เกิดโรงเรียนผู้นำ�ผู้สูงอายุ สถานที่เพาะบ่มผู้นำ�งานพัฒนาการ
ดูแลผู้สูงอายุ
• เกิดเวทีสัญจรผู้สูงอายุประจำ�เดือน ทั้งในระดับจังหวัด อำ�เภอ
และตำ�บล
• เกิ ด กลไกสื่ อ สารงานพั ฒ นาการดู แ ลผู้ สู ง อายุ อ อนไลน์ ที่ มี   
ประสิทธิภาพ
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3. เกิดกิจกรรมและนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบการดำ�เนินการที่แตกต่างกันไป
ตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละพื้นที่ เช่น
• ตำ�บลวัดขวางและตำ�บลคลองคะเชนทร์ มีการพัฒนาอาสาสมัคร
ผู้ดูแลผู้สูงอายุหมู่บ้านละ 3 คน เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติด
เตียง และติดตามข้อมูลผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในหมู่บ้านอย่าง
ครอบคลุมต่อเนื่อง
• ตำ�บลลำ�ประดา อำ�เภอบางมูลนาก มีการออมเงินของผู้สูงอายุ
ในตำ�บลเพื่อสวัสดิการของคนทั้งตำ�บล โดยมีเงินออมมากกว่า
1 ล้านบาท
• ตำ�บลบ้านนาและตำ�บลหนองหลุม สนับสนุนให้ชมรมรวมกลุ่ม
ปลูกข้าวปลอดสาร โดยใช้แปลงสาธิตในโรงพยาบาลและขายให้
โรงพยาบาลทำ�ให้ผู้ป่วยรับประทาน
• ตำ�บลหัวดง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อผู้สูงอายุ ทั้งห้องน้ำ� ราว
บันได และอุปกรณ์ที่จำ�เป็น เช่น รถเข็น

4. มีตำ�บลผ่านเกณฑ์ประเมินตำ�บลต้นแบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 15 ตำ�บล
ตามเกณฑ์ประเมินของกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2559
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เคล็ดลับสู่ความสำ�เร็จ
เครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุจงั หวัดพิจติ รได้ท�ำ การสรุปบทเรียนการดำ�เนินงานทีผ่ า่ น
มา ผ่านการวิเคราะห์จุดแข็ง ข้อจำ�กัด ที่นำ�ไปสู่การดำ�เนินงานที่เข้มแข็งของชมรมฯ
และเครือข่ายดังนี้
1. ชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ต้องมีกลไก 3 ประสาน ได้แก่
ภาคประชาชน + ผู้นำ�ผู้สูงอายุ
ภาคการเมือง + องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาควิชาการ + เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

โดยกลไกทั้ง 3 ส่วน ควรร่วมกันคิดพัฒนาและสนับสนุนการดำ�เนินงานในพื้นที่ของ
ชมรมฯ ให้เกิดการบูรณาการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุระหว่างหน่วยงานและชมรมฯ
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2. ชมรมผู้สูงอายุต้องมีพี่เลี้ยง

ทำ�หน้าที่เป็น “ช่างเชื่อม” ทั้งการประสานงานและเชื่อมโยงการสนับสนุนภาค
นโยบายระดับจังหวัด พืน้ ทีอ่ �ำ เภอและตำ�บล การสือ่ สารกับหน่วยงานและประชาชน
ยกตัวอย่าง
ระดับจังหวัด :
คุณสุรเดช เดชคุ้มวงศ์
และมูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร

ระดับอำ�เภอ
และตำ�บล :
ผู้สูงอายุ
สำ�รอง

(เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข, ครู,
เจ้าหน้าที่ อปท.)

3. ผู้นำ�ต้องผ่านกระบวนการพัฒนาจากโรงเรียนผู้นำ�ผู้สูงอายุ

ทำ�ให้เกิดการเรียนลัดทั้งวิธีคิดและการทำ�งานจากประสบการณ์ที่สำ�เร็จและล้ม
เหลวอันหลากหลาย และสามารถนำ�กลับไปต่อยอดการทำ�งานในพื้นที่ของตนเอง
และเกิดการขยายผลเรื่องดีๆ
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4. เวทีสัญจรและมหกรรมผู้สูงอายุ

เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงทรัพยากรทุกด้านของจังหวัด ทั้งความรู้ บุคลากร และ
งบประมาณเพื่อการพัฒนางานดูแลผู้สูงอายุ

5. ฝ่าอุปสรรคข้อจำ�กัด

คือการพัฒนาความต่อเนื่องของความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐด้าน
นโยบายและทรัพยากร อันเกิดจากระบบการโยกย้ายข้าราชการซึ่งเป็นปัจจัยที่นอก
เหนือการจัดการได้ของชมรมผู้สูงอายุและเครือข่าย
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การสร้างเครือข่ายชมรมผูส้ งู อายุระดับจังหวัดจะช่วยเพิม่ ความ
ก้าวหน้าของระบบการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวให้ทวีความเข้มแข็ง
และสานสัมพันธ์สงั คมผูส้ งู วัยเป็นปึกแผ่นให้รว่ มมือช่วยเหลือกัน
ในทุกๆ ด้าน เพือ่ เตรียมความพร้อมก้าวเข้าสูส่ งั คม
ผูส้ งู อายุทม่ี คี ณ
ุ ภาพ
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