ชมรมผู้สูงอายุ

กลไกการขับเคลื่อนเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ต้นแบบการเรียนรู้ "ชมรมผู้สูงอายุตำบลยุหว่า"
อำเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม่

ที่มาที่ไป
ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีผ้สู ูงอายุท่มี ีอายุเกิน 60 ปีข้นึ ไปร้อยละ 16
ของประชากร และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ โดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2564 จะมีประชากรสูงอายุมาก
ถึงร้อยละ 20 จากสถานการณ์เช่นนี้ จึงจำ�เป็นทีท่ กุ ภาคส่วนจะต้องให้ความสำ�คัญในการเตรียม
ความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ซึ่งจะ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของสมาชิกในสังคมและผูส้ งู อายุทง้ั มวล
ชมรมผู้สูง อายุ ถื อ เป็ น องค์ ก รภาคประชาชนที่มีบ ทบาทสำ � คั ญ ในการพั ฒ นาระบบงาน
ผู้สูงอายุ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับชุมชน
เปรียบเสมือนเครื่องมือขับเคลื่อนและจัดการกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วยตัวผู้สูงอายุเอง โดยมี
วัตถุประสงค์มงุ่ เน้นการดำ�เนินกิจกรรมทีต่ อบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผูส้ งู วัย ทัง้ ใน
ด้านสุขภาพ สังคม และสวัสดิการ

สสส. กับการสนับสนุน
ชมรมผู้สูงอายุทั่วประเทศ
สมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยร่วมกับสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) รวมถึงเครือข่ายภาคีอื่นๆ ร่วมกันผลักดันกิจการชมรมผู้สูงอายุทั่วประเทศและในแง่ของ
งบประมาณ เสริมกิจกรรมและการปูแนวทางการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุใน
พื้นที่ต่างๆ ให้ประสบผลสำ�เร็จ โดยใช้แนวทางการทำ�งานแบบเสริมพลังกลุ่ม ซึ่งหมายถึงการให้
ผู้สูงอายุทำ�งานร่วมกันและร่วมผลักดันศักยภาพของกลุ่มตนเองให้มีความเข้มแข็ง จนสามารถ
ดูแลสุขภาพและวิถีชีวิตเป็นสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพรอบด้าน พร้อมกับวางแนวทางให้พัฒนา
ต่อไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
เรียบเรียงจาก กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุ ตำ�บลยุหว่่า อำ�เภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
สัมภาษณ์ข้อมูลจาก คุณบุศรา สมศรี นักพัฒนาชุมชนตำ�บลยุหว่า
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ชมรมผู้สูงอายุคืออะไร
เป็นการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ตั้งแต่
30 คนขึ้นไปทั้งชายและหญิง โดยในชมรมสามารถมีผู้ที่มีอายุระหว่าง
25 – 59 ปี ได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของสมาชิกที่มีอายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป
โดยมีการดำ�เนินกิจกรรมของชมรมโดยผู้สูงอายุเป็นสมาชิก เพื่อก่อ
ให้เกิดประโยชน์หรือความมุ่งมั่นของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุนั้นๆ และ
เพื่อสังคมโดยรวม
ประโยชน์ของการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ

ผูส้ งู อายุได้มกี จิ กรรมการออกกำ�ลังกายเพือ่ สุขภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง
ผูส้ งู อายุได้มาพบปะคนวัยเดียวกัน ไม่ตอ้ งเหงาอยูท่ บ่ี า้ น
ผูส้ งู อายุมโี อกาสได้พฒ
ั นาศักยภาพของตนในการทำ�งานด้านต่างๆ ของชมรม
ผูส้ งู อายุได้ชว่ ยเหลือผูส้ งู อายุกลุม่ อืน่ ๆ
ผูส้ งู อายุได้ท�ำ ประโยชน์ตอ่ สังคม รูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง ไม่รสู้ กึ เป็นภาระของชุมชน
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ชมรมผู้สูงอายุตำ�บลยุหว่า
อำ�เภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ตำ�บลยุหว่า เป็นตำ�บลหนึ่งในอำ�เภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีด้วยกัน 14 หมู่บ้าน
ประชากรมีทั้งหมด 10,491 คน เป็นผู้สูงอายุมากถึง 2,653 คน (ร้อยละ 25.29) ซึ่งถือเป็นตำ�บล
ที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในอำ�เภอสันป่าตอง และแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มติดสังคม

ทีช่ ว่ ยเหลือตนเองได้
รวมตัวกันทำ�กิจกรรม
หลากหลายต่อเนื่อง
จนเกิดเป็นชมรมผู้สูงอายุ
ร้อยละ

79.16
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กลุ่มติดบ้าน

ที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง
ร้อยละ

17.86

กลุ่มติดเตียง

ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  
ร้อยละ

2.98

“ชมรมผู้สูงอายุตำ�บลยุหว่า” ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2538 โดยมีคณะกรรมการที่มาจากประชาชน
และกรรมการชมรมผู้สูงอายุทั้ง 14 หมู่บ้าน รวม 30 คน เป็นผู้บริหารจัดการอบรม โดยมี
ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมมาร่วมทำ�กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรมออกกำ�ลังกายในตอน
เช้าๆ หรือเย็นๆ ที่ยังทำ�กันต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
และต่อมาได้เกิดขยายต่อยอดคุณค่าไปสู่การรวมตัวเป็น “อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
“เพื่อนช่วยเพื่อน” (อผส.)” เพื่อออกไปเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง รวมทั้งการจัดตั้ง
“ศูนย์สร้างเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชนตำ�บลยุหว่า” เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ผู้สูงอายุ
ได้พบปะสังสรรค์ทำ�กิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนการบริการดูแลและส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้สูงอายุ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและจิตอาสาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มยิ่งขึ้น โดยมี
สาขาสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำ�จังหวัดเชียงใหม่เป็นทีป่ รึกษา และได้รบั การ
สนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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กระบวนการขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุ
ตำ�บลยุหว่า อำ�เภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาล
ตำ�บลยุหว่า

ทุนเดิม

80% ผู้สูงอายุในตำ�บล
เป็นกลุ่มติดสังคม
มีการรวมตัวกันทำ�กิจกรรมที่
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง
มีชมรมผู้สูงอายุตำ�บลยุหว่า
ที่คณะกรรมการมาจากประธาน
และกรรมการชมรมผู้สูงอายุทั้ง
14 หมู่บ้านตั้งแต่
พ.ศ. 2538

สนับสนุนบุคลากร
และงบประมาณผ่าน
กองทุนหลักประกันฯ

ประชุม 2 ครั้ง/เดือน
ต่อเนื่อง

ออกกำ�ลังกาย
ทุกเช้าร่วมกัน
ในหมู่บ้านต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2538

สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำ�จังหวัดเชียงใหม่
และสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ
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ชุมชนวัดสันป่าตอง

รพ. สันป่าตอง,
รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง

ผ้าป่า-จิตอาสา

สนับสนุนบุคลากร-วิชาการ
-ระบบบริการ

ศูนย์สร้างเสริมและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ชุมชนตำ�บลยุหว่า

ต่อยอดร่วมกัน
ทำ�กิจกรรมอื่นๆ
อผส.

“เพื่อนช่วยเพื่อน”
ดูแลกลุ่มติดบ้านติดเตียง

ชมรมต้นแบบ
“พฤฒิพลัง”
(active aging)

• ชมรมผู้สูงอายุตำ�บล             
บ้านกลาง อำ�เภอสันป่าตอง
• ชมรมผู้สูงอายุตำ�บล              
ดอยหล่อ อำ�เภอดอยหล่อ
• ชมรมผู้สูงอายุตำ�บลทุ่ง           
รวงทอง อำ�เภอแม่วาง
• ชมรมผู้สูงอายุตำ�บลสารภี     
อำ�เภอสารภี
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ขั้นตอน
การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ
1. ประชุมหารือแกนนำ�
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
เพื่อร่างระเบียบข้อบังคับการอยู่ร่วมกัน กำ�หนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย บทบาทหน้าที่ของสมาชิก
และคณะกรรมการพร้อมทั้งตั้งชื่อชมรม และเลือก
สถานที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งชมรม
2. กำ�หนดโครงสร้าง
การดำ�เนินงานชมรมผู้สูงอายุ
ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการบริหารชมรม เป็นผูน้ �ำ ทีเ่ ป็นทางการ มาจากการเลือกตัง้ ของสมาชิก มีบทบาท
บริหารจัดการชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสามารถดำ�รงอยู่ได้ ซึ่งโครงสร้างหลักๆ
ของ ชมรมผู้สูงอายุ มีดังนี้
ประธาน

รองประธาน

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

เหรัญญิก

ผู้ช่วยเหรัญญิก

กรรมการ
สมาชิกชมรม เป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญต่อการประสบความสำ�เร็จหรือการดำ�รง
อยู่ของชมรม ทั้งนี้ สมาชิกชมรมต้องมีความรู้สึกว่าตนเป็นบุคคลสำ�คัญของชมรม
ทำ�ให้เกิดความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรม ตลอดจนมีสิทธิที่จะได้
รับประโยชน์จากชมรม
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คณะกรรมการบริหารชมรมตำ�บลยุหว่า

มาจากประธานและกรรมการชมรมผู้สูงอายุทั้ง 14 หมู่บ้าน
รวมจำ�นวน 30 คน ปัจจุบันมีพ่อดวงจันทร์ บุญเป็ง เป็น
ประธานชมรมผู้สูงอายุ และแม่บัวแก้ว กัณทวี เป็นเลขานุการ
โดยมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำ�อย่างน้อย 2 ครั้ง/เดือน
สถานที่ตั้งชมรมผู้สูงอายุ   : วัดสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ต.ยุหว่า
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

3. วางแผนและดำ�เนินกิจกรรม		
อย่างต่อเนื่อง
นอกจากการประชุ ม ร่ ว มกั น อย่ า งน้ อ ย 2 ครั้ ง /
เดื อ นแล้ ว นั้ น ชมรมผู้ สู ง อายุ ตำ � บลยุ ห ว่ า ยั ง ได้
มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรก
มุง่ เน้นกิจกรรมตามความต้องการของสมาชิกก่อนใน
รูปแบบลักษณะกิจกรรมทัว่ ไป จากนัน้ จึงพัฒนาไปสู่
กิจกรรมเชิงพัฒนาศักยภาพมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างกิจกรรมในช่วงแรก
ของชมรมผู้สูงอายุตำ�บลยุหว่า

• การออกกำ�ลังกายในตอนเช้าและ
ตอนเย็นเป็นประจำ�ทุกวัน
• การสวดมนต์ร่วมกันในทุกวัน
สำ�คัญทางศาสนา
• รวมกลุ่มประดิษฐ์สิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ  
• ค่ายอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
• กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ  ฯลฯ  

ตัวอย่างกิจกรรมเชิงพัฒนา

• กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
“เพื่อนช่วยเพื่อน” (อผส.) เพื่อ
เยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง
• จัดตั้งศูนย์สร้างเสริมและฟื้นฟู
สมรรถภาพชุมชนตำ�บลยุหว่า
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4. บุคลากร และภาคี
เครือข่ายร่วมขับเคลื่อน
การขั บ เคลื่ อ นงานชมรมผู้ สู ง อายุ ตำ � บลยุ ห ว่ า ที่ ป ระสบความสำ � เร็ จ ได้ นั้ น เพราะ
มี บุ ค ลากรในชุ ม ชนที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบและ
ขับเคลื่อนงานในชมรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่มีความเชี่ยวชาญความถนัด
เฉพาะด้านร่วมถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรมต่างๆ  รวมถึงลูกหลานในชุมชนเข้ามาช่วยงาน
ด้านเอกสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งเป็นการประสานแนวคิด การทำ�งานในชุมชนและ
ลดช่องว่างทางความคิดระหว่างวัย สร้างสัมพันธ์ของคนต่างรุน่ ให้แน่นแฟ้น สามัคคี แสดงให้
คนรุ่นหลังในชุมชนเห็นความสำ�คัญและแนวคิดอันเป็นประโยชน์ของผู้สูงวัย
นอกจากนี้ ยังมีการประสานความร่วมมือและการทำ�งานกับองค์กรภาคี ทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน ภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานชมรมผู้สูงอายุให้เกิดความยั่งยืน

โครงสร้างภาคีเครือข่ายและองค์กรทีส
่ �ำ คัญของชมรมผูส
้ ง
ู อายุต�ำ บลยุหว่า

1. ผู้นำ�ชุมชน

2. แกนนำ�ทั้ง

5. โรงพยาบาล
สันป่าตอง
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14 หมู่บ้าน

3. บุคลากร

ลูกหลานของ
คนในชุมชน

4. วัดสันป่าตอง

6. โรงพยาบาล

7. เทศบาล

8. สาขาสมาคม
สภาผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทยฯ
ประจำ�จังหวัด
เชียงใหม่

ส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชนตำ�บล
บ้านกิ่วแลหลวง

ตำ�บลยุหว่า

5. งบประมาณ
งบประมาณหลัก

งบประมาณสนับสนุน

• เทศบาลตำ�บลยุหว่า ผ่านงบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับตำ�บล/
พื้นที่

• สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
• การบริจาคเงิน / ทอดกฐินผ้าป่า
เพื่อใช้สำ�หรับการดำ�เนินกิจกรรมที่
เหมาะสม
• รายได้ต่างๆ ที่มาจากการจัด
กิจกรรมชมรมอย่างสม่ำ�เสมอ
เป็นต้น

แม่บัวแก้ว กัณทวี
เลขานุการชมรมผู้สูงอายุตำ�บลยุหว่า

“เราจะทำ � งานทุ ก อย่ า งตามลำ � พั ง ย่ อ มเป็ น ไปไม่ ไ ด้ การเชื่ อ มกั บ ภาคี
เครือข่ายจึงมีความสำ�คัญมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวคิด หรือแนวทางการทำ�
กิจกรรม, งบประมาณการทำ�กิจกรรม หรือแม้แต่เรื่องการจัดทำ�เอกสารต่างๆ
ต้องอาศัยบุคลากรของเทศบาลตำ�บลยุหว่าเข้ามาช่วย ซึง่ เป็นลูกหลานของคนใน
ชุมชน หรือแม้แต่ผสู้ งู อายุดว้ ยกัน แต่ละคนต่างก็มคี วามรูค้ วามสามารถเฉพาะตน
เราจึงต้องอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อขับเคลื่อนให้การทำ�งานของชมรมผู้สูงอายุ
เกิดความต่อเนื่องและเข้มแข็ง”
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การขยายผลของชมรมผู้สูงอายุ ตำ�บลยุหว่า
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
“เพื่อนช่วยเพื่อน” (อผส.)
เป็นกิจกรรมเชิงพัฒนาทีม่ แี นวคิดพัฒนาต่อเนือ่ งมาจากความต้องการให้ผสู้ งู อายุทกุ กลุม่
ในตำ�บลได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือฟื้นฟูตัวเอง จึงเกิดเป็น “กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูง
อายุทบี่ า้ น” “เพือ่ นช่วยเพือ่ น” (อผส.) ขึน้ ในปี 2550 โดยมีทปี่ รึกษาคือสาขาสมาคมสภา
ผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำ�จังหวัดเชียงใหม่ และ สสส. ให้การสนับสนุนงบประมาณ
ด้านการอบรมพัฒนาศักยภาพ อผส. เป็นเวลา 2 ปีแรก โดยหลังจากนั้น เทศบาลตำ�บล
ยุหว่าให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
บทบาทหน้าที่ของ อผส.
ออกเยี่ยมดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียงถึงบ้าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
สันป่าตอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำ�บลบ้านกิ่วแลหลวง
อผส.

1 คน

ดูแล
ผู้สูงอายุ
5 คน

ขั้นตอนการดำ�เนินงานของกลุ่ม อผส.

1. อบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลผูส้ งู อายุในเบือ้ งต้น ให้แก่สมาชิกกลุม่ อผส.
2. สำ�รวจจำ�นวนผูส้ งู อายุกลุม่ ติดบ้านและกลุม่ ติดเตียงในตำ�บลยุหว่า
3. ดำ�เนินการเยีย่ มบ้านผูส้ งู อายุทง้ั สองกลุม่ โดยปฏิบตั งิ านร่วมกับเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลสันป่าตองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำ�บล      
บ้านกิว่ แลหลวง
4. กำ�หนดการไปเยีย่ มเฉลีย่ หมูบ่ า้ นละ 2 – 3 รายเป็นอย่างน้อย ออกเยีย่ ม
เดือนละ 3 ครัง้ เพือ่ พบปะพูดคุย ดูแลทัง้ ร่างกายและจิตใจ ไม่วา่ จะเป็น
เรือ่ งอาหาร การปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม การให้ก�ำ ลังใจ สำ�หรับ
ผูส้ งู อายุทอ่ี ยูต่ ดิ บ้านหรือติดเตียง
5. ประเมินผลและติดตามผลอย่างสม�ำ่ เสมอ
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ศูนย์สร้างเสริมและฟืน
้ ฟูสมรรถภาพ
ชุมชนตำ�บลยุหว่า
ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 หลังจากการดำ�เนินงานกลุ่ม อผส.
ได้ระยะหนึ่งแล้วพบว่าการลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงวัยอาจทำ�ได้ไม่
ทั่วถึง เนื่องจากจำ�นวนอาสาสมัครไม่มากพอ จึงเกิดแนวคิด
ในการจั ด ตั้ ง เป็ น ศู น ย์ ฯ ขึ้ น เพื่ อ เป็ น พื้ น ที่ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขและ อผส. ผลัดกันมาดูแลผูส้ งู อายุทอี่ อ่ นแอแต่พอ
ช่วยเหลือตนเองได้ให้ไ้ ด้รบั การฟืน้ ฟูรา่ งกายให้แข็งแรงมากขึน้
เพือ่ ไม่กลายเป็นกลุม่ ติดเตียงในเวลาอันรวดเร็ว และมีโอกาสที่
จะกลับมาเป็นกลุ่มแข็งแรงได้ ซึ่งการตั้งศูนย์ฯ นี้ สามารถให้
ความช่วยเหลือผู้ป่วยได้จำ�นวนมากในแต่ละครั้ง
ลักษณะการดำ�เนินงาน

เปิดบริการทุกวันพุธ ช่วงเช้า ให้บริการดูแลและฟืน้ ฟูรา่ งกาย ณ อาคารของวัดสันป่าตอง
ช่วงบ่าย ออกเยีย่ มผูส้ งู อายุกลุม่ ติดเตียง

โดยเฉลี่ยมีผู้สูงอายุและผู้พิการมารับบริการ
ประมาณครั้งละ 30-50 คน

เจ้าหน้าที่สนับสนุน (ประมาณ 15 คน)

1. เจ้าหน้าที่แผนก
กายภาพบำ�บัด

2. พยาบาล
วิชาชีพ

3. เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขจาก
โรงพยาบาลสันป่าตอง
และ รพ.สต. บ้านกิ่ว
แลหลวง

4. กลุ่ม อผส.
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ชมรมพี่ชมรมน้อง ชมรมต้นแบบ
“พฤฒิพลัง” Active Aging
จากการดำ�เนินงานชมรมผู้สูงอายุตำ�บลยุหว่าอย่างเข้มแข็ง
ต่อเนื่อง ทางสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ จึงได้
คัดเลือกชมรมผูส้ งู อายุต�ำ บลยุหว่าให้เข้าร่วม “โครงการพัฒนา
ศักยภาพชมรมผู้สูงอายุที่มีความเข้มแข็งเพื่อเข้าสู่ภาวะพฤฒิ
พลัง” ในฐานะชมรมต้นแบบ 1 ใน 22 ชมรมทัว่ ประเทศ (ชมรม
พี)่ เพือ่ ถ่ายทอดประสบการณ์การทำ�งานของชมรม ขยายผลไป
ยังชมรมผู้สูงอายุอื่นๆ อีก  4 แห่ง (ชมรมน้อง)
สิ่งที่ชมรมผู้สูงอายุตำ�บลยุหว่าต้องทำ�เมื่อเข้าร่วมโครงการ

เตรียมการ

1. คัดเลือกแกนนำ�ชมรมผูส้ งู อายุ จำ�นวน 4 คน เป็นผูด้ �ำ เนินการและประสานงานโครงการ
2. จัดทำ�เอกสาร และยกตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ ที่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน เพื่อเตรียม
ใช้ในการถ่ายทอดประสบการณ์และแนะนำ�ให้กับชมรมน้อง
ขยายผล

3. คัดเลือกชมรมน้อง 4 ชมรม โดยใช้เกณฑ์คัดเลือก คือ ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
แกนนำ�ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ แกนนำ�ชมรมขยายผลมีความเข้มแข็ง สนใจที่จะพัฒนา
ศักยภาพชมรม พร้อมจะพัฒนางานใหม่ๆ
ชมรมน้องที่ชมรมผู้สูงอายุตำ�บลยุหว่า คัดเลือกมี 4 ชมรม  ได้แก่

1.
2.
3.
4.

ชมรมผู้สูงอายุตำ�บลบ้านกลาง อำ�เภอสันป่าตอง
ชมรมผู้สูงอายุตำ�บลดอยหล่อ อำ�เภอดอยหล่อ
ชมรมผู้สูงอายุตำ�บลทุ่งรวงทอง อำ�เภอแม่วาง
ชมรมผู้สูงอายุตำ�บลสารภี อำ�เภอสารภี

4. การเยี่ยมชมรมน้อง เพื่อแนะนำ�โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมฯ
5. พาชมรมน้องไปศึกษาดูงานชมรมต้นแบบในจังหวัดอืน่ ๆ เพือ่ ให้น�ำ ความรูท้ ไี่ ด้ไปพัฒนา
ชมรมตนเองได้
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ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการของชมรมผู้สูงอายุตำ�บลยุหว่า
1. เป็นโอกาสดีในการเผยแพร่ให้ชมรมผู้สูงอายุตำ�บล   
ยุหว่าเป็นที่รู้จักในสังคมภายนอก
2. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับชมรมผู้สูงอายุอื่นๆ
ในโครงการ
3. เพิ่มโอกาสให้สมาชิกในชมรมผู้สูงอายุตำ�บลยุหว่าได้
ทำ�กิจกรรมหลากหลายเพิ่มขึ้น กระตุ้นการตื่นตัวใน
การทำ�สิ่งใหม่
4. เกิดภาคีเครือข่ายใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็งสู่ภาวะพฤฒิพลัง

เป็นโครงการภายใต้ความรับผิดชอบของสภาผู้สูง
อายุแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนงบประมาณ
จากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) คัดเลือกชมรมผู้สูงอายุต้นแบบมาถ่ายทอด
ประสบการณ์การทำ�งานของชมรมเพื่อขยายผลให้
กับชมรมผู้สูงอายุอื่นอีก 4 แห่ง รวม 22 ชมรม รวม
เป็น 88 ชมรมทั่วประเทศ ด้วยเป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนา
ชมรมผูส้ งู อายุตน้ แบบในทุกภูมภิ าคของไทยให้มคี วาม
เข้มแข็ง เป็นชมรมที่พึ่งตนเองได้และช่วยเหลือผู้อื่นได้
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ชมรมผู้สูงอายุ ถือเป็นองค์กรภาคประชาชนที่มีบทบาท
สำ�คัญในการพัฒนาระบบงานผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับ
ชุมชน เปรียบเสมือนเครื่องมือขับเคลื่อนและจัดการกับ
ปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยผูส้ งู อายุเอง มีวตั ถุประสงค์มงุ่ เน้นการ
ดำ�เนินกิจกรรมทีต่ อบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
ผู้สูงวัย ทั้งในด้านสุขภาพ สังคม และสวัสดิการ

