
แอวหาเสี่ยวผูสงูอายุตําบลถืมตอง 

    

คนขับเคลื่อนโครงการ 

 “เปนคนท่ีมีความคิดสรางสรรค ทํางานทุมเท ไดรับการยอมรับจากชาวบานสูง...” 

 เพื่อนรวมงานคนหนึ่งท่ีสถานีอนามัยตําบลถืมตอง ต.ถืมตอง อ.เมือง จ.นาน กลาวถึง  
“วันเพ็ญ วิสุทธิจินดา” ผูรับผิดชอบงานในฝายสงเสริมสุขภาพของสถานีอนามัย ซึ่งงานผูสูงอายุของเปน
หนึ่งในงานท่ีรับผิดชอบ และเปนผูประสานงานโครงการแอวหาเสี่ยวผูสูงอายุตําบลถืมตองนี ้

 วันเพ็ญ วิสุทธิจินดา แมจะมิใชคนในพื้นท่ีแตก็เหมือนเปนคนในพื้นท่ีไปแลว เพราะเขามา
ทํางานโดยบรรจุเร่ิมตนทํางานท่ีต้ังแตเมื่อกวา ๒๐ กวาปท่ีแลว กระท่ังมีบานเรือนอยูในหมูบาน เธอและ
ครอบครัวอาศัยอยูในหมูบานจนกลายเปนสมาชิกชุมชนไปโดยปริยาย 

 แมจะเปนขาราชการ แตวันเพ็ญ วิสุทธิจินดา ก็มิไดผูกตัวเองไวเพียงหนาท่ีของขาราชการ 
เทานั้น เธอทุมเททํางานเพื่อใหชาวบานในพื้นท่ีมีสุขภาพท่ีดีเต็มตามศักยภาพท่ีมีอยู เขารวมในงานพัฒนา
ชุมชนกับเครือขายชาวบานในพื้นท่ี ท้ังท่ีเกี่ยวและไมเกี่ยวกับงานดานสุขภาพโดยตรง และเปนสวนสําคัญ
ในการขับเคลื่อนองคกรชุมชนในพื้นท่ีในนาม “สภาประชาชน”๑ เธอเลาถึงแนวคิดในการเชื่อมโยงกับ
เครือขายอ่ืนวา 

 “...มันเปนอันเดียวกันคะเขาพึ่งเราเราก็พึ่งเขามันเปนงานพัฒนาไมไดวาเราอยูสาธารณสุข
อยางเดียวไงทุกอยางผลกระทบมันก็จะไดเร่ืองของสุขภาพดวย ทุกเร่ืองมันเชื่อมโยงกันหมดไมใชแคเร่ือง
สุขภาพอยางเดียว เราตองทําไปพรอม ๆ กัน... 
 ...เราจะเขาไปรวมทุกหนวยงานท่ีเขามา ไมใชวาเกษตรเขามา พัฒนาชุมชนเขามา แลวเราไม
สนเพราะไมใชหนาท่ีของเรา แตเราจะเขาไปรวม เขาไปเชื่อม มันจะไดอะไรหลายอยาง โดยสวนตัวจะชอบ
เรียนรูเร่ืองใหม ๆ อะไรท่ีคิดวาดีก็จะพยายามเสาะหา มีอบรมท่ีไหน บางทีก็ไมเกี่ยวของกับเราโดยตรง 
แตจะเปนประโยชนกับพื้นท่ีก็จะขอเขาไปรวมในฐานะตัวแทนจากตําบลถืมตอง...” 

 สาเหตุดังกลาวทําให วันเพ็ญ วิสุทธิจินดา นําสถานีอนามัยถืมตอง เขาไปเปนเครือขายสราง
เสริมสุขภาพกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน และทําใหเธอมีโอกาสไดรวมงานกับเจาหนาท่ีผูหนึ่งซึ่ง
เปนผูประสานงานกับ สสส. ประจําจังหวัดนาน จากนั้นก็ไดรับคําแนะนําใหเขียนโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณมาดําเนินงานขับเคลื่อนเพื่อการสรางเสริมสุขภาพในพื้นท่ี  

                                                           

๑ กระบวนการทํางานในพื้นท่ีตําบลถืมตอง ใชกลไกท่ีเรียกวา “สภาประชาชนตําบลถืมตอง” ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของชาวบานใน
พื้นท่ี สภาฯ เปนตัวแทนชาวบานจํานวน ๒๗ คน ครอบคลุมประชาชนทุกกลุมอายุ ทุกวัย มีขาราชการในพื้นท่ีเขามามีสวนรวม

ดวยในฐานะท่ีปรึกษา สภาประชาชนฯ มีกํานันเปนประธานฯ นายก อบต. เปนรองประธาน และมีผูใหญบานท้ัง ๘ หมูบานเปน
กรรมการโดยตําแหนง มีผูทรงคุณวุฒิภายในหมูบานอีกจํานวนหนึ่งถูกเลือกเขามารวมเปนกรรมการ บทบาทของสภาฯ คือ การ

กําหนดทิศทางในการพัฒนาตําบล การวางแผนและกลั่นกรองแผนพัฒนาตําบล การหลอมรวมงานพัฒนาภายในตําบลของ
หนวยงานตาง ๆ การแสวงหาพันธมิตรการทํางานเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ฯลฯ 
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 ในการเขียนโครงการฯ เพื่อขอรับทุนในระยะแรกนั้น มีการปรับแกไปมาหลายรอบ เนื่องจาก
การเขียนโครงการในลักษณะดังกลาวแตกตางไปจากการเขียนโครงการแบบราชการท่ัวไป เธอกลาววาได
เรียนรูจากการทําโครงการในคร้ังนั้นมาก ซึ่งตอมาไมเพียงกลายเปนประสบการณท่ีสําคัญท่ีทําใหเธอ
พัฒนาโครงการเพื่อระดมทุนจากภายนอกเขามาดําเนินงานในพื้นท่ีอีกหลายโครงการเทานั้น แตยังทําให
เธอเขาใจสภาพปญหาในพื้นท่ีลุมลึกมากขึ้นจากการวิเคราะหปญหาสุขภาพในชุมชน 

 เธอเลาถึงเหตุผลในการระดมทุนจากภายนอกเขามาทํางานวา 

 “...เราเปนสถานีอนามัยขนาดเล็ก งบประมาณมีนอย สวน อบต. ก็เปน อบต. ขนาดเล็ก มี
งบประมาณนอยเหมือนกัน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภายในตําบลก็แทบไมเพียงพออยูแลว การนํามา
สนับสนุนงานพัฒนาดานสาธารณสุขก็มีนอยมาก ๆ...” 

 ในสวนงานผูสูงอายุท่ีเธอรับผิดชอบอยู เธอมีความเห็นวาผูสูงอายุเปนกลุมคนท่ีมีศักยภาพ มี
ประสบการณผานโลกมามาก เปนกลุมท่ีมีความพรอมและมีเวลาวาง หากเราใหโอกาสกลุมนี้ก็จะดูแล
กันเองได ไมเพียงจะเปนการลดภาระในการดูแล แตจะเปนกําลังหนึ่งในการพัฒนาชุมชน 

 “...เพราะวาทุกวันนี้เราก็ตองอาศัยผูสูงอายุเปนหลักเกี่ยวของกับวิถีการดําเนินชีวิตทุกเร่ือง
เพราะวาประสบการณองคความรูท่ีมีแตดั้งเดิม เพราะวาเรายังเปนวัฒนธรรมพื้นบาน ความเชื่ออะไรก็ตอง
อาศัยผูสูงอายุท้ังนั้น เร่ืองของพิธีกรรม เร่ืองของอุปกรณบายศรี...” 

 และจากการคลุกคลีและใกลชิดกับผูสูงอายุ เธอเร่ิมเห็นสัญญาณบงบอกถึงปญหาผูสูงอายุวา
นับวันจะรุนแรงขึ้น เธอสะทอนวา 

 “...เดี๋ยวนี้เร่ิมมีผูสูงอายุท่ีถูกทอดท้ิงใหอยูบานตามลําพังมากขึ้น ลูกหลานออกไปทํางานใน
เมือง การอยูตามลําพังก็เกิดอาการเหงา วาเหว อยูในบานท้ังวันก็ไมไดมีกิจกรรมอะไร ไมไดออกกําลังกาย 
ซึ่งทําใหเจ็บปวยงายขึ้น มีผูสูงอายุปวยเปนโรคเบาหวานและความดันมากขึ้นกวาเมื่อกอน...” 

 ท้ังนี้ไดใหเหตุผลวาเร่ืองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชชีวิต เร่ืองการรับประทานอาหารท่ี
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต รวมท้ังความเครียด เปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหผูสูงอายุเจ็บปวยมากขึ้น และเปน
สาเหตุท่ีทําใหเธอหันมาใสใจในการดําเนินงานผูสูงอายุอยางเอาจริงเอาจังมากขึน้ 

 

ภูมิหลังของโครงการ 

 ชมรมผูสูงอายุตําบลถืมตอง ต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๓๕ ซึ่งดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข  

 ในระยะแรกของการจัดต้ังชมรม มีความพยายามในการรวมกลุมทํากิจกรรม ๆ เชน การ
รวมกลุมออกกําลังกาย แตการดําเนินงานก็ไมตอเนื่อง ดวยขอจํากัดในการสนับสนุนจากทางสถานีอนามัย
เอง วันเพ็ญ วิสุทธิจินดา สะทอนวา 

 “...งานผูสูงอายุมันแคสาขาหนึ่งของงานหลักท้ังหมดของเรา งานรักษา งานแมและเด็ก งาน
อะไรอีก ซึ่งมันมีมาก ยังมีงานดานอ่ืนอีกเยอะ ท้ังงานรักษา งานท่ีตองตามเขาไปหมูบาน... 
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 ...ใจก็อยากจะทํางานกับผูสูงอายุ แตก็มีภารกิจอ่ืน ๆ เยอะ ท้ังสถานีอนามัยมีเจาหนาท่ีแค ๓ 
คน งบประมาณก็มีจํากัด ทําใหไมสามารถลงมาดูแลชมรมผูสูงอายุไดเต็มท่ี...” 

 ขณะนั้นการดําเนินงานเกี่ยวกับผูสูงอายุของสถานีอนามัยในพื้นท่ีโดยมากจะเปนการต้ังรับ เชน 
การตรวจสุขภาพ  

 ขีดจํากัดการดําเนินงานคอยคลายลง เมื่อไดรับงบประมาณสนับสนุนโครงการจาก สสส. เมื่อ
ป ๒๕๔๗ โครงการแรกท่ีไดรับทุนสนับสนุนจาก สสส. เปนโครงการท่ีทํางานกับผูสูงอายุ เปนการ
รวมกลุมผูสูงอายุ และพัฒนาแกนนําผูสูงอายุใหเปนผูนําออกกําลังกายในกลุมผูสูงอายุ ซึ่งทาทางการออก
กําลังกายนี้เปนไปตามแบบและแนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําและเผยแพร  

 โครงการถัดมา เปนการพัฒนาดนตรีพื้นบานมาเปนดนตรีประกอบสําหรับการออกกําลังกาย 
ในโครงการนี้มีการรวมกลุมผูสูงอายุท่ีเปนนักดนตรีพื้นบานภายในตําบลมารวมกันเลนดนตรีและผลิต
เพลงสําหรับใหเพื่อนสมาชิกในชมรมผูสูงอายุใชเปนเพลงสําหรับการออกกําลังกาย โดยมีผูนําออกกําลัง
กายจากโครงการกอนหนาเปนผูคิดคนทาทางออกกําลังกาย ซึ่งก็มาจากทาทางการฟอนรําตามแบบ
พื้นบานท่ีผูสูงอายุแตละคนคุนเคยกันอยูแลว 

 การดําเนินงานตามโครงการฯ ท่ีไดรับการสนับสนุนจาก สสส. นั้นคอนขางดี มีการรวมกลุม
ผูสูงอายุมาตอเนื่อง ตอมาก็พัฒนาไปสูกิจกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมดานสุขภาพ เชน การพา
ลูกหลานไปเรียนรูภูมิปญญาพื้นบาน พาลูกหลานอนุรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนท่ีมาของโครงการในลําดับท่ี
สามท่ีขอรับทุนสนับสนุนจาก สสส.  

 ในโครงการถัดมานั้น เปนโครงการท่ีเชื่อมประสานระหวางผูสูงอายุกับเด็กและเยาวชน มี
เนื้อหาโครงการเกี่ยวกับการศึกษาเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการชักชวนผูสูงอายุ เด็กและเยาวชนใน
พื้นท่ีปนจักรยานไปเรียนรูตามสถานท่ีตางท้ังภายในตําบลและตําบลใกลเคียง 

 กิจกรรมปนจักรยานของผูสูงอายุในโครงการขางตนนั้น เปนท่ีมาของโครงการแอวหาเสี่ยว
ผูสูงอายุตําบลถืมตอง  

 พัชนีย อินสองใจ แกนนําชมรมผูสูงอายุตําบลถืมตอง กลาวถึงท่ีมาวา 

 “...สมัยกอนคนเฒาคนแกตอนเปนเด็ก ๆ เปนหนุมสาวก็เปนเพื่อนกัน เคยไปมาหาสูกัน พอ
แกตัวมาก็ไมไดไปมาหาสูกัน ตางคนตางอยู ก็เลยอยากจะใหไดไปเจอกัน...” 

 โครงการแอวหาเสี่ยวผูสูงอายุตําบลถืมตองนี้เปนความตอเนื่องของการทํางานกับผูสูงอายุใน
พื้นท่ีบริการของสถานีอนามัยตําบลถืมตอง เนนการออกกําลังกายควบคูไปกับการสรางความสุขทางใจใน
กลุมผูสูงอายุ 

 การออกกําลังกาย กระทําโดยการปนจักรยานไปเย่ียมเยือนเพื่อนฝูงท่ีไมไดพบปะกันมานมนาน 
สวนความสุขใจเกิดจากการมีโอกาสไดพบปะเลาเร่ืองราวความหลังระหวางกัน 

 กิจกรรมของโครงการไมเพียงการไปเย่ียมเยียนกันเทานั้น แตยังมีกิจกรรมเย่ียมบานกรณีท่ีมี
ผูสูงอายุเจ็บปวยนอนรักษาตัวอยูในบาน บางก็เลยไปเย่ียมถึงโรงพยาบาลเปนการเยียวยาทางดานจิตใจให
ผูสูงอายุมีจิตใจเขมแข็งมากขึ้น สงผลดีตอการรักษาอาการเจ็บปวยทางกาย 
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การดําเนินงานโครงการ 

 โครงการนี้มีกิจกรรมหลัก ๆ ไดแก การอบรมแกนนําผูสูงอายุสําหรับเปน “อาสาสมัครเพื่อน
ชวยเพื่อนผูสูงอายุ” เพื่อทําหนาท่ีเปนเปนผูเย่ียมเยือนตามแนวคิด “Home Health Care” การศึกษาดู
งานผูสูงอายุ ฯ บานหนองตองพัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม ซึ่งเปนหมูบานท่ีมีความโดดเดนในการ
ดําเนินงานดานผูสูงอายุ การเย่ียมบานสําหรับผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยนอนรักษาตัวอยูท่ีบาน และการประชุม
สัญจรไปตามหมูบานตาง ๆ ภายในตําบล เปนตน 

 อาสาสมัครเพ่ือนชวยเพ่ือนผูสูงอายุ 

 สําหรับการดําเนินงานอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุท่ีบานภายใตแนวคิด Home Health Care นั้น
ไดมีการดําเนินงานบางพื้นท่ีในจังหวัดนาน ซึ่งพื้นท่ีท่ีเขารวมโครงการจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหนวยงานท่ีสนับสนุน ท้ังนี้ตําบลถืมตองมิไดอยูในพื้นท่ีดําเนินการดังกลาว แตแกนนําโครงการเห็นวา
เปนกิจกรรมท่ีมีประโยชนกับผูสูงอายุ นาจะมีการดําเนินงานภายในตําบล จึงไดนําแนวคิดนี้มาปรับ
ดําเนินการ ดังท่ี พัชนีย อินสองใจ สะทอนวา 

 “...ในจังหวัดนานมิไดมีการดําเนินงานอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุทุกพื้นท่ี มีเพียงบางพื้นท่ีท่ี
ไดรับการสนับสนุน ในพื้นท่ีเราไมมี แตเราก็อยากจะมี อยากจะทําบาง...” 

 ในกิจกรรมการอบรม “อาสาสมัครเพื่อนชวยเพื่อนผูสูงอายุ” นั้น โครงการไดคัดเลือกแกนนํา
ผูสูงอายุท่ีมีความพรอม เชน มีสุขภาพแข็งแรง มีความรูเร่ืองสุขภาพเบื้องตน มีใจท่ีจะบริการผูอ่ืน มาเขา
รับการอบรม จากท้ัง ๘ หมูบานในตําบลซึ่งเปนเขตบริการของสถานีอนามัย หมูบานละ ๕ คน ท้ังนี้ผูท่ี
ไดรับการคัดเลือกจํานวนหนึ่งเปนขาราชการบํานาญท่ีอยูในพื้นท่ี 

 การอบรมใชระยะเวลา ๒ วัน ท่ีสถานีอนามัยตําบลถืมตอง วิทยากรท่ีมาบรรยายใหความรูเปน
บุคลากรจากโรงพยาบาลนาน ซึ่งมีความรูและเชี่ยวชาญในดานผูสูงอายุ โดยเฉพาะการดําเนินกิจกรรม
ภายใตแนวคิด Home Health Care ซึ่งเปนแนวคิดท่ีจะนํามาใชในการดําเนินงานของโครงการนี้ เนื้อหา
การอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ ไดแก ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ การปฐมพยาบาล การ
วัดไข วัดความดัน การดูแลบาดแผล การฟนฟูสภาพ 

 หลังจากสิ้นสุดการอบรมแลว “อาสาสมัครเพื่อนชวยเพื่อนผูสูงอายุ” ก็เร่ิมกิจกรรมเย่ียมบาน
ผูปวยท่ีเปนผูสูงอายุ โดยอาสาสมัครฯ และ อสม. ในแตละหมูบานจะแจงมายังประธานฯ และสถานี
อนามัยวามีผูสูงอายุท่ีนอนปวยอยูท่ีบานใครบาง จากนั้นทีมงานก็จะวางแผนและนัดหมายสมาชิกท่ีผาน
การอบรมใหลงไปเย่ียมผูสูงอายุแตละราย 

 ในระยะแรกการลงไปเย่ียมบานจะไปเปนกลุมใหญ ท้ังนี้เพื่อเปนการซักซอมวิธีการเย่ียมบาน
ของอาสาสมัคร รวมท้ังเปนการประชาสัมพันธกิจกรรมไปในคราวเดียวกัน การเย่ียมเยียนผูปวยผูสูงอายุท่ี
บาน มีการซื้อของเล็ก ๆ นอย ๆ ไปเย่ียม เปนพวกนม อาหารเสริม  

 กิจกรรมในการลงไปเย่ียมเยียนก็จะมีการวัดไข วัดความดัน พูดคุยถามไถอาการและความ
เปนอยู ใหกําลังใจ ใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ-อาหารการกิน บางก็ชวยนวดเฟน บางก็สํารวจตรวจ
ตราบานเรือนท่ีผูสูงอายุรายนั้นอยูวามีความเหมาะสมปลอดภัยหรือไม หากไมเหมาะสมก็จะบอกให
ลูกหลานปรับปรุง 
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 การลงไปเย่ียมตามบาน จะมีท้ังเจาหนาท่ีจากสถานีอนามัย อาสาสมัครฯ และ อสม.ในหมูบาน 
รวมเดินทางไปจํานวนมาก บางคราวมากเกินกวาคร่ึงรอยคน  

 ในระยะหลัง การลงเย่ียมของอาสาสมัครฯ จะเปนการเย่ียมเยียนกันเองภายในหมูบาน ซึ่ง
สามารถดําเนินการไดคลองตัวมากขึ้น  

 พัชนีย อินสองใจ กลาววา ในปท่ีผานมากิจกรรมเย่ียมผูปวยผูสูงอายุท่ีบานไดดําเนินการไป
ท้ังสิ้น ๑๘๖ คร้ัง และสําหรับปนี้ (๒๕๕๓) ดําเนินการไปแลว ๔๒ คร้ัง และไดสะทอนผลจากการลงไป
เย่ียมเยียนวา 

 “...ผูสูงอายุเมื่อมีคนมาเย่ียมเขาดีใจ บางคนน้ําตาไหลเลย อยูบานเหงาไมมีคนมาเย่ียม
มากมายขนาดนี้...”  

 จากนั้น พัชนีย อินสองใจ ไดเลาเหตุการณประทับใจในการลงไปเย่ียมผูสูงอายุซึ่งนอนปวยอยู
ท่ีบานรายหนึ่ง ซึ่งวันนั้นหากไมไดไปผูสูงอายุรายนั้นอาการอาจเปนหนักเกินคาดได  

 “...เมื่อเดือนท่ีแลวผูสูงอายุหมู ๒ ซึ่งปวยเปนโรคไต ประสบอุบัติเหตุแขนหักตองใสเฝอก 
หมอนัดไปโรงพยาบาล ไปนั่งรอหมออยูคร่ึงวัน รอไมไหวจึงกลับมาบานไมไดพบหมอ ประธานผูสูงอายุท่ี
หมูบานมาแลวบอกวาใหไปดูหนอย ไปพบแกก็พบวาทองเดินมา ๕ วันแลว วันนั้นเอาเคร่ืองวัดความดันไป
ดวย วัดความดันดู ๖๐-๔๐ ไมไหวแลว คุยไมรูเร่ือง ก็เลยโทรศัพทประสานกับโรงพยาบาลใหมารับมาถึง
ก็แทงน้ําเหลือรีบสงโรงพยาบาล นอนโรงพยาบาลอยู ๒ วัน กลับมาได ๑ อาทิตย เขาก็มาท่ีอนามัย เขา
บอกวาเหมือนเกิดใหม...” 

 การประชุมสัญจร (เส่ียวแอวหาเส่ียว) 

 การประชุมสัญจรนี้เปนกิจกรรมหนึ่งในโครงการนี้ โดยกําหนดหมุนเวียนไปจัดประชุมในทุก
หมูบานท้ัง ๘ แหง ซึ่งการดําเนินงานไปครบท้ัง ๘ แหง ในปท่ีผานมา และไดดําเนินการตอเนื่องหลังจาก
สิ้นสุดโครงการ โดยไดหมุนเวียนไปประชุมแลว ๓ หมูบาน และจะจัดหมุนเวียนเชนนี้เร่ือยไป 

 การดําเนินงานจะเร่ิมตนจากการกําหนดหมูบานท่ีจะไปจัดประชุม จากนั้นแกนนําในหมูบานซึ่ง
เปนสถานท่ีประชุมก็จะเตรียมการตาง ๆ เชน จัดเตรียมอาหาร อาหารวาง เคร่ืองดื่มไวสมทบ จัดเตรียม
เกี่ยวกับสถานท่ี บางแหงก็จะตระเตรียมการแสดงไวรอตอนรับ ฯลฯ ซึ่งในการเตรียมการนั้นมิได
ดําเนินการโดยลําพังผูสูงอายุในหมูบานเทานั้น แตก็มีลูกหลานในหมูบานมาชวยเตรียมการดวย ท้ังนี้กําลัง
หลักในการเตรียมงานโดยมากจะเปน อสม. ของหมูบาน 

 สําหรับผูสูงอายุจากตางหมูบาน ท้ังคณะกรรมการและสมาชิกท่ัวไปก็จะไปรวมตัวกันท่ีหมูบาน
นัดหมาย บางก็ปนจักรยานไป ไกลหนอยก็ขับรถจักรยานยนตหรือรถยนตไป บางก็ใหลูกหลานไปสง ฯลฯ 
เวลานัดหมายจะเปนชวงสาย ซึ่งโดยมากแลวผูสูงอายุมักจะเดินทางไปกันกอนกําหนดเพื่อไปพบปะพูดคุย
กับบรรดาเพื่อนสมาชิกดวยกันอยางไมเปนทางการ 

 เพื่อมิใหหมูบานซึ่งเปนเจาภาพจัดประชุมเปนภาระในการตอนรับดูแล ผูสูงอายุท่ีไปรวมงานก็
จะหอขาวไปสําหรับเปนอาหารกลางวันของตนเองดวย สําหรับหมูบานเจาภาพก็อาจจะจัดเตรียมอาหาร
คาวหวานและเคร่ืองดื่มไวตอนรับบาง วันเพ็ญ วิสุทธิจินดา เลาวา 
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 “...ผูสูงอายุในหมูบานนั้นก็จะกระตือรือรนมากวาวันนี้จะมีคนมาประชุมท่ีบานเขาจะ
เตรียมพรอมสามสี่วันกอนท่ีจะประชุม...” 

 การประชุมจะเร่ิมตนราว ๐๙.๐๐ น. ซึ่งโดยมากนั้นจะมีการตอนรับโดยผูใหญและ
คณะกรรมการหมูบาน สําหรับเนื้อหาในการพูดคุยนั้น ชวงแรกจะเปนการชี้แจงใหสมาชิกรับทราบเกี่ยวกับ
สถานการณของชมรมฯ ท้ังเร่ืองบัญชีการเงิน กิจกรรมท่ีผานมา กิจกรรมท่ีจะดําเนินการตอไป รวมไปถึง
ความรูเกี่ยวกับการดูแลตนเอง ความรูเกี่ยวกับสุขภาพ ฯลฯ และบางคราวก็จะมีหนวยงานมาใหความรู 
คําแนะนําตาง ๆ ดวย 

 เนื้อภาควิชาการจะสิ้นสุดราวหลังจากเร่ิมตนไมเกิน ๒ ชั่วโมง หลังจากนั้นก็จะเปนกิจกรรม
สันทนาการ การแสดงตาง ๆ ท่ีหมูบานเตรียมไวหรือแตละคนเตรียมมา หลังจากรับประทานอาหาร
กลางวันก็มีกิจกรรมตออีกไปจนถึงราว ๑๔.๐๐ น. จึงจะเลิกลาและแยกยายกันกลับ 

 พัชนีย อินสองใจ กลาวถึงการประชุมดังกลาววา 

 “...การประชุมแตละคร้ังก็จะไปรับฟงปญหาเร่ืองราวของผูสูงอายุในหมูบาน รับฟง
ขอเสนอแนะ เราจะไดนํามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของชมรมใหดีขึ้น...” 

 ขณะท่ีพงษศักดิ์ อินตะสุข ประธานชมรมผูสูงอายุ กลาววา 

 “...ขอเสนอจากแตละหมูบานอยากใหเขาไปบอย ๆ บางคนบอกวาเหงาอยากใหมาบอย ๆ จะ
ไดพบปะเพื่อนฝูง สุขใจ มสีุขภาพจิตดีขึ้น ไดแสดงออก...”  

 วันเพ็ญ วิสุทธิจินดา และพัชนีย อินสองใจ ผลัดเลาบรรยากาศในการประชุมวา 

 “...ผูสูงอายุท่ีมาประชุม เขาก็จะไดแสดงออก ไดพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน บางคนมีกลอนเกี่ยวกับ
สุขภาพหรือวาคําคมดี ๆ ก็มาอานใหกันฟง บางคนซอบางคนจอย บางคนมีเพลงเกาก็จะมารองใหกันฟง 
บางคร้ังมีหลายคนตองใหเขาคิว ผูสูงอายุก็จะสนุกสนานกันเต็มท่ี...”  

 “...บางทีรองเพลงจีบกันเหมือนสมัยกอนเขาก็จะร้ือฟนเร่ืองเกาๆเอามาพูดกัน...” 

    

ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงาน 

 การเยียวยา/ลดความเส่ียงตอการเจ็บปวยของผูสูงอายุ 

 จากการดําเนินกิจกรรม “อาสาสมัครเพื่อนชวยเพื่อนผูสูงอายุ” กวา ๒๐๐ คร้ัง ในรอบปเศษ 
กลาวไดวาเปนกิจกรรมท่ีสงผลตอการรักษาและเยียวยาผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยซึ่งนอนรักษาตัวอยูท่ีบานไดไม
นอย แมกิจกรรมดังกลาวจะมิไดมีบทบาทในการเขาไปรักษาเยียวยาอาการเจ็บปวยโดยตรง แตการไป
เยือนของบรรดาอาสาสมัครฯ ซึ่งไปพรอมกับเจาหนาท่ีจากสถานีอนามัย รวมท้ังบรรดา อสม. ในหมูบาน 
ก็สงผลในทางจิตใจ ผูสูงอายุท่ีไดรับการเย่ียมเยียนมีกําลังใจดีขึ้น อาสาสมัครฯ หลายคนกลาวตรงกันวา 
การกระทําดังกลาวชวยทําใหการรักษาอาการเจ็บปวยไดผลดีมากขึ้น ดังท่ี ผูสูงอายุซึ่งเปนอาสาสมัครฯ 
รายหนึ่งเลาใหฟงวา 
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 “...จริง ๆ แลวดานจิตใจสําคัญมาก เราไปดูแลเขา ดูแลแทนลูกหลานเขา ไปรับทราบปญหา
ของเขา เขาก็จะดีใจ บางทีก็ชวยแกปญหาบางอยางให บางสวนก็แนะนําใหลูกหลานเขาชวยทําในสิ่งท่ี
ถูกตอง บางทีลูกหลานไมเขาใจก็ตองอธิบายใหเขารู พอแมเปนอยางนี้นะตองดูแลเขายังไง...” 

 ในบางรายการเย่ียมบานยังไดสงผลตอการรักษาอยางทันทวงที ดังกรณีท่ี พัชนีย อินสองใจ 
ไดลงไปเย่ียมผูสูงอายุซึ่งนอนปวยอยูท่ีบานรายหนึ่ง ซึ่งหากไมไดไปผูสูงอายุรายนั้นอาการอาจเปนหนัก
เกินคาดได การลงไปเย่ียมเธอไดวัดความดันซึ่งพบวาอยูในภาวะวิกฤติจึงไดประสานงานใหรถโรงพยาบาล
มารับไปทําการรักษา ซึ่งโรงพยาบาลก็มารับไปรักษาอยางทันทวงที 

 สําหรับผูสูงอายุบางรายท่ีเจ็บปวยไมมาก ซึ่งโดยมาเปนผลมาจากการซึมเศรา การอยูแต
บานเรือนไมออกไปไหน ไมออกกําลังกาย เมื่อบรรดาอาสาสมัครฯ ไปเย่ียมก็ใหคําแนะนําและชักชวนใหไป
รวมทํากิจกรรมกับชมรม โดยเฉพาะการออกกําลังกาย ผูสูงอายุจํานวนมากทําตามคําแนะนํา หลายคน
กลับมามีสุขภาพท่ีแข็งแรงขึ้น จิตใจแจมใสขึ้น 

 วันเพ็ญ วิสุทธิจินดา เลาถึงผลท่ีไดรับจากกิจกรรมนี้วา 

 “...คือในเบื้องตนก็คือครอบครัวคนท่ีไดรับการเย่ียมเขาก็พึงพอใจ คือผูสูงอายุท่ีไปเย่ียมมี
พัฒนาการท่ีดีขึ้น จากคนท่ีเงียบเหงา หงอยเหงาไมสนใจอะไร ก็มีชีวิตชีวาขึ้น คนท่ีไมเคยออกกําลังกาย
เคลื่อนไหวอะไรก็มาหัดทํา แลวบางคนก็ไมเคยเขาไปรวมไปทําอะไรก็ไปเขากลุมมากขึ้น... 

 นอกจากนั้น ในการเย่ียมเยียนผูปวยผูสูงอายุตามบานนี้ ผูสูงอายุหลายรายอยูในบานเรือนท่ีไม
เหมาะสม ไมปลอดภัยในการดํารงชีวิตประจําวัน อาสาสมัครฯ ซึ่งผานการอบรมมา ก็จะชวยใหคําแนะนํา
ใหปรับปรุงบานเรือน เพื่อความปลอดภัย วันเพ็ญ วิสุทธิจินดา เลาวา 

 “...ก็ในเร่ืองของการอยางผูสูงอายุบางกลุมท่ีเขาเขาไปเย่ียมแลวก็ยังสวนมากจะเปนเร่ืองของ
สภาพแวดลอมท่ีมันยังไมถูกไมพรอม เชน สวมยังเปนแบบนั่งยอง ๆ ในหองน้ําไมมีท่ีจับ มันเสี่ยงตอการ
เกิดอุบัติเหตุ เทาท่ีไปพบมามีเยอะมาก... 

 ...อยางเร่ืองหองน้ํา ก็คือเขาเคยของเขาอยูอยางนั้น มันเปนความเคยชิน แตเขาก็ไมรูนั้นมัน
คือสาเหตุท่ีทําใหเขาปวดขอ ปวดเขา... 

 ...บางทีหกลมเล็ก ๆ นอย ๆ เราก็ไมไดนึกถึงวาบางทีพ้ืนมันเปนยังไง พอเราพาไปดูตรงจุดนั้น 
เขาก็ไดเรียนรู แลวบอกวาผูสูงอายุเสี่ยงท่ีจะบาดเจ็บตรงไหนบาง บานเรือนมีลักษณะยังไง เขาก็ไดรับรูได
มองกลับชุมชนของตัวเอง... 

 ...เราก็ไปแนะนําเขา บอกลูกหลานเขาวาตองเปลี่ยน หองน้ําตองทําใหปลอดภัย ลูกหลาน
ผูสูงอายุหลายบานก็เปลี่ยนให ปรับปรุงให บางรายท่ียากลําบากจริง ๆ เราก็พยายามประสานหนวยงาน
ใหเขามาชวยเหลือ...” 

 การสรางเสริมสุขภาวะของผูสูงอายุ 

 จากการคลุกคลีและใกลชิดกับผูสูงอายุของวันเพ็ญ วิสุทธิจินดา ซึ่งเธอเร่ิมเห็นสัญญาณบงชี้
บางประการถึงปญหาผูสูงอายุท่ีนับวันจะรุนแรงขึ้น ท้ังนี้ไดใหเหตุผลวา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช
ชีวิต การรับประทานอาหารท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต รวมท้ังความเครียด เปนสาเหตุสําคัญท่ีทําให
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ผูสูงอายุเจ็บปวยมากขึ้น และเปนสาเหตุท่ีทําใหเธอหันมาใสใจดําเนินงานผูสูงอายุอยางเอาจริงเอาจัง โดย
มีจุดเนนในการสรางเสริมสุขภาวะผูสูงอายุ ซึ่งถือเปนวัตถุประสงคหลักของโครงการ 

 โครงการฯ ไดดําเนินกิจกรรมหลายอยางเพื่อหวังผลในดานการสรางเสริมสุขภาะผูสูงอายุ ไม
วาจะเปนการสงเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบตาง ๆ การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงระหวางผูสูงอายุกับเด็ก
และเยาวชน ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีตอเนื่องมาจากการดําเนินงานในระยะท่ีผานมา การจัดกิจกรรมใหผูสูงอายุ
ไดมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในกลุมผูสูงอายุดวยกันเอง (ประชุมสัญจร) การจัดกิจกรรมใน
ลักษณะจิตอาสา (เพื่อนชวยเพื่อน) ฯลฯ บรรดากิจกรรมเหลานี้ลวนสงผลในการสรางเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุในพื้นท่ี 

 ผลงานในการสรางเสริมสุขภาพทางกายท่ีเห็นไดชัดคือ การสงเสริมการออกกําลังกาย ซึ่งเปน
กิจกรรมท่ีดําเนินการมาอยางตอเนื่องนั้น เจาหนาท่ีสถานีอนามัยเพื่อนรวมงานวันเพ็ญ วิสุทธิจินดา ทาน
หนึ่งกลาววา 

 “...ภูมิใจมาก เมื่อกอนผูสูงอายุนี่ตองเทียวขึ้นสถานีอนามัยบอย ๆ สวนใหญจะมาขอยาแก
ปวด ระยะหลัง ๆ มีนอยลง...” 

 ในขณะท่ี วันเพ็ญ วิสุทธิจินดา เองก็ยกตัวอยางผูสูงอายุรายหนึ่งท่ีสุขภาพดีขึ้นจากการออก
กําลังกายวา 

 “...อยางยายชื่น เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ อยูหมู ๓ เมื่อกอนกระเสาะกระแสะ ไมคอย
แข็งแรง พอมารวมกลุมออกกําลังกายสักพักหนึ่ง แกก็ดีขึ้น สดชื่น มารับยาท่ีสถานีอนามัยนอยลง...” 

 นอกจากผลในการสรางเสริมสุขภาพทางกายแลว ในหลายกิจกรรมของโครงการก็ชวยให
ผูสูงอายุมีสุขภาพจิตท่ีดีดวย เชนการจัดกิจกรรมประชุมสัญจร ทําใหผูสูงอายุจากตางหมูบานมีโอกาสได
พบปะกัน บางคนไมไดเจอกันมานาน บางคนเพิ่งจะพบเจอกัน วันเพ็ญ วิสุทธิจินดา เลาบรรยากาศ
ความสุขใจใฝนการประชุมสัญจรท่ีหมุนเวียนไปตามหมูบานวา 

 “...ผูสูงอายุเจอกันก็ดีใจ ไดพูดคุยเลาความหลังกัน หัวเราะชอบใจกัน สนุกสนาน ราเริง...” 

 กลไก (ผูสูงอายุ) การทํางานดานสุขภาพของชุมชน  

 การขับเคลื่อนงานผูสูงอายุในพื้นท่ีตําบลถืมตองดําเนินการมาเปนระยะ ซึ่งไดเพิ่มความ
เขมแข็งใหกับชมรมผูสูงอายุตําบลถืมตองมาเปนลําดับกระท่ังปจจุบัน ท้ังนี้จากการดําเนินงานตาม
โครงการแอวหาเสี่ยวผูสูงอายุตําบลถืมตอง นั้นสงผลใหกลไกนี้เขมแข็งย่ิงขึ้น 

 กิจกรรมหนึ่งของโครงการคือ “อาสาสมัครเพื่อนชวยเพื่อนผูสูงอายุ” ซึ่งไดทําการอบรมให
แกนนําผูสูงอายุจาก ๘ หมูบาน ๆ ละ ๕ คน ในตําบลถมตอง มีความรูความเขาใจในการดูแลเบื้องตน
ผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยและนอนรักษาตัวอยูท่ีบาน อันไดแก ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ การปฐม
พยาบาล การวัดไข วัดความดัน การดูแลบาดแผล การฟนฟูสภาพ ฯลฯ  

 ซึ่งผูผานการอบรมเหลานี้ลวนมีบทบาทใฝนการเย่ียมบาน ซึ่งสงผลตอการเยียวยาผูสูงอายุท่ี
เจ็บปวย ในบางกรณียังสามารถชวยเหลือผูปวยสูงอายุใหรอดพนจากวิกฤติได ดังเชน กรณี พัชนีย อิน
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สองใจ ท่ีไดลงไปเย่ียมผูสูงอายุซึ่งพบวาอยูในภาวะวิกฤติ แลวประสานงานใหรถโรงพยาบาลมารับไปทํา
การรักษา อยางทันทวงที เปนตน 

 นอกจากนั้นจากการทํากิจกรรมมาอยางตอเนื่อง ซึ่งทําใหชมรมผูสูงอายุเขมแข็งมากขึ้น 
สามารถดําเนินกิจกรรมไดดวยตนเอง ดังเชน การจัดกิจกรรมประชุมสัญจรของชมรม ซึ่งสมาชิกผูสูงอายุ
ในแตละหมูบานซึ่งจะเปนเจาภาพจัดประชุม สามารถเตรียมการตอนรับและจัดประชุมสัญจรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังจะดูไดจากประสบการณการจัดประชุมผานไปแลวกวา ๑๐คร้ังในรอบปเศษ 

 วันเพ็ญ วิสุทธิจินดา กลาววา แมวาเธอจะมิไดอยูในพื้นท่ีนี้ตอไป กลไกผูสูงอายุก็จะ
ดําเนินงานตอไปได เนื่องจากมีความเขมแข็งในระดับหนึ่ง  

 “...เดี๋ยวนี้สบายแลว ไมมีเจาหนาท่ีจากสถานีอนามัย พวกเขา (ชมรมผูสูงอายุ) ก็ทํากันเองได 
ไมมีเราเขาก็พ่ึงตัวเองได... 

 ...ก็คือผูสูงอายุดูแลตัวเองไดแลว มีการทํากิจกรรมกลุมท่ีพัฒนาไปทุกเร่ือง ไมวาจะเปนเร่ือง
สิ่งแวดลอม ดานสุขภาพจิต ดานสุขภาพกาย...” 

 ...สําหรับเร่ืองปญหาเร่ืองสุขภาพ ถามวาเขามีปญหาสุขภาพเยอะไหม ก็ไมนะ แตเราอยากให
เขามีการดูแลปองกันท่ีดีท่ีครอบคลุมขึ้น อยางเชน การปองกันเร่ืองพฤติกรรม เร่ืองการกิน...” 

 

สัญญาณความตอเน่ืองยั่งยืน 

 ปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพตอเน่ืองจากโครงการ 

 การดําเนินงานผูสูงอายุในพื้นท่ีตําบลถืมตอง มิไดเ ร่ิมตนจากโครงการฯ นี้ แตไดเ ร่ิม
ดําเนินงานมาแลวหลายปอยางตอเนื่อง ซึ่งกิจกรรมท่ีไดดําเนินการในโครงการฯ กอนหนานั้น ก็ยัง
ดําเนินการตอเนื่องมาจนถึงปจุบันหลายประการ เชน การรวมกลุมออกกําลังกาย ซึ่ง ไดประยุกตทาออก
กําลังกายจากการฟอนรําตามแบบพื้นบานโดยใชดนตรีพื้นบานท่ีผูสูงอายุในพื้นท่ีท่ีเปนนักดนตรีพื้นบาน
เปนผูรังสรรคขึ้นเปนเพลงประกอบการออกกําลังกาย ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีทําใฝหผูสูงอายุมีสุขภาพท่ี
แข็งแรงขึ้น พึ่งพาการรักษานอยลง 

 ในโครงการนี้มีกิจกรรมอยางนอย ๒ กิจกรรมท่ีไดดําเนินการตอเนื่องหลังจากสิ้นสุดโครงการ
แลว คือ กิจกรรมย่ียมบานของ “อาสาสมัครเพื่อนชวยเพื่อนผูสูงอายุ” และ การประชุมสัญจรหมุนเวียน
ไปตามหมบานยของชมรมผูสูงอายุตําบลถืมตอง 

 กิจกรรมเย่ียมบาน ซึ่งสงผลตอการดูแลการเจ็บปวยผูสูงอายุในหมูบานคอนขางดีและไดผล 
ไดดําเนินการตอเนื่องเปนปท่ีสอง หลังสิ้นสุดโครงการฯ ท่ีไดรับการสนับสนุนทุน ดังท่ี พัชนีย อินสองใจ 
กลาววา ในปท่ีผานมากิจกรรมเย่ียมผูปวยผูสูงอายุท่ีบานไดดําเนินการไปท้ังสิ้น ๑๘๖ คร้ัง และสําหรับปนี้ 
(๒๕๕๓) ดําเนินการไปแลว ๔๒ คร้ัง  

 “...มันไมไดแตเร่ืองสุขภาพอยางเดียว แตมันเปนเร่ืองของการมาพบปะกัน แลกเปลี่ยนกัน มี
เร่ืองราวก็นํามาบอกกลาวเลาสูกันฟง...”  
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 สําหรับกิจกรรมประชุมสัญจร ก็เชนเดียวกัน การดําเนินงานจะหมุนเวียนไปจัดประชุมในทุก
หมูบานท้ัง ๘ แหง ซึ่งการดําเนินงานไปครบท้ัง ๘ แหง ในปท่ีผานมา และไดดําเนินการตอเนื่องหลังจาก
สิ้นสุดโครงการ โดยไดหมุนเวียนไปประชุมแลว ๓ หมูบาน และจะจัดหมุนเวียนเชนนี้เร่ือยไป 

 นอกจากกิจกรรมท้ังสองซึ่งดําเนินการสืบเนื่องมาจากโครงการฯ ท่ีไดรับทุนแลว จากการพบปะ
พูดคุยกันของสมาชิกชมรม ทําใหมีการคิดคนกิจกรรมตาง ๆ เพิ่มขึ้น เชน  

 - การจัดทําศูนยการเรียนรูภูมิปญญาพื้นบาน ซึ่งใชเปนสถานเรียนรูภูมิปญญาของคนรุน
หลัง ขณะเดียวกันก็เปนแหลงพบปะพูดคุย และทํากิจกรรมรวมกันของผูสูงอายุในพื้นท่ี ซึ่ง วันเพ็ญ วิ
สุทธิจินดา เลาท่ีมาท่ีไปของกิจกรรมนี้วา 

  “...บานหลังนี้ทีแรกจะทําเปนโรงเก็บขยะ โดยทําเปนเพิงเล็ก ๆ ท่ีเรียกวา “ตูบมะเกา” 
พอเอาเขาท่ีประชุม ผูสูงอายุบอกทําไมไมทําเปนหลังใหญ ๆ เปนบานไวใหเด็ก ๆ ไดศึกษา โดยท่ีผูสูงอายุ
จะใหความรูหมดเลย อยางฝาเขาก็บอกวาจะมีฝาหลาย ๆ ลาย ตรงนี้ก็จะเรียกอยางนี้นะ ก็คือจะเปน
ความคิดของผูสูงอายุ จากนั้นชาวบานก็มาชวยกันทํา ผูสูงอายุก็คอยกํากับ คอยดูแลการสรางใหเปนไป
ตามแบบดั้งเดิม บานหลังนี้ชวยกันทําไมมีงบประมาณแตใชการออมแรงออมเงิน...” 

 - การเขาไปมีสวนรวมในสถานีวิทยุชุมชน วันเพ็ญ วิสุทธิจินดา เลาวา 

  “...ก็คือการพัฒนาผูสูงอายุเปนผูสื่อสารเปนนักเปนผูสื่อขาวท่ีจะสื่อสารเร่ืองราวดี ๆ ของ
ผูสูงอายุคือเปนดีเจผูสูงอายุท่ีจะเอาเร่ืองราวดี ๆ ของผูสูงอายุมีคุย... 

  ...โดยใชชองทางวิทยุชุมชนท่ีมีอยู คือ วิทยุขยายความดีเยาวชนตําบลเถิมตองแลวก็
สนับสนุนจากมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติท่ีเขากอต้ังมา... 

  ...ผูสูงอายุอยางปาอ๊ิดก็ไปพูดคุยเปนคร้ังๆอยากจะใหหลายๆคนมีโอกาสอยางนั้นบาง
เพราะหลาย ๆ คนมีประสบการณมันไมเหมือนกัน...” 

 การเช่ือมโยงกับ อบต. ในงานสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

 การดําเนินงานของโครงการฯ ซึ่งสงผลตอความเปลี่ยนแปลงหลายประการในพื้นท่ี ผลงานจาก
กิจกรรมเหลานั้นกลายเปนกระบอกเสียงคุณภาพสะทอนไปถึงผูบริหาร อบต. จนตองเขามามีสวนรวมใน
การสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ 

 กิจกรรมแรก ๆ ท่ีทาง อบต. สนับสนุนใหแกชมรมผูสูงอายุ คือ การสนับสนุนอุปกรณออก
กําลังกาย เชน การจัดทําสนามเปตอง ฯลฯ 

 ในกิจกรรมย่ียมบานของ “อาสาสมัครเพื่อนชวยเพื่อนผูสูงอายุ” ซึ่งลูกหลานผูปวยผูสูงอายุ
เห็นคุณคาของกิจกรรมนี้ ตางก็ชวยเปนปากเสียงใหกับ อบต. สมาชกิชมรมทานหนึ่งกลาววา 

 “...พวกลูกหลานผูสูงอายุท่ีเราไปเย่ียม เขาจะดีใจ เขาจะชวยไปเสนอความเห็นในเวลามี
ประชุมหมูบาน ประชุม อบต. เขาก็บอกวานาจะสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ เขาจะชวยเปนปาก
เปนเสียงให เพราะวาภาพท่ีเราทํามันสงผลจริง เห็นไดชัดเจนจริงๆ ลูกหลานเขาพึงพอใจ...” 
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 ไมทันท่ีโครงการฯ จะสิ้นสุดลง ทาง อบต. ก็เห็นความสําคัญ สนับสนุนงบประมาณจํานวน
หนึ่งมาเปนคาใชจายในการจัดซื้อของไปเย่ียมบานผูปวย รวมท้ังการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพสําหรับ
ผูสูงอายุในแตละหมูบาน วันเพ็ญ วิสุทธิจินดา เลาวา  

 “...กลุมผูสูงอายุจะไดรับงบประมาณสนับสนุนใหทํายาหมองจาก อบต. เราก็จะทํายาหมอง
แลวเอายาหมองไปเย่ียมบาน ไมตองซื้อ ใชวัสดุภายในหมูบานไมตองซื้อหา เชน ขมิ้น ไพร ปูเลย รับซื้อ
จากผูสูงอายุเอามาทํา...” 

 นอกจากนั้นก็มีโครงการฯ จากชมรมผูสูงอายุท่ีเสนอเขาแผน อบต. ไวหลายประการ เชน 

 - การใหความชวยเหลือปรับปรุงบานเรือนสําหรับผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะยากลําบาก ซึ่งเกิด
จากการเขาไปเย่ียมเยียนของอาสาสมัครฯ แลวพบวาสภาพบานเรือนไมปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ มีความ
จําเปนตองประบปรุง แตการดําเนินการก็อยูเกินความสามารถของผูสูงอายุและลูกหลานนั้น 

 - การสืบทอดภูมิปญญาของผูสูงอายุ ซึ่งจากการพบปะพูดคุยในกลุมผูสูงอายุพบวา คนรุน
ใหมไมสามารถเปนผูนําทางพิธีกรรมได จึงเห็นพองตองกันวาควรจะมีการอบรมทายาทวัฒนธรรม วันเพ็ญ 
วิสุทธิจินดา เลาวา 

  “...เพราะมันจะหายไปแลวหมดคนรุนนี้เด็กรุนใหมจะไมมีใครสืบทอดกอนท่ีจะเขาสูพิธี
สงฆมันจะตองกลาวคําอะไรกอน เขาก็เลยคิดทําโครงการขึ้นมา แลวไปขอให อบต. เขาแผนฯ ไว...” 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงาน 

 ตนทุนของพ้ืนท่ี 

 ตําบลถืมตอง เปนตําบลเล็กท่ีอยูไมไกลจากตัวเมืองนานมากนัก พื้นท่ีนี้ชุมชนมีความเขมแข็ง
ซึ่งเปนท่ีรับรูโดยท่ัวไป ในพื้นท่ีมี “สภาประชาชน” ท่ีหลอมรวมเอากลุมองคกรชุมชนตาง ๆ เขามา ความ
รวมไมรวมมือในพื้นท่ีสําหรับการทํากิจเพื่อสวนรวมจึงมีสูง 

 แกนนําโครงการ 

 ปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีสงผลทําใหโครงการประสพความสําเร็จ คือ แกนนําโครงการ นั่นก็
คือ วันเพ็ญ วิสุทธิจินดา เจาหนาท่ีจากสถานีอนามัยตําบลถืมตอง ผูเร่ิมตนรับราชการ ณ สถานีอนามัย
แหงนี้ ตลอดระยะเวลาย่ีสิบกวาในการปฏิบัติงานของเธอ ท่ีทําอยางต้ังมั่น ทุมเท ทําใหไดรับการยอมรับ
จากชาวบานในพื้นท่ีเปนอยางสูงไมเฉพาะสมาชิกชมรมผูสูงอายุเทานั้น 

 วันเพ็ญ วิสุทธิจินดา ถือเปนตัวแทนของสถานีอนามัย ท่ีชาวบานทุกกลุมเต็มอกเต็มใจท่ีจะเขา
ไปรวมงานอยางไมมีขอกังขาและไมติดขัด 

 “...ทุกคนสามารถเขามาติดตอประสานงานไดท่ีสถานีอนามัย ท่ีนี่เปนจุดแกนกลางท่ีใครมี
ปญหาก็สามารถเขามาตรงนี้ เขามาแลวเราไดรับคําแนะนําท่ีดี ไดรับความชวยเหลือท่ีดี อยางพี่วันเพ็ญ
ผูสูงอายุสามารถเขามาปรึกษาหารือไดตลอดเวลา...” 
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 การดําเนินงานโครงการตาง ๆ ของชมรมผูสูงอายุต้ังแตโครงการแรก เปนการประสานงานโดย 
วันเพ็ญ วิสุทธิจินดา ท้ังสิ้น ผลลัพธท่ีเปดขึ้นมิใชเพียงเพราะเธอเปนจุดเร่ิมตนเทานั้น แตยังรวมถึงการ
รวมหัวจมทายอยางเสมอปลายดวย ยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชนของชาวบาน  

 “...คือเราไมตองทําแตหนาท่ีของเราเทานั้น เราตองเขาไปทําหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีมันเปนความ
ตองการของเขาซึ่งท่ีมันเปนความตองการท่ีแทจริง บางคร้ังเราอาจจะเหนื่อยหนอยในชวงแรก ๆ  

 ...อยางในเร่ืองของอยางผูสูงอายุเนี่ย ถาตามเกณฑเราตองตรวจสุขภาพใหเขา ใหความรูเขา
เทานั้น ก็ไมอาจทําใหเขาเขมแข็งขึ้นได แตถาไปทําอยางนี้เราไดหลายอยาง เชน การถายทอดความรูสู
เยาวชน เร่ืองของการพัฒนาของชุมชน ซึ่งมันจะเปนการแกไขปญหาท่ีดีกวาการท่ีเรามาอยูสถานบริการ
แลวก็ทําตามหนาท่ีไปวัน ๆ...” 

 วันเพ็ญ วิสุทธิจินดา พยายามอยางเต็มท่ี ท้ังการระดมทุนเขามาทํางานในพื้นท่ีภายใต
ศักยภาพดานทรัพยากรของพื้นท่ีมีอยางจํากัด รวมไปถึงการแสวงหาความรูเพิ่มเติมเพื่อมาสนับสนุนการ
ทํางานของเธอใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งนั่นหมายถึงประโยชนท่ีจะเกิดขึ้นกับชาวบานในเขตบริการ โดยมิได
สนใจจํากัดอยูเพียงภาระงานดานสุขภาพเทานั้น 

 “...มันเปนอันเดียวกันคะเขาพึ่งเราเราก็พึ่งเขามันเปนงานพัฒนาไมไดวาเราอยูสาธารณสุข
อยางเดียวไงทุกอยางผลกระทบมันก็จะไดเร่ืองของสุขภาพดวย ทุกเร่ืองมันเชื่อมโยงกันหมดไมใชแคเร่ือง
สุขภาพอยางเดียว เราตองทําไปพรอม ๆ กัน... 

 ...เราจะเขาไปรวมทุกหนวยงานท่ีเขามา ไมใชวาเกษตรเขามา พัฒนาชุมชนเขามา แลวเราไม
สนเพราะไมใชหนาท่ีของเรา แตเราจะเขาไปรวม เขาไปเชื่อม มันจะไดอะไรหลายอยาง... 

 ...โดยสวนตัวจะชอบเรียนรูเร่ืองใหม ๆ อะไรท่ีคิดวาดีก็จะพยายามเสาะหา มีอบรมท่ีไหน บาง
ทีก็ไมเกี่ยวของกับเราโดยตรง แตจะเปนประโยชนกับพื้นท่ีก็จะขอเขาไปรวมในฐานะตัวแทนจากพื้นท่ี...” 

 การสนับสนุนทุนจาก สสส. 

 ถืมตอง เปนตําบลเล็ก อบต. ซึ่งเปนหนวยราชการสวนทองถ่ินก็เปน อบต. ขนาดเล็ก มี
งบประมาณเพียงเล็กนอยในการพัฒนาพื้นท่ี และสถานีอนามัยซึ่งรับผิดชอบงานดานสุขภาพในพื้นท่ีก็มี
ขอจํากัดในดานทรัพยากรท่ีจะมาขับเคลื่อนดําเนินงาน 

 การขับเคลื่อนงานเพื่อสรางเสริมสุขภาพในพื้นท่ี โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุจึงจําเปนตอง
แสวงหาและระดมทุนจากภายนอกเขามาดําเนินการ ทุนสนับสนุนจาก สสส. เปนทรัพยากรท่ีใช
ดําเนินงานใฝนพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดขอจํากัดของสถานีอนามัยไดเปนอันมาก 

 “...ในระบบราชการมันระเบียบเขมงวด แตโครงการนี้เราสามารถท่ีจะเอาเชื่อมโยงกับงานของ
สถานีอนามัยได บางทีงานบางอยางถาเราจะไปขับเคลื่อนกับผูสูงอายุโดยใฝชกลไกปกติของราชการก็ไม
สามารถดําเนินการอะไรไดมากนัก แตการดําเนินงานภายใตการสนับสนุนจาก สสส. เราสามารถปรับเขา
มาใหเอ้ือกับงานของผูสงูอายุไดเร็วกวาและงายกวา... 

 ...ในการทํางานเราสามารถปรับเปลี่ยนใหมันกลมกลืนเคลื่อนไปดวยกันไดกับราชการ บางทีงบ
จากรัฐบาลแทบจะไมมีเลย บางทีมีแตนโยบายลงมาแตไมมีงบประมาณสนับสนุน ซึ่งในความเปนจริงบาง
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ทีก็ตองมีทุนท่ีชวยขับเคลื่อน เราโชคดีท่ีไดรับทุนจาก สสส.มาขับเคลื่อน ในหลายพื้นท่ีทําไมขับเคลื่อน
ไมได ทําไมเราขับเคลื่อนได เหตุหนึ่งเพราะวาเรามีแหลงทุนจากสสส. มันมีสวนสนับสนุนใหงานในสวน
ของภาครัฐบาลขับเคลื่อนไปดวยกันได...”  

 

ทัศนะตอโครงการ 

 เพื่อนรวมงานท่ีสถานีอนมัยถืมตองของ วันเพ็ญ วิสุทธิจินดา กลาวถึงโครงการนี้วา 

 “...โดยปกติแลว ผูสูงอายุก็รวมกลุมกันอยูแลว เปนการรวมกลุมกันตามวัฒนธรรม เชน งาน
บวชผูสูงอายุก็ตองไป งานวัดตาง ๆ ผูสูงอายุก็ตองไป พื้นท่ีเราเปนวัฒนธรรมชนบท...” 

 จันทรเท่ียง ไชยยงค สมาชิกกลุมผูสูงอายุกลาวถึงโครงการนีว้า 

 “...รูสึกดีใจเหมือนตัวเองหนุมขึ้น ราเริงแจมใสดี จิตใจดี สุขภาพดีขึ้น เมื่อกอนจะเปนคนไม
คอยออกกําลังกาย เดี๋ยวนี้ชอบออกกําลังกาย...” 

 พัชนีย อินสองใจ กลาวถึงจันทรเท่ียง ไชยยงค เมื่อไดเขามารวมกิจกรรมกับชมรมวา 

 “...เมื่อกอนสุขภาพเทาแกไมคอยดีถาแกไมมาออกกําลังกายแกไปไหนไมไดเลยตอนนี้สบาย
มาก ไมตองไปหาหมอท่ีอนามัยเลยละ เมื่อกอนมาหาเขาทุกวัน มาขอยา...” 

  แกนนําชมรมท่ีมารวมพูดคุยกันในคราวหนึ่งตางกลาวเปนเสียงเดียวกันวา โครงการท่ีพวกเขา
ชวยกันขับเคลื่อนมาต้ังแตโครงการแรกจนถึงปจจุบัน ภายใตการนําของวันเพ็ญ วิสุทธิจินดา เจาหนาท่ี
จากสถานีอนามัย เปนโครงการท่ีดี นําสุขภาพท่ีดีมาสูกลุมผูสูงอายุ รูสึกดีใจท่ีมีโครงการดี ๆ แบบนี้มา
ดําเนินการท่ีพ้ืนท่ีตําบลถืมตอง 

 สําหรับทัศนะตอวันเพ็ญ วิสุทธิจินดา ในฐานะผูประสานงานโครงการ ผูสูงอายุตางยกยอง
ชมเชยถึงความเสียสละ ทุมเท เอาจริงเอาจังกับการทํางาน พงษศักดิ์ อินตะสุข กลาวถึงวา 

 “...ผมกลัวอยางเดียวก็เขาจะยายหนี...” 

 


