รวมพลคนเฒามวนอกมวนใจกับการสรางสุขภาพ
คนขับเคลื่อนโครงการ
โครงการรวมพลคนเฒามวนอกมวนใจกับการสรางสุขภาพ อ.เวียงสา จ.นาน ประสานงานโดย
เจาหนาที่จากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา ๒ ทาน คือ นางสุพิณ ศิริเลิศ นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ และนางอภิญญา ไปมูลเปยม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สุพิณ ศิริเลิศ กลาววา หลังจากที่องคการบริหารสวนทองถิ่นแตละแหงเริ่มจัดกิจกรรมสําหรับ
ผูสู ง อายุ ใ นพื้น ที่รั บ ผิด ชอบ กิจ กรรมรวมกลุ ม ผู สูง อายุ ระดับ อํา เภอก็ย กเลิก ไป เนื่ องจากถู กยกเลิ ก
งบประมาณที่เคยไดรับการสนับสนุน ดวยแตละแหงนํางบประมาณไปดําเนินการเอง
“...สองปที่เราไมไดจัด เพราะไมมีเงิน ตางตําบลตางก็จัดกันเอง ไมไดมารวมกัน อีกอยางทาง
ตําบลก็จัดอยูแลว เรามาจัดอีกก็เหมือนจะเปนการซ้ําซอน...
...จริง ๆ แลวก็เห็นใจผูสูงอายุ เพราะหลายคนที่ไดรวมกิจกรรมในหมูบาน ในตําบลแลว เขาก็
ยังอยากจะมาพบปะกับเพื่อน ๆ ตางตําบล...
...เมื่อกอนเวลาที่ประชุมแบบนี้ทุก ๆ ป จะเห็นสภาพที่ผูสูงอายุมารวมตัวกันแลวเขามีความสุข
เดี๋ยวนี้มีกิจกรรมแคทําผาปา จริง ๆ แลวผูสูงอายุก็อยากสนุกสนาน ก็รูสึกเห็นใจ แตละคนก็บอกมาวา
อยากจะมารวมตัวกันใหคนในอําเภอไดรูวาผูสูงอายุมีศักยภาพ อยากเลน อยากรอง อยากรูจักกัน อยาก
เอาของแตละตําบลมาโชวกัน...”
ดวยเหตุผลดังกลาวสุพิณ ศิริเลิศ จึงไดจัดทําโครงการรวมพลคนเฒาสรางสุขมวนอกมวนใจ
ขึ้นแลวสงขอรับการสนับสนุนจาก สสส. โดยผานไปยังสภาผูสูงอายุ จ.นาน เธอเลาถึงความตั้งใจในการ
ทําโครงการดังกลาววา
“...อยากเห็นผูสูงอายุจากแตละหมูบาน แตละตําบลมารวมตัวกัน ไดพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
กัน ไดแสดงออก จริง ๆ แลวผูสูงอายุเขาอยากแสดงออก อยากใหคนอื่นเห็น...”
สําหรับการเชื่อมโยงรับทุนจาก สสส. นั้น สุพิณ ศิริเลิศ และอภิญญา ไปมูลเปยม ไดรับขอมูล
และสนับสนุนจากผูประสานงาน สสส. ในจังหวัดนานตั้งแตยุคแรก ๆ ที่มีการเผยแพรเพื่อใหทุนสนับสนุน
การทํางานงานสรางเสริมสุขภาพในจังหวัดนาน ซึ่งขณะนั้นเจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุข จ.นาน ทาน
หนึ่งเปนผูประสานงาน
นอกจากผูประสานงานโครงการจําสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสาทั้งสองทานแลว แกนนํา
การดําเนินงานอีกทานหนึ่งที่มีบทบาทในโครงการคือ นายสมโภชน กุลสุศิริไพบูลย
ปจจุบัน สมโภชน กุลสุศิริไพบูลย อายุ ๖๘ ป อยูบานเลขที่ ๑๒๓ ม.๔ ต.กลางเวียง อ.เวียง
สา จ.น า น เป น ข า ราชการบํ า นาญกรมราชทั ณ ฑ กระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง ได ทํ า หน า ที่ เ ผยแพร
ประชาสัมพันธงานที่ทําอยูผานการจัดรายการวิทยุ ซึ่งการการทําหนาที่เปนสื่อมวลชนในดานหนึ่งนั้นทําให
ไดรับการแตงตั้งใหเปนเลขานุการชมรมสื่อมวลชนจังหวัดนานอีกดวย

๒
สมโภชน กุลสุศิริไพบูลย เห็นความสําคัญของการสื่อสาร และไดติดตามความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับวิทยุชุมชน และเห็นวาจะเปนประโยชนในการสื่อสารเผยแพรความรูใหกับชาวบานได จึงไดจัดตั้ง
สถานีวิทยุขึ้น เรียกวา “สถานีวิทยุนันทนคร” คลื่นความถี่ ๑๐๐.๕๐ เมกกะเฮิรต ตั้งอยูที่บานใน อ.เวียง
สา ซึ่งสามารถสงสัญญาณกระจายเสียงไปครอบคลุมทั่วทั้ง อ.เวียงสา และใกลเคียง
สมโภชน กุลสุศิริไพบูลย ไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงเปนประธานชมรมผูสูงอายุอําเภอ
เวียงสามาตั้ง แตป ๒๕๔๘ จนถึง ปจจุบัน ซึ่ง เปน สมัยที่ส อง นอกจากนั้น ยัง ไดรับการคัดเลือกใหเป น
ประธานเครือขายคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในอําเภอเวียงสาดวย

ภูมิหลังของโครงการ
ชมรมผูสู ง อายุ ร ะดับ อํ า เภอ มีก ารรวมตั วมาตั้ ง แต ป ๒๕๓๗ ตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข ตอมาทางสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสาไดจัดกิจกรรมประจําปของชมรมผูสูงอายุอําเภอ
เวียงสา ซึ่งดําเนินการเปนประจําเรื่อยมา แตในระยะสามปหลังที่ผานมา กิจกรรมถูกถายโอนไปยังทองถิ่น
การดําเนินงานในระดับอําเภอก็ยุติไป
“...ในภาพรวมของอํ า เภอก็ จ ะมี ก ารประชุ ม ประจํ า เดื อ น กิ จ กรรมก็ จ ะมี ก ารแข ง ขั น กี ฬ า
กิจกรรมทางศาสนา แตพอโอนกิจกรรมนี้ไปให อบต. ทํา กิจกรรมระดับอําเภอเราก็เลิกดําเนินการไป แต
ในระดับตําบลจะมีการจัดเปนประจําทุกป...”
ก อ นหน า ที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น จะเข า มาจั ด กิ จ กรรมกั บ ผู สู ง อายุ นั้ น สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขอําเภอเวียงสาจะมีเจาหนาชวยประสานการรวมกลุมและทํากิจกรรม รวมทั้งการเชื่อมตอกับ
หนวยงานอื่น ๆ ของชมรมผูส ูงอายุอําเภอเวียงสา
ปจจุบันชมรมผูสูงอายุอําเภอเวียงสา ประกอบดวยสมาชิกผูสูงอายุในอําเภอเวียงสาจาก ๑๒๗
หมูบาน ๑๗ ตําบล ซึ่งมีจํานวนผูสูงอายุทั้งสิ้น ๘,๗๔๙ คน แยกเปนชาย ๔,๒๓๕ ตน และเปนหญิง
๔,๕๑๔ คน มีหนวยงานสนับสนุนในพื้นที่ ไดแก สถานีอนามัยและโรงพยาบาล ๒๗ แหง กรรมการชมรม
ผูสูงอายุอําเภอเวียงสา มีทั้งสิ้น ๒๑ คน ทั้งนี้ชมรมฯ นี้จะเปนสาขาของสภาผูสูงอายุจังหวัดนาน ซึ่งมี
กิจกรรมทอดผาปาระดมทุนรวมกันเปนประจําทุกป
จากการเขารวมกิจกรรมกับสภาผูสูงอายุ จ.นาน ทําใหไดรับการแนะนําถึงการสนับสนุนทุนของ
สสส. สําหรับดําเนินงานผูสูงอายุ และไดปรึกษากับเจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทั้งสองทาน จึง
ไดรวมกันจัดทําโครงการฯ ขอรับสนับสนุนทุน
โครงการรวมพลคนเฒ า ม ว นอกม ว นใจ กั บ การสร า งสุ ข ภาพ อ.เวี ย งสา จ.น า น กํ า หนด
วัตถุประสงค การดําเนินงานไว ๓ ประการคือ
(๑) เพื่อสรางแกนนําและเครือขายผูสูงอายุ ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เกิดการขับเคลื่อน
การสรางสุขภาพในหมูบาน
(๒) เพื่อสรางการมีสวนรวมในการดูแลสุข ภาพผูสูง อายุระหวา งหนวยงานทั้ง ภาคราชการ
หนวยงานสวนทองถิ่น และชุมชน และ
(๓) เพื่อสงเสริมการสรางสุขภาพจิตที่ดี เกิดการสรางรายไดแกผูสูงอายุ
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๓
โดยกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน ดวยการ
(๑) สร า งการมี ส ว นร ว มและสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การรวมกลุ ม ของแกนนํ า เครื อ ข า ยในการ
ขับเคลื่อนการสรางสุขภาพ สรางสุขภาพจิต สรางรายได
(๒) กระตุน ใหเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปประสบการณการของผูสูง อายุ ใ นการสรา ง
สุขภาพที่ยั่งยืน และ
(๓) สรางกระแสการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธในชุมชน สังคม ที่ตอเนื่อง

การดําเนินงานโครงการ
ประชุมเตรียมการ
กิจกรรมของโครงการฯ เริ่มจากการประชุมคณะกรรมการชมรมผูสูงอายุเพื่อทําความเขาใจ
รายละเอียดการดําเนินงาน รวมทั้งวางแผนการทํางานรวมกัน
ในกิจกรรมนี้แมวาแผนการดําเนินงานในแตละกิจกรรมถูกกํานดไวแลว แตเมื่อมีการประชุม
ชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน ที่ประชุมก็ใหขอคิดเห็นและมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการดําเนินงาน
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณมากขึ้น สุพณ
ิ ศิริเลิศ เลาบรรยากาศในวันประชุมวา
“...ในวันประชุม เราก็ชี้แจงวาเราไดโ ครงการมาอยางไร มีเปาหมายอยา งไร มีการดําเนิน
กิจกรรมอะไรบาง จากนั้นก็ใหคณะกรรมการชมรม และตัวแทนจากแตละตําบล แสดงความคิดเห็น...
...สวนใหญก็ไดรับความเห็นชอบจากผูเขารวม มีการปรับรูปแบบกิจกรรมไปนิดหนอย รวมทั้ง
ขอเสนอเนื้อหาในการจัดอบรมผูสูงอายุ และในชวงทายก็เปนการหารือเตรียมแกนนําที่จะเปนตัวแทนมา
เขารับการอบรมจากโครงการ...”
การอบรมแกนนําผูสูงอายุ
กิจกรรมถัดมาเปนการอบรมแกนนําผูสูงอายุ ซึ่งเปนตัวแทนจากตําบลตาง ๆ ในอําเภอเวียงสา
ตําบลละ ๓ คน โดยทางโครงการไดกําหนดคุณสมบัติกวางๆ ไวสําหรับผูที่เขามารับการอบรม ไดแก เปน
แกนนําในระดับตําบลที่สามารถนําความรูหรือแนวทางจากการอบรมไปขยายผลในพื้นที่ตําบลของตนเอง
อภิญญา ไปมูลเปยม กลาวในประเด็นนี้วา หลังจากตัวแทนกลับจากประชุมก็จะมีการเฟนหา
แกนนําที่จะมาเขารับการอบรม ซึ่งบุคคลตามคุณสมบัติดังกลาว สมาชิกผูสูงอายุในแตละตําบลมักจะรูกัน
วาใครเหมาะสมที่จะมีเขารับการอบรมครั้งนี้ ผูเขารวม ๓ คนซึ่งเปนตัวแทนตําบล มักจะเปนประธาน
ชมรม ฯ เลขาฯ และสมาชิ ก ระดั บ แกนนํ า ซึ่ ง กระจายมาจากต า งหมู บ า นกั น นอกจากนั้ น ก็ ยั ง ให
ความสําคัญกับการออกแบบกิจกรรม
“...ตอนจะจัดกิจกรรมเชิญแกนนําผูสูงอายุ ๓ คนจากแตละตําบลมารวม พวกเราคิดกันมาก
วาจะทําอยางไรไมใหการประชุมนั้นนาเบื่อ เพราะเราเห็นการประชุมทั่วไปที่เกณฑคนมานั่งฟงมันนาเบื่อ
เราจะตองทํากิจกรรมที่ผูสงู อายุสนใจ ไมเบื่อ...”
การอบรมดําเนินการที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา ใชระยะเวลาดําเนินการ ๑ วัน ใน
การดําเนินงานโครงการไดเชิญนายอําเภอเวียงสาเปนประธานในพิธีเปดประชุม มีการบรรยายพิเศษโดย
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๔
วิทยากรรับเชิญ เชน นายเกตุ สมบัติแกว สาธารณสุขอําเภอเวียงสา บรรยายเรื่อง การสรางความเขมแข็ง
และการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ นายแพทยสุรเดช บุญเวทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงสา
บรรยายเรื่อง การดูแลสุขภาพเบื้องตนและโรคที่สามารถปองกันไดในผูสูงอายุ
หลังจากนั้นจะเปนกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ซึ่งดําเนินการโดยทีมงานจากสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเวียงสา ซึ่งมีเนื้อหาสําหรับการนําไปปรับใชในกลุมผูเขารวม เนื้อหาความรูในกิจกรรม
ดังกลาว ไดแก อาหารปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ ดําเนินกิจกรรมโดย นางอภิญญา ไปมูลเปยม การออก
กําลังกาย ดําเนินกิจกรรมโดย นางบุญญาดา ภิรัญคํา ศรีแกว และในชวงทาย เปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในกลุมผูเขารวม ในประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและกิจกรรมที่จะดําเนินการตอในหลังสิ้นสุดการอบรม
โดยทีมประสานงานจาก สสอ.เวียงสา เปนผูดําเนินการพูดคุย
การประชุมชมรมผูสูงอายุระดับตําบล
หลังการสิ้นสุดการอบรมแกนนํา ผูสูงอายุจากพื้นที่ตาง ๆ เปนวากิจกรรมดังกลาวมีประโยชน
และเห็นวานาจะมีการขยายผลตอในระดับตําบล อภิญยา ไปมูลเปยม เลาวา
“...ในวันนั้น ผูสูงอายุเขาบอกวาเขาชอบ อยากจะใหเอาเนี่ยทั้งหมดในการจัดประชุมแบบนี้
เอาไปจัดในตําบลของเขา ใหเปนลักษณะแบบนี้ จําลองเอาไปทําในตําบลเลย แกนนําที่เปนตัวแทนเขามา
ประชุมเขาอยากได อยากไปจัดในตําบล อยากใหเพื่อนในตําบลไดรูเรื่องแบบนี้ เราเลยไดลงไปจัดประชุม
ในระดับตําบลที่เขาจัด ในพื้นที่ก็จะมีสถานีอนามัยเปนพี่เลี้ยงหลักในการดําเนินงาน ซึ่งทางสถานีอนามัยมี
งบประมาณที่จะดําเนินงานเกี่ยวกับผูสูงอายุอยูแลว ก็เลยไปสวมตอกิจกรรมของสถานีอนามัย...”
การจัดเวทีในระดับตําบล จะดําเนินการคลาย ๆ กับเวทีใหญในระดับอําเภอที่ผานมาและแกน
นํา แตละตํา บลมี โ อกาสเข า รวม ซึ่ง เปน การดํา เนิ น งานกัน เองภายในตํา บล โดยไม ไ ดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากสวนกลาง การสนับสนุนมีเพียงทีมวิทยากรจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา ที่ไปรวม
ใหความรูและรวมจัดกิจกรรม ทั้งนี้จะเชิญเจาหนาที่จากสถานีอนามัยในพื้นที่รวมเปนวิทยากรดวย
การจัดประชุมในระดับตําบล จะดําเนินการอยางเรียบงายไมซับซอนนัก ผูเขารวมประชุมจะหอ
ขาวมารับประทานเอง การเตรียมการทางกรรมการชมรมระดับตําบลจะแสวงหาความรวมมือกับสถานี
อนามัยในพื้นที่ ประสานขอความรวมมือไปยังสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ รวมทั้งขอความรวมมือจาก
สมาชิกผูสูงอายุในชมรม และบรรดา อสม. ในพื้นที่ใหมาชวยตระเตรียมดําเนินการ
การจัดเวทีระดับตําบลนี้ถือเปนกิจกรรมที่เพิ่ม เติมขึ้นมาจากที่กํา หนดไวใ นโครงการ ซึ่งได
ดํ า เนิ น การเกื อ บทั้ ง หมด มี เ พี ย งบางแห ง ที่ ยั ง มิ ไ ด ดํ า เนิ น การ แต ก็ เ ป น พื้ น ที่ ที่ ท างชมรมฯ เห็ น ว า
คณะกรรมการชมรมจากพื้นที่อื่น ๆ ควรจะไปชวยดําเนินการ อภิญยา ไปมูลเปยม เลาวา
“...ถา ตํา บลไหนที่ ไ ม เ ขม แข็ง เราก็ ม าคุ ยกัน อย า งที่บา นไหล น า น ตอนที่ม าประชุม ถอด
บทเรียน เขาบอกวาอยากจะเปนอยางตําบลนี้บาง แตเขาไมเขมแข็ง ทางนี้ก็บอกวางั้นอยางนี้เราไปชวย
ใหเขากลับไปรวบรวมผูสูงอายุ แลวกรรมการกลางก็จะลงไปชวย ไปจัดประชุมจัดกิจกรรมให เปนการไป
กระตุนใหเขารวมกลุมกัน...”
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ประกวดหมูบาน
กิจกรรมถัดมาเปนการจัดประกวดหมูบานตนแบบที่มีชมรมผูสูงอายุขับเคลื่อนในดานการสราง
สุขภาพและสิ่งแวดลอม การใชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จัดทํากิจกรรมตามประเพณีวิถีทองถิ่นหมูบาน
ที่ไดรับรางวัลตองมีคุณสมบัติดงั นี้
(๑) มีสิ่งแวดลอมในแตละบานสะอาด ไมมีขยะ หรือถามีมีการเก็บ แยกขยะ ใหถูกตอง บานที่
มีการเลี้ยงสัตวตองไมทําความเดือดรอนใหบานใกลเคียงมีการจัดการที่ดี บริเวณรอบบานไมมีแหลงเพาะ
พันธยุง บานแตละหลังมีชื่อ ที่อยู บงบอกชัดเจน
(๒) มีกลุมปลูกผักปลอดสารในหมูบานโดยไมใชสารเคมี มีการใชปุยชีวภาพทดแทน
(๓) ในหมูบา นนั้น ตองมีม าตรการ ลด ละ เลิก การดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและบุห รี่
อยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะผูสูงอายุตองมีการลด ละเลิก และไมกินอาหาร สุกๆดิบๆ
(๔) กลุมผูสูงอายุ ในหมูบานมีการออกกําลังกายอยางตอเนื่องเห็นเปนรูปธรรมชัดเจน
กิจกรรมนี้มิไดหวังผลในการประกวดหรือแขงขัน แตไดถูกออกแบบใหเปนเงื่อนไขในการทํางาน
ตอเนื่องของกลุมผูสูงอายุในแตละตําบลและแตละหมูบาน ซึ่งเปนรูปธรรมของการนําเนื้อหาที่ไดจากการ
อบรมแกนนําลงไปสูการปฏิบัติจริงในพื้นที่ นอกจากยังเปนเงื่อนไขใหกรรมการชมรมผูสูงอายุระดับอําเภอ
ไดมีโอกาสหมุนเวียนไปเยี่ยมเยียนชมรมผูสูงอายุในระดับตําบลและหมูบานดวย
ทั้งนี้ในการดําเนินงานดังกลาว ทางโครงการไดสนับสนุนงบประมาณใหกับชมรมผูสูงอายุใน
ระดับตําบลไปดําเนินการ ตําบลละ ๒,๐๐๐ บาท
กิจกรรมดัง กลา วนี้ เปน ที่ม าของการขับเคลื่อนดํา เนิ น กิจกรรมของกลุ ม ผูสูง อายุ ใ นระดั บ
หมูบานจํานวนมาก ทั้งการออกกําลังกาย การรื้อฟนดนตรีพื้นบาน การรื้อฟนการรําวงมาตรฐาน (รําวงมะ
เกา) การสงเสริมอาชีพเสริม ฯลฯ ซึ่งสงผลตอการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุไดเปนอยางดี
การสื่อสารเผยแพรกิจกรรมผูสูงอายุ
กิจกรรมนี้เปนการดําเนินงานที่นอกเหนือจากในโครงการ เปนการสื่อสารความเคลื่อนไหวของ
ชมรมผูสูงอายุอําเภอเวียงสา ผานการออกอากาศของ “สถานีวิทยุชุมชนนันทนคร” ที่ดําเนินการโดยนาย
สมโภชน กุลสุศิริไพบูลย ประธานชมรมผูสูงอายุอําเภอเวียงสา
สถานีวิทยุนี้มีกําลังสงคอนขางสูง สงสัญาณออกอากาศไปกวางขวางครอบคลุมทั้งอําเภอเวียง
สา เลยไปถึงอําเภอใกลเคียงและบางอําเภอของจังหวัดใกลเคียง และเปนสถานีวิทยุที่ไดรับความนิยมจาก
ชาวบานในพื้นที่อําเภอเวียงสาติดตามฟงรายการคอนขางมาก
การเผยแพรขาวสารกิจกรรมการเคลื่อนไหวของชมรมผูสูงอายุในพื้นที่ตาง ๆ ใน อ.เวียงสานั้น
ดําเนินการผานหลายรายการ ทั้งรายการที่นายสมโภชน กุลสุศิริไพบูลย ประธานชมรมผูสูงอายุอําเภอ
เวียงสา จัดเอง รายการที่สมาชิกผูสูงอายุในชมรมหมุนเวียนไปออกอากาศ รวมทั้งรายการที่ทางสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเปนผูจัด ฯลฯ ซึ่งสงผลใหกิจกรรมของผูสูงอายุเปนที่สนใจของคนทั่วไปอภิญยา ไปมูล
เปยม เลาวา
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“...ประธานชมรมผู สู ง อายุ เ วี ย งสาเขาเป น เจ า ของสถานี วิ ท ยุ มี ร ายการผู สู ง อายุ ก็ จ ะไป
ออกอากาศ กระตุนใหคนทั่วไปชุมชนใหรับรูความเคลื่อนไหวของผูสูงอายุ วาในแตละพื้นที่มีกิจกรรม
อะไรบาง รวมกลุมกันทําอะไรบาง มีการนําเรื่องราวของแตละชุมชนมาออกอากาศ ที่นั่นมีอยางนี้ ที่นี่มี
อยางนั้น บานนี้พออุยแมอุยพากันทําปลูกผักปลอดสารพิษขาย ใครจะซื้อก็มาซื้อไดที่นั่นที่นี่ หมูบานนี้ทํา
กระติบใสขาว ใครตองการซื้อก็ไปติดตอที่นั่น คนก็ฮือฮา หลายที่ก็แขงกันทํากิจกรรมไมใหนอยหนากัน...”
มหกรรมสรางสุขภาพดี ตามวิถีของคนเฒา
เปนการจัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยน และแสดงผลงานของชมรมผูสูงอายุอําเภอเวียงสา ใน
แตละตําบล แตละหมูบาน ใชชื่องานวา “รวมพลคนเฒา มวนอกวนใจกับกาดสรางสุข ดวยเศรษฐกิจ
พอเพียงของคนเวียงสา”
งานดังกลาวจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ในอําเภอเวียงสา มีตัวแทนผูสูงอายุจากทั้ง ๑๗ ตําบล
มารวมงาน ในงานมีกิจกรรมตาง ๆ เชน
- การตรวจสุขภาพสําหรับผูส ูงอายุ
- การแขงขันกีฬาของผูสูงอายุ
- มีผลิตภัณฑของผูสูงอายุมาวางจําหนาย เชน ผักปลอดสารพิษ เครื่องจักสาน (กระติ๊บ
ขาว แอบขาว กะดง สุมไก ซาหวด นึ่งขาว ตะกราจายกับขาวตลาด)
- การแสดงของผูสูงอายุ เชน การฟอนรํามะเกา (รําวงมาตรฐาน) การรําดาบ การตีกลองปู
จา วงดนตรีพื้นเมือง การรองเพลงมะเกา เพลงลูกกรุง
- การสาธิตการประกอบอาหารพื้นบานดั้งเดิมของผูสูงอายุ
การประชุมสรุปบทเรียน
เป น การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สรุ ป บทเรี ย นจากการทํ า งานร ว มกั น ซึ่ ง ดํ า เนิ น การโดยที ม ผู
ประสานงานโครงการฯ ผูเขารวมเปนแกนนําจากแตละตําบล ทั้ง ๑๗ แหง จัดที่หองประชุมสาธารณสุข
อ.เวียงสา ระยะเวลา ๑ วัน
การดําเนิน งานจะใหแตส มาชิกจากแตละชมรม นํา เสนอการดํา เนิน งานและผลงานใหแก
สมาชิกจากพื้นที่อื่นไดรวมเรียนรู โดยทางทีมงานจํากะหนดประเด็นใหนําเสนอ
“...ก็จะใหตัวแทนจากแตละตําบลเชาวา ทํากิจกรรมอะไรไปแลวบาง เกิดผลอะไรขึ้นมาบาง มี
อะไรเปลี่ยนแปลงไปบาง มีปญหาอุปสรรคอะไร การทํากิจกรรมสําเร็จไดเพราะเหตุใด ไดเรียนรูอะไรจาก
การทํางานบาง แตละพื้นที่จะเลาใหกันฟง ตอนทายก็จะชวยสรุปใหเขา...”
ในการประชุมสรุปบทเรียนนี้ มีสวนกระตุนใหการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุในพื้นที่ที่ยังไม
เขมแข็งดวย โดยคณะกรรมการชมรมจากพื้นที่อื่น ๆ จะเขาไปชวยดําเนินการดําเนินการดวย เชน ที่
ตําบลไหลนาน ในชวงทายของการประชุม ตัวแทนจากตําบลกลาววา ที่ตําบลยังไมเขมแข็ง ยังไมมีการทํา
กิจกรรมอยางที่ไดรับฟงในวันนี้ อยากเห็นตําบลเปนอยางนี้บาง
“...เขาบอกวาอยากจะเปนอยางตําบลนี้บาง แตเขาไมเขมแข็ง ทางนี้ก็บอกวางั้นอยางนี้เราไป
ชวย ใหเขากลับไปรวบรวมผูสูงอายุ แลวกรรมการกลางก็จะลงไปชวย ไปจัดประชุมจัดกิจกรรมให เปน
การไปกระตุนใหเขารวมกลุมกัน...”
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ผลที่ไดรับจากการดําเนินงาน
กลไก (ผูสูงอายุ) การทํางานดานสุขภาพของชุมชน
แมวาในแตละชุมชนแตละตําบลจะมีกลุม/ชมรมผูสูงอายุอยูแลว แตโดยมากก็มิไดมีการทํา
กิจกรรมรวมกัน ถึงเวลาก็มารวมงานที่ทางองคการบริหารสวนทองถิ่นจัดขึ้น ซึ่งในแตละปก็มีกิจกรรม
เพียงหนึ่งถึงสองครั้ง สําหรับกิจกรรมรวมระดับอําเภอก็ยุติไปกอนหนานั้นแลว
การเกิดขึ้นของโครงการฯ นี้มีสวนอยางยิ่งในการฟนฟูและเสริมความเขมแข็งใหชมรมผูสูงอายุ
ขึ้นมาใหมได กิจกรรมผูสูงอายุระดับอําเภอกลับมาคึกคักอีกครั้ง ดังที่ สุพิณ ศิริเลิศ และ อภิญญา ไปมูล
เปยม กลาวถึงวา
“...นาจะเปนความเขมแข็งของกลุมผูสูงอายุ ดูไดจากการลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียน ดูจากการจัด
กิจกรรมของกลุม จะเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อสองปกอนมาก สองปกอนนั้นกลุมผูสูงอายุคอนขางจะหอ
เหี่ยวลงไป ไมมีการรวมกลุมทํากิจกรรมกัน เดี๋ยวนี้มีกิจกรรมผูสูงอายุเกือบทุกตําบล ทุกหมูบาน มีความ
กระตือรือรนที่จะทํากิจกรรมมากขึ้น...”
สอดคลองกับแกนนําชมรมผูสูงอายุทานหนึ่งกลาวในคราวเดียวกันวา
“...โครงการนี้ชวยกระตุนใหกลุมผูสูงอายุตื่นตัวขึ้น เราบอกวาจะมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ก็
ไดรับการตอบสนองจากชมรมผูสูงอายุจากแตละตําบลเปนอยางดี...”
และไดเลาการทํางานของตนเองที่ตําบลน้ํามวบวา หลังจากประชุมแลวเห็นวามีประโยชนมาก
อยากจะใหคนอื่น ๆ ไดรับรูความรูเหลานี้บาง หลังจากนั้นราว ๑ เดือน จึงไปจัดประชุมโดยจําลองรูปแบบ
การประชุมไปจากการประชุมที่เขารวมดังกลาว ซึ่งหลังจากจัดประชุมแลวก็มีการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุใน
แตละหมูบานจนครบ มีการสงเสริมทํากิจกรรมตาง ๆ
“...ตอนประชุม ที่อํา เภอ พาเลขาฯ และเหรัญ ญิกมารวมดวย มาจากคนละหมูบาน แลวก็
กลับไปจัดประชุมที่ตําบล แลวก็ไดจัดตั้งชมรมผูสูงอายุของตําบลน้ํามวบ มีสมาชิกจาก ๑๒ หมูบาน การ
ตั้งกลุมนี้เปนครั้งแรก ไมมีการจัดตั้งมากอน ผมไปตั้งกลุมผูสูงอายุไดครบทุกหมูบาน...”
จากการดําเนินงานตามโครงการในระยะที่ผานมา ซึ่งสงผลใหชมรมผูสูงอายุมีความเขมแข็ง
มากขึ้น กระทั่งในการประเมินผลงานชมรมผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุอําเภอเวียงสาไดรับรางวัลชนะเลิศ
ไดรับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจํานวนหนึ่ง
ความเขมแข็งของชมรมผูสูงอายุอําเภอเวียงสา เปนที่รับรูกันทั่วไปในพื้นที่ และเปนแบบอยาง
ใหกับการทํางานสําหรับกลุมอื่น ๆ ดวย อภิญญา ไปมูลเปยม กลาววา
“...กลุมผูสูงอายุใ นตําบลตา ง ๆ ในพื้นที่อํา เภอเวียงสา เปนกลุม ที่คอนขา งเขมแข็ง เปน
ตนแบบ เปนตัวอยางใหกลุมอื่น ๆ เชน กลุมเยาวชน กลุมแมบาน...”
การสรางเสริมสุขภาวะในระดับชุมชน
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ชมรมผูสูงอายุในพื้นที่แตละหมูบานแตละตําบลที่บางแหงเริ่มกอตั้งขึ้นมาใหม บางแหงเปน
การฟนฟูกลุมขึ้นมา ซึ่งในการดําเนินงานของโครงการนั้น ไดสงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในระดับหมูบาน
โดยเฉพาะการประกวดหมูบาน ซึ่งมีเกณฑการประกวดเหลานั้นลวนเปนกุศโลบายที่จะสงเสริมใหเกิด
กิจกรรมและสง ผลในการสรา งเสริ ม สุข ภาพของผูสูง อายุ ใ นแต ละหมูบา นโดยจะไดรับการสนับสนุ น
งบประมาณตําบลละ ๒,๐๐๐ บาท
เกณฑการประกวดที่ตั้งไว ไดแก การดูแลสภาพแวดลอมในหมูบาน การผลิตอาหารที่ปลอดภัย
จากสารพิษ การลดละเลิกอบายมุขในชุมชน การออกกําลังกายในกลุมผูสูงอายุ เปนตน
หมูบานในแตละตําบลจํานวนไมนอย ที่รับเอาแนวคิดดังกลาวไปขับเคลื่อนแลวสงผลตอการ
สรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ อภิญญา ไปมูลเปยม เลาถึงการขับเคลื่อนเพื่อลดละเลิกอบายมุขวา จาก
การรวมกลุมทํากิจกรรมของผูสูงอายุ เรื่องหนึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูคือการลดละเลิกเหลาและการพนัน
ในงานศพ หรือในงานประเพณีตาง ๆ ในหมูบาน ในหลายหมูบานแกนนําผูสูงอายุไดนําแนวคิดนี้ไปขยาย
ผลในหมูบานตนเอง และมักจะประสบผลสําเร็จเนื่องจากผูสูงอายุมักจะไดรับความเชื่อถือและเคารพจาก
ชาวบาน ถือเปนการขยายผลเรื่องการลดละเลิกเหลาและการพนันในงานประเพณีตาง ๆ ของอําเภอเวียง
สาใหกวางขวางขึ้น
อภิญญา ไปมูลเปยม กลาวถึงการใชงบประมาณที่โครงการสนับสนุนใหชมรมผูสูงอายุแตละ
ตําบลในการขับเคลื่อนกิจกรรในพื้นที่ วา
“..บางกลุ ม ก็ นํา ไปจัด กิจ กรรมออกกํา ลัง กาย กิจ กรรมดนตรีพื้ น บ า ง บ า งก็นํ า ไปเปน ทุ น
หมุนเวียนประกอบอาชีพเสริม บางก็สมทบเขาเปนกองทุน...”
และไดกลาวถึงภาพรวมของโครงการ ซึ่งมีสวนทําใหผูสูงอายุในแตละพื้นที่มีสุขภาพที่ดีขึ้น
โดยเฉพาะทางดานจิตใจ
“...กิจกรรมค อนขางตอบสนองกับกลุม ผูสูง อายุใ นแต ละตําบล ทํา ใหไ ดมีโ อกาสไดแสดง
ความสามารถ ผูสูงอายุแตละคนจะมีประสบการณ มีความเกงแตกตางกันไป บางคนรองเพลงเกง บางคน
จักสานเกง บางคนจอยเกง ซอเกง บางคนเลนดนตรีพื้นบานได โครงการนี้มาทําใหผูสูงอายุรูสึกมีคุณคา
มีความสุข...”
ในบางพื้น ที่นอกจากกิจกรรมสรางเสริม สุข ภาพโดยตรงแลว ยัง มีการสงเสริม ผูสูง อายุทํา
กิจกรรมสรางรายไดดวย อภิญญา ไปมูลเปยม กลาววา
“...บางหมูบานมีกิจกรรมรวมกลุมสรางรายไดสําหรับผูสูงอายุ มีการทําจักสานตาง ๆ พวก
กระติบใสขาว มีการปลูกพืชปลอดสารพิษ สําหรับกระติบใสขาวเปนที่สนใจของตลาดคอนขางมาก เขามา
ติดตอขอซื้อไปจําหนายตออยูเรื่อย ๆ...”
ผลกระทบ
ความสําเร็จของโครงการฯ นี้ ไมเปนเพียงแบบอยางใหกลุมองคกรชุมชนอื่น ๆ ภายในอําเภอ
เทานั้น สําหรับหนวยงานสนับสนุนดานสุขภาพอยางสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา ก็ไดนําบทเรียน
ดั ง กล า วไปขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานอื่ น ๆ ด ว ย เช น การขั บ เคลื่ อ นงานของ อสม. และ ชมรม
ผูป ระกอบการอาหารในอําเภอ
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อภิญญา ไปมูลเปยม เลาวา
“...จากการสรุปบทเรียนการทํางานของโครงการนี้ เราก็ไดเรียนรูกับผูสูงอายุเยอะ ในสวนของ
สสอ. ซึ่งทํางานกับ อสม. ดวยก็จะนํากระบวนการที่ทํากับชมรมผูสูงอายุไปปรับใชดวย อีกสวนหนึ่งที่จะ
นําไปปรับใชก็คือ ชมรมผูประกอบการใน อ.เวียงสา...”
สัญญาณความตอเนื่องยั่งยืน
อภิญญา ไปมูลเปยม กลาววา
“...ความเขมแข็งของผูสูงอายุทําให อปท.เห็นความสําคัญ เพราะถามีการรวมพลังเขมแข็งเปน
บึกแผน มันจะเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ซึ่งเปนหนาที่ของเขาโดยตรง...”
ในระยะที่ผานมา อปท. หลายแหงซึ่งเปนความสําคัญมากขึ้นในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ และไดเขามามีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมมากขึ้นกวาการจัดงานเปนครั้ง
คราวดังเชนที่เคยดําเนินการมาในอดีต
อปท. ที่ ใ หการสนั บสนุ น การดํา เนิน งานของชมรมผูสูง อายุ เช น อบต.ทุง ศรีทอง ใหการ
สนับสนุนงบประมาณแกชมรมผูสูงอายุ ๓๐,๐๐๐ บาท ในการซื้อเครื่องดนตรีพื้นบาน อบต. น้ํามวบ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดมหกรรมผูสูงอายุระดับตําบล ฯลฯ
นอกจากนั้นในหลายพื้นที่ ทาง อบต. ไดนําขอเสนอโครงการของชมรมผูสูงอายุเขาแผนไว
เพื่อใหการสนับสนุนในปงบประมาณถัดไปอีกดวย
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