
แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงานวิชาการ เขตสุขภาพท่ี 12 
ประเภท        [  ] วิจยั   [  ] R2R   [ ] CQI (Clinic)   [ √ ] CQI (Non Clinic)   [  ] HNA 
รองรับ Excellence   [ √ ] PP Excellence   [  ] Service Excellence    [  ] People Excellence 
        [  ] GV Excellence   [  ] เก่ียวขอ้งกบัสหวิชาชีพ 
ผลงานในสาขา       [  ] แพทย ์  [  ] ทนัตแพทย ์[  ] เภสัชกรรม   [  ] พยาบาล   [  ] คุม้ครองผูบ้ริโภค 
        [  ] วิทยาศาสตร์การแพทย ์[  ] การส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
        [  ] บริหารสาธารณสุข/นโยบายสาธารณสุข/สาธารณสุขทัว่ไป [√] การแพทยแ์ผนไทย 
        [  ] ป้องกนัและควบคุมโรค   [  ] อ่ืนๆ 
การเสนอผลงาน       [√] ไม่เคยน าเสนอเผยแพร่มาก่อน   [  ] เคยเผยแพร่(พฒันาต่อยอด) 
        [  ] ผลอนัดบัรางวลัท่ีไดรั้บระดบัจงัหวดั 
        [  ] ชนะเลิศ   [  ] รองฯ๑   [  ] รองฯ๒   [  ] รองฯ๓ 
ช่ือเร่ือง 
 การพฒันาชมรมผูสู้งอายอุงคก์ารบริหารส่วนต าบลควนขนุน เป็นชมรมผูสู้งอายุตน้แบบดีเด่น ดา้น
การแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบา้น  และการแพทยท์างเลือก ระดบัประเทศ  
ผู้จัดท าผลงาน 
ผู้จัดท าผลงาน ช่ือสกุล นางสาววริศรา เขียวดี ต าแหน่ง แพทยแ์ผนไทยปฏิบติัการ เบอร์โทร 064-0826578 
ผู้จัดท าผลงาน(ถ้ามี) ช่ือสกุล -      ต าแหน่ง       -                        เบอร์โทร              - 
หน่วยงาน การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยฯ์ รพ.เขาชยัสน อ าเภอ เขาชยัสน  จังหวัด   พทัลุง 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ    064-0826578       E-mail  warissara3701@gmail.com 
 
 ปัจจุบนัประเทศไทยไดก้า้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุมีสัดส่วนผูสู้งอายุ (60 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 16 และมีแนวโนม้
เพิ่มขึ้นเร่ือย ๆโดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2564 จะมีประชากรผูสู้งอายุ มากถึงร้อยละ 20 จากสถานการณ์ จึงจ าเป็นท่ีทุก
ภาคส่วนจะต้องให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อม  ทั้ งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม อารมณ์ และ
สภาพแวดลอ้ม เพื่อใหผู้สู้งอายสุามารถด าเนินชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งผาสุก มีคุณภาพชีวิตท่ีดี กรมการแพทยแ์ผนไทย 
และการแพทย์ฯ จึงได้มีการคัดเลือกชมรมผูสู้งอายุพื้นท่ีต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยขึ้น เพื่อให้เกิด
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การพฒันางานดา้นการแพทยแ์ผนไทย    และการน าองคค์วามรู้มาต่อยอดในชมรม
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลควนขนุน มีสัดส่วนประชากรผูสู้งอายุคิดเป็นร้อยละ 21.97  จึงไดจ้ดัตั้งชมรม

ผูสู้งอายตุ าบลควนขนุน ตั้งแต่ปี 2560  เพื่อรองรับผูสู้งอายท่ีุเพิ่มขึ้น ปัจจุบนัชมรมผูสู้งอาย ุมีสมาชิกจ านวน 250 คน  

และชมรมไดด้ าเนินงานมาอย่างต่อเน่ือง โดยชมรมไดน้ าแนวคิดการบริหารงานกลุ่ม แนวคิดการพฒันากลุ่ม และ

แนวคิดการสร้างเครือข่าย มาผสมผสานในการบริหารจดัการชมรม มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายต่างๆ เขา้มามี

ส่วนร่วม และชมรมใช้หลกัการประเมินตนเอง ผ่านเกณฑ์การประกวดชมรมผูสู้งอายุพื้นท่ีต้นแบบดีเด่นด้าน

การแพทยแ์ผนไทย รวมทั้งน าเอาขอ้บกพร่อง ปัญหามาเขา้สู่กระบวนการ วางแผน และจดัการปัญหา ในแต่ละคร้ัง 

mailto:warissara3701@gmail.com


  การประเมินตนเองของชมรม ตั้ งแต่คร้ังแรก คิดคะแนนเป็นร้อยละ 48.33 หลังจากเกิดกระบวนการ

วางแผนปรับปรุงแกไ้ข คร้ังท่ี 2 คะแนนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 83.33 และ คร้ังท่ี 3 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100 จนไดรั้บ

รางวลัชนะเลิศระดบัเขตสุขภาพท่ี 12 และไดค้ะแนนชนะเลิศ ชมรมผูสู้งอายพุื้นท่ีตน้แบบดีเด่นดา้นการแพทยแ์ผน

ไทยระดบัประเทศ 

 การพฒันาชมรมผูสู้งอายุตอ้งอาศยัแนวคิดการบริหารจดัการองค์ความรู้  การพฒันางานกลุ่ม การอาศยั

เครือข่าย การประเมินตนเอง การแก้ไขปัญหา และการพฒันางานอย่างต่อเน่ือง จนเกิดเป็นผลลพัธ์ท่ี เด่นชดัต่อ

องคก์ร และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูสู้งอายุ 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    



ผลงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
๑.ช่ือเร่ือง การพฒันาชมรมผูสู้งอายอุงคก์ารบริหารส่วนต าบลควนขนุน เป็นชมรมผูสู้งอายตุน้แบบดีเด่น ดา้น
การแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบา้น  และการแพทยท์างเลือก ระดบัประเทศ 
๒.ผู้จัดท าผลงาน 
    ผูจ้ดัท าผลงาน ช่ือสกุล นางสาววริศรา เขียวดี ต าแหน่งแพทยแ์ผนไทยปฏิบติัการ หน่วยงาน รพ.เขาชยัสน 
๓.บทน า 
 ปัจจุบนัประเทศไทยไดก้า้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ มีผูสู้งอายุท่ีมีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 16 ของประชากร 
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆโดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2564 จะมีประชากรสูงอายุมากถึงร้อยละ 20 จากสถานการณ์
เช่นน้ี จึงจ าเป็นท่ีทุกภาคส่วนจะต้องให้ความส าคัญ กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ได้ให้
ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ ทั้ งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม อารมณ์ และ
สภาพแวดลอ้ม เพื่อใหผู้สู้งอายสุามารถดูแลตวัเอง และสามารถด าเนินชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งผาสุก มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายไุดรั้บการพฒันาดา้นสุขภาพกาย จิตใจ และสังคมไดอ้ย่างเหมาะสม เป็นการยกระดบั
การพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในระยะยาวท่ีครอบคลุมทุกมิติ และมีนโยบายท่ีชดัเจนในการส่งเสริม สนับสนุน
การด าเนินงานการแพทยแ์ผนไทยในชมรมผูสู้งอายุของแต่ละพื้นท่ี มาอย่างต่อเน่ือง จึงได้มีการคดัเลือกชมรม
ผูสู้งอายพุื้นท่ีตน้แบบดีเด่นดา้นการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบา้น และการแพทยท์างเลือก ทุกๆปี  
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนขนุน ไดด้ าเนินการจดัตั้งชมรมผูสู้งอายุต าบลควนขนุน เพื่อด าเนินงาน ใน
ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ โดยการรวมตวักนัของผูสู้งอายุ ผ่านการสนับสนุนของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนขนุน ส่งผลใหเ้กิดชมรมผูสู้งอายขุึ้นอยา่งไม่เป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2560 และมีการท ากิจกรรมต่างๆมาอยา่ง
ต่อเน่ือง ปัจจุบนัชมรมผูสู้งอายุองค์การบริหารส่วนต าบลควนขนุน มีสมาชิกจ านวน 250 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงร้อยละ 80.61 เป็นผูสู้งอายุตอนตน้ (60-69 ปี) ร้อยละ 64.29 ประวติัการเจ็บป่วยหรือโรคประจ าตวั พบว่าส่วน
ใหญ่ไม่มีโรคประจ าตวัร้อยละ 59.18 และส าหรับคนท่ีมีโรคประจ าตวัท่ีเป็น คืออาการปวดเม่ือยกลา้มเน้ือร้อยละ 96 
เบาหวานร้อยละ 52.5 ความดนัโลหิตสูงร้อยละ 35.0 สถานะศกัยภาพทางสังคม สมาชิกทุกคนสามารถ ช่วยตนเอง
ไดใ้นกิจวตัรประจ าวนัและช่วยผูอ่ื้น/ท ากิจกรรมสังคมได(้ติดสังคม) การเขา้มาเป็นสมาชิกของชมรม ร้อยละ 98.97 
เป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุและเขา้ร่วมกิจกรรมสม ่าเสมอ  
 ชมรมผูสู้งอายุองค์การบริหารส่วนต าบลควนขนุน  ไดด้ าเนินงาน และขบัเคล่ือนชมรมมาอย่างต่อเน่ือง 
จากการทุ่มเทในการท างานของทุกภาคส่วน จึงไดรั้บการเล็งเห็นจากผูน้ า และภาคีเครือข่าย ท่ีจะพฒันาชมรมให้
เป็นชมรมผูสู้งอายุตน้แบบดีเด่นดา้นการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบา้น และการแพทยท์างเลือก ระดบัประเทศ 
ต่อไป  
 
๔.วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้ชมรมผูสู้งอายุองค์การบริหารส่วนต าบลควนขนุน เป็นชมรมผูสู้งอายุพื้นท่ีตน้แบบดีเด่นดา้นการแพทย์
แผนไทย ระดบัประเทศ 
 



๕. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้/การทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานกลุ่ม ทฤษฎี4 M’s ไดก้ล่าวถึง กระบวนการบริหาร 4 M’s นั้น มี
องคป์ระกอบส าคญั ท่ีเก่ียวขอ้งคือ บุคลากร (Man) การบริหารจดัการองคก์ร (Management) การเงิน (Money) และ 
วตัถุดิบหรือทรัพยากร (Material) ท่ีมีอยู ่
  2. แนวความคิดเกีย่วกบัการพฒันากลุ่ม ตามแนวความคิดของ Stanfort and Roak ในการ พฒันากลุ่ม มี 7 
ระยะดงัน้ี  
  2.1 ระยะเร่ิมตน้ เร่ิมดว้ยการปฐมนิเทศและแนะน าท าความรู้จกักนั  
  2.2 ระยะพฒันาทางบรรทดัฐาน ดว้ยการตั้งกฎ กติกา ด าเนินงาน  
  2.3 ระยะเผชิญขอ้ขดัขอ้ง บรรดาสมาชิกต่างอา้งสิทธิเสนอแนวความคิดของตนเอง  
  2.4 ระยะกา้วผา่น ขจดัขอ้ขดัแยง้เบ้ืองตน้ โดยการยอมรับแนวความคิดของผูอ่ื้น  
  2.5 ระยะด าเนินงาน สมาชิกแบ่งเบาภารกิจกนัท าสร้างความเป็นผูน้ า และความเช่ือใจกนั  
  2.6 ระยะประทบัอารมณ์สมาชิกพึงพอใจต่อผลงานของกลุ่ม  
  2.7 ระยะท าความจริงใหป้รากฏ มีความยดืหยุน่, การตดัสินใจ 
  3. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย (Networking) ศรีผ่อง จิตกรณ์กิจศิลป์ (2550) ไดก้ล่าวถึงการสร้าง
เครือข่าย ดงัน้ี คือการเช่ือมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองคก์รท่ี สมคัรใจ ท่ีจะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกนั หรือท า
กิจกรรมร่วมกนั  
  1 องค์ประกอบของเครือข่าย 
    - เครือข่ายเทียม (Pseudo network) หมายถึงเครือข่ายชนิดท่ีเราหลงผิด คิดว่า เป็น
เครือข่าย แต่แทจ้ริงแลว้ เป็นแค่การชุมนุมพบปะสังสรรค์กนัระหว่าง สมาชิกโดยท่ีต่างคนต่างก็ไม่ไดมี้เป้าหมาย
ร่วมกนั และไม่ไดต้ั้งใจท่ีจะท ากิจกรรมร่วมกนั  
    - เครือข่าย (แท้) มีองคป์ระกอบส าคญัอยู ่7 อยา่งดว้ยกนั คือ 
         1.มีการรับรู้มุมมองท่ีเหมือนกนั (common perception) 
         2.การมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั (common vision) 
        3.มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกนั (mutual interests/benefits) 
       4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholders’ participation) 
       5.มีการเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั (complementary relationship) 
        6.การเก้ือหนุนพึ่งพากนั (interdependence) 
        7.มีปฏิสัมพนัธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction) 
 
 

 

 

  



คร้ังท่ี 1(ตุลาคม 2563 - พฤศจิกายน 2563) 

วางแผน  ปัญหา แนวทางแก้ไข/การพฒันา หมวดคะแนนประเมินตนเอง 
1.ประชุม
คณะกรรมการ
ชมรม เครือข่าย 
ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ช้ีแจงเกณฑ์
ประกวด 
2.ประเมิน
ตนเองของ
ชมรมผูสู้งอาย ุ
ตามเกณฑก์าร
ประกวด ของ
กรมการแพทย์
แผนไทย ฯ 

1.ขาดการบริหาร
จดัการชมรม 
2.ขาดการวิเคราะห์
ขอ้มูลทัว่ไปของ
สมาชิกในชมรม
ผูสู้งอาย ุ
3.ขาดกิจกรรมส่ง
สุขภาพดา้น
การแพทยแ์ผนไทย 
4.ขาดเอกสาร
ผลงานเด่น 
5.ขาดการซกัซอ้ม
การเตรียม
น าเสนอ/การแสดง 

1.วางแผน ปรับปรุง แกไ้ข 
เพิ่มเติม เอกสารตามเกณฑ์
ประเมินท่ียงัขาด  
2.น าหลกัแนวคิดการ
บริหารงานกลุ่ม การพฒันา
กลุ่ม และการสร้างเครือข่าย
มาใช ้
3.น าขอ้มูลของสมาชิกใน
ชมรมผูสู้งอาย ุมาวิเคราะห์  
4.จดัท าโครงการตามแผน 
โครงการแพทยแ์ผนไทย 
5.ซกัซอ้มการเตรียมการ
น าเสนอขอ้มูลชมรม และ
การแสดง 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

1.หมวดการบริหาร
จดัการชมรม 

70 40 

2.หมวดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ 

100 30 

3.หมวดปัจจยั
ความส าเร็จ 

15 15 

4.หมวดผลงานเด่น 15 10 
5. หมวดการ
น าเสนอ 

100 50 

ร้อยละ 100 48.33 

ผลลพัธ์ ไดรั้บคดัเลือกเป็น
ตวัแทน สสจ.พทัลุง 

คร้ังท่ี 2 (พฤศจิกายน 2563 - ธันวาคม 2563) 

1.ประชุม
คณะกรรมการ
ชมรม เครือข่าย 
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
2.ประเมิน
ตนเองของ
ชมรมผูสู้งอาย ุ
ตามเกณฑก์าร
ประกวดของ
กรมการแพทย์
แผนไทย ฯ  

1.ขาดการน าภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
หมอพื้นบา้น มา
บูรณาการ ส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอาย ุ
2.ขาดการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพ
ของผูสู้งอายใุน
ชุมชน 
3.การซกัซอ้มการ
เตรียมน าเสนอ/
การแสดง ยงัตอ้ง
ด าเนินการต่อ 

1.จดักิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพดา้นการแพทยแ์ผน
ไทย บูรณาการกบัหลกัธรร
มานยั 
2.จดักิจกรรมภูมิปัญญา
พื้นบา้น และหมอพื้นบา้น 
มาบรูณาการ การดูแล
สุขภาพผูสู้งอาย ุ 
3.การจดักิจกรรมเพื่อนช่วย
เพื่อน โดยแกนน าผูสู้งอายุ
ในชมรม ลงใหค้วาม
ช่วยเหลือผูสู้งอายใุนเขต
พื้นท่ีชุมชนของตนเอง  
4.ซกัซอ้มการเตรียม
น าเสนอขอ้มูลชมรม และ
การแสดง 

1.หมวดการบริหาร
จดัการชมรม 

70 70 

2.หมวดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ 

100 80 

3.หมวดปัจจยั
ความส าเร็จ 

15 15 

4.หมวดผลงานเด่น 15 15 
5. หมวดการ
น าเสนอ 

100 70 

ร้อยละ 100 83.33 
ผลลพัธ์ ไดรั้บคดัเลือกเป็น

ตวัแทนชมรมผูสู้งอาย ุ
ของส านกังาน

สาธารณสุขจงัหวดั
พทัลุง 

๖.วิธีการศึกษา 



คร้ังท่ี 3 (ธันวาคม2563-มกราคม2564) 
1.ประชุม
คณะกรรมการ
ชมรม เครือข่าย 
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
2.ประเมิน
ตนเองของ
ชมรมผูสู้งอาย ุ
ตามเกณฑก์าร
ประกวดของ
กรมการแพทย์
แผนไทย ฯ 

1ขาดการน าขอ้มูล
จากการท ากิจกรรม 
การส่งเสริม
สุขภาพมาวิเคราะห์ 
ประมวลผล และ
การคืนขอ้มูลกลบั 

1.น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ 
ขอ้มูล การท ากิจกรรม
(ก่อน-หลงั) เช่นพอกเข่า 
แช่เทา้ การใชน้วตักรรม
ต่างๆ  รวมถึงขอ้มูลความ
พึงพอใจของสมาชิก และ
ขอ้มูลสุขภาพของสมาชิก
ในชุมชน มาวิเคราะห์ 
ประมวลผล แลว้น าขอ้มูล
ส่งคืนกลบัสมาชิกชมรม  

1.หมวดการบริหาร
จดัการชมรม 

70 70 

2.หมวดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ 

100 100 

3.หมวดปัจจยั
ความส าเร็จ 

15 15 

4.หมวดผลงานเด่น 15 15 
5. หมวดการ
น าเสนอ 

100 100 

ร้อยละ 100 100 
ผลลพัธ์ ชนะเลิศ เขตสุขภาพ12

ชนะเลิศระดบัประเทศ 
๗. ผลการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากกราฟแสดงให้เห็นถึงค่าคะแนนร้อยละของการประเมินตนเอง โดยคร้ังแรกของการประเมินตนเอง ได้

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 48.33 คร้ังท่ี 2 ไดค้ะแนนคิดเป็นร้อยละ 83.33 และคร้ังท่ี 3 ไดค้ะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 

ตามล าดบั ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ หลงัจากมีการประเมินตนเอง แลว้มีการน าปัญหา มาแกไ้ข ปรับปรุงพฒันา และมีการปะ

เมินตนเองซ ้า ค่าคะแนนจะเพิ่มขึ้นตามการพฒันางานในแต่ละคร้ัง 
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ร้อยละของคะแนนจากการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์การประกวด

OUTCOME (ผลลพัธ์) 

คร้ังท่ี1  

ไดรั้บคดัเลือกเป็นตวัแทนชมรมผูสู้งอาย ุ

ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพทัลุง 

คร้ังท่ี3  ชนะเลิศ ระดบัเขตสุขภาพท่ี 12 

 ชนะเลิศ ระดบัประเทศ 

 



 
๘. การอภิปรายและสรุปผลการศึกษา/การวิจารณ์/ข้อเสนอแนะ/แนวคิดเพ่ือการพฒันา/ข้อจ ากดั 
 จากผลการศึกษา แสดงให้เห็นถึงค่าคะแนนการประเมินตนเองของชมรม ตั้งแต่คร้ังแรก คิดเป็นร้อยละ 
48.33 หลงัจากนั้นเกิดกระบวนการวางแผนปรับปรุงแกไ้ข เพิ่มเติม เอกสารในส่วนของเกณฑป์ระเมินท่ียงัขาด การ
น าหลกัแนวคิดการบริหารงานกลุ่ม การพฒันากลุ่ม และการสร้างเครือข่ายมาใช้ผสมผสานในการบริหารจดัการ
ชมรม การน าขอ้มูลทัว่ไปของสมาชิกในชมรมผูสู้งอายุ มาวิเคราะห์ จดัท าโครงการตามแผนท่ีวางไว ้ซักซ้อมการ
เตรียมการน าเสนอ และการแสดง โดยคร้ังท่ี 2 คะแนนการประเมินตนเองของชมรม เพิ่มขึ้นเป็น  ร้อยละ 83.33 และ 
ค่าคะแนนคร้ังท่ี 3 จากการประเมินตนเอง  เพิ่มขึ้นเป็น 100 หลงัจาก มีการพฒันา ปรับปรุง ในส่วนของคร้ังแรก 
และคร้ังท่ี 2  จนไดรั้บรางวลัชนะเลิศระดบัเขตสุขภาพท่ี 12 หลงัจากไดรั้บประสบการณ์การประกวดระดบัเขต ท า
ใหที้มชมรมผูสู้งอายเุห็นถึงจุดเด่น จุดดอ้ยของทีมตวัเอง และทีมคู่แข่ง จึงไดก้ลบัมาพฒันา และขบัเคล่ือนชมรม จน
เขา้รับการประกวดระดบัประเทศ ผลคะแนนจากการประกวด คือไดค้ะแนนชนะเลิศอนัดบั 1 จากการแข่งขนั และ
ไดรั้บรางวลัจากกรมการแพทยแ์ผนไทย และการแพทยท์างเลือก  กระทรวงสาธารณสุข 
 ดงันั้น จะเห็นไดว้่าการพฒันาชมรมผูสู้งอายตุอ้งอาศยัแนวคิดการบริหารจดัการองคค์วามรู้ การพฒันางาน
กลุ่ม การอาศยัเครือข่าย การประเมินตนเอง การแกไ้ขปัญหา ปรับปรุง และการพฒันางานอย่างต่อเน่ือง จนเกิดเป็น
ผลลพัธ์ท่ีเด่นชดัต่อองคก์ร และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูสู้งอาย ุ 
๙.เอกสารอ้างองิ 
 - การจดัการองคค์วามรู้ (KM) เร่ือง การพฒันาชมรมผูสู้งอาย กองสวสัดิการสังคม เทศบาลเมืองเขารูปชา้ง 
( มิถุนายน 2560 ) 
 - แนวคิดเก่ียวกบัการสร้างเครือข่าย (Networking) ศรีผอ่ง จิตกรณ์กิจศิลป์ (2550) 
 - เกณฑก์ารประกวดพื้นท่ีตน้แบบชมรมผูสู้งอายดุา้นการแพทยแ์ผนไทย แบบฟอร์มประเมินรายขอ้ 
ส าหรับผูป้ระเมินรับรอง ตามเกณฑม์าตรฐานและคุณภาพชมรมผูสู้งอาย ุกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก (ตุลาคม 2563) 
 - 93 วนัสู่สังคม"คนชรา" 5 จงัหวดั? คนแก่เยอะสุด-นอ้ยสุด กรมสุขภาพจิต (1 ตุลาคม 2563) 


