แนวทางการปฏิบัติการไดมาซึ่งขอมูลการบริหารศูนยเรียนรูผูสูงอายุ
ขั้นตอนการไดมาซึ่งขอมูลในเรื่องของกระบวนการจัดการศูนย/เรียนรูผูสูงอายุ การดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุ และเรื่องของกิจกรรมนันทนาการ มีวิธีการและขั้นตอนดังต3อไปนี้
ขั้นตอนการคนหาขอมูล มีดังนี้
1. ขั้นกําหนดหัวขอ เพื่อจะไดคนหาขอมูลไดถูกตอง ซึ่งหัวขอที่เราจะหาขอมูลนั้น คือ กระบวน
การจัดการศูนย/เรียนรูผูสูงอายุ การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ และเรื่องของกิจกรรมนันทนาการ
2. ขั้นคนหาขอมูล สามารถคนหาขอมูลจากแหล3งต3างๆ ที่เชื่อถือได และเปนแหล3งขอมูลที่ถูกตอง
เช3น การคนหาขอมูลจากโครงการของป7ก3อนๆ กิจกรรมต3างๆ ที่ศูนย/เรียนรูผูสูงอายุไดดําเนินการ
ในช3วงเวลาที่ผ3านมา ผ3านแผนงาน แผนกิจกรรม โครงการต3างๆ
3. ขั้นเลือกแหล3งขอมูล เลือกแหล3งขอมูลที่สามารถคนหาขอมูลเจอได ทั้งจากแหล3งที่เปนขอมูล
เอกสาร และจากการสัมภาษณ/เชิงลึกจากสมาชิกชมรมศูนย/เรียนรูผูสูงอายุ
4. ขั้นการคนหาและรวบรวมขอมูล สามารถคนหาสอบถาม การสัมภาษณ/เชิงลึกจากผูรูซึ่งก็คือ
ประธานคณะกรรมการ และสมาชิกของศูนย/เรียนรูผูสูงอายุ หรือเอกสารที่มีความเชื่อถือได ผ3าน
โครงการ และการแผนการกิจกรรมต3างๆ ที่ทางศูนย/ไดดําเนินการในช3วงเวลาที่ผ3านมา และจาก
การสังเกต การเขาไปมีส3วนร3วมในศูนย/เรียนรูผูสูงอายุ จากนั้นจะสามารถรวบรวมขอมูลต3างๆ เพื่อ
ประมวลผลขอมูล และจดบันทึกขอมูลได
5. ขั้นพิจารณาและสรุป เปนขั้นตอนสุดทายของการคนหาขอมูล เมื่อเรานําขอมูลที่คนหาไดแลว
และทําการรวบรวมจดบันทึก เราก็ตองนําขอมูลนั้นมาพิจารณา เปรียบเทียบขอมูลและสรุปประเด็น
ที่เราตองการคนหา ตามหวขอที่เรากําหนด จากนั้นจึงจะจําเสนอขอมูลได

ลําดับ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผู$สูงอายุ
(วันผู$สูงอายุ)
กิจกรรม
- บรรยายให$ความรู$เรื่องผู$สูงวัยกับ
โรคเรื้อรัง

- ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต$น
อาทิ ชั่งน้ําหนัก วัดความดัน ,
ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด

- ตรวจคัดกรองสุขภาพจิต ,ภาวะ
ซึมเศร$า

- ตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม
- พิธีรดน้ําดําหัวผู$สูงอายุ

แบบเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
หนวยงานราชการ
ภาคประชาชน โปรดระบุ. ชมรมผู$สูงอายุโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
วัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย
รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ ผู$รับผิดชอบโครงการ
เบอรโทรศัพท
- คาอาหารกลางวัน
1. เพื่อสงเสริมความรู$ด$านสุขภาพ ผู$สูงอายุในเขต
เมษายน
คุณปรุงจิต บุญยรัตน 086-9648891
ให$ผู$สูงอายุ เอาใจใสในการดูแล
เทศบาลเมือง
จํานวน 450 คน X 50 บาท
ประธานชมรมผู$สูงอายุ
สุขภาพของตนเองตามความ
สุไหงโก-ลก และ เป?นเงิน 22,500 บาท
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
เหมาะสม
ผู$สนใจ
2 เพื่อให$ผู$สูงอายุมีการทํากิจกรรม จํานวน 450 คน จํานวน 450คนX25 บาทX2มื้อ
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
เป?นเงิน 22,500 บาท
ชวยเหลือซึ่งกันและกันในด$าน
- คาดอกไม$
สุขภาพรางกาย และจิตใจ
(สําหรับจัดพิธีรดน้ําดําหัว)
3.เพื่อให$ผู$สูงอายุมีความตระหนัก
เป?นเงิน 3,000 บาท
วาตนเองมีคุณคาและมีประโยชน
- คาตอบแทนดนตรีไทย
ตอสังคม
เป?นเงิน 2,500 บาท
- คาตกแตงสถานที่
เป?นเงิน 1,500 บาท

รวมเป?นเงินทั้งสิ้น
52,000 บาท

แบบเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
หนวยงานราชการ
ภาคประชาชน โปรดระบุ. ชมรมผู$สูงอายุโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
ลําดับ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย
รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ ผู$รับผิดชอบโครงการ
เบอรโทรศัพท
- คาอาหารกลางวัน
คุณปรุงจิต บุญยรัตน 086-9648891
2 โครงการอบรมให$ความรู$การดูแล
1. เพื่อให$ผู$สูงอายุมีความรู$ในการ สมาชิกชมรม
กรกฎาคม
สุขภาพผู$สูงอายุจากโรค Geriatric
ดูแลสุขภาพจากโรคที่พบบอย
ผู$สูงอายุโรงพยาบาล จํานวน 100 คน X 50 บาท
ประธานชมรมผู$สูงอายุ
Syndrome (โรคที่พบบอยในผู$สูงอายุ) 2. เพื่อให$สมาชิกชมรมผู$สูงอายุ
สุไหงโก-ลก แบงเป?น เป?นเงิน 5,000 บาท
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
ได$รับการฝVกปฏิบัติในการดูแลและ จํานวน100 คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต$น
เฝาระวังสุขภาพจากโรคที่พบบอย
จํานวน 100คนX25บาทX2มื้อ
- ให$ความรู$การดูแลสุขภาพจาก
3. เพื่อกระตุ$นให$ผู$สูงอายุมีความ
เป?นเงิน 5,000 บาท
โรคที่พบบอย
ตระหนักในการดูแลสุขภาพของ
-คาวิทยากร 1คนX300X3 ชม.
- การฝVกปฏิบัติในการดูแลและเฝา
ตนเอง
เป?นเงิน 900 บาท
ระวังสุขภาพจากโรคที่พบบอย
รวมเป?นเงินทั้งสิ้น
10,900 บาท

แบบเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
หนวยงานราชการ
ภาคประชาชน โปรดระบุ. ศูนยเรียนรู$ผู$สูงอายุเทศบาลสุไหงโก-ลก
ลําดับ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย
รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ ผู$รับผิดชอบโครงการ
เบอรโทรศัพท
1.กิจกรรมตรวจสุขภาพสมาชิก
คุณปรุงจิต บุญยรัตน 086-9648891
1 โครงการสงเสริมสุขภาพผู$สูงอายุ
1. เพื่อให$ความรู$ด$านสุขภาพแก
ผู$สูงอายุเทศบาล
กรกฎาคม
แบบบูรณการ
ผู$สูงอายุ
เมืองสุไหงโก-ลก
ศูนยเรียนรู$ผู$สูงอายุ ปXละ 1 ครั้ง
ประธานชมรมผู$สูงอายุ
กิจกรรม
2. เพื่อให$ผู$สูงอายุดูแลสุขภาพและ จํานวน 100คน
-คาอาหารกลางวัน
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
1. กิจกรรมตรวจสุขภาพสมาชิกศูนย แก$ปYญหาด$านสุขภาพด$วยตนเอง
จํานวน 100คนx50บาทx1 มื้อ
เรียนรู$ผู$สูงอายุปXละ 1 ครั้ง
3. เพื่อให$ผู$สูงอายุได$มีการพบปะ
เป?นเงิน 5,000 บาท
2. จัดกิจกรรมทางศาสนาเดือน
และแลกเปลี่ยนประสบการณ
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
ละ 1 ครั้ง
4. เพื่อให$การดําเนินงานของศูนย
จํานวน 100 คนx25บาทx2มื้อ
- ศาสนาพุทธ ฟYงเทศน
เรียนรู$ผู$สูงอายุเทศบาลเมือง
เป?นเงิน 5,000 บาท
- ศาสนาอิสลามเรียนคําภีร
สุไหงโก-ลกมีความตอเนื่อง
-คาวัสดุอุปกรณ
อัลกุรอาน
และยั่งยืน
เป?นเงิน 1,000 บาท
3. สงเสริมการออกกําลังกาย
รวมเป?นเงิน 11,000 บาท
(ไม$พลอง ยางยืด โยคะ กิจกรรมเข$า
2.กิจกรรมทางศาสนาเดือนละ
จังหวะ) เดือนละ 2 ครั้ง รวม 16 ครั้ง
1 ครั้ง
4. อบรมการดูแลสุขภาพและการ
2.1 กิจกรรมศาสนาอิสลาม
บําบัดโรค แบบแผนไทย ปXละ 1 ครั้ง
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
5. กิจกรรมปองกัน ฟ\]นฟูโรค
จํานวน 50 คน x25 บาทx8ครั้ง
สมองเสื่อมในผู$สูงอายุ ในผู$สูงอายุ
เป?นเงิน 10,000 บาท
ปXละ 1 ครั้ง
- คาวิทยากรสอนคัมภีรอัลกุรอาน
6. กิจกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก
จํานวน 3 ชม.x300บาทx8 ครั้ง
ในผู$สูงอายุ ปXละ 1 ครั้ง
เป?นเงิน 7,200 บาท

ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แบบเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
หนวยงานราชการ
ภาคประชาชน โปรดระบุ. ศูนยเรียนรู$ผู$สูงอายุเทศบาลสุไหงโก-ลก
วัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย
รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ

2.2 กิจกรรมศาสนาพุทธ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน 50 คนx25 บาทx8 ครั้ง

เป?นเงิน 10,000 บาท
- คาตอบแทนวิทยากรสอน
ศาสนาพุทธ
จํานวน 3 ชม.x300 บาทx8 ครั้ง
เป?นเงิน 7,200 บาท
-คาวัสดุอุปกรณ
เป?นเงิน 1,000 บาท
รวมเป?นเงิน 35,400 บาท

ผู$รับผิดชอบโครงการ

เบอรโทรศัพท

ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แบบเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
หนวยงานราชการ
ภาคประชาชน โปรดระบุ. ศูนยเรียนรู$ผู$สูงอายุเทศบาลสุไหงโก-ลก
วัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย
รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ

3.กิจกรรมสงเสริมการออก
กําลังกาย (ไม$พลอง,ยางยืด,โยคะ,
กิจกรรมเข$าจังหวะ) เดือนละ

2 ครั้ง
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน 50 คนx25บาทx16ครั้ง
เป?นเงิน 20,000 บาท
- คาวิทยากร
จํานวน 1 คนx300บาทx16ชม.
เป?นเงิน 4,800 บาท
- คาวัสดุอุปกรณ
เป?นเงิน 2,000 บาท
รวมเป?นเงิน 26,800 บาท

4.กิจกรรมอบรมแกนนํา
บําบัดโรคด$วยแผนไทย
ปXละ 1 ครั้ง
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน 50 คนx25 บาทx2 มื้อ
เป?นเงิน 2,500 บาท
- คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 คนx50 บาทx1 มื้อ
เป?นเงิน 2,500 บาท

ผู$รับผิดชอบโครงการ

เบอรโทรศัพท

ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แบบเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
หนวยงานราชการ
ภาคประชาชน โปรดระบุ. ศูนยเรียนรู$ผู$สูงอายุเทศบาลสุไหงโก-ลก
วัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย
รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ

- คาวิทยากร (แพทยแผนไทย)
จํานวน 300 บาทx6 ชม.x2 คน
เป?นเงิน3,600บาท

- คาวัสดุอุปกรณ
เป?นเงิน 2,000 บาท
รวมเป?นเงิน 10,600 บาท
5. กิจกรรมปองกันฟ\]นฟูโรค
สมองเสื่อมในผู$สูงอายุ
ปXละ 1 ครั้ง
- คาอาหารกลางวัน
จํานวน 50 คนx50 บาทx1 มื้อ
เป?นเงิน 2,500 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

จํานวน50คนx25บาทx2 มื้อ
เป?นเงิน 2,500 บาท
- คาวิทยากร
จํานวน 2 คนx300 บาทx4 ชม.
เป?นเงิน 2,400 บาท
- คาวัสดุอุปกรณ
เป?นเงิน 2,000 บาท

รวมเป?นเงิน 9,400 บาท

ผู$รับผิดชอบโครงการ

เบอรโทรศัพท

ลําดับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แบบเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
หนวยงานราชการ
ภาคประชาชน โปรดระบุ. ศูนยเรียนรู$ผู$สูงอายุเทศบาลสุไหงโก-ลก
วัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย
รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ

6. กิจกรรมการดูแลสุขภาพ
ชองปากในผู$สูงอายุ ปXละ 1 ครั้ง
- คาอาหารกลางวัน

จํานวน 50 คนx50 บาทx1 มื้อ
เป?นเงิน 2,500 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
จํานวน50คนx 25บาทx2 มื้อ
เป?นเงิน 2,500 บาท
- คาวิทยากร
จํานวน 2 คน 300 บาท 4 ชม.
เป?นเงิน 2,400 บาท
- คาวัสดุอุปกรณ
เป?นเงิน 2,000 บาท

รวมเป?นเงิน 9,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 102,600 บาท

ผู$รับผิดชอบโครงการ

เบอรโทรศัพท
086-9648891

แผนกิจกรรมชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
กิจกรรม
1. การตรวจสุขภาพ
- การคัดกรองสุขภาพสมาชิกชมรมผู&สูงอายุรายใหม(
(ชั่งน้ําหนัก, วัดส(วนสูง, ดัชนีมวลกาย, วัดความดันโลหิต,
ตรวจเบาหวาน, ตรวจฟ2น, คัดกรองตา, สุขภาพจิตและให&
คําแนะนําด&านสุขภาพ)
2. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
สมาชิกชมรมผู&สูงอายุ
- ให&ความรู&การดูแลสุขภาพแก(สมาชิกชมรมที่ป8วย
ด&วยโรคความดัน/เบาหวาน
,- คัดกรองสุขภาพเบื้องต&น เช(น ตรวจวัดความดันเจาะหา
น้ําตาลในเลือด ตรวจฟ2น ตรวจคัดกรองตา คัดกรองสุขภาพ
จิต ภาวะสมองเสื่อม ฯลฯ
3. กิจกรรมสาธารณประโยชน
- พัฒนาศาสนสถาน สถานที่สาธารณ ฯ
- รณรงคไข&เลือดออก (กําจัดลูกน้ํา ยุงลาย)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.














ผูรับผิดชอบ
งานสังคมสงเคราะห, PCU,
ทันตกรรม, คลีนิกตา, จิตเวช,

งานสังคมสงเคราะห, PCU,
โภชนาการ, กายภาพ
บําบัด, ทันตกรรม,แพทยแผน
ไทย,จิตเวช



ชมรมผู&สูงอายุ



แผนกิจกรรมชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
กิจกรรม
4. กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
- การทําบุญเลี้ยงพระในระหว(างพรรษา
- ประเพณีชักพระ
- งานวันผู&สูงอายุ
- งานวันสงกรานต
- งานการทําบุญวันสารทไทย
- งานเมาลิด
- งานการกวนขนมอาซูรอ
- งานวันตรุษอิดิ้ลฟFตรีและ
ตรุษอิดิ้ลอัฎฮา
5. กิจกรรมเพื่อสมาชิก
- เยี่ยมสมาชิกที่เจ็บป8วย
- การฌาปนกิจศพสมาชิกที่ได&ถึงแก(กรรม
- ประชุมสามัญประจําปMสมาชิกชมรมผู&สูงอายุ
-เยี่ยมสมาชิกชมรมติดบ&านติดเตียง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.




ผูรับผิดชอบ
ชมรมผู&สูงอายุ

















































ชมรมผู&สูงอายุ
ชมรมผู&สูงอายุ
ชมรมผู&สูงอายุ

























ชมรมผู&สูงอายุ,ทีมสุขภาพจากรพ.

แผนกิจกรรมชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
กิจกรรม
6. กิจกรรมเนื่องในวันนักขัตฤกษและอื่น
- วันปFยมหาราช
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม, 5 ธันวาคม
- ร(วมร&องเพลงชาติ
7. กิจกรรมพัฒนาสุขภาพจิต
- การฝRกสมาธิ
8. ทัศนศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพจิต
9.โครงการส(งเสริมอาชีพผู&สูงอายุ
- ฝRกทําดอกไม&ประดิษฐ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูรับผิดชอบ



ชมรมผู&สูงอายุ
ชมรมผู&สูงอายุ
ชมรมผู&สูงอายุ






ชมรมผู&สูงอายุ

ชมรมผู&สูงอายุ
ชมรมผู&สูงอายุ


























ลําดับ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการเยี่ยมบ$านพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู$สูงอายุ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

แบบเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
หนวยงานราชการ
ภาคประชาชน โปรดระบุ. กลุมผู$สูงอายุศูนยเรียนรู$ผู$สูงอายุเทศบาลสุไหงโก-ลก
วัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย
รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการ ผู$รับผิดชอบโครงการ
๑. เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบ ผู$สูงอายุ ในเขต
เมษายน-สิงหาคม
ศูนยเรียนรู$ผู$สูงอายุ
บริการฟ78นฟูคุณภาพชีวิตของ
เทศบาลเมือง
เยี่ยมและอุปกรณทางการแพทย)
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ผู$สูงอายุ
สุไหงโก -ลก
๑.เครื่องดูดเสมหะ
๒.เพื่อพัฒนาระบบบริการที่บ$าน
จํานวน ๕๐ คน
๒.เบาะลมไฟฟา
หรือในชุมชน ทําให$ผู$สูงอายุ
๓.รถเข็นพับได$
ได$รับการเยี่ยมบ$าน
๔.ไม$เท$าสามขา
๓.เพื่อพัฒนาระบบฐานข$อมูล
ให$สามารถจัดบริการให$กับผู$สูงอายุ
ได$อยางทั่วถึงครอบคลุม

เบอรโทรศัพท
086-9648891

แผนกิจกรรมศูนยเรียนรูผูสูงอายุ
กิจกรรม
1.ประชุมรวบรวมขอมูลรับสมัครสมาชิก

ตค.

พย.

ธค.

/

/

/

มค.

2.กิจกรรมอบรมความรูและคดกรองสุขภาพสมาชิก

/

3.กิจกรรมพัฒนาจิตทางศาสนาพุทธ

/

กพ.

/

4.กิจกรรมส%งเสริมการออกกําลังกาย
- ไมพลอง
- ยางยืด

/
/

- โยคะ
- กิจกรรมเขาจังหวะ
5.กิจกรรมส%งเสริมสุขภาพแบบองค0รวมโดยแผนไทย
6.กิจกรรมการปรับสมดุลกายพิชิตโรค
7.กิจกรรมการดูแลสุขภาพในช%องปาก
8.สรุปผลการดําเนินโครงการ

/

มีค.

เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

/

/

/

/

/

/

กย.

/
/
/

/
/

/
/

/
/

