
การพัฒนาต)นแบบศูนย/เรียนรู)นวัตกรรมผู)สูงอายุและศูนย/เด็กเล็ก

สู=การยกระดับคุณภาพชีวิตอย=างยั่งยืน 

ต. หัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ผศ.ดร.วนิดา ดรุงคฤ์ทธิชยั, อ.ประเสรฐิ ศรนีวล, อ.สณัฐิตาพร กลิBนทอง, อ.รชัดาวลัย ์จติรพรกุลวศินและคณะ 

คณะพยาบาลศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ  มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรี

9 ตุลาคม 2563 ณ ห/องประชุมเทศบาลตำบลหัวสะพาน



จํานวน

ผู้สงูอาย ุ

1,114 คน 

จํานวนผู้สงูอายตุดิเตียง 96 คน 

จํานวนผู้สงูอายทีุ;มีภาวะพึ;งพิง 30 คน 

จํานวน

เดก็เลก็  

39 คน

ครูดแูล จํานวน - คน

แมบ้่าน 2 คน แมค่รัว 4 คน 

ปัญหาที;

พบใน

ผู้สงูอายุ

สขุภาพ

รายได้น้อย

อยูต่ดิบ้าน

ข"อมูล ตำบลหัวสะพาน จังหวัดเพชรบุรี
ข"อมูลทางกายภาพ 

• ประกอบด(วย 2 ตำบล : ตำบลหัวสะพาน ตำบลวังตะโก
• 17 หมู=บ(าน 
• ประชากร จำนวน 6,235 คน 

• มีคลองหนองบัวไหลผ=าน 
• พื้นที่ประมาณ 13.3 ตร.กม. 

• อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม เล้ียงสัตวP ค(าขาย รับจ(าง

เกษตรกร ขา้ราชการบาํนาญ

คา้ขาย รบัจา้ง อื6น ๆ 



เวททีาํความเข้าใจชุมชน

วันที&  9 ตุลาคม 2563 

เวทีทําความเข้าใจชมุชน เพื3อให้เข้าใจโครงการ รวมทั ;งแนะนําหนว่ยงานที3เข้าร่วม และสํารวจข้อมลู



เวทีทำความเข*าใจชุมชน

วันท่ี  9 ตุลาคม 2563 

เวทีทำความเข*าใจชุมชน เพ่ือให*เข*าใจโครงการ รวมทั้งแนะนำหน>วยงานที่เข*าร>วม และสำรวจข*อมูล

• ปลัดจังหวัดเพชรบุรี

• สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยHจังหวัดเพชรบุรี
• นายกเทศบาลตำบลหัวสะพาน

• องคHการบริหารส>วนจังหวัดเพชรบุรี
• โรงพยาบาลส>งเสริมสุขภาพตำบลหัวสะพาน และตำบลวังตะโก

• อาสาสมัครสาธารณสุขหมู>บ*าน (อสม.)

• ประธานชมรมผู*สูงอายุ

• ผลท่ีเกิดคือ 

• ทุกกลุ%มให)ข)อมูลชุมชนในตามการรับรู)ของตนเอง และ

เข)าใจแนวทางการดำเนินงานของโครงการและเตรียม

ความพร)อม เพื่อให)ความร%วมมือกับการแก)ไขปGญหา

• แบ%งการทำงานออกเปIนกลุ%ม คือ 1.กลุ%มสุขภาวะ 2.กลุ%ม

แก)ปGญหาความยากจน

• จัดตั้งคณะทำงานสำรวจข)อมูลในพื้นที่



การสรุปข*อมูล

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 จัดกระบวนการสรุป

ข)อมูลผู )สูงอายุ วิเคราะหRข)อมูลสู %แผนพัฒนา

ชุมชน และวางขั้นตอนการดำเนินงานร%วมกับ

ชุมชนและเทศบาลตำบลหัวสะพาน เครือข%าย

ประสานงานชมรมผู )สูงอายุ สำนักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยRจังหวัดเพชรบุรี 

แผนพัฒนาชุมชน

สขุภาพ / รายได้ / การเดนิทางมาทํากิจกรรมไมส่ะดวกผู้สงูอายุ

เกษตรกรรม (ทํานา/ นํ ;าตาล) ค้าขาย รับจ้าง  อาชีพ/รายได้

ไทยทรงดํา (ลาวโซง่) ละครชาตรี วงดนตรีปี3พาทย์ วฒันธรรม

สวสัดกิาร / กองทนุฌาปนกิจ / กองทนุออมวนัละบาท /หมอพื ;นบ้านทนุทางสงัคม

โรคไมต่ดิตอ่เรื ;อรัง / โรคจากอาชีพ / ปวดกล้ามเนื ;อ ปวดเขา่/ ปัญหา

สขุภาพชอ่งปาก / ผิวหนงัแห้ง / ผื3นคนั 
ปัญหาสขุภาพผู้สงูอายุ

สภาพ
ปัญหา

สุขภาวะ

อาชีพ
และ
รายได้

โรงเรียน
ผู้สูงอายุ

สิ:งแวด

ล้อม

โรงเรียน
ผู้สูงอายุ



ผลลัพธ=

2

1

3

45

6

7

8

จำนวนครัวเรือน>20 ครัวเรือน

ครัวเรือนที่พ)นเกณฑRยากจน > 60%

รายได)ของผู)สูงอายุเพิ่มข้ึน >15%
จำนวน น.ศ., รายวิชาบูรณาการ 3 รายวิชา

งานวิจัย “การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ

และสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของ

ผู)สูงอายุ อ.เมือง จ.เพชรบุรี” 

หลักสูตรนวัตกรผู(สูงอายุ 1 หลักสูตร

หลักสูตร รร.ผู(สูงอายุ  diamond 1 หลักสูตร

ศูนยRเรียนรู)นวัตกรรมผู)สูงอายุต)นแบบ 1 ศูนยR

จำนวนนวัตกรรมผู)สูงอายุ 20 ผลงาน

นวัตกรผู)สูงอายุ 30% ของจำนวนผู)สูงอายุ

ในตำบล

หลักสูตรผู)ดูแลเด็ก diamond 1 หลักสูตร 

(ผู)ดูแลเด็กที่มีอยู%เดิม+นวัตกรสูงอายุ)

ศูนยRเด็กเล็กต)นแบบ 1 ศูนยR

ศูนยRเด็กเล็กขยายผล 1 ศูนยR

ผู)ดูแลเด็กผ%านการอบรมหลักสูตรผู)ดูแลเด็ก 

diamond 80%

เด็กเล็กที่ได)รับการพัฒนาสุขภาพเปlาหมาย

80% 

QOL ผู)สูงอายุ

ความเหลื่อมล้ำทางสังคมของผู)สูงอายุ

มรพ. องค(กร

ชุมชน

ภาค

ประชาชน

ตำบลเก้ือกูลสังคม

สูงอายุ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได)ชุมชนฐานราก (แก)ไขปGญหายากจน)

โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย
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Input Process Output

3 เดอืนที& 1 3 เดอืนที& 2 3 เดอืนที& 3 3 เดอืนที& 4

พย., ธค, มค. กพ., มีค, เมย. พค., มิย, กค. สค., กย., ตค.

1.กำหนด เก็บ 

วิเคราะหHข*อมูล
ครัวเรือนเปUาหมาย

2. ออกแบบกิจกรรม
รายวิชา

1.ถอดบทเรียนกิจกรรมใน

ไตรมาส 1 
2.ดำเนินกิจกรรมจาก 3 

รายวิชาสู> QOL ผู*สูงอายุ
และรายได*ชุมชน

1.ถอดบทเรียนกิจกรรมใน

ไตรมาส 2 
2.ดำเนินกิจกรรมจาก 3 

รายวิชาสู> QOL ผู*สูงอายุ
และรายได*ชุมชน

1. สรุปบทเรียนและ

ประเมินผล 3 รายวิชา
2. เปรียบเทียบรายได*และ

Paired t-test
3. วิเคราะหH นำเสนอ

ข*อมูลต>อผู*เกี่ยวข*องบูร
ณ

าก
าร

กา
รเ

รีย
นก

าร
สอ

น

1.แบบวัด

-รายได-ครัวเรือน
-QOL
-ความเหลื่อมล้ำ

ทางสังคม
2.มคอ.3รายวิชา

ศูน
ย?สู

งอ
าย

ุตAน
แบ

บ 1.(รDาง) 

หลักสูตรนวัตกร

ผู-สูงอายุ
2.(เดิม) หลักสูตร 
รร.ผู-สูงอายุ

ประชุมวางแนวทาง

พัฒนาหลักสูตร รร.

ผู*สูงอายุ Diamond บน

ฐานการพัฒนานวัตกร

ประชุมปรับปรุงและ

รับรองหลักสูตร 

(หลักสูตรเดิม+เน้ือหา

ใหม>เชิงอัตลักษณH/

อัตลักษณHเพชรบุรี)

1.นำใช*หลักสูตร

2.ขยายผลหลักสูตร 
ตำบลสู>ตำบล

1. ประชุมประเมินผล               

การใช*หลักสูตร

2. ประชุมบรรจุหลักสูตร          

ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู*สูงอายุของจังหวัด

กา
รว

ิจัย

โครงรDางวิจัย เร่ือง 

การพัฒนานวัตกรรม

สุขภาพและสังคม เพ่ือ

ลดความ            

เหลื่อมล้ำผู-สูงอายุ

1. สร*างเคร่ืองมือวิจัย

2.ขอจริยธรรมวิจัย
3.เก็บ วิเคราะหHข*อมูล

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนการพัฒนา
นวัตกรและนวัตกรรม

2. สังเคราะหHระบบกลไก
การขับเคลื่อน

1. สังเคราะหHต*นแบบ

แบบจำลองระบบและกลไก
2. สังเคราะหHต*นแบบศูนยH

เรียนรู*นวัตกรรมผู*สูงอายุ

ประชุมสรุป

-รูปแบบระบบและกลไก
-ต*นแบบศูนยHเรียนรู*

ศูน
ย?ดู

แล
เด็

ก

ตAน
แบ

บ มาตรฐาน

ศูนยHดูแลเด็ก

ประชุมยกร>าง

หลักสูตรผู*ดูแลเด็ก 
diamond

อบรมผู*ดูแลเด็ก diamond

-ศูนยHต*นแบบ
-ศูนยHขยายผล

1.แลกเปลี่ยนเรียนรู*

ระดับจังหวัด 
2.ขยายผลระดับจังหวัด

ประชุมสรุป

-รูปแบบระบบและกลไก
-ต*นแบบศูนยHและหลักสูตร



พิธีบันทึกข*อตกลงความร?วมมือ (MOU) ว?าด*วยการประสานความร?วมมือทาง
วิชาการและปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาท*องถ่ิน 

ระหว?าง ผู*ว?าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอ 8 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี และ
คณบดีท้ัง 8 คณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันท่ี 26 ตุลาคม 2563 

ณ ห*องประชุมช้ัน 9 อาคารวิทยาภิรมยZ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



ขอบคุณค'ะ 


