
การจัดการความรู้และถ่ายทอดให้หน่วยงานอื่น  

การถ่ายทอดความรู้ให้แก่หนว่ยงานอืน่ และกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

โดยเฉพาะ อปท สถาบนัการศึกษา เพ่ือถ่ายทอดสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากโครงการนวัตกรรม 

1. มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง โดยเทศบาลได้น าประสบการณ์เกี่ยวกับการ
จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ โดย ดร.สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์และ
ทีมงาน ได้มาร่วมจัดต้ังโรงเรียนผูสู้งอายุ(รสีอร์ทผูสู้งอายุเทศบาลต าบลชะมาย) เป็นแห่งแรกของอ าเภอทุ่งสง  ในปี
พ.ศ.2559  และได้น าแนวคิดประสบการณ์จากเทศบาลต าบลชะมายไปขยายผลต่อที่เทศบาลเมืองทุ่งสง และ
เทศบาลเมืองทุ่งสงได้จัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ ช่ือ ศูนย์สร้างสุขเทศบาลเมืองทุ่งสง (ศสส.) เป็นแห่งที่ 2 ของอ าเภอ
ทุ่งสง และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ขยายผลแนวคิดการจัดต้ังโรงเรียนผูสู้งอายุตามแนวทางของเทศบาลต าบล
ชะมายไปที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาโร ช่ือ บ้านสร้างสุข โดยใช้งบประมาณของสถาบันการเงินชุมชนบ้านวัง
ไทร  ซึ่งในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอ าเภอทุ่งสงได้มีการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ จ านวน 3 แห่ง และ
ด าเนินการถึงปัจจุบันโดยเริ่มต้นจากแนวทางการด าเนินงานของเทศบาลต าบลชะมายและปรับใช้ตามบริบทพื้นที่ 

2. เทศบาลต าบลชะมายได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เรื่อง การจัดท าหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม ในประเด็นแนวทางการท าหลักสูตรผู้สูงอายุแบบมีส่วน
ร่วมตามความต้องการของผู้สูงอายุเป็นผู้ก าหนด การร่วมระดมความคิดเห็นถอดบทเรียนสิ่งดี สิ่งไม่ดี ความ
ต้องการของผู้สูงอายุและการให้ผู้สูงอายุร่วมร่างหลักสูตร เน้นหลักสูตรสร้างพลังผู้สูงอายุคืนคุณค่าแก่สังคม  

 

  

  
 



3. นักเรียนรีสอร์ทผู้สูงอายุรุ่น 1โดยนางปราณี เก้ือสังข์ และนายประเศียร เกื้อสังข์  เป็นวิทยากรสอนขยาย
ผลการออกก าลังกายด้วยตารางเก้าช่อง ซึ่งได้ด าเนินการในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลชะมาย และท่ีอ่ืน ๆ จน
ประสบความส าเร็จ มีการจัดการความรู้มาขยายผลต่อให้กับผู้สูงอายุท่ีโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง  
 

 
มีการสอนถ่ายทอดโดยวิทยากรจากนักเรียนรีสอร์ทผู้สูงอายุ  เผยแพรก่ารออกก าลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง  

ให้กับนักเรียนโรงเรียนผูสู้งอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง ณ อาคารด ารงธรรมาภิบาล  
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

4.  มีหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ เดินทางมายังเทศบาลต าบลชะมายเพ่ือศึกษาเรียนรู้ และ
เทศบาลต าบลชะมายได้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ซึ่งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจะเตรียมข้อมูลและหลักสูตร 
KM เรื่อง หลักสูตรการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนรีสอร์ทผู้สูงอายุเทศบาล
ต าบลชะมายให้แก่ผู้มาศึกษาดูงาน และมีการน าไปดูกิจกรรมของผู้สูงอายุในการศึกษาดูงานในพื้นที่ ดังนี้  
 

สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช มาศึกษาดูงาน 

        

         



เทศบาลต าบลคลองขุด มาศึกษาดูงาน 

                

                

 

เทศบาลต าบลวังกะ มาศึกษาดูงาน 

                

               

 

 



เทศบาลต าบลวิชิต มาศึกษาดูงาน 

                

                

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ มาศึกษาดูงาน 

                

                

  



กศน. สุราษฎ์ธานี มาดูงาน 

                

                

 

  



5.เทศบาลต าบลชะมายร่วมกับมหาวิทยาลยัมหิดล เพ่ือพัฒนานวัตกรรมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในปี 
2562 และจะร่วมมือตามโครงการผู้สูงอายุรู้ทันสื่อ :สรา้งหลักสูตรและขยายเครือข่ายนักสื่อสารสขุภาวะ  

ในปี 2562-2563 อยา่งต่อเน่ือง  

เทศบาลต าบลชะมายโดยนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง  และตัวแทนนักเรียนรีสอร์ทผู้สูงอายุ ร่วมถ่ายทอดการ

เรียนรู้ให้อปท.น าร่อง 5 แห่งของประเทศ และผู้สูงอายุ ท่ีเข้าร่วมโครงการสูงวัยไม่เสพสื่อยา่งสุ่มเสี่ยง : สร้าง

นักสื่อสารสุขภาวะท่ีรู้เท่าทันสื่อ 

               . 

                

                

                



6. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT.) ในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม   

- มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเทศบาลต าบลชะมายและวิทยาลัยเทคโนโลยี

ภาคใต้ ในการบริการวิชาการในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2562 โดยมีประธานชมรม

ผู้สูงอายุต าบลชะมายเป็นตัวแทนภาคประชาชนในการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

- มีความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม โดยนักวิจัยจากวิทยาลัยฯได้มาร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศ
ประชากรกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562-2563 เช่น Application กินไงวัยเก๋า  
การก าหนดตัวช้ีวัดชุมชนสุขภาวะโดยขุมขนมีส่วนร่วม และจัดท าระบบสารสนเทศสุขภาวะชุมชน นวัตกรรมต ารับ
อาหารไทยพื้นถ่ินออนไลน์เพื่อสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุต าบลชะมายอย่างน้อย 35 ต ารับ และจัดท าระบบ
สารสนเทศสุขภาวะชุมชน (ข้อมูลพิกัดบ้านและแหล่งบริการวัตถุดิบ ข้อมูลแบบแผนการบริโภคอาหารผู้สูงอายุ 
ข้อมูลสุขภาวะชุมชน ใน 5 องค์ประกอบหลัก 

 
 



 

 



7. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหว้า  ผู้จัดการระบบ และ
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ( Long  
Term  Care  LTC) โดยภาคีเครือข่ายร่วมในการจัดบริการ  ปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลในระบบจ านวน  
30  คน  มีการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข และมีการพัฒนานวัตกรรมยางยืด ใช้ในการดูแลผู้สูงอาย  

      ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนั้น  เป็นการจัดการสาธารณสุข  และบริการสังคมเพื่อดูแลให้การช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจ าวัน  ทั้งลักษณะรูปแบบการดูแลที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ มุ่งเน้นการฟื้นฟู  บ าบัด  ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง  ตามแผนการดูแลผู้สูงอายุ 
มีภาวะพึ่งพิงของเทศบาล นางวิลาวัลย์  อ่อนไทยสง  ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  

พัฒนานวัตกรรมยางยืดและจัดการความรู้  เป็นอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุส าหรับการออกก าลังกาย 
ผ่อนคลาย  ยืดกล้ามเนื้อ  น ามาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุในระบบ  LTC  ของเทศบาลต าบลชะมายและสอนแก่
ผู้สูงอายุ โดยทดลองน านวัตกรรมยางยืดมาใช้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จ านวน 5 ท่าน หลังจากที่ผู้สูงอายุได้ใช้
นวัตกรรมยางยืดในการออกก าลงักาย ผลปรากฏว่า ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีสุขภาพที่ดีข้ึน และมีจิตใจที่ดีข้ึนการ
จากที่ร่างกายแข็งแรงข้ึนอย่างชัดเจน  และมีการจัดท า KM เรื่อง การท านวัตกรรมยางยืด เผยแพร่ผ่าน เว๊ปไซด์
ต าบลชะมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่สนใจไปใช้ดูแลผู้สูงอายุ 

  

  
 



โอริงเพ่ือสุขภาพ   
อุปกรณ์ 
1. โอริง (วงแหวนรองฝาสูบ)   จ านวน 2   วง  (สามารถประยุกต์ใช้ผ้าเช็ดหน้า /  โบว์ผูกผม ได้) 
2.  หนังยาง ร้อยเป็นเชือกยาวประมาณ  30 – 45  ซม. 
วิธีท า 
 ร้อยหนงัยางเข้ากับโอริง  ขนาดตามลักษณะของวัตถุประสงค์การใช้งาน  หรือ  ตามขนาดตัวผู้ใช้งาน 
วิธีน าไปใช้ 

1.  ใช้ออกก าลังกาย  เพื่อลดอาการข้อไหล่ติดของผู้ป่วยผูสู้งอายุ โดยให้ดึงยืดออกจากกันสุดตามก าลังของ
แต่ละบุคคล  ระดบั  เหนือศีรษะ  หน้าอก  และ  สะเอว  ท าระดับละ  5 ครั้ง  x  3  รอบ  เป็นอย่าง
น้อย  และสามารถเพิ่มจ านวนข้ึนได้เรื่อยเมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. น าไปใช้กับการออกก าลังของตนเอง  และชุมชน  คือ  ใช้เป็นอุปกรณ์  ออกก าลังกาย  ในท่าต่าง ๆ  เพื่อ
เพิ่มความสนุกสนาน  และเป็นทางเลือกในการออกก าลังควบตู่ไปกับกลุ่มบาสโลบ  และกลุ่มตาราง  9 
ช่องที่มีอยู่แล้วในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



จากการด าเนินงานท านวัตกรรมยางยืด ท าให้ได้รับโล่เกียรตคุิณ Caregiver ผู้ดูแลผู้สงูอายุ ดีเด่น ระดบั
เขตสุขภาพ ประจ าปี 2562 สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ สรรเสรญิ จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  และ

“รางวัล  อสม.ดีเด่น  ระดบัต าบลด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป ี2562” 

 


