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คำ�นำ�

	 แผนสง่เสริมกิจกรรมทางกาย	สำานกังานกองทนุสนบัสนนุ	

การสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 มีบทบาทในการขับเคล่ือน 

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมกิจกรรมทางกายทั้งในระดับชาติ	 และระดับ	

สากล	

	 ในระดับชาติได้พัฒนายุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายแห่ง 

ชาติ	ฉบบัที	่1	(พ.ศ.2559–2563)	ภายใต้ความร่วมมอืขององค์กร	

ภาครัฐ	 เอกชน	 สถาบันการศึกษา	 และองค์กรชุมชน	 อาทิ	

กระทรวงสาธารณสุข	 กระทรวงมหาดไทย	 องค์กรปกครองส่วน	

ทอ้งถิน่	สถาปนกิผังเมอืง	และชุมชนตา่งๆ	เพือ่เปน็กลไกผลักดนั	

พื้นที่สุขภาวะในระดับนโยบายสาธารณะ	 นำาสู่การปฏิบัติ	 และ	

ขยายผล	 โดยหน่วยงานต่างๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 รวมทั้งร่วมผลักดัน	

นโยบายสาธารณะ	สง่เสริมใหค้นไทยทกุช่วงวยัมกิีจกรรมทางกาย	

เพิ่มขึ้น

	 ผลสำารวจการมกิีจกรรมทางกายระดับประเทศของประเทศ	

ไทย	 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล	

ร่วมกับ	 สสส.	 และกระทรวงสาธารณสุข	 พบว่ากลุ่มเด็กมีอัตรา 

การมีกิจกรรมทางกายลดลง	ขณะที่กลุ่มอื่นมีอัตราการมีกิจกรรม

ทางกายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	 ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทมี 

กิจกรรมทางกายที่เพียงพอไม่แตกต่างกับประชากรเขตเมือง 

มากนกั	สำาหรับอุปสรรคของการมกิีจกรรมทางกายของคนไทยนัน้	

สาเหตุสำาคัญมาจากการมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง	 (Sedentary	 

Behaviour)	 ที่เพิ่มขึ้น	 โดยพฤติกรรมเนือยนิ่ง	 4	 อันดับแรก 

ของคนไทยที่ทำาติดต่อกันนานมากกว่า	 1	 ช่ัวโมงต่อคร้ัง	 คือ	 

นั่ง/นอน	 ดูโทรทัศน์	 นั่งคุย/นั่งประชุม	 นั่งทำางาน/นั่งเรียน	

และนั่งเล่นเกม	โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ	

	 เมื่อศึกษาในรายละเอียดพบว่า	 กลุ่มเด็กและกลุ่มวัยรุ่น 

มีพฤติกรรมอยู่หน้าจอ	 (Screen	 Time)	 ในการนั่งดูโทรทัศน์	

ใช้คอมพิวเตอร์	เข้าร้านเกม	รวมถึงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

พกพาประเภทต่างๆ	 มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ	 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสัดส่วน 

ผู้ที่มีภาวะอ้วนและอ้วนลงพุง

	 องคก์ารอนามยัโลกใหค้ำาแนะนำาเก่ียวกับกิจกรรมทางกาย	

ว่า	 นอกจากการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำาวันแล้ว 

ยังจะต้องดำาเนินการควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ 

สำาหรับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ผู้คนได้มีกิจกรรมทางกายเป็น 

วิถีชีวิต	 ความสำาคัญของสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีกิจกรรม 

ทางกายจึงนับว่าสำาคัญยิ่ง	จนทำาให้เกิดเป็นแนวทางจากองค์การ

อนามยัโลกภายใตช่ื้อว่า	“เมอืงน่าอยู ่คอืเมอืงท่ีกระฉบักระเฉง” 
(Healthy	City	 is	an	Active	City)	ซึ่งเป็นการสร้างสุขภาพ 

ทีดี่ดว้ยนโยบายเพือ่การยกระดบัการมกิีจกรรมทางกาย	การพฒันา	



1 ปั่นจักรยานไปวัดบ้านเหล่า
	 ออกกำาลังกายที่ได้กำาลังจิต

2 เคลื่อน	PA	ด้วย	“ชมรม	อสม.”
	 สอดรับวิถีชาวบ้านหอกลอง

3 “ฟูดส์แอนด์ฟิต”	บ้านสันมะนะ
	 ออกกำาลังกายพร้อมคุมอาหาร

4 PA	บนวิถีวัฒนธรรมชุมชน
	 จุดเด่นโครงการภาคเหนือ

5 ฟื้นการละเล่นเด็ก-ธนาคารอาหาร
	 พัฒนากิจกรรมการ	“หงวย”	เด็กจะนะ

6 เครือข่ายเข้มแข็ง-ผู้นำาสนับสนุน
	 ปัจจัยความสำาเร็จ	PA	ที่อุใดเจริญ

7 โนราบิกผู้สูงอายุแห่งยาบี
	 องค์ความรู้ที่พร้อมส่งต่อ

8 แอโรบิกมุสลิมเกาะเปาะ
	 นำาร่องลดเสี่ยงโรค	NCDs
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ร่างกาย	 (Active	 Transport)	 อาทิ	 การเดิน	 การขี่จักรยาน	

และการเช่ือม	 ต่อระบบขนส่งสาธารณะ	 สิ่งเหล่านี้นอกจาก 

จะทำาใหเ้กิดการประหยดังบประมาณด้านบริการสขุภาพของเมอืง

แล้ว	 ยังส่งผลให้เกิดพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวที่น่าดึงดูด 

มากขึน้	สภาพแวดล้อมทีอ่ยูอ่าศยัทีม่คีณุภาพ	ลดความแปลกแยก	

ทางสังคม	 เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งและการขยายตัวของเครือข่าย 

ชุมชน

	 สถาบันนโยบายสาธารณะ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

(สนส.ม.อ.)	 ร่วมกับ	 สสส.	 ขับเคล่ือนกิจกรรมทางกายระดับ 
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ทางกายอยู่ในวิถีผู้คน	ขับเคลื่อนเป็นนโยบายท้องถิ่น	สู่รูปธรรม	

อันยั่งยืนทางสุขภาพ	เชื่อมโยงทุกภาคส่วน
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1
ปั่นจักรย�นไปวัดบ้�นเหล่�
ออกกำ�ลังก�ยที่ได้กำ�ลังจิต

	 หลายปีก่อน	 อบต.บ้านเหล่า	 เปิดโครงการปั่นจักรยาน 

ไปวัดพระธาตุช่อแฮ	ซึ่งเป็นวัดประจำาจังหวัดแพร่	ทำาให้กิจกรรม 

การขี่จักรยานไปวัดยังมีมาอย่างต่อเนื่อง	

 กนกขวัญ วงค์ทา ผู้อำานวยการกองสาธารณสุขและ 

สิ่งแวดล้อม	 คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองทุนหลัก 

ประกันสขุภาพ	อบต.บา้นเหล่า	อำาเภอสงูเมน่	จงัหวดัแพร่	เล่าวา่	

จุดเริ่มมาจากกระแสการปั่นจักรยาน	Bike	for	Dad	และ	Bike	

for	Mom	
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ปั่นจักรยานไปวัดได้เสริมพลังกาย 
ฟังธรรมะที่วัดได้เสริมพลังจิตใจ
	 “เราจะไปจดักิจกรรมแบบนัน้ก็ไมไ่ด	้จงึมาคดิว่านา่จะมาจดั	

กิจกรรมส่งเสริมการออกกำาลังกายให้กับประชาชน	 แล้วก็เสริม	

ธรรมะไปดว้ย	ไดท้ัง้ทางกายและทางจิตใจ	เร่ิมต้นจงึทำาเปน็มหกรรม	

ปั่นจักรยานไปที่วัดพระธาตุช่อแฮ	 เส้นทางจาก	 อบต.บ้านเหล่า	

ไปวัดพระธาตุช่อแฮ	ระยะทาง	5	กิโลเมตร”

	 ระหวา่งทางมกีารแวะทำาบญุตามวดัทีอ่ยูร่ายทางอยา่งเช่น	

วัดกุญชรนิมิต	 แวะพักฟังเทศน์กับท่านเจ้าอาวาสที่เสริมความรู้	

เร่ืองสุขภาพด้วยการออกกำาลังกาย	 เมื่อถึงวัดพระธาตุช่อแฮ 

พระยังเทศนาเกี่ยวกับสุขภาพ	และเรื่องสุขภาพจิตอีกเช่นกัน	

	 หลังฟังคำาเทศนาจากพระแล้ว	 ผู้เข้าร่วมจะลงมาทำา 

กิจกรรมสง่เสริมออกกำาลังกายทีล่านวดั	มกิีจกรรมรณรงคอ์ยา่งอ่ืน	 ในงานดว้ย	เช่น	การรณรงคใ์หใ้ช้ถงุผ้า	บางปมีกีารรณรงคโ์รคเอดส	์

โรคไข้เลือดออก	 แทรกเข้าไปในกิจกรรม	 โดยผู้คนที่ร่วมมีทั้ง 

ประชาชนทั่วไป	 ผู้สูงอายุ	 แกนนำา	 อสม.	 คนวัยทำางาน	 และ	

เด็กนักเรียน	รวมกว่า	200	คน

	 กนกขวัญเล่าว่า	 หลังจัดกิจกรรมขี่จักรยานไปวัดพระธาตุ

ช่อแฮ	 หลังจากนั้นประชาชนในพื้นที่มีการปั่นจักรยานไปวัด 

กันทุกเดือน	 แต่ใครจะปั่นจักรยานไปวัดไหนในตำาบลบ้านเหล่า 

ก็ตามแต่ศรัทธา	ส่วนวัดนอกพื้นที่อย่างวัดพระธาตุช่อแฮกำาหนด 

ปีละครั้ง

	 “ในระดับตำาบลของเราก็มาเน้นว่าใครศรัทธาวัดไหนก็ไป 

วัดนั้น	พื้นที่ตำาบลบ้านเหล่ามีวัดสิทธิวิมล	วัดพิชัยศิริ	ที่ไปบ่อย	

ส่วนวัดมณีอรัญการาม	มักจะใช้วิธีเดินมากกว่าขี่จักรยาน”	
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	 ทุกเดือนที่ตรงกับวันพระ	 ชาวบ้านชวนกันปั่นจักรยาน	

ไปทำาบุญ	 แทนที่จะใช้วิธีขับมอเตอร์ไซค์	 รถยนต์	 หลังจากที่คน	

เริ่มไปวัดเดือนละครั้ง	 ทาง	 อบต.บ้านเหล่า	 โดย	 นายก	 อบต.	

และปลัด	อบต.	ก็จะไปใหค้วามรู้ในเร่ืองอันเก่ียวเนือ่งกับกิจกรรม	

ทางกาย	

	 “ผลที่เกิด	 เห็นว่าคนออกกำาลังกายมากขึ้น	 กลุ่มที่ปั่น	 

จักรยานก็ยังมีอยู่และมีหลายอย่างตามมา	เช่น	ในกลุ่มผู้สูงอายุ	 

จะเน้นที่การเดินและก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเดือนละคร้ังเท่านั้น	 คนมา 

ออกกำาลังกายทีส่นามสำานกังาน	อบต.ทกุเยน็	กลุ่มออกกำาลังกาย	

มาเคลื่อนไหวกัน	ทั้งวิ่ง	เดิน	ปั่นจักรยาน”	เธอเล่า	โดยกิจกรรม	

ที่เขาสนใจมากช่วงนี้คือการวิ่งในสนามกีฬา	อบต.

	 กระแสที่เกิดขึ้นกนกขวัญคิดว่ามีจุดเร่ิมมาจากกิจกรรม 

ปั่นจักรยานไปวัดนั่นเอง	 ทำาให้ชาวบ้านหันมามองว่าถึงเวลา 

ที่จะต้องออกกำาลังกายแต่จะวิธีไหนก็แล้วแต่สะดวกของแต่ละคน	

	 สำาหรับโครงการปั่นจักรยานไปวัดและออกกำาลังกาย	 

ใช้งบประมาณจากเงินกองทุนสุขภาพตำาบลของ	สปสช.เป็นหลัก	

ต้ังแต่ปี	 2558	 เป็นต้นมา	 อย่างไรก็ตาม	 ปี	 2563	 ไม่ได้มี 

โครงการขอสนับสนุนเงินกองทุนในเร่ืองนี้เพราะมองว่ากระแสว่ิง

เยอะกว่ากระแสปั่นจักรยาน	 และทางอำาเภอสูงเม่น	 โดย 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ	 (พชอ.)	 มาทำา	

กิจกรรมเรื่องวิ่ง

ชุมชนมีความเข้าใจเรื่องกิจกรรมทางกาย 
“ทำาอะไรก็ได้ที่ออกแรง เดินบ้าง ปั่นจักรยานบ้าง”
	 ผู้อำานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 อบต.

บ้านเหล่ามองว่า	คำาว่า	PA	ของชาวบ้าน	คิดว่าส่วนใหญ่เข้าใจ
	 “เราพยายามบอกจนเขาคิดว่าเป็นการออกกำาลัง	การทำา	
อะไรก็ไดท้ีใ่ช้แรง	ก่ีช่ัวโมง	นาท	ีสะสมกันไป	เราบอกอีกวา่	คอืการ	
ออกแรง	 ออกกำาลังกาย	 ให้เดินบ้าง	 ปั่นจักรยานบ้าง	 วัดที่อยู่	
ใกล้ก็เดินไปนะ	 ไม่ต้องใช้มอเตอร์ไซค์มา	 เรายังเน้นการปลูกผัก	
สวนครัว	 ซึ่งก็ใช้แรงทำาทุกขั้นตอนอยู่แล้ว	 โดยเฉพาะได้กับกลุ่ม 
ผู้สงูอายกุลุ่มทีท่ำางานอยูก่ลางสวน	ทำาไร่	ทำานา	ก็จะออกกำาลังกาย	
ตามวิถีของเขา”	
	 ในส่วนคุณกนกขวัญ	เจ้าหน้าที่	อบต.เล่าว่า	
	 “ปัญหาสุขภาพหลัก	 ก็ยังเป็นเร่ืองเบาหวาน	 ความดัน	
หัวใจ	ไข้เลือดออก	ก็เยอะ	ใน	2	ปีที่แล้วก็ต้องคุมต่อ	ส่วนเรื่อง 
สิ่งแวดล้อมไม่ใช่เป็นปัญหาหลักแต่เป็นนโยบายที่เก่ียวกับขยะ	
หมอกควัน	 หมอกควันก็เป็นปัญหาหลักของจังหวัดแพร่ที่ต้อง	
รณรงค์กันหนักมาก”

ปัญหาหมอกควันส่งผลต่อกิจกรรมทางกาย 
	 กนกขวัญกล่าว	 ปัญหาหมอกควันส่งผลต่อกิจกรรม 
ทางกาย	จงัหวดัแพร่เคยตดิอับดบัปญัหาหมอกควนัระดบัประเทศ	
เมื่อค่า	PM	2.5	ขึ้นสูง	สภาพแวดลอ้มไม่ปลอดภัย	คนออกกำาลงั	
จะน้อยลงเพราะเขามีประกาศว่าไม่ควรออกนอกพื้นที่บ้านเรือน	
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	 “คนแพร่รับรู้ได้ว่าจะเกิดอาการแสบคอแสบจมูกไปหมด	
ทางกลุ่มที่มาออกกำาลังกายก็จะงดวิ่ง	 งดปั่นจักรยาน	ปัญหาฝุ่น	
หมอกควันก็จะมาทุกปี	 ใช้เวลาประมาณ	 2	 เดือน	 ซ่ึงเขาก็จะ	
ประกาศให้งดเผา	ราวกุมภาพันธ์ถึงเมษายน	แต่ก็มีการเผากันอยู่	
ไฟที่ไหม้อยู่บนดอย	 ก็ยากแก่การดับไฟ	 อันนี้กิจกรรมทางกาย	
ก็งดไป	อย่างเราวิ่งทุกเช้า	ก็ต้องงดไป	วิ่งลู่ในบ้านแทน”	

การบริหารจัดการกองทุน มีการทำาแผน มีพี่เลี้ยง
ไปพัฒนาสร้างคนกระตุ้นกลุ่มต่างๆ เขียนโครงการได้ 
	 “ส่วนการบริหารจัดการกองทุนหลักๆ	 ที่เขามาดูของเรา	

มกีารทำาแผน	ใช้ระบบโครงการทำางานคล้าย	อบต.	คอืมกีารทำาแผน	

เอาไว้ล่วงหน้า	 เรารู้อยู่แล้วว่าเท่าไร	 ส่งเสริมไปยังกลุ่มไหน	 

โรงเรียนหรือผู้สูงอายุก็ต้องจัดให้ได้ตามแผน	 ที่	 สปสช.เขาให้ 

แนวมา	เราก็เสนอโครงการเพื่อรับงบประมาณ	บางกองทุนไม่ได้ 

ทำาแผนเอาไว้ล่วงหน้า	

	 นอกจากนั้น	 มีการติดตามทุกโครงการ	 ส่งคณะทำางาน 

ไปติดตามแล้วก็เร่งรายงาน	พอทำาปุ๊บให้ส่งรายงานเลย	พื้นที่อื่น

อาจปล่อยให้ผ่านเป็นปี	ไม่ยอมตาม”

	 สำาหรับสิ่งที่ทำาเพื่อการพัฒนาคนและกลุ่มในพื้นที่	 

ช่วงแรกมีการใช้ระบบการจัดพี่เล้ียงไปช่วยกลุ่มต่างๆ	 กระตุ้น	

กลุ่มเหล่านี้	 เขียนโครงการจนทำาเป็น	 จนไม่ต้องการพี่เล้ียงแล้ว 

ยังเข้าไปช่วยดูรายละเอียดที่เขาอาจต้องการความช่วยเหลือ 

บางเรื่อง	

	 ลักษณะของพื้นที่	 กลุ่มชาวบ้านจะเดินเข้ามาหา	 อบต.	

หลังทำาประชาคมแล้วพบว่าอยากได้โครงการอะไร	 จะทำาอย่างไร	

ทาง	อบต.จะใหค้ำาแนะนำาหรือมบีล็อกโครงการเก่าอยูแ่ล้ว	อาจนำา	

มาเป็นตัวอย่างได้

	 “หากเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข	เราก็ให้ทาง	

รพ.สต.ไปเป็นพี่เล้ียง	 เราเองมีเจ้าหน้าที่คอยเป็นพี่เล้ียงให้	

งานกีฬา	 นันทนาการ	 ส่งเสริมการออกกำาลังกายก็จะมีคนที่ 

ทำางานเก่ียวข้องมาดูแลเร่ืองเป็นพี่เล้ียงให้เป็นไปตามลักษณะ	

ของโครงการ”
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การทำางานย่อมมีอุปสรรคอยู่บ้าง เป็นบทเรียน
หาแนวทางแก้ไขอุดช่องโหว่ต่อไปในอนาคต 
	 สำาหรับปัญหาอุปสรรคการเคล่ือนกิจกรรมทางกายของ 
ตำาบลบ้านเหล่า	 กนกขวัญมองว่า	 กลุ่มคนที่เข้ามาขอโครงการ 
ยงัจำากัดเปน็กลุ่ม	อสม.ของแตล่ะหมูบ่า้น	ขณะทีก่ลุ่มเดก็	เยาวชน	
ไม่มี	อาจเพราะว่าเด็กไปเรียนที่อื่นกันหมด	ไม่ค่อยเรียนในพื้นที่	
ขณะที่โรงเรียนในพื้นที่ที่มาของบประมาณไว้ข้ามปี	 พอมีการ	
เปล่ียนแปลงจำานวนนกัเรียน	ทำาใหม้กีารเปล่ียนแปลงงบประมาณ	
ต้องมีการคืนเงินกัน	ซึ่งก็จะเป็นปัญหาทางกฎระเบียบอยู่บ้าง
	 “ทีผ่่านมาการบริหารกองทนุ	เราทำาอยา่งรอบคอบ	ไมใ่ห	้
มีปัญหา	ก็มองว่าทำาต่อไปเป็นสิ่งที่ดี	เพราะลำาพังเงินของ	อบต.	
หรือท้องถิ่น	 ก็ไม่อาจมาสนับสนุนในเร่ืองแบบนี้ได้	 มีน้อยมาก	
ถ้ามีเงิน	 สปสช.มา	 ก็หมายความว่าเราได้ทำางานส่งเสริมด้านนี้ 
เต็มที่”

	 มองโดยภาพรวม	 กนกขวัญมองว่ากิจกรรมทางกาย	
พื้นที่บ้านเหล่าเอง	ถือว่ายังไม่โดดเด่นเท่าไร	แต่งานด้านอื่นเขา
ก็มาดูงานกันเยอะ	 เช่น	การบริหารจัดการขยะ	ที่นี่เป็นหมู่บ้าน	
Zero	 Waste	 และในส่วนของกองทุนหลักประกันสุขภาพนี้	
เปน็จดุเดน่ทีด่งูาน	โดยเฉพาะกองทนุขบัเคล่ือนเร่ือง	Long	Term	
Care	และการบริหารจัดการกองทุน	
	 สิ่งที่อยากให้เกิดในอนาคต	 กนกขวัญมองว่า	 อยากทำา	
เป็นกลุ่มเฉพาะมากกว่า	ไม่อยากทำารวมเป็นกลุ่มใหญ่	อย่างเช่น
การทำาเฉพาะกลุ่มผู้สงูอายทุีร่วมกลุ่มกันไดง้า่ย	หรือกลุ่มโรงเรียน	
	 “แตถ่งึแมไ้มอ่ยูใ่นแผน	เร่ืองนีก็้คงทำาตลอดไป	คนรุ่นใหม	่
น่าจะเห็นความสำาคัญโดยเฉพาะกระแสการว่ิงของพี่ตูนที่มาทาง 
เหนอืช่วงทีผ่่านมา	ตอนนีใ้นตำาบลบา้นเหล่า	ก็ถอืวา่มแีนวคดิเร่ือง	
นี้ครอบคลมุทกุกลุม่วยัของเรา	เน้นไปวดั	ไดท้ั้งกายและใจ	เพราะ	
เมื่อไปวัด	 พระจะสอนการทำาสมาธิ	 ส่งเสริมให้ทำาสมาธิวันละ	 
5	นาที	ให้ใจสงบนิ่ง	แต่กลับมาจะทำาต่อหรือไม่นั้นก็ไม่ทราบ”
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2
เคลือ่น PA ดว้ย “ชมรม อสม.”
สอดรับวิถีช�วบ้�นหอกลอง

	 PA	เด่นของตำาบลหอกลอง	อำาเภอพรหมพิราม	จังหวัด	

พิษณุโลก	 เป็นโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชุมชนที่ 

ดำาเนินการโดยชมรม	อสม.ของแต่ละหมู่บ้าน	

 สุกัญญา ไม้หอม	 นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ	

รพ.สต.บ้านกระบัง	ตำาบลหอกลอง	เล่าว่าจริงๆ	แล้ว	มันเริ่มจาก	

นโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ	จากขอ้มลูสขุภาพ	แนวโนม้ของ	

พื้นที่ตำาบลที่มีแนวโน้มโรคเรื้อรังที่สูงขึ้น	ทั้งเบาหวานความดัน	

ที่มาของโครงการนี้คือ ทำาอย่างไรให้เห็นความสำาคัญ
เรื่อง PA ที่ต่อเนื่องและเหมาะสม
	 “เรามาดพูฤตกิรรมของคนในพืน้ทีเ่รา	วา่อะไรทีเ่ปน็ปจัจยั	

เสี่ยง”	เธอเล่าวิถีที่นี่	คนชนบทเขามี	PA	อยู่แล้ว	การเดินทาง	

ไปไหนมาไหนใช้การเดิน	 ขี่จักรยาน	 ไม่มีปัญหาการเคล่ือนไหว	

ร่างกาย	
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	 “แต่ว่าหากเป็นการออกกำาลังกายอย่างต่อเนื่อง	 ให้เกิด 
ประสิทธิภาพในการทำางานของร่างกายจริงๆ	 ยังมีปัญหาอยู่	 
เพราะประชาชนทั่วไปมีความเช่ือว่าการไปทำางาน	 ทำาไร่ทำานา	 
การใช้ชีวติประจำาวนัของเขาเปน็การออกกำาลังกายอยูแ่ล้ว	เลยเปน็	
ที่มาของโครงการนี้ว่า	ทำาอย่างไรให้เขาเห็นความสำาคัญของเรื่อง
ออกกำาลังกายต่อเนื่อง	เหมาะสมกับตัวเขา”
	 สุกัญญาเห็นว่า	 การจะให้เขามารวมตัวรวมกลุ่มเต้น 
แอโรบิค	 หรือออกกำาลังกายที่เป็นรูปแบบ	 สำาหรับชาวหอกลอง	
ค่อนข้างทำาได้ยาก	 เมื่อมานั่งคุยกันในกลุ่มแกนนำาชุมชน	 ว่าทำา	
อย่างไรให้คนในชุมชนเห็นความสำาคัญในการออกกำาลังกาย 

โดยไมต่อ้งมารวมตัวกันเปน็เร่ืองเปน็ราว	หรือมสีถานทีเ่ปน็ทางการ	
มากนัก	 แต่ยึดจุดหมายให้เขารู้ว่าการออกกำาลังกายที่เหมาะกับ 
ตัวเขาและเขาเลือกเอง	สามารถนำาไปปฏิบัติเองได้	
	 “นี่คือโจทย์ที่คุยกับกลุ่มแกนนำาแต่แรก	ซึ่งแต่ละหมู่บ้าน
เสนอความคิดมาหลากหลาย	 มีกลุ่ม	 อสม.เป็นกลุ่มแกนนำา	
ที่จะไปทำากิจกรรม”

เริ่มพัฒนาโครงการด้วยการให้ความสำาคัญ
กับข้อมูลสุขภาพของคนในพื้นที่
	 การขึน้โครงการเร่ิมจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ	
เอาข้อมูลสุขภาพของคนในพื้นที่	แนวโน้มผู้ป่วยเรื้อรัง	กลุ่มเสี่ยง	
เร้ือรังเพิม่ขึน้	ตำาบลหอกลอง	ผลของการคดักรองสขุภาพประชาชน	
ซึ่งพบว่ากลุ่มเสี่ยงเบาหวาน	ความดัน	มีถึง	50%	ของประชากร	
เลยเอาข้อมูลมาคุยกับแกนนำา	 แล้วเพิ่ม	 3อ.2ส.	 เข้าไปด้วย 
คยุแต่ละเร่ืองว่ามปีญัหาอะไร	ทำาไมยงัทำาไมไ่ด	้ให	้อสม.แตล่ะหมู	่
ช่วยกันออกแบบกระบวนการ	วธีิการทีจ่ะทำาใหค้นในชุมชนไดเ้หน็	
ความสำาคัญของเรื่องนี้

มีผู้นำาชุมชนที่ดีนำาลูกบ้านมาร่วมทำากิจกรรม PA 
	 เนือ่งจากมองเหน็วา่ในพืน้ทีม่ผู้ีนำาชุมชนทีด่	ีทัง้ผู้ใหญบ่า้น	
กำานัน	 สามารถนำาลูกบ้านมาทำากิจกรรมได้	 สามารถใช้วิธีการ 
รวมกลุ่มในการทำากิจกรรมได้ง่าย	 โดยมี	 อสม.เป็นแกนหลัก 
ช่วยกิจกรรม	อยา่งไรก็ตาม	แตล่ะพืน้ที	่อสม.	ผู้นำาทอ้งที	่ทอ้งถิน่	
ชุมชน	 ก็ต่างกัน	 เพราะฉะนั้นวิธีการต้องเลือกไปตามความ 
หลากหลายและเหมาะสม	 โดยให้สร้างกระบวนการคิดร่วมกัน 
ของแต่ละหมู่บ้าน
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	 โครงการที่ลงแต่ละหมู่บ้านจึงไม่เหมือนกัน	 สำาหรับงบ 
ประมาณได้เสนอขอไปยังกองทุนสุขภาพตำาบล	 สนับสนุนให้กับ	
ชมรม	อสม.ทั้ง	7	หมู่บ้าน
	 “ยกตัวอยา่งเช่น	หมู	่3	ผู้นำารวมชาวบา้นไดด้	ีมศีกัยภาพ 
ดึงชาวบ้านมารวมกลุ่มกันทำากิจกรรม	 สามารถทำาได้เต็มรูปแบบ	
มีกิจกรรมจันทร์	 พุธ	 ศุกร์	 มีแกนนำาพาออกกำาลังกาย	 บางวัน	
อาจเป็นแอโรบิกบาสโลบ	รำาวงมาตรฐาน	แล้วแต่ในกลุ่มร้องขอ”
สุกัญญาเล่า	
	 จากการรวมกลุ่มตอนแรกราว	 30	 คน	 สัปดาห์ถัดมา	
คนเยอะขึน้	จนตอนสิน้สดุโครงการมคีนร่วมกวา่	50	คน	จงึถอืวา่	
หมู	่3	ประสบความสำาเร็จในการสร้างกระแสออกกำาลังกายในกลุ่ม	
วัยคนทำางาน	 ในส่วนหมู่บ้านอ่ืนชาวบ้านสามารถทำาตามบริบท	
ในพื้นที่	อย่างหมู่	2	ชมรม	อสม.เป็นหลักในการออกกำาลังกาย	
วธีิการ	บางวันมกีารพากันไปเดินหรือวิง่ทีส่นามโรงเรียน	หรือชวน	
กันมารวมกันที่	รพ.สต.เพื่อเต้นแอโรบิก	รำาไม้พลอง

	 “อันนีข้ึน้อยูกั่บหมูบ่า้นเขาวา่แกนนำาออกกำาลังกายแต่ละ	
วนัจะออกกำาลังกายแบบไหน	แต่มบีางหมูท่ีไ่มเ่วิร์ค	หมายความวา่	
ไม่มีสมาชิกมาร่วมมากนัก	 นอกจากตัว	 อสม.อยู่แค่ไม่ก่ีคน	
โดยเฉพาะหมู่บ้านเล็กๆ	 อย่างหมู่ที่	 4	 มี	 60	 หลังคาเรือน	 
คนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง	ตอนเช้าขึ้นรถปิดอัพที่มารับ
คนไปทำางานก่อสร้างในเมือง	 กว่าจะกลับมืดค่ำา	 ก็เป็นเร่ืองยาก	
ถ้าจะมาบ้างก็กลุ่มผู้สูงอายุ”
	 เธอยังมองว่าคนส่วนใหญ่ที่มาออกกำาลังกายมักเป็น 
ผู้หญงิ	ผู้ชายไมค่อ่ยสนใจ	เช่ืออยา่งเดมิวา่การทำานา	ทำาไร่	ทำางาน	
เป็นการออกกำาลังกายอยู่แล้ว
	 “จริงแล้ว	 องค์ความรู้เร่ืองนี้สำาคัญ	 แต่การจะสื่อให้ถึง 
ตัวคน	ชุมชน	ทีจ่ะใหเ้ขา้ใจก็อีกเร่ือง	ซ่ึงแมว้า่ในทกุหมูจ่ะมกีารจดั	
ความรู้ในการออกกำาลังกายที่เหมาะสม	 แต่ละคน	 แต่ละวัย	
แต่จะได้กับคนกลุ่มหนึ่ง	 ไม่ได้กระจายครบทุกคนทุกเป้าหมาย 
จำากัดด้วยลักษณะของการจัดอบรมผู้มาร่วม”
	 สงัคมชนบทช่วงกลางวัน	ชาวบา้นก็ไปทำาไร่ทำานา	รับจา้ง	
ก่อสร้าง	 โอกาสรับความรู้แบบนี้ก็ยาก	 วิธีให้ความรู้ส่งผ่านทาง	
อสม.เป็นหลักไปขยายต่อ	 แต่ศักยภาพ	 อสม.เอง	 ก็มีข้อจำากัด	
ในการถา่ยทอดความรู้	บางเร่ืองไมส่ามารถทำาไดเ้ทา่กับเจา้หนา้ที	่
สาธารณสุข
	 “มุมมองตัวเองมองว่า	 แม้ยังไม่ได้ตามหลักวิชาการ	
แตค่นชนบทม	ีPA	อยูแ่ล้วทกุๆ	วนั	ไมม่หีรอกทีม่านัง่อยูห่นา้จอ	
คอมพิวเตอร์เฉยๆ	 เขาก็ออกไปข้างนอก	 ใช้จักรยาน	 เดินหรือ	
มากสุดก็ใช้มอเตอร์ไซค์”
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	 “ถึงเวลานี้	 ถ้ามองคำาว่า	 PA	 ยังไม่กระจายลงมาถึง	
ครัวเรือนเลย	 ถ้าจะมาถึงก็ได้แค่อำาเภอ	 กับ	 รพ.สต.และจาก	
รพ.สต.	ก็สือ่เร่ืองนีไ้ด้ถงึแค	่อสม.”	สกัุญญากล่าว	เพยีงแต่มองวา่	
PA	 ในสังคมชนบทไม่น่าห่วง	 เพราะพื้นฐานจริงชาวบ้านมีการ	
เคลื่อนไหว	ต่างจากคนในเมืองทำางานออฟฟิศ

โครงการ PA ในชุมชนที่ดำาเนินการ
โดยชมรม อสม.ตำาบลหอกลอง
	 โครงการ	PA	ในชุมชนทีด่ำาเนนิการโดยชมรม	อสม.ตำาบล	
หอกลองเร่ิมเมื่อปีที่แล้ว	 และต่อเนื่องมาปีนี้	 โดยได้งบอุดหนุน 
จากกองทุนสุขภาพตำาบล	 อสม.เขียนเข้ามาของบกองทุนตำาบล 
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลมาทำาร่วมกัน	 วางแผนกิจกรรม	
ร่วมกัน	เขียนโครงการร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อของบประมาณ
	 “ปีที่แล้วเราก็มานั่งคุยกันว่าในหมู่ที่ทำาแล้วไม่ประสบ	
ความสำาเร็จ	อาจคนไมม่าร่วมหรืออะไรแล้วแต	่ก็หันมาปรับแต่ละ	
หมู่ให้เขาดูว่าในหมู่ของเขา	 วิถีเขาเป็นแบบไหน	 แล้วจะแก้กัน	
แบบไหน	จะใช้วิธีการแบบไหน”
	 ในปี	 2563	 อนุมัติโครงการไปเมื่อปลายเดือนมกราคม	
เริ่มโครงการต้นเดือนกุมภาพันธ์	
	 “ก็ต้องดูว่าแต่ละหมู่สร้างสรรค์มาแนวไหน	 เราก็พร้อม 
สนับสนุนในเร่ืองที่เขาต้องการ	 กองทุนตำาบลมีส่วนช่วยเยอะ	 
เพราะกิจกรรมบางส่วนบางเร่ืองต้องการงบประมาณ	 แล้วเรา	

ก็ได้โอกาส	เพราะนายก	อบต.สนับสนุน”

	 สุกัญญาเล่าว่า	เมื่อ	รพ.สต.มีข้อมูลสุขภาพ	ก็พร้อมคืน	

ให้กับชุมชนและคณะกรรมการกองทุน	เพื่อให้เห็นปัญหาสุขภาพ

ของคนที่นี่ก่อนว่าทำาไมต้องทำาเรื่องนี้	 ทำาให้เกิดความร่วมมือที่ดี 

ของทกุฝา่ยในการทำางาน	อยา่งไรก็ตาม	แผนทีท่ำาดา้นออกกำาลังกาย	

ยังไม่ถึงขั้นนโยบายของท้องถิ่น	

ในชุมชนมีโครงการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับ PA อีกมากมาย 
	 ในฐานะคนกระทรวงสาธารณสุข	 สุกัญญามองว่า	 

โครงการของกระทรวงสาธารณสุขที่ช่ือว่า	 “กล้าท้าใจ”	 ก็สร้าง 

กระแสในเร่ืองนี้ได้พอสมควร	 ให้คนลุกขึ้นมาเคล่ือนไหวร่างกาย	

จับจำานวนก้าวเท้าและระยะกิโลเมตรที่ได้จากการเคล่ือนไหว	

ร่างกายในแต่ละวัน	ส่งผลทางแอพพลิเคชั่นไลน์	สะสม	2	เดือน	

แม้เป้าหมายคือเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขแต่ที่หอกลอง	

เอาเร่ืองนี้ขยายให้	 อสม.และชาวบ้านที่สนใจด้วย	 โดยต้ังเป้า 

2	เดือน	ระยะทาง	60	กิโลเมตรต่อคน
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	 “ดูจากบริบทของนโยบายกระทรวง	 การวิ่งของพี่ตูน	

บอดี้สแลม	และพื้นที่เอง	มองว่ากระแสการตื่นตัวออกกำาลังกาย	

มีมากขึ้น	 เปรียบเทียบกับแต่ก่อนคิดว่าเร่ืองแบบนี้จะไม่มีการ	

ตอบรับจากชุมชน	ทกุวนันีใ้นเวลาตอนเยน็จะเหน็คนออกมาเดนิ	

มาวิ่งมากขึ้น”

	 นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ	 รพ.สต.บ้านกระบัง	

ตำาบลหอกลอง	ยังเล่าต่อว่า	แม้	KPI	ที่ใช้วัดการออกกำาลังกาย	

โดยตรงยงัไมม่	ีแต่จะใช้	KPI	เก่ียวกับโรคเร้ือรัง	กลุ่มเสีย่ง	มาเป็น	

KPI	วัดผลลัพธ์	

	 สำาหรับปัญหาอุปสรรคของการขับเคล่ือน	 PA	 มองว่า 

ประเด็นองค์ความรู้ของคนในชุมชนที่ไม่เห็นความสำาคัญ	 PA	

ยังเป็นเรื่องหลัก	

	 “วิธีการมันอยู่ที่เราจะลงไปยังชุมชนและถ่ายทอดให้กับ	
คนในชุมชน	อันนีย้งัมปีญัหาอยู	่อยา่งทีบ่อกวา่จดัอบรมเขาไมม่า	
เพราะขัดวิถีเขา	 บางทีเราต้องอาศัยเวทีประชุมของหมู่บ้านอื่นๆ	
ที่มีอยู่แล้วหรือเปล่า	เราก็มองเห็นช่องทางนั้น”	การทำาให้ยั่งยืน	
เธอเช่ือว่าหากสิ่งที่เราทำาแล้วเกิดประโยชน์จะก่อให้เกิดความ 
ยั่งยืน	
	 “เทียบกับตัวเองว่าทำาไมออกกำาลังกาย	 เพราะว่ามันดี	
คนในชุมชนก็เหมือนกัน	ถ้าเขารู้	ลงมือปฏิบัติแล้วถ้ามันเกิดผลดี	
กับตัวเอง	 อันนั้นคือความยั่งยืนมากกว่าจะสั่งการ	 หรือให้ทำา	
กิจกรรมอะไร	 แต่เมื่อไรที่เจ้าตัวไม่ลงมือปฏิบัติและไม่เกิดผลดี	
เหน็ผลกับตวัเอง	มนัก็จะไมเ่กิดการเปล่ียนพฤติกรรม	โจทยข์องเรา	
ก็คือทำาให้เขารู้และลงมือปฏิบัติ	เมื่อปฏิบัติ	มีทักษะ	แล้วเห็นผล	
กับตัวเอง	เมื่อนั้นก็จะยั่งยืน”

กองทุนตำาบลเป็นตัวเชื่อมให้ภาคีเครือข่าย
มาร่วมกันทำางานได้มากขึ้น
	 สำาหรับการทำางานกับภาคี	 ในการร่วมกันขับเคลื่อน	PA	
ของตำาบลหอกลองนั้น	 นอกจาก	 รพ.สต.	 อบต.	 ผู้นำาท้องถิ่น	
ผู้นำาท้องที่	 โรงเรียน	 ซ่ึงร่วมกันทำากิจกรรมที่ เ ก่ียวข้องกับ	
สุขภาพอยู่แล้ว	 กองทุนตำาบลเป็นตัวเช่ือมให้ภาคีเครือข่ายมา 
ร่วมกันทำางานได้มากขึ้น
	 “ตวักองทนุเองสนบัสนนุงบประมาณใหกั้บภาค	ีถา้จะทำา	
ในเร่ืองสุขภาพ	 เพราะฉะนั้นเราพยายามทำาให้ภาคีเหล่านี้รู้ว่า	 
มีกองทุนที่สามารถสนับสนุนงบประมาณให้จัดกิจกรรมเร่ือง 

สุขภาพได้”
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	 สุ กัญญาเล่าว่าในตำาบลหอกลอง	 ชมรมที่ เข้มแข็ง	

ก็นา่จะเป็น	อสม.	เปน็กลุ่มก้อนเขม้แขง็ทีส่ดุ	เพราะผ่านการอบรม	

ปลูกฝัง	 สอนให้เขาทำางานจัดการสุขภาพด้วยตัวเองได้	 ทำาแผน	

โครงการ	ประเมินได้	เพียงแต่ต้องใช้ระยะเวลาและความสามารถ	

แต่ละหมู่	 เนื่องจากศักยภาพ	 อสม.แต่ละคนต่างกัน	 แต่ชมรม	

อสม.	ถอืว่าทำางานไดต่้อเนือ่งเปน็รูปเปน็ร่าง	ทีท่อ้งถิน่เองก็ใหค้วาม	

สำาคัญกับชมรม	 อสม.	 จนหันมาทำาอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมเพื่อ 

ขับเคลื่อนเรื่องขยะ	ให้มีการเรียนรู้กันและทำากิจกรรมต่อเนื่อง

ความโดดเด่นในการทำางาน
ของ อสม.พื้นที่ตำาบลหอกลอง 
	 นับได้ว่าอาจเป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการทำางานของ	

ชมรม	 อสม.ด้านกระบวนการคิด	 การบริหารจัดการสุขภาพของ	

ชุมชนด้วยตัวเอง	 คิดและจัดการสุขภาพของคนในหมู่บ้านตัวเอง	

จนเกิดผลสำาเร็จ	

	 เธอเล่าว่า	 ก่อนหน้านี้	 ตอน	 อสม.ทำางานตามหมอสั่ง 

โดยไม่ได้คิดหรือวางแผนเองว่าต้องทำาอะไร	 2-3	 ปีที่ผ่านมา	

งบส่วนนี้ถูกตัดออก	อสม.เขาก็ไม่ได้ทำากิจกรรมอะไร	รอแต่หมอ	

อย่างเดียว	 เราก็มองเห็นว่าถ้าปล่อยไปแบบนี้	 ทำาไมไม่ให้เขารู้	

สถานการณ์	 คิดทำา	 วางแผน	 แก้ไขด้วยตัวเอง	 ถูกผิด	 ได้ไม่ได้	

ก็จะเกิดการเรียนรู้	 เราก็ได้เร่ิมต้นจากการเอาข้อมูลมานั่งคุย	

กันก่อน	 แกนนำา	 อสม.ทุกหมู่	 แต่ละหมู่ก็ให้มีคณะกรรมการ 

5	 คนเป็นอย่างน้อย	 มานั่งคุยเอาข้อมูลสุขภาพมาดูกัน	 ฝึกเขา	

วางแผน	อสม.เขามศีกัยภาพ	กิจกรรมทีเ่ขาคดิ	ไดม้ากกว่าทีเ่ราคดิ	

ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคิดอีก	 เร่ืองบางเร่ืองเราไม่รู้ธรรมชาติ	

ของคนในพื้นที่	 แต่เขารู้และรู้ว่าต้องทำาอย่างไร	 ก็มีการวางแผน 

พฒันาต่อกันมาเร่ือยๆ	มาปนีี	้แทนทีจ่ะรอหมอ	เขาก็จะถามหมอวา่	

เมื่อไรจะทำาแผนกัน	 สื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มภาคนี้

ว่าเขาตื่นตัวอยากทำา	 เพราะปีที่แล้วที่เขาทำาโดยใช้งบกองทุน 

เขาจะบริหารจัดการกันเองครบกระบวนการ	 เปิดโอกาสให้เต็มที่	

เขาจะเรียนรู้และภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำา

	 กลุ่มทีย่งัไมค่อ่ยประสบความสำาเร็จ	สกัุญญามองวา่นา่จะ	

เป็นกลุม่ผูสู้งอาย	ุหลงัพยายามมา	2-3	ปี	ยังไม่ไปถงึไหน	เคยให	้

อสม.ทำาแบบสอบถามวา่ตอ้งการชมรมกิจกรรมแบบไหน	อยา่งไร	

เขาบอกว่าการอยู่บ้านเขาก็จับกลุ่มนั่งคุยอยู่แล้ว	 ไม่อยากมา	

รวมกลุ่มที่เป็นรูปแบบ	ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องพยายามต่อ	

2928



PA เขยื้อนขับเคลื่อนกองทุน PA เขยื้อนขับเคลื่อนกองทุน

	 สำาหรับกลุ่มนักเรียนจะมีกิจกรรมของทุกวันพุธ	 ของ	

โรงเรียน	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	 (รพ.สต.)	 เข้าเติม	

บางเร่ือง	เช่น	เปน็วทิยากร	อย.นอ้ย	สภาเดก็	เปน็ต้น	ความสำาเร็จ	

ที่เกิดยังเป็นโอกาสขยายแนวคิดนี้ไปสู่พื้นที่อ่ืน	 ในพื้นที่อำาเภอ	

พรหมพิราม	 โดยเฉพาะที่ตำาบลมะต้อง	 อำาเภอพรหมพิราม	

ตามเป็นแนวทางพัฒนา	 อสม.	 โดยมีกองทุนสุขภาพตำาบลเป็น 

แหล่งงบประมาณ	

การขับเคลื่อน PA ในพื้นที่
อำาเภอพรหมพิราม ในภาพรวม 
 ธนากร ขำาสินธุ์ พี่เล้ียงพื้นที่เล่าว่า	 เมื่อเอา	 PA	
เขา้ไปสือ่สาร	ประชาชนจะเขา้ใจวา่มนัจะเป็นการสง่เสริมการออก	

กำาลังกายในแต่ละกลุ่มวัย	 เด็ก	 นักเรียน	 เยาวชน	 คนทำางาน	

ผู้สูงอายุ

	 อย่างไรก็ตาม	 ได้เข้าไปสื่อสารในกองทุนให้เขาเห็นว่า	 

กิจกรรมทางกายมันมากกว่าการออกกำาลังกาย	 พยายามให้เขา 

พัฒนาโครงการที่ไม่ใช่การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเอางบประมาณ 

ไปทำาอย่างกิจกรรมรำาไม้พลองผ้าขาวม้าป้าบุญมี	 แต่ส่งเสริม	

กิจวัตรประจำาวัน	เช่น	ชวนให้เดินไปวัดเป็นกลุ่ม	เอาจักรยานเก่า

ปัดฝุ่นเพื่อให้เป็น	PA

	 “เราไปช้ีให้ชาวบ้านรู้ว่าการขยับเพื่อลดโรค	 NCDs	 

มันไม่ใช่สะกดคำาว่าออกกำาลังกายอย่างเดียว	 เราก็พยายามทำา	

อย่างในกลุ่มพระภิกษุสงฆ์	 จะเอา	 PA	 เข้าไปใช้ด้วยให้ท่านมี 

กิจวัตรประจำาวันในเรื่องของการทำาวัตร	การเดินบิณฑบาต	ทำาให้

เห็นกิจกรรมของกลุ่มพระพรหมพริามทีม่	ีPA	เยอะ	มโีอกาสเปน็	

NCDs	น้อย	ประเด็นเกี่ยวกับอาหารและการขยับยืดเหยียดอันนี้

ถือว่าเป็นความสำาเร็จและเป็นจุดเด่นของพื้นที่ที่จะสื่อสารเร่ือง	

PA”

	 ธนากรกล่าววา่	กิจกรรมทางกาย	ถา้อธิบายระดบัของมนั	

ว่าต้น	 กลาง	 หนัก	 เพื่อจะบอกว่าการออกกำาลังกายแบบหนึ่ง	

เป็นขั้นต้น	 ขั้นกลาง	 หรือขั้นหนัก	 ก็ไม่จำาเป็นต้องไปเต้น	 วิ่ง	

กิจวัตรประจำาวันทำาได้ไหม	 เช่น	 เดินไปร้านค้าจับจ่ายใช้สอย	

ลดการใช้ยานพาหนะให้มาก	ให้น้อยลง	ขยับร่างกายให้มากขึ้น

	 ความเปล่ียนแปลง	 เห็นว่าแต่ละกองทุนมีการพัฒนา	

เห็นการส่งเสริมการอออกกำาลังกาย	 ส่วนมุมมองที่กว้างอย่าง	 

PA	 ก็มีบ้าง	 และส่วนใหญ่เราพยายามสื่อสารในกลุ่มเจ้าหน้าที่	
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ส่วนใหญ่หันมามองว่า	เป็นสิ่งสำาคัญที่เราจะต้องนิยามคำาว่า	PA	

คืออะไรกันแน่	

	 สำาหรับกลไก	เขาบอกว่าขอ้มลูทีเ่ราเอามาเปน็ฐานตอนนี้

มาจากทางสาธารณสุขอย่างเดียว	 พยายามจะฉายฐานข้อมูล	

ให้กับองค์กรอื่นๆ	ได้รับทราบ	โดยเฉพาะการสื่อสารข้อมูลไปใน	

พื้นที่	 ต้องทำาความเข้าใจว่าอดีตกับปัจจุบัน	 เราให้น้ำาหนักกับ 

โครงการ	ใหข้อ้มลูกลับไปวางแผน	เหน็ช่องทางการทำางานร่วมกัน	

ประเด็นที่จะขยายให้กลุ่มองค์กร	 เช่น	 ชมรมจิตอาสามีส่วน	

เกี่ยวข้องที่จะใช้	PA	ได้จากกิจกรรมที่เขาทำาอยู่	 เราก็มามองว่า	

จะทำาให้กลุ่มเขามี	PA	มากขึ้น

	 “เครือขา่ยเหล่านีเ้ราพยายามสร้างขึน้	อยา่งทีผ่มพดูถงึพระ	

หรือเอ็นจีโอในพื้นที่	 ถ้าเราขยับมากขึ้น	 มันจะลด	 NCDs	 ได้	 

เพียงแต่ว่าเร่ืองนี้จะต้องเช่ือมไปถึงระบบงบสนับสนุนที่ทำาให้เขา 

ผู้แทนกองทนุก็พยายามทำาใหเ้หน็วา่ถา้วนันีเ้ราไปลดบุหร่ี	ลดเหล้า	

ทำาสุขภาพเร่ืองอ่ืน	 แต่ไม่มี	 PA	 หรือให้น้ำาหนักเร่ืองนี้	 หรือ	

คาดหวังอยู่แต่ว่า	ทำาไม	รพ.สต.ไม่จัดเต้นแอโรบิก	ทำาไมไม่พาวิ่ง	

ทำาไมไม่จัดโครงการหมอชวนวิ่ง	 อันนี้เป็นฐานคิดเดิม	 ซ่ึงต้อง 

เข้าใจว่าเขาก็คิดได้อยู่แค่นั้นเอง	นี่แหละเป็นตัวบอกว่า	PA	มันมี	

ระดับของมันอยู่	 ต้ังแต่ทำาแล้วพอพูดคุยรู้เร่ือง	 หรือทำาแล้ว	

ตระหนักมากขึ้น	 แต่เครือข่ายก็มากขึ้น”	 เขาว่า	 ที่จริงงานด้าน 

สาธารณสุขก็ทำาเร่ืองนี้อยู่แล้ว	 แต่เราพยายามดันองค์กรอ่ืน	

ให้มาทำาแทนเราในรูปแบบประสานพลัง

	 ความไม่สำาเร็จ	 สิ่งหนึ่งที่มองข้ามคือคนที่ทำาหน้าที่ 

ส่งเสริมเรื่องนี้	โดยเฉพาะเครือข่าย	อสม.และเครือข่ายเจ้าหน้าที่	

มองว่าวันนี้ตัวตนของ	2	กลุ่มนี้ยังไม่สามารถแสดงความเป็น	PA	

ที่ถูกต้องได้อย่างแท้จริง	

	 “มีค่าดัชนีมวลกายสูง	 ภาวะอ้วนลงพุงเยอะ	 แต่เรา	

พยายามบอกชาวบ้านว่าทำาไมคุณไม่	 PA	 เยอะๆ	 จะได้ดีขึ้น	

จะได้ลด	 NCDs	 เขาก็จะสวนกลับมาว่า	 แล้วหมอหรือ	 อสม. 

เปล่ียนแปลงอะไรให้เราเห็นหรือยัง	 นี่คือจุดขัดแย้งที่กลุ่ม 

เป้าหมาย	เรายังขัดแย้งด้านความคิด	แล้วจะทำาไปทำาไม	ในเมื่อ	

หมอยังไม่ทำา	 นี่คือสิ่งที่เราประเมินได้จากการพูดคุยแล้วก็เห็น 

จากพฤติกรรมที่เขาแสดงออก”
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3
“ฟดูสแ์อนดฟ์ติ” บ�้นสนัมะนะ
ออกกำ�ลงัก�ยพรอ้มคมุอ�ห�ร

	 โครงการฟูดส์แอนด์ฟิตบ้านสันมะนะ	 ตำาบลต้นธง	

อำาเภอเมือง	 จังหวัดลำาพูน	 โดย	กมล ยะคำาแจ้ ผู้อำานวยการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	(รพ.สต.)	บ้านสันมะนะ	

	 เกิดมาจากความพยายามเอา	 PA	 มาเป็นวิถีชีวิต	 

โดยตระหนักว่าสุขภาพต้องเก่ียวกับการดูแลอาหารและการ 

ขยับเขยื้อนร่างกาย	 โดยกลุ่มเป้าหมายวัยทำางานจนถึงวัย 

ผู้สูงอายุใน	4	หมู่บ้าน	ประชากร	3,807	คน	
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 ทำางาน ใชห้ลัก 3อ.2ส. (อาหาร อารมณ ์ออกกำาลังกาย+ 
ละเลิกบุหรี่ สุรา)	มีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันในตำาบล	เป็นภาคี	
ร่วม	เติมกระตุ้นให้ดูแลสุขภาพและส่งเสริมการมีสุขภาพดี	

	 ใช้คำานี้มาแค่	2	ปีชาวบ้านอาจยังไม่เข้าใจ	PA	แต่กมล	

มองว่า	น่าจะเข้าใจมากขึ้น	แต่ก่อนชาวบ้านรู้จักคำาว่า	กิจกรรม	

ทางกายผ่านแอโรบิก	 ตอนนี้เขารู้ว่า	 “แค่ขยับอย่างต่อเนื่อง	

อะไรก็ได้”	ก็เป็นกิจกรรมทางกาย	เมื่อนำามาใช้ทำาให้สุขภาพจิตดี	

ขณะที่	 อสม.นำาไปต่อยอดเพิ่ม	 เช่ือมโยงประเด็นทางสุขภาพ	

เข้าไปในชุมชนอย่างเป็นธรรมชาติ	 โดยใช้ทุนพื้นฐานที่ 	

ดำาเนินการมา	 มีการส่งเสริมการออกกำาลังกาย	 ไม่ว่ากีฬาอย่าง	

ฟุตบอล	 หรือปั่นจักรยาน	 หรืออ่ืนๆ	 ที่เกิดการเคล่ือนไหว	 

30	นาทีต่อเนื่อง

วิถีเดิมปั่นจักรยาน…ซอยคนเดิน…มันก็คือ PA 

	 “วิถีเดิมชาวบ้านที่นี่ทุกเช้าจะเห็นคนปั่นจักรยานไปสวน	

ไปไร่	เพราะสว่นมากทำาสวนลำาไย	แตเ่มือ่ความเจริญเขา้มามรีถใช้	

ไม่ได้ออกกำาลัง	 โรคภัยไข้เจ็บตามมาเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้น	

เดินไปสวนซิ	 สำาคัญต้องกลับไปที่ปัญหาของเขาว่าคืออะไร	

แก้ปญัหานัน้อยา่งไร	ทำาใหปั้ญหานอ้ย	หรือควบคมุได	้ชูคนทีท่ำาได	้

เพือ่จะบอกวา่มคีนทำาได้จริงๆ”	ด้วยแนวคดินี	้ต่อมาบา้นสนัมะนะ	

ได้เกิดซอยที่เรียกว่า	 ซอยคนเดิน	 ซ่ึงทุกเช้าคนจะมาเดินออก 

กำาลังกาย	

	 ในทกุกิจกรรมของ	รพ.สต.กมลบอกวา่	พยายามสอดแทรก	

กิจกรรมทางกายเข้าไปอย่างต่อเนื่อง	 เน้นให้เขาไปทำาต่อที่บ้าน 

ได้ด้วย	 อย่างการส่งเสริมการเดิน	 ฟื้นวิถีเดิมของชุมชน	 เกิด 

ประโยชน์และมีความสุขแบบง่ายๆ	

	 ชาวบ้านสันมะนะเป็นเกษตรกร	 มีจุดเด่นในการควบคุม 

ป้องกันโรคติดต่อ	 มีทุนสังคมมาค่อนข้างจะยาวนาน	 การจัด 

กิจกรรมจึงไม่ยาก	 “บางกิจกรรม	 เราก็เอาเร่ืองออกกำาลังกาย 

โดยตรงไปใส่เลยอย่างโครงการออกกำาลังกายผู้สูงอายุที่ได้รับการ 

สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำาบล”

	 การนำากิจกรรมทางกายลงไปในชุมชน	กมลต้องการใหม้นั	

เป็นวถิชุีมชนอยา่งการแสดงต่างๆ	ของกลุ่มผู้สงูอายก็ุจะมกีารซ้อม	

นั่นก็ทำาให้เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มธรรมชาติ	 โครงการแอโรบิก 

เพื่อสุขภาพที่เร่ิมมาต้ังแต่ปี	 61	 จนถึงปัจจุบัน	 เร่ิมจากใช้คน	

ในชุมชนมาสอน	 เปิดเวที	 สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือ	 ทำาให้มีคน 

มาเล่นทุกเย็น	 การทำาให้คนติดกิจกรรมแบบนี้จะส่งผลดี	 ยิ่งทำา	

แล้วได้โชว์จะขยายต่อได้

	 “การได้โชว์เป็นแรงจูงใจ	 ไม่นานมานี้ในชุมชนมีผู้ใหญ่	

ใจดีต้องการจัดงานวันเกิด	 มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน	 เขาก็ 

ชวนกลุ่มกิจกรรมทางกายไปร่วมแสดงโชว์ในงานชุมชน	 นั่นมอง	

ว่ามันเกิดเองในชุมชนโดยเราไม่ต้องไปจัดการ”

กระบวนการทำางานท่ีมองเห็นขอ้มลูสถานการณปั์ญหา
สุขภาพ นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
	 กมลเล่าว่ากิจกรรมอย่างหนึ่งคือให้	 อสม.เป็นแกนนำา	

ในการวัดค่า	 ประเมินสุขภาพของชาวบ้านแล้วเอาข้อมูลนี้ส่งไป 

ให้คนที่มีปัญหาทางสุขภาพ	 ข้อมูลจะออกมาระบุอย่างชัดเจน 
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เลยว่าคนๆ	นั้นอ้วนระดับไหน	ปกติหรือเป็นอันตรายหรือเปล่า	

บ่งบอกอะไร	 เสี่ยงเป็นโรคอะไร	 ควรทำาอะไร	 การแจ้งเตือน	

ใช้ระบบจดหมายไปถึงคนนั้นรายคน	มีกลุ่มเป้าหมาย	วัยทำางาน	

	 “อย่างบางคน	ผลจะออกมาว่าต้องหันมาออกกำาลังกาย	

อสม.ก็จะไปติดตามดูว่าเขาเลือกออกกำาลังกายอย่างไร	 แล้ว 

ประเมินผลออกมาเป็นการทำางานเชิงข้อมูลสุขภาพ	เช่น	บางคน	

ประเมินว่าการวิ่งช่วยลดน้ำาหนักได้	 ก็จะใช้วิธีดังกล่าวในการ 

ออกกำาลังกายหรือหาวิธีที่เหมาะสมที่ได้ผล”	

การขับเคลื่อนประเด็น PA ร่วมกับอาหารปลอดภัย
	 ด้านอาหาร	 อสม.สันมะนะขับเคล่ือนเร่ืองกินอย่างไรให้

ปลอดภัยจากโรคมะเร็งและไม่อ้วน	ใช้งบจากกองทุนหลักประกัน	

สุขภาพ

	 “ในเร่ืองอาหาร	 เราพูดถึงเร่ืองกินผักใช้วิทยากรจาก 

โรงพยาบาลลำาพูน	 วิถีแบบนี้จริงแล้วเคยอยู่ในชุมชนมาก่อน 

แต่หลงลืม	คนรุ่นใหมห่นัไปกินตามยคุสมยั	อยา่งการนยิมหมกูระทะ	

มาคิดว่าทำาอย่างไรให้มันพอดี	 ส่งผลดีต่อสุขภาพ”	 กมลเล่า	

กิจกรรมอาหารมีการประกวด	 มอบรางวัลการบริโภคอาหาร	

ปลอดภัยกันเป็นหย่อมบ้าน	 เลือกบ้านที่ชนะมาเป็นต้นแบบ 

เพื่อนำาความเปลี่ยนแปลง	

	 ผลที่ตามมาจากการขับเคลื่อนอาหารกับ	PA	บูรณาการ	

กับทกุเร่ือง	มองเหน็ว่าการควบคมุเบาหวาน	ความดนัดขีึน้	ตวัเลข	

คนเป็นโรคลดลง	คนกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองเพิ่มขึ้น

	 “ตอนนี้ผู้ป่วยเบาหวาน	 ความดัน	 ค่าของเราน้อยที่สุด 

ในอำาเภอเมืองลำาพูน	 เช่ือว่านี้เป็นผลมาจากกิจกรรมทางกาย 

และการดูแลเร่ืองอาหารการกิน	 จึงมองว่ากิจกรรมทางกายเป็น 

ส่วนหนึ่งที่สำาคัญ	 และก็คงบอกว่าใช้	 3อ.2ส.ในการขับเคล่ือน	

ไปด้วยกัน	ที่สำาคัญจะต้องไปถึงคำาว่าวิถีชีวิต”

	 เขายังมองว่ากิจกรรมทางกาย	 ช่วยลดภาวะซึมเศร้าได้	 

โดยยกตัวอย่างมีผู้พิการทางสายตารายหนึ่งช่ือ	 “เก่ง”	 แนะนำา	

ให้แกว่งแขน	 เขาลองทำา	 ต่อยอดจากคนติดบ้านเคยกลัวไปหมด	

ไม่กล้าไปไหน	 เมื่อแกว่งแขน	สามารถออกจากบ้านและไปเรียน

นวดที่กรุงเทพฯ	ได้

	 กมลบอกว่า	ชาวบ้าน	PA	ไม่ยาก	เพราะจริงแล้วมาก่อน	

ออกกำาลังกายด้วยซ้ำา	วิถีของคนสมัยก่อนทำาอยู่แล้ว	แต่พอชวน	

ออกกำาลังกาย	เขามาคิดว่าการออกกำาลังกายมันมีรูปแบบ	
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	 “พอเรากลับมาทีเ่ดมิมองวา่มนังา่ยกวา่เก่านะ	คอืประยกุต	์

ให้เข้ากับวิถีชีวิต	 ผมบอกชาวบ้านว่าหากต่ืนเช้าขึ้นมาทำากับข้าว	

ให้ลูก	 ช่วงรอนึ่งข้าวให้ลูกอาจแกว่งแขวนหรือไปกวาดบ้าน	

แทนทีจ่ะนัง่งว่งอยูกั่บที	่คนทีม่ปีญัหาเบาหวาน	ความดนั	ระหวา่ง	

รอข้าวสุก	 เดินรอบบ้านสัก	 3	 รอบดีไหม	 ผมเห็นว่ามีความ 

เคล่ือนไหวเชิงบวกเยอะขึ้น	 เราก็เช่ือว่าน่าจะเปล่ียนแปลงไป 

ในทางที่ดีขึ้น”	

	 เขาว่าคนที่มีกิจกรรมทางกายเยอะในแต่ละวัน	 ยิ่งไม่กิน 

เหล้าไม่สูบบุหรี่ก็จะไม่มีโรค	กระแส	PA	ทำาให้คนสันมะนะหันมา	

เดินไปสวนลำาไยมากขึ้น	

	 “โดยวัฒนธรรมคนเหนือ	อาจจะไม่กล้าทำาอะไรหวือหวา	

โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ	 กิจกรรมบางอย่างจะถูกหาว่าสะริด	

(เกินงาม)	 แต่ถ้าบอกว่าเป็นกิจกรรมทางกายที่มีประโยชน์ต่อ 

สุขภาพ	 รพ.สต.สนับสนุน	 หวังว่าเป็นส่วนหนึ่งให้คนมีคุณภาพ 

ชีวิต	 ชุมชนเข้มแข็งจากหมู่บ้านหนึ่งทำาได้	 หมู่บ้านอ่ืนมาเห็น	

ก็จะทำาต่อไปเรื่อยๆ”

ผลสำาเร็จขยายผลไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง 
	 พบว่าหลังจากหมู่	 6	 สำาเร็จ	 ผลโดมิโนเกิดผลต่อ 

ไปยังพื้นที่หมู่	 7	 เป็นกิจกรรมทางกายโดยตรงใช้เงินกองทุน 

หลักประกันสุขภาพรูปแบบเป็นการตรวจประเมินสุขภาพ	 แล้ว	 

เอากิจกรรมใส่เข้าไปอย่างหลากหลาย	

	 “เห็นถึงการขยายพื้นที่ดำาเนินการโดย	 รพ.สต.เป็น 

ตัวขายความคิดให้อาจไม่ใช่เร่ืองเดียวกัน	 แต่ผลลัพธ์มีเป้าหมาย	

อยา่งเดยีวกัน	พดูเร่ืองกิจกรรมทางกาย	สอนใหค้วามรู้ว่ากิจกรรม	

ทางกายมคีวามสำาคญัอยา่งไร”	กรณีนีเ้ขาเล่าว่าม	ี3	กลุ่มเปา้หมาย	

แม่บ้าน	ผู้สูงอายุ	และชุมชน	ใช้ฟุตบอล	เปตอง	วิ่ง	และการเต้น	

จากกลุ่มเดียวในหมู่	 7	 ก็ขยายไป	 7	 หย่อมบ้าน	 แยกไปสอน	

ในแต่ละกลุ่ม	ขยายต่อไปยงัหมู	่8	ยิง่สือ่สารผ่านไลนก์ลุ่ม	มาร่วม	

กิจกรรมต่างๆ	 พัฒนาการใหญ่ขึ้น	 เช่ือมโยง	 ทำาความเข้าใจ	

ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย	

	 “เราพยายามใช้กิจกรรมทางกายเป็นฐานในกิจกรรม 

หลายอย่างของสังคม	 จนผลงานหลายอย่างโดดเด่นขึ้นมา	 

เชิงภาพองค์รวมกับการทำางานทั้งหมด”	 เขากล่าวและว่า	 ในปี	

2563	 คาดว่า	 รพ.สต.จะเข้าไปประคองการทำากิจกรรมของ 

ชาวบา้นสว่นนีน้อ้ยลง	ปล่อยเขาทำาเองมากขึน้	เพราะเขามคีวาม	

เข้มแข็งแล้ว	โดยเฉพาะหมู่	6	และ	7	
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	 กมลกล่าวสรุปในทีส่ดุวา่	กิจกรรมทางกายในพืน้ทีน่ีถ้อืวา่	

มีหลากหลายทั้งที่ทำากันเองในชุมชนและมีการรวมกลุ่มคน 

ในภาคเหนือ	 อาจไม่กล้าแสดงออก	 จึงต้องจัดพื้นที่สิ่งแวดล้อม	

สร้างเวทีให้	อาจมีอีเว้นท์	แต่กว่าจะมีอีเว้นท์	ต้องมีอะไรมาก่อน	

กิจกรรมทางกายจะอยูใ่นวิถชีีวติ	ต้องทำาบอ่ยๆ	แตล่ะเวทไีมจ่ำาเป็น	

ต้องเชิญผู้หลักผู้ใหญ่มา	ทำากันเองได้	

	 “อยา่งเดีย๋วนีไ้มต่อ้งมผีมเขาก็ทำากันได	้และมองว่าอยูร่อด	

ต่อไปได้	ถ้าเป็นอย่างนี้ตลอด	คนบ้านเราจะสุขภาพดีและผู้ป่วย

ติดบ้านติดเตียงก็จะน้อยลง”

	 ตวัแทนจากสมาชิกสภาเทศบาลตำาบล	(สท.)	ต้นธงเล่าวา่	

ทำางานร่วมกับ	รพ.สต.	โดยเฉพาะกองทุนสุขภาพตำาบล	หมู่บ้าน	

ต่างๆ	ก็ไปขอโครงการสุขภาพ	กิจกรรมทางกายมีการเต้น	การรำา	

หรืออาหาร	ออกกำาลังกายทำาอย่างต่อเนื่อง	แต่ก่อนอาจต้องรอ	

วทิยากรมาแนะนำา	ทกุวนันีเ้หน็วา่ชาวบา้นออกกำาลังกายเปน็	รู้วา่	

กินอาหารอยา่งไรใหป้ลอดภยั	อยา่งไรก็ตามทางเทศบาลมปีญัหา	

ทางการบริหารทางการเมืองอยู่บ้าง	 เนื่องจากว่าที่ผ่านมานายก 

เทศมนตรีถกูปลด	มปีลัดรักษาการ	กองสาธารณสขุมกีารปรับเปล่ียน	

แต่ชาวบ้านก็มีช่องทางในการพัฒนาร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล

ตำาบล	(สท.)	ในการนำาเสนอประเด็นปัญหาที่เขาต้องการ

	 นิตยา	 ประธาน	 อสม.เล่าว่า	 เดิมกลุ่มแม่บ้านมีทีม 

เต้นบาสโลบอยู่แล้ว	พอมาถึงโจทย์ว่า	จะขับเคลื่อนกลุ่มผู้สูงอายุ

ได้อย่างไร	 ก็ชวนกันทำา	 ไม่เน้นการแข่งขันหรือประกวด	 ขอให้	

มาร่วมกิจกรรม	ใหไ้ดย้นิเสยีงเพลง	ความเคล่ือนไหว	ใหอ้ยูใ่นกลุ่ม	

ของคนที่ออกกำาลังกายทุกวัน	ที่ศาลาประจำาหมู่บ้าน	มีตัวอย่าง	

คุณป้าศรีคำาเคยบอกว่าไม่มีเวลาไปร่วม	 ต้องไปตลาดหารายได้	

เล้ียงชีพ	 ตอนนี้พอถึงเวลาหนึ่งทุ่มจะขับรถมาชวนผู้สูงอายุใน	

ละแวกนั้นมาด้วย	 การเต้นระยะแรกไม่เน้นความพร้อม	 ท่าทาง 

ขอเพียงให้มาก่อนเสียงเพลงทำาให้คนทำาได้เอง	 ผลที่เห็นคือ	

เขามีความสุข	มีรอยยิ้ม	กล้าแสดงออก	ผู้สูงอายุไม่ได้อยู่ติดบ้าน	

ออกมาสู่ชุมชน	สังคมได้	

	 ประธาน	อสม.หมู่	6	เล่าว่า	เขียนโครงการของบกองทุน	

สปสช.เมื่อปี	 2562	 โครงการเสริมสร้างสุขภาพวัยทำางานเพื่อ 

ลดโรค	มกีารประเมนิสขุภาพ/กิจกรรมทำาอาหาร	เนน้การทำาอาหาร	

จากผักทีป่ลูกเอาไวเ้อง	นอกจากนัน้มกีารวดัความเคม็ของอาหาร	

ด้วยเคร่ืองวัดความเค็ม	 เพื่อการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยไม่ 

อันตรายต่อสุขภาพ	 เขาเป็นครัวเรือนแบบอย่างในหย่อมบ้าน 

ของผม	 มีการขยายแนวคิดนี้	 ทบทวนบทเรียนเพื่อให้ชาวบ้าน 

มีสุขภาพที่ดีขึ้น	

	 ขณะที่กรวรรณ	 พยาบาลชำานาญการ	 รพ.สต.สันมะนะ	

กล่าวว่า	ผลจากการออกกำาลังกายของชุมชนในสายตาของ	รพ.สต.

มองเห็นว่าโรคที่ลดลงคือ	 เก่ียวกับข้อและกระดูก	 โรคข้อเสื่อม	

ขอ้กระดกู	พบว่า	คนมาขอยาโรคนีน้อ้ยลงมา	เมือ่ลงไปเยีย่มบา้น	

ในชุมชนจะบอกว่า	 หลังออกกำาลังกายมานี่ดีหมดทุกคน	 แต่มี 

บางคนที่อาจต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูจากติดบ้านมาติดสังคม	

เพราะการออกกำาลังกายก็หลายคน
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4
PA บนวิถีวัฒนธรรมชุมชน
จุดเด่นโครงก�รภ�คเหนือ

 สุวิทย์ สมบัติ พี่เล้ียงภาคเหนือ	 เล่าว่า	 การพัฒนา 

กิจกรรมทางกายหรือ	 PA	 ของภาคเหนือ	 กลไกหลักของภาค	 

จะมีองค์ประกอบของ	สปสช.กับมหาวิทยาลัย	 โดยเขต	1	จะมี	

สป.สช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ขณะที่เขต	 2	 จะมี	 สปสช.กับ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	

	 ภาคเหนือมีกิจกรรมทางกายที่เป็นวัฒนธรรมพื้นบ้าน	

ในแนวคิด	 PA	 เพิ่มมากขึ้น	 โดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมและ	

แอโรบิกเป็นตัวเริ่มต้น	

	 “ที่เด่นอย่างเช่นการปั่นจักรยานไปฟังพระที่บ้านเหล่า	

อำาเภอสูงเม่น	 อันนี้จะประยุกต์จากกิจกรรมผู้สูงอายุในเร่ืองของ 

การฟังธรรมและปฏิบัติกิจในวัด	 และที่ลำาพูน	 ฟูดส์แอนด์ฟิต 

เอาออกกำาลังกายมาบวกอาหาร”

	 สว่นทีย่งัไมชั่ดเปน็เร่ือง	PA	ในกิจวตัรประจำาวนั	เพราะว่า	

โครงการนี้	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องช่วยสนับสนุนในการ	

ใช้เงินกองทุน	 และมักจะไม่สามารถอธิบายโครงการที่เก่ียวกับ 

กิจวัตรประจำาวัน	 เพื่อนำางบประมาณมาใช้	 ยกเว้นการรวมกลุ่ม	

เด็ก	 สตรี	 ผู้สูงอายุ	 ที่มีความหลากหลายของกิจกรรม	 จะได้รับ	

การสนับสนุนง่ายกว่า

	 เขากล่าวว่า	ทางทมีพีเ่ล้ียงของพืน้ทีพ่ยายามใหค้วามรู้วา่	

กิจกรรมทางกายต่างจากเร่ืองปกติหรือการออกกำาลังกายอย่างไร	

เพิ่มกิจกรรมให้เขา	 เช่น	 แอโรบิก	 แล้วก็มีกีฬาพื้นบ้านเข้าไป	 

อาจพัฒนาโครงการภายใต้กิจกรรมเดิมที่มีอยู่	 ทำาให้โครงการ	

มีความหลากหลาย
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	 “ปี	 2562	 ถือว่าต่อเนื่องจาก	 2561	 โครงการที่ทำาได้ดี	
ในเรื่องแบบนี้	 เป็นกลุ่มของผู้สูงอายุกับกลุ่มสตรี	 พบว่าโดดเด่น	
และเยอะขึ้นเป็นลำาดับ”
	 กรณีปั่นจักรยานไปวัด	 ปฏิบัติธรรม	 พบว่ามีเครือข่าย 
มีความเป็นกลุ่ม	ได้ทั้งร่างกาย	จิตใจ	สังคม	จากที่มองแค่วันพระ	
สามารถสะสมกิจกรรมทางกายให้มีเวลามากขึ้น	
	 “พื้นที่อ่ืนจากที่ทำา	 1	 วันก็ขยับเวลามากขึ้น	 และไม่ใช่ 
แอโรบิกอยา่งเดยีวมกิีจกรรมทีม่กีารเคล่ือนไหวหลายจดุ	ไมว่า่ลาน	
อบต.	ลาน	รพ.สต.	ที่ได้เห็นมากขึ้นอีกส่วนคือโรงเรียน	PA	ของ	
เด็กไม่ใช่แค่กีฬา	 ยังสามารถทำาจิตอาสา	 สาธารณประโยชน์	 
โดยไม่ได้มองเห็นว่ามันเป็นรูปแบบของระบบการเรียน	แต่ได้เล่น	
ไปด้วย”
	 สุวิทย์กล่าวว่า	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องการ 
สนบัสนนุกิจกรรมกีฬา	ทีม่กีารแขง่ขนั	เพราะนกัการเมอืงได้มวลชน	
ด้วย	จึงพบว่าในฤดูหนาว	ทุก	อบต.ในภาคเหนือจะมีการแข่งขัน 
กีฬาหรือการแข่งเรือในช่วงออกพรรษาทางจังหวัดที่อยู่ริมลำาน้ำา 
ถอืว่าเป็นกิจกรรมทางกายทีใ่ช้เวลาต่อเนือ่งยาวนานนบัเดอืนหรือ	
หลายเดือน
	 “สว่นชาวเขาเปน็กลุ่มมกิีจกรรมทางกายในชีวติประจำาวนั	
เนื่องจากต้องเดินขึ้นที่สูง	 เดินไปทำางานตามดอย	 ออกแรง	
ส่วนใหญ่ไม่อ้วน	 แต่กินอาหารไขมันเยอะเพราะอากาศหนาว 
กลับมีปัญหาเก่ียวกับการสูบบุหร่ี	 เพราะอยู่ในป่ามียุง	 แมลง	
มักเก่ียวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่	 ส่วนโรคไม่ติดต่อ	 ความดัน	
เบาหวาน	ไมค่อ่ยมปีญัหามากเทา่กับคนเมอืง	นอกจากนัน้คงเปน็	
ปัญหาจากการใช้สารเคมีในการเกษตร	อันส่งผลต่อวิถีชีวิตเขา”

	 การพัฒนากองทุนสุขภาพตำาบลเขาเล่าว่า	 ตอนแรก	

มุ่งเน้นไปที่ตัวกองทุน	 รพ.สต.ไม่ได้ให้ความสนใจ	 มารอบหลัง	

เมื่อพัฒนาทีมพี่เล้ียง	 แล้วก็มาพัฒนาผู้รับผิดชอบของกองทุน	

คนทำาโครงการ	คนทำาข้อมูล	มีการติดตามทุกโครงการ	PA	

	 “มองว่า	 PA	 ทำาได้เร็วเพราะเราจะดูพื้นที่ซ่ึงมีโครงการ	

มีต้นทุนอยู่แล้ว	 ไม่ว่าออกกำาลังกาย	 อาหาร	 ไปเติมในส่วน	

สอดคล้องกัน	 ตัวอย่างที่สันมะนะ	 ลำาพูนเคยมีเร่ืองของอาหาร 

การดูรูปร่าง	 ส่วนสูงมาประกอบอยู่แล้ว	 มาเติมโครงการ	 PA	

ให้มีความหลากหลายมากขึ้น”

	 เขามองว่าการที่กรมอนามัย	มาเล่นเรื่อง	ลดเอว	ลดโรค	

ลดพุง	 ทำาให้	 PA	 เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของ	

หน่วยงานสาธารณสุข	 ชาวบ้านมีกิจกรรมประจำาเดิมอยู่แล้วคือ 

แอโรบกิ	ความหมาย	PA	มนักวา้งขึน้	มกิีจกรรมทีน่อกเหนอืจาก	

นั้นแต่การรวมกลุ่ม	สามารถทำาเองที่บ้าน	ทำาส่วนตัว	ขณะที่การ

รวมกลุ่มของคนมักไม่สม่ำาเสมอในทุกพื้นที่ยกเว้นท้องถิ่นมี 

งบประมาณเพียงพอ	กลุ่มที่มาประจำาอยู่ราว	20-30	คน	ถ้าเขา	

สามารถทำาเองที่บ้านได้	จะอยู่ได้นาน

	 สิ่งที่เกิดผลตอนนี้	สุวิทย์ชี้ให้เห็นว่า	สิ่งที่ชาวบ้านเคยทำา

กิจกรรมทำาชั่วครั้งชั่วคราว	 ตอนนี้ทำาได้นาน	 และทำาได้หนักกว่า 

เดิมสามารถประยุกต์เป็นกิจวัตรประจำาวัน	 เช่ือมโยงกับหลัก 

ทางวชิาการไดม้ากขึน้	ความแขง็แรงของร่างกายยงัไมเ่กิดจาก	PA	

ถ้าไม่ทำาอย่างสม่ำาเสมอจริงๆ	 ซ่ึงกลวิธีอาจต้องสร้างแรงจูงใจ	

อย่างเช่นการประกวด	อาจช่วยเกิดกระแสความสนใจตามมา
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	 “คนที่มีปัญหาโรคก่อนมาทำา	PA	นั่นกลุ่มหนึ่ง	แต่หาก

มองความเข้มแข็งในลักษณะของกลุ่ม	 อย่างเช่นกลุ่มแข่งเรือ	

กลุ่มปัน่จกัรยาน	ซ่ึงไมเ่ก่ียวกับกลุ่มโรค	อยา่งนีน้า่สนใจแตป่ญัหา	

การรวมกลุ่มมักอยู่ได้ไม่นาน	 เนื่องจากงบประมาณไม่มี	 หรือ 

เงื่อนไขอื่นๆ	เช่น	ฤดูกาล”

 เพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ พี่เล้ียงภาคเหนือมองว่า	 PA	 
จะเป็นการเข้าไปแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยง	 โดยเฉพาะที่	 รพ.สต.	 

เพราะมันเป็นกิจกรรมสำาหรับคนที่ เ ป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้ว 

กระบวนการแก้ไขปัญหากลุ่มเสี่ยงก็จะมีเร่ืองการออกกำาลังกาย	

กับเร่ืองอาหาร	 พอสอดคล้องกับประเด็นอ่ืนด้วย	 กลายเป็นว่า	

PA	มีโครงการที่จะสามารถเอาเข้ามาสู่ระบบได้เยอะ	

	 “ปีที่แล้วเราไปเพิ่มเร่ืองการสร้างการรับรู้ความหมาย	

นิยามของ	 PA	 ที่ไม่ได้หมายถึงกีฬาอย่างเดียว	 มันหมายถึง	

กิจกรรมอ่ืน	 บางโครงการก็เร่ิมมีกิจกรรมเสริมอย่างอ่ืนด้วย 

อย่างเช่นปลูกผักหรือกิจกรรมด้านอื่น”

	 เธอกล่าวว่า	 ผ่านมาระยะหนึ่ง	 มีกระบวนการวัดผล 

มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหลังจากเอาโครงการไปคุยกับกองทุน	แต่ผล	

ทางแก้ปญัหาโรค	NCDs	คดิวา่ยงัไมถ่งึตรงนัน้	เพราะตัวประกอบ	

ที่จะโยงไปถึง	มีหลายตัวพร้อมกัน	ปัจจัยเสี่ยงเกือบ	5	ตัว	เช่น	

ต้องยกสูตร	 3อ.2ส.มารวมกัน	 กิจกรรมทางกายที่วัดได้อาจแค่	

เรื่องลดน้ำาหนัก	ความเฟิร์มของร่างกาย	

	 สำาหรับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายทางภาคเหนือ	 

ที่สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นไปอยู่แล้วว่าด้วยวัฒนธรรม	 ซ่ึงได้มีการ 

ส่งเสริมประเพณีประจำาปี	อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่เพราะ

เป็นกลุ่มที่สามารถทำากิจกรรมร่วมกันสม่ำาเสมอนอกจากนั้น 

ทางกลุ่มพยายามถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่	

	 “ถา้ผูกกับเร่ืองนีม้องวา่จะเกิดกิจกรรมทีย่ัง่ยนื	ตอ่ยอดได	้

คอ่นขา้งเยอะ	หมายถงึว่าไดก้ลุ่มคนเพิม่ขึน้	เกิดแรงจงูใจ	โดยตอ้ง	

มีการประกวดหรือมีงานแสดงให้เขาอยู่ประจำาต่อเนื่องก็จะยิ่งดี”

	 เพชรรุ่งเล่าว่า	 การทำางานกับ	 สปสช.ชาวบ้านยังอาจ 

กลัวผิดระเบียบการใช้เงิน	 โดยเฉพาะกิจกรรมทางกาย	 บางที่จึง 

ไม่กล้าขอใช้งบกองทุนสุขภาพตำาบล	เหตุผลมาจาก

	 -	การตอ้งทำาเอกสารการเงินทีม่รีายละเอียดมาก	การตอ้ง	

ทำาเอกสารการเงินให้สอดคล้องกับกิจกรรมในรายละเอียดเป็น	

ประเดน็ว่า	หาก	PA	ไมป่ระสมประสานกับกิจกรรมอ่ืนเขา้ไปดว้ย	

ชาวบ้านจะไม่ค่อยของบส่วนนี้มาใช้

	 -	หน่วยงานสาธารณสุขจะขับเคล่ือนการจัดการปัจจัย 

เสี่ยงโรค	 NCDs	 เป็นกิจกรรมหนึ่งในนั้น	 PA	 ก็จะแปรอยู่ใน	 

3อ.2ส.

	 -	พื้นที่ท้องถ่ินบางแห่งก็มีงบประมาณไม่มาก	 ทำาได้	

ไม่ครอบคลุม	หรือบางที่แทบไม่ทำาเลย

	 ทางออกสำาหรับการสง่เสริม	ตอ้งเขา้ใจ	PA	ทัง้กองทนุเอง	

และผู้รับผิดชอบโครงการเขา้ใจระเบยีบของการใช้จา่ย	ใหม้กีารวดั	

ที่ชัดเจน	และกิจกรรมต้องเชื่อมโยงกับส่วนอื่น	อย่างเช่นการลด

ปัจจัยเสี่ยงเพราะถ้าทำาเดี่ยวก็ทำาได้	 แต่ต้องอธิบายเยอะ	 แต่มี	

ทางออกโดยการสร้างความเขา้ใจ	ตัง้แต่ผู้บริหารกองทนุ	จนกระทัง่	

ผู้รับผิดชอบโครงการ	
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	 นอกจากเหตุผลที่ไม่ใช้เงินเพราะกลัวผิดระเบียบแล้ว 

เพชรรุ่งยังมองว่าเกิดจากการจัดการของคณะกรรมการบริหาร 

กองทนุ	ดว้ยบางพืน้ทีช่าวบา้นอยากได้เงินมาใช้	แต่ไมม่กีรรมการ	

พิจารณา	ไม่มีคนอนุมัติงบก็ช่วยไม่ได้	

	 “ทีจ่ริงการต่อสูกั้บพฤติกรรมเนอืยนิง่	จะลุกไปทำาอะไรก็ได	้

สุดท้ายทุกคนจะมาติดกรอบว่าไม่ได้ระบุกิจกรรม	 วัดไม่ได้	 เป็น	

กิจกรรมตัวเลข	เขาเลยไม่อนุมัติโครงการ	เพราะว่าทุกคนกลัวผิด	

มีข้อกังวลว่าจะผิดถ้าไปปลูกต้นไม้หรือปลูกผัก	 ถามว่าเก่ียวกับ 

การส่งเสริมสุขภาพหรือเปล่า	 ถ้ายังคิดแบบนี้	 การทำาโครงการ 

ส่งเสริมสุขภาพจะผิดระเบียบอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีตัวเลข 

มาวัดว่ามันเพิ่มขึ้น	ลดลง	ได้ตรงไหนอย่างไร”

	 เธอมองว่าประเด็นทีส่ขุภาพแนวใหมบ่อกมาจากสขุภาวะ

ทีเ่กิดจากวถิชีีวติของคน	อะไรทีส่กัดพฤตกิรรมเนอืยนิง่ได้	คอื	PA	

เพราะฉะนั้นถ้าจะให้	 PA	 เกิดผล	 อาจจะเร่ิมที่ว่าทำาให้ทุกคน	

ทุกฝ่าย	รับรู้	รับทราบ	เข้าใจว่า	PA	หมายถึงอะไร	นอกจากนั้น	

ควรจะมีกรอบว่า	 PA	 กว้างๆ	 หมายถึงกิจกรรมอะไรได้บ้าง 

ต้องระบุอยู่ ในระเบียบกองทุนกระทั่งบอกว่าสถานการณ์	

วัตถุประสงค์	 กิจกรรม	 ได้ว่าทำาอะไรได้บ้าง	 ถ้าสื่อออกไป	 และ 

ยืนยันว่าแบบไหนที่ใช้งบประมาณได้ไม่ผิดระเบียบ	 สตง.	

อย่างนั้นคนจะหันมาทำาเยอะขึ้น	

	 “คือให้เห็นว่ามีความชัดเจนในการรวมกลุ่มทำากิจกรรม 

อะไร	 แล้วมีคนต้นแบบทำาได้	 ถ้าวัดประมาณนี้	 โครงการจะเกิด	

ชุมชนพอทำาได	้ชาวบา้นสบายใจวา่ไมผิ่ดระเบยีบ	มคีวามสขุในการ	

ที่จะมาของบทำางาน	 เพราะความที่ไม่มีระเบียบที่ชัดเจน	 วิธีการ 

เปิดกว้างเกินไปบอกไม่ได้ว่าใครผิดใครถูก	เขาก็เลยไม่ทำา”	

	 อย่างไรก็ตามเพชรรุ่งมองว่า	 การทำางานที่ผ่านมาทำาให้	

รูปแบบการทำางาน	PA	สมบูรณ์มากขึ้น	ส่วนใหญ่เป็นการสร้าง 

ความรับรู้ก่อนแล้วค่อยมีกิจกรรมการรวมกลุ่ม	 จนเกิดกิจกรรม 

ที่หลากหลายมากขึ้น	

	 “ก็เลยคดิวา่	ถา้เรามกีารใหเ้ขามาพดูคยุ	นำาเสนอแนวคดิก็ด	ี

ที่ผ่านมาพอเขาจะปรับปรุงเรื่อง	 PA	 กลายเป็นว่าไปปรับสภาพ 

แวดล้อมด้วย	 หลังจากปั่นจักรยานก็กลายเป็นว่าเขาเพิ่มการ 

สำารวจผู้ป่วยติดเตียง	เขียนจดหมายพื้นที่เสี่ยงคืนให้	อบต.	ทำาให้	

อบต.มาปรับเร่ืองทำาป้ายเพิ่มให้เป็นผลพลอยได้จากการปั่น 

จักรยานรอบหมู่บ้าน	เขาจึงได้รู้ว่าบางที่มันยังเป็นจุดอับ	ควรทำา	

ป้ายทำาอะไรเพิ่ม	เป็นโอกาสที่	อบต.จะมาช่วย”
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5
ฟืน้ก�รละเลน่เดก็-ธน�ค�รอ�ห�ร
พฒัน�กจิกรรมก�ร “หงวย” เดก็จะนะ

	 “ผมเป็นทีมพี่เลี้ยงของกองทุน	 สปสช.	 ช่วงนั้นโครงการ	

ปัจจัยเสี่ยงกับ	PA	เลือกพื้นที่นำาร่องสงขลาที่อำาเภอจะนะ	ผมถูก	

รับเลือกมาดูแลทั้ง	14	พื้นที่”

	 นอกจากเป็นพี่เลี้ยง	อะหมัด หลีขาหรี มีบทบาทพัฒนา	

โครงการเองด้วย	เนื่องจากอยากเห็นพื้นที่	PA	ต้นแบบที่มองว่า	

ยุคก่อน	มักไม่หนีไปจากแอโรบิก

	 เขารับผิดชอบดำาเนินการโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ 

ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน	 และอาหารปลอดภัย	 พื้นที่บ้านแค	

ตำาบลแค	 อำาเภอจะนะ	 จังหวัดสงขลา	 เน้นกลุ่มเด็ก	 จัดในช่วง	

ปิดเทอม	แนวคิดเป็นการรวมการละเล่นพื้นบ้านที่เป็น	PA	กับ	

เร่ืองของอาหารปลอดภัย	 เข้าด้วยกัน	 มีกลุ่มเป้าหมายเน้นเด็ก 

ระดับประถมศึกษาแต่ชวนเด็กระดับมัธยมศึกษามาช่วยเป็น 

พี่เลี้ยง
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	 เร่ิมจากการอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองและเด็กเพื่อทำา 
ความเข้าใจว่า	 PA	 คืออะไร	 หลังจากนั้นรับสมัครเด็กเข้าร่วม 
โครงการ	20	คน	เพราะมองวา่ถ้ามากเกิน	จะดูแลไมท่นัและทีส่ำาคญั	
ทกุคนตอ้งมาร่วมกิจกรรมทกุเยน็	โดยระยะแรกเขาใช้ฐานเดก็จาก	
โรงเรียนตาดีกา	
	 “เราใช้เวลา	1	ช่ัวโมงต่อวนัในช่วงเยน็	มาเล่นกีฬาพืน้บา้น	
ของบา้นแคทีเ่รียกว่า	เล่นลูกมอ”	อะหมดัเล่า	ทำาใหช่้วงเยน็ของเดอืน	
เมษายน	2562	มีเด็กก็มาเล่นลูกมอกันทุกวัน
	 “แบ่งเด็กเป็นสองฝ่าย	ฝ่ายละ	5-10	คน	วางกระป๋อง 
เรียงเป็นรูปปิรามิด	 ผลัดกันขว้างกระป๋องด้วยก้อนกระดาษ	
จนกระป๋องล้ม	 ฝ่ายที่ขว้างกระป๋องขว้างก้อนกระดาษใส่ฝ่าย	
ตรงข้ามด้วยการส่งต่อเป็นทอดๆ	 กระป๋องที่ล้มถูกต้ังขึ้นมาใหม่	 
ถ้าเรียงกระป๋องสำาเร็จต้องเปล่งเสียงว่ามอ	เป็นอันจบเกม”	
	 การเล่นของเด็กง่ายๆ	อย่างนี้	ทำาให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์	
ขณะเดยีวกันบริเวณทีท่ำากิจกรรม	มแีปลงผักจากโครงการธนาคาร	
อาหารของชุมชนอยู่ก่อนแล้วจึงถือโอกาสชวนเด็กปลูกผักบุ้ง 
เมื่อมีผลผลิตก็ให้เด็กเอากลับไปฝากที่บ้าน	
	 หลังทำากิจกรรมครบตามกำาหนดมเีวทสีรุปกิจกรรม	พบวา่	
ตอบโจทย์	 PA	 ได้เพราะเป็นการละเล่นที่เคล่ือนไหว	 แฝงด้วย 
ชั้นเชิงการวางแผนและเกิดความสามัคคี	
	 “ผมเขา้ใจวา่ลูกมอเปน็การละเล่นทีแ่พร่หลายอยูใ่นชุมชน	
หลายแหง่	แตเ่ดก็รุ่นใหมม่กัไมค่อ่ยรู้จกั	เพราะหนัไปใช้เวลาอยูกั่บ	
แท็บเล็ต	โทรศัพท์มือถือ	หรือเด็กรุ่นใหม่บางคนอาจรู้จัก	แต่เล่น	
ไม่ได้เพราะการเล่นต้องรวมคนประมาณ	10	คน	แต่เพื่อนไปเล่น	
มือถือกันหมด”

	 อะหมัดมองว่า	เด็กสมัยก่อนอยู่ด้วยกนั	เลน่ด้วยกนัสนุก	

กอดคอกัน	ทะเลาะกันวนันี	้พรุ่งนีก้ลับมาเล่นดว้ยกันใหม	่แตเ่ดก็	

ยุคใหม่ติดจอ	 เล่นเกม	 เล่นคอมพิวเตอร์	 นอกจากไม่มี	 PA	

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กหายไปด้วย	โครงการนี้กลับมาจุดประกาย

ให้รวมตัวชวนกันไปเล่นกลางแจ้งแบบที่เคล่ือนไหวร่างกาย	

สนองตอบธรรมชาติของเด็ก	

	 “สว่นการทีเ่ดก็มารดน้ำาต้นไม	้ขดุดนิ	ถอืเปน็	PA	อีกแบบ	

ผักที่เก็บไปฝากครัวเรือนถือเป็นอาหารปลอดภัย	 นอกจาก	

บ้านตัวเอง	เราก็ยังให้เด็กๆ	เอาผักไปแจกคนแก่	ผู้สูงอายุ	และ	

ผู้ป่วยติดเตียงตามบ้าน	 ในช่วงที่ผักออกมากก็จะเกิดปฏิสัมพันธ์	

ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่”

	 อะหมัดเล่าว่า	การทำาความเข้าใจ	PA	กับชาวบ้านในเวที	

แรก	คดิวา่ผลในระดบัของการรับทราบเมือ่มองความจริงชาวบา้น

ที่นี่มี	PA	โดยวิถีชีวิตจากอาชีพกรีดยาง	ทำานาและปลูกผัก

	 “ถา้ถามเขาว่า	PA	คอือะไร	เขาอาจจะตอบไมไ่ด้	เมือ่เรา	

อธิบายเขาวา่กิจกรรมทางกายคอือยา่งไร	เขาก็คดิวา่เขามพีอแล้ว	

เราจึงไปโฟกัสที่เด็ก	เพราะประเมินว่ายังมีไม่พอ”

	 ที่ผ่านมาเขาอธิบาย	 PA	 กับชาวบ้านโดยภาษาถิ่นใต้	 

ว่า	“หงวย”	ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนไหว	เขาอธิบายว่าเด็กบ้านเรา	

กำาลังจะไม่หงวย	จึงไม่มี	PA	และเมื่อคนงงระหว่างคำาว่ากิจกรรม

ทางกาย	ออกกำาลังกายและกีฬา	เขาอธิบายวา่กีฬามกีตกิาการเล่น	

อย่างฟุตบอล	บาสเกตบอล	ถ้าวิ่ง	วา่ยน้ำา	เปน็การออกกำาลงักาย	

กิจกรรมทางกายคือการหงวย	 ไม่ว่ากวาดบ้าน	 ปลูกผัก	 เดินไป	

ร้านค้า	ขี่จักรยานไปมัสยิด

5554



PA เขยื้อนขับเคลื่อนกองทุน PA เขยื้อนขับเคลื่อนกองทุน

	 “ผมอธิบายว่า	 ขี่จักรยานไปมัสยิดเรียกว่า	 PA	 แต่ถ้า	

ออกกำาลังกายต้องขี่ขึ้นควน	 (ภูเขา)	 เราจึงชวนเขาเดินหรือ	

ขี่จักรยานไปมัสยิด	 แทนที่จะขี่มอเตอร์ไซค์”	 เขาอธิบาย	 PA	

ย้ำาคำาว่า	 “หงวย”	 อย่างเดินขึ้นลิฟท์	 ไม่หงวย	 แต่เดินขึ้นบันได	

หงวย	อย่างนี้เป็นต้น	

	 สำาหรับกลุ่มเด็กเขา้ใจ	PA	โดยรู้วา่ถา้พวกเขาเล่นเกมก็จะ	
รู้ว่านั่งเฉยๆ	 ไม่เคล่ือนไหว	 ในชุมชนทุกวันนี้อะหมัดพบเด็ก 
เล่นเกมมากขึ้นและไหลลงไปในระดับที่อายุน้อยลงเรื่อยๆ
	 “ผู้ปกครองเหน็เดก็กวนเขา้หนอ่ย	ก็โยนโทรศพัทไ์ปใหเ้ดก็	
จะไดไ้มโ่ยเย	ก็นา่หว่ง	จากทีผ่มศกึษางานวจิยั	เขาบอกวา่ขวบปแีรก	
ไม่ควรให้เด็กจับโทรศัพท์มือถือเลย	 มีผลต่อสมาธิเด็กมาก	
ใช้โทรศพัท	์ใช้แทบ็เล็ตต้ังแต่เดก็	การปฏิสมัพนัธน์อ้ย	มโีลกสว่นตวั	
เล่นคนเดยีว	คยุคนเดยีว	สิง่ทีผ่มพบโดยตรงคอืเดก็ช่วงวยัประถม	
เล่นโทรศัพท์สูงขึ้น”
	 หลังจากที่ ผ่านโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ฟื้นฟู	
การละเล่นพื้นบ้าน	 และอาหารปลอดภัยอะหมัดพบว่าได้เกิด 
กลุ่มเด็กในชุมชนที่มาชวนกันเล่นแบบเคล่ือนไหวมากขึ้น	
โดยเฉพาะในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์	บริเวณลานมัสยิด	เขาแค่หา	
อุปกรณ์	 สำาหรับเล่นไปวางๆ	 เอาไว้	 เด็กก็จะชวนกันมาเล่น 
เหมือนกับที่เคยเล่นตอนดำาเนินโครงการ
	 นอกจากลูกมอ	 เขายังสอนให้เด็กรู้จักการเล่นลิงชิงเสา	
ซ่ึงเล่นง่ายมาก	 แค่หาบ้านยกพื้นมีใต้ถุน	 มีเสาหลายต้น	
ยนืประจำาเสา	ปล่อยเสาวา่งอยูเ่สาหนึง่	ฝา่ยสว่นใหญท่ีค่รอบครอง	
เสา	มีคนหนึ่งถูกวางให้ต้องชิงเสาที่เหลือเรียกว่าเป็นลิง	ฝ่ายคน
ที่จับจองเสาจะขยับแลกเสากันเพื่อหลอกล่อลิง
	 การละเล่นชนิดนี้	 หายไปจากชุมชนเช่นเดียวกันเพราะ 
บ้านเรือนสมัยก่อนเป็นบ้านยกใต้ถุน	 มีเสาบ้าน	 แต่ทุกวันนี้	
กลายเปน็บา้นช้ันเดยีว	อยา่งไรก็ตามทีบ่า้นแค	ก็ยงัมบีา้นโบราณ
อยู่หลังหนึ่งมีเสาเกือบ	 30	 ต้น	 สามารถชวนเด็กไปเล่นที่นั่นได้	
แต่ส่วนใหญ่มักใช้สถานที่ที่โรงรถของมัสยิด	 เพราะเด็กมักมาที่นี่ 
มากกวา่	สำาหรับเกมนีจ้ะตอ้งมเีสา	6	เสาเปน็อยา่งนอ้ยจงึจะสนกุ	
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	 นอกจากลิงชิงเสาอะหมัดยังฟื้นอีกการละเล่นคือการ 
เล่นเตย	มกีารขดีเสน้แบง่ช่อง	แบง่ฝา่ย	เปน็ฝา่ยรับและรุกบนพืน้ดิน	
ซึ่งแทบไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย	
	 ในภาพรวมอะหมัดมองว่าในปัจจุบันคนตำาบลแคมีความ	
นิยมในการออกกำาลังกายสูงขึ้น	 โดยเฉพาะช่วงตอนเย็น	 แต่สิ่ง	
ที่ควรส่งเสริมต่อไปคือ
	 1.	จัดให้มีพื้นที่สร้างสรรค์	 อย่างสนามกีฬานี่ได้เลย	
มีวอลเลย์บอล	ฟุตบอล	ที่สำาหรับเดิน	ถ้าขยายได้อีกก็จะดี
	 2.	การสร้างกลุ่ม	 ขณะนี้มีการเอาเด็กๆ	 มาเล่นฟุตบอล	
โดยมีการจัดทีมฟุตบอลตำาบล	 หลายระดับอายุ	 เด็กให้ความ	
สนใจมาก	 อันนี้ถือว่าช่วยดึงเด็กให้พ้นจากปัญหายาเสพติด	
ในช่วงวัยเสี่ยงได้	 การจูงใจเด็กอาจหาวิธีใหม่ๆ	 อย่างเช่นให้คน 
ทีม่าซ้อมประจำาจะได้ไปเล่นสนามหญา้เทยีมบ้าง	ยิง่ทำาใหเ้ดก็สนใจ	
กระตุ้นพัฒนาตัวเอง	เพื่อให้ได้เป็นนักกีฬาตัวจริง
	 มุมมองต่อ	 PA	 อะหมัดเห็นว่าเป็นเร่ืองของวิถีชีวิตที่	
เปล่ียนไป	 ส่งผลต่อสุขภาพ	 เด็กในสมัยก่อนมองว่าไม่ได้ขาด 
ส่วนนี้	 การเล่นเป็นปกติ	 ปีนต้นไม้	 กระโดดน้ำา	 ยิงนก	 ตกปลา	
แทบจะไม่อยู่นิ่ง	 และรวมกลุ่มกันแบบธรรมชาติ	 แต่เด็กยุคใหม่	
แทบไม่มีกิจกรรมพวกนี้เลย	 จึงกระทบต่อสุขภาพ	 ส่วนการพลิก 
กลับไปยังวิถีเดิมเป็นเรื่องยาก	
	 “ขณะที่คนรุ่นเก่ามองว่า	 เห็นเด็กเล่นอย่างที่ตัวเองเคย 
เล่นก็มีความสุข	นั่นเป็นสิ่งดีผูกคนต่างวัยให้เข้ามาหากัน	ปัญหา
คอืไมม่พีืน้ทีใ่หใ้ช้ทำากิจกรรม	เด็กในชุมชนเองก็มกักระจดักระจาย 
ไปตามวิถีของคนรุ่นใหม่ไม่สามารถรวมตัวกันมาเล่น	 หรือทำา 
กิจกรรมร่วมกันเหมือนคนรุ่นก่อนเสียแล้ว”	

	 เขาจึงอยากสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ให้คน 
ใช้พื้นที่ในการขยับร่างกายได้	 ยังโชคดีที่ในพื้นที่บ้านแคเหนือ 
มีถนนคอนกรีตที่ชาวบ้านเรียกถนนแปดคด	มีคนมาปั่นจักรยาน	
และเดิน	 เพราะชาวบ้านมองว่าถนนนี้ไม่มีรถผ่านมาก	 อยู่กลาง	
ทุ่งนา	บรรยากาศดี	กลายเป็นพื้นที่	PA	โดยปริยาย	
	 “เสาโรงรถมัสยิดที่เคยยืนอยู่เปล่าๆ	 พอเราสอนให้เด็ก	
เล่นลิงชิงเสา	มันก็กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ขึ้นมาได้	คำาว่าพื้นที่	
สร้างสรรค	์ขึน้อยูกั่บมองเหน็หรือไม	่ลานมสัยดิทีอ่ยูว่า่งๆ	แค่เรา	
เอาอุปกรณ์การเล่นไปวาง	 เด็กมองเห็นเขาก็จะมาเล่น”	 เขาว่า	
สำาหรับ	 อบต.มีโครงสร้างพื้นฐาน	 งบประมาณส่วนหนึ่งอยู่แล้ว	
นอกจากให้ความรู้และทักษะแล้ว	 ที่สำาคัญอีกส่วนคือการสร้าง 
พื้นที่ดังกล่าวนี่เอง
	 “การที	่สสส.และ	สจรส.ลงมา	ถอืว่าเปน็การทำางานเชิงรุก	
ในเร่ืองนี้	 เพราะว่าที่ผ่านมา	 งานกองทุนสุขภาพตำาบลของ	 
สปสช.จะเป็นลักษณะของการตั้งรับ	 มีโครงการเข้ามา	 ก็เสนอ	
เขา้คณะกรรมการอนมุติั	พอโครงการลงมา	PA	มนัก็กลายเปน็โจทย	์
ว่าต้องคิดโครงการเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดประเด็นพวกนี้ขึ้นมา”
	 เขามองวา่ทัง้	PA	และโครงการเก่ียวกับปจัจยัเสีย่ง	มาจาก	
การจัดการข้อมูลสุขภาพ	 จนเห็นว่าปัญหาสุขภาพของคนมาจาก
อะไร	 กิจกรรมทางกายเป็นกระแสหลัก	 เดิมทีกองทุนสุขภาพ 
ตำาบลของ	 สปสช.ไม่ค่อยหันมาทำาเร่ืองนี้กันพอมีโครงการลงมา 
ในเชิงประเด็นอย่างนี้	กระตุ้นกองทุนให้เกิดโครงการเหล่านี้เยอะ 
มากขึ้น	
	 “การทำางานกองทุน	 ช่วยพัฒนาศักยภาพของคนที่มา 
ทำางานด้วย	 เพราะว่ากองทุนมีอยู่ทุกตำาบล/ชาวบ้านมีส่วนร่วม	
เป็นส่วนใหญ่	สิ่งสำาคัญคือทำาอย่างไรให้ชาวบ้านเข้าใจ	PA	ด้วย	
แม้ว่าตรงนั้นอาจยังไปไม่ถึง”
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	 เขาเล่าว่า	ตอนที่พัฒนาอบรมเจ้าหน้าที่กองทุน	ตัวแทน	
กรรมการบางส่วนที่เข้าไปอธิบาย	PA	และให้เขาคิดโครงการ	PA	
พบว่าคนก็จะติดกรอบอยู่กับแอโรบิก	บาสโลบเลยมองว่า	น่าจะ 
มาคิดโครงการใหม่ๆ	ที่มันตอบโจทย์	ที่เป็นมิติใหม่ด้วย
	 “กิจกรรมแบบนีม้องว่าเปน็เร่ืองรวมคน	เอาคนมารวมกัน	
อย่างแอโรบิก	 ต่อให้มีป้ายโครงการใหญ่โต	 ถ้าคนไม่มาร่วม	
มันก็ไม่สำาเร็จ	 การทำาความเข้าใจเก่ียวกับ	 PA	 มองว่าทำาได้ทุก	
หมู่บ้าน	เพราะเขารักการออกกำาลังกายกันทั้งนั้น”
	 ถ้าจะแก้ปัญหาเขาเห็นว่า	 การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์กับ	
กลไกซึ่งจะมีผลมาก	แม้ท้องถิ่นต้องดูแลโครงสร้างพื้นฐานไปด้วย	
กองทุนเองก็จะต้องรณรงค์พวกนี้ให้มากขึ้น	 การเข้าถึงคนชุมชน	
ใหเ้ขาสามารถเสนอโครงการเขา้มารับงบประมาณ	ต้องทำาในเชิงรุก	
มากขึ้นด้วย	
	 “ก่อนหน้านี้ที่เห็น	 ไม่มีกองทุนไหนที่ทำาเร่ืองปัจจัยเสี่ยง	
และ	PA	เลย	มีแต่เรื่องทั่วไป	โรคเรื้อรัง	อบรมพัฒนาศักยภาพ	
เสยีสว่นใหญ	่ผู้รับผิดชอบอาจมองไมเ่หน็ขอบเขตความรับผิดชอบ	
ของงานกองทุนว่ามีมากกว่านั้น	 บางแห่งยังเข้าใจผิดคิดว่าเป็น 
เงนิทีใ่ช้สำาหรับ	อสม.	รพ.สต.	สำาหรับ	โรงเรียน	มสัยดิขอมาใช้ไมไ่ด	้
ด้วยซ้ำาไปทั้งที่ตามหลักเกณฑ์	ชาวบ้าน	5	คนก็รวมตัวขอได้แล้ว	
แต่ความเข้าใจที่ผิดทำาให้ชาวบ้านเข้าถึงกองทุนได้ยาก	 อีกอย่าง 
มันก็ไม่ใช่ภารกิจหลักของท้องถิ่นด้วย”
	 การไปถึงเป้าหมาย	อะหมัดมองว่า	
	 -	คนก็ต้องตระหนัก	เปลี่ยนความคิด	ความเชื่อ	
	 -	กระบวนการทัว่ไป	จากสือ่กระแสหลักก็ด	ีเร่ืองของการ	
ให้ความรู้กับโรงเรียนอะไรอย่างนี้ก็มีผลอยู่

	 -	สิง่แวดล้อม	มองวา่ถา้พืน้ทีม่าก	คนออกมา	อยา่งสนาม	
ของตำาบลแค	ถ้ากว้างกว่านี้	คนน่าจะออกมามากกว่านี้	สำาหรับ	
พื้นที่ที่มีอยู่เดิม	 ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สร้างไว้เพื่อ	 PA	 แต่มันก็	
มาใช้ส่งเสริม	PA	ได้	อย่างถนนแปดคดที่หมู่บ้านเรา	เป็นถนน	
คอนกรีตธรรมดา	แต่บรรยากาศ	อารมณ์	เลยเกิดขึ้นได้เอง	
	 “ต้องสร้างบรรยากาศ	 กิจกรรม	 พื้นที่	 เอาความรู้ลงไป	
และต้องเปดิมติิของ	PA	ดว้ยว่า	มนัไมใ่ช่แคกี่ฬา	หรือออกกำาลังกาย	
แตว่ถิชีีวติ	หรือยอ้นกลับไปหาวถิเีดิมของเราก็ยงัทำาได้ในเร่ืองของ	
PA	เร่ืองอ่ืนเช่ือมโยงได้	เช่น	เรารณรงคใ์หค้นไปละหมาดทีม่สัยดิ	
จากทีข่ีม่อเตอร์ไซคก็์หนัมาเดนิ	ช่วยประหยดัพลังงาน	สอดคล้อง	
กับศาสนา	ในทางศาสนาอิสลามเองก็พูดเอาไว้ว่า
	 “เดินไปได้บุญมากกว่า	 ย่างแต่ละย่างจะได้ความดีเพิ่ม	
มาหนึง่	ความช่ัวความผิดถกูปลดไปหนึง่	เพิม่บญุ	ลดบาปอยา่งหนึง่	
เราอธิบายเรื่องแบบนี้เป็น	PA	ได้”	
 ปรเมศวร์ เอยีดเพช็ร	นติกิรปฏิบตักิาร	อบต.แค	อ.จะนะ	
จนท.กองทนุสุขภาพตำาบลแค	เลา่วา่	เขาเองเปน็คนพื้นเพอำาเภอ	
สะเดา	จังหวัดสงขลา	ที่นั่นมีการเล่นลูกมอ	เพียงแต่ใช้ลูกเทนนิส	
แทนก้อนกระดาษ	 ลักษณะการเล่นก็คล้ายเบสบอล	 ทีมฝ่ายรับ 
จะถือไมค้อยตีลูกทีเ่พือ่นขวา้งมา	จะยากขึน้มาอีกหนอ่ย	มนัเปน็	
การประยุกต์ของเด็ก	แต่ละชุมชนไม่เหมือนกัน
	 สำาหรับงานของกองทนุสขุภาพตำาบลเขามองวา่	บางอยา่ง	
ต้องกระตุ้นให้ชาวบ้านเขาทำา	
	 “แอโรบิกเขาเต้นอยู่แล้ว	 แต่ว่าเราไปชวนแกนนำาเขามา	
เขียนโครงการง่ายๆ	เราต้องช่วยเขา	เพราะว่าชาวบ้านเขาก็ไม่ได้
เก่งในเร่ืองแบบนี	้ตอนนีท้ำาไดค้อ่นขา้งด	ีเพราะฝา่ยเจา้หนา้ทีล่งไป	
ดูแลอย่างใกล้ชิด”
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	 รูปแบบบริหารกองทนุ	เขาเล่าว่า	เมือ่มโีครงการเสนอเขา้มา	

เอาเข้าที่ประชุมกรรมการ	ซึ่งมี	นายก	อบต.	รพ.สต.	ชาวบ้าน	

ตัวแทนหมู่บ้าน	ร่วมกันพิจารณา

	 ทุนเดิมของพื้นที่เป็นแอโรบิก	พอมา	PA	เขาก็ไม่ได้มอง	

ว่าแตกต่าง	อยากให้มีอะไรที่แตกต่างไปบ้าง

	 “แอโรบิกอาจไม่ใช่โครงการที่ว้าวหรือดีเด่น	 แต่ว่าเป็น	

โครงการที่มีประโยชน์	ควรจะทำาต่อไปเรื่อยๆ	อย่างน้อยแม่บ้าน	

มาเต้นแอโรบิกกันในตำาบลเราก็มีจุดรวมกันจุดเดียวที่สนามกีฬา	

อบต.”	ปรเมศวร์เล่า	ในตำาบลมีทั้งไทยพุทธและมุสลิมอยู่ร่วมกัน	

อย่างสมานฉันท์	 เพียงแต่ปัญหาเก่ียวกับระยะทางจึงมีการแตก 

กลุ่มออกกำาลังกายออกเป็น	2	กลุ่มตามความสะดวก

	 “ผมมองว่า	 คนในตำาบลแคชอบออกกำาลังกายกันมาก	
โดยสนามกีฬาของตำาบลแคคนเต็มตลอด	 มาวิ่งมาเล่นฟุตบอล	
เล่นวอลเลย์บอล	คนตำาบลอื่นอย่างตำาบลน้ำาขาวที่ใกล้กันก็มาใช้	
พื้นที่เราด้วย	 เรามีอุปกรณ์ที่	 อบจ.สนับสนุน	 และคนที่มาใช้	
ก็มีทุกวัย”
	 เขามองว่า	 ในพื้นที่ละแวกเดียวกันถือว่าตำาบลแค	
เป็นผู้นำาด้านออกกำาลังกาย	 ในปี	 62	 มีโครงการเก่ียวกับ	 PA	
ในตำาบลแคเสนอผ่านกองทุน	 2	 โครงการ	 เก่ียวกับแอโรบิก	 
2	 กลุ่ม	 แกนนำาค่อนข้างเข้มแข็ง	 คนมาร่วมอย่างน้อยวันละ	 
20-30	คน	
	 “ดา้นความรู้	อุปกรณ์	เขาก็เขยีนโครงการมา	แตผ่มไดบ้อก	
เขาว่า	พอปีที่	 2	 เมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้ว	ก็ต้องนำาตัวเองได้แล้ว 
ชักชวนผู้คนให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ดูให้เห็นการพัฒนาตัวขยายขึ้น 
เราจะได้สนับสนุนเรื่องอื่นแทน”
	 จากความสำาเร็จดังกล่าว	 เร่ืองนี้ส่งผลให้ทาง	 อบต.แค	
หันมาสนับสนุนการสร้างสนามกีฬา	และสร้างสวนหย่อมเพิ่มขึ้น	
โดยใสไ่วใ้นแผนป	ี2563	บนแนวคดิว่า	คนบา้นแคชอบออกกำาลังกาย	
แนวโน้มที่จะเกิดพื้นที่สร้างสรรค์มากขึ้น	ส่วนการนำา	PA	ไปถึง	
นโยบายท้องถิ่น	 ปรเมศวร์มองว่ามีความเป็นไปได้	 แต่คิดว่า	
ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่ง	
	 “ผมมองว่านโยบายทอ้งถิน่มหีลายดา้น	มองวา่หนา้ทีห่ลัก	
ของท้องถิ่นคือการทำาประโยชน์	 บริการสาธารณะ	 ซึ่งคนมองว่า	
เพยีงแต่ถนน	ประปา	ไฟฟา้	แตส่ขุภาพ	ความเปน็อยูข่องประชาชน	
ถูกมองในระดับที่รองลงมา	 ผู้นำาก็มีส่วนต่อเร่ืองนี้แต่ถ้าชุมชนมี 
ความเข้มแข็งในเรื่องนี้	ผู้นำาจะหันกลับมามองชุมชน	เพราะผู้นำา	
เขาก็ต้องอยู่กับชุมชน	 ชาวบ้านอยากได้อะไร	 เขาก็ต้องทำาตาม 
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ความต้องการของชาวบ้าน	ความคิดผม	ต้องใส่เรื่องนี้ที่ชาวบ้าน	
ชุมชนก่อน	แต่เราก็ตอ้งใหผู้้นำามคีวามรู้เก่ียวกับเร่ืองนีเ้หมอืนกัน”	
เขาว่า
	 เมื่อชาวบ้านเข้มแข็งและขยายไปยังกลุ่มอื่นได้	มีรูปแบบ	
อื่น	 โครงการเพิ่มมากขึ้น	 และหากพบว่าปี	 2563	 กองทุนจะมี 
กิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้น	 อาจมีโครงการที่ทำาตามมาเพื่อ 
รองรับโครงการของ	อบต.เอง	ร่วมมือกับ	รพ.สต.	และโรงเรียน 
ที่ช่วยผลักดันเรื่องนี้ร่วมกัน
	 เป้าหมายความสำาเร็จ	 เขามองว่าสุขภาพประชาชน	
เป็นหลัก	การประเมินก็ต้องมองสุขภาพเป็นเกณฑ์	มองไปถึงโรค
ทีเ่กิดมาจากกิจกรรมทางกายทีน่อ้ยเกินไป	แมอ้าจวดัยากสกัหนอ่ย	
เพราะอย่างเบาหวาน	 ความดันก็จะมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้อง	 PA	
เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถลดปัจจัยเสี่ยงส่วนนั้นได้
	 “โครงการ	 PA	 ในกองทุน	 เป็นโครงการหลักๆ	
ที่ประชาชนจะเห็นว่าการทำา	PA	ทำาอะไรได้มาก	อย่างมาขอทุน
สนบัสนนุการออกกำาลังกายได	้จริงแล้วก็มโีครงการอ่ืนๆ	อีกเยอะ	
ที่ประชาชนเขาสนใจ	 เช่น	 เรื่องผัก	 คนสนใจเยอะ	 เขาก็มองว่า	
เช่ือมโยงกันได้	 อย่างโครงการของครูอะหมัด	 เช่ือมโยงกัน	
ได้เยอะแยะ”	
	 นติิกรปฏิบัตกิาร	อบต.แค	มองวา่	ชาวบา้นเรียนรู้มากขึน้	
อย่างเขาเห็นว่ากลุ่มหนึ่งของบประมาณมาเต้นแอโรบิกได้	 เขาก็ 
อยากขอเงินมาให้เด็กเลิกบุหรี่	เขาจะเห็นว่ามีกองทุนที่สนับสนุน
เขาอยู	่ก็จะเขา้มาหากองทนุมาคยุวา่จะทำาอยา่งไร	กองทนุมโีอกาส	
รับฟงัแนวคดิเขา	ทำาเปน็หนทางทีจ่ะมาออกแบบร่วมกัน	คร้ังแรก	
เขาอาจจะทำาไม่ถูกต้อง	100%	แต่ว่า	อบต.เป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือ
เพื่อให้เขานำาเงินตรงนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด	

	 “ตามเป้าหมายของ	สปสช.ที่ต้องการให้คนใช้เงินกองทุน
ให้เกิดประโยชน์	ที่ตำาบลแค	เราถือว่าสำาเร็จแล้ว	ผมก็ถือว่าเป็น 
เป้าหมายขั้นแรกของกองทุน	 แต่เรายังมองไปถึงประโยชน์ของ 
ประชาชนที่มากกว่านั้น	อย่าง	PA	หรือโครงการเกี่ยวกับปลูกผัก	
อาหารปลอดภยั	ปจัจยัเสีย่ง	ทีเ่พิม่ขึน้มา	ผมมองว่าตรงนัน้แหละ	
คอืความสำาเร็จของชุมชน	เกิดการมสีว่นร่วม	มากกวา่การกระจาย	
งบประมาณเพียงอย่างเดียว	 นั่นจะเกิดประโยชน์กับชุมชนทำา 
อย่างไรเราจึงจะเข้าถึงชุมชนให้ได้มากที่สุด”
	 แม้ชาวบ้านอาจไม่รู้อะไรมากเก่ียวกับเร่ืองนี้	 แต่พบว่า	 
ชาวบ้านมีแนวคิดจากสิ่งที่เป็นอยู่	 วิถีชีวิตรู้ว่าควรทำาโครงการ 
แบบไหนที่ตอบโจทย์	อาจไม่ถูกระเบียบกองทุน	แต่การพยายาม	
ช่วยเหลือ	ปรับแก้	ก็ช่วยพฒันามากขึน้	เงนิกองทนุสขุภาพตำาบล	
เป็นเงินของชุมชน	ตำาบล	เพราะส่วนหนึ่งสนับสนุนจาก	สปสช.
แต่ส่วนหนึ่ง	ท้องถิ่นสมทบเข้าไป	อบต.เห็นโอกาสว่ามันสามารถ	
ขับเคล่ือนงานบางอย่างที่มันไม่ต้องใช้เงินตามระเบียบของ	 
อบต.ได้	 เขาก็เอามาทำากิจกรรม	บางโครงการ	อบต.ก็มาขอเงิน	
กองทุนได้	จึงค่อนข้างได้รับความสำาคัญ	
	 “ทีนี่ก็ให้อิสระในการบริงานเงินกองทุน	นายก	อบต.แค	
เองก็พร้อมรับฟังว่าชาวบ้านเสนออะไร	 ได้ประโยชน์เร่ืองอะไร	
ถ้าเหมาะสมก็พร้อมอนุมัติ	 มองประโยชน์ชุมชนเป็นหลัก	 อันนี้ 
ต้องขึ้นอยู่กับบุคลิกผู้นำาแต่ละแห่งด้วยเหมือนกัน”	 ปรเมศวร์ 
กล่าว
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6
เครอืข�่ยเขม้แขง็-ผูน้ำ�สนบัสนนุ
ปจัจยัคว�มสำ�เรจ็ PA ทีอ่ใุดเจรญิ

	 จากนกัวทิยาศาสตร์การกีฬา	มาเปน็เจา้หนา้ทีกี่ฬาประจำา	

อำาเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล	 พฤทธิพร เสือทอง	 ยังเป็น 
หัวเร่ียวหัวแรงในฐานะประธานชมรมแอโรบิกเพื่อสุขภาพ	

ตำาบลอุใดเจริญอีกด้วย	 มีส่วนผลักดันกิจกรรมทางกาย	 ในพื้นที่	

2	โครงการคือ

	 1.	โครงการร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการเพื่อลูกรัก	ซึ่งจะ	

ดำาเนนิการช่วงปดิภาคเรียนฤดรู้อนทำามา	2	ป	ีดว้ยจดุประสงคห์ลัก	

ลดภาระผู้ปกครองช่วงปดิภาคเรียน	ต้องการใหเ้ดก็ใช้เวลาวา่งเปน็	

ประโยชน์ช่วงปิดเทอมดีกว่าติดอยู่กับทีวี	 เล่นเกม	 เล่นโทรศัพท์	

เพียงอย่างเดียว

	 “แบ่งเด็กเป็น	2	กลุ่มคือ	5-11	ปี	ใช้กิจกรรมฝึกสมาธิ	

นันทนาการ	 วาดรูป	 เล่านิทาน	 งานประดิษฐ์	 ส่วนกิจกรรม 
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ทางกายที่ฝึกเด็กให้มีความแข็งแรง	 เป็นทักษะศิลปะป้องกันตัว	

และฟตุบอลช่วง	9	ปขีึน้ไป	เปน็วยัทีเ่ขา้สูว่ยัรุ่น	เราเนน้ฝกึทกัษะกีฬา	

วอลเลย์บอล	 เพราะในโรงเรียนจะไม่มีโอกาสฝึกฝนทักษะแบบนี้	

ได้จริงจัง”

	 พฤทธิพรเล่า	 ใช้เวลาราวสัก	15	วัน	ก็พอสอนพื้นฐาน	

อย่างถูกต้อง	 โดยเชิญวิทยากรที่ รู้เช่ียวชาญโดยตรงมาสอน	

โดยในปี	2563	จะเอาผลการดำาเนินงานปีที่แล้วมาแก้ไข	กิจกรรม	

บางอย่าง	 เด็กเล็กกับเด็กใหญ่มาทำาร่วมกันจะไม่ค่อยมีความสุข	

ไม่สอดคล้องช่วงวัย	จะมาแยกกิจกรรมให้สอดคล้องกับช่วงวัย		

	 2.	โครงการออกกำาลังกายได้สุขภาพ	 บนแนวคิดว่า	 

บนพื้นฐานทำาอะไรก็ได้ให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นจากการ	

เคล่ือนไหวรูปแบบไหนก็ได	้อยา่งบาสโลบ	ไลนแ์ดนซ์	โยคะบำาบดั	

แอโรบิก

	 “อันนีม้กีารทดสอบสมรรถภาพทางกาย	ตา่งจากกลุ่มเดก็	

ตรงที่เราต้องการให้เขาเคล่ือนไหวร่างกายและเกิดประโยชน์กับ 

ตัวเอง	อย่างบาสโลบ	เคลื่อนไหวที่เกิดสมาธิ	ได้เพื่อน	เพราะการ	

รวมกลุ่มจะเกิดแรงจูงใจที่จะให้เขามาออกกำาลังกายมากขึ้น”

	 เธอมองว่า	 ภารกิจของผู้คนแต่ละวัน	 ต้องทำางาน	 ดูแล	

ครอบครัว	ตอนเยน็เปน็ช่วงทีจ่ะได้มาพบปะ	พดูคยุ	ออกกำาลังกาย	

ด้วยกัน	 สร้างความสุขและรอคอยการกลับมาพบกันในวันต่อไป 

การไดเ้พือ่นพดูคยุแลกเปล่ียนกัน	ทกุการเคล่ือนไหวก็ไดป้ระโยชน	์

กับร่างกายและจิตใจ

	 ในฐานะนักวิทยาศาสตร์การกีฬา	 พฤทธิพรปรับท่าเต้น 

แอโรบิกให้เข้ากับบริบทของคนแต่ละกลุ่มวัยที่มีความพร้อม 

ต่างกัน	ทั้งในเรื่องท่าทางและระยะเวลาในการเต้น	

	 “เราบอกว่า	 การออกกำาลังกายนั้น	 ประโยชน์และโทษ	

ก็มีเท่ากัน	 ต้องทำาให้ถูกต้องจึงจะได้ประโยชน์”	 เธอเล่าและว่า 

ในช่ัวโมงลีลาศและบาสโลบจะบอกวา่การนบัจงัหวะ	ฝกึใหน้บัและ	

คิดไปด้วย	นอกจากได้สมาธิ	ยังลดอาการอัลไซเมอร์

	 “คนทัว่ไปมกัคดิวา่การไดเ้หงือ่	ออกแรง	อยา่งการกรีดยาง	

คือการออกกำาลังกาย	 จริงแล้วไม่ใช่	 เพราะการออกกำาลังกาย 

จะต้องเป็นการหล่ังสารความสุข	 แต่การทำางานมีความรีบเร่ง	

แข่งเวลา	นั่นอาจจะมีความเครียดมากกว่าเราก็บอก	หลังจากนั้น 

เขาก็มาออกกำาลังกายจะเหน็วา่มคีวามแตกต่างตามมา	นอนหลับ	

สบาย	คนหนึ่งที่เป็นภูมิแพ้บ่อย	ภูมิแพ้จะหายไป”

	 เนือ่งจากในชุมชนแหง่นีม้ทีัง้พทุธและมสุลิม	พีน่อ้งมสุลิม	

มขีอ้จำากัดในการออกกำาลังกาย	ดา้นการใช้เคร่ืองเสยีง	การประกอบ	
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เพลง	 การใช้ท่ารำา	 การแต่งตัวมิดชิด	 เธอจึงใช้วิธีสร้างแกนนำา	

ไปขยายแนวคิด	 หาสมาชิก	 ทำาต่อๆ	 กันไปในตำาบลอุใดเจริญ	

พอมีกิจกรรมใหญ่ๆ	 ค่อยมารวมกัน	 มีการสร้างเครือข่าย 

คนออกกำาลังกายเป็นชมรม	และกำาลังเป็นเครือข่ายระดับอำาเภอ	

ในงานกิจกรรมอำาเภอทุกอย่าง	 จะแทรกกิจกรรมทางกาย	

อย่างเช่น	 เต้นบาสโลบเปิดงานต่างๆ	 ตำาบลอุใดเจริญจะเป็น	

เครือข่ายแม่

	 พฤทธิพร	 ยังผลักดันการออกกำาลังกายด้วยแอโรบิก 

มโนราห์	 จนทางจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญไปทำาการแสดง	 และ 

มีแนวคิดเชิญแต่ละกลุ่มที่สนใจมาอบรมมโนราห์ขั้นพื้นฐานเพื่อ 

เอาทักษะที่ถูกต้องมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมทางกาย	

	 “แอโรบกิมโนราห	์ผู้สงูอายบุางคนเครียดทีท่ำาตามทา่ทาง	

ทีเ่ราสอนไมไ่ด	้เราอธิบายและใหเ้ขาทำาตามความถนดั	สอดคล้อง	

แต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน	เราพยายามหาทางเลือกให้เขา”

	 ในฐานะนักวิทยาศาสตร์การกีฬา	 พฤทธิพรกล่าวว่า	 

ชาวบ้านอาจมองแค่ว่าสิ่งที่กำาลังทำาแค่การเต้นตามเท่านั้น	

แต่แท้จริงแล้ว	 ครูผู้นำาก็ต้องบอกว่าอะไรทำาได้	 หรือท่าเดียวกัน	

บางคนทำาไม่ได้อย่าฝืน	การออกกำาลังต้องทำาตามลำาดับ	ช่วงแรก	

วอร์มยืดกล้ามเนื้อ	ข้อต่อ	ช่วงที่	2	ช่วงเร็ว	อย่าปรับท่าตามครู

ทุกอย่างที่ฝืนตัวเอง	และช่วง	3	วอร์มดาวน์

 อรอนงค ์ขนุราช ประธานศนูยส์าธารณสขุมลูฐาน	ชุมชน	

หมู	่9	ตำาบลอุใดเจริญ	เล่าวา่	เมือ่ไดร่้วมกิจกรรมของ	“พฤทธิพร”	

ในชมรมแอโรบิกเพื่อสุขภาพตำาบลอุใดเจริญ	 แล้วไปขยายผล	

ต่อในชุมชน	ในหมู่บ้านตัวเอง	จัดทำาโครงการรักสุขภาพ	คนหมู่ 

ที่	 9	 กิจกรรมมีการตรวจคัดกรอง	 วัดความดัน	 เจาะเลือด	 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้ว	 มาออก 

กำาลังกายใช้หลัก	3อ.2ส.

	 “ที่ผ่านมาใช้กิจกรรมเต้นแอโรบิกทุกวัน	 ปรับเปล่ียน	

เมนูอาหารในกลุ่ม	 ให้มาทำาเมนูสุขภาพ	 กลุ่มเป้าหมายมี	

วัยทำางาน	สูงอายุ	และเยาวชน	ราว	30	คนมีหมู่บ้านใกล้เคียง	

มาร่วมด้วย	6-7	คน”

	 อรอนงค์มองว่ากิจกรรมทางกาย	 เป็นกิจกรรมที่เราทำา	

กันอยูแ่ล้ว	ทกุอยา่งในชีวติประจำาวัน	ไมต้่องการใหค้นมพีฤตกิรรม	

เนือยนิ่ง	 กระตุ้นให้ตัวเองมีความกระตือรือร้น	 ทำาโน่นทำานี่	 

ไม่เบื่อไม่เซ็ง	
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	 “ให้เขามีกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เขาทำาได้	 พร้อมท่ีจะทำา	 

ไมจ่ำาเปน็วา่ไปบงัคบัใหเ้ขาทำาแอโรบิก	ไมจ่ำาเป็นต้องใหเ้ขามาชมรม	

จะทำาที่บ้านก็ได้ให้เขาได้มีกิจกรรม	อย่างปลูกผักในพื้นที่บ้านเรา	

คนก็มีกิจกรรมทางกายอยู่แล้ว	 แม้แต่ในกลุ่มผู้สูงอายุเขาก็ถอน 

หญ้าดายหญ้าข้างบ้าน	ยกเว้นว่าผู้ป่วยติดเตียง”	

	 เธอมองว่าด้วยที่นี่เป็นชุมชนเกษตร	 ต้องมีอะไรทำา 
ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็กรีดยางเป็นงานหลัก	 เคล่ือนไหวอยู่แล้ว 
แต่ผลกระทบจากอาชีพนั่นอีกเรื่องหนึ่ง
	 “เขาก็คิดว่าการกรีดยางเป็นการออกกำาลังกาย	 มันก็จริง	
แต่บางอย่างมันเกิดผลกระทบจากการเคล่ือนไหวเหล่านั้นอยู่ 
เหมอืนกัน”	อรอนงคม์องวา่	ปญัหาการขาด	PA	เกิดกับชุมชนเมอืง	
มากกว่า	 เพราะคนที่นั่นไม่สามารถมีโอกาสเคล่ือนไหวอะไร	
ได้มากนักจากความจำากัดทางพื้นที่	 อาชีพสำาหรับคนชนบท 
มีโอกาสขยับเขยื้อนในชีวิตประจำาวัน	
	 สำาหรับกิจกรรมใหม่ที่อรอนงค์นำาลงไปสู่ชาวบ้าน	 เป็น	
กิจกรรมโยคะบำาบัดใช้ยางยืด	 สำาหรับคนที่มีน้ำาหนักเกินเกณฑ์ 
มาตรฐาน	 โดยคนที่มาร่วมกิจกรรมปัญหาพื้นฐาน	 เบาหวาน	
ความดัน	 หรือเป็นผู้สูงอายุที่ปวดเมื่อย	 จะมีการช่ังน้ำาหนัก	
วัดความดัน	 วัดค่าน้ำาตาล	 พบว่าเมื่อผ่านการทำากิจกรรม	
ความดันลด	รอบเอวลด	
	 “มาถึงโครงการปีนี้	 เราปรับให้คนที่เต้นแอโรบิกไม่ได้	
หนัมาทำายางยดืบำาบดั	ทีเ่หน็ไดชั้ดคอืน้ำาหนกัลดทกุคน”	นอกจาก	
ออกกำาลังกาย	อรอนงค์ยังแนะนำาเมนูอาหารให้เปลี่ยนจากที่กิน
แกงกะทิเป็นประจำา	หันมาทานผัก	ยำา	ให้ทดลองว่าในหนึ่งเดือน
ถ้าทำาอย่างนี้แล้วน้ำาหนักเขาจะลดหรือไม่	 ปรากฏว่าส่วนมาก 
น้ำาหนักจะลดลง	
 สาวติรี อนันตะพงษ ์เจา้พนกังานสาธารณสขุชำานาญงาน	
ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนสุขภาพตำาบล	 ความเข้าใจชาวบ้าน	
เกี่ยวกับ	PA	หรือกิจกรรมทางกายยังไม่ชัด	คนทั่วไปเข้าใจเรื่อง 
ออกกำาลังกายมากกว่าคำาว่า	PA
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	 “อย่างโครงการที่เกิดขึ้นในตำาบลอุใดเจริญ	 มองเห็นว่า 

ในช่วงปิดเทอมเด็กยังว่างอยู่และมีงบกองทุน	 ก็มาพิจารณา	

มาเช่ือมโยงกันได้ในช่วง	 15	 วันที่ปิดเทอม	 เราก็อยากให้เด็ก 

ออกจากบ้านมาทำากิจกรรมมากกว่านั่งอยู่หน้าทีวี	 เลยเอามา	

ใช้ที่โรงเรียน	มีกิจกรรมออกกำาลังกายอยู่แล้ว	แต่ส่วนนี้มีแนวคิด	

กีฬาเพื่อลูกรักเพิ่มเข้ามา	

	 สาวิตรีเล่าว่า	 กองทุน	 สปสช.เข้ามาเมื่อปี	 52-53	 ซ่ึง	

นายพรภิรมย์ คมขำา	 นายก	 อบต.อุใดเจริญ	 ประธานกองทุน	
ให้ความสำาคัญเรื่องนี้	ช่วงแรกชาวบ้านไม่รู้ว่า	อบต.มีงบกองทุน	

ตรงนี	้รู้แต่วา่นีค่อืงบ	อบต.	ตอนหลังมกีารประชาสมัพนัธ์ออกไป	

มีการพูดคุยถึงปัญหา	 ว่านี่ไม่ใช่งบ	 อบต.	 เพราะต้องเข้าแผน	

อีกแบบหนึ่ง

	 “เราก็บอกว่า	 มีงบกองทุนสุขภาพตำาบล	 เพื่อช่วยให้	 

ประชาชนมงีบไปช่วยพฒันาดา้นร่างกาย	ภาคประชาชนอะไรก็ได	้

ที่ต้องการไปแก้ปัญหา”

	 เธอเล่าว่า	ตอนแรกทำาไกด์ไลน์ให้เขาก่อน	ให้เขาทำาหรือ

ทำาโครงการแล้วไปยื่นให้เขาทำาเลย	 หรือเอาตัวอย่างโครงการ	

ไปใหท้ำา	แตค่นอาจยงัไมเ่ขา้ใจ	เพราะชาวบา้น	อยากไดส้ิง่ก่อสร้าง	

อยากสร้างอะไร	ได้อะไรบางอยา่ง	ต้องอธิบายเขาวา่กองทนุสขุภาพ	

ตำาบลจะทำาอะไรได้	 

	 “ทำากับ	 อสม.ที่เข้าใจง่ายกว่ากลุ่มอ่ืน	 หลังจากที่เขา	

เข้าใจแล้ว	 เขาจะรับรู้ว่าการใช้กองทุน	 ต้องมีความเป็นกลุ่ม	

เขาก็ไปตั้งชมรม	 รวมกลุ่มคนที่มีแนวคิดเดียวกัน	 สร้างแกนนำา	

พัฒนาแกนนำาในชุมชน	ปรับให้เข้ากับกองทุน

	 มีคำาถามมากมายจากคนทำาโครงการ	 โดยเฉพาะพบว่า	

ไม่ง่ายอย่างที่คิด	 ไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์กองทุนงบประมาณว่า 

ตัวไหนได้หรือไม่ได้รายละเอียดงบประมาณว่าใช้อย่างไร

	 “หลักการและกระบวนการ	 ค่อยสร้างความเข้าใจไป	 

เบ้ืองต้นต้องรู้หลักการเร่ิมมาจากที่ให้มองว่าชุมชนเขามีปัญหา	

อะไร	อยา่งเขามาปรึกษาวา่ทีห่มูบ่า้นมคีนแก่อยากออกกำาลังกาย	

แต่ไปไหนไม่ได้	 ทำาอย่างไร	 ชาวบ้านอยากมีที่ออกกำาลังกาย	

จะทำาอยา่งไรได้บา้ง	ก็เรียกมาคยุวา่	ต้องการแบบไหน	จะทำาอะไร	

ได้หัวข้อมาแล้วก็ไปดูว่า	สิ่งที่จะทำาต้องใช้อุปกรณ์อะไร	แล้วมาดู	

กันว่าอะไรจะใช้ได้แค่ไหน”
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	 สิ่งที่ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนสุขภาพตำาบล	 และคณะ 

กรรมการกองทุนพยายามทำาคือการแนะนำา	 สอนให้เขาทำาเป็น	

จนปัจจุบัน	 ชมรม	 องค์กรภาคประชาชนของตำาบลอุใดเจริญ	

สามารถทำาโครงการเองได้ระดับหนึ่ง

	 สำาหรับการขบัเคล่ือนกองทนุทำาใหเ้หน็ศกัยภาพของพืน้ที	่

ปรับทัศนคติของคนในชุมชนที่ทำางานด้านสุขภาพ	 สร้างขวัญ	

กำาลังใจ	 เปิดแนวทาง	ช่องทาง	 เพื่อให้เขามีโอกาสเข้ามาเอางบ	

ไปพฒันา	อยา่งไรก็ตาม	กระบวนการกองทนุ	ก็ตอ้งมกีารติดตาม	

ซึ่งประธานกองทุน	 จะให้ความสนใจการติดตามว่าทำาจริงหรือไม่

ต้องมีกรรมการติดตาม	

	 คณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำาบลอุใดเจริญ	 มองว่า 

อยากให้งบประมาณส่วนนี้ไปถึงชาวบ้าน	 บนพื้นฐานชุมชน	 

ได้ประโยชน์และใช้เงินตรงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนที่ผ่านมา	

อุใดเจริญ	 มีการใช้เงินกองทุนราว	 10	 โครงการ	 โดยมี	 PA	 

3	 โครงการ	 และสุขภาพที่โยงกับ	 PA	 อีกจำานวนหนึ่ง	 ถึงกลุ่ม	

เป้าหมาย	4,000	คน	จากประชากรตามทะเบียนราษฎร์	2,700	

ครัวเรือนจำานวน	8,600	คนใน	9	หมู่บ้าน	“มองว่า	ถ้าชุมชน 

เขม้แขง็	งบประมาณมนัก็ออกไปได้ง่าย	ประเด็นปญัหายบิยอ่ยก็มา	

เคลียร์กัน	คอ่ยๆ	แก้ปมไป	อาจยากทีจ่ะใหก้รรมการทัง้หมด	เขา้ใจ	

บางคนยังยึดติด	 แต่เราจะบอกให้ชุมชนทำาตามระเบียบก็ยาก	

เพราะเขาอยู่มาแบบอิสระ	 ก็ต้องหาจุดสมดุลระหว่างสองส่วนนี้ 

ให้เข้าใจร่วมกันว่าได้แค่ไหน”

	 สาวติรีกล่าววา่	จดุเดน่ของตำาบลอุใดเจริญคอืชมรมต่างๆ	

ที่เขาเข้มแข็ง	สร้างตัวตนขึ้นมาเป็นแบบอย่างให้กับหมู่บ้านอื่นๆ	

โดยเฉพาะหมู่ที่	9	น่าสนใจ	ในการขับเคลื่อนทางสุขภาพและยัง	

สามารถสร้างเครือขา่ยโดยเฉพาะชมรมแอโรบกิ	ยงัมกีารดงึโรงเรียน	

มานำาเสนองานในกองทนุ	2-3	โครงการอยากใหง้บไปทำาในกิจกรรม	

ของโรงเรียนด้วย

	 สิง่ทีท่ำายงัไปเก่ียวกับงานพฒันาและสง่เสริมคณุภาพชีวติ

ระดับอำาเภอ	 (พชอ.)	 ซ่ึงจะมาเคล่ือนเร่ืองยาเสพติด	 อาหาร	

โภชนาการ	 กิจกรรมทางกายจะเข้าไปส่งเสริมทุกกิจกรรมได้ 

หมดเลย	

	 เธอมองว่า	 เมื่อส่วนต่างๆ	 เข้าใจการใช้งบ	 สปสช.แล้ว	

มนัจะเดนิไปของมนัเองได	้เพราะมนัสามารถทีจ่ะกระตุ้น	กรรมการ	

ได้เลยว่าสามารถใช้เงินไปทางไหน	 อันนี้แม้ผู้บริหารเปล่ียน 

ระบบนี้ก็เดินของมันต่อไปเองได้	 ไม่หายไปไหน	 เมื่อวางระบบ	
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เอาไว้ถูกต้อง	 แนวทางกรรมการ	 ระบบบริหารถูกต้อง	 ไปใน	

แนวทางที่ชัดเจน	 มองว่ากองทุนนี้จะยั่งยืน	 โดยจะขับเคล่ือน	

ด้านสุขภาพ	 และที่เก่ียวข้องครบทุกด้านไม่เฉพาะกิจกรรม 

ทางกาย

	 “คิดว่าความเข้าใจของชุมชนในปัจจุบันมีมากขึ้นแล้ว	

ไม่ใช่แค่เร่ืองออกกำาลังกาย	 แต่มีความหลากหลาย	 อะไรก็ได้ที่ 

เก่ียวกับการสร้างเสริม	ร่างกาย	จติใจ	พฒันาการต่างๆ	ทีส่ง่เสริม	

เป้าหมายต้ังแต่แม่ท้อง	 จนถึงผู้สูงอายุ	 ผู้พิการจะรู้บทบาท	

ว่าใครแค่ไหนบ้างเท่านั้นเอง”

	 ที่ตำาบลอุใดเจริญยังมีศักยภาพในการส่งเสริมกิจกรรม 

ทางกายเนื่องจากมีพื้นที่กลางคือ	ไร่สาธิต	เป็นศูนย์รวมกิจกรรม	

ของตำาบล	 เป็นที่ประวัติศาสตร์	ซึ่งในหลวง	ร.9	 เคยเสด็จเมื่อปี	

2518-19	เดมิเปน็ของนคิม	โอนใหท้อ้งถิน่	พฒันาเปน็สวนเฉลิม	

พระเกียรติให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามาพักผ่อน	 เป็นที่รวม	

ของตำาบลใช้ออกกำาลังกาย	จัดกิจกรรม	งานประเพณีต่างๆ
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7
โนร�บิกผู้สูงอ�ยุแห่งย�บี
องค์คว�มรู้ที่พร้อมส่งต่อ

	 ตำาบลยาบ	ีอำาเภอหนองจกิ	จงัหวดัปตัตาน	ีประกอบไปดว้ย	

6	 หมู่บ้าน	 กิจกรรมทางกายหรือ	 PA	 ที่ดำาเนินการอยู่ที่หมู่	 5	

บ้านคู	 เน้นกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ	 เรียกว่าโครงการกิจกรรม 

ทางกายด้วยโนราบิกจัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

ตำาบลยาบี	

 รุสลาม มะแซ	นักพัฒนาชุมชนชำานาญการ	อบต.ยาบี	

ซ่ึงมบีทบาทเปน็ผู้ช่วยเลขานกุารกองทนุหลักประกันสขุภาพ	อบต.

ยาบีเล่าว่า	ภาพรวมตำาบลยาบี	มีผู้สูงอายุ	408	ราย	ซึ่งหมู่ที่	5	

มีจำานวนผู้สูงอายุมากที่สุด	 จำานวน	 94	 ราย	 แยกเป็นเพศชาย 

23	ราย	และหญิง	71	ราย	เป็นผูสู้งอายุที่ติดเตียง	2	ราย	ติดบ้าน	

10	 ราย	 ติดสังคม	 82	 ราย	 โดยกลุ่มติดสังคมมี	 12	 ราย	

ออกไปอยู่กับลูกหลานต่างพื้นที่
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	 จากข้อมูลที่ได้ประสานกับ	 รพ.สต.ยาบี	 ผู้สูงอายุในหมู่ 
ที่	5	จะมีโรคประจำาตัวหลักๆ	ก็คือโรคความดัน	จำานวน	36	ราย	
ที่เป็นทั้งโรคความดัน	 และเบาหวาน	 13	 ราย	 จากสถิติเหล่านี้ 
ศนูยพ์ฒันาคณุภาพชีวติผู้สงูอาย	ุได้ร่วมหาแนวทางกิจกรรมในการ	
ร่วมกันลดโรค	 โดยเฉพาะความดัน	 เบาหวาน	 กับกลุ่มผู้สูงอายุ	 
คัดกิจกรรมที่จะขอสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ	
ตำาบลยาบี	 ได้ข้อสรุปเป็นการสนับสนุนการออกกำาลังกาย	
โดยโนราบิก

	 “บ้านคู	 เป็นหมู่บ้านเดียวของตำาบลยาบี	 ที่ประชากร	
นับถือศาสนาพุทธ	 100%	 วิถีชีวิตชาวบ้านคูสัมพันธ์กับการ	
ละเล่นพื้นบ้าน	 หนังตะลุง	 โนรา	 ประเพณี	 ทำาบุญเดือนสิบ	
สงกรานต	์เขา้พรรษา	เวยีนเทยีน”	รุสลามเล่า	กิจกรรมทีผู้่สงูอาย	ุ
คิดและนำามาประยุกต์	 สอดคล้องกับประเพณีจึงเลือกโนราบิก 
เพราะมีการรวมกลุ่มอนุรักษ์โนราอยู่แล้ว	เลยประยุกต์ท่ารำาโนรา	
มาเป็นท่าในการออกกำาลังกายภายใต้โนราบิก
	 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำาบลยาบี	กำาหนดให้มี
การออกกำาลังกายด้วยโนราบิกทุกวันพุธ	 ใช้เวลาแต่ละคร้ัง	
ไม่น้อยกว่า	30-40	นาที	จะมีแกนนำาผู้สูงอายุเป็นคนนำา	
	 การนำาโนราบิกจะมี	2	วิธี	1.เป็นการใช้ดนตรีสด	มีการตี	
กลอง	ฉิ่ง	ฉาบ	ระนาด	ให้กลุ่มเป้าหมายออกกำาลังกายด้วยท่า	
โนราบิก	 ด้วยท่าต่างๆ	 2.เปิดดนตรีโนราจากแผ่นบันทึกเสียง	
แล้วให้แกนนำา	 นำากลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุออกกำาลังกายด้วยท่า	
โนราบิก
	 “วันพุธไหนมีกิจกรรมอ่ืนซ้อนเข้ามา	 เราจะเล่ือนเป็น	
วันถัดไป	หรืออาจจะเป็นวันศุกร์	แต่มีข้อตกลงว่า	ในทุกสัปดาห์	
ต้องมาออกกำาลังกายร่วมกัน”	 รุสลามเล่า	 กลุ่มผู้สูงอายุที่เป็น	
เป้าหมาย	 อาจจะออกมาไม่หมด	 แต่โดยส่วนใหญ่แล้วพบว่า 
ผู้สูงอายุที่บ้านคู	มีความสนใจที่จะออกกำาลังกายและทำากิจกรรม	
ร่วมกัน	
	 หลังจากการออกกำาลังกายด้วยโนราบิกประจำาสัปดาห์	
ครบ	1	เดือน	ทาง	อบต.ยาบี	ได้ประสานไปยัง	รพ.สต.	ให้มา	
ทำาการช่ังน้ำาหนัก	 วัดรอบเอว	 คัดกรอง	 ความดัน	 เบาหวาน	

เดือนละ	1	ครั้ง	ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
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	 รุสลามเล่าว่า	 ในช่วงเดือนแรกอาจจะยังไม่เห็นผลอะไร 

มากนัก	กระทั่งเดือนที่	2	ไปจนถึงเดือนที่	4	ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของ	

โครงการ	จะเร่ิมพบวา่คา่ของความดนั	เบาหวานของกลุ่มเป้าหมาย	

ลดลง	 สุขภาพโดยรวมดีขึ้น	 จนผู้สูงอายุเรียกร้องอยากจะเพิ่ม 

กิจกรรมทางกายโดยขอเพิม่จำานวนวนั	แต่เนือ่งจากบางสว่นยงัไม	่

สะดวก	จึงยังคงเป็นไปตามโปรแกรมเดิมก่อน

	 บทสรุปหลังจากดำาเนนิการโครงการนีจ้บ	ผู้สงูอายทุีเ่ขา้ร่วม	

โครงการ	 มีความเข้าใจในเร่ืองของการออกกำาลังกายมากขึ้น	

เพราะเดือนแรกกลุ่มที่มา	ได้สะท้อนผ่านเวทีตรวจสุขภาพประจำา

เดือนไปยังคนที่ยังไม่มาเข้าร่วมให้เห็นว่าการออกกำาลังกายอย่าง

ตอ่เนือ่ง	จะทำาใหต้วัเองมสีขุภาพทีด่ขีึน้ทัง้ทางกาย	ทางสขุภาพจติ	

	 รสุลามมองทิศทางการพัฒนากจิกรรมทางกายของบา้นคู	

หลังจบโครงการนี้ว่าทาง	 อบต.ยาบี	 มองเห็นว่ากิจกรรมนี้มี 

ประโยชน์กับผู้สูงอายุ	 เลยได้ต่อยอดโครงการไปใส่ในโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุของ	 อบต.	 ที่ใช้เวลาในการศึกษา	 3	 เดือนทุก 

วันพุธ	ในแต่ละสัปดาห์	โดยโรงเรียนผู้สูงอายุมีการเรียนการสอน	

ทีแ่ตกต่างกันไป	ไมว่่าดา้นศาสนา	อาชีพ	สง่เสริมสขุภาพ	การปลูก	

ผักสวนครัว	 ฯลฯ	 แต่กิจกรรมหลัก	 อันหนึ่งที่โรงเรียนผู้สูงอายุ 

กำาหนด	นั่นคือ	 หลังจากที่นักเรียนมาเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จ	

ก่อนจะเข้าช้ันเรียน	 นักเรียนผู้สูงอายุทุกคนต้องออกกำาลังกาย	

ด้วยโนราบิก	อย่างน้อย	10-15	นาที	เพื่อเป็นการยืดเส้นยืดสาย	

ให้กับผู้สูงอายุ	ตลอดจนจบหลักสูตร	

	 ในส่วนของกองทุนสุขภาพตำาบลยาบี	 รุสลามเล่าว่า	

ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนา	 นอกเหนือจากการสนับสนุน	

งบประมาณ	 ทางกองทุนยังหาเวทีให้กลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มี 
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การแสดงในโอกาสต่างๆ	 อย่างเช่นในงานวันผู้สูงอายุ	 ในงาน	

อำาเภอยิ้มเคล่ือนที่	 และออกนอกพื้นที่ด้วยหากได้รับการ 

ประสานมา

	 “เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้สูงอายุ	นอกเหนือ	

โอกาสที่ได้ออกกำาลังกาย	 ร่างกายแข็งแรง	 สมบูรณ์	 ยังมีความ 

ภาคภูมิใจที่เขาได้เป็นผู้สูงอายุที่ยังมีความสามารถไปแสดงให้กับ	

คนรุ่นวัยต่างๆ	ให้เห็นว่า	เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง”	ผู้ช่วย

เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	อบต.ยาบีเล่า

	 อย่างไรก็ตาม	พื้นที่หมู่	5	ตำาบลยาบี	อาจยังไม่สามารถ

เป็นต้นแบบในการเกิดขึ้นกิจกรรมทางกาย	 เนื่องจากมองว่ากลุ่ม 

เปา้หมายยงัจำากัดอยูกั่บผู้สงูอาย	ุการเขา้ร่วมก็ไมอ่าจทำาไดท้กุคน	

ตามข้อจำากัดของครอบครัว	และสุขภาพร่างกายแต่ละคน

	 รุสลามมองวา่	การขยายผลเชิงพืน้ที	่การใช้กิจกรรมโนราบกิ	

มันจะไปพร้อมกับวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องที่นับถือศาสนา	

พทุธ	เพราะอีก	5	หมูบ่า้นในตำาบลยาบเีปน็มสุลิม	ไมส่ามารถทำาได	้

แต่มีแนวทางให้แกนนำาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลาน

ของพวกเขาในหมู่บ้านตัวเอง	แม้กระทั่งพื้นที่อื่นที่เขาสนใจ	หรือ	

ที่มีการรับรู้ว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นผู้นำาในการออกกำาลังกายด้วย 

โนราบิก	 ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อผ่าน	 อบต.ยาบี	 หรือที่ศูนย์ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำาบลยาบี	โดยเขาสามารถมาเรียนรู้	

ในพื้นที่
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8
แอโรบิกมุสลิมเก�ะเป�ะ
นำ�ร่องลดเสี่ยงโรค NCDs

	 โครงการส่งเสริมสุขภาพเต้นแอโรบิกแดนซ์	ปีที่	1	อบต.

เกาะเปาะ	 อ.หนองจิก	 จ.ปัตตานี	 เร่ิมโครงการเมื่อปี	 2561	

โดยชมรม	อสม.ตำาบลเกาะเปาะ	เป็นผู้ของบประมาณสนับสนุน

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำาบลเกาะเปาะ

 ญาณญา เสาวิไล	 หัวหน้าสำานักปลัด	 อบต.เกาะเปาะ	
เล่าความเปน็มาวา่	เมือ่เดอืนธันวาคมปี	2560	กองทนุหลักประกัน	

สขุภาพ	อบต.เกาะเปาะ	ไดเ้ขา้ร่วมประชุมช้ีแจง	การจดัทำาแผนงาน	

และแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ	ซึ่งเป็นการบูรณาการอาหาร	

และ	PA	โดยใช้กลไกกองทุนสุขภาพตำาบลของจังหวัดปัตตานี	

	 การประชุมคราวนัน้	มกีารหาอำาเภอนำาร่องกองทนุสขุภาพ	

ของจงัหวัดปตัตาน	ีซ่ึงอำาเภอหนองจกิได้เปน็อำาเภอนำาร่องในการ	

ทำากิจกรรม	PA
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	 หลังจากนัน้พีเ่ล้ียงจงัหวัดปตัตานคีอื	คณุมะรอกี เวาะเลง 
ได้มีแนวความคิดในการแต่งต้ังพี่เล้ียงกองทุนพื้นที่ในอำาเภอ	

หนองจิก	เป็นพี่เลี้ยงแผนงานกิจกรรมทางกาย	

	 “ในอำาเภอหนองจิกจึงมีพี่เลี้ยงในทุกกองทุน	เพราะเรามี	

แนวคิดว่า	 13	 กองทุนในอำาเภอหนองจิกต้องเดินไปด้วยกัน”	

ญาณญาเล่า	 หลังมีการแต่งตั้งพี่เลี้ยงกองทุน	 ช่วงเดือนมีนาคม	

62	 ทางคุณมะรอกีได้นำาเสนอไปยังเขต	 12	 ให้พี่เล้ียงทั้ง	 13	 

กองทุนไปศึกษาดูงานในกิจกรรมสร้างสุขประจำาปี	 2561	

ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขต	

หาดใหญ่	 ซ่ึงถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับพี่เล้ียงแต่ละกองทุน 

ได้แนวคิดกลับมาทำางานในพื้นที่ตัวเอง	

	 “ในพื้นที่เราก็พบประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคไม่ติดต่อ 

เรื้อรังหรือ	NCDs	ทางประธาน	อสม.	เลยเสนอว่าเอากลุ่มคน	

พวกนี้มาออกกำาลังกายทำากิจกรรมทางกายดีไหม	 เพื่อลดอัตรา	

ความเสี่ยง”	

	 เธอเล่าวา่	หากมกิีจกรรมพวกเขาจะไดม้พีืน้ทีด่ว้ย	เพราะ	

ก่อนหน้านี้ในตำาบลเกาะเปาะไม่มีกิจกรรมทางกาย	 ไม่มีการ	

รวมกลุ่ม	 หรือต่างคนต่างก็ทำาของตัวเองไป	 เคยมีชาวบ้าน 

มาเสนอการออกกำาลังกายเหมอืนกัน	แตต่อนนัน้ไมไ่ดด้ำาเนนิการ	

กองทุนอย่างเต็มรูปแบบ	

	 เมื่ออำาเภอหนองจิกเป็นอำาเภอนำาร่องและมีแผนงาน	

รองรับ	 ชาวบ้านก็เลยเกิดการรวมกลุ่มและมาคุยกันที่	 อบต.	

9190



PA เขยื้อนขับเคลื่อนกองทุน PA เขยื้อนขับเคลื่อนกองทุน

ซึ่งตอนนั้นมีนายจักรพงษ์ อรุณรัตน์ ปลัด	อบต.เป็นเลขานุการ
กองทุนได้ให้ความสำาคัญตรงนี้	 เลยเกิดเป็นโครงการส่งเสริม 

สุขภาพ	เต้นแอโรบิกแดนซ์	ปีที่	1

	 “ถามว่าทำาไมเลือกเต้นแอโรบิก	 เพราะว่าใช้อุปกรณ์	

ไม่เยอะ	 ใช้แค่เพลง	 ใช้คนนำา	 ส่วนพื้นที่ทำากิจกรรมก็ใช้ที่หน้า 

ลานเอนกประสงค์ที่	อบต.”	หัวหน้าสำานักปลัด	ต.เกาะเปาะเล่า	

ตอนแรกคัดเลือกคนที่มาเข้าร่วมจาก	2	กลุ่มหลักคือ	1.กลุ่มคน	

วัยทำางาน	 และ	 2.คนที่ป่วย	 NCDs	 มาเข้าร่วม	 มีการจัดเต้น	

สัปดาห์ละ	3	ครั้ง	เวลา	16.30-17.30	น.	

	 “เราก็แจ้งชาวบ้านทั้ง	 3	 หมู่บ้านในตำาบลว่าสามารถ	

มาเขา้ร่วมใช้พืน้ทีไ่ด	้ลานพืน้คอนกรีตมคีวามจุประมาณ	100	คน	

ซ่ึงในการดำาเนินการจริงก็พบว่ามีคนมาร่วมคร้ังละประมาณ 

30	คน	สว่นใหญเ่ป็นผู้หญงิวยัทำางาน	อาย	ุ18-64	ป	ีผู้ชายมบีา้ง	

จำานวนน้อย”

	 ต.เกาะเปาะมีประชากร	3,000	กว่าคน	จาก	600	กว่า	

หลังคาเรือน	เป็นมุสลิม	100%	แต่การเต้นแอโรบิก	ไม่มีปัญหา 

ในด้านข้อจำากัดทางศาสนา	 เนื่องจากผู้นำาศาสนามีความเข้าใจ	

กิจกรรม	PA	ทำาตามหลักศาสนา	แต่งกายมดิชิดสวมกางเกงวอร์ม	

เสื้อกีฬา	 สวมฮิญาบ	 ท่าที่ใช้ก็เป็นท่าทั่วไปไม่ได้ประยุกต์อะไร 

มาก	

	 “ผู้นำาศาสนามีความเข้าใจเพราะภรรยาของโต๊ะอิหม่าม	

ป่วยเป็นโรคเบาหวาน	ก็พาภรรยามาเต้นด้วย”	ญาณญาเล่า

	 ดำาเนนิการในป	ี61	ผ่านมาในป	ี62	ชาวบา้นเหน็ประโยชน	์

ก็ยังจัดเต้นต่อเนื่อง	โดยไม่ได้ใช้เงินกองทุน	สำาหรับปี	63	กลับมา	

ดำาเนนิการโดยใช้งบกองทนุอีกคร้ัง	โดยเปล่ียนสถานที	่อบต.	ไปที	่

รพ.สต.	 เนื่องจากสถานที่ใหม่เป็นลานออกกำาลังกาย	 อันอยู่ใน 

จุดศูนย์กลาง	 สะดวกสำาหรับคนทั้ง	 3	 หมู่บ้านจะมาเข้าร่วม	

มากกว่าเดิม	โครงการส่งเสริมสุขภาพ	เต้นแอโรบิกแดนซ์ปี	2563	

อนุมัติแล้ว	แต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	จึงต้องชะลอ
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โดยช่วงการแพร่ระบาดของโรคได้หันไปส่งเสริม	PA	ที่อยู่ในชีวิต	

ประจำาวนั	เนน้กิจกรรมของแต่ละครอบครัว	อยา่งการซ่อมแซมบา้น	

และรวมกลุ่มกันปลูกผักสวนครัว	 ซ่ึงใช้พื้นที่ของแพทย์ตำาบล 

ทีอ่ยูใ่นกลุ่มแอโรบิกมาร่วมกลุ่มกันปลูกได้	ผักแบง่กันรับประทาน	 

เหลือก็ขาย	โดยญาณญาจะเปน็คนหาตลาด	และสอนใหช้าวบา้น	

ทำาน้ำาหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการปลูกผักด้วย

	 “เพราะว่าเราดูแลเกี่ยวกับการจัดการขยะด้วย	 ก็เอาขยะ	

อินทรีย์ในครัวเรือนมาทำาปุ๋ย	จะได้นำามาใช้ในสวนของเขา”

	 ญาณญามองวา่	ชาวบ้านทีน่ีม่คีวามเขา้ใจคำาวา่	PA	แมว้า่	

เดมิทเีธอเองก็ไมคุ้่นชินกับคำาวา่	PA	หรือกิจกรรมทางกายมาก่อน	

จะโฟกัสที่การออกกำาลังกายมากกว่า

	 “หลังปี	 2560-61	 คำาว่า	 PA	 เริ่มมา	 เราก็พบว่า	 PA	
มีความหมายมากกว่าการออกกำาลังกาย	เราไปคุยกับชาวบ้านว่า	
PA	 ไม่ได้มีความหมายแค่การออกกำาลังกาย	 แต่มันหมายถึง 
การเคล่ือนไหวร่างกาย	เพิม่พลังกล้ามเนือ้	อะไรอยา่งนี	้ชาวบา้น	
ก็เริ่มเห็นความสำาคัญ”
	 เธอว่า	 การทำาความเข้าใจ	 PA	 ที่ทำาให้ชาวบ้านเข้าใจ	
เกิดจาก	อบต.มีการประชุมประชาคม	มีการประชุม	อสม.ในเรื่อง	
โรค	NCDs	ไปเสริมในส่วน	PA	เพราะว่าแรกๆ	ทุกคนไม่รู้จักว่า	
PA	คืออะไร	
	 “เราก็ได้ไปคุยในฐานะที่ เราเป็นพี่ เ ล้ียงกองทุนก็ได้	
ประชาสมัพนัธ์	พดูคยุกับแกนนำา	อสม.	ซ่ึงทาง	อสม.เอง	และกลุ่ม	
สตรีเองก็ได้ให้เขารู้ว่า	PA	คืออะไร	สำาคัญกับเขาอย่างไร	เราจะ	
ทำาอะไรได้บ้าง	 ทุกคนก็ตอบตกลงซ่ึง	 อสม.มีส่วนสำาคัญในการ	
อธิบาย	 เพราะพวกเขามีพื้นที่รับผิดชอบของเขาตามหลังคา 
ครัวเรือน	 เป็นแกนนำาหลักในการเคล่ือน	 PA	 ถือว่าเรามีกลุ่ม 
แกนนำาที่มีความรับผิดชอบสูง	อยากทำาอะไรก็ประสานไปยังกลุ่ม
สตรี	อสม.	ก็จะได้หมด”
	 เธอพบว่าหลังจากทำาโครงการไปในปี	 61	 คนที่ป่วยเป็น	
NCDs	มาร่วม	ก็พบวา่สง่ผลในทางทีด่	ีแก้ปญัหาน้ำาหนกั	รอบเอว	
ความดันเบาหวาน	อาการปวดเมื่อยร่างกายและสุขภาพจิตดีขึ้น	
 “เราออกไปสัมภาษณ์คนที่ไปออกกำาลังกายกับเรา	 เขาก็	
บอกว่ารู้สึกดีมาก	 จากคนที่ไม่ออกกำาลังกายขยับตัวได้น้อย	 ติด	
เนือยนิ่ง	 ชอบนั่งดูทีวี	 เล่นคอมพิวเตอร์	 พอมาร่วมกิจกรรม 
มีพัฒนาการที่เปลี่ยนไปจากเดิม	ทุกวันนี้มีคำาถามว่าเมื่อไรจะกลับ

มาออกกำาลังกายกันอีก	ก็บอกว่าต้องรอให้โควิด-19	คลี่คลาย”
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	 ในปี	 2563	 นี้	 นอกจากกลุ่มเป้าหมายเดิมญาณญา 

บอกว่ายงัคาดหวงักลุ่มเป้าหมายใหม	่จากพืน้ทีใ่หมท่ีท่ำาใหส้ะดวก	

ในการเดินทางสำาหรับบางคนมากขึ้น	 แต่รูปแบบเต้นแอโรบิก	

ยงัเปน็หลัก	ตามความต้องการของชาวบา้นเอง	สว่นแผนทีก่ำาลังจะ	

ดำาเนินการ	PA	ของตำาบลเกาะเปาะ	ส่วนอื่น	จะดำาเนินการกับ	

ศูนย์เด็กเล็ก	 เป็นการทำากิจกรรมตอนเช้า	 ก่อนเข้าเรียน	 และมี 

แนวคิดให้ชาวบ้านมาสอนรองเง็งให้กับเด็กๆ	

	 การบริหารกองทุนสุขภาพตำาบลเกาะเปาะ	 ญาณญา	

มองว่าผู้นำาที่นี่เปิดกว้าง	 และเห็นความสำาคัญในเรื่องนี้	 อย่างไร 

ก็ตามศักยภาพของชุมชนในการขับเคล่ือนงานต่างๆ	 ในขณะนี้	

แนวคิดการดำาเนินโครงการต่างๆ	 จะเร่ิมมาจากกองทุนก่อน	 

โดยชาวบ้านยังไม่ได้เป็นฝ่ายเสนอขึ้นมา	

	 “เราก็ไปเสนอกับชาวบา้นวา่อันไหน	เขาสนใจก็ใหเ้สนอมา	

อย่างกิจกรรมทางกายนี้เขาก็เสนอมาโดยประธาน	 อสม.”	 

เธอมองว่าบางประเดน็ทีเ่สนอเขา้มากองทนุ	ถา้จะใหช้าวบา้นเสนอ	

ขึ้นมาเอง	 เขาก็ยังไม่พร้อมจะทำาเพราะยังเป็นเร่ืองใหม่	 ทาง 

ทอ้งถิน่และกองทนุจะเสนอโครงการใหก่้อน	จะเป็นเหมอืนต้นแบบ	

ให้กับชาวบ้าน	 หลังจากนี้เขาน่าจะมีแนวและมีความกล้าคิด	

กล้าทำามากขึ้น

	 สำาหรับความต่อเนื่อง	 มองว่าในฐานะพื้นที่นำาร่อง	

ต้องทำาต่อเนื่องบนฐานที่ว่า	 อะไรที่เป็นความต้องการของ 

ชาวบ้าน	ทำาดว้ยประชาชน	มงีบประมาณสนบัสนนุจากหนว่ยงาน	

ส่วนมากจะเกิดความยั่งยืน	โดยในส่วนกองทุนสุขภาพตำาบลของ	

สปสช.มีส่วนพัฒนา	 PA	อยู่แล้ว	 เพราะมีงบประมาณเพียงพอ	

มีแผนงานต่างๆ	ไม่ว่า	PA	แผนโรค	NCDs	ฯลฯ	สำาหรับความ	

ต้องการของประชาชน	 พร้อมสนับสนุนโดยไม่ได้ปิดก้ัน	 ใคร	

อยากทำา	ให้หมด	ขณะที่เครือข่ายการทำางานมีทั้ง	อบต.	รพ.สต.	

สภาเด็กและเยาวชน	 กลุ่มสตรี	 โดยที่	 อสม.เป็นแกนนำาหลัก	

ของการทำางานกองทุน

	 เมื่ออำาเภอหนองจิกนำาร่องเร่ืองกองทุนทั้ง	 13	 กองทุน	

ไปดว้ยกัน	ช่วยเหลือกัน	ไมท่ิง้ใครเอาไวข้า้งหลัง	PA	มอียูท่กุตำาบล	

แล้วแต่ว่า	 เขาจะไปทำาในรูปแบบไหนที่ถนัด	 มีการแลกเปล่ียน	

เรียนรู้	 เมื่อมีการประชุมพี่เล้ียงทุกกองทุนก็จะมีการคุยปัญหา 

อุปสรรคของการทำางาน	แนวการทำางานของแต่ละกองทุน	มีการ	

แชร์ประสบการณ์ทำางานร่วมกันผ่านไลน์กลุ่มตลอดเวลา
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	 “คณะกรรมการกองทุนตำาบลเกาะเปาะเอง	ทุกคนพร้อม	

เปิดกว้าง	 ไม่ได้ขัดข้องอะไรที่เป็นความจำาเป็น	 สามารถแก้ไข 

ปัญหาเก่ียวกับสุขภาพของพื้นที่ในตำาบล	 เราก็ให้การสนับสนุน	

อยู่แล้ว”

	 อย่างไรก็ตาม	 ปัญหาของการทำางานในพื้นที่พบว่า	 

ระยะเวลาบางอย่างไม่สามารถทำาต่อเนื่อง	อย่างเช่นในช่วงเดือน	

รอมฎอนถือศีลอด	ก็จำาเป็นต้องละกิจกรรม	PA	ราว	1	เดือน	

	 เป้าหมาย	PA	ของตำาบลเกาะเปาะ	ญาณญามองว่าจะ	

ดำาเนินการไปเรื่อยๆ	จนกว่าชาวบ้านจะสร้างเครือข่ายของเขาได้	

ดำาเนินการเองได้	 โดยไม่จำาเป็นต้องใช้งบประมาณของกองทุน 

ก็ยังได้	และไม่เฉพาะ	PA	แต่หมายถึงกิจกรรมอย่างอื่นด้วย	

	 “อยากให้มีเรื่อยๆ	 เพราะ	 PA	มีความสำาคัญ	ทุกวันนี้	

ทุกคนหันมาออกกำาลังกาย	เอาใจใส่ตรงนี้มากขึ้นเพราะว่าทุกคน

มีโรค	 ต่ืนตัวสุขภาพในพื้นที่	 มีทั้งวิ่ง	 เดิน	 จักรยาน	 อบต.

ก็มีสวนสาธารณะที่มีสนามเด็กเล่น	 เคร่ืองเล่นออกกำาลังกาย 

กลางแจ้งเอาไว้รองรับคนทั่วไปด้วย”	 ขณะที่ในเขต	 อบต. 

ยังมีลานกีฬาที่อยู่ห่างจาก	 อบต.ไปราว	 1	 กม.	 ใช้เล่นฟุตบอล	

วอลเลย์บอล	และกีฬาประเภทอื่นได้ตลอด	อบต.เองจัดกิจกรรม	

กีฬา	 จะไปใช้ที่นั่น	 นอกจากนั้น	 ยังมีสนามที่โรงเรียนประจำา 

ตำาบลเกาะเปาะ	คอืโรงเรียนบา้นเกาะเปาะ	สำาหรับกีฬาวอลเลยบ์อล	

	 หัวหน้าสำานักปลัด	อบต.เกาะเปาะมองว่า	กิจกรรม	PA	

ขยายผลในพื้นที่และเป็นนโยบายได้ในอนาคต	 เพราะว่า	

มีแผนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	 พ.ศ.2561-2573	 รองรับ	 

ภายใต้กรอบแนวคิดว่าอะไรก็ตามที่ทำาโดยประชาชน	 เขาได้รับ	

ประโยชน์	 มีงบประมาณ	 มีหน่วยงานรองรับ	 มีแผนงานรองรับ	

จะยั่งยืน	จึงคิดว่า	PA	อยู่กับกองทุนอีกนาน	
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9
พัฒน�ก�ร PA ภ�คใต้
เดินหน้�ฝ่�ข้อจำ�กัด

 ภก.สมชาย ละอองพันธุ์ พี่เลี้ยงโครงการ	PA	ภาคใต้	
มองว่าทีผ่่านมาคำาว่า	PA	คนเขา้ใจไมเ่หมอืนกัน	ของเดมิมกิีจกรรม	

ในเชิงออกกำาลังกาย	เป็นลักษณะที่มีรูปแบบ	

	 “อันนี้ก็มีอยู่แล้วในกองทุน	 เช่น	 การออกกำาลังกาย	

ในกลุ่มวัยต่างๆ	กีฬา	วิ่ง	จักรยาน	มีการใช้กองทุนสุขภาพตำาบล	

อยู่แล้ว	ที่ชัดมาก่อน	เป็นการเต้นแอโรบิก	ช่วงหลังความเข้าใจก็ 

เปลี่ยนไปอยู่พอประมาณ	ประยุกต์มาเป็นการลงแปลงผัก	การใช้	

กีฬา	 การละเล่นพื้นบ้านก็จะมีเพิ่มขึ้นมาบ้าง	 และการขอผ่าน	

ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน”

	 อย่างไรก็ตาม	 ภก.สมชายกล่าวว่า	 ประเด็นการปรับ 

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ	 PA	 จะไม่สามารถใช้เงินกองทุนเพราะ 

เกี่ยวข้องกับการทำาโครงสร้าง	เช่น	การทำาทางเท้า	ก่อสร้างสนาม	

เปตอง	 หรือการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการออกกำาลังกาย

กับคนทุกกลุ่มที่ไม่เข้าข่ายจะใช้งบกองทุนสุขภาพตำาบล	แต่ถ้าจะ

ใช้ในการจัดกระบวนการหรือกิจกรรม	เพื่อให้เคลื่อนไหวทางกาย	

มากขึน้	ก็ไมม่ปีญัหาอะไร	และรวมถงึกองทนุสามารถซ้ืออุปกรณ์	

บางอย่างที่จำาเป็นต่อการเก็บข้อมูล	ยกตัวอย่างเช่น	มีกลุ่มที่ต้อง

การเปล่ียนพฤติกรรม	 อาจมีริชแบนด์หรือนาฬิกาที่ใช้เก็บข้อมูล	

ก็สามารถทำาได้มากขึ้น	

	 “การทีค่นไมก่ล้าใช้เงนิกองทนุกลัวขดัระเบยีบ	ผมมองวา่	

มีเสียงลือมาจากกองทุน	 เช่น	 เขาเขียนการออกกำาลังกายปกติ 

เป็นการฝึกทักษะกีฬา	 ซ่ึงพอเป็นอย่างนั้น	 ไม่โยงกับส่งเสริม 

สุขภาพได้	เป็นการมุ่งความเป็นเลิศทางกีฬา”	
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	 เขายกตัวอย่างเทศบาลแห่งหนึ่งแถวยะลา	 มีกลุ่มต่างๆ	

มาขอไปออกกำาลังกายหรือเคล่ือนไหวทางกายกันเยอะมาก	

แต่สื่อไปทางการฝึกทักษะกีฬา	ก็จะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	

การปรับให้เข้ากับ	PA	ต้องนำาเสนอในเชิงการออกกำาลังกายปกติ

หรือใช้กีฬาเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวทางกาย	

	 “ปัญหาหลักจึงยังเป็นการที่ยังไม่เข้าใจคำาว่า	 PA”	

เขากล่าว	นอกจากนั้นยังเป็นปัญหาทักษะในการเขียน	นำาเสนอ	

โครงการ	อย่างการปลูกผัก	ชาวบ้านมักสงสัยว่าจะขอใช้งบ	PA	

ได้หรือเปล่า	 ซ่ึงเขาเห็นว่าได้หากเขียนให้เห็นความเช่ือมโยงว่า 

เด็กหรือชาวบ้านมีปัญหาเร่ืองอ้วน	 น้ำาหนักเกิน	 อาจจะจัด	

ออกกำาลังกายลักษณะปกติ	 และหนึ่งในนั้นอาจมีกิจกรรม 

ลงแปลงผักหรือกิจกรรมอ่ืนๆ	 สื่อถึงการเพิ่มการเคล่ือนไหว 

ทางกายก็ทำาได้	แต่ต้องอธิบายเชื่อมโยงกับ	PA	ให้ได้

	 “เราพบว่าทางภาคใต้มีบางกองทุนก็ทำาฐานศูนย์เด็ก	

เช่ือมโยงเร่ืองประเดน็อาหาร	การลงแปลงผักเกษตร	นอกจากนัน้	

การปรับประยุกต์ใช้กับการละเล่นพื้นบ้านก็เร่ิมจะเห็นมีมากขึ้น	

เหมือนกัน	 แต่ส่วนใหญ่เป็นการเขียนในสไตล์ออกกำาลังกาย	

คนยังติดการออกกำาลังกายมาก	 ผมจึงมองว่า	 PA	 จะต้องใช้	

คำาเรียกใหม่หรือเปล่า	ที่ฟังแล้วเข้าใจตรงกัน	ดีกว่านี้หรือเปล่า”

	 สำาหรับการได้มาของโครงการ	 ภก.สมชายกล่าวว่า	 

มี	2	แบบ	

	 -	กองทนุเองไปติดต่อกับกลุ่มตา่งๆ	แล้วก็เขยีนโครงการ	

ที่เขาสนใจหรือชอบมา	ก็เป็นส่วนใหญ่	

	 -	เป็นการร่วมกันทำาข้อมูลและทำาแผน	เมื่อทำาแผนเสร็จ

ก็มีการจองโครงการเอาไว้	

	 ส่วนใหญ่แล้วรูปแบบพบว่า	 พี่เล้ียงและวิทยากรในพื้นที่	

จะนำาข้อมูลทางสุขภาพลงไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่	 ลงไปเป็น	

กรรมการในการทำาแผนสุขภาพ	 เอาข้อมูลมาแชร์กันเพื่อทำาแผน	

PA	 ซ่ึงพวกนี้จะมีโครงการที่หลากหลายกว่าไปติดต่อคนเขียน 

โครงการเลย	ถ้าเป็นอย่างนั้นเขาก็เสนอมาไม่ชัด

	 “ปัญหาจะเกิดกับแบบแรก	 คือเหมือนกับไม่มีแผน 

เมื่อให้เขียนก็เอาสิ่งที่ตนเองสนใจหรือถนัด	 ส่วนในแบบที่สอง	

จะขึ้นมาจากการทำาแผน	เขาเสนอมาเอง	มีการเตรียมการกันมา 

นาน	ซึ่งก็จะดีกว่า”

	 เขากล่าวว่า	 แผนที่กล่าวมานั้นจะเป็นแผนของกองทุน 

สุขภาพตำาบล	 ส่วนแผน	 PA	 ที่บรรจุในท้องถิ่นยังไม่ค่อยเห็น 

ถ้าเป็นนโยบายของท้องถ่ินเองมีบ้าง	 แต่ส่วนมากเป็นเร่ืองกีฬา 

หรือที่พอโผล่มาเป็น	PA	เกี่ยวกับ	Healty	City	อย่างเทศบาล	

นครสงขลา	 ที่ไปส่งเสริมกลุ่มวิ่ง	 แอโรบิก	 นอกจากนั้นมีกลุ่ม	

ศิลปวัฒนธรรมที่สงขลา	 เช่น	 กลุ่มเพลงเรืออำาเภอบางกล่ำา	

นอกจากนั้น	 ก็มีกลุ่มโนราบิก	 รองเง็งบิคโครงการแม่ไม้มวยไทย	

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	 ขยับกายด้วยศิลปะบำาบัด	 ศิลปะดนตรี 

และการร้องรำาเพื่อสุขภาพ	 ดนตรีกลองยาว	 ไปตามพื้นที่ต่างๆ	

ทั่วภาคใต้
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	 “เท่าที่ตรวจสอบข้อมูลภาพรวมจักรยานเพื่อสุขภาพ 

ก็ถือว่าเยอะมีโครงการครอบครัวจักรยานสานฝัน	 เทศบาล	 

ตำาบลนาท่อม	พัทลุงถือว่าเด่น	ต่อยอดมาจากโครงการขี่จักรยาน	

เก็บขยะทุกวันอาทิตย์ของโครงการชุมชนน่าอยู่	 สสส.มาเคล่ือน	

PA	ต่อ”

	 ภก.สมชายกล่าวว่า	ในปี	2562	ที่ผ่านมาภาพรวม	PA	

ถอืวา่พอใจ	จดุเดน่	พบวา่หลายพืน้ทีม่แีผน	PA	มกีารปรับมมุมอง	

จากการออกกำาลังกายมาเข้าทาง	 PA	 มากขึ้น	 บางเรื่องที่ไม่ใช่ 

การออกกำาลังกายที่มีรูปแบบอย่างเดิม	 ไม่ว่าโนรา	 ศิลปะ	

การละเล่นพื้นบ้านต่างๆ	 อย่างไรก็ตามการเช่ือมโยงกับการ 

ปลูกผัก	 ลงแปลง	 ถือว่ายังน้อย	 ที่เห็นยังเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจ	

พอเพียง	การหมักปุ๋ย	ปลูกผักอินทรีย์	

	 “ถ้าจะมองอันนี้ก็คือ	 PA	 เพียงแต่เขาจะต้องเขียน 

เชื่อมโยงมาให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร	อย่างเช่น	การเอากลุ่ม	

คนอ้วนมาทำาแปลงผักด้วยกัน	แล้วมีมิติอย่างอื่นที่ไม่ได้หมายถึง

การได้ผักปลอดภัยมาบริโภคอย่างเดียว	 ต้องเน้นที่กระบวนการ	

กิจกรรมว่าเก่ียวกับ	 PA	 อย่างไร	 ซ่ึงสุดท้ายก็มองว่าส่วนใหญ่	 

การนำาตรงนี้มาเชื่อมโยงก็ยังไปไม่ถึง”

	 เขามองว่า	 ถ้าจะจัดเอาเด็กกลุ่มคนอ้วน	 เอาพ่อแม่	

ผู้ปกครองมาช่วยกันปลูก	 ช่วยกันทำา	 เช่ือมโยงกับอาหาร	 ก็จะ	

ชัดกว่า	 และจริงแล้ว	 กรรมการกองทุนต้องเข้าใจประเด็นนี้ด้วย	

เช่นกัน	 เพราะเป็นผู้พิจารณาการขอเงินของกองทุนที่ชาวบ้าน	

ขอเข้ามา	 ถ้าไม่เข้าใจความเช่ือมโยงก็จะเป็นอุปสรรคมาก	

ขณะที่ตัวประกาศของ	สปสช.	มีข้อจำากัดเรื่องครุภัณฑ์ที่กำาหนด 

ว่าให้ใช้เงินครุภัณฑ์ไม่เกิน	10,000	บาทต่อโครงการ

	 “บางโครงการต้องมีครุภัณฑ์	 พอมันมากๆ	 เขาก็รู้สึกว่า	

ไม่ปลอดภัย	โครงการใหญ่	เงินเยอะ	เขารู้สึกไม่ปลอดภัย	ก็เลย	

มีปัญหากัน”

	 ภาพมองต่อกรรมการกองทุน	 ในภาพรวม	 ภก.สมชาย	

มองว่ามีความตื่นตัวขึ้นกว่าหลายปีก่อน	 แม้ว่าการเมืองท้องถิ่น	

ไมเ่ปล่ียนมานาน	หลายทีก็่รู้สกึวา่ไมม่อีะไรใหม่ๆ 	เขา้มาจนนิง่ไป	

แต่บางที่มองเอาช่วงนี้เป็นช่วงเปล่ียนผ่านก็ใช้เงินกองทุน	 เป็น	

กิจกรรมเพื่อหาเสียงทางการเมือง	จึงมีโครงการออกมาเยอะ	

	 “คนยังมองว่าประกาศของ	 สปสช.เป็นอุปสรรคต่อการ	

ทำางานก็มีปัญหาความเข้าใจกรรมการก็มี	 แต่ผมมองว่าภาคใต้	 

มวีธีิคดิพลิกแพลงไมติ่ดอยูใ่นกรอบ	ไมติ่ดระเบยีบจนทำางานไมไ่ด้	

เราเองสื่อสารไปชัดว่าเงินกองทุนจ่ายตามโครงการ	และจ่ายตาม	

ปัญหาสุขภาพ	 ถ้าเป็นโครงการที่ออกแบบละเอียดแล้วก็ใช้ได้	

ไม่มีปัญหาอะไร”

	 สำาหรับโอกาสที่	PA	จะเป็นนโยบายท้องถิ่น	เขามองว่า	

สามารถผลักดันได้	แต่น่าจะมีพื้นที่ต้นแบบมอง	PA	ทั้งที่เอาเงิน	

ของท้องถิ่น	 ทำาข้อบัญญัติของเขาเอง	 ปรับสภาพให้เอ้ือต่อการ 

ออกกำาลังกายระยะยาว	 หรือแม้แต่การชูประเด็นการเป็นพื้นที่ 

เพื่อการเข้าถึงของทุกกลุ่มวัยรวมถึงการมีกิจกรรมที่หลากหลาย	

การปรับเข้าไปสู่ศูนย์เด็กและโรงเรียน	เพราะบางที่ต้องยอมรับว่า

ประเด็นพัฒนาการเด็ก	มีปัญหาอยู่	ถ้าพัฒนาให้โครงการเหล่านี้

ไปอยู่ในโรงเรียนหรือศูนย์เด็กจะดีขึ้น
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	 ในเชิงคณุคา่ภาพรวม	ภก.สมชายกล่าววา่คนหนัมาสนใจ

เรื่อง	PA	มากขึ้น	มีความพยายามฉีกออกจากกรอบเดิมออกมา

บ้าง	บางอย่างอาจต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	

	 “อย่างที่มองว่าสิงคโปร์เขาแจกริชแบนด์ให้กับคนไปออก

กำาลังกาย	อันนี้ถ้าคนคิดจะทำาอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหา	แต่อาจทำาให้	

สื่อขึ้นมาเป็นกลุ่มนำาร่อง	ทดลอง	ซึ่งเราอยากได้นวัตกรรมใหม่ๆ	

เหล่านี้	 รวมทั้งการใช้วิธีการใหม่ๆ	 ยกตัวอย่าง	 PA	 ของฝร่ัง	 

แต่ผมมองว่าคนนำากระบวนการเขา้ใจเร่ืองพวกนีน้อ้ย	เช่น	ครูทีจ่ะ	

มาสอนเด็กด้านศิลปะแล้วต่อยอดเป็น	PA	จะไม่ค่อยเห็น	ศิลปะ	

ก็คือศิลปะเลยไม่อาจต่อยอดมา	 PA	 หรือการจัดการประชุม	

แบบใหม่ๆ	ที่เป็น	PA”

	 สำาหรับกองทุนสุขภาพตำาบลมีส่วนพัฒนา	PA	ที่สำาคัญ	

ในขณะนี้เพราะเป็นแหล่งเงินที่ให้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพ	

กิจกรรมทางกาย	จัดการระบบสุขภาพของคนในชุมชน	ซึ่งปัญหา	

สุขภาพภาวะอ้วน	 ภาวะการเจ็บป่วยจากการเคลื่อนไหวทางกาย

น้อย	 จะถูกลิสออกมาเป็นเป้าหมายหลักในการลดปัญหาพวกนี้ 

เพราะฉะนั้นกองทุนใช้ในระบบการขับเคล่ือนสุขภาพ	 เป็นแหล่ง

ที่สนับสนุนเงินเป็นแหล่งพัฒนาให้คนหรือเครือข่ายเข้ามามี 

ส่วนร่วมในการจัดการเชิงประเด็นนี้ได้	

	 ในทางกลุ่มแม้จะทำาโครงการแบบเดิมๆ	 หรือวิธีคิดแบบ	

เดิมๆ	 แต่เห็นว่ากลุ่มต่างๆ	 เขาสนใจจะมาขอเงินจากกองทุน	

ซ่ึงทาง	 สปสช.ไม่ได้จำากัดหรือมีเงื่อนไขมากนัก	 เมื่อเกิดการ 

ขับเคล่ือนแล้วสามารถนำาไปสู่การพัฒนาด้านอ่ืนของท้องถ่ิน 

ชุมชนได้ด้วย

	 “ถา้ถามว่าไปแก้ปญัหา	NCDs	หรือเปล่า	PA	มนัเปน็การ	

วัดระยะยาวว่าสามารถไปลดการเป็นเบาหวาน	 ถ้าถามว่าที่ทำา	

อยู่ตอนนี้	ทำาให้ส่งผลหรือเปล่า	ข้อมูลยังไม่ชัด	โดยเฉพาะตัวเลข	

ไม่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากนักมันต้องใช้เวลาพอประมาณ	

เหมือนอย่างกับที่คนเป็นเบาหวาน	มันก็ต้องใช้เวลา”	 เขากล่าว	

และว่า	การเคลือ่น	PA	บ้าน	ชมุชน	โรงเรยีน	สถานประกอบการ	

พบว่า	 สถานประกอบการน้อยมาก	 ที่พบจะเป็นบ้าน	 โรงเรียน	

ชุมชน	และศูนย์เด็ก	สำาหรับช่วงกลุ่มวัยที่เห็นจะเป็นเด็ก	กลุ่มวัย	

ทำางานมีบ้าง	แต่มักเป็นลักษณะที่ต้องรวมตัวเป็นชมรม	เป็นกลุม่	

ออกกำาลังกาย	ส่วนกลุ่มคนสูงอายุจะรวมตัวกันง่ายกว่า	

	 โดยสรุปแล้วปัญหาหลักในภาพรวมของ	PA	เขาเห็นว่า	

	 -	การไม่มีนวัตกรรมใหม่ๆ	

	 -	การขาดความกล้าที่ จะมาเขียนโครงการใหม่ๆ	

เพื่อเอาไปทำา	PA

	 -	องค์ความรู้เรื่องนี้	สำาหรับคนที่มารับทุนก็ยังน้อย

	 จากปัญหาดังกล่าว	 เห็นว่าควรต้องสร้างแกนนำา	 คนที่	 

เขา้ใจเร่ืองแบบนีใ้หเ้กิดขึน้ตามชุมชนต่างๆ	ใหม้ากๆ	สร้างทกัษะ	

ความรู้การเขียนการนำาเสนอและการมีทุนชุมชน	

	 “ทางออกมองว่า	ต้องทำาในเชิงคุณภาพ	ไม่เน้นปริมาณ	

ต้องเลือกบางชุมชนที่มีความพร้อม	เอาตัวอย่างหรือต้นแบบดีๆ	

มาเลย	ทำากับศนูยเ์ดก็ดีๆ 	หรือโรงเรียนดีๆ 	สถานประกอบการดีๆ 	

พอได้ต้นแบบเหล่านี้ก็ทำาสื่อออกมาดีๆ	 มีการเก็บข้อมูลดีๆ	

ใช้เคร่ืองมือทันสมัย	 ก็จะทำาให้เห็นผลมากขึ้นตอนนี้มันเปรอะ 

ไปหมด	ไมเ่หน็จดุโฟกัส”	เขาวา่	การประสานงานกับทอ้งถิน่ทีเ่ปน็	
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ผู้บริหารนา่จะดกีวา่	ใหเ้ขาเขา้ใจเร่ืองเป็นต้นแบบ	หากมต้ีนทนุเดมิ	

เขาสนใจจึงจะต่อยอดได้	

	 “เขาอาจจะบอกว่า	 อบต.ผมมีการยืนประชุม	 ถ้าเขาพูด	

ได้อย่างนี้	 ยืนประชุมสลับกัน	 มีการออกกำาลังกายแบบ	 MK	 

ตอนสี่โมงก็มีการรวมกลุ่มกันออกกำาลังกายตามความเหมาะสม	

เนน้การปัน่จกัรยานมา	เดก็ในโรงเรียนก็มกีารปัน่จกัรยานเก็บขยะ	

เห็นการปรับประยุกต์ศิลปะ	 ถ้าทำางานกับเด็กอ้วน	 ถ้าเห็นการ	

ทำางานแบบนี้ได้ผมว่าน่าสนใจ	 แต่ตอนนี้เราก็ไม่มีคนคุยแบบนี้	

ได้เลย	มีแต่นักวิชาการคุยได้ซึ่งนักวิชาการก็มองในมุมของตัวเอง

ที่เกี่ยวข้องด้วยเป็นหลัก”

	 ถงึทีส่ดุเป้าหมาย	เขาอยากเหน็กองทนุสขุภาพตำาบลและ	

ท้องถิ่นเข้าใจ	PA	มีแผน	PA	มีโครงการ	PA	ที่ใหม่ๆ	มีความ	

หลากหลาย	อาจต้องสร้างหรือกระตุน้กลุ่มคนใหม่ๆ 	ตน้แบบใหม	่

	 “ถ้าเป็นผมจะเลือกเอาบางพื้นที่	 ไม่จำาเป็นต้องทั้งหมด	

เพื่อเอาส่วนนี้เป็นตัวนำา”	

 มะรอกี เวาะเลง	 พี่เล้ียงเขตและพี่เล้ียงจังหวัดปัตตานี	
มองว่างาน	 PA	 ของปัตตานี	 ขยับไปข้างหน้ามากกว่าเมื่อก่อน	

เพราะว่าในฐานะที่เขาเป็นพี่เล้ียงได้มีการประชุมแต่งต้ังพี่เล้ียง	

แตล่ะกองทนุ	เพือ่ทีจ่ะใหเ้ขาดแูลและรับทราบถงึสถานการณ์ของ

กองทุนตัวเองไปพร้อมกัน

	 ตำาแหน่งดังกล่าวส่วนใหญ่จะต้ังพี่ เ ล้ียงจากคนที่มี 

ตำาแหน่งในกองทุนหรือใน	 อบต.	 เทศบาล	 ที่มีอำานาจในการ	

ที่จะดำาเนินการ	 เพราะเมื่อมาประชุมแต่ละคร้ัง	 เขาสามารถจะ	

กลับไปขับเคลื่อนได้เลย	

	 “ถ้าเอาเฉพาะผู้ปฏิบัติ	 เมื่อสั่งการไปเขาก็จะประสาน	

กับปลัดหรือเลขาของกองทุนอีกที	 มันก็ไม่จบ	 แล้วเวลาที่ผม 

สั่งการผมพยายามเลือกพี่เล้ียงที่สามารถตัดสินใจดำาเนินการต่อ 

ได้ในกระบวนการต่อไป”

	 ในกระบวนการทำางาน	 มะรอกีเล่าว่า	 พยายามใช้การ	

ประสาน	ปัตตานีมีพี่เลี้ยงจังหวัดอยู่	3	คน	ในเขตหนองจิกพื้นที่ 

นำาร่อง	 PA	 ใช้	 3	 คนก็มาแบ่งในการช่วยกันดู	 13	 กองทุน	

ใครมีปัญหาก็สามารถลงไปช่วย	 มีการนิเทศของพี่เล้ียงลงไปยัง 

พื้นที่ประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่รับผิดชอบ	

	 “เราจะเป็นคนให้ข้อมูลใหม่ๆ	 โดยเฉพาะข้อมูล	 PA	

ซึ่งแต่ก่อนการทำางาน	PA	โดยความไม่เข้าใจของกองทุน	อาจจะ	

เป็นงานแค่อีเวนต์	ทำางานแค่	 1-2	ครั้งก็หายไปเลย	แต่พอเรา	

มีการประชุมกับ	 สจรส.	 การทำางาน	 PA	 มีคุณภาพมากขึ้น	 

เราพยายามชี้แจงกองทุนให้รับทราบว่างาน	PA	ไม่ใช่วันสองวัน	

จะต้องมีระยะเวลาในการที่จะทำาให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ	

พฒันาคณุภาพชีวติ	พฒันาร่างกาย	ทีส่ามารถตอบโจทยส์ขุภาพ”

	 เขาเล่าว่า	 รูปธรรมที่ตามมา	 เห็นจากเมื่อมีการประชุม	

หรือสั่งการของ	 สปสช.เขต	 12	 จากเว็บไซต์ที่รายงานโครงการ	

ตอนนี้	หลายโครงการที่อำาเภอหนองจิกทั้ง	13	กองทุน	สามารถ	

จะมีโครงการอยู่ในเว็บไซต์	 นี่คือสิ่งที่พี่เล้ียงพยายามผลักดันให้ 

อยู่ในระบบและผลักดันในเร่ืองการใช้งบประมาณของแต่ละ	

กองทุนเกิน	60%	มากกว่าเดิม	จากที่ไม่เข้าใจ	จากที่กลัว	การใช้	

กลัวว่า	 สตง.จะตรวจสอบ	 ก็มีความเข้าใจมากขึ้น	 สามารถเปิด 

โอกาสให้ผู้ที่จะมารับทุนมากขึ้น	
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	 ในการดำาเนนิการผ่านเวบ็ไซต	์แตล่ะทีด่ำาเนนิการไดอ้ยา่ง	

เป็นปัจจุบัน	 ใช้พี่เล้ียงที่มีความรู้	 ความเช่ียวชาญในเร่ืองระบบ 

เว็บไซต์ลงไปช่วยในการปิดโครงการ	 หรือเก่ียวกับการทำาบัญชี	

ลงไปช่วยจน	13	กองทนุของหนองจกิ	ถอืวา่มขีอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบัุน	

มากที่สุด	 มะรอกีเล่าว่าใน	 13	 กองทุนของอำาเภอหนองจิก	

กิจกรรม	PA	สว่นใหญม่าจาก	อสม.	เปน็ผู้ขอเสนอใช้งบประมาณ	

โดยเฉพาะการเต้นแอโรบกิ	สว่นของเยาวชน	เปน็การขอฝกึทกัษะ	

3-4	 เดือนในการเพิ่มทักษะเพื่อนำาไปแข่งขันกีฬาในระดับที่สูง 

ขึ้นไป	ส่วนกลุ่มโนราบิกเป็นกิจกรรมของผู้สูงอายุ		

	 กิจกรรม	 PA	 ของหนองจิกมีความหลากหลาย	

มีทั้งกลุ่มสตรี	 ผู้สูงอายุ	 เยาวชน	 และกลุ่มชมรม	 ที่เด่นๆ	 เช่น	

ที่ยาบี	 ทำาโนราบิกเกาะเปาะ	 เต้นแอโรบิกที่ท่ากำาชำา	 ทั้งชุมชน 

สนใจกีฬามีกีฬาหลายประเภท	 เช่น	 เซปัคตะกร้อ	 ฟุตบอล	

ที่บ่อทอง	เน้นแอโรบิก

	 อุปสรรคมองว่าผู้รับผิดชอบงานกองทุนบางคนอาจจะ	

ย้ายบ่อย	ทำาให้งานไม่ต่อเนื่อง

	 “ผมเลยมีแนวคิดว่า	 ทุกกองทุนต้องมีผู้รับผิดชอบงาน	

อย่างน้อย	 2	 คน	พี่เลี้ยง	 1	 คน	และผู้ที่ต้องคอยคีย์ข้อมูลอีก 

1	คน	เพราะวา่หากใครยา้ยไปอีกคนจะทำางานตอ่ได”้	นอกจากนัน้	

มปีญัหาเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุของ	อบต.ไมม่	ีเมือ่จดัฝา่ยอ่ืนมาช่วย	

งานมักไม่ค่อยขับเคล่ือน	 ปัจจุบันก็มีบางกองทุนที่ได้เจ้าหน้าที่ 

สาธารณสุขย้ายเข้ามาประจำาตำาแหน่ง	ก็ขับเคลื่อนได้ดีกว่าเดิม

	 “ผมมองว่าการออกกำาลังกายมันมีอยู่แล้ว	 เพียงแต่ว่า	

นโยบายไม่ครอบคลุมทุก	อปท.บางแห่งอยู่ในนโยบาย	อย่างเช่น	

เทศบาล	ต.หนองจกิจะมกีารแขง่ขนักีฬาทกุป	ีเพราะฉะนัน้นโยบาย	

ตรงนีจ้ะทำาใหเ้ดก็อยากออกกำาลังกาย	เล่นกีฬา	เพือ่จะมาร่วมกับ	

กิจกรรมเทศบาลที่จะจัดทุกปี	เลยมองว่า	อย่างนี้จะเป็นศูนย์รวม

ให้เด็กอยากพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเข้าสู่การแสดงศักยภาพในการ	

แข่งขัน	ซึ่งต้องดูนโยบายแต่ละท้องที่”

	 อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าทุกพื้นที่ในอำาเภอหนองจิก 

ให้ความสำาคัญกับความต้องการและจำาเป็นของพื้นที่	 การสนอง 

ตอบความต้องการค่อนข้างดีเพราะผู้บริหารส่วนใหญ่อยาก	

สนับสนุน	 เพราะว่ากลุ่มนี้ก็เป็นฐานเสียงให้กับผู้บริหารไปด้วย 

ในตัวอยู่แล้ว	

	 “แม้ว่าทุกวันนี้พื้นที่ทั้งอำาเภอหนองจิกไปในทางเดียวกัน	

แต่ถ้ามองทั้งจังหวัดผมมองว่า	 ขึ้นอยู่กับศักยภาพของพี่เล้ียง 

แต่ละที่	ซึ่งปัตตานีมีพี่เลี้ยง	20	กว่าคน	แต่ละคนก็มีภารกิจที่ต่าง 

กันไป	การลงลึกไปกองทุน	จึงไม่เท่ากัน”

	 นอกเหนือจากเครือข่ายส่วนต่างๆ	 เขามองว่างาน	 PA	

เป็นงานที่ทุกคนทำากันอยู่แล้ว	 ถ้าคนรักการออกกำาลังกายไม่มี 

ปัญหา	เพราะวา่เขาจะใช้เวลาจดัสรรอยา่งไรก็ได	้คนทัว่ไปเกินคร่ึง	

เข้าใจ	 PA	 หรือกิจกรรมทางกายว่าคือการขยับ	 เคล่ือนไหว	

ออกกำาลัง	 เคล่ือนไหวกล้ามเนื้ออาจไม่ใช่การออกกำาลังกาย	

โดยตรง	ทุกคนมีความเข้าใจมากขึ้นว่า	PA	มันเป็นการใช้อวัยวะ	

หรือการใช้กล้ามเนื้อ	แทนความคิดในการออกกำาลังกายแบบเก่า

	 “ผมมองว่าพี่เล้ียงมีส่วนในการผลักดันกิจกรรมต่างๆ 

ของกองทุนให้สามารถดำาเนินการไปได้	 และกองทุนเป็นกำาลัง 

สำาคัญขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เดินต่อไปได้”

111110



PA เขยื้อนขับเคลื่อนกองทุน PA เขยื้อนขับเคลื่อนกองทุน

10
จ�้งง�นผูส้งูอ�ยเุทศบ�ลทบัม�
ผลพวงรกัษ�สขุภ�พประชดิตวั

 ทิพย ์เจริญคณุ	หวัหนา้ฝา่ยสงัคมสงเคราะห	์ศนูยพ์ฒันา	
คุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพผู้สูงอายุ	 เทศบาลตำาบลทับมา	 
อำาเภอเมืองระยอง	 เล่าว่า	 ต้ังแต่ปี	 2557	 เธอได้เร่ิมทำางาน 
ที่นี่	 รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน	 
ทุกกลุ่มวัย	
	 จากนโยบายนายกเทศมนตรีตำาบลทับมา	 นอกจากดูแล	
คนทุกกลุ่มวัย	 ยังเน้นดูแลการพัฒนาของกลุ่มผู้สูงอายุ	 จึงจัดตั้ง 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขึ้น	
	 “กิจกรรมทางกายของเราแบ่งเป็นกิจกรรมภายนอกและ	
ภายในศูนย์	แต่ส่วนมากเน้นที่เขาต้องการ	เรามีกิจกรรม	5	วัน	
ไม่ว่าแอโรบิก	 บาสโลบ	 ไลน์แดนซ์	 โยคะ	 ลีลาศ	 ที่มีเสริม	
เป็นตารางเก้าช่อง	ไม้พลอง”
	 ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	 มีการจัดให้รวมกลุ่ม	
ฝกึอาชีพ	มคีนมาออกกำาลังกายทกุวัน	มผู้ีแลผู้สงูอายมุาช่วยงาน	
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ยังมีสมาชิกที่อายุตั้งแต่	8	ปีขึ้นไปมาเป็นสมาชิก	เพื่อรองรับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุอีกด้วย
	 “กิจกรรมของเราเด่นเร่ืองกลองยาวเนื่องจากศูนย์อยู่ติด 
กับโรงเรียนทับมาและโรงเรียนอนุบาล	 ถ้าเด็กอยากเรียนอะไร 
ก็มาเรียนที่ศูนย์ได้	 ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาจะสอนให้	 ที่ผ่านมา 
เด็กมาเรียนกลองยาวจนออกงานในนามกลุ่มสภาเด็กและ 
เยาวชน”	 เธอเล่า	 อานิสงส์ไปช่วยเด็กห่างยาเสพติด	 แก้ปัญหา	
ลักขโมย	 และเด็กติดเกม	 เพราะรวมกลุ่มทำากิจกรรมฝึกซ้อม 
กลองยาว	เสาร์-อาทิตย์	ช่วงเย็นวันละ	2	ชั่วโมง
	 ดา้นโรงเรียนผู้สงูอายมุกิีจกรรมหลากหลายใหไ้ดม้าพบปะ	
พูดคุย	ออกกำาลังกาย	ไหว้พระ	สวดมนต์	รับความรู้เรื่องสุขภาพ	
มีพยาบาลมาตรวจสุขภาพมีโครงการพัฒนาอาสาสมัครดูแล 

ผู้สูงอายุใช้งบกองทุน	 สปสช.	 มีการจัดต้ังอาสาสมัครดูแล 
ผู้สูงอายุ	ที่อาสาสมัคร	1	คน	ดูแลผู้สูงอายุ	5	คนเป็นจิตอาสา 
ที่เทศบาลดูแลเรียกว่า	 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุผู้พิการ	 (อผส.)	
มีหน้าที่ไปดูแลผู้สูงอายุในการทำากายภาพ	 การออกกำาลังกาย	
ภายในบ้าน	และยังช่วยทำาความสะอาดบ้าน	
	 “อผส.ไปฟื้นฟูดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ	 อาจช่วยเขาฝึกการเดิน	
บนกะลา	ฟื้นฟูสภาพร่างกาย	ไม่ต้องติดบ้านติดเตียง”	ทิพย์เล่า	
	 สำาหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพผู้สูงอายุ	
เทศบาลตำาบลทับมามีกิจกรรม	5	วัน	กิจกรรมสลับเปลี่ยนกันไป	
แต่ละวันมี	 2	 ช่วง	 สิบเอ็ดโมงถึงเที่ยง	 และบ่ายโมงถึงบ่ายสอง	
เธอยกตัวอยา่งโปรแกรม	เช่น	วนัจนัทร์-วนัอังคารแอโรบกิ	วนัพธุ	
บาสโลบ	 วันพฤหัสบดีเช้าลีลาศช่วงบ่ายโยคะ	 วันศุกร์ไลน์แดนซ์	
ทั้งหมดนี้มีกลุ่มเป้าหมาย	40-50	คน	รวมกับเด็กนักเรียน
	 การขึ้นโครงการครั้งแรกทิพย์เล่าว่า	ทางศูนย์ฯ	เป็นแกน	
หลักในการเสนอโครงการ	 เสนอกองทุนสุขภาพตำาบล	 สปสช.
มคีณะกรรมการ	และคณะอนกุรรมการกล่ันกรอง	โครงการก่อนว่า	
สิ่งที่เสนอมา	ถูกต้องตามระเบียบเบิกจ่ายหรือไม่	อย่างไร
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	 นอกจากศูนย์ฯ	 ที่ดำาเนินการนำาร่องแล้ว	 ได้บอกกับ	
ทุกชุมชนว่าสามารถเสนอโครงการได้	 จึงมีการนำาเสนอเร่ือง 
ออกกำาลังกายตามหมูบ่า้น	8	หมู	่ตามกลุ่ม	อยา่งกลุ่มแอโรบกิของ 
หมู่	2	หมู่	6	หมู่	4	และกลุ่มบาสโลบซึ่งมักจัดกิจกรรมตอนเย็น	
	 เทศบาลทับมายังสนับสนุนโครงการปั่นจักรยานสานฝัน 
ทุกวันอาทิตย์	มีกลุ่มจักรยานหมู่	6	(กลุ่มจักรยานบ้านหนองพง)
เป็นแกนนำาเจ้าหน้าที่เทศบาลทับมาช่วยเป็นพี่เล้ียง	 โครงการนี้ 
เกิดจากชาวบา้นสว่นหนึง่ออกมาปัน่จกัรยานช่วงหวัรุ่งอยา่งคกึคกั	
จึงเสนอโครงการของบสนับสนุนกับ	สปสช.
	 โครงการปั่นจักรยานสานฝัน	 นัดกันช่วงหัวรุ่งวันอาทิตย์	
ทุกคนต้องมารวมตัวกันที่หน้าเทศบาล	ออกปั่นจักรยานครั้งหนึ่ง
ระยะทางราว	 30	 กิโลเมตร	 เส้นทางมีการเปลี่ยนเพื่อไม่ให้จำาเจ	
คนทีช่ำานาญป่ันออกนอกพืน้ทีร่ะยะทางไกลนอกตำาบล	สว่นกลุ่ม	

ผู้สงูอาย	ุจกัรยานเดก็	มกัจะปัน่กันอยูใ่นตำาบล	จกัรยานทีม่าเขา้ร่วม	
มีทั้งจักรยานทั่วไป	และจักรยานแม่บ้านคนมารวมกันราว	80	คน	
ต่อครั้ง	 ทำามาเป็นปีที่	 2	 ตอนนี้คนต่างพื้นที่สนใจ	 ซึ่งทางกลุ่ม 
เปิดทางให้เขามาเข้าร่วมกับกลุ่มได้
	 “กลุ่มหมู	่6	เขม้แขง็เปน็แกนนำา	แต่เราเปดิกวา้งในโครงการ	
วา่คนในตำาบลทบัมา	มาร่วมไดห้มดทกุกลุ่มวยั	คาดวา่จะมสีมาชิก	
ใหม่เพิ่มมา”	ทิพย์เล่าว่า	ผู้สูงอายุทั้งตำาบลอยากเข้าร่วมกิจกรรม
จักรยาน	แต่ไม่มีสถานที่	ไม่มีใครสนับสนุนความปลอดภัย	ซึ่งยัง
ต้องคุยกับกลุ่มหลักที่เขาจัดตั้งชมรมต่อไป	
	 “ตอนนี้ก็ถือว่าดีที่เขาได้มาออกกำาลังกาย	 มาพูดคุยกัน	
แล้วก็มาขอ	สปสช.เป็นปีที่	3	กลุ่มจักรยานมีคนเข้าร่วมมากขึ้น	
เกิดเครือข่าย	 พอคนหนึ่งมาก็จะเกิดการชวนกันเข้ามาเร่ือยๆ	 
ก็ส่งผลต่อสุขภาพเขาเอง	อย่างลุงคนหนึ่งที่เป็นโรคหอบ	ไม่ออก	

117116



PA เขยื้อนขับเคลื่อนกองทุน PA เขยื้อนขับเคลื่อนกองทุน

กำาลังกาย	 ไปเต้นแอโรบิคก็ปวดข้อเข่า	 เมื่อเปล่ียนมาขี่จักรยาน	
เขาก็บอกว่าเข่าดีขึ้น	 เพราะเมื่อเปล่ียนการเคล่ือนไหวมาเป็น 
แบบนี้	เข่าก็ลดการกระแทกลง”
	 สำาหรับโครงการจักรยานทิพย์มองว่าใช้ได้กับทุกกลุ่มวัย	
กรณีประธานกลุ่มนี้เป็นต้นแบบเพราะมีอายุ	 70	 กว่า	 แล้วยัง	
แข็งแรงมาก	จึงเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่น	ให้หันมาปั่นจักรยาน	
และเมื่อป่ันเสร็จการได้มารวมตัว	 พูดคุยสนทนาเร่ืองราวต่างๆ	 
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เร่ืองการขับขี่ที่ปลอดภัย	 กายอุปกรณ์	
ความปลอดภัย	การขับขี่ที่ถูกต้อง	องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	เทคนิค	
ตา่งๆ	เพิม่ขึน้	ทำาใหส้มาชิกมคีวามพร้อมปัน่จกัรยานใหป้ลอดภยั	
	 “ถา้ปัน่คนเดยีวอาจรู้สกึเหนือ่ย	แต่เมือ่ทำาเป็นกลุ่มได้เพือ่น	
เขาก็จะสนกุ	ไดท้ัง้เพือ่นไดส้ขุภาพ	เทศบาลเองจะมนีอ้งพยาบาล	
เข้าไปร่วมด้วยทุกคร้ัง	 หากมีอุบัติเหตุพร้อมจะช่วยเหลือ	 มีรถ	
พยาบาลวิ่งปิดท้ายขบวนให้”
	 กิจกรรมทางกายที่น่าสนใจอีกอย่างของเทศบาลตำาบล 
ทับมาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้สูงอายุคือ	 โครงการที่เทศบาลจ้างงาน
ผู้สูงอายุ	เน้นกลุ่มคนอายุ	60	ปีขึ้นไปและผู้พิการ

	 โครงการจ้างงานผู้สูงอายุและผู้พิการ	 ดำาเนินการเข้าสู่ 
ปีที่	6	แล้ว	มีการจ้างงานกลุ่มเป้าหมายได้	24	คน	ให้มาทำางาน 
กับเทศบาลสัปดาห์ละ	 2	 วัน	 โดยงานให้ทำาเป็นงานใช้แรง 
ที่เหมาะสม	 โดยก่อนจะรับเราก็มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น 
ชั่งน้ำาหนัก	วัดความดัน	ดูว่าสุขภาพแข็งแรงพอทำางานได้ไหม	
	 “การทำางานในกลุ่มผู้สงูอายจุะไมเ่กิดภาวะซึมเศร้าเพราะ	
ไดเ้ขา้สงัคมสขุภาพร่างกายดขีึน้	จากการทีไ่ดม้าดายหญา้	ตดัก่ิงไม	้
อะไรอย่างนี้	ได้ทำางานก็มีคุณค่าในตัวเอง	แถมยังมีรายได้”
	 ทพิยเ์ล่าและยกตัวอยา่งปา้สมหมาย	อาย	ุ67	ป	ีงานดแูล	
พื้นที่สาธารณะของเทศบาล	 ตัดหญ้า	 ดายหญ้า	 ปรับปรุง	
ดูแลสวนสาธารณะ	รดน้ำาต้นไม้	ดูแลสนามฟุตบอล	ถือว่างานไม่
หนักมากแต่ป้าสมหมายมีอาการจากโรคความดัน	ปีแรกมีอาการ	
วูบบ่อย	 เหนื่อยง่าย	 เวียนหัว	 เจ้าหน้าที่จะคอยถามว่าไหวหรือ 
เปล่าถ้าเหนื่อยก็ให้หยุด	 หลังจากนั้นมาจึงให้พยาบาลแนะนำา	
เรื่องการพักผ่อน	การกิน	เข้าระบบนี้	ป้าสมหมายจะกลับไปดูแล
ตวัเองงา่ยขึน้	หรือมอีาการเปน็อะไร	พยาบาลสามารถเขา้ไปถงึตวั	
ล่าสุดป้าสมหมายทำางานมาต่อเนื่องเป็นปีที่	4	
	 “เราจะบอกเขาว่า	 คนที่มาร่วมจะต้องมีความพร้อม	
ด้านสุขภาพ	 ความพร้อมด้านร่างกาย	 เราบอกเกณฑ์พิจารณา 
เขาก่อนรับมาทำางาน	 ซ่ึงผลที่ออกมา	 กลุ่มเป้าหมายมีความสุข	
สุขภาพดีขึ้น	มีรายได้	มีเพื่อน	ไม่ซึมเศร้า”
	 สบืเนือ่งจากโครงการจา้งงาน	มกีารใช้งบ	สปสช.มาอบรม	
แกนนำา	 เข้าช่วยเหลือกลุ่มที่มีความเสี่ยงในกลุ่มผู้สูงอายุที่มา 
ทำางาน	 ซ่ึงพบว่าอย่างน้อย	 3	 คน	 มีภาวะซึมเศร้า	 อย่างเช่น	
คนที่มีอาการเก็บตัว	ในช่วง	1-2	ปีแรกที่เข้ามาทำางาน	มีความ	
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เป็นส่วนตัว	 คิดอะไรของเขาอยู่คนเดียว	 พอผ่านปี	 2	 จะจัด 
ผู้สูงอายุคนอ่ืนที่มีความพร้อมกว่าเข้าไปดูแล	 ทำาให้มีท่าทีดีกว่า	
เดิมมาก	พร้อมทำางานร่วมกับคนอื่น	
	 “สัปดาห์หนึ่งทำา	 2	 วันคือจันทร์กับพุธ	 ค่าแรงวันละ 
330	 บาทตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำาทำาให้หลายคนที่จากเดิมขอเงิน 
ลูกใช้	 ตอนนี้เขามีเงินเขาเอง	 สามารถใช้เงินในส่วนที่เขาอยาก 
ใช้”	 ทิพย์เล่า	 และสำาหรับสำาหรับผู้พิการที่จ้าง	 เป็นผู้พิการทาง 
สายตา	และทางการเคลื่อนไหว	ที่ถนัดงานช่าง	สามารถไปเพิ่ม	
ศักยภาพทางการเคลื่อนไหวทางกายเขามากขึ้น	
	 การจ้างงานจะมีการประเมินร่างกายทุก	 3	 เดือน	 
คอยติดตามกลุ่มเสี่ยงที่เพิ่มมาใหม่ปรับฐานการสร้างสุขภาพ	
โดยปริมาณงาน	 เพราะเมื่อคนเพิ่มขึ้น	 ปริมาณก็กระจาย	 
กลุ่มเป้าหมายก็ได้ขยับร่างกายเพิ่มขึ้น	
	 โดยภาพรวมกิจกรรมทางกายของเทศบาลตำาบลทับมา 
มี	3	ส่วนคือ	ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ	โครงการจักรยานวันอาทิตย์	 
และโครงการจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการ	 ซ่ึงทิพย์	 ในบทบาท 
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์	 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึก 
อาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลทับมา	เห็นว่า	3	ส่วนนี้เดินหน้าต่อ	
และมีแผนขยายในเชิงพื้นที่	 และมีการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายไปด้วย	
สำาหรับของศูนย์เอง	 พยายามดึงให้ครบทุกกลุ่มเป้าหมายที่ 
สามารถมาร่วมกิจกรรม	 เพิ่มกายอุปกรณ์ที่จะมาดูแลผู้สูงอายุ 
ที่เขามีปัญหาสุขภาพ	
	 “ที่นี่เป็นต้นแบบที่ท้องถิ่นอ่ืนมาดูงาน	 ก็เป็นเร่ืองศูนย์	
ผู้สูงอายุและเด็ก	 ซ่ึงส่วนใหญ่เขาสนใจการจัดการศูนย์ผู้สูงอายุ/

การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ	 ซ่ึงเป็นจุดเด่นของทับมา 
ทีผ่่านมากิจกรรมเยอะมาก	ทัง้ภายนอกภายใน”	เธอกล่าวและวา่	 
การทำางานกับ	สปสช.	มองวา่ปญัหาอยูท่ีข่อ้ระเบยีบทำาใหท้ำางาน	
ยาก	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้บริหารมีความเข้าใจ	 มีการติดตามงาน	
ที่ทำาไปแล้ว	 ปีหน้าจะมีแนวทางเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น	
โดยงานสำาคัญอย่างโครงการจักรยาน	 และโครงการการจ้างงาน 
ผู้สงูอายแุละคนพกิาร	ก็อยูใ่นแผนงานของเทศบาล	มองวา่ยัง่ยนื 
ได้ประโยชน์มีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
	 “ทีน่ีไ่มใ่ช่กองทนุ	สปสช.อยา่งเดยีวทีม่บีทบาท	แตม่หีลาย	
สว่นมาทำางาน	งบประมาณมหีลายสว่น	ไมว่า่เทศบาลเอง	กองทนุ	
สปสช.	 กองทุนโรงไฟฟ้า	 ต่างมีส่วนมาอุดหนุน	 แต่ทรัพยากร	
ด้านบคุลากร	เทศบาลสนบัสนนุทกุกลุ่ม	จะมพีีเ่ล้ียงเปน็เทศบาล”
	 มองว่า	ข้อดีของพื้นที่ตำาบลทับมาคือ
	 -	ชุมชนเข้มแข็ง	ทำาให้เราทำางานแบบสามารถเดินต่อไป	
	 -	นโยบายของผู้บริหารไปในทิศทางเดียวกันหมด	
มันก็เลยทำาให้ทำางานง่าย	
	 -	มีเครือข่ายทำางาน
	 -	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อม

121120



PA เขยื้อนขับเคลื่อนกองทุน PA เขยื้อนขับเคลื่อนกองทุน

	 เธอเล่าต่อว่า	ทำางานมา	14	ป	ีตอนทีม่าอยูใ่หม่ๆ 	จะต่าง	
กับปัจจุบันประชากรเป็นคนพื้นเพเดิม	 ช่วงหลังจะมีลักษณะของ	
บ้านจัดสรร	คนที่เข้ามาอยู่เป็นคนรุ่นใหม่	มีความรู้	ก็พยายามดึง	
ให้เขามามีส่วนร่วม	 เดิมสองกลุ่มนี้	 ความร่วมมือไม่เท่ากัน	
บ้านจัดสรรไม่ค่อยร่วม	 จากแนวคิดการทำางานของเทศบาล	
เราพยายามดึงทุกกลุ่ม	 พอได้มาแล้ว	 ต้องหาแกนหลักของกลุ่ม	
คอืหาประธาน	ใหป้ระธานบริหารจดัการภายในกลุ่ม	เสยีงสะทอ้น	
จากชุมชนจะกลับมาหาเรา	 แล้วเราก็จะรู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหน 
เมื่อแจ้งผู้บริหารก็จะมาช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน	 โดยใช้	 
เครือข่ายในการทำางานและสร้างความต่อเนื่องให้กับทุกกลุ่ม	
เมื่อมีปัญหา	 เราก็จะพูดคุยปรับเปล่ียนหาแนวทางอยู่เสมอ	
และโชคดีว่าผู้นำาชุมชนในทุกส่วน	ไม่ว่ากำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน	เข้าใจ	
คุยกับผู้นำาเทศบาลได้

 ดาราภรณ์ ช่องวารินทร์ พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์บริหาร 
สาธารณสุขตำาบลทับมา เล่าว่า	 เคยมีสถิติการฆ่าตัวตาย	
ในตำาบลทับมาเยอะ	 ในกลุ่มผู้สูงอายุ	 ส่วนมากพบว่าเมื่อรู้สึก	
อ่อนแรง	ทำาอะไรไม่ได้	จะรู้สึกด้อยค่าในตัวเอง	คิดอยากทำาร้าย	
ตัวเอง	 เมื่ออยู่คนเดียว	 ลูกไปทำางาน	 มีความรู้สึกว่าเป็นภาระ 
ให้กับครอบครัว	อยากตาย	ไม่อยากอยู่	การได้ทำางานโดยเฉพาะ 
ในโครงการจ้างงานของเทศบาลตำาบลทับมา	 ช่วยให้เขามีสังคม	
มีจิตใจที่สดชื่นขึ้น	รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า	ยังทำางานได้	
	 เธอมองว่าทุกวันนี้กลุ่มที่มีความเข้มแข็งในพื้นที่	 เกิดขึ้น	
อยูห่ลายกลุ่ม	เช่น	กลุ่มอาสาสมคัรทีจ่ะมาดแูลผู้สงูอายรุะยะยาว	
มศีกัยภาพเพิม่ขึน้	ไดเ้ครือขา่ยใหม่ๆ 	แกนนำาชาวบา้นมคีวามเปน็	
จิตอาสาต้ังใจทำางานให้กับชุมชน	 ยังอาศัยภาคีเครือข่ายระดับ	
จังหวัดมาช่วยอีกด้วย	 อย่างสำานักงานพัฒนาสังคมและความ 
มั่นคงของมนุษย์	 (พม.)	 มาให้ความรู้ทางกฎหมายกับกลุ่ม 
ผู้สูงอายุ	นอกจากนั้นยังมีโรงพยาบาล	กศน.และสภาวัฒนธรรม
	 “คนไม่ออกกำาลังกาย	ปัญหาโรคความดัน	ไขมัน	ก็มีมาก	
ขณะที่พื้นที่เราก็อยู่ในเขตรอยต่อโรงงานผลกระทบจากมลพิษ	
ส่งผลต่อสุขภาพอีกด้วย”	เธอเล่าและว่า	กิจกรรมทางกายจะช่วย	
แก้ปญัหาโรค	NCDs	ศนูยบ์ริการสาธารณสขุของเทศบาล	จงึตรวจ	
สขุภาพทัว่ไป	ตรวจวดั	เบาหวาน	ความดนั	ไขมนั	ไต	ตับสนบัสนนุ	
โรงเรียนให้ทำาโครงการเด็กไทยไร้พุง	 โดยการออกกำาลังกายซ่ึง 
เทศบาลสนับสนุนให้โรงเรียนวัดทับมาดำาเนินการอีกด้วย
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11
ท่องเที่ยว-ประเพณีท้องถิ่น
ขยับเขยื้อนคนตำ�บลท่�คล้อ

	 โครงการเคล่ือนไหวขยับกายสร้างสุขภาพของ	 อบต.
ท่าคล้อ	 อำาเภอแก่งคอย	 จังหวัดสระบุรี	 จีรภา ด้วงท่ีสุด  
จาก	อบต.ท่าคล้อเล่าว่า	โครงการดังกล่าวอยู่บนแนวคิดอยากให้
มีการส่งเสริมให้มีการเดินเร็วแทนการออกกำาลังกายแบบหนัก	
อย่างอื่น
	 ตำาบลท่าคล้อมี	11	หมู่บ้าน	ประชากร	5,000	คน	อาชีพ	
เกษตรกรและประชาชนอีกส่วนออกไปทำางานบริษัทเอกชน	
พืน้ทีต่ำาบลกวา้ง	โซนหนึง่ทำานาทำาไร่	ขณะทีอี่กโซนเปน็กลุ่มโรงงาน	
	 เธอเล่าว่า	 มีอยู่ช่วงหนึ่งที่การปั่นจักรยานกำาลังได้รับ 
ความนิยม	 มีกลุ่มจักรยานภายนอกมาขอใช้สถานที่ที่	 อบต.ทำา	
กิจกรรม	 เป็นที่พักและใช้ห้องน้ำา	 เมื่อเห็นกิจกรรมของพวกเขา	 
เป็นแรงบันดาลใจให้คนในพื้นที่สนใจว่าในหมู่บ้านน่าจะมีการ 
ก่อตั้งชมรมจักรยานเองบ้าง	 เป็นที่มาของการส่งเสริมการก่อต้ัง 
ชมรมจกัรยาน	และสง่เสริมการออกกำาลังกายแบบเดนิเร็วตามมา
	 การสนใจจักรยาน	 เพราะเด็กที่นี่ปั่นจักรยานไปโรงเรียน	
เปน็วถิทีีม่อียูแ่ล้ว	ระยะจากบา้นไปโรงเรียน	2-3	กม.	งานวนัเดก็	
ทีน่ีร่างวัลทกุปเีนน้แจกจกัรยาน	ปลีะ	20-30	คนั	สำาหรับคนทัว่ไป	
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ยงันยิมปัน่จกัรยานในชีวติประจำาวนั	โดยเฉพาะผู้สงูอายใุนตำาบล	
ท่าคล้อยังมีสถานที่อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีช่ือเสียงไม่ว่าโบราณ
สถานเขาคอก	ถ้ำาหมีเหนือเสือใต้	และหมู่บ้านการเกษตร	เหมาะ
กับการขี่จักรยานท่องเที่ยวในระยะทาง	5-10	กม.	

	 โครงการเคล่ือนไหวขยับกายสร้างสุขภาพ	 อยู่ระหว่าง 
นำาเสนอจากผู้บริหารและกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อดำาเนิน 
การต่อ	 และอาจล่าช้าจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19	 
แต่กิจกรรมทางกายที่ใช้งบของกองทุนตำาบล	 (สปสช.)	 ทำามา	
อย่างต่อเนื่อง	ประกอบด้วยแอโรบิก	บาสโลบ	ยางยืด	และโยคะ	
ซึ่งจีรภาเล่าว่า
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	 (1)	โยคะเป็นกิจกรรมของกลุ่ม	อสม.และประชาชนทัว่ไป	
ที่ร่างกายสามารถยืดเหยียดอย่างเต็มที่	 แต่ไม่เน้นการออก	
กำาลังกายหนัก	กลุ่ม	อสม.เป็นผู้ดำาเนินโครงการ	ใช้สถานที่	อบต.	
มีการจัดหาวิทยากรและรวมกลุ่มกันมาเรียน	 สัปดาห์	 2-3	 ครั้ง	
เพื่อฝึกฝนด้านท่าต่างๆ	 ของโยคะ	 นำาความรู้ไปปฏิบัติที่บ้าน	
ถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัว	 โดยเน้นให้รู้ว่าโยคะท่าไหน 
ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพอย่างไร	 อย่างเช่น	 ปวดท้องประจำาเดือน	
ท่าแก้ปวดหลัง	เป็นต้น	
	 (2)	โครงการขยับกายสบายชีวี	 ด้วยวิธีบาสโลบและ	
รำาวงมาตรฐาน	เปน็ของชมรมผู้สงูอายทุีร่วมตัวกัน	นอกจากไดรั้บ	
การสนับสนุนจากกองทุนตำาบล	ยังได้รับการสนับสนุนจาก	กศน.	
อีกดว้ย	ทัง้วทิยากรและคนทีม่าเรียน	เปน็ผู้สงูอายใุนตำาบลทา่คล้อ	
มีกลุ่มไลน์ส่งข้อความทางไลน์กลุ่ม	 เชิญชวนกันมาทำากิจกรรม	
ใช้เวลาเรียนวันละ	5	ชั่วโมง	เป็นเวลา	3	วันต่อสัปดาห์	
	 “จากที่เราอยู่ในกลุ่มไลน์ด้วย	 ก็เห็นความเคล่ือนไหว	
ประทับใจที่เขาจะนัดแต่งตัวสวยๆ	 มาเรียนบาสโลบ	 หมู่หนึ่งๆ	
จะส่งตัวแทนมา	2-4	คน	นัดมาเต้นซ้อมด้วยกัน	 เพื่อเรียนต่อ 
ในวันถัดไประหว่างนั้นเห็นพัฒนาการในแต่ละวัน”	จีรภาเล่า	
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	 ตำาบลทา่คล้อมปีระเพณีประจำาทอ้งถิน่	ทีห่มู	่ม.4	เรียกวา่	
ประเพณีล่องแพไฟ	 อยู่ในช่วงหลังออกพรรษา	 ขณะที่ประเพณี 
ไหว้พระนอนของวัดท่าคล้อใต้ก็เป็นงานใหญ่	 จะมีการแสดงของ	
ชมรมผู้สูงอายุ	 การซ้อมการแสดงของผู้สูงอายุจึงยังมีต่อเนื่อง 
ทั้งปียกเว้นช่วงที่ต้องออกไปปลูกข้าวทำานาเท่านั้น

	 “ผู้นำาท้องถิ่นเอง	มีความคิดที่จะสนับสนุน	PA	ให้กว้าง	
ขวางไปสู่ทุกกลุ่ม	 ไม่ว่าเด็ก	 ผู้สูงอายุ	 วัยทำางาน”	 เธอกล่าวว่า 
ขณะนี้กิจกรรมทางกายอาจไม่ครบทุกวัย	 แต่จะสอดแทรกเข้าไป	
ในกลุ่มต่างๆ	 ทีละเล็กละน้อย	 โดยกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงยังเป็น	
กลุ่มคนพิการ	กลุ่มแม่และเด็ก	
	 “อาจจะเพราะกลุ่มนี้ไม่ได้ขอโครงการเก่ียวกับออก	
กำาลังกายเข้ามา	 โดยในกลุ่มเด็กๆ	 มีการออกกำาลังกายอยู่แล้ว	
ก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องนี้”
	 (3)	แอโรบกิเปน็กลุ่ม	อสม.ทีร่วมตัวกันขึน้มา	กิจกรรมจดั	
ช่วงเยน็	คนทีเ่ปน็หลักสว่นใหญจ่ะเปน็คนในวยัทำางาน	การเต้นจะม	ี
3	 วันคร้ัง	 ในชุมชน	 โดยภาพรวมแล้วยังไม่มีการรวมกลุ่มตาม	
หมู่บ้าน	 ใช้อบต.เป็นศูนย์กลางและเป็นตัวต้ังตัวตีในการจัดหา 
เวที	 เคร่ืองเสียง	 ส่วนตามหมู่บ้านไม่มีเคร่ืองเสียงหรือพื้นที่ 
กว้างพอ	 และไม่มีผู้นำาด้านออกกำาลังกาย	 หรือคนยังเขินอาย	
ไม่กล้าเล่น
	 โดยภาพรวมจีรภากล่าวว่า	กลุ่มหรือชมรมในพื้นที่ตำาบล	
ยังไม่เด่นชัด	
	 “ทีเ่ราอยากจะสานตอ่บาสโลบเพราะเมือ่ผู้สงูอายรุวมตวั
กันแล้วจากเมื่อก่อนได้วิทยากรจาก	กศน.มาช่วยสอน	ก็อยากให้	
ผู้สูงอายุในชุมชนเป็นวิทยากรเองเพราะผ่านการเรียนรู้มาแล้วไป
ถ่ายทอดกับผู้สูงอายุอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้มาเรียน”	 เธอมองว่า	
กองทุนสุขภาพตำาบล	 และ	 อบต.น่าจะมีส่วนช่วยตรงนี้	 แม้ว่า 
ทีผ่่านมาโครงการเก่ียวกับออกกำาลังกายในตำาบลเสนอเขา้มาปลีะ	
ไม่เกิน	 2	 โครงการ	 ซ่ึง	 อบต.มีการประชาสัมพันธ์	 ลงไปช่วย	
พัฒนาโครงการเป็นตัวนำา	 ช่วยคิดชาวบ้านว่าเขาควรทำาอะไร 
บางหมู่บ้านทีมงาน	อบต.ลงไปทำาโครงการให้เลยโดยเฉพาะกลุ่ม 
ผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีความรู้กับตรงนี้มากพอ	
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เธอเล่าและว่า	 แม้เรื่องนี้จะไม่อยู่ในข้อบัญญัติ	 อบต.	 แต่อยู่ใน	
แผนของกองทุนสุขภาพตำาบล	ก็สามารถเดินหน้าไปได้
	 หากมองในข้อบัญญัติท้องถิ่นกับการส่งเสริมกิจกรรม 
ทางกาย	 พบว่าทางตำาบลท่าคล้อมีการส่งเสริมสุขภาพอยู่แล้ว 
โดยจดักีฬาประจำาปช่ีวงก่อนสงกรานตใ์หกั้บเยาวชนทกุป	ีรูปแบบ	
มหกรรมกีฬาการแบง่ส	ีจดัแขง่ขนั	มกีารแสดง	กองเชียร์	ใหร้างวลั	
กีฬาที่จัดประจำาคือ	วอลเลย์บอล	ฟุตบอล	ตะกร้อ	เปตอง	นอก
จากเยาวชนแล้วยังเปิดกว้างสำาหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปมาร่วม 
ด้วยทุกคร้ัง	 ทั้งกีฬาไทย	 กีฬาพื้นบ้าน	 โดยเฉพาะกลุ่มสูงอายุ 
มาร่วมด้วย	
	 “ปัญหาการขับเคล่ือนกิจกรรมทางกายมองว่า	 ปัญหา 
น่าจะเป็นเรื่องกลุ่มคนมากกว่า	เพราะคนที่มาร่วมมักจะเป็นกลุ่ม
หน้าเดิม	 คนที่ไม่เคยมาก็จะไม่มาร่วม	 และไม่เห็นความสำาคัญ 
ของการออกกำาลังกาย	ชีวิตเขาก็จะทำางานอยา่งเดยีวไมอ่อกกำาลัง	
กาย”
	 จีรภากล่าว	 เพราะพวกเขาไม่ยอมรับรู้ว่าผลดีการออก 
กำาลังกายทำาให้สขุภาพแขง็แรง	ลดโรค	ลดคา่ใช้จา่ยในการไปหาหมอ	
ซึ่งคนที่นี่ป่วยเบาหวาน	ความดัน	ไขมัน	กันมากและพบปัญหา 
สุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ

	 “มองวา่ในตำาบลทา่คล้อความร่วมมอืด	ีไมว่า่กลุ่มสงูอาย	ุ
หรือกลุ่มอื่นที่นำาเสนอมา	พวกเขามีความรับผิดชอบ	มาร่วมหรือ	
ดำาเนินโครงการตามเสนอ	 ด้านผู้นำาชุมชนเองก็มีวิสัยทัศน์กว้าง	
อย่างเช่น	นายก	อบต.ตระหนักในเรื่องนี้	 ขณะที่คณะกรรมการ 
กองทุนสุขภาพเห็นความสำาคัญกับปัญหาสุขภาพในชุมชน”	
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12
ปั้นดินน้ำ�มัน-เล่น-ปลูกผัก
พัฒน� PA เด็กเล็กที่วัดไทร

 พรไพลิน มะเมยีเมอืง ผู้ดแูลเดก็	(คณุวฒิุ)	ศนูยพ์ฒันา	

เด็กเล็ก	ตำาบลวัดไทร	อำาเภอเมือง	จังหวัดนครสวรรค์	เล่าถึงการ

ทำาโครงการกิจกรรมทางกายของศูนย์เด็กเล็กว่า	 เร่ิมมาจาก	

นโยบายของนายก	 อบต.และปลัด	 อบต.	 ที่เรียกครูไปประชุม 

เพื่อหาโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กของศูนย์เด็กเล็ก	 โดยให้ 

ขอใช้งบกองทุนสุขภาพตำาบลของ	สปสช.	จึงได้เสนอการส่งเสริม

พัฒนาการทางด้านร่างกาย	เพราะมองว่าเด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น	

	 “มองว่าเล่นกับเด็กได้ทุกอย่าง	 ทั้งร่างกาย	 สังคม	

สติปัญญา	 จิตใจ	 เป็นภาพรวมของเด็กก็เลยสนใจที่จะทำา	 ก็เลย	

ยืน่เร่ืองใหท้างผู้บริหารกองทนุ	เพือ่ของบประมาณไปทำาโครงการ

ส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางกายและพัฒนาการตามวัย”

	 ที่	 อบต.วัดไทรจะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 2	 แห่งคือศูนย์ 

เด็กเล็กบ้านเอ้ืออาทร	 2	 ส่วนที่พรไพลินรับผิดชอบคือศูนย์ 

เดก็เล็กบา้นบางมว่ง	มเีด็กรับผิดชอบ	40	คน	อาย	ุ2	ขวบคร่ึงไมเ่กิน	

4	ขวบ	จากพืน้ทีชุ่มชนและใกล้เคียง	และยงัพจิารณารับเดก็พืน้ทีอ่ื่น	

ที่พ่อแม่ต้องทำางานในเมืองมีความจำาเป็นต้องเอาเด็กมาเข้าที่นี่ 

อีกด้วย

	 กิจกรรมทางกายในความหมายทีเ่ธอเขา้ใจเปน็อะไรก็ได้ที่

เด็กได้เคลื่อนไหว	

	 “พอเรามอีะไรใหม่ๆ 	มา	เดก็ก็จะต่ืนเตน้อยากทำาอยูแ่ล้ว	

เราเสนอโครงการจัดส่งเสริมกิจกรรมปั้นดินน้ำามัน	 ฝึกกล้ามเนื้อ	

ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา	 สร้างจินตนาการ	 ความคิด	
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สร้างสรรค์	และพัฒนาการทางสังคม	เพราะถ้าเด็กได้เล่น	ต้องมี	

เพื่อน	มีการแบ่งปัน	มีน้ำาใจ	ช่วยเหลือ”

	 กิจกรรมของเด็กโต	 พวกเขาจะได้ปั้นดินน้ำามัน	 กำา	 บีบ	

ปั้นเป็นรูปทรงเรขาคณิต	 หรือแล้วแต่จินตนาการเอง	 ในส่วน 

ออกกำาลังกาย	 กิจกรรมกลางแจ้ง	 จัดการเล่นสนาม	 โยนบอล	 

เตะบอล	ปีนป่าย	ซึ่งผู้บริหาร	อบต.จัดเครื่องเล่นตัวใหม่มาให้เด็ก	

หลังโครงการนี้มีความชัดเจน	

	 ช่วงเช้าหลังเคารพธงชาต	ิหลังตรวจสขุภาพเดก็	นบัจำานวน	

เด็กเรียบร้อย	 จะมีเวลาเล่นอย่างเต็มที่จะมีการปล่อยเด็กเคลื่อน 

ไหวร่างกาย	ใช้พลังงานไปถงึ	9	โมง	ก่อนใหเ้ดก็มาล้างมอื	ดืม่นม	

แยกห้อง	ตามอายุ

	 กิจกรรมสง่เสริมสขุภาพ	ยงัเช่ือมโยงไปถงึการดแูลอาหาร

การกินของเด็ก	 เมื่อพบว่าเด็กไม่ชอบกินผักใช้การส่งเสริมการ 

กินผัก	โดยให้เด็กปลูกผักกินเอง	จะได้รู้จักคุณค่าอาหารว่ากว่าจะ

ได้มาต้องลงมือทำาอย่างไร	 โดยกิจกรรมการปลูกผักก็จะมีทุกวัน	

เช้า	แบ่งกลุ่ม	3-4	คน	ไปรดน้ำาผัก	ตอนเย็นก็จะเป็นอีกเวรหนึ่ง	

สลับกันให้เด็กเปลี่ยนกันทำา

	 “เราก็ใหเ้ดก็ลงมอืปลูกเอง	โดยจดัอุปกรณ์ใหเ้ขา	ขอเพยีง	

เขาเอาขวดพลาสตกิมาจากบา้น	เรามดีนิให	้สอนการหยอดเมล็ด	

รดน้ำา	 ทำาแปลงปลูกเล็กๆ	 ทดลองปลูกให้รู้ว่ากว่าจะได้คะน้า	

กวางตุ้ง	ที่เคยกินอยู่ทุกวัน	ลำาบาก	ส่งเสริมเขาบริโภคผักมากขึ้น	

เดก็บางคนทานอยูแ่ล้ว	เราก็สง่เสริม	ช้ีนำา”	เธอเล่าทีน่ีม่คีรู	2	คน	

ประจำาหอ้งช่วงช้ัน	2	ขวบคร่ึง-3	ขวบหอ้งหนึง่	และอีกหอ้งระดบั	

3-4	ขวบ

	 สำาหรับผลที่เกิดพรไพลินเล่าว่า	 พัฒนาการที่ตามมา	

อย่างเช่น	 ส่วนสูงเพิ่มขึ้น	 ลดปริมาณการดื่มนมขวดที่เป็น 

นมหวาน	หันมากินนมจืด	ฟันผุน้อยลง	

	 กิจกรรมทางกายส่งผลให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่แข็งแรงขึ้น 

จากบางคนที่ไม่แข็งแรง	 พอได้ปีนป่ายเชือกหรือเล่นสไลเดอร์	

ปีนป่ายบาร์สูงก็แข็งแรงขึ้น	 ทั้งมีความกล้าในการตัดสินใจทำา 

ด้วยตนเอง	

	 เดก็มคีวามสขุในการทำากิจกรรม	ชอบทีจ่ะมาเรียนมากขึน้	

จากเดิมที่ผู้มาเรียน	20-22	คน	เพิ่มเป็น	30-40	คน	มีพัฒนา

การความคิดสร้างสรรค์ในการปั้นดินน้ำามัน	บางคนมีจินตนาการ	

ทำาเป็นดอกไม้	ปู	ปลา	ตามพื้นฐานอาชีพของครอบครัว	ในการ	 

สง่เสริมเมล็ดพนัธ์ุใหเ้ดก็ไปปลูกผักทีบ่า้น	ครูมโีครงการเยีย่มบา้น	

เพื่อดูว่าเขาปลูกผักที่ให้ไปอย่างไรจะได้ความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นมา	

	 “พอ่แมเ่ขาก็ภมูใิจในกิจกรรมนี	้และบอกวา่	เดีย๋วครูจะมาดู	

ทีบ่า้น	ถอืวา่ผู้ปกครองก็ไดน้ำาไปตอ่ยอดในบา้นเขาเอง”	เธอกล่าว	

และว่า	 แม้เด็กยังเล็กแต่มองประเด็นการสร้างพื้นฐาน	ฝึกให้เขา	

ทำาก่อน	เขาทำาเองได้	โดยเด็กทดลองปลูกผักบุ้ง	กวางตุ้ง	คะน้า	

ตะไคร้	กะเพรา	ผักทีน่ยิมใช้ประจำาวนัในครัวเรือนเปน็หลัก	เหล่านี	้

สามารถเปล่ียนพฤตกิรรมทานผักก็ทำาไดส้ว่นหนึง่	นอกจากนัน้ยงั	

ใช้วิธีส่งเสริมการสอดแทรกการกินผักด้วยนิทาน	 และยังให้เด็ก	

มีส่วนปรุงอาหาร	แล้วมาชิมกัน
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	 กิจกรรมดังกล่าวได้ทำาต่อเนื่องเป็นกิจวัตรประจำาวัน	

คร้ังละ	 30	 นาที	 ซ่ึงในปี	 2563	 ผู้บริหารท้องถิ่นยังเสนอให้ 

ส่งเสริมการใช้ทักษะการใช้ชีวิตประจำาวันเด็ก	มุ่งแก้ปัญหาเด็กติด	

โทรศัพท์	เพราะทุกฝ่ายต่างรับรู้แล้วว่าส่งผลพัฒนาการล่าช้า

	 “การตอ่ยอดในการมปีฏิสมัพนัธ์กับครอบครัว	พอ่แมก็่จะ	

ได้ลดการใช้เวลาที่อยู่ กับเทคโนโลยีเปล่ียนมาเป็นสนใจลูก	 

ส่งเสริมให้เขามีเวลาพ่อแม่ลูก	หรือพ่อไม่กลับ	แม่อยู่บ้าน	เราก็	

บอกแม่ว่าให้ช่วยฝึกเด็กระบายสี	ฝึกปั้นดินน้ำามัน	พื้นฐานเบาๆ	

ไปก่อน	 ไม่จำาเป็นว่าต้องทำาตามเราเป๊ะๆ	 ถือว่าเราเสริมทักษะ 

กับเด็กตรงนี้ได้ผล”

	 พรไพลินเล่าว่า	 ที่นี่เป็นชุมชนเมือง	 ผู้ปกครองเด็ก	

มีทั้งเกษตรกร	 รับจ้าง	 ทำางานตามห้าง	 ส่วนมากเด็กอยู่กับปู่ย่า 

ตายาย	 บางครอบครัวพ่อแม่กลับค่ำา	 บางครอบครัวไปทำางาน 

หลายวันเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน	 บางครอบครัวพ่อแม่	

แยกทางกัน	

	 “มมุมองเรามองวา่ปู่ยา่ตายาย	สง่เสริมเด็กเลิกติดโทรศพัท	์

เพราะว่าคนรุ่นนี้ไม่ติดเทคโนโลยีเหมือนคนรุ่นพ่อแม่ของเด็ก	

พอส่งเสริมกระตุ้นคนกลุ่มนี้	มันจึงได้อย่างคาดหวัง”	

	 สำาหรับการต่อยอดขยายผลกิจกรรมทางกายในภาพรวม

พรไพลินเล่าว่า	 ตอนนี้ศูนย์พัฒนาเด็กอีกแห่งหนึ่งของตำาบล 

วัดไทรคือศูนย์เด็กเล็กบ้านเอือ้อาทร	2	ก็ดำาเนินโครงการกจิกรรม

ทางกายของเขาภายใตก้ารสนบัสนนุของกองทนุตำาบลดว้ยเช่นกัน	

	 “จริงแล้วทีเ่ราทำามาจากแผน	อบต.ป	ี61	สว่นหลังจากปนีัน้	

เราไม่ได้ใช้งบกองทุนสุขภาพตำาบล	 แต่ยังดำาเนินกิจกรรมต่อ	

โดยใช้ทุนของ	 อบต.	 ทุนของกรมที่สามารถซ้ือหรือส่งเสริม 

กิจกรรมด้านต่างๆ	 ให้กับเด็ก	 ภายใต้ความร่วมมือของ	 อบต./

รพ.สต.ที่ประสานกันอย่างดี”

	 สำาหรับระยะตอ่ไป	เธอเล่าวา่จะทำาแบบทีท่ำามาแล้วอยา่ง	

ต่อเนื่องต่อไป	 มากกว่านั้นควรตอบรับนโยบายผู้บริหารที่เพิ่ม 

ลงมาเร่ืองทักษะชีวิตให้กับเด็ก	 การทำางานกับกลุ่มเด็กใช้วิธี 

เก็บข้อมูลเป็นรายคน	 ในการทำางานต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย	

6	 เดือน	 จึงจะสร้างให้เกิดผลรูปธรรมและเมื่อเด็กรุ่นใหม่เข้ามา 

ต้องเริ่มต้นกันใหม่อีก	

	 “มองว่ากองทุนสุขภาพตำาบลของ	 สปสช.ให้โอกาสกับ	

งานแนวนี้อยู่แล้ว	 เพียงแต่ว่าเราจะยื่นเร่ืองให้มันสอดคล้องกับ	

คุณลักษณะ	เป้าประสงค์	มากน้อยเพียงใด”

 เยาวเรศ อนิทร์เพญ็	นกัวชิาการสาธารณสขุชำานาญการ	

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลวัดไทร	 อำาเภอเมือง	 จังหวัด	

นครสวรรค์	 เล่าว่าในพื้นที่ตำาบลวัดไทร	 กิจกรรมทางกายใน 

กลุ่มเดก็ไมม่ปีญัหา	เพราะไปโรงเรียนก็มกิีจกรรมทางกาย	กลุ่มวยั	

แรงงานไม่น่ามีปัญหา	มีหน่วยงานอื่นที่ทำาให้อยู่แล้ว	ที่เป็นห่วง

น่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้านไม่ได้ไปไหน	ก็ต้องกระตุ้นให้	

ออกมาเคลื่อนไหวทางกาย	ออกมาสู่สังคมให้มากกว่านี้	
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	 ทกุปมีโีครงการเก่ียวขอ้ง	PA	อยูแ่ล้ว	โดยจะมกีลุ่ม	ชมรม	

ทีท่ำากันเอง	เช่น	รำาวง	แอโรบกิ	มชีมรมผู้สงูอาย	ุชมรมออกกำาลังกาย	

จะเดน่ตรงมรีำาวงผูส้งูอายตุอ่เนือ่ง	อบต.	มีการสนบัสนุนอปุกรณ	์

ฟิตเนสให้กับชุมชน	 โดยจัดซ้ือไปให้แต่ละจุดที่เป็นชุมชน	 อบต. 

ยังจ้างครูนำาเต้นแอโรบิกให้ชาวบ้าน	มีการรวมกลุ่มเต้น	จ้างบ่อย	

ไมไ่ด	้ชาวบา้นก็ทำากันเอง	นอกจากนัน้	อบต.สนบัสนนุสนามเปตอง	

แต่ละปีก็จัดให้มีการแข่งขันเปตองในกีฬาผู้สูงอายุของ	อบต.ทุกปี	

	 “ชาวบ้านเล่นกันเองในหมู่บ้าน	 และส่งคนมาแข่งขัน	

ระหว่าง	รพ.สต.และ	อบต.	ก็มีความร่วมมือในเรื่องนี้มานานแล้ว	

ในการจัดทำาแผนประชาคม	 ผอ.รพ.สต.เป็นกรรมการอยู่ในนั้น	

ให้ข้อมูลแต่ละปี	เป็นการคืนข้อมูลให้กับชุมชน	แต่ละหมู่มี	อสม.	

เป็นกรรมการและเป็นสมาชิกที่ร่วมประชาคม”	

	 เยาวเรศเล่าว่า	ทีผ่่านมาเหน็วา่ทาง	อบต.	ทำาตลอดไมว่า่	

ในเรื่องนโยบายหรือว่ากิจกรรม	ส่วน	รพ.สต.ทำาในส่วนเกี่ยวข้อง	

ส่งควบคุมโรค	ป้องกัน	ส่งเสริมสุขภาพ	จุดอ่อนอาจเป็นที่	อบต.	

วัดไทรจะมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทางด้านนี้บ่อย	ไม่มี

กองสาธารณสุขรับผิดชอบจริงจัง	

	 “การบริหารกองทุนตำาบลก็ดี	 แต่อาจช้าเพราะไม่มีฝ่าย	

สาธารณสุขของ	อบต.ที่รับผิดชอบโดยตรง	แต่ก็คุยกันได้ระหว่าง	

รพ.สต.กับ	 อบต.	 และเขายังเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลภายนอก	

เสนอโครงการให้	อบต.	มีโรงเรียน	ชมรมผู้สูงอายุ	ชมรม	อสม.	

ที่เขาเขียนและให้	รพ.สต.เป็นพี่เลี้ยง”

	 เธอกล่าวว่า	 ที่ผ่านมาเห็นว่า	 นายก	อบต.สนับสนุนให้ 

ชาวบ้านมาใช้เงินกองทุนสุขภาพตำาบลในการขับเคล่ือนกิจกรรม	

ทางสขุภาพ	โดยเมือ่จะไปทีไ่หน	เขาก็จะประชาสมัพนัธ์งบ	สปสช.

ทุกครั้งว่าให้เขียนขอไปได้	

	 “แต่จะผ่านไม่ผ่านอยู่ที่กรรมการ	 ถ้าชาวบ้านทำาจริงๆ	

มันก็จะยาก	 ก็มองว่าแนวโน้มหลายอย่างน่าจะดีขึ้น	 และทาง	

อบต.วัดไทรกำาลังยกฐานะเป็นเทศบาลตำาบล	 ส่วนของระเบียบ	

ข้อบังคับต่างๆ	ก็เข้มงวดขึ้น	น่าจะดี	ที่สำาคัญทำามานานก็น่าจะดี

กว่าพื้นที่อ่ืน”	 เธอเล่าและว่า	 ที่ทำามานาน	 เช่น	 กิจกรรม	

แห่เทียนพรรษา	 จะมีชมรมจักรยาน	 นำาหน้าแห่เทียนไปวัด	

ทั้งตำาบลทุกปี	 ซ่ึงกลุ่มจักรยานเขาก็นัดขี่กันอยู่แล้วในเมือง	

นครสวรรค์	คนตำาบลวัดไทรเป็นส่วนหนึ่ง
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13
ว�งระบบ PA สู่วิถีช�วบ้�น
คว�มยั่งยืนที่พนมส�รค�ม

 บรรจบ จันทร์เจริญ	 ผู้อำานวยการกองสาธารณสุข	

เทศบาลตำาบลพนมสารคาม	อำาเภอพนมสารคาม	จงัหวดัฉะเชิงเทรา	

เล่าวา่	ในสว่นพืน้ทีเ่ทศบาลตำาบลพนมสารคาม	มกิีจกรรมทางกาย	

หลากหลาย	 เพราะผู้บริหารให้ความสำาคัญ	 โดยกำาหนดว่า 

ตรงไหน	รวมตัวกันได้	30	คน	เทศบาลจะทำาแผนเข้าไปสนับสนุน 

งบประมาณ

	 “มี	4	กลุ่มวัย	ทุกกลุ่มจะพยายามไม่มาคละรวม	อย่าง	

กลุ่มผู้สูงอายุกับวัยทำางาน	 เราก็มองเห็นว่าคนละเร่ืองกันแล้ว	

ปัจจัยต่างกัน	เราก็แยกกลุ่มเหล่านี้”	เขาเล่า	พื้นที่สวนสาธารณะ	

ทีเ่รียกวา่หนองพราน	ใครจะไปวิง่ไปเดนิ	ขีจ่กัรยาน	สามารถทำาได	้

มีการทำาแบบสอบถามว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมก็จัดให้	 เช่น	

กลุ่มที่มาใช้ช่วงค่ำา	ต้องการแสงสว่างหรือน้ำาดื่ม

	 “เรายังมีการประเมินอยู่เสมอ	เช่น	แอโรบิก	พอผ่านมา	

เดือนหนึ่ง	 เราประเมินความแข็งแรง	 ความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ	

ใช้แบบประเมิน	 7	 ตัวช้ีวัดตามแบบฟอร์มของกรมอนามัยเป็น 

ขอ้มลู	บอกเขาวา่ดหีรือไมด่	ีเขาแขง็แรงขึน้หรือเปล่า	สว่นการอ่ืน	

อย่างเช่นการตรวจเลือด	 ตรวจสภาพร่างกายนั้น	 เราทำาประจำา	

อยู่แล้ว”

	 บรรจบเล่าว่า	 กำาลังเก็บข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ออกกำาลัง 

กายมาจนถึงปัจจุบัน	 เปรียบเทียบว่าคนที่มาออกกำาลังกายกับ 

การไปรักษาตวัทีโ่รงพยาบาล	มอีะไรแตกต่างกันหรือเปล่า	เพือ่จะ	

เอาข้อมูลนี้ไปชี้ให้ชาวบ้านเห็น	

	 “จริงแล้วพื้นที่ทำามาต้ังแต่ปี	 2553	 ต้ังแต่ผมมาเป็น	

ผอ.กองสาธารณสขุ	ขณะทีผู้่นำาทอ้งถิน่มองวา่เร่ืองนีส้ำาคญัทีส่ดุ”	
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	 บรรจบเคยทำางานกับกระทรวงสาธารณสขุ	ยอมรับวา่ช่วง	

นั้นไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้มากนัก	มองว่าอาจเพราะถูก

จำากัดด้วยงบประมาณ	ตัวชี้วัด	ไม่ได้ลงมือทำาจริง	พอมาทำางาน	

กับทอ้งถิน่ช่วง	10	ปทีีผ่่านมาจงึมคีวามชัดเจน	เพราะผู้นำาทอ้งถิน่	

ที่เขาสังกัดมีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	 “ที่สามารถออกนโยบายอย่างนี้	มองว่าตัวนายกเองเป็น	

คนรักสุขภาพ	 จุดดีคือผู้บริหารไม่ล้วงลูก	 กำาหนดว่าต้องทำาอะไร	

หนึ่ง	สอง	สาม	เป็นหน้าที่เราจะต้องดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	

แต่ที่นายกถามผมตลอดคืองบประมาณว่าเพียงพอหรือไม่	 

ถ้าไม่พอสามารถบอกเขาจะหางบประมาณมาให้	เราก็ทำาเต็มที่”

	 จดุเนน้จดุหนึง่ทีเ่ขาขยายแนวคดิ	ตอนนีคื้อคนในหมูบ่า้น	

จัดสรร	 ซ่ึงมักไม่มีเวลาออกมาที่สนามกีฬา	 จึงคิดขยายกิจกรรม	

ลงไปที่	 6	 ชุมชนบนหลักการจะต้องรวมกลุ่มกัน	 30	 คนขึ้นไป	

และทำาต่อเนื่อง	ผ่านประเมินตามหลักเกณฑ์ที่วาง

	 “สิ่งที่ผมมองมาตลอด	 7-8	 ปีนี้	 พบว่าคนที่รักสุขภาพ	

ออกกำาลังกายทำา	PA	ตอ่เนือ่ง	ไมต้่องไปบอกเขา	เขาทำาเองอยูแ่ล้ว	

ทำาอย่างไรจะดึงหน้าใหม่เข้ามา	มีเกมหรือกิจกรรมบางอย่างจูงใจ	

เขาใหเ้ขา้มา”	บรรจบกล่าวอยา่งไรก็ตามเมือ่มานัง่ดแูบบประเมนิ

ก็พบว่าคนที่มี	PA	เป็นคนที่มีใจรัก	หากมาด้วยรางวัลหลอกล่อ	

มกัอยูไ่มน่าน	2-3	คร้ังก็หาย”	ในพืน้ทีผ่มเปน็เขตเมอืง	ยา่นธุรกิจ	

คนมีฐานะ	 หากเราชวนมาทำาเร่ืองแบบนี้เขาก็ไม่ค่อยมา	 อย่าง	

ตรวจสุขภาพเขาก็ไปโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียง”

	 เขาทำางานโดยใช้กลุ่มที่มีบทบาทหลัก

	 -	ชมรมแอโรบิก	 (มี	 4	 กลุ่ม	 สนามกีฬาหนองพราน	

ที่หมู่บ้าน	2	แห่ง	และที่ชมรมผู้สูงอายุ)	ทุกจันทร์-ศุกร์	

	 -	อสม.	มีกิจกรรมกับเทศบาลทุกเดือน	และทำางานร่วม	

กับ	 รพ.กับกลุ่มที่	 รพ.คัดกรองแล้วมีปัญหาสุขภาพกับการ	

ออกกำาลังกาย

	 -	กลุ่มผู้สูงอายุ	ก็มีโรงเรียนผู้สูงอายุ	สมาชิกราว	40	คน	

ทุกวันศุกร์	ช่วงเช้า	9-12	น.	จะมาเรียนรู้กันตามโปรแกรมที่วาง

ไว้ในแต่ละเดือน	 ช่วงบ่ายคนเล่นอังกะลุงก็ซ้อมวง	 คนไม่เล่น	

ก็กลับบ้าน	 ก่อนเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุแต่ละคร้ังจะมีกิจกรรม 

ทางกายโดยการวอร์มอัพก่อนเข้าเรียน	มีการเข้าแถวหน้าธงชาติ	

	 -	กลุ่มสุภาพสตรี	มาฝึกอาชีพประมาณเดือนละครั้ง	

	 -	ล่าสดุทำากับพระภกิษทุีว่ดั	เก่ียวกับ	PA	โดยในช่วงบา่ย	

เสนอรูปแบบการกวาดลานวัด	

	 เขาได้ใช้จิตอาสาสร้างแกนนำาขึ้นมาหลายกลุ่ม	 ชมรม	

แอโรบิกขยายตัวไปหาสมาชิก	 สร้าง	 อสม.ต้นแบบ	 เคล่ือน	

โรงเรียนผู้สงูอาย	ุนอกจากเทศบาลก็ยงัชวนโรงเรียน	วดั	ธนาคาร	

ห้างสรรพสินค้ามาทำางานร่วมกันประเด็นขยะนโยบายกระทรวง 

มหาดไทย	ก็ชวนเคลื่อนเรื่องสุขภาพไปด้วยกัน

	 “ยังมีหลายอย่างต้องทำา	 อย่างสุขภาพกับสิ่งแวดล้อม	

ถา้เขา้ใจแล้วอยา่งอ่ืนงา่ย	หากเขารู้วา่ปว่ยเพราะไมอ่อกกำาลังกาย	

กินอาหารไม่ดี	รับปัจจัยเสี่ยงมาเยอะ	เขาจะตระหนักมาเอง”	
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	 เขาเชื่อมโยง	PA	กับสิ่งแวดล้อม	อย่างเช่น	เดินเก็บขยะ	

ตามถนน	บูรณาการกับสิง่แวดล้อม	สำาหรับเด็กอนบุาลไปบอกครู	

ใหพ้าเดก็มารับออกซิเจนจากต้นไม	้เดก็เก็บขยะ	ดแูลสิง่แวดล้อม	

	 สำาหรับประชาชน	สร้างสิง่แวดล้อมมาเปน็ตวันำา	มกิีจกรรม	

ต่อเนื่องโดยกลุ่มผู้สูงอายุทุกศุกร์มีโรงเรียนผู้สูงอายุ	 ตอนเช้า	

เรียนหนังสือ	 บ่ายหากิจกรรมให้ทำา	 คนไข้ติดเตียงมีทีมเยี่ยม	

ส่งเสริม	PA	ตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับคนกลุ่มนี้	

	 บรรจบมองว่ากิจกรรมทางกายเป็นส่วนหนึ่งขององค์รวม

ด้านสุขภาพ	 แต่ไม่ใช่คำาตอบทั้งหมด	 อาจมองว่าคนมีกิจกรรม	

ทางกาย	 แต่ถ้ายังเป็นคนเครียด	 ต้องพัฒนาด้านจิตใจควบคู่ 

กันไปเป็นต้น	

	 ปญัหาอยา่งหนึง่ทีพ่บ	เขามองวา่สว่นมากขาดพืน้ทีใ่นการ	

ทำากิจกรรมทางกาย	มกัมคีำาถามวา่จะทำาทีไ่หน	อยา่งกรณีเทศบาล	

ตำาบลพนมสารคามเองมีพื้นที่รกร้างสาธารณะ	ทำาอย่างไรในการ	

พัฒนา	 ขึ้นอยู่กับนโยบายและการบริหารจัดการของผู้นำาท้องถิ่น	

ที่จะใช้ประโยชน์	

	 “PA	 หลักของเราคือการออกกำาลังกายที่สวนสาธารณะ	

หนองพราน	 ก่อนหน้านี้คนมาประปราย	 แต่ทุกวันนี้มีความ 

หนาแนน่มากขึน้	เราเคยจดัพนมฟนัรันเพือ่หาเงนิให้โรงพยาบาล	

เมื่อธันวาคม	2562	คิดจะรับคนแค่	1,000	คน	แต่คนสมัครถึง	

2,000	 กว่าคน	 มาร่วมวิ่ง	 1,800	 คน	 เห็นความตื่นตัวของคน 

ในการออกกำาลังกาย”	

	 ผลของการเคล่ือน	 PA	 เขาเห็นว่ามีผลดีทางสุขภาพที่ 

เห็นเชิงรูปธรรมอย่างกลุ่มผู้สูงอายุเปล่ียนไป	 ยกตัวอย่างลุงฟู่	 

อายุ	 70	 กว่าปีเดิมไม่อยากออกไปไหนเลย	 อยากอยู่กับบ้าน	

ไม่อยากเจอใคร

	 “ชวนกันมา	แรกๆ	ก็มานัง่ดเูขาเล่นเขยา่อังกะลุง	อาจารย	์

ผู้สอนชวนตฉีิง่	ตอนแรกก็ตีสะเปะสะปะ	ตอนนีก้ลายเปน็คนคมุวง	

ถา้ขาดลุงฟู	่วงเดินไมไ่ด้แกก็กลายเปน็คนมคีวามสขุ	อยากมาร่วม	

กิจกรรมทุกวันศุกร์	 ก็ต้องมาซ้อมกัน	อีกคนคือลุงศักดิ์ชัย	 เขามี	

รถกอล์ฟอยู่คันหนึ่ง	 ตอนแรกไม่อยากมา	 ตอนหลังแกมาร่วม	 

หน้าที่ตอนนี้คือขับรถกอล์ฟวนไปรับนักดนตรี	 ทั้งสองคนนี้	

เคยมีปัญหาเอ็นยึดที่ข้อมือ	ตอนนี้โล่งขึ้น”	

	 เขาเล่าถึง	 PA	 ที่เกิดในชุมชน	 ไม่คิดว่ามาไกลถึงขั้นนี้	

ตอนแรกคิดว่าทำาเล่นๆ	กันเท่านั้นเอง”	

	 นอกจาก	PA	หากมองถึงการขับเคลื่อนสุขภาพด้านอื่น

ที่ทำามาพร้อมกันอย่างเช่น	อาหาร	มีปฏิญญาชาวพนมสารคาม	

งดอาหารหวาน	 มัน	 เค็ม	 ที่จะถวายพระ	 โดยมีการเซ็นลงนาม	

ปฏิญญาร่วมกัน	 โดยกลับมาให้ชาวบ้านเข้าใจว่าหวานมันเค็ม	

ไม่ดีอย่างไร

	 ในปี	 2563	 นี้	 บรรจบมองว่ากิจกรรมเดิมที่รับการสนับ 

สนุนจากกองทุนสุขภาพตำาบล	 คงไว้	 ที่ทำาเพิ่มคือเก็บข้อมูลว่า 

สิ่งที่ทำามาหลายปี	 เกิดผลกับชาวบ้านอย่างไร	 โดยมีการวิจัยว่า 

กลุ่มที่มาร่วมกิจกรรมต่างๆ	 มีเปอร์เซ็นต์เข้าโรงพยาบาลเพื่อ 

รักษาโรคระดับไหน	

	 “ที่เราประชาสัมพันธ์ว่า	 PA	 ป้องกันได้	 มันแค่ไหน	 

ถ้า	PA	เยอะแล้วยังป่วยเยอะ	ผมว่าเลิกเถอะ	PA	ที่ทำาแสดงว่า	

ไม่มีผลอะไร”	เขากล่าวและว่า	
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	 ตอนนีเ้ทศบาลตำาบลสารคาม	เราเป็นพืน้ทีต้่นแบบในการ	

บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ	โดยเฉพาะหมู่บ้านการจัดการ	

ขยะ	 และเป็นกองทุนต้นแบบ	 โดยจุดเด่นของกองทุนผู้บริหาร 

เอาจริง	และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใส่ใจ

	 “สำาหรับพนมสารคาม	 ผมคิดว่าเท่าที่เดินมาค่อนข้าง 

มั่นคง	 สิ่งที่ทำามาไปอยู่ในชุมชน	 แม้จะเปล่ียนผู้บริหารชุดใหม่	 

งาน	 PA	 ก็ยังเดินหน้า	 เพราะมันกลายเป็นวัฒนธรรม	 วิถีชีวิต 

ของคนที่นี่ไปเรียบร้อยแล้ว	 ห้าโมงเย็นเขามาหนองพรานเต้น 

แอโรบิกออกกำาลังกายปลูกต้นไม้	 รดน้ำาต้นไม้	 ถ้าเกิดมีนายก	 

คนใหม่บอกว่าจะมาปิดหนองพรานคงทำาไม่ได้	 อำานาจผู้บริหาร	

จะมาเปล่ียนไมไ่ด	้เพราะอยูใ่นวถิชีาวบา้นแล้ว	คนทำางานจะถกูวถิ	ี

ชาวบ้านบังคับ	ถ้าเป็นสิ่งที่ดีและชาวบ้านต้องการ”	

	 ในภาพรวมของ	PA	ที่เขาดูแลอยู่	มองว่าสามารถทำาให้

ทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าไปอยู่ในชีวิตผู้คน	รัฐจึงต้องเอื้อ	โดยเฉพาะ

องค์กรที่มีบทบาทในการจัดสถานที่และงบประมาณ	

	 “คุณอยากให้เขาออกกำาลังกาย	 คุณอยากให้เขามี	 PA	

แต่คุณไม่มีสถานที่	 คุณไม่มีอุปกรณ์ก็ทำาไม่ได้	 ระเบียบกองทุน	

ก็ต้องเอ้ือกับเป้าหมาย	 ต้องหาวิธี	 ทำาอย่างไรจะสร้างแรงจูงใจ	

ปัจจัยเสริมให้คนหันมาทำาเร่ือง	 ไม่ใช่บอกว่าอยากมีกิจกรรม	

ทางกาย	แต่ระเบียบขัดขวางการทำางานหมด	ห้ามไปหมด	นั่นจะ

เป็นอุปสรรคใหญ่ที่ต้องมาคิดใหม่”	

	 อย่างไรก็ตามบรรจบมองว่าอีกมุมหนึ่งยังต้องป้องกัน 

อย่างไรไม่ให้มีคนคิดจะใช้เงินส่วนนี้เพื่อประโยชน์อ่ืน	 ก็ต้องหา 

ทางสกัดด้วย	ถา้ปรับวสิยัทศันไ์มไ่ด้	นอกจากไมพ่ฒันาอาจเขา้ทาง	

ผู้หวังผลประโยชน์ทางด้านอื่นแทน	

	 “อยากเหน็การปรับเปล่ียนวสิยัทศันข์องผู้บริหารเก่ียวกับ	

PA	 ถ้าระเบียบเอ้ือ	 ผมคิดว่าคนจะหันมาสนใจเร่ืองนี้	 แต่อย่า 

ปล่อยให้เกิดช่องว่างการใช้เงินผิดประเภท	 ประชาชนด้านล่าง	

พร้อมอยู่”
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14
กจิกรรมสม�ธบิำ�บดัแบบ SKT 
เคลื่อนพลังสุขภ�พม�บต�พุด

	 มาบตาพุด	อำาเภอเมือง	จังหวัดระยอง	เกิดจากโครงการ 

พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก	 หลังเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม 

มีการยกฐานะสุขาภิบาลมาบตาพุดเป็นเทศบาลตำาบลมาบตาพุด

เมือ่ป	ี2535	ปจัจบุนัเปน็เทศบาลเมอืง	ประชากรตามทะเบยีนราษฎร์	

70,000	คน	แต่ประชากรแฝงไม่ต่ำากว่า	200,000	คน

 ปาลิดา เศวตประสาธน์ พยาบาลวิชาชีพ	ชำานาญการ
พเิศษเทศบาลเมอืงมาบตาพดุเล่าว่า	การพฒันาจากเทศบาลตำาบล	

มาสู่เทศบาลเมืองนั้น	 ทางด้านสาธารณสุข	 มีศูนย์บริหาร	

สาธารณสุข	1	แห่ง	และ	รพ.สต.	2	แห่ง	ต่อมาทางเทศบาลขยาย	

ศนูยบ์ริการสาธารณสขุเพิม่เปน็	6	แหง่	เพือ่รองรับปญัหาทางดา้น	

สาธารณสุขที่ เป็นหลักคือสิ่งแวดล้อมอันกระทบต่อสุขภาพ	

จนมีโรงพยาบาลขนาด	200	 เตียง	ขับเคลื่อนสุขภาพทั้งส่งเสริม	

ป้องกัน	รักษา	และฟื้นฟู	
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	 “จริงแล้วทางเทศบาลมีบทบาททางสุขภาพในพื้นที่ 
มาก่อนกระทรวงสาธารณสขุ	จากความคุน้เคย	คุน้ชินกับประชาชน	
การทำางานเชิงรุก	 ทางเทศบาลจะทำามากกว่าพอมีโรงพยาบาล	
เข้ามา	จะเป็นส่วนหนุนเสริมทำางานคู่กัน”
	 เป็นที่รับรู้ทั่วไปว่ามาบตาพุดมีปัญหาสุขภาพพิเศษจาก 
พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม	 ทางโรงพยาบาลจึงต้องทำางานเน้น 
ด้านอาชีวเวชศาสตร์	 รองรับคนไข้ที่มีปัญหามาจากมลพิษ	
สิ่งแวดล้อม	 ส่วนศูนย์บริการสาธารณสุขเน้นบริการสาธารณสุข	
ส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรค	และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ	
	 “สว่นทีเ่ดน่เก่ียวกับ	Long	Term	Care	คอืการดแูลผู้สงูอาย	ุ
คนพิการ	 เป็นนโยบายของเทศบาลเมืองมาบตาพุดที่เป็นระบบ	
มากขึ้น	 เพราะหากรอระบบราชการอย่างเดียวคงลำาบากไม่ 

สามารถช่วยเขาได้”	ปาลิดาเล่า

	 พื้นที่มาบตาพุดมีจุดเด่นที่ โรงงานอุตสาหกรรมมา 

สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือตรงนี้ได้	 ทำาให้มีความรวดเร็ว	 

ขณะทีแ่ผนและนโยบายทางสขุภาพเปน็เร่ืองสำาคญัอยา่งหนึง่ของ

ผู้บริหารมาบตาพุดมาโดยตลอด

	 “Long	Term	Care	ของมาบตาพุด	มีนวัตกรรม	โดยมี	

การจัดทำากองทุน	 เรียกว่ากองทุนจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ	 และคน	

พิการเมืองมาบตาพุด	เพื่อเติมเต็มในส่วนที่เขาขาด”	เธอเล่า

	 กองทุนนี้ภาคประชาชนเร่ิมมาจากการพูดคุยถึงปัญหา	

ต่างๆ	จากกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ	มีพระภิกษุรูปหนึ่งในพื้นที่	

ซ่ึงมสีว่นเก่ียวขอ้งในการมาช่วยดูแลสขุภาพประชาชน	บริจาคเงิน	

ส่วนตัว	เริ่มบริจาคเงิน	100,000	บาทตั้งกองทุน	นายกเทศมนตรี	

เห็นความสำาคัญ	บริจาค	50,000	บาท	เป็นการเริ่ม	ชวนเพื่อน	

นักธุรกิจมาช่วย	 50,000	 บาท	 เป็นทุนเร่ิมต้น	 เน้นที่สุขภาพ	

และสิ่งแวดล้อม	ครั้นภาคประชาชน	ภาคอุตสาหกรรม	มองเห็น	

เกิดการระดมทุนมาช่วยกัน	 จนมาถึงทุกวันนี้สามารถช่วยคน 

ไปแล้วกว่า	 500,000	 บาท	 ขณะที่มีเงินเข้ามาในกองทุนเกือบ 

5	 ล้านบาท	 ดำาเนินมาแล้ว	 3-4	 ปี	 ทำางานโดยรูปแบบของ	

คณะกรรมการบริหาร	 มีนายกเทศมนตรีเป็นประธานในนาม	

ประชาชน	โดยกรรมการราว	20	คน	มีกลุ่มโรงงาน	ข้าราชการ	

นักการเมืองท้องถิ่น	พระ	และภาคประชาชน

	 “แมว้า่กองทนุ	สปสช.มาก่อน	แต่อันนีด้เูวร์ิคกวา่เพราะวา่	

มีความคล่องตัวในเชิงกฎระเบียบมากกว่า”	ปาลิดากล่าวและว่า

	 คนมาบตาพดุมทีัง้โชคดีและโชคร้าย	โชคดีคอืมงีบประมาณ	

สนับสนุนจำานวนมากจากเอกชน	แต่โชคร้ายของคนที่นี่ไม่มีทางรู้	

153152



PA เขยื้อนขับเคลื่อนกองทุน PA เขยื้อนขับเคลื่อนกองทุน

ว่าวันใดวันหนึ่งจะประสบปัญหาจากโรงงานระเบิด	ปัญหามลพิษ

ที่ถูกปล่อยมาจากโรงงานอุตสาหกรรม	 สร้างปัญหาสุขภาพ	

โดยเฉพาะคนที่อยู่กับโรงงานมา	20-30	ปี	ก็มาส่งผลเห็นได้ชัด	

การเสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากโรคมะเร็ง	 เพราะช่วงแรกระบบการ 

สร้างโรงงานไม่ได้มีความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม	ขณะที่ปัจจุบัน	

มีการตรวจสอบ	มีเครื่องตรวจมลพิษต่างๆ	มากขึ้น	

	 กลุ่มวัยเด็กที่โรงเรียนจะส่งเสริมสุขภาพของเด็ก	 โดยมี 

กิจกรรมออกกำาลังกายในโรงเรียน	 อย่างเช่น	 บริหารร่างกาย	 

ประกอบจงัหวะเพลงตอนเช้าและมวิีชาพลศกึษา	มกีารแขง่ขนักีฬา	

นักเรียน	แต่ละโรงเรียนจะมีกิจกรรมลักษณะกีฬาอยู่มาก

	 “ทีข่องบ	สปสช.ไปทำาคอื	กิจกรรมสง่เสริมเดก็วา่ยน้ำาเปน็	

เพื่อป้องกันการจมน้ำาในเด็ก	 เทศบาลเป็นเจ้าภาพแต่เปิดรับเด็ก 

ที่สนใจทั่วไปมาเรียนได้	 จัดมา	 3-4	 ปีแล้ว	 ตัวเด็กที่มาเข้าร่วม 

ไมซ้่ำากัน	หลังอบรมหมดโครงการของงบ	สปสช.	แล้วก็เปดิโอกาส	

ได้เด็กมาฝึกอยู่เรื่อยๆ”

	 ในพื้นที่ยังพบว่ามีคนสนใจกีฬาฟุตบอล	 ทั้ง	 38	 ชุมชน	

จะมีการมาแข่งขันฟุตบอลร่วมกัน	 ช่วงสงกรานต์เป็นประจำาทุกปี	

เทศบาลร่วมกับ	ปตท.เปน็เจา้ภาพ	ทำาใหค้นทีน่ีส่นใจเล่นฟตุบอล	

เพื่อมาแข่งกัน

	 ปาลิดาเล่าว่า	 กิจกรรมทางกายอย่างหนึ่งที่เทศบาล 

มาบตาพุดนำามาใช้ดูแลสุขภาพคือแพทย์ทางเลือก	SKT	(ตัวย่อ	

ที่มาจากชื่อของ	รศ.ดร.สมพร	กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี	อาจารย์

ประจำาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข	คณะสาธารณสุขศาสตร์	

ม.มหิดล	ผู้พัฒนาเทคนิคนี้ขึ้นมา)	เธอเคยไปอบรมเรื่องนี้มากับ	

อาจารย์สมพร	และเชิญอาจารย์สมพรมาสอน	อสม.	 และสร้าง	

เครือข่ายที่มาบตาพุด	
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	 การส่งเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบำาบัดแบบ	SKT	เป็นการ	

ฝึกลมหายใจ	 สมาธิก่ึงโยคะ	 มีท่าทางประกอบแต่ละท่า	

เห็นผลได้ง่าย	 การทดสอบชั่งน้ำาหนัก	 วัดความดัน	 ก่อนฝึกและ	

หลังฝกึ	ปรากฏวา่คนไขท้ีม่คีวามดนัโลหติสงู	ฝกึแล้วความดนัลดลง	

น้ำาหนักลดลงเห็นผลชัดเจน	 เพราะแต่ละท่าเป็นการส่งเสริม 

กิจกรรมทางกาย	ปาลิดาได้อบรม	SKT	ครอบคลุมพื้นที่ในกลุ่ม	

แกนนำาอย่าง	 อสม.	 ครู	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 ผู้สูงอายุและ 

พระภิกษุให้เขาไปใช	้กลุม่เป้าหมายที่อบรมไปแล้วราว	1,000	คน	

และคงมกีารสอนตอ่ไปจากกลุ่มนีอี้กด้วย	บางคนไมไ่ดไ้ปออกกำาลัง	

กายกลางแจ้ง	แต่	SKT	ช่วยให้ระบบเผาผลาญร่างกายได้

	 เก่ียวกับกิจกรรมทางกาย	 ปาลิดาเห็นว่าในภาพรวม 

ควรจะมีการกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจในเร่ืองการออก	

กำาลังกายเพิ่มมากขึ้น	 สำาหรับมาบตาพุดคนออกกำาลังกายจริง	

และสม่ำาเสมอน่าจะมี	 10%	 จากประชากร	 70,000	 ที่เหลือ	

ไม่สม่ำาเสมอหรือไม่ทำาเลย	 ก็ควรขยับกลุ่มที่ไม่สม่ำาเสมอขึ้นมา	

ทำาประจำา	 และที่ไม่ทำาก็ขยับกลุ่มอ่ืนเล่ือนมา	 เห็นว่าผลของ	 

กิจกรรมทางกายที่ชัดเจนคือการลดโรค	 แก้ปัญหายาเสพติด	

แก้เด็กติดเกมส่งเสริมสุขภาพ	 ไม่ต้องไปนั่งเป็นผู้สูงอายุติดบ้าน	

ติดเตียง	โดยการทำาเรื่องแบบนี้	การชักชวนทำาเป็นกลุ่ม	มองว่า 

พลังกลุ่มก็มสีว่นสำาคญัใหเ้ขาหนัมาทำา	ใหค้วามสนใจ	ช่วยกระตุ้น	

เพราะฉะนั้นจะต้องมีกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง	

 จิตราวดี พันธุ์ไม้ พยาบาลวิชาชีพ	เทศเมืองมาบตาพุด	
เล่าว่า	 กิจกรรมทางกายในพื้นที่	 มีกลุ่มออกกำาลังกาย	 ซ่ึงเป็น	

ช่วงวัยที่ทำางาน	และชมรมผู้สูงอายุ

	 ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีเงินก็ไม่ค่อยออกกำาลังกาย	 แต่พอ	

ออกมารวมกลุ่ม	โดยเทศบาลได้ตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุ	เขาก็ได้มา	

รวมตัวกันทำากิจกรรมออกกำาลังกาย	สนัทนาการต่างๆ	ซ่ึงเหน็อยู	่

ก็มีบาสโลบ	 แอโรบิก	 โยคะ	 จัดแบบสลับวันกันของแต่ละกลุ่ม	

ในทุกโซน

	 “เรามี	 38	 ชุมชน	 บางแห่งอยู่ใกล้กัน	 ก็มีการรวมกัน 

ม	ี12	กลุ่มทีเ่กิดขึน้ก็ครอบคลุมในเขตเทศบาล	มกีารออกกำาลังกาย	

อย่างน้อย	3	วันที่ใช้งบ	สปสช.จ่ายเป็นค่าผู้นำาเต้น	แต่ไม่ทั้งหมด	

มีการช่วยเหลือกันเองด้วย	 มีการหยอดเงินเอาไว้ช่วยกันทุกวัน	

หรืออยากเต้นเพิ่มจากเดิมก็ช่วยกันหยอดเงินช่วยกัน”	 จิตราวดี	

เล่าและว่า
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	 ผู้สูงอายุ	เท่าที่เห็นที่นี่ชอบการออกกำาลังกายมาก	ทำาให้	

ดหูนา้ตาสดช่ืน	เวลามงีานบวช	แต่ง	พวกเขาอาสาแสดงการร่ายรำา	

โดยประยุกต์มาจากสิ่งที่ตัวเองออกกำาลังกายซ่ึงเป็นการส่งเสริม 

สุขภาพจิตไปในตัว

	 ขณะทีบ่ริษทัเอกชนหลายแหง่	จดัสนบัสนนุในเร่ืองกีฬาส	ี

ชุมชน	เนน้ความสนกุสนาน	ใหป้ระชาชนมามสีว่นร่วม	ประชาชน	

ก็สนใจเข้าร่วมกันเยอะ	 บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งก็เป็นเจ้าภาพ	 

ในการจัดอบรมครูผู้นำาแอโรบิกเพื่อให้ครูกลุ่มนี้ออกไปสอน	

นำาการเต้น	จัดแอโรบิกสัญจรไปตามชุมชนต่างๆ	ใน	38	ชุมชน	

ทำาให้คนได้มีโอกาสพบปะรู้จักกันระหว่างชุมชนอีกผ่านการออก 

กำาลังกายร่วมกันอีกด้วย	 คนก็จะตื่นเต้นที่จะได้ไปออกกำาลังกาย	

ที่อื่น	ไม่จำาเจ

	 “บริษัทที่เป็นเจ้าภาพบางแห่งยังจัดกิจกรรมออกกำาลัง 

กาย	โดยเปิดใหค้นเขา้ไปเทีย่วชมโรงงาน	คนก็จะตืน่เต้นเพราะวา่	

ปกติเขาไม่ค่อยเปิดให้คนนอกเข้าไป”

	 สำาหรับคนไขก้ลุ่มทีอ่อกกำาลังกายไมไ่ด้	สามารถใช้เทคนคิ	

SKT	 ซ่ึงในพื้นที่นำาโดยคุณปาลิดามาบริหารในขณะที่นอน 

ติดเตียง	เกิดผลในทางทีด่ทีางสขุภาพทีต่ามมา	“มคุีณลุงทีเ่คยนอน	

กับที	่ไมม่กีำาลังใจเนือ่งจากเปน็โรคไตต้องล้างไต	พอ	SKT	ไปสอน	

ทำาให้ระยะการล้างไตห่างขึ้น	 รู้สึกสบายมากขึ้น	 เราเห็นได้ชัดว่า 

คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นมาก	ไม่เหนื่อย	ไม่เพลีย	ไม่ป่วย	 เราจึงให้	

เอาไปสอน	แนะนำา	คนไข้ที่ติดเตียง”

	 อย่างไรก็ตาม	 เธอมองว่าในพื้นที่มาบตาพุด	 หากพูดถึง	

กิจกรรมทางกาย	 คงไม่พ้นการออกกำาลังกายในด้านต่างๆ	 

ชาวบ้านไม่รู้จักคำาว่ากิจกรรมทางกายแต่เข้าใจในเร่ืองการออก 

กำาลังกายและการชักชวนคนมาออกกำาลังกาย	 ยังเป็นเร่ือง	

ท้าทายอยู่	 เพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกัน	 บางคนบอกว่า	

ชอบไปทกุวนั	แตบ่างคนทำาไมไ่ด	้เขาอาจจะไมถ่นดัในบางกิจกรรม	

	 “เราจะไปเอาใจรายคนไม่ได้ต้องใช้กฎกติกาให้ไป	

ด้วยกันได้	 จะเจาะจงที่คนใดคนหนึ่งสนใจไม่ได้	 เขาเองต้องมา 

เลือกในส่วนที่เขาถนัด”
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	 เทศบาลเมืองมาบตาพุด	 มีสวนสุขภาพอยู่	 3	 แห่ง	

ที่คนไปออกกำาลังกายกันในช่วงเย็น	 มีลู่เดิน	 ลู่ว่ิง	 บางสวนมี	

สระวา่ยน้ำา	มสีนามแบดมนิตนั	บาสเกตบอล	เคร่ืองออกกำาลังกาย	

เหมาะกับคนหลายวยั	ทีน่ีม่ชีมรมวิง่ทีเ่กิดมาเปน็	10	ปแีล้วมชีมรม	

จักรยาน	ชมรมแบดมินตัน	ชมรมเปตอง	และกีฬาหลายประเภท	

ซ่ึงคนที่เข้าร่วมก็มีทั้งชาวบ้านและพนักงานของโรงงาน	 ล่าสุด 

นายกเทศมนตรีก็มีนโยบายในการทำาลานออกกำาลังกาย	 ซึ่งครบ	

วงจรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกวัย	 มีฟิตเนส	 ลานออก	

กำาลังกาย	กายภาพบำาบัด	เอากิจกรรมที่มีมาก่อนแล้ว	พร้อมมา	

บรรจุอยู่ในนี้	 เพราะมีพื้นที่กว้าง	 เดินทางสะดวก	คนก็น่าจะมา	

ใช้เยอะ	

	 สำาหรับในกลุ่มผู้สูงอายุ	จิตราวดีมองว่า	พลังกลุ่มมีความ 

สำาคัญ	ผู้สงูอายไุมอ่อกมา	ยกเวน้มผู้ีนำาทีด่	ีและต้องออกมาเปน็กลุ่ม	

ถา้มผู้ีนำาออกกำาลังกายทีม่วีธีิในการชักจงู	ก็จะเกิดผล	ซ่ึงมคีนหนึง่	

ที่สามารถดึงกลุ่มผู้สูงอายุมาออกกำาลังกายได้จริง	มีวิธีการต่างๆ	

อยา่งเช่นการชวนกันแตง่ชุดตามเทศกาล	กลุ่มแบบนีจ้ะเหนยีวแนน่	

แมม้ปีญัหางบประมาณ	เขาก็พยายามหยอดกระปกุกันมาทำาและ	

ยังอยู่เป็นกลุ่มก้อน

	 จิตราวดีมองว่ากิจกรรมทางกาย	 มีส่วนช่วยควบคุม	

เบาหวาน	ความดัน	แต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกินและการหันมา

ใส่ใจสุขภาพด้านอื่นด้วย

	 “สมยัก่อน	NCDs	ในมาบตาพดุ	40%	ถอืวา่สงู	มตีระกูล	

ใหญ่ๆ	 อยู่	 3-4	 ตระกูล	 ซึ่งเคยเป็นเบาหวาน	 ความดัน	 เป็น	

กรรมพันธุ์	เมื่อตระกูลเหล่านี้มาแต่งงานกัน	ก็จะยังถ่ายทอดโรค	

เหล่านี้อยู่	 พฤติกรรมการกินที่หวาน	 มัน	 เค็มอย่างเต็มที่	

ขนาดแกงส้มยังหวาน	อาหารทุกอย่างหวาน	และที่นี่	ผลไม้รสล้ำา	

มะม่วงอร่อยมาก	 ปลูกพื้นที่ทรายหวานมาก	 ทุเรียนหวานมาก	

ทำาให้	NCDs	สูง	สมัยก่อนก็ไม่สนใจการออกกำาลังกาย	การปรับ	

เปลี่ยนพฤติกรรม	ทำาให้ตรงนี้ปรับดีขึ้นมาก”
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15
เปิด 3 ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ PA
อุปสรรคก�รเข้�แผนท้องถิ่น

 พนมศักดิ์ เอมอยู่ พี่เลี้ยงภาคกลางเล่าว่า	 คำาว่า	 PA	
คนทั่วไปยังไม่ค่อยเข้าใจ	 คนที่ทำางานสาธารณสุขอาจทราบว่า	

คือการเคลื่อนไหวทางกาย	แต่ก็ไม่ติดปากมากนัก	แต่จะติดปาก

กับคำาว่าส่งเสริมการออกกำาลังกาย	พอคุยคำาว่า	PA	จริงๆ	มันมี

อะไรที่กว้างกว่าการออกกำาลังกาย	

	 “ก็มีการทำาความเข้าใจกันว่า	PA	เป็นอย่างไร	กว้างกว่า	

อยา่งไร	อันหมายถงึการดำาเนนิชีวติประจำาวนั	เร่ืองของสนัทนาการ	

อะไรอยา่งนี	้เขาก็จะมองภาพได้กวา้งขึน้	มากกวา่การเต้นฮลูาฮปู	

มากกว่าการทำากิจกรรมรำาไม้พลอง	อะไรแบบนั้น”

	 เขาว่า	 ปัญหาจึงมองการทำาความเข้าใจว่า	 Physical	

Activity	 มันมีความหมายและครอบคลุมกิจกรรมลักษณะ 

ใดบ้าง	ซึ่งพื้นที่กย็ังเข้าใจน้อยอยู่	เพราะที่ชาวบ้านทำาต่างออกไป	

มกิีจกรรมสนัทนาการ	การทำารำาวงยอ้นยคุ	แตก็่ไมเ่ขา้ใจว่าคอื	PA	

หากเข้าใจว่าเป็นการออกกำาลังกายด้วยกิจกรรมตามความหมาย 

ของเขาพอความเข้าใจไม่ครอบคลุมขอบเขต	PA	ก็เลยยังไม่เกิด	

กิจกรรมหลากหลาย	ยงัคงเปน็กิจกรรมเดมิๆ	ซ้ำาๆ	เลียนแบบกันไป	

	 “โครงการ	PA	ในนครสวรรค์ที่ผมดูแลอยู่ใน	3	อำาเภอ	

ที่เมืองชุมแสง	 เก้าเล้ียว	 ซ่ึงก็จะกระจายพื้นที่ไป	 พื้นที่ไหนทำา 

กิจกรรมนีต้ดิลมบนไปแล้วก็มคีวามต่อเนือ่ง	อยา่งเช่น	พืน้ทีใ่นเขต	

อำาเภอเมอืง	ทีเ่ขามกีารรำาวงยอ้นยคุในสวนสาธารณะ	ก็จะมสีมาชิก	

มาร่วมประจำาทุกวัน	อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เขาทำาประจำา	ทำาให้ 

เกิดการขยายกิจกรรมไปหลายแห่ง”	 เขาเล่า	 โดยรำาวงดังกล่าว	

เรียกว่า	 รำาวง	 3	 ส.	 เป็นแนวคิดของพื้นที่	 มีเป้าหมายร่วม	

ที่ชัดเจนจากกิจกรรมนี้ว่า	 รำาวง	 3	 ส.	 ทำาเพื่อความสุข	 สนุก	
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และสุขภาพ	 การรำาวงตามจังหวะดนตรีร่วมสมัยของคนรุ่นเก่า 

กลุ่มหลักที่ร่วมก็เป็นผู้สูงอายุ	เพราะชอบกิจกรรมเชิงสันทนาการ	

แบบนี	้โดยมอีาสาสมคัรแกนนำา	พาทมี	คณะ	สมาชิก	ทำากิจกรรม	

อย่างต่อเนื่อง	

	 “กลุ่มที่มาร่วมกิจกรรม	 PA	 ที่เห็น	 มองว่ายังเป็นกลุ่ม	

ผู้สูงอายุและแม่บ้าน	เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่	กลุ่มอื่นยังน้อยเพราะ	

กิจกรรมยงัไมส่อดคล้องกับความสนใจ	ผู้ชายไมค่่อยเขา้มา	เดก็ๆ	

ก็จะทำาอย่างอื่น”

	 การขับเคล่ือน	 PA	 โดยกองทุนสุขภาพตำาบล	 สปสช.	

พนมศักดิ์มองว่า	ที่ผา่นมามักใชเ้งินกองทุนมาใชใ้นการตอบแทน	

ผู้นำา	 อย่างเช่น	 ผู้นำาการเต้น	 หลักๆ	 ก็แค่นั้น	 อย่างอ่ืนไม่ได้ 

ใช้จ่ายอะไรมาก	หรือที่ไหนไม่มีเครื่องเสียงก็ใช้วิธีเช่าเครื่องเสียง	

เป็นรายชั่วโมง	

	 ส่วนการนำา	 PA	 เข้าแผนท้องถิ่นมองว่า	 มีบางท้องถิ่น	

เท่านั้นเอาไปกำาหนดเอาไว้ในแผน	 ส่วนใหญ่จะมองแค่การใช้งบ	

กองทุนตำาบล	 อยู่ในแผนกองทุนตำาบลการบรรจุเข้าแผนท้องถิ่น

นั้น	มองว่าน้อย	

	 “เหตุเพราะว่าแผนท้องถิ่น	 เขาก็จะบรรจุเป็นคำากว้างๆ	

ด้านสุขภาพ	แล้วเขาก็เอาไปทำาโครงการภายใต้แผนของเขา	เป็น	

โครงการทีเ่ขาจะทำา	เพราะถา้ไมท่ำาตามนัน้	เขาก็จะถกูประเมนิว่า	

โครงการอะไรที่ทำาสำาเร็จมากน้อยเท่าไร	 ก็จะมีผลต่อการบริหาร 

จัดการท้องถิ่น”

	 การทีแ่ผนงานบางอยา่ง	เช่น	กิจกรรมทางกาย	ไมป่รากฏ	

อยู่ในแผนพัฒนาของท้องถิ่น	 เขาจึงเข้าใจว่ามาจากระเบียบของ	

อปท.	 เพราะการลงในแผนสักอย่าง	ต้องคิดหน้าคิดหลัง	 เกิดว่า	

เขาลงในแผนแล้วทำาไม่สำาเร็จ	มันก็มีผลต่อการถูกประเมิน

	 “การที่จะดึงท้องถิ่นมาเป็นเจ้าภาพหลักของ	PA	มันจึง	

เป็นเร่ืองยากอยู่เหมือนกัน	 เหมือนกับที่มีความพยายามผลัก	

ประเดน็ความดนั	เบาหวาน	มาเปน็ของทอ้งถิน่	เขาก็บอกวา่ไมไ่ด	้

เพราะถ้าบรรจุเข้าไปเขาต้องทำาแล้ว	 ซ่ึงศักยภาพยังไม่มี	 จึงยัง	

จะเป็นแผนกว้างๆ	มากกว่า	ส่วนอะไรที่เป็นเรื่องสุขภาพ	ที่เป็น 

เรื่องด่วนมาสั่งการให้ทำาอยู่ในแผน	นี่เขาทำาได้เลย”

	 ปัญหาอุปสรรคของการเคล่ือน	 PA	 พนมศักดิ์มองว่า	

การทำา	PA	ให้กระจายสู่วงกว้าง	นโยบายมันต้องชัด	มีนโยบาย 

ลงมา	 ทำาการสื่อสาร	 ทำาความเข้าใจกับพื้นที่ให้ชัดว่าจุดเน้น 

หรือกิจกรรมส่งเสริม	 ซ่ึงในความเป็นจริงแม้แต่คนกระทรวง 

สาธารณสุขเองก็ยังมีความเข้าใจเร่ืองนี้น้อยอยู่	 ไม่ว่าด้านข้อมูล	

พื้นที่สาธารณะในการทำากิจกรรม	ซึ่งต้องสำารวจกันใหม่	

	 “จริงแล้วทางสาธารณสขุ	เขาม	ี3อ.2ส.	ซ่ึง	อ.ออกกำาลังกาย	

ก็ใช้อยู่	 มีหลักทางวิชาการของการออกกำาลังกาย	 เมื่อเอา	 PA	

เป็นส่วนหนึ่ง	 แต่ก็ยังไม่เข้าใจ	 PA	 ว่าให้ทำาอะไรพอเราบอกว่า	

PA	ทำาอย่างนั้นอย่างนี้	มักจะได้คำาตอบว่าก็ทำาอยู่แล้วตามหลัก	

3อ.2ส.	ก็จะถกูมองวา่ทำาอยูแ่ล้วไมใ่ช่ของใหมไ่มเ่หน็วา่จะต้องมา

เน้นเร่ืองอะไร	 ขณะที่ผู้เก่ียวข้อง	 PA	 ส่วนหนึ่งก็ยังไม่สามารถ 

แปลงจากอุดมคติมาสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างชัดเจน	 มีช่องว่างอยู่”	

เขาว่า	ถา้ทำาให้ชัด	ถงึความหมายวา่	PA	อยูใ่นชีวติประจำาวนัของ 

ผู้คน	คือการดำาเนินชีวิตประจำาวันแบบมีการเคลื่อนไหว	ถ้าชัดว่า	

เป็นลักษณะไหน	น่าจะดีกว่านี้	เพราะคนส่วนใหญ่มักอ้างว่าไม่มี
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เวลาออกกำาลังกาย	 แต่คนมีกิจกรรมของการใช้ชีวิตประจำาวัน 

อยู่แล้ว

	 “ควรกำาหนดออกมาวา่อยา่งไร	วา่อันไหนคอื	PA	ในชีวติ	

ประจำาวัน	หรือ	PA	ในเชิงสนัทนาการ	หรือ	PA	ในการเดนิทางสญัจร	

การเดินทางไปทำางาน	ปั่นจักรยานไปทำางาน	มันมีการเก็บข้อมูล	

หรือนิยามให้ชัด	 คนก็จะร้องอ๋อ...แบบนี้เราก็ทำาอยู่ไม่ต้องติด 

กรอบกับการรำาไม้พลอง	หรือทำาอะไรที่อาจไม่ถูกจริตเขา”

	 หากเก็บข้อมูลแบบนี้เพิ่มขึ้น	 พนมศักดิ์มองว่าจะได้เห็น	

กิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น	โดยปัจจัยการเกิดกระแสทางสังคม

ของ	PA	เขายกตัวอย่างรำาวง	3	ส.ที่ทำาให้คนหันมาสนใจ	มองว่า	

มีผู้นำาการทำากิจกรรมที่ดี	 ลักษณะกิจกรรมที่เข้ากับวิถีชีวิต	

สอดคล้องกับความสนใจของเขา	 มีความต่อเนื่องกิจกรรม	

มีมาตรฐาน	 มีพื้นที่กิจกรรมแน่นอน	 และฝ่ายสนับสนุนก็สำาคัญ 

โดยเฉพาะท้องถิ่นเป็นหัวใจสำาคัญถ้าผู้นำาท้องถิ่นสนับสนุน 

กิจกรรมนี้มันจะสามารถไปได้	

 บรรจบ จันทร์เจริญ พี่เลี้ยงภาคกลาง	มองว่าปัญหา	
ของการบริหารกองทุนที่พบจากภาพรวมทั่วไปที่คิดว่า

	 -	กรรมการและคนที่เก่ียวข้องไม่รู้และเข้าใจระเบียบของ	

สปสช.	โดยเฉพาะปรับใหม่ปี	61	

	 -	ความใสใ่จของผู้บริหารโดยเฉพาะปลัดทีเ่ปน็เลขานกุาร	

โดยตำาแหน่ง	ไม่รู้	แต่ก็ตะแบงทำา	

	 “ถ้าคิดใหม่ว่าหากไม่ถนัดน่าจะมอบอำานาจให้กับคนที่ 

รู้เร่ืองมากกว่ามาทำาหน้าที่แทน	 อย่างเช่นกองสาธารณสุขจะทำา	

ได้ดีกว่า

	 เขาบอกว่า	 องค์ประกอบสำาคัญคือความรู้ความเข้าใจ	

ตอนนี้ยังเข้าไม่ถึงคนทำางาน	 จากการทำาโครงการนี้ในปีที่ผ่านมา	

ที่เขาลงไปทุกกองทุน	 โดยให้สาธารณสุขอำาเภอที่เป็นที่ปรึกษา	

ทุกกองทุน	 เป็นหัวหน้าทีมลงประเมินกองทุน	 ประเมินในเร่ือง 

ความรู้ความเข้าใจว่ากรรมการรู้ระเบียบหรือเปล่า	ชัดเจนแค่ไหน

ถ้าสร้างความเข้าใจให้กับกรรมการกองทุน	 จะทำาให้โครงการ 

ขับเคลื่อนไปอย่างมีความเข้าใจมาก	

	 -	เทคโนโลยีถ้ามันก้าวหน้าไปมาก	 คนก็ตามไม่ทัน	

ขาดความเข้าใจ	 แต่ถ้ามันล้าสมัยก็ไม่อาจเช่ือมต่อกับคนอ่ืนได้	

ก็ไปไม่ได้	 ก็ต้องเลือกเทคโนโลยีที่คนสามารถรับรู้ได้	 เช่ือมต่อ 

กับระบบอ่ืนที่เขาใช้อยู่	 ต้องมีคนที่มีความสามารถในการใช้ 

เทคโนโลย	ีในภาพรวมของ	PA	ทีด่แูลอยู	่มองวา่ไดเ้กิดความจำาเจ	

ทำาบ่อยจนเป็นวิถีชีวิต	 เร่ืองการออกกำาลังกายทุกกลุ่มเป้าหมาย	

จะตอ้งเขา้ไปอยูใ่นชีวติผู้คน	คนทีว่ิง่ก็อยากออกไปวิง่ทกุวัน	รัฐเอง	

ต้องเอื้อ	องค์กรที่มีบทบาทในการจัดสถานที่	และก็อย่าไปกีดกัน	

งบประมาณ

	 “คุณอยากให้เขาออกกำาลังกาย	 คุณอยากให้เขามี	 PA	

แต่คุณไม่มีสถานที่	 คุณไม่มีอุปกรณ์ก็ทำาไม่ได้	 เพราะฉะนั้นบาง 

เรื่องการเปลี่ยนแปลงระเบียบ	อย่างระเบียบกองทุนก็ต้องเอื้อกับ	

เป้าหมาย	 ต้องหาวิธีให้นักวิชาการไปคิดมาซิว่าทำาอย่างไร	

จะสร้างแรงจูงใจ	ปัจจัยเสริมให้คนหันมาทำาเรื่องนี้	มีคน	อุปกรณ์	

สถานที่	งบประมาณ	ไม่ใช่บอกว่ามีกิจกรรมทางกาย	แต่ระเบียบ	

ขดัขวางการทำางานหมด	หา้มไปหมด	นัน่จะเปน็อุปสรรคใหญข่อง	

เรื่องนี้เลย”
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	 บรรจบอยากเห็นการปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร	

เกี่ยวกับ	 PA	ถ้าระเบียบเอื้อ	 เขาคิดว่าคนจะหันมาสนใจเรื่องนี้	

แต่ก็อย่าปล่อยให้เกิดช่องว่างการใช้เงินผิดประเภท	 น่าจะมี 

หลักสตูรไหนใสใ่นวิสยัทศันข์องผู้บริหารทีม่อีำานาจในการพจิารณา	

เร่ืองพวกนี้	 เพราะการเปล่ียนตรงนั้นสำาคัญ	 ประชาชนด้านล่าง	

พร้อมอยู่แล้ว	 เขาอยากขี่จักรยาน	 แต่ไม่มีที่	 ออกถนนอาจเกิด	

อุบัติเหตุ	รถชน	

	 “ถา้มวีสิยัทศันเ์ร่ืองนีจ้ะไดค้ดิตอ่	นีเ่ปน็เร่ืองใหญ	่2	เร่ือง	

ถ้าปรับวิสัยทัศน์ไม่ได้	 นอกจากไม่พัฒนาอาจเข้าทางผู้หวัง 

ผลประโยชน์ทางด้านอื่นแทน”

	 บรรจบมองว่า	 มีองค์ประกอบหลัก	 3	 ส่วนที่ทำาให้งาน 

กองทุนเดินได้

	 1.	ผู้บริหารกองทนุ	ตัวนายก	อบต.	หรือนายกเทศมนตรี	

รวมทั้งกรรมการกองทุน	จะเป็นตัวหลัก

	 2.	ทีมเลขานุการ	 หรือสำาหรับโครงการนี้อาจจะเรียกว่า	

ทีมประสานอำาเภอ	 เป็นการขับเคล่ือน	 เช่ือมระหว่างนโยบาย	

มาสู่ผู้ปฏิบัติ	ซึ่งตัวกลางนี้เป็นตัวสำาคัญ	

	 3.	งบประมาณ	 แม้เราจะกำาหนดกิจกรรมที่ดีและมี	

จำานวนมาก	แต่หากไม่มีงบประมาณก็ทำาไม่ได้	

	 “นี่คือตัวหลักที่ทำาให้	 PA	 เดินหน้าได้ทั้ง	 3	 ส่วนต้อง 

เดินหน้าไปพร้อมกัน”	เขาว่า

	 การขับเคล่ือน	 PA	 ให้สำาเร็จ	 มองถึงองค์ประกอบ 

3	ส่วนดังที่กล่าวแล้ว	ถ้า	3	ส่วนไม่ครบก็คงยาก	ผู้บริหารไม่เอา	

ผู้ปฏิบัติที่เป็นตัวเช่ือมระหว่างผู้บริหารกับงบประมาณไม่ทำา	

งบประมาณไม่มีก็จบ	ทั้ง	 3	 ส่วนนี้	 เรียงลำาดับความสำาคัญจาก 

มากไปหาน้อย	 งบประมาณหากมีน้อยพอทำาไปได้	 แต่หาก 

สองส่วนแรกไม่ขับเคลื่อนก็จบเหมือนกัน

	 “คำาว่า	 PA	 คนยังไม่ค่อยเข้าใจ	 ผมบอกชาวบ้านว่า	

คือชีวิตประจำาวันนั่นแหละ	 ถ้าคุณอยู่กับที่มากเกินไป	 ไม่ขยับ	

ก็เหน็ว่าเร่ิมมปีญัหาแล้วนะ	ไปดผูลเลือด	ผลการคดักรอง	ตา่งกับ	

คนที่มี	 PA	 ต่อเนื่อง	 ผมมองว่ากิจกรรมทางกายเป็นส่วนหนึ่ง 

ขององค์รวมด้านสุขภาพ	 ไม่ใช่คำาตอบทั้งหมด	 อาจจะมองว่า	

ถ้ามีกิจกรรมทางกาย	 แต่เป็นคนที่เครียดอย่างนั้น	 ก็ไม่เกิดผลดี	 

ก็ต้องพัฒนาด้านจิตใจควบคู่กันไป”
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16
ประกวดเต้นแอโรบิกท่�ไห
ปลุกกระแส PA แห่งลุ่มน้ำ�ชี

	 โครงการส่งเสริมการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพแบบ 
บูรณาการ	หมู่	2	บ้านท่าไห	ต.ท่าไห	อ.เขื่องใน	จ.อุบลราชธานี	
ณัฐพร ทองวรรณ	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ	 รพ.สต.ท่าไห	
สาธารณสุขอำาเภอ	(สสอ.)	เขื่องใน	เล่าว่า	มาจากนโยบายของ	
รัฐบาลที่อยากให้ประชาชนมีการใช้กิจกรรมทางกาย
	 “ก็เลยมีที่มาที่ไปว่าเราจะทำาอย่างไรให้ประชาชนมี 
กิจกรรมทางกายทีย่ัง่ยนืยาวนาน	เลยเอาเขา้ทีป่ระชุมของกองทนุ	
หลักประกันสุขภาพตำาบล”
	 เธอเล่าวา่	นายก	อบต.ทา่ไหใหค้วามสำาคญั	เพราะสว่นตวั	
เปน็คนออกกำาลังกาย	ในป	ี2562	ก็ใช้กองทนุหลักประกันสขุภาพ	
ตำาบล	เป็นตัวขับเคลื่อนงบประมาณ	มี	อสม.เป็นแกนนำา
	 หลังจากเสนอเข้าแผนกองทุนงบประมาณผ่านแล้ว 
ได้ค้นหากลุ่มเป้าหมาย	 เน้นกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพและกลุ่ม	
รักสุขภาพทั้งตำาบล	จำานวน	13	หมู่	เป้าหมายเริ่มแรก	200	คน	
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	 “รูปแบบจะมีการโอนงบประมาณลงหมู่บ้าน	เพื่อสะดวก	
ในการบริหารจัดการ	 เพื่อดำาเนินการจัดสถานที่ในการออก 
กำาลังกาย	จัดอบรมสอนท่าในการออกกำาลังกายตามถนัด	 ไม่ว่า	
เรื่องของแอโรบิก	โยคะ	วิ่ง	ฟิตเนส	แล้วแต่พื้นที่จะเลือก”
	 ณัฐพรเล่าว่า	กิจกรรมหลักของโครงการจะมีการประกวด
การออกกำาลังกายของตำาบล	 ถึงแม้จะมีความหลากหลายในการ 
ออกกำาลังกายตามความถนัดและเลือกเองได้	แต่ทุกหมู่บ้านต้อง
เตรียมมาประกวดการออกกำาลังกายตามแบบแอโรบิกทุกแห่ง	
จงึมกีลุ่มซ้อมแอโรบิกมาเร่ือยๆ	จนราวกลางปมีคีวามพร้อมในเร่ือง	
การจัดการชมรม	จึงจัดประกวดแอโรบิก
	 “ก็ทำาแอโรบกิทกุหมูบ่า้น	เราใช้เชิงบงัคบัดว้ย	เพราะถอืวา่	
เป็นนโยบาย	ถ้าให้ทำากันเองอิสระ	ก็คงไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อน”	
	 ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ 
แบบบูรณาการ	ต.ท่าไห	ได้ออกกฎเกณฑ์ให้ชาวบ้านว่าจะมีการ

ประกวดและเตน้ตามสเตปทีค่ณะกรรมการระดับตำาบลกำาหนดขึน้	
กิจกรรมในวันที่จัดงานยังมีการจัดรณรงค์ด้านออกกำาลังกาย	
หลายอย่าง	 มีการเดินขบวนของแต่ละหมู่บ้าน	 มีป้ายรณรงค์	
การออกกำาลังกาย	 เชิญภาคีทุกภาคส่วนในตำาบลและ	 สสอ.	
มาร่วม	เชิญกรรมการจากฝ่ายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องมา	
	 “ถอืวา่เปน็มหกรรมทีย่ิง่ใหญข่องตำาบลทีม่ทีัง้	อปท.	กศน.	
และโรงเรียนมาร่วม	 เป้าหมายทุกกลุ่มวัย	 แต่ก็	 13	 ปีขึ้นไปนะ	
ต่ำากว่านั้นเขาก็ไม่มาเต้น	 เขาประยุกต์ท่าตามสเตป	 นอกจาก 
ได้จากเจ้าหน้าที่สอนเบสิกให้บางแห่งมีการจ้างคนมีความรู้ 
มาสอน	 เพราะเขาตั้งใจที่จะประกวดท่าการเต้นก็นำาไปออกแบบ	
เป็นของตัวเอง	เพียงแต่ให้ครบท่า	มีวอร์มอัพ	แอโรบิก	คูลดาวน์	
ในเวลาไม่เกิน	10	นาที	พวกเขาต่างตั้งใจ	วันแข่งขันจริง	ตื่นตา	
ดูสวยงามมาก”
	 การประกวดจัดที่	 รพ.สต.	 เนื่องจากมีต้นไม้เงาร่มร่ืน	
พื้นที่สะดวกในการจัดเต้น	 รางวัลในการแข่งขันได้ขอสปอนเซอร์	
ภายในตำาบล	 ภาคีจากการเมืองท้องถิ่น	 เช่น	 รองนายก	 อบต.	
ร้านมินิมาร์ท	 รีสอ์ท	 และเนื่องจากคนในตำาบลไปทำางาน 
ต่างประเทศเยอะ	 ได้มีการขอญาติคนที่ทำางานต่างประเทศ	 
มาช่วยเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนถ้วยรางวัล	 ประกาศนียบัตร	
ของรางวัลมากมาย	ทำาให้กิจกรรมคึกคักขึ้นมา	
	 ณัฐพรมองว่าโครงการนี้ก็ช่วยกระตุ้นการออกกำาลังกาย 
ได้มากสำาหรับตำาบลเขื่องใน	 จากชาวบ้านไม่เคยให้ความสำาคัญ 
ในการเต้นแอโรบิก	ก็จะรู้ท่า	รู้สเตป	แอโรบิกที่ถูกต้อง	ยิ่งการได้	
ใส่เสื้อผ้าชุดแอโรบิกยังช่วยสร้างสีสันกระตุ้นการออกกำาลังกาย 
อีกทาง
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	 กิจกรรมดงักล่าว	ทา่นสาธารณสขุอำาเภอลงมาดู	เกิดความ	
ประทบัใจเลยเอาไปต่อยอดใหม้กีารประกวดระดบัอำาเภอ	ในตำาบล	
อ่ืนจึงต้องทำาเหมือนกับท่าไห	 สำาหรับทีมที่ชนะการประกวดจาก 
ตำาบลท่าไห	ได้ขึ้นไปแข่งระดับอำาเภอ	
	 “ก็มองได้ว่าเราสามารถขยายผลไปสู่พื้นที่อ่ืนด้วย	 ยังมี 
การเอาท่าเต้นไปถอดบทเรียนว่าควรปรับปรุงอะไรบ้าง	 อย่างถ้า	
เอาเด็กเล็กมาก	 ท่าเต้นมันก็ได้พลังมากกว่าผู้สูงอายุ	 เวลาที่	 
กรรมการตัดสินก็ต้องดูว่าวัตถุประสงค์กลุ่มไหนคืออะไร	 ไม่ใช่ว่า	
เต้นแบบพลังเยอะ	ก็ต้องมองถึงกลุ่มอายุด้วย”
	 นอกจากการเต้นแอโรบิก	เกิดความต่อเนื่อง	ชมรมออก
กำาลังกายที่เกิดในหมู่บ้านจะพากันมาวิ่งที่ถนนรอบ	 รพ.สต.	
ในหมู่บ้านชุมชนเอง	 นอกจากแอโรบิก	 ก็พบว่ามีการตื่นตัว 
ตัง้ชมรมปัน่จกัรยานทกุวนัพธุ	และเสาร์	ทางประธานชมรมนำาเสนอ	
กิจกรรมทางเฟซบุ๊ก	คนก็สนใจกันมากขึ้น	

	 สภาพปญัหาพืน้ฐานทางสขุภาพของตำาบล	ณัฐพรมองวา่	
ก็คงไม่พ้นเบาหวาน	 ความดัน	 ที่ต้องกินยา	 ต้องไปรับยา	
พบแพทย์เป็นประจำา	 คิดว่า	 PA	 ช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหานี้ 
ได้มาก	ดีกว่าแก้ปัญหาที่ปลายเหตุช่วยให้ลดโรคได้	
	 “รพ.สต.มีศักยภาพในชุมชน	 ก็เคยสร้างอาคารฟิตเนส	
จากการทำาผ้าป่าในปีที่แล้ว	 ก็มีเคร่ืองออกกำาลังกาย	 8	 เคร่ือง	 
อยูท่ี	่รพ.สต.ถงึบา่ย	3	คนก็เร่ิมมาใช้ฟติเนสในการออกกำาลังกาย	
อันนี้จะเป็นคนในกลุ่มอายุ	 30-40	 ปี	 หรืออาจจะเป็นวัยรุ่น	 
อายุ	20	ต้นๆ	แต่น่าเสียดายที่กลุ่มคนเป็นเบาหวาน	ความดัน	
ก็ไม่มาเหมือนเดิม”	 เธอเล่า	 จากการมีเป้าหมายที่คนเป็นโรค	
จึงเปล่ียนมาสร้างสุขภาพ	 ในกลุ่มที่ยังไม่ป่วย	 ต่ืนตัวในการ	
ออกกำาลังกาย	
	 “ตอนนี้คนขี่จักรยานที่ชัดเจนมีราว	 20	 คน	 ตอนแรก 
เขามีแรงจูงใจว่าปั่นไปตามสถานที่ท่องเที่ยวของเขื่องใน	 ไม่ว่า	
ขัวน้อย	 ลำาน้ำาชี	 ซึ่งผ่านไปพบบรรยากาศดีๆ	 ซึ่งชมรมจักรยาน 
มาจากทีม	ผู้นำาและ	อสม.อายุอยู่ในช่วง	35-50	ปี”
	 หลังประกวดแล้วพบวา่ทมีแอโรบกิกลับไปทำากิจกรรมเต้น
อย่างเป็นกิจวัตรต่อเนื่อง	โดยเฉพาะทีมเด่นที่คว้าที่	1-3	
	 “แต่เราอาจจะไม่ได้ติดตามอย่างละเอียด	 จะมีทีม	
รักสุขภาพนี่แหละ	ชวนกันมาทำาที่	รพ.สต.เป็นกลุ่มสตรีเป็นหลัก	
ที่มาเคลื่อนไหว	ผู้ชายสนใจน้อยอยู่	มีเพียง	4-5	คน”
	 การเคล่ือนเร่ืองนี้	 ณัฐพรมองแต่ต้นทางว่ามาจาก	
นโยบายสำานกังานสาธารณสขุจงัหวดั	(สสจ.)	ทีเ่ชิญ	อปท.ไปร่วม	
ประชุมด้วยเพื่อให้เห็นความสำาคัญ	พอมาถึงระดับชุมชน	รพ.สต.	
เป็นแกนหลักที่ชวน	อปท.และชาวบ้านมาทำา	

175174



PA เขยื้อนขับเคลื่อนกองทุน PA เขยื้อนขับเคลื่อนกองทุน

	 ด้วยแนวทางนี้	จะมีอีก	2	ตำาบลในพื้นที่เริ่มทำาหลังจาก 
เห็นตำาบลท่าไหทำาสำาเร็จเป็นรูปธรรม	
	 “เมื่อเขาเห็นว่ามันดีเขาก็ทำาต่อ	อาจจะว่ายุคใหม่	สังคม	
โซเชียลเน็ตเวิร์ก	 พอท่าไหทำา	 ชมรมรักสุขภาพถ่ายคลิปอัพขึ้น	
เฟซบุ๊ก	 ยูทูป	 ไปที่ไหนเราก็รู้ว่ามีคนเขาติดตามดูอยู่	 อีกอย่าง	
ชาวบ้านที่นี่เขาลงทุน	 การแต่งกาย	 ภาพที่ออกมาเลยมีสีสัน	
ในการที่จะดูจะชม”	
	 ณัฐพรกล่าวว่า	เขา้ใจวา่	PA	ของตำาบลทา่ไหนา่จะมคีวาม
ยั่งยืน	 เพราะนายก	 อบต.สนับสนุนให้ทำาต่อโดยเฉพาะปี	 63 
กระตุ้นให้ออกกำาลังกายเหมือนเดิมเป็นงานที่ต่อเนื่องมาจาก 
ปีก่อน	 เพียงแต่ปรับรายละเอียดบางอย่างเน้นบูรณาการกลุ่มวัย 
เพิ่มขึ้น	 อย่างการประกวดเต้นแอโรบิกจะแบ่งว่าหมู่บ้านไหน 
จะส่งกลุ่มไหนประกวดหรืออาจจะมองไปที่การแบ่งกลุ่มวัย	 
ซ่ึงการรวมตัวทำากิจกรรมก็จะง่ายขึ้นด้วย	 อย่างเช่นในกลุ่ม 
ผู้สูงอายุต่อเนื่องมาจากการรวมตัวของชมรมผู้สูงอายุ	 เขาจะได้	
ไม่ต้องมานัดกลุ่มอื่น	ซึ่งใช้เวลามาก	

	 การหันมาขยับเขยื้อนร่างกายตามแนว	PA	ณัฐพรพบว่า	
คนที่มาออกกำาลังกายทำาให้ไขมันลดลง	 จากเคยกินยาลดไขมัน	
ยาเบาหวาน	ปริมาณ	1	เม็ดก็เหลือครึ่งเม็ด	จากที่น้ำาหนักมาก	
รอบเอวมากก็ลดลง	อันนีบ้ง่บอกวา่สขุภาพด	ี“แตก็่คงประกอบดว้ย	
ส่วนอื่น	3อ.2ส.	เราก็เน้น”
	 พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ	 รพ.สต.ท่าไห	 เล่าว่า	
ตอนที่เราจัดประกวด	พื้นที่อื่นก็มาดูงานด้วย	มีการนำารูปแบบวิธี
การไปทำาที่ตำาบลอื่น	เพื่อกระตุ้นการออกกำาลังกาย	ซึ่งประชาชน	
มีความสนใจ	
	 สำาหรับปัญหาขับเคล่ือน	 PA	 มองว่าเป็นปัญหาการ 
ลงลึกทกุกลุ่มวยัใหต้ระหนกัถงึการออกกำาลังกาย	อยา่งกลุ่มวัยเรียน	
ไม่ได้เข้าถึงลึกๆ	 ของทุกกลุ่มวัยให้เกิดความตระหนัก	 เพราะ	
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บคุลากรทีเ่ก่ียวขอ้งอยา่ง	รพ.สต.	ก็ยงัไมเ่ยอะพอมาทำาอยา่งนัน้ได	้
ขอ้จำากัดบุคลากรซ่ึงก็มภีาระงานหลายอยา่ง	ไมส่ามารถใหน้้ำาหนกั	
ด้านใดด้านหนึ่ง	 น่าจะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งซ่ึงทางออกณัฐพร 
มองว่าต้องสร้างแกนนำาทุกหมู่ให้เข้มแข็ง	
	 “ตอ้งยอมรับวา่ตอนนี้ความเข้มแข็งไม่ไดม้ีทุกหมู	่มีเพยีง	
60%	 ขึ้นอยู่กับความสนใจ	 คนที่รักสุขภาพจะตระหนักเร็วมาก 
กลไกสำาคัญคือการมีส่วนร่วม	 การหาแนวร่วม	 เป็นการทำางาน	
ที่ต้องสั่งสมมายาวนาน	 ถ้าเราตั้งใจ	 จริงใจกับเขา	 เขาก็จะมี	
สัมพันธภาพที่ดีกับเรา	 พูดอะไรก็ง่าย	 เราเองอยู่กับเขามา 
10	ปีแล้ว	เห็นเราตั้งใจทำา	ชวนอะไรก็ง่าย”	
	 เธอเล่าและว่า	 น่าจะเป็นความต้ังใจ	 ความใส่ใจ	
ทีจ่ะพาเขาทำาเป็นหลัก	ชาวบา้นเหน็ความตัง้ใจและมนีายก	อบต.	
และ	ผอ.รพ.สต.ที่พร้อมสนับสนุน	หากเห็นสิ่งที่ทำาเป็นประโยชน์
กับประชาชน	

	 “คิดว่าเร่ือง	 PA	 อยากให้ยั่งยืน	 แต่ว่าในความยั่งยืน 
จะต้องไปให้เกิดความตระหนักร่วมด้วย	 มันก็ต้องใช้หลายส่วน 
ส่วนตัวมองว่าถ้ามีบุคลากรเพิ่ม	 น่าจะทำาอะไรได้เยอะกว่านี้	 
จาก	 สสส.	 เราก็อยากได้สื่อสนับสนุน	 อย่างโปสเตอร์เก่ียวกับ 
การออกกำาลังกาย	คลิป	ซีดี	ออกกำาลังกายที่หลากหลาย	ถ้าผลิต	
ให้ตรงกับชุมชนก็น่าจะดีมาก”
	 เธอกล่าวและวา่	ทีน่ีม่ลีำาน้ำาชี	ซ่ึงบรรยากาศด	ีการมชีมรม	
ปั่นจักรยาน	 เหมาะกับบริบท	 ซ่ึงเห็นได้ว่าเกิดขึ้นมาเองตาม	
ธรรมชาติความต้องการ	โอกาสต่อไป	รพ.สต.ก็มีความคิดจะชวน	
ชมรมต่างๆ	มามีส่วนในการเคลื่อนไหว	PA	ร่วมกัน
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17
สง่เสรมิช�วบ�้น ใชเ้งนิกองทนุตำ�บล
พฒัน�กจิกรรมท�งก�ย ทีค่อนสวรรค์

	 โครงการทีเ่ก่ียวกับกิจกรรมทางกายของตำาบลคอนสวรรค	์
อำาเภอคอนสวรรค์	จังหวัดชัยภูมิ	ปี	2562	ที่ผ่านมา	โดยหลักๆ	
มีโครงการแอโรบิก	และโครงการส่งเสริมสุขภาพ	
 พรรณทิพย์ ปลูกชาลี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน 
ปฏิบัติงาน	 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 เทศบาลตำาบล	
คอนสวรรค์	เล่าว่า	โครงการแอโรบิกเริ่มมาตั้งแต่ปี	60	โดยใช้เงิน	
กองทุนสุขภาพตำาบล	 ดำาเนินการในนามชมรมแอโรบิกเทศบาล	
ตำาบลคอนสวรรค	์จะมกีารเตน้จนัทร์-เสาร์เวลา	16.00-18.00	น.	
กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำาบลที่มีประชากร	 3,000	
กว่าคน	
	 จุดเต้นแอโรบิกอยู่ที่สวนสาธารณะที่เรียกว่าบึงแวง	
หนองน้ำาขนาดใหญ่ใจกลางอำาเภอ	 มีอุปกรณ์รองรับการเต้น 
แอโรบกิติดตัง้ถาวร	มคีนร่วมราว	30-40	คนตอ่วนั	มเีดก็เยาวชน	
และกลุ่มผู้สูงอายุ	หมุนเวียนสับเปลี่ยนทั้งคนเดิมและหน้าใหม่	
	 “ปีนี้	 2563	 โครงการแอโรบิก	 ยังเต้นอยู่เหมือนเดิม	
แต่กองทุนไม่สนับสนุนงบประมาณ	 เขาสามารถดำาเนินการเอง	
เพราะมีความพร้อมอยู่แล้ว”
	 โครงเก่ียวกับ	 PA	 ที่กองทุนสุขภาพตำาบลยังสนับสนุน 
อยูก็่คอืโครงการสง่เสริมสขุภาพในโรงเรียนและศนูยพ์ฒันาเดก็เล็ก	
	 โรงเรียนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลมีอยู่	 1	 โรง	 คือ 
โรงเรียนชุมชนบ้านจอกคอนสวรรค์วิทยากร	 เป็นโรงเรียนขยาย	
โอกาสประถมศึกษา-ม.3	 ซ่ึงจะมีโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 
ในวัยเรียน	 นอกจากนั้นมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ 
เทศบาล	
	 การดำาเนินการ	 ให้โรงเรียนของบสนับสนุนจากกองทุน 
สุขภาพตำาบลของ	 สปสช.	 PA	 ของโรงเรียนก็จะมีการเต้นและ	
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การออกกำาลังกายแบบง่ายๆ	 ราวคร่ึงช่ัวโมงทุกวันหลังเคารพ 
ธงชาติ	 นอกจากเด็ก	 ยังมีบุคลากรในโรงเรียนด้วย	 รวมแล้ว 
ราว	200	กว่าคน	
	 สำาหรับในศนูยเ์ดก็เล็ก	นอกจากโครงการกิจกรรมทางกาย	
ซ่ึงเน้นการเล่น	 การเต้น	 และการละเล่นพื้นบ้าน	 ยังมีโครงการ	
ส่งเสริมโภชนาการ	อบรมแม่เพื่อให้ความรู้	แนะนำาตารางอาหาร	
การจัดเมนูอาหารสำาหรับเด็ก	 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและ 
โครงการแปรงฟัน
	 สำาหรับประชาชนทั่วไปนอกจากแอโรบิก	 เทศบาลยังมี	
สนามกีฬามาตรฐาน	ลู่แดง	เพิ่งเปิดใช้สำาหรับประชาชนได้เข้ามา
วิ่งออกกำาลังกาย	 ทำาให้มีทางเลือกหลากหลายมากขึ้น	 บางคน 
จึงวางแผนออกกำาลังกายโดยเต้นแอโรบิก	 สลับกับการใช้เคร่ือง	
ฟิตเนสกลางแจ้ง	การวิ่งและกิจกรรมกีฬาอื่นๆ	
	 ในป	ี2562	ทีผ่่านมาพรรณทพิยเ์ล่าวา่	เทศบาลทำาโครงการ	
ที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำาบล	 จัดค่ายฟุตบอล	
เยาวชน	รูปแบบ	Academe	ใหเ้ดก็มาสมคัร	โดยรับเดก็ในเขตเทศบาล	
และเด็กในอำาเภอที่มาเรียนในเขตเทศบาลจำานวน	100	คน	อายุ 
8	ขวบขึน้ไปมาฝกึเสาร์-อาทติย	์ใช้เวลา	10	สปัดาห	์จา้งวทิยากร	
จากค่ายฟุตบอลที่มีช่ือเสียงในการสร้างนักฟุตบอลระดับสโมสร	
มาสอน	เป็นโอกาสสร้างนักกีฬาให้ฝีมือสู่นักฟุตบอลอาชีพ	
	 ในกลุ่มผู้สงูอาย	ุPA	มโีครงการรำาไมพ้ลอง	ดำาเนนิการโดย	
ชมรมผู้สงูอายใุนเขตเทศบาลสง่เสริมรำาไมพ้ลอง	และกิจกรรมอ่ืนๆ	
เช่น	 ให้ผู้สูงอายุทำาดอกไม้จันทน์	 ทำาพวงหรีดขาย	 เพื่อเอาเงิน	
เข้าชมรมผู้สูงอายุ	นอกจาก	PA	ยังมีการทำาโครงการด้านอาหาร	
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	เพื่อส่งเสริมสุขภาพไปพร้อมกัน

	 “การขอสนบัสนนุจากกองทนุสง่เสริมสขุภาพ	โดยภาพรวม	
ดังกล่าวทำาให้เห็นว่าเราทำาทุกช่วงวัย	 ต้ังแต่อนุบาล	 โรงเรียน	
วยัทำางาน	ผู้สงูอาย	ุจะพยายามทำาอยา่งต่อเนือ่ง	โดยคงโครงการ	
ที่สำาคัญ	และครอบคลุมทุกช่วงวัย”
	 ในสวนสาธารณะขณะนี้มีถนนลาดยางโดยรอบ	 ตีเส้น 
พื้นที่ขี่จักรยานไว้รองรับ	 กิจกรรมรำาไม้พลองจัดที่หน้าเทศบาล 
สัปดาห์ละคร้ัง	 เทศบาลจะแจกไม้พลองให้คนมาเข้าร่วมกลับไป 
ที่บ้านเพื่อให้ไปทำาที่บ้าน	เป็นกิจกรรมที่นอกจากส่งเสริมร่างกาย	
ยังช่วยเร่ืองการปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุแต่ละรุ่นจะมีผู้มาร่วม 
40-50	คน
	 “ผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นโรคเร้ือรังมีประมาณ	 40	 ราย	
เราคัดกรองเบาหวานความดัน	 ทุกหมู่บ้าน	 เอามาปรับเปล่ียน	
พฤติกรรมครบ	7	หมู่บ้าน	ซึ่งไม่ได้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเยอะ	
ปีหนึ่งอาจจะพบสัก	20	ราย”
	 นอกจากโครงการออกกำาลังกาย	 พรรณทิพย์เล่าว่า	
เทศบาลจะมโีครงการมหัศจรรย	์1,000	วนั	ดูแลตัง้แต่มารดาปฏิสนธิ	
ตั้งครรภ์	 ดูแลเด็กแรกคลอด	 โภชนาการ	 ออกกำาลังกาย	 ใช้จิต	
ประภัสสรมาจับ	 ฯลฯ	 โดยสิ่งที่เทศบาลดำาเนินการมาต่อเนื่อง 
ทุกปี	คือสนับสนุนหญิงตั้งครรภ์ให้ดื่มนมวันละ	1	กล่อง
	 “กิจกรรมทางกายหลักๆ	 เราคิดว่าจะคงเดิม	 เป็นหลัก	
เอาไว้ก่อน	 เพราะว่าที่ทำาอยู่ก็ครอบคลุมในทุกช่วงวัยอยู่แล้ว 
บริบททีเ่ปน็อยูเ่ก่ียวกับกิจกรรมทางกายทีจ่ดัอยู	่ประชาชนก็มกีาร	
ตอบรับดีจะเพิ่มมาน่าจะเป็นกิจกรรมทางกายบุคลากรของ	
เทศบาลเอง	 ซึ่งบริบทบุคลากรทำางานกันหลายส่วน	 ไม่ได้มาทำา	
ร่วมกัน	และไม่ต่อเนื่อง”
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	 หากมองดา้นกระบวนการเกิดโครงการ	พรรณทพิยเ์ล่าวา่	
สำาหรับตำาบลคอนสวรรค์	รูปแบบมีทั้ง	2	ด้าน
	 -	เร่ิมมาจากเทศบาล	ทางกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	
อยากทำาใหไ้ดต้ามแผนงานใหค้รบ	เราก็จะดันงานตรงนี	้พยายาม	
ส่งเสริมให้ครบทุกด้าน	คือ	PA	โภชนาการ	สิ่งเสพติด	เหล้า	สุรา	
บุหรี่	
	 -	เร่ิมมาจากชาวบ้าน	 โครงการจากหมู่บ้านที่ให้ผู้นำา 
ชุมชนเขียนมาของบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำาบล	 ทาง	
เทศบาลจะไกด์ปัญหาให้	 เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าแต่ละชุมชนมี 
ปัญหาอะไรบ้าง	 โดยส่วนมากเขาเสนอมาเป็นเร่ืองสุขภาพ	
อย่างการคัดกรองโรคปัญหาสารเคมี	พยาธิใบไม้ตับ	สำาหรับด้าน	
PA	ก็จะเป็นโครงการขยับกายสบายชีวี	
	 “แต่ชุมชนอ่ืนจะไม่มีพื้นที่รวมในการออกกำาลังกาย 
นอกจากศาลาประชาคม	บางชุมชนทีส่ามารถจดัเตน้แอโรบกิ	หรือ	
ขยบักายเป็นเฉพาะพืน้ทีตั่วเอง	ไดจ้ากงบสว่นอ่ืน	(เงนิอุดหนนุจาก	
สาธารณสขุ)	ไมใ่ช่กองทนุสขุภาพตำาบลจงึมารวมทีส่วนสาธารณะ	
ของตำาบลส่วนใหญ่”	
	 การทำางานที่ผ่านมาได้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 
อย่างชมรมแอโรบิก	ชมรมผู้สูงอายุ	ซึ่งถือว่า	2	ชมรมนี้เข้มแข็ง	
นอกจากนั้นมีโรงเรียน	 ผู้นำาชุมชน	 กรรมการชุมชน	 และ	
โรงพยาบาลอำาเภอคอนสวรรค์
	 ความสำาเร็จที่เทศบาลตำาบลคอนสวรรค์มองว่ามาจาก	
การทำางาน	 แม้ว่าไม่ได้สนับสนุนงบประมาณในบางช่วง	 ยังมี	 
กระบวนการที่จะขับเคลื่อนต่อไปได้	
	 “เพราะเราทำามาตั้งแต่ปี	 2559	ปีที่	 4-5	อาจจะไม่รู้ว่า	
PA	 มีอะไรบ้าง	 แต่ชาวบ้านรู้ว่าวันนี้ไปเต้นแอโรบิก	 เมื่อมี	 

ปฏิสัมพันธ์กับคนเต้นหรือกลุ่มที่เขาเต้น	 เขาก็จะออกไปอยู่แล้ว	
แมไ้มม่เีงนิหรือคา่ตอบแทน	ไปอยูใ่นวิถขีองเขา	เปน็ความเคยชิน	
ไม่ต้องบอกว่าทำาอะไร	พอมีสนามมาใหม่	หลังเต้นแอโรบิกเขาก็
ไปว่ิงกันเกิดกลุ่มออกกำาลังกายตามมาอีก”	 มองว่า	 ถ้ามีสิ่ง	
สนับสนุน	 อย่างเช่น	 สนามกีฬามาตรฐาน	 ก็มีส่วนทำาให้	 PA 
ยั่งยืนต่อเนื่องอยู่ในชุมชนและต้องสร้าง	 PA	 ให้หลากหลาย	
ทุกเพศทุกวัย	เขาก็จะได้ไปกันทั้งครอบครัว	ถ้ารองรับได้ทุกคน	
	 ดา้นขอ้จำากัดในการทำางานทางดา้นนีม้องวา่	จติสำานกึของ	
ผู้คนเองอยา่งไรก็ตามพบว่า	คนก็ใหค้วามสำาคญักับการออกกำาลัง	
กายมากขึ้น	 สำาหรับปัญหาอีกอย่างเก่ียวกับฤดูกาล	 ในหน้าฝน 
ทำากิจกรรมกลางแจ้งไม่ได้	
	 สำาหรับสถานการณ์	PA	ในจงัหวดัชัยภมู	ิพบวา่ประชาชน	
มีความรู้เกี่ยวกับ	PA	มีการทบทวนความรู้เกี่ยวกับการออกกำาลัง	
กายและ	PA	คนเขา้ใจกิจกรรมทางกายมากขึน้	ทัง้กิจกรรมในชีวติ	
ประจำาวัน	ไปทำางาน	ออกกำาลังกายหรือการสันทนาการ	ก็จะเริ่ม	
เขา้ใจขอ้มลูทีต่รงมากขึน้จากนโยบายของผู้วา่ราชการจงัหวัดใหกั้บ	
ข้าราชการ	 กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเจ้าหน้าที่	 รพ.	 สาธารณสุข	
ท้องถิ่น	 ส่วนราชการ	 อำาเภอ	 ส่วนราชการทุกหน่วยงานที่เน้น 
ลดพุงลดโรค	 ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกาย	 ต้ังแต่ปี	 61	
ในป	ี62	ทำาทั้งจงัหวดั	ผา่นแอพพลเิคชัน่	(fit	4	health	)	ตวัหนึ่ง	
ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกอำาเภอรายงาน	 โดยการขับเคล่ือน 
กองทุนที่คอนสวรรค์เป็นอำาเภอนำาร่อง	 มีกิจกรรมเร่ืองกิจกรรม	
ทางกาย	เท่าที่เห็นอยู่จะเป็นกิจกรรมของผู้สูงอายุ	การออกกำาลัง	
กายของผู้สูงอายุ	 อย่างเช่นการเต้นบาสโลบ	 การรำาไม้พลอง	 
มีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกกลุ่มวัยมามีส่วนร่วม
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18
จับมือก้�วไปด้วยเครือข่�ย
ระบบสุขภ�พที่ตำ�บลพร�น

 วิชัย อุ่นแก้ว	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตำาบล	(รพ.สต.)	ที่ตำาบลพราน	อำาเภอขุนหาญ	จังหวัดศรีสะเกษ	
เล่าว่า	 กิจกรรม	 PA	 เร่ิมมาจากคณะกรรมการระดับอำาเภอ 
ประชุมกัน	 มีนายอำาเภอ	 โรงพยาบาล	 ผู้อำานวยการ	 โรงเรียน	
กำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน	และ	รพ.สต.	
	 “อยากให้ขุนหาญเป็นอย่างไร	 ก็ได้ออกมาว่า	 ต้อง	
ปลอดโรค	ปลอดภัย	ออกกำาลังกายและลดใช้พลังงาน	ก็มีคำาว่า	
ออกกำาลังกาย	 สำาหรับตัวช้ีวัดที่คุยกันก็คือ	 อยากให้ทุก	 อบต.	 
ทุกท้องถิ่นในตำาบลพรานมีพื้นที่ออกกำาลังกาย”	
	 วิชัยเล่าว่า	 เริ่มแรกนายอำาเภอนำาปั่นจักรยานสัปดาห์ละ	
2	พื้นที่	การเป็นอำาเภอใหญ่	145	หมู่บ้าน	ก็ยากที่ให้ทุกหมู่บ้าน
มสีว่นร่วม	ตอ่มามกิีจกรรมปัน่ปนัรัก/ไบดฟ์อรันมาร่วม	เปา้หมาย	
ก็มีทุกกลุ่มวัย	ตั้งแต่เด็กนักเรียนขึ้นมา	กลายเป็นว่าที่ขุนหาญได้
พื้นที่ออกกำาลังกายที่เน้นจักรยาน	โดยมีเส้นทางชัดเจน
	 หลวงพ่อที่วัดแห่งหนึ่งเห็นประโยชน์ซ้ือจักรยานให้ 
นักเรียนขี่ไปโรงเรียน	รวมแล้ว	400	คันใน	2	พื้นที่	เด็กขี่จักรยาน	
ไปโรงเรียน	เกิดโครงการปั่นปันรักตามมา	เป็นการปั่นออกเยี่ยม
ผู้ป่วยโดยกลุ่ม	 อสม.	 และทีมนายอำาเภอ	 สร้างกระแสการปั่น	
จากอำาเภอไปหมูบ่า้น	ในระยะทาง	10-20	กม.	มคีนร่วมแต่ละคร้ัง	
100-200	คน
	 เมื่อเกิดภาพอย่างนี้	ชาวบ้านมาใช้จักรยานสำาหรับเยี่ยม	
ผู้ป่วย	ขณะที่	รพ.สต.แต่ละแห่งมีโครงการออกกำาลังกาย	อย่างที่	
ต.พราน	แต่เดมิจดัที	่อบต.อยา่งเดยีว	ภายหลังขยายไปยงัหมูบ่า้น	
มีอยู่เป็นจุดๆ	 ครอบคลุมหมู่บ้าน	 11	 บ้าน	 มีทีมวิทยากรจาก	
รพ.สต.พราน	ไปสอน	
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	 “ตอนนี้การออกกำาลังกาย	อย่างเป็นธรรมชาติในวิถีของ
ชาวบ้านจึงเกิดขึ้นแล้ว”
	 ผอ.รพ.สต.พรานเล่าว่า	 ทุกตอนเย็นชาวบ้านจะมาออก 
กำาลังกาย	ก็เลยถอืโอกาสสอดแทรกเร่ืองอาหารการกินเขา้ไปดว้ย	
เพราะว่าคนในชุมชนก็มีปัญหาคนกินมัน	กินหวาน	กินเค็มเยอะ
	 “ทุกวันนี้	ไม่ใช่ไม่มีกินเหมือนก่อนนะ	และยังคิดว่าตอน	
ไม่มีกิน	ร่างกายแข็งแรงกว่าด้วย	กลายเป็นว่าโรคมาจากการกินดี
อยู่ดี”	
	 ทางด้าน	อบต.มีการเสนอจัดแข่งขันแอโรบิกทุกปี	ในรุ่น	
นักเรียนและประชาชน	 สำาหรับผู้สูงอายุมีการต้ังชมรมผู้สูงอายุ 
ในชุมชน	ใหผู้้สงูอายอุอกกำาลังกายเหมอืนกัน	แตเ่นน้การแกวง่แขน	
ไม้พลอง	มีการสอนกันทำาต่อเนื่องไป	มี	5	หมู่บ้าน	มาขอใช้งบ 
ประมาณกองทุนเพื่อรูปแบบออกกำาลังกาย
	 “มองว่า	 ชุมชนเราน่าจะออกกำาลังกายเกือบทุกคนแล้ว 
ก่อนนี้คนไม่ออกกำาลังกายก็พบว่าอ้วนกันเยอะ	มีโรค	เมื่อหันมา	
ทำากัน	 โรคน้อยลง	 สอดคล้องวิสัยทัศน์อำาเภอขุนหาญที่ว่า 
ปลอดโรค	 ปลอดภัย	 ออกกำาลังกาย	 การใช้พลังงานที่ทำางาน 
โดยการดึงทุกส่วนมาเคลื่อนกันทั้งตำาบลและอำาเภอ
	 วิชัยบอกว่าชาวบ้านเขาก็เคล่ือนไหวในชีวิตประจำาวัน 
อยู่แล้ว	 เขาเพียงแต่บอกว่า	 ถ้าเดิน	 ทำางาน	 ต่อเนื่องกันกี่นาที	 
จึงจะได้ประโยชน์กับสุขภาพตามหลักวิชาการ	
	 “ชุมชนคนทำาสวนยาง	 ถือว่าออกกำาลังกาย	 รพ.สต.	 
ก็หันมาคุยเพิ่มเติมเรื่องอาหารที่คนกินเกิน	 เค็ม	หวาน	สำาหรับ	
คนสูงอายุก็ชวนแกว่งแขนชวน	 อสม.	 และผู้สูงอายุมาท่อง	
คาถาสขุภาพของตำาบลพราน	ทีว่า่	ดืม่น้ำาเปน็ยา	กินปลาเปน็หลัก	

กินผักเป็นพืช	อย่าพึ่งกาแฟ	อย่าแก่ของเค็ม	อย่าเข้มของหวาน	
ออกกำาลังกายเป็นนิจ	สมาธิจิตดีทุกวัน	สำาคัญปล่อยวาง”
	 เขาต้องทำาความเข้าใจ	 สำาหรับคนที่ไม่รู้ว่าแกว่งแขนคือ 
การออกกำาลังกายหรือบางคนทีอ้่างวา่ไมม่เีวลา	แตก่ารออกกำาลัง	
ตามหลัก	 PA	 อ้างไม่ได้	 เพราะทำาที่ไหน	 เวลาใดก็คล่องตัว	 
เลิกเข้าใจแบบเดิมว่าออกกำาลังต้องเล่นกีฬาอย่างเดียว	
	 สิ่งที่ตำาบลพรานขับเคล่ือนได้ดีวิชัยมองว่า	 เมื่อได้รับ	
นโยบายจากระดับอำาเภอ	 สามารถทำาแผนสอดคล้องกับตำาบล	
หมูบ่า้น	และแทนทีเ่ราเสนอลงไปยงัชุมชน	จากบนลงล่าง	เดีย๋วนี	้
เราให้ชุมชนเสนอขึ้นมาเอง
	 “ตอนแรกแผนไปจากเรา	 แต่ภายหลังชุมชนมีบทบาท	
มาทำาเอง	ทั้ง	อสม.	กำานัน	ผู้ใหญ่บ้านทำาแผนมาเอง	เราก็เน้น 
เรื่องเดียวคือให้ความรู้	ให้แนวทางว่าควรจะทำาอย่างไร”
	 เขาทำาให้ชาวบ้านเข้าใจว่าสุขภาพดีต้องออกกำาลังกาย	
ต่อเนื่อง	 กินอาหารที่มีประโยชน์	 และพัฒนาอารมณ์	นอกจาก	
ป่ันจักรยาน	 มีเคร่ืองออกกำาลังกายแล้ว	 จึงเน้นทางอาหาร	
อารมณ์ด้วย	ช่วยกัน	
	 “ถือว่าชุมชนเราเป็นชุมชนเต้นแอโรบิกแล้วนะ	 มีอยู่	 
5	กลุ่ม	 สสส.ซื้อเครื่องออกกำาลังให้หลายจุดอยู่เหมือนกัน	และ	
ก็มีคนใช้	เพราะว่ากระจายเอาไว้หลายจุด”
	 ทั้งหมดที่กล่าว	 มีความก้าวหน้าเพราะนายอำาเภอ	
สาธารณสุขอำาเภอเล่น	 และนายก	 อบต.เล่นด้วย	 ไปทาง 
เดียวกัน
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จ�กนโยบ�ยออกกำ�ลังวันพุธ
ตอ่ยอดม�สู ่PA ชมุชนบ�้นผอื

	 โครงการออกกำาลังกายระหว่างทำางาน	 สืบเนื่องมาจาก 

ในปี	61	รัฐบาลมีในโยบายให้ข้าราชการออกกำาลังกายทุกวันพุธ 

ที่	 อบต.บ้านผือ	 เมื่อถึงช่วงบ่าย	 3	 ทุกคนก็จะพร้อมใจกัน 

เปล่ียนเสื้อผ้า	 เพื่อหมุนเวียนกันมานำาออกกำาลังกายที่สนาม 

ข้าง	อบต.

 ชิฬาณี วงษ์เล่ห์ นักพัฒนาการชุมชนชำานาญการ	 

อบต.บ้านผือ	อำาเภอบ้านผือ	จังหวัดอุดรธานี	 เล่า	ช่วงบ่าย	3	

ถือว่าเป็นช่วงหลักในแต่ละวัน	 นอกจากนั้นหลังพักรับประทาน 

อาหารกลางวัน	จะเปิดเพลงจากยูทูปซึ่งมีภาพเคลื่อนไหวท่าทาง	

ออกกำาลังให้ทุกคนทำาตามอีกด้วย	

	 “ก็ได้ประโยชน์สำาหรับคนที่ทำางานติดออฟฟิศ	 นั่งโต๊ะ	

ทำาเอกสาร	 ไม่ค่อยได้ออกไปไหน	 แต่เจ้าหน้าที่บางตำาแหน่ง 

ออกภาคสนามอยู่แล้ว	ก็ถือว่าออกกำาลังในตัวก็ไม่น่าห่วงมาก”	

	 ในการประชุมประจำาเดือน	ยังมีความพยายามให้ความรู้

กับคนที่นั่งทำางานออฟฟิศนานๆ	 หันมาขยับร่างกายไม่ให้ 

นั่งในท่าใดนานๆ	 เพราะอาจเกิดอาการปวดไหล่สะสมเร่ือยๆ	

จนเสี่ยงต่ออาการออฟฟิศซินโดรม

	 ชิฬาณีเล่าว่า	 โครงการดังกล่าวทำาให้เจ้าหน้าที่	 อบต.	

ประมาณ	40	คน	อารมณ์ด	ีผ่อนคลายมากขึน้	จากเดมิทีว่งจรชีวติ	

จะวนเวียนอยู่กับการนั่งทำางานโต๊ะ	 เล่นโทรศัพท์	 กินข้าว	 นอน	
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มาทำางาน	 และส่วนมากขี้เกียจออกกำาลังกาย	 โดยทุกวันพุธ	

ทำาสัปดาห์ละครั้ง	ในภาคบังคับ	หลังจากทำาได้	1	วัน	เห็นผลดี	

ทีต่ามมา	เขามองเหน็วา่นา่จะทำามากกว่านัน้	จงึคดิออกกำาลังกาย	

อย่างจริงจัง	 หลายคนเลือกจะไปเต้นแอโรบิกที่หน้าเทศบาล 

บ้านผือ	ห่างจาก	อบต.ไปราว	3	กิโลเมตร	

	 “ที่เรานำาเต้น	 เราก็ศึกษามาจากยูทูปและเต้นเองที่บ้าน 

อยูแ่ล้วเพราะตวัเองสนใจการออกกำาลังกาย	ก็แนะนำาคนทีท่ำางาน	

ว่าถ้ากลับบ้านค่ำาแนะนำาดูจากยูทูปเขาก็มีท่านำาเต้น	 30	 นาที	

ชอบอันไหนก็เต้นตามได้เลย	 ส่วนใหญ่ก็ได้ตรงนั้นที่เราแนะนำา	

นอกจากวันพุธที่ทำากันเป็นปกติ	ก็ยังทำาได้ทั้งก่อนมาทำางานและ

หลังเลิกงานทุกวัน”	 เธอเล่า	 แค่เจียดเวลานั่งดูทีวี	 หรือเล่น 

โทรศัพท์	15	นาที	ทุกคนไปเต้นให้เหงื่อออก	แล้วมาทำาอย่างอื่น 

ต่อได้	

	 ตอนนีท้ี	่อบต.บ้านผือ	ในทกุวันพธุ	เจา้หนา้ทีย่งัใสชุ่ดกีฬา	

แต่ชิฬาณีเล่าว่า	 ไม่ได้ดำาเนินการอย่างเป็นทางการเท่าไรนัก	

การขยับเขยื้อนเคล่ือนไหวร่างกาย	 จะเป็นไปตามกิจกรรมวัน 

สำาคัญของท้องถิ่น	 ซ่ึงมีทุกเดือน	 เพราะที่บ้านผือจะมีวัดสำาคัญ 

คือวัดหลวงพ่อนาค	 กิจกรรมสำาคัญของอำาเภอมักจะจัดที่นี่	 

นอกจากนั้นยังมีสถานที่อีกหลายแห่ง	 ซึ่งทำาให้จุดเด่นชุมชนเป็น

แหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี	

	 สำาหรับกิจกรรมทางกายของ	 อบต.บ้านผือในปี	 2563	

จะมีการบรรจุ	 PA	 ซ่ึงนักพัฒนาการชุมชนชำานาญการ	 อบต.

บ้านผือ	 มองว่าน่าจะอยู่บนพื้นฐานที่ว่า	 ปัญหาการระบาดของ	

โควิด-19	 ทุกคนต้องทำาร่างกายแข็งแรง	 เพื่อรับมือโรคระบาด 

การออกกำาลังกายก็ควรมีความสำาคัญยิ่งกว่าเดิม	 และอยากให้ 

โรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมมากกว่านี้	 อย่างเช่น	 ทำาโครงการ	 

ปลูกผักในโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวัน	อันนี้	ถ้ามาใช้เงินกองทุน	

สุขภาพตำาบล	จะขับเคลื่อนได้ง่ายขึ้น	

	 ปัญหาสุขภาพในตำาบลบ้านผือชิฬาณีเล่าว่า	 ก็คงไม่ต่าง 

จากพื้นที่ตำาบลอื่นในประเทศไทย	โดยเฉพาะเบาหวาน	ในพื้นที่ 

ไม่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	 แต่มี	 CPU	แก้ไขปัญหา	

เรื่องนี้อยู่	เหลือบ่ากว่าแรงก็ส่งต่อไปโรงพยาบาลอำาเภอ	

	 “สาเหตุเบาหวานก็มาจากการกินอาหารที่ไม่ถูกต้อง	

และไม่ได้ออกกำาลังกาย	 ข้อมูลผู้ป่วยของเราเร่ิมพบตั้งแต่อายุ	 

45	 ปี	 มองว่าการกินแล้วไม่ขยับกายนั่นแหละเป็นต้นเหตุ 

ให้เกิดโรคพวกนี้	และหลายโรคตามมา”	

	 ในตำาบลบ้านผือ	 PA	 ยังจำากัดอยู่กับเจ้าหน้าที่	 อบต.	 

การนำาลงสู่ ชุมชนมองว่าอาจต้องนำาวิทยากรมาอบรมก่อน	

อย่างศักยภาพของ	 อสม.ที่นี่	 สามารถเป็นผู้นำาการรำาไม้พลอง	

ได้ไม่ยาก
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	 “เราก็มองอีกอย่างว่าในชุมชนจะมีชาวไทยพวน	 และ	

คนที่นั่นเป็นคนสนุกสนานร่าเริง	 เราน่าจะเอาการเต้นบาสโลบ 

มาประยุกต์ได้	 ซึ่งคงไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะ	อาจจะผู้นำาเต้น	

ที่ต้องทุ่มเวลา	 การจัดก็อาจจะไม่ต้องทุกวัน	 สัปดาห์ละคร้ัง	

ใช้พื้นที่ลาน	อบต.	มีผู้นำาเต้น	มีเครื่องเสียงให้	 เป็นเครื่องเสียง 

ที่ใช้และเก็บง่ายอาจจะเริ่มจากกลุ่มเล็กๆ	ถ้ามีการพูดต่อว่าสนุก	

ก็น่าจะชวนเพิ่มจำานวนได้มากขึ้นเรื่อยๆ”

	 เธอเหน็วา่	ผู้นำาทอ้งถิน่ทีน่ี	่ถา้มกีารอธิบายหลักการเหตผุล	

ก็คิดว่าเขาสนับสนุน	 รับฟังเหตุผล	 ไม่มีประเภทที่มาขัดขวาง 

วา่ไมค่วรทำาอยา่งนัน้อยา่งนี	้“ผู้นำาทีน่ีไ่มไ่ดด้แูคโ่ครงสร้างพืน้ฐาน	

อย่างเดียวก็ดูสุขภาพและทุกๆ	ด้าน”	

	 อาชีพคนส่วนใหญ่ที่บ้านผือเป็นเกษตรกร	 มีไร่เป็นของ	

ตัวเอง	 อีกส่วนหนึ่งออกไปรับจ้างตัดอ้อย	 เก่ียวข้าว	 ดำานา	

หักข้าวโพด	นอกพื้นที่ด้วย

	 “การรวมกลุ่มก็มีชมรมผู้สูงอายุ	 ซ่ึงเราจะอยู่เบื้องหลัง	

ช่วยดูแลเขียนโครงการให้	 ชมรมก็มีคณะทำางานซ่ึงถ้าให้เขาคิด 

เขียนโครงการหรือดำาเนินการเองก็ยังไม่ถึงขั้นนั้น	 เราก็ถามว่า	

อยากให	้อบต.	ทำาโครงการอะไร	ทีเ่สนอมาจากชาวบา้นจงึยงัไมม่	ี

ยกเว้น	อสม.	ซึ่งที่	อสม.ขอมาก็เกี่ยวกับบางอย่าง	เช่น	เกี่ยวกับ	

การทำาความสะอาดในหมูบ่า้น	พฒันาหมูบ่า้น	และก็เปน็โครงการ	

ป้องกันไข้เลือดออก”

	 การขับเคล่ือน	 PA	 ที่จะลงสู่ชุมชน	 ชาวบ้าน	 ชิฬาณี	

มองว่าขาดบุคลากร	ขาดความรู้โดยตรงกับเรื่องนี้	อย่างเทศบาล	

เขาจะมีกองสาธารณสุขมาทำางาน	 เขาก็จัดเต้นออกกำาลังกาย	

ทุกเย็น	มีคนมาเต้น	แต่เราก็ขาดส่วนนี้	ขาดคนที่จะทำา
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20
PA ภ�คอีส�นมิติใหม่
ทำ�ง�นบนฐ�นข้อมูล

 จงกลนี ศริิรัตน์ ผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	
เล่าวา่เทา่ทีส่มัผัสจากการทำางาน	ประชาชนยงัมอง	PA	เปน็เร่ือง	
ออกกำาลังกายยังไม่ค่อยรู้วิธีคิดหรือแนวคิดว่าการเคล่ือนไหว 
ร่างกายไม่ใช่แค่การออกกำาลังกาย	 หรือคิดกระบวนการแบบ	
เชื่อมโยง
	 อย่างไรก็ตาม	 การเดินงานต่อทำาให้หลายโครงการ 
แตกต่างจากแนวคิดเดิม	เช่น	โครงการช่วยเด็กจมน้ำาของจังหวัด
อุบลราชธานี	และทางด้านวัฒนธรรม	ที่โยง	PA	กับการทอผ้า	
	 “การใช้เงนิจากกองทนุสขุภาพตำาบลมาทำางาน	มคีนเขา้ใจ	
มากขึ้นว่าสามารถเขียนโครงการเอาเงินกองทุนมาใช้ขับเคล่ือน 
เข้าใจกระบวนการนี้มากขึ้น	 มองว่าหากมีประโยชน์เขาจะไป 
ขยบัต่อเองเราก็ติดตามถามเขาอยูว่า่เขาไปขยบัต่อไหม	บางพืน้ที ่
เขาทำาได้”
	 จงกลนีกล่าวว่า	 การขับเคล่ือน	 PA	 ทำาให้มีคนเข้าใจ 
ถึงการทำาบนฐานงานข้อมูล	 ทำาบนความจริง	 ไม่ใช่ทำาบนความ 
รู้สึก	
	 “ที่ ผ่านมาส่วนมากเขียนบนโครงการบนความรู้สึก	
ความอยากทำา	 แต่ไม่ได้ดูบริบทข้อมูลพื้นที่ว่า	 ที่ทำาเป็นปัญหา	
หรือเปล่า	หรือทำาแล้วแก้ปัญหาได้ไหม	ที่เราพาเขาทำาอยู่บนฐาน	
ขอ้มลู	บนสถานการณ์ทีเ่ปน็จริง	สามารถแก้ปญัหาเกิดการเปล่ียน	
แปลงได้	เพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีข้อมูล	ทำาเรื่องเด็กต้องมีข้อมูล
เด็กในพื้นที่	 ไม่ใช่ว่าจะทำาอะไรก็ยังไม่รู้หรือจะไปเพิ่ม	 PA	
ในผู้สงูอาย	ุก็ยงัไมรู้่วา่ผู้สงูอายมุเีทา่ไร	มผู้ีปว่ยตดิเตียงหรือผู้ปว่ย	
เบาหวานเท่าไร	เพื่อจะนำามาเปลีย่นพฤติกรรมที่ทำาให้เขาพ้นจาก	

ปัญหา	นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง”
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	 เธอกล่าววา่	การทำางานจากฐานขอ้มลู	นำาไปสูก่ารทำางาน	

เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ	ได้	นับเป็นการพัฒนากองทุนสุขภาพตำาบล	

ด้วย	 แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าพวกเขาก็มีสิทธ์ิเอาเงิน	

กองทุนไปใช้	

	 หลังจากเขา้ไปช่วยพฒันา	แลกเปล่ียน	กับกลุ่มคนทำางาน	

พบว่าปี	2563	แนวโน้มดี	งาน	PA	ในพื้นที่ภาคอีสานจะมีความ	

ชัดเจนมากกว่าเดิม	จากที่เขาเคยนั่งฟังผู้ประสานงานหรือพี่เลี้ยง	

อย่างเดียว	 จะเร่ิมสังเกตพบว่าพื้นที่มีความเห็นโต้ตอบแย้ง 

แลกเปลี่ยนในเชิงสร้างสรรค์	ซึ่งการเคลื่อน	PA	ไปเชื่อมต่อกลุ่ม

ที่เขามีอยู่แล้วไม่ว่าชมรมผู้สูงอายุ	 กลุ่มผู้ป่วยเร้ือรัง	 ชมรม	

ผู้ออกกำาลังกาย

 วนัิย วงศอ์าสา กลไกภาคอีสานงาน	PA	เล่าวา่	ป	ี2562	

เวลาที่ไปชวนทำาแผน	 ความเข้าใจเร่ืองกองทุนกับแผน	 PA	

ยังไม่ปรากฏ	อาจจะตอบได้เพียงบางชุดข้อมูล

	 เดิมความเข้าใจคนยังคิดว่า	 PA	 ก็คือออกกำาลังกาย	

ยงัคิดวา่เป็นการนดัเต้นแอโรบกิ	แขง่กีฬา	ก็ถอืวา่เปล่ียนความคดิ	

นี้ยาก	 เพราะว่าคนทำาไม่ใช่คนเหล่านี้ทั้งหมด	 คนอนุมัติก็ไม่ใช่	

คนเหล่านี้ทั้งหมด	มันต้องสื่อสารกับคนอีกหลายกลุ่มพอสมควร	

หน่วยงานที่ รับผิดชอบก็ต้องปรับ	 แต่ละหน่วยงานมีความ 

รับผิดชอบและศักยภาพในการทำาเรื่องต่างๆ	ที่เชื่อมโยงแตกต่าง	

กันไป	 อย่างเช่น	 ท้องถิ่น	 อาจต้องจัดการปรับพื้นที่รองรับ 

อะไรบ้าง	หรือประสานกันเชิงนโยบายอย่างไร	

	 “ที่ เขาทำาได้ดีขึ้น ล่าสุดสามารถจะตอบคำาถามว่า	

ออกกำาลังกายเพื่อแก้ปัญหาอะไร	 กับใคร	 กลุ่มเป้าหมายไหน	

ที่ เป็นปัญหา”	 เขาเล่าว่า	 PA	 หรือส่วนใหญ่ความเข้าใจ	

ตามแนวทางออกกำาลังกายจะบอกได้ว่า	 ทำากับใคร	 ผลของการ	

ออกกำาลังกายอยา่งไร	ทำาซ้ำาอยา่งไร	กระทัง่ทำาใหค้นทีท่ำางานนีอ้ยู	่

อย่าง	 รพ.สต.นึกออกว่าที่ทำาโครงการลักษณะนี้จะพัฒนาไป 

อย่างไร”

	 เขามองว่านวัตกรรมมีไม่กี่พื้นที่ที่ยกมาพูดถึง	มีโครงการ 

เด็กลอยน้ำาเป็น	เล่นน้ำาได้	เกิดมาจากการชวนเขาวิเคราะห์	ให้ใช้	

แผนงานเป็นระบบ	ทำาอะไรแล้วแก้ปัญหาได้เป็นรูปธรรม	

	 “ที่เขาวิเคราะห์ไว้ก็มีความเชื่อมโยงและผลที่เกิด	ช่วยทำา	

ให้เกิดนวัตกรรมว่าจริงๆ	 แล้วยังมีโครงการลักษณะนี้อีกเยอะ	

ท้องถิ่นจะทำาได้

	 “แต่ถ้าถามว่าทำาแล้วเด็กลอยน้ำาได้ก่ีคนอาจชะงักเพราะ 

วิธีการทำางานของเขา	 มันเป็นลักษณะการให้ความรู้กับส่วนที่	

เก่ียวขอ้งวา่	ลอยน้ำาอยา่งนัน้อยา่งนี	้จบใน	1	วนั	แล้วมาคาดหวงัว่า	

เด็กจะลอยน้ำา”	 เขาเล่า	 กับพื้นที่จึงพยายามจะให้ทำาแผนใช้ 

โปรแกรมเช่ือมโยงในสิ่งที่เขาทำา	 เมื่อเกิดความภาคภูมิใจในสิ่ง	

ที่ทำา	 ลดปัญหาอะไรได้บางอย่างที่ไม่อิงกับตัวช้ีวัดมากเกินไป	

แต่ทำาแล้วปัญหาลดลง	

	 วินัยเล่าต่อว่า	 PA	 การเดิน	 วิ่ง	 จักรยานก็มีทั่วไป	

แต่ที่เช่ือมโยงกับนวัตกรรม	 เช่นว่าการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ 

ต่อยอดไปเยี่ยมผู้ป่วย	 อย่างพื้นที่ที่ตำาบลพราน	 อำาเภอขุนหาญ	

จังหวัดศรีสะเกษ	ก็เป็นโครงการระดับอำาเภอ	
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	 สำาหรับกองทุนสุขภาพตำาบลมองว่า	 เนื่องจากข้อจำากัด	
ทางงบประมาณแต่ละกองทนุไมเ่หมอืนกัน	บางแหง่มงีบประมาณ	
น้อย	 เป็นเงื่อนไขการใช้จ่าย	 ทำาให้ไม่สามารถทำาได้ต่อเนื่อง	 
ซึ่งภาพรวมการเอื้ออำานวยให้กระบวนการต่อเนื่องไม่ง่าย	
	 การใช้กองทุนในเขตอีสาน	บริบทต่างกัน	ต้องมามองว่า	
เจ้าของทุนเขาสนใจ	 เข้าใจกับเร่ืองพวกนี้หรือเปล่า	 การทำาแผน 
ก็คงจะใช้การนำาร่องทำากับบางพื้นที่ทำาทั้งหมดหรือทำาเยอะ 
ยงัไมไ่ด	้จดัการทกุเร่ืองก็ไมไ่ด้	เพราะมคีวามซับซ้อน	ทางการบริหาร	
จัดการ	 ที่เขาพร้อมค่อยขยับ	 พอนำาร่องดีๆ	 ค่อยเสนอทาง 
นโยบาย	
	 “มพีืน้ทีท่ีเ่ราไปพดู	เขาก็เขา้ใจ	สนใจวา่ทำาไมไมท่ำาอยา่งนี	้
ถ้าเราเอาโปรแกรมมาสื่อสารเขาก็จะสนใจโปรแกรมเรา	 ส่วนข้อ	
จำากัด	 ก็คงเป็นเร่ืองผู้รับทุนนั่นแหละ	 ซ่ึงแต่เดิมจะไปเปล่ียน 
กฏเกณฑ์ข้างบนก็ยาก	 แต่ถ้าทำาจากข้างล่าง	 ก็จะไปใช้กระบวน 
ความเข้าใจอย่างที่เราทำา	ซึ่งจะมีกลุ่มเฉพาะเท่าที่ทำาได้”
	 เนือ่งจากเร่ืองแบบนีเ้ขาไมเ่คยทำาและไมคิ่ดว่าจะยกระดบั	
ได้ขนาดนี้	 เนื่องจากว่าที่ผ่านมาคนที่ทำาเป็นเพียงกลุ่มชาวบ้าน 
ศักยภาพจัดการโครงการให้บรรลุเป้าหมาย	 ก็อาจจะยังไม่ได้	
ขนาดนั้น	ด้วยงบประมาณที่เขาได้รับ	อะไรแล้วแต่	กระบวนการ	
ก็อาจไม่เข้มข้น	 บางขั้นตอนก็ไม่ได้อยู่ในกระบวนการอย่างเป็น 
รูปแบบ	ด้วยวิถีชีวิต	ด้วยการงาน	
	 นอกจากความเข้าใจ	 วินัยมองถึงเร่ืองการตระหนักถึง 
ความสำาคัญของปัญหาด้วย	 อย่างคนพบว่า	 อ้วนก็ไม่มีปัญหา	
อะไรมาก	คนทั่วไปไม่ได้สมบูรณ์แบบ	ก็ทำาได้ในลักษณะของการ

กระตุ้นนิดหนึ่ง	การทำาการเปลี่ยนแปลง	จำาเป็นต้องมีกลไก	

	 “กองทุนเขามีระบบโค้ชช่ิง	 โค้ชเชอร์	 โค้ชเชอร์ที่เขาต้ัง	

กันเอง	มสีาธารณสขุ	ผู้ช่วย	ตัวแทน	รพ.สต.	เขา้มาเป็นพีเ่ล้ียงกองทนุ	

เรียกเหมือนกับโครงการเรา	แต่คนละความหมายในเชิงโครงสร้าง	

ดึงพี่เล้ียงไปช่วย	 ระบบระเบียบในเชิงการจัดการการแก้ปัญหา 

วา่มุง่เปา้ไปแก้ปญัหาอะไรการออกแบบใหค้นมาร่วม	จงึตอ้งเขา้ใจ	

จุดนี้เหมือนกัน”

	 ในแง่ความสำาเร็จ	 เขามองว่าต้องให้กำาลังใจคนทำางาน 

ที่จะต้องค่อยๆ	 ทำา	 ไม่สามารถเอาวิชาการทั้งหมดไปต้ังต้นว่า 

กองทุนต้องทำาตาม	 ซ่ึงมันไม่ใช่บรรยากาศที่เขาอยากเรียนรู้	 

แต่ถ้าเมื่อไรบอกว่าสิ่งที่เขาทำาอยู่	 นักวิชาการเพียงแต่ไปนั่งเล่า 

ใหฟ้งัวา่ทีท่ำาอยูม่นัเช่ือมโยงอยา่งไร	ตอ่ยอดนดิหนอ่ยเตมิอะไรให	้

เป็นการนั่งฟังเขา	ช่วยเขาขยายบางอย่างตามศักยภาพที่เขาทำา	

	 สำาหรับงานกองทุนก็มองหลายเร่ือง	 PA	 เป็นเร่ืองหนึ่ง	

ก็มีเรื่องอื่นๆ	อีกไปด้วยกัน	

	 “อย่างการออกกำาลังกาย	 มันเป็นส่วนหนึ่งของ	 PA	 

ชาวบ้านทำาก็ส่งเสริมมันก็เข้าใจง่ายสำาหรับเขา	 ง่ายสำาหรับ	

ผู้อนุมัติทุน	ที่เขาเข้าใจ	PA	แค่นี้	 ถ้าจะเข้าถึงความหมายที่แท้ 

จริงของ	PA	หลายส่วนยังไม่เข้าใจเรื่องนี้	 การอธิบายย้อนกลับ	

ก็อาจสร้างความเข้าใจให้ชาวบ้านได้”
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21
เต้นฮูล�ฮูปชวนเด็กกินผัก
กระชับคว�มร่วมมือครู กทม.

	 โครงการกินผักผลไม้ดี	400	กรัม	ของโรงเรียนวัดราษฎร์	

นิยมธรรม	(พิบูลสงคราม)	ในสังกัดกรุงเทพมหานคร	 เกี่ยวข้อง 

กับกิจกรรมทางกายอย่างไร?

 ศศิธร มิ่งขวัญมา ครูวิทยฐานะ	 ครูชำานาญการพิเศษ	

ผู้รับผิดชอบดำาเนินโครงการนี้	เล่าว่า	แนวคิดโครงการมาจากการ	

ส่งเสริมกินผัก	ผลไม้	มาก่อน	จึงมองไปที่เรื่องอาหาร	แต่มีเรื่อง	

กินก็ต้องออกกำาลังกายหรือ	PA	ด้วย	

	 “ช่วงดำาเนินการโครงการที่ส่งไปก่อนไม่มีคำาว่ากิจกรรม 

ทางกาย	แต่สิ่งที่เราทำาเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย	เพราะเราเห็นว่า	

เด็กที่กินอาหารมีประโยชน์แล้วต้องออกกำาลังกายด้วย”  
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	 วัตถุประสงค์ของโครงการ	 1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้	 

ความเขา้ใจและตระหนกัในความสำาคญัของการออกกำาลังกายและ	

การรับประทานผักและผลไม	้2.เพือ่สง่เสริมใหน้กัเรียนปรับเปล่ียน	

พฤติกรรมการออกกำาลังกายและการรับประทานผักและผลไม้	

3.เพื่อเผยแพร่ข้อมูล	 ความรู้	 ความเข้าใจให้แก่นักเรียน	 ครู	 

บุคลากรของโรงเรียนให้เห็นความสำาคัญของการออกกำาลังกาย	 

และการบริโภคผักและผลไม้ในชีวิตประจำาวัน

	 ศศิธรเล่าว่าโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม	(พิบูลสงคราม)

เปน็โรงเรียนขนาดใหญม่เีดก็	1,052	คน	ต้ังแต่ระดบัช้ันอนบุาล-ป.6	 

โรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้งบประมาณ	 แต่พบว่าเด็กเหลือ	

อาหารเทเยอะมาก	 เลยมามองว่าทำาอย่างไรให้เด็กทิ้งอาหารให้ 

น้อยลง	สรุปว่าจะสอนการกินผักไปด้วย	เลยจัดกิจกรรมดังนี้คือ	

	 1.	ใหค้วามรู้ในหอ้งเรียนผ่านสาระวชิาสขุศกึษา	พลศกึษา	

ให้การกินมีประโยชน์	หัดให้นักเรียนทำาอาหารง่ายๆ	ที่ทำาได้ด้วย	

ตนเอง	 เลือกอาหารที่มีผักผลไม้ที่เด็กกินได้	 ขณะที่ครูพลศึกษา 

จะช่วยเพิ่มการออกกำาลังกาย	แทรกเข้านอกเหนือหลักสูตร

	 2.	ให้ความรู้ทางเสยีงตามสายกับนกัเรียน	โดยช่วงตอนเช้า 
คุณครูเวรประจำาวันที่จะให้ความรู้กับเด็ก	 หาข่าวเก่ียวกับอาหาร 
และการออกกำาลังกาย	มานำาเสนอแทรกทุกวัน	
	 3.	กิจกรรมทางกาย	
	 -	One	 Sport	Day	นโยบาย	 กทม.ทุกวันพุธตอนเช้า	
ต้องออกกำาลังกาย	 โรงเรียนทำาอยู่แล้วเน้นการทำาให้สม่ำาเสมอ 
มากขึ้น	 และพยายามจะไม่เอากิจกรรมอ่ืนมาแทรกในช่วงออก 
กำาลังกาย	 กิจกรรมหน้าเสาธงใช้เวลาวันละ	 20	 นาที	 เร่ิมด้วย 
แอโรบิก	 ทำาทั้งครูและนักเรียน	 ครูกลุ่มวิชาดนตรีนาฏศิลป์ 
นำาเต้นได้	 สับเปลี่ยนหมุนเวียนกับครูพลศึกษา	 และครูพลศึกษา 
ยังฝึกสอนเด็กจำานวนหนึ่งไว้นำาเต้นเวลาครูไม่อยู่
	 -	ก่อนเรียนวิชาพลศึกษา	 จะให้นักเรียนกระโดดเชือก 
10	นาที	ก่อนนำาเข้าสู่บทเรียน	ทำาให้เกิดนวัตกรรมการทำาเชือก 
กระโดดเพิ่มขึ้น	โรงเรียนจัดทำาเชือกกระโดดเอาไว้จำานวนมากพอ
ให้เล่นเป็นทีม	 สำาหรับเด็กทุกช้ันปี	 ครูพลศึกษามาช่วยและ 
ประเมินทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็ก
	 -	การเล่นตอนพักกลางวัน	ซึ่งมีเวลา	1	ชั่วโมง	
	 กรณีพกักลางวนั	ศศธิรเล่าวา่	จริงแล้วเดก็มอีะไรต้องทำามาก	
ไมว่า่ทานขา้ว	10-20	นาท	ีแล้วไปทำาเวร	อะไรตา่งๆ	สว่นกิจกรรม	
ทางกายจริงๆ	บางทก็ีไมม่พีืน้ที	่ในโรงเรียนเปน็ทีแ่คโ่ดมลานกีฬา	
ขา้งล่างและเปน็ทางเดนิ	เล่นไมไ่ด	้เพราะพกัพร้อมกัน	เดก็มากวา่	
1,000	คน	เมื่อเลิกพร้อมกันจึงคับแคบแออัด	
	 “อีกอย่างเด็ก	กทม.	ครูอนุญาตให้เอามือถือมาโรงเรียน	
ช่วงพักเที่ยงจะนั่งสุมเล่น	 เพราะช่วงเรียนอนุญาตให้ใช้ค้นข้อมูล

อย่างเดียว	ถ้าไม่ค้นครูจะเก็บไว้และคืนเด็กตอนเที่ยง”
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	 จากปัญหาดังกล่าว	 จึงมีแนวคิดหาอุปกรณ์มาเบี่ยงเบน	

ความสนใจเด็ก	 มีการเสนอให้ใช้การเล่นห่วงฮูลาฮูปเมื่อตัดสินใจ

แล้ว	ครู	ภารโรง	เจ้าหน้าที่โรงเรียน	เด็กนักเรียน	ต่างมาช่วยกัน

ผลิตเองโดยซ้ือท่อสายไฟสีดำาม้วนใหญ่	 มาตัดตามขนาดใส่น้ำา	 

เช่ือมข้อต่อใช้เทปสายไฟพันสีสันสวยงาม	 ซ่ึงจากงบประมาณ	

ทำาได้ถึง	700-800	อัน	และเนื่องจากมีจำานวนมาก	จึงออกแบบ	

และผลิตที่เก็บฮูลาฮูปเป็นโครงเหล็ก	 มีล้อเคล่ือนที่และแบบถัง 

เหล็กเพิ่มมาอีกด้วย

	 “ตอนดำาเนินโครงการ	 มีการประชุม	 ทางผู้อำานวยการ 

ก็จะแบ่งงานว่าใครทำาอะไร	ซึ่งเป็นกิจกรรมสอดคล้องกับนโยบาย	

โรงเรียนสังกัด	กทม.”

	 4.	จัดสัปดาห์กินผัก	 ผลไม้ดี	 400	 กรัม	 มีการประกวด 

แขง่ขนัเพือ่กระตุ้นใหเ้ดก็นกัเรียนรู้สกึวา่มสีว่นร่วม	ในสปัดาหก็์จะ	

มีกิจกรรมหลายอย่าง	 เช่น	 การแข่งขันฮูลาฮูปในวันจันทร์ช่วง 

พกัเทีย่ง	โดยเอาตวัแทนหอ้งละคนจากอนบุาลถงึ	ป.6	มาแขง่กัน	

คนชนะที่	 1-3	 แต่ละสายช้ันมาให้รางวัลเพื่อกระตุ้นให้ทุกคน 

ฝึกซ้อม

	 สัปดาห์กินผัก	ผลไม้ดี	400	กรัมนี้	มีการจัดเมนูผักผลไม้	

ให้ระดับชั้น	ป.4-6	ห้องละ	1	ทีมๆ	ละ	3	คน	มาแข่งทำาเมนู	

สาธิตอาหาร	แล้วอธิบายว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง	มีประโยชน์	

อะไร	 และมีการแข่งเต้นประกอบเพลงกินผัก	 ใช้เพลงของกรม	

พลศึกษา	 ให้เด็กกลับไปคิดท่าออกกำาลังกายมาแข่งกัน	 ระดับ	 

ป.2-5
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	 ผลจากการดำาเนนิโครงการ	ศศธิรเล่าว่า	นอกจากได้อุปกรณ์	

การเล่นฮูลาฮูป	ยังได้เห็นการจัดระเบียบเล่นแบบใหม่	

	 “อย่างฮูลาฮูปต้องแบ่งวันกันเล่น	ถึงวันจะมาเบิกฮูลาฮูป	

คนที่ดูแลก็ต้องช่วยดูแลเด็กไม่ให้การเล่นเกิดอุบัติเหตุ	 เด็กลง 

มาเล่น	 เขามีจุดรวมของเขา	 ไม่ใช่เล่นกระจายทั่วไปหมด	

อาจทำาให้เกิดการบาดเจ็บ	 โครงการนี้ทำาให้เด็กมีวินัยมากขึ้น”	

เธอเล่า

	 นอกจากนั้น	 ยังเห็นความร่วมมือของคุณครูเป็นอย่างดี	

ไม่ใช่แค่ครูพลศึกษายังบูรณาการไปถึงวิชาการอื่น	เช่น	นาฏศิลป์	

การงานพืน้ฐานอาชีพ	แต่ละวิชา	ครูก็พาเดก็มาเคล่ือนไหวร่างกาย	

ทำากิจกรรมที่ทำาให้เด็กเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

	 “เนื่องจากงบประมาณยังเหลือ	 เราก็ซ้ือสีมาทำาตาราง 

9	ช่อง	ให้เด็กเล่นอีกด้วย	เราอาจยังไม่สอนเขาเล่นตามรูปแบบ	

แต่เด็กเห็นก็หาวิธีเล่นเองตามแบบที่เขาอยากเล่น”	

	 ศศิธรเล่าว่า	 ธรรมชาติเด็กในโรงเรียนสังกัด	 กทม.	 เป็น 

กลุ่มเด็กที่ไม่ได้ถูกครอบครัวกดดันให้เรียนพิเศษ	 อาจเพราะ 

ฐานะของผู้ปกครองยังไม่เอ้ืออำานวยมากนัก	 แต่ปัญหาของเด็ก 

กลุ่มนี้มักพักอาศัยอยู่แฟลต	ห้องเช่า	หรือบ้านอยู่ติดถนน	ไม่มี

พื้นที่ปลอดภัยในการวิ่งเล่น	 การที่โรงเรียนเปิดลานกีฬาช่วยเอื้อ 

อำานวยส่วนนี้ได้	

	 “ตอนเริ่มทำาเราก็กลัวจริงๆ	ว่าครูจะมาช่วยกันหรือเปล่า	

แต่พอทำาจริงได้ความร่วมมือ	 ครูมานั่งเฝ้าเด็กให้เลย	 ถือว่า 

เป็นความร่วมมืออย่างดีในกระบวนการทำางานมองว่าไม่มีปัญหา	

เพราะวา่ทกุช้ันใหค้วามร่วมมอืด	ีผู้บริหารก็สนบัสนนุ	ฟงัเราตลอด	

ให้โอกาสและเสนอแนะ”	
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	 ปัจจัยความสำาเร็จมองว่ามาจากความร่วมมือของทุกคน	

สำาหรับครูที่นี่ศศิธรมองว่า	 ถ้านำาเสนอว่าสิ่งที่ทำามีความสำาคัญ 

กับเด็ก	 ทุกคนพร้อมจะเห็นด้วย	 จึงต้องช้ีให้เห็นความสำาคัญ	 

สว่นอีกอยา่งคอืความสมัพนัธ์กับเพือ่นครูดว้ยกัน	หากช่วยกันคดิ	

และช่วยกันทำา	ก็ได้ความร่วมมือ

	 “ตรงนี้เราภูมิใจที่คุยกับเพื่อนได้	อาจจะเป็นความเชื่อถือ	

ในตัวเรา”	เธอว่า	

	 สว่นขอ้จำากัดมาจากความล่าช้าทางงบประมาณ	เนือ่งจาก	

เป็นโครงการใหม่ที่ยังไม่เคยปฏิบัติ	 ต้องวางแผนการใช้งบให้ 

ตรงกับวัตถุประสงค์	 บางกิจกรรมไม่เหมาะสมกับเงื่อนไขต่างๆ	

ที่เปล่ียนแปลงในโรงเรียน	 ต้องปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับ 

นักเรียนและงบประมาณ	 นอกจากนั้นมองว่า	 ระยะเวลาการ	

ดำาเนินงานนั้นสั้น	 แต่กิจกรรมบางรายการต้องทำาต่อเนื่องเป็นปี 

จึงเห็นผล	อุปกรณ์อาจมีข้อจำากัดในเรื่องการใช้งาน	

	 “แต่การทำาโครงการนีแ้ล้วมอีงคค์วามรู้ขบัเคล่ือนไปต่อได	้

โดยเฉพาะหากมีงบประมาณสนับสนุนต่อได้เร่ืองนี้ก็เกิดไอเดีย 

ตามมาเยอะ	 เพื่อต่อยอดไปเร่ืองอ่ืน	 นโยบายโรงเรียนสังกัด 

กทม.	พอมีอะไรเข้ามา	เขาจะสนับสนุนให้เสริมเข้าไปในหลักสูตร	

ก็ต้องมองว่ากิจกรรมทางกายจะไปเสริมอยู่ ในวิชาต่างๆ	

ได้อย่างไร”

	 จากโครงการนี้	 ศศิธรเห็นว่าควรส่งเสริมการรับประทาน 

ผักผลไม้และการออกกำาลังกายอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำา	 

จึงจะเกิดประโยชน์แก่บุคลากรและนักเรียน	 เพิ่มเติมกิจกรรม 

การออกกำาลังกาย	 สถานที่สำาหรับการเล่น	 และการเคล่ือนไหว 

ร่างกายให้มากขึ้นในบริเวณโรงเรียน

	 สำาหรับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการรายงาน 

โครงการ	 เธอเล่าว่า	 ที่โรงเรียนไม่ค่อยมีงานที่ต้องส่งในระบบ 

ออนไลน	์สว่นมากสง่รายงานกระดาษหรือไฟล์	อีกอยา่งโครงการ	

ยังไม่พร้อมทางข้อมูลทั้งหมดที่จะกรอกลงในโปรแกรม	 อาจไม่	

สมบูรณ์ถ้าเรายังกรอกไม่หมด	และครูอาจไม่ถนัดโปรแกรม

211210



PA เขยื้อนขับเคลื่อนกองทุน PA เขยื้อนขับเคลื่อนกองทุน

22
ทองโย่งเปลี่ยนเด็กป�กเสียว
เล่นแบบได้ส�ระและสุขภ�พ

	 โครงการการละเล่นไทย	 ใส่ใจสุขภาพ	 นักเรียนโรงเรียน 
ชุมชนบ้านปากเสียว	 สารภี ศรีราม	 ผู้อำานวยการโรงเรียน	
ชุมชนบ้านปากเสียว	 อำาเภอพิปูน	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	
ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส	 เล่าที่มาของโครงการว่า	 จากสังเกต 
นักเรียนในความรับผิดชอบ	โดยเฉพาะช่วงวัย	6-12	ปี	มีความ	
สนใจและให้เวลากับโทรศัพท์มือถือเยอะมาก	
	 “ในแต่ละวันเขาเล่นไลน์เล่นเฟซหรืออะไรต่างๆ	 เราก็	
มาคิดว่าจะทำาอย่างไรดี	 เบี่ยงเบนความสนใจของเด็กเหล่านี้	
ให้หันมาออกกำาลังกาย	ดูแลสุขภาพ”
	 โครงการนี้จึงเกิดขึ้นมา	 เมื่อประกอบกับข้างโรงเรียน 
มีร้านขายน้ำากะทิ	 มีกะลามะพร้าวจำานวนมาก	 นานๆ	 เขาต้อง	
เผาทิ้ง	 เป็นมลพิษกับโรงเรียน	 แทนที่จะเสียเปล่า	 สารภีเห็นว่า	
น่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มเขาได้	 เลยไปขอกะลาเขามาทำาอุปกรณ์ 
ในโครงการเสียด้วยเลย	ก็ได้รับการสนับสนุนจากร้านเป็นอย่างดี	
	 กิจกรรมโครงการในรอบแรกจึงประกอบด้วย	3	กิจกรรม
	 -	กะลาที่ได้รับมาจากร้านกะทิข้างโรงเรียน	 นำามาร้อย 
เชือกสำาหรับเดินเรียกว่าเดินกุบกับ	
	 -	ใช้ไม้ไผ่มาเดินต่อขาเรียกว่าทองโย่ง	(บางแห่งเรียกว่า	
ไม้ต่อขาหรือไม้โถกเถก)
	 -	การเล่นมอญซ่อนผ้า	แต่เปลี่ยนจากผ้าเป็นบัตรคำา
	 “ตอนแรกมเีสยีงสะทอ้นจากชุมชน	ผู้ปกครองทีไ่มเ่ขา้ใจวา่	
โรงเรียนทำาอะไรมัวแต่เล่น	ทำาไมไม่เรียน	เราก็พยายามทำาความ 
เข้าใจกับผู้ปกครองว่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เด็กสมัยใหม่ก็ 
ไม่ค่อยเห็นแล้ว”
	 ปัญหาตอนแรกพบว่าผู้ปกครองต้ังคำาถามว่าโรงเรียน	
ทำาอะไร	 ทำาไมมาเล่น	 ไม่ไปเรียน	 ไปติว	 สารภีพยายามสื่อสาร	
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หนา้เสาธง	เพือ่ฝากเด็กไปบอกทำาความเขา้ใจผู้ปกครอง	นอกจาก	
ช้ีแจงผ่านที่ประชุมสารสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน	 และ	
สื่อสารผ่านทางออนไลน์	เฟซบุ๊ก	และไลน์กลุ่มผู้ปกครอง	
	 การอธิบายหลายช่องทางทำาใหผู้้ปกครองเขา้ใจมากขึน้ว่า	
การเรียนในศตวรรษที	่21	ไมใ่ช่ต้องพาลูกเขา้หอ้งเรียนอยา่งเดยีว	
เขาต่างรับรู้ใหม่ว่า	 สิ่งที่ให้เด็กทำาเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ 
สามารถบูรณาการเรียนรู้กับหลายกลุ่มสาระ	
	 ยกตัวอย่างการเดินทองโย่งกำาหนดเวลา	5	นาที	เด็กแบ่ง	
เป็นกลุ่ม	 เดินทองโย่งแข่งกันไปรับบัตรคำา	 ใครรับได้เร็วที่สุดและ
อ่านบัตรคำาก่อนจะชนะ	 ในบัตรคำามีทั้งสาระภาษาไทย	 ภาษา	
อังกฤษ	การตอบคำาถามและอื่นๆ	ในการเรียนรู้	
	 “เด็กจะเกิดความสนุกสนาน	 กระตือรือร้นที่จะเรียน	
เรียกว่าชอบกิจกรรมนี้มาก	 เราใช้กิจกรรมในช่วงลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้และในช่วงวิชาสอนซ่อมเสริม	จะได้ผลมาก”
	 สำาหรับการเล่นทองโย่ง	 สารภีกล่าวว่านอกจากได้ฝึก 
การทรงตัว	 การได้สาระวิชาการ	 จะทำาให้หันมาสนใจทางด้าน 
ภมูปิญัญาจากชาวบา้นอีกดว้ย	เดก็จะเรียนรู้การทำาทองโยง่	ตัง้แต่	
การเลือกขนาด	ชนิดไม้ไผ่	และฝึกฝนการเดินบนทองโย่ง
	 การเดินกุบกับ	 เด็กก็จะจัดแข่งด้วยเช่นเดียวกับมอญ 
ซ่อนผ้า	 (ซ่อนบัตรคำา)	 เน้นฝึกทักษะการฝึกสังเกต	 เพราะการ 
นั่งล้อมวงอยู่จะต้องคอยระมัดระวัง	 นั่งสังเกตว่าจะมีใครเอา 
บัตรคำามาไว้ที่ข้างหลังเขาหรือเปล่า	
	 “ทกุวันนีค้ำาวา่ออกมาเล่น	เด็กชอบมาก	เขาบอกวา่ดกีวา่	
นั่งท่องคำาศัพท์อยู่ในห้องมาก	 การอ่านบัตรคำา	 ก็ดีกว่าครูไปยืน 
ถือบัตรคำาแล้วให้เด็กอ่าน”	

	 การประเมินโครงการผู้อำานวยการโรงเรียนชุมชนบ้าน 
ปากเสยีวมองวา่ประสบความสำาเร็จ	เพราะเหน็วา่เดก็ชอบ	ตืน่เตน้	
อยากทำา	 อยากมาเล่น	 ซ่ึงทางโรงเรียนจะได้ต่อยอดบางอย่าง 
เช่น	อุปกรณ์กะลา	จากแค่เดินกุบกับ	มาเป็นกะลายืด	กะลารอก	
และกะลานวดเท้าเพื่อสุขภาพ
	 สารภีเล่าว่า	 โดยปกติโรงเรียนก็มีบทบาทในการส่งเสริม 
สุขภาพให้กับชุมชน	 โดยช่วงเย็นโรงเรียนทำาหน้าที่เป็นศูนย์การ 
เรียนรู้ออกกำาลังกายของชุมชนอยูแ่ล้ว	โดยเร่ิมปรับสภาพแวดล้อม	
จากการเข้าร่วมกับโครงการส่งเสริมสุขภาพ	และโครงการเด็กไทย	
รอบรู้	สุขภาพดี	มีความสุข	หลายโครงการที่ว่ามาบูรณาการกัน	
ทำาใหช่้วงตอนเยน็จะมผู้ีปกครองนกัเรียนมาใช้พืน้ที	่ผู้ใหญม่าเดนิ	
กุบกับ	ใช้กะลายดื	ขณะทีลู่กอยูใ่นสนามเดก็เล่น	หรือบางคนมาว่ิง	
เล่นบาสเก็ตบอล	หรือทำากิจกรรมกับชมรมบาสโลบ
	 “ถอืวา่เราได้รับความร่วมมอืจากชุมชน	ผู้ปกครองเปล่ียน
ไปหลังจากที่เขามองว่าเราทำาแล้วประสบความสำาเร็จ	 ทำาให้	
ลูกหลานดีขึ้น	 ส่งผลดีต่อการเรียน	 ส่วนเด็ก	 จากการสัมภาษณ์	
เด็กก็บอกว่าชอบมาก	 และจะตื่นตัวลุ้นกับกิจกรรมว่าจะมีอะไร	
ที่สนุกตามมาอีก”
	 ด้านการเช่ือมโยงกับสุขภาพมีการพูดกับเด็กในระดับ 
ช้ันเรียน	 เพื่อเข้าถึงผู้ปกครองว่าจะปฏิบัติอย่างไรให้เกิดผลทาง 
สุขภาพอย่างแท้จริง	อย่างเช่นการมาดูแลเรื่องอาหารการกินด้วย	
	 ไม่นานมานี้	 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ที่จัดที่นครศรีธรรมราช	 ตัวแทนเด็กของโรงเรียนชุมชนบ้าน 
ปากเสียวได้รับเลือกไปนำาเสนอนวัตกรรม	 มีการนำาเอาทองโย่ง	
และเดินกุบกับ	 และการออกกำาลังกายด้วยยางยืดไปนำาเสนอ 
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ซ่ึงได้รับความสนใจจากผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ	 และ 
ได้รับการสัมภาษณ์ลงข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์	 ถือเป็นความ 
ภาคภูมิใจเมื่อพาเด็กไปงานระดับชาติได้	 เด็กที่ได้ไปก็จะเป็น 
กระบอกเสียงอีกทางให้ผู้ปกครองเข้าใจว่าสิ่งที่โรงเรียนทำาคือ 
อะไร	และเกิดประโยชน์อย่างไร	หลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มเข้าใจว่า
โรงเรียนต้องการอะไร	พัฒนาเด็กอย่างไร	
	 “หลังจากนั้นก็มีเครือข่ายโรงเรียน	ที่ติดต่อให้เราไปแสดง	
ผลงาน	นทิรรศการ	ในโครงการเดก็ไทยสขุภาพด	ีไดรั้บความช่ืนชม	
และเป็นกิจกรรมเด่นของเขตการศึกษา”	 สารภีเล่า	 หลังจากจัด 
นทิรรศการและไปดงูานยงัมคีวามคดิต่อยอดวา่	นอกจากเดนิกุบกับ	
แล้ว	น่าจะเอาจังหวะเสียงเพลง	ประกอบจังหวะเดินไปตามเสียง	
เพลง	ทำาให้มีความสนุกสนานรื่นเริงยิ่งขึ้น	
	 ผลโครงการนี้ทำาให้เด็กรักสุขภาพ	 และต่อยอดสู่ชุมชน 
จากการที่ผู้ปกครองมาร่วมออกกำาลังกาย	 พบว่าเด็กชอบมา 
โรงเรียนมากขึ้น	จากเด็กมาโรงเรียน	60%	ก็เพิ่มเป็น	80-90%	
มากขึน้มาเร่ือยๆ	แสดงวา่เด็กมคีวามสขุทีจ่ะมาโรงเรียน	เพราะเขา	
ได้เล่นด้วย	มีกิจกรรมน่าสนใจ	
	 “โรงเรียนของเราอยู่ในท้องที่ทุรกันดาร	 ก็อยากสร้าง 
โอกาสให้ทุกคนได้ออกกำาลังกาย	 เพราะเช่ือแน่เหลือเกินว่าทุก 
ชีวิตถ้าสุขภาพดี	สิ่งดีๆ	อย่างอื่นก็จะตามมาด้วย	ถือว่าเราสร้าง
แรงบันดาลใจในเร่ืองของการออกกำาลังกายให้คนได้เห็น	 แล้วก็	
ชวนออกกำาลังกายมาร่วมกับเรา	 ตอนนี้โรงเรียนก็กลายเป็น 
ศูนย์ในการออกกำาลังกายระดับตำาบล	มีชุมชน	ขอมาใช้ทุกเดือน	
เราพร้อมไม่ว่า	 อุปกรณ์	 สถานที่ที่เราจัดเอาไว้ให้	 เราก็บอกว่า 
โรงเรียนเป็นของชุมชนทีท่กุคนจะมาใช้ได้	ครูและผู้บริหารมาตาม	

วาระ	แต่โรงเรียนจะอยู่กับชุมชนตลอดไป”	เธอบอกว่า	โรงเรียน
ยังช่วยสนับสนุนชุมชนอีกหลายเรื่อง	อย่างเมื่อมีการจัดโรงเรียน
ผู้สงูอาย	ุก็ไดเ้ปดิหอ้งน้ำาใหม	่สำาหรับหญงิมคีรรภ	์และผู้นัง่วลีแชร์	
ผู้สูงอายุ	 สำาหรับการขับเคล่ือนเร่ืองนี้	 แม้งบมีความสำาคัญ 
แต่ความร่วมมือชุมชนก็สำาคัญที่ทำาให้เดินต่อไปได้	
	 “ดูจากไม้ทองโย่ง	มีลุง	มีตา	ก็เข้ามาช่วยเก็บ	ช่วยสอน	
ช่วยทำา	ก็ไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะ”
	 การทำากิจกรรมอยา่งจริงจงั	ยกระดบัโรงเรียนแหง่นีใ้หเ้ปน็	
โรงเรียนสง่เสริมสขุภาพระดบัทอง	และกำาลังพฒันาไปสูร่ะดับเพชร	
ซ่ึงสารภีพยายามทำาให้คนที่เขาคาดหวังอย่างเต็มที่	 จะพัฒนา	
โครงการต่อยอดไป	 เพื่อสุขภาพเยาวชน	 คุณภาพของเยาวชน	
ที่เป็นอนาคตของชาติ	
	 สำาหรับความต่อเนื่อง	 ทุกโครงการที่โรงเรียนดำาเนินการ	
จะทำาต่อไปไม่เคยทิ้ง	 มีการพัฒนาต่อยอด	 อย่างน้อยๆ	 พอปี	
การศกึษาใหม	่จะเอาโครงการเหล่านีเ้ขา้ไปบรูณาการกับโครงการ
ของโรงเรียน	ดึงงบอุดหนุนของ	สพฐ.ที่เข้าไปบูรณาการ
	 “เราก็จะไปตอ่ยอดโครงการ	ครูทีรั่บผิดชอบบอกวา่ถา้เรา
ไม่ได้รับงบประมาณจาก	 สสส.ก็จะของบจากโรงเรียน	 ซ่ึงเรา	
ก็ว่าโอเค	 เพราะอย่างน้อยโรงเรียนก็สามารถสนับสนุนตรงนี้ให้	
เพราะเป็นกิจกรรมที่ดี”
	 สำาหรับเวบ็ไซต์ของ	สจรส.	สารภสีะทอ้นวา่	คนทีรั่บผิดชอบ	
จบเอกคอมพิวเตอร์มีความถนัดในการใช้งานว่าโปรแกรมนี้เวิร์ค
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23
PA เพื่อเด็กป่วยธ�ลัสซีเมีย
ผลสำ�เร็จที่โรงพย�บ�ลเสน�

	 โครงการกิจกรรมทางกายและออกกำาลังกายสำาหรับเด็ก 
ปว่ยเร้ือรังในเขตอำาเภอเสนา	จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา	นงลักษณ ์
มณีรอด	พยาบาลวิชาชีพ	ผู้ดำาเนินโครงการเล่าว่า	
	 โรงพยาบาลเสนาเป็นโรงพยาบาลขนาด	 200	 เตียง	
นอกจากพื้นที่โดยตรง	 ยังรับผิดชอบดูแลประชาชนอำาเภอใกล้ 
เคียงอีก	5	อำาเภอ	รวมแล้วเกือบแสนคน	
	 “เวลาทีเ่ราจะจดักิจกรรม	ทำาโครงการ	วางแผนยทุธศาสตร์	
อะไรก็ตาม	 เราจะวิเคราะห์ออกแบบโดยเอาคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจ	
โรคหลอดเลือด	โรคติดเชื้อในกระแสเลือด	คนไข้	NCDs	แต่อีก	
กลุ่มของคนไข้ที่เราเจอทุกวันคือเด็กที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย”
	 เธอเลา่ว่าเด็กกลุม่นี้เข้าออกโรงพยาบาลบ่อยมาก	สภาพ	
ที่เห็นเด็กแต่ละคนจะซีด	มีโอกาสติดเชื้อมากกว่าคนทั่วไปเพราะ
ไม่แข็งแรง	และไม่ได้เป็นผู้ป่วย	OPD	อย่างเดียว	บางครั้งหมอ 
จะสั่งเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
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	 “เด็กบางรายซีดมากขนาดม้ามโตหรือต้องตัดม้าม	

ต้องขาดเรียน	 เครียด	 แยกตัว	 บางคนนั่งกอดกับแม่	 ไม่สนใจ 

เพือ่นหรืออะไรทัง้นัน้”	สภาพดังกล่าวนงลักษณ์เลยชวนกันคดิวา่	

จะทำาอย่างไรให้เด็กกลุ่มนี้มีสมรรถภาพทางร่างกายมากขึ้น 

พอดีว่าอาจารย์ท่านหนึ่งแนะนำาโครงการของ	 สสส.	 เห็นว่าเป็น 

ทางหนึ่งมาช่วยเด็กกลุ่มนี้ได้

	 รูปแบบกิจกรรมของโครงการกิจกรรมทางกายและออก 

กำาลังกายสำาหรับเด็กป่วยเร้ือรัง	 นงลักษณ์เล่าว่า	 ไม่ได้ให้เด็ก 

ออกกำาลังกายเหมือนเด็กทั่วไป	 เร่ิมจากสอนให้เด็กรู้จักจับชีพจร 

ตัวเองให้เป็นก่อน	 เพราะสัญญาณชีพจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเขา 

ออกกำาลังกายในระดบัทีเ่หมาะสมกับตวัเขาเองหรือไมร่ะดับเทา่ไร	

หากมากเกินไปอาจเกิดอันตรายได้

	 “หลังจากนั้นในแต่ละคนจะต้องประเมินว่า	 เขาจะได้	

ออกกำาลังกายแบบเบา	 หรือปานกลาง	 ซ่ึงจะไม่มีเด็กคนไหน 

ออกกำาลังกายแบบแรง	 หรือใช้แรงกระแทก	 เพราะว่ามันจะเป็น 

อันตรายสำาหรับเด็กกลุ่มนี้”

	 ลักษณะกิจกรรม	 เด็กจะเลือกกลุ่มเอง	 โดยได้แบ่งกลุ่ม 

ออกกำาลังกายออกเป็น	3	แบบตามอาการป่วยของเด็กแต่ละคน	

โดยสมัครใจ

	 -	กลุ่มเด็กที่นั่งเฉยๆ	 ก็ยังเหนื่อย	 หรือเดินได้ไม่ถึง	 

3-5	ก้าวก็จะเหนื่อย	ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบาง

	 -	กลุ่มเด็กที่สามารถทำากิจกรรมได้เหมือนเด็กปกติ	

เพยีงแต่ว่าไมส่ามารถออกกำาลังกาย	แบบแรงกระแทกหรือวา่เดนิ	

ได้นานมากว่า	10-15	นาที	

	 -	กลุ่มเด็กที่มีความสามารถในการออกกำาลังกาย 

ใกล้เคียงกับเด็กทั่วไป	 เพียงแต่ต้องเฝ้าระวังโดยทีมบุคลากร	

ทางการแพทย์	
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	 การจัดกิจกรรมทุกคร้ังจะจัดที่โรงพยาบาล	 โดยมีฝ่าย	

กุมารเวชกรรมช่วยดูแล	 เพราะถือว่าเป็นเด็กกลุ่มเปราะบาง	 

อาจจะเกิดอันตรายมีการเชิญอาจารย์ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์	

การกีฬา	มาเป็นที่ปรึกษาในการดูแลเด็ก

	 นงลักษณ์เล่าวา่	ทีผ่่านมาเมือ่เดก็มาพบหมอ	หมออาจจะ	

บอกอยู่แล้วว่าเด็กต้องกินอาหารมีประโยชน์	 ออกกำาลังกาย	

ใหแ้ขง็แรง	แตเ่ดก็มกัไมรู้่วา่ออกกำาลังกายใหตั้วเองแขง็แรงต้องทำา	

อย่างไร	เมื่อมาเข้าโครงการนี้	เด็กทุกคนจะได้รับการทำาอย่างเป็น	

ระบบ	มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ	ทั้งก่อนและหลังออกกำาลังกาย

เป็นต้น	 และจะถูกฝึกให้มีความรู้สามารถถ่ายทอดให้คนอ่ืน	

ได้อีกด้วย

	 สำาหรับวิทยากรในโครงการ	 จะเป็นอาจารย์ที่เช่ียวชาญ 

ในการออกกำาลังกาย	จะสอนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	และ	

สอนเด็กที่เป็นตัวแทนกลุ่ม	 เพื่อสร้างเด็กเป็นครู	 ก.	 ไปช่วยเด็ก 

คนอื่นๆ	ไปคิดท่าทางในการออกกำาลังกาย	

	 นงลักษณ์เล่าต่อว่า	 เด็กป่วยเรื้อรังของโรงพยาบาลเสนา	

ม	ี2	กลุ่ม	คอื	1.กลุ่มทีพ่ร้อมจะเกิดการเจบ็ปว่ยมากขึน้	กับ	2.กลุ่ม	

ของเด็กที่ ผู้ปกครองเพิกเฉย	 ชาชินกับการที่ลูกต้องเข้าออก 

โรงพยาบาลบ่อยๆ	จนบางทีทิ้งลูกเอาไว้ที่โรงพยาบาลค่อยมารับ	

	 โครงการได้จัดเด็ก	 2	 กลุ่ม	 มาเรียนรู้ด้วยกัน	 ทั้งออก	

กำาลังกายและกิจกรรมต่างๆ	เช่น	

	 -	กิจกรรมวาดภาพระบายสี	 หัวข้อ	 ในวันที่ฉันป่วย	 

ให้เขาเล่าว่าสาเหตุที่เขาป่วยเพราะอะไร	 ทำาอย่างไรจะดีขึ้น	 

เป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้โดยให้เด็กป่วยเล่าให้ 

เด็กป่วยฟัง	เพราะถ้าสอนอย่างเดียวพบว่าเด็กก็ไม่ค่อยฟัง

	 “หัวข้อคนที่เรารัก	 จะทำาอย่างไรให้ดีที่สุดให้คนที่เรารัก	 

เขาก็จะบอกว่าเขาจะดูแลตัวเองให้ดี	 ดูแลเพื่อน	 ต้ังใจเรียน	

อะไรแบบนั้น”

	 -	กิจกรรมวนัพเิศษตา่งๆ	จดัร่วมกับศนูยก์ารเรียนเจบ็ปว่ย	

ซ่ึงได้รับพระราชทานห้องการเรียนเจ็บป่วยจากสมเด็จพระเทพฯ	

มีครูอยู่ด้วย	 1	 คน	 เลยร่วมมือกับครูในการจัดกิจกรรมต่างๆ	

ไมว่า่จะเปน็การวาดภาพระบายส	ีกิจกรรมเยบ็แมส	ซ่ึงจะทำา	2-3	

เดือนครั้ง	
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	 “แมสหรือหน้ากากอนามัย	 เราทำามานาน	 เพราะเด็ก 

กลุ่มนี้ต้องใช้ใส่ป้องกันเช้ือ	 เราไม่ต้องการให้เขาเย็บแมสเอง	 

แต่เราสอนให้เขาตระหนักรู้ว่าเขาไปไหนจะต้องพกแมสไปด้วย	 

มีตายาย	ผู้ปกครอง	มาช่วยกันเย็บด้วย”

	 -	กิจกรรมทางกายจัดเหมือนคนทั่วไปไม่ว่าการเล่นเกม	

ทีเ่ด็กชอบมาก	คอืการบอกเล่าความในใจผ่านเรียงความ	จากทีเ่คย	

กำาหนดหัวข้อ	ตอนหลังเด็กขอกำาหนดเรื่องเล่าเอง

	 -	กิจกรรมไฮไลท์คือการกอดสัมผัส	 เพราะเด็กพวกนี้	

ไม่ต้องการอะไรมาก	 เขาเพียงแต่ต้องการสัมผัสจากผู้ปกครอง 

ที่ไม่ค่อยกอดเขาตอนที่เขาอยู่บ้าน	 ทุกคร้ังที่มาจะมีการกอดกัน	

ก่อนทำากิจกรรม

	 ผลลัพธ์ของโครงการนงลักษณ์เล่าว่า	 แทบจะไม่ได้มอง	

ส่วนอื่น	ดูที่ความอดทนในการทำากิจกรรมเป็นหลัก	

	 “จากที่ความทนในระดับน้อย	 แค่นั่งเฉยๆ	 เดินไป	

ระบายสี	 หลังจากให้เลือด	 ก็พบว่าหลังกิจกรรม	 เด็กทำาได้	

ในระดับน้อยไม่มี	 เพิ่มมาเป็นระดับระดับปานกลางและมาก	

อัตราป่วยลดลง	จำานวนวันการมารับเลือดห่างขึ้นด้วย”

	 จากการทำาวิจัยของนงลักษณ์เก่ียวกับเด็กกลุ่มนี้พบว่า	

ระดับความเครียดของเด็กลดลง	และเมื่อตามไปดูที่โรงเรียนก็พบ

ว่าเด็กเหล่านี้สามารถทำากิจกรรมกับเพื่อนได้มากขึ้น	 และเขา 

ยังมีคำาแนะนำาทางสุขภาพกับเพื่อน	 ในส่วนที่เขาได้รับรู้จาก 

โรงพยาบาลไปบอกต่อคนอื่นอีกด้วย
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	 สำาหรับปัญหาอุปสรรคในการดำาเนนิโครงการ	คณะทำางาน	

ซ่ึงเป็นพยาบาลวิชาชีพแห่งโรงพยาบาลเสนาเล่าว่า	 เกิดจาก 

บางคร้ังกำาหนดกิจกรรมบางอยา่งเอาไว	้แตไ่มส่ามารถทำาตามนัน้ได	้

ด้วยปัจจัยเงื่อนไขต่างๆ	ของเด็กกลุ่มนี้	จึงมองเด็กเป็นศูนย์กลาง	

โดยพอเด็กมารับเลือด	 จะมีความหวังว่าเด็กส่วนหนึ่งจะมาทำา 

กิจกรรมได้	 ถ้าออกกำาลังกายไม่ได้	 เราก็แยกไปทำากิจกรรม	

นันทนาการแทน	 เพราะฉะนั้นรูปแบบของการออกกำาลังกาย 

ทีเ่ตรียมไว	้จงึตอ้งมกีารปรับเปล่ียนอยูต่ลอดเวลา	ขึน้อยูกั่บสภาพ	

ของเด็กที่เข้ามาแต่ละคร้ัง	 ด้านสถานที่จัดกิจกรรม	 บางคร้ังจัด 

ในหอผู้ป่วยเด็กได้เลย	 แต่เมื่อหอผู้ป่วยเด็กย้ายไปอยู่ในระยะ 

ที่ไกล	 เด็กต้องเดินไปเดินมาไม่สะดวกเลยต้องเล่ือนกิจกรรม 

ออกไป	ต้องยืดเวลาทำางาน

	 “ในกิจกรรม	 เรายังมีงาน	Meeting	 เด็ก	 ปีละ	 2	 ครั้ง	 

อยา่งวนัสงกรานต์ทีจ่ะไดผู้้ปกครองมาร่วมเยอะๆ	แตไ่มส่อดคล้อง	

กับเวลาทำางานกับ	สสส.	เราจึงต้องหางบประมาณส่วนนี้มาเอง”

	 จากการวิเคราะห์กิจกรรม	 นงลักษณ์มองว่า	 ขึ้นอยู่กับ	

ความพร้อมของเด็ก	ของผู้ปกครอง	แม้อยากให้ผู้ปกครองมาร่วม

กิจกรรม	แต่ผู้ปกครองบางคนผ่านมาสง่เดก็เฉยๆ	แล้วก็ไป	บางท	ี

เด็กป่วยทำาให้ไม่ได้มาตามนัด	 ไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมกับ 

เราอย่างต่อเนื่อง	 ต้องปรับกิจกรรมไปตามสภาพของเด็ก	 ซ่ึงมี	

บริบทหลายอย่าง	

	 ข้อเสนอแนะ	 เธออยากให้มีความชัดเจนในการกระบวน

การอนุมัติโครงการของ	 สสส.	 เพื่อการวางแผนการทำางาน	 

รวมถึงกระบวนการรายงานความก้าวหน้า	 และการเบิกจ่าย	

ทีต้่องมกีารเบกิเงนิ	3	คนร่วมกัน	เนือ่งจากผู้รับผิดชอบเปน็พยาบาล	

มีภาระที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปในเวลาเดียวกัน	 กระทบกับ	

ภาระงานหลัก	ทำาใหยุ้ง่ยากในการปฏิบติังานจริงมาก	นอกจากนัน้	

เนือ่งจากกิจกรรมนีท้ำากับเดก็กลุ่มเปราะบาง	อยากไดวิ้ทยากรเปน็	

ผู้เช่ียวชาญในการดูแลเด็ก	 รวมถึงผู้นำาที่จะมานำาการออก 

กำาลังกายจะต้องมีความรู้เฉพาะ	 ซ่ึงในบริบทนี้งบประมาณ	

ก็ไม่เพียงพอ	 ที่ทำาสำาเร็จเกิดได้มาจากคุณหมอที่ช่วยสนับสนุน	

ส่วนตัว	และผู้ปกครองบางคนเข้ามาอุดหนุนงบประมาณ
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24
เคลื่อนไหวท�งก�ยฉบับเด็กเรียน
ส�ธติขอนแกน่บรูณ�ก�ร 8 ส�ระวชิ�

	 โครงการกิจกรรม	 กายพร้อม	 ใจพร้อม	 สาธิตประถม	
(ศึกษาศาสตร์)	โดยใช้การเคล่ือนไหวทางกาย	(Physica	Acti-
vity)	ของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยขอนแก่น	ฝา่ยประถมศกึษา	
(ศึกษาศาสตร์)	 เกิดขึ้นเพราะมองเห็นว่านักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่	
มุ่งด้านวิชาการ	 สนใจกิจกรรมในโทรศัพท์มือถือ	 หรือเกม 
คอมพิวเตอร์มากกว่ากิจกรรมทางร่างกาย	
	 โรงเรียนจึงหาแนวทางในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ 
เคล่ือนไหวทางกายให้บ่อยขึ้น	 และเพิ่มพื้นที่ในโรงเรียนให้เอ้ือ 
ต่อการทำากิจกรรมทางกายมากที่สุด	 โดยวัตถุประสงค์ของการ	
จัดกิจกรรม	คือ
	 -	เพิ่มกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น	
	 -	เพิม่เวลาการเรียนรู้แบบกระฉบักระเฉงในโรงเรียนและ
ศูนย์เด็กเล็ก	
	 -	เพิม่การมกิีจกรรมทางกายในสถานศกึษาและทีท่ำางาน
	 แนวคิดสำาคัญประกอบด้วยเพิ่มกิจกรรมในสถานศึกษา	
ออกแบบกิจกรรมบูรณาการ	 8	 กลุ่มสาระการเรียนรู้	 โดยเขียน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เคล่ือนไหว 
ทางร่างกาย	 อันสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคือการ 
จัดกิจกรรมและบูรณาการสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวกับการออก 
กำาลังกาย	เสริมสร้างสุขอนามัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ	
 ขนิษฐา ศิริพรรณ	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนา 
นักเรียนและชุมชนสัมพันธ์	 เล่าว่า	 เมื่อหลายฝ่ายช่วยนำาเสนอ	
เรื่องนี้	 ได้ตอบรับนโยบายจากผู้อำานวยการโรงเรียนและผู้บริหาร	
ทุกกลุ่มสาระและทุกคนเป็นอย่างดี	 จนได้เร่ิมดำาเนินโครงการ	

ระหว่างกรกฎาคม–ธันวาคม	2562	

229228



PA เขยื้อนขับเคลื่อนกองทุน PA เขยื้อนขับเคลื่อนกองทุน

	 โรงเรียนแห่งนี้มีเด็ก	 852	 คน	 ทางโรงเรียนมีนักเรียน 

กลุ่มเปา้หมาย	นำาร่องในการสง่เสริมสขุภาพ	เป็นนกัเรียนช้ันประถม	

ศึกษาปีที่	 2	 (Unit	 B2	 กลุ่ม	 2	 จำานวน	 28	 คน)	 โดยกลุ่ม 

เปา้หมายไดรั้บการทดสอบสมรรถภาพทางกาย	(Pre-test)	เรียนรู้	

ผ่านกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้การเคล่ือนไหวร่างกาย	

(Physical	 Activity)	 ครบทั้ง	 8	 กลุ่มสาระการเรียนรู้	 ได้ทำา 

กิจกรรมเคลื่อนไหวทางกาย	“เต้นบาสโลบ”	อย่างต่อเนื่อง	และ	

ได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย	(Post-test)	ตามลำาดับ	

	 โรงเรียนสนับสนุนโดยจัดทำาสถานที่เพื่อให้นักเรียนได้ทำา

กิจกรรมทางกายทั้งโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 ตาราง	 9	 ช่อง	

ตารางตั้งเต	บันไดงู	และตารางหรรษา	เป็นต้น	

	 ขนษิฐาเล่าวา่	โดยคร่าวๆ	เร่ิมจากการทดสอบสมรรถภาพ	

ทางกาย	Pre-test	โดยเลือกเดก็	ป.2	เปน็กลุ่มตัวอยา่งใช้โปรแกรม	

สสส.โดยอาจารย์พลศึกษาช่วยเข้ามาจัดการนัดเด็กในวิชา 

สุขศึกษาและพลศึกษาไปทดสอบการวิ่งระยะไกล	

	 หลังจากนั้นมีการประชุม	 บรรดาสาระการเรียนรู้	 ต้ังแต่	

ครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ	ให้เห็นความสำาคัญกับโครงการนี้	

มาร่วมกันทำาแผนการสอนที	่PA	เขา้ไปแทรกอยูใ่นทกุแผนการสอน	

ทุกวิชา	 เน้นแผนการสอนในแต่ละวิชาที่กำาลังสอนอยู่ในช่วงนั้น	

แล้วแต่ว่ากิจกรรม	แต่ละสาระจะเห็นชอบว่าอยู่ลำาดับไหนดี	จะมี	

การสอดแทรก	 PA	 คือ	 การเต้นบาสโลบควบคู่ไปด้วยในเด็ก	

กลุ่มเป้าหมาย

	 “ซ่ึงบาสโลบจะเป็นเพลงแนวอีสานของเพื่อนบ้านเราคือ
ลาว	ปกติเด็กของเราชอบเพลงในแนวที่หลากหลายมาก	เรามอง
ว่าบาสโลบนี่แหละที่ดึงเด็กกลุ่มก้อนที่มีหัวใจดวงเดียวกัน	
ปรากฏว่าเด็กชอบมาก	ทำาการฝึกซ้อมต่อเนื่องทุกๆ	วัน”
	 ระหว่างทำากิจกรรมการสอนและบาสโลบไปด้วยกัน	
ก็มีการ	Post-test	 มีการทำาตารางเก้าช่อง	บันไดงู	 ตารางตั้งเต	
ตารางหรรษา	 ปรับภูมิทัศน์รอบสนามเด็กเล่นให้เหมาะกับการ 
เข้าไปใช้บริการของเด็กมากยิ่งขึ้น	
	 “จากที่ตัวเองได้มีส่วนร่วมในการฝึกบาสโลบ	 ร่วมกับ	
อาจารยพ์ลศกึษา	พบวา่การนำาเดก็	ป.2	มาฝกึบาสโลบ	ต้องใช้เวลา	
เพราะต้องฝึกจังหวะเท้าที่ทำาควบคู่กันไป	 อาจารย์พลศึกษา	
จะสอนตารางเก้าช่อง	ตารางหรรษา	ตารางตัง้เต	บนัไดง	ูวา่จะเต้น	
ยังไง	กระโดดเท่าไร	แต่เด็กก็ตั้งกฎการเล่นขึ้นมาเองด้วย	ก็ถือว่า	
เป็นการสร้างสรรค์วิธีเล่นสนุกไปในแนวของเขา	 ตารางเหล่านี้	
อาจารยไ์ดส้อน	ต้ังแต่	ป.1-ป.6	เลย	ในทกุช้ันเรียนทีเ่รียนพลศกึษา	
และสุขศึกษา”
	 ดังนั้นเด็กๆ	 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น	
ฝ่ายประถมศึกษา	 (ศึกษาศาสตร์)	 ในช่วงตอนเช้า	 พักกลางวัน	
เลิกเรียน	จะไปใช้บริการดังกล่าวเหล่านี้	และได้รับความนิยมมาก
	 ในส่วนภาคการจัดการเรียนการสอน
	 -	วิชาภาษาไทย	จัดการเอา	PA	ไปไว้ในช่วงระยะที่	3	
ของการจัดการเรียนการสอน	 ประมาณขั้นสรุปรายวิชา	 จัดเด็ก	
ได้เคล่ือนไหวมากขึ้น	 ระยะทางของการเคล่ือนไหวก็มากขึ้น	
ส่วนมากเป็นเกมมาอยู่ท้ายคาบ	 พอเรียนเสร็จจะได้เล่นเกม	

เด็กก็ชื่นชอบ
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	 -	วิชาวิทยาศาสตร์	 เด็กได้ออกนอกห้องเรียนมากขึ้น	

จากการที่ทดลอง	ทำาแลบ	ก็ได้ออกนอกห้องเรียนพอใช้วิธีการนี้	

	 -	วิชาสังคมศึกษา	 มีความพยายามพาเด็กขยับเขยื้อน 

เคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้น	ไม่ได้สอน	ใบงาน	โครงงาน	กิจกรรม	

ที่ธรรมดาแล้ว	

	 -	วิชาสุขศึกษา	 อาจารย์ก็จะมีกิจกรรมให้เด็กเล่น	

บางกิจกรรมออกขา้งนอกได	้ยกเวน้ฝนตก	แต่อยูใ่นทีร่่มก็มโีอกาส	

ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวร่างกายที่มากกว่าเดิม	

	 -	วิชาศิลปะ	 ได้นำากิจกรรมเหล่านี้ไปให้เด็กได้	 ไปใช้	

ในการสอนเลย	พอสอนเสร็จเด็กก็ไปทำางานในวิชาศิลปะของเขา	

อาจารย์พยายามดึง	PA	เข้าไปใช้ในแผนได้อย่างดีมากเลย		

	 -	วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี	ประยุกต์	PA	เข้าใน	

การเรียนการสอน

	 -	วิชาภาษาอังกฤษ	ต่อจิกซอว์	หาภาพ	คำาศัพท์	ภาพนี้	

ก็ไม่ใช่ภาพเดียวใน	 1	 กระดาษเอ	 4	มาตัดเป็นหลายชิ้นให้เด็ก	

วิ่งหลายรอบกว่าจะได้คำาตอบ	

	 “หลังใช้ระบบไป	2-3	 เดือนมีการ	Post-test	 ได้นำาผล 

การออกแรงเหล่านั้นมาเทียบกับสมรรถภาพทางกาย	 โดยเด็กๆ	

ในภาพรวมสุขภาพดีขึ้นทุกระบบของการทดสอบหลัง	 ผู้บริหาร	

สสส.ไปเยี่ยมโรงเรียนแล้ว	 ได้ให้ข้อคิดว่าที่ทำามาก็ได้ผลดีแล้ว 

แต่อยากให้ต่อยอดกับเด็กทั้งโรงเรียนและทั้งชุมชน”

	 จากข้อเสนอดังกล่าว	 โรงเรียนมาคิดต่อว่าจะทำาอย่างไร	

นำามาสู่การฝึกบาสโลบให้เด็กทั้งโรงเรียน	 รวมทั้งผู้ปกครอง	 

จงึมกีารเชิญชวนผู้ปกครองเขา้มาฝกึในโรงเรียน	แตพ่บวา่เปน็เร่ือง	

คอ่นขา้งยุง่ยาก	จงึหนัมาใช้วธีิฝกึเดก็	852	คนในหอ้งเรียนเพือ่เดก็	

นำากลับไปฝึกให้ผู้ปกครอง	ปู่ย่าตายายขั้นตอนหนึ่ง

	 “งานวันพ่อปี	 62	 คุณพ่อคุณแม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม 

กับเดก็	อาจารยก็์ร่วมเตน้บาสโลบดว้ย	คอ่นขา้งไดรั้บความร่วมมอื	

อย่างดี”

	 สำาหรับความยั่งยืนของโครงการ	 ตัวแทนของโรงเรียน 

อีกท่านหนึ่งกล่าวว่าอยากให้จัดกิจกรรม	 PA	 ต่อเนื่อง	 จะเป็น	

กิจกรรมอะไรก็ได้	ประยุกต์เอามาใช้ที่เด็กสนุก	เด็กอยากทำาด้วย	

สำาหรับโรงเรียนสาธิตแห่งนี้	 ทางสมาคมผู้ปกครองเองก็ให้การ	

สนับสนุน	 ส่งเสริมดีมาก	 เดิมเด็กที่นี่ไม่ค่อยได้ออกกำาลังกาย 

พอมีโครงการนี้ก็จะเป็นจุดเร่ิมใหม่สำาหรับเด็กสาธิตจะได้ต่อยอด 

ไปได้อีก	

	 สำาหรับโปรแกรมรายงานผลโครงการ	 PA	 ของ	 สจรส.	 

เห็นว่ามีประโยชน์เข้าไปกรอกรายละเอียดได้ง่าย	 และไม่แฮงค์	

ขณะกรอกข้อมูล
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25
Active Play สร้�งอน�คต
เร่งบูรณ�ก�รสู่ห้องเรียน

 ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ผู้จัดการโครงการขับเคล่ือนกิจกรรม 

ทางกาย	ทีไ่ดรั้บสนบัสนนุงบประมาณจาก	สสส.	เล่าวา่	หลังไดฟ้งั	

การนำาเสนอของผู้ดำาเนนิโครงการในโครงการประชุมถอดบทเรียน

ระดับประเทศของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ	 พบว่า	

จุดเด่น	คือคนที่ทำาโครงการมีใจพยายามคิดหาวิธีที่จะจัดกิจกรรม	

ให้กับนักเรียน	 ผลในทางที่ดีจึงเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด	 โดยปัจจัย	

ความสำาเร็จ	มองว่า

	 -	ผู้บริหารยอมรับ	

	 -	ผู้ดำาเนินโครงการมุ่งมั่นที่จะทำางาน	

	 -	ความร่วมมือจากครูอาจารย์ในสถาบันนั้นๆ

	 -	ผู้ปกครองนักเรียนมีความเข้าใจ	

	 “ประเด็นผู้ปกครองนี่น่าสนใจ	ชาวบ้านอาจตั้งคำาถามว่า	

จะใหเ้ดก็มาเล่นทำาไม	ทำาไมไมใ่หเ้ดก็เรียน	เพราะเขาจะไมเ่ขา้ใจวา่	

เรียนด้วยการเล่น	 เขาคิดว่าเล่นแล้วไร้สาระไปหมด	 จริงแล้ว	

กิจกรรม	 PA	 มีสาระ	 แต่เรายังขาดการนำาเสนอในเชิงสาระ 

วิชาการเท่านั้นเอง”	 ดร.สุชาติกล่าวและว่า	 ความคิดนี้มักเป็น 

ทุกกลุ่มที่เข้าใจว่า	PA	เป็นของเล่นๆ	

	 เขามองว่าผู้บริหารที่จบด้านพลศึกษาจะเข้าใจเร่ืองนี้ 

มากกว่าสาขาอื่น	เพราะมีงานวิจัยออกมาแล้วว่า	การเล่นพัฒนา	

สมอง	แต่คนยังไม่เห็นความสำาคัญอย่างจริงจัง	
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	 “ผมวา่เมือ่เขาเขา้ใจ	และเดก็ม	ีActive	Play	ประเทศชาต	ิ

อนาคตจะได้เจริญ	 ตอนนี้ครู	 อาจารย์	 เข้าใจประเด็นนี้มากขึ้น	

แต่ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจ	สังคมก็ยังไม่เข้าใจสักเท่าไร”	เขากล่าว	

	 จากภาพรวมของโครงการ	มองทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ	

ก็ถือว่าเกินความคาดหวัง	โดยในกลุ่มเด็กประถม	เปรียบเหมือน	

การสร้างบ้านฐานราก	ต้องแน่นฐานรากดี	จั่วข้างบน	ซึ่งหมายถึง	

ประเทศชาติจะอยู่รอด	ต้องส่งเสริม	

	 สำาหรับการขยายเครือขา่ย	ดร.สชุาติมคีวามคดิวา่ในปตีอ่ไป	

อย่างน้อยแต่ละภาคควรมี	 1	 โครงการ	 Training	 for	 The	

Trainer	 เพื่อจะขยายผล	 เชิญครูในโรงเรียนที่สนใจมาทำา	 

Workshop	เพือ่สร้างกลุ่ม	PA	ใน	8	สาระวิชา	ใหอ้าจารยไ์ปลอง 

ทำาดู	

	 “เราก็คุยกันเหมือนกันว่าเราส่งเสริมใน	 8	 กลุ่มสาระ 

เลยดไีหม	อาจารยเ์ขาก็บอกวา่ในเขตเมอืงทำาได	้แต่ชานเมอืงหรือ	

ชนบทไกลๆ	ครูก็ยงัไมม่เีลย	แตผ่มแยง้วา่ถงึครูไมม่	ีแต่ก็ต้องสอน	

8	 กลุ่มสาระ	 ก็ยิ่งง่ายใหญ่	 แทนที่จะต้องเชิญ	 8	 คน	 8	 กลุ่ม	

สาระมาคุยกัน	ปัญหาเต็มไปหมด	แต่ครู	3	คนในโรงเรียนสอน	

8	 กลุ่มสาระได้	 เพียงแต่อาจจะมีปัญหาด้านเวลา”	 เขามองว่า	

น่าจะทำาเป็นต้นแบบ	 ตัวอย่างเช่น	 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์	

ไม่ได้สอนบนกระดาน	สมุดเท่านั้น	หากจะสอน	1+1	ก็วิ่งเอาส้ม	

1	ลูก	แล้ววิง่เอาสม้ไปอีกลูกหนึง่ใสต่ะกร้า	เป็น	2	ลูก	เนือ้วิชาเดมิ	

แต่เปลี่ยนใช้	PA	เข้าไปสอน	เด็กก็จะสนุกด้วย	และจะจำาง่ายขึ้น	

ทำาได้ง่ายมาก	 ไม่ต้องหาอะไรมาเลย	 ไม่มีส้มก็ใช้ใบไม้หรือ	

อะไรมาประยุกต์ใช้

	 ดร.สุชาติมองว่าเนื่องจากขณะนี้ข้อมูลข่าวสาร	 PA	

ในนักเรียนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น	ผู้ปกครองรุ่นใหม่เข้าใจ	ขณะที่ระบบ

การศึกษาเ ร่ิมเปิดไม่ต้องรอให้ เ กิดกระแสที่ต้องการก่อน 

แล้วค่อยทำา	สามารถเริ่มได้เลย	

	 “ในปี	 2563	 ผมก็ยังสนับสนุนโรงเรียนต่อ	 แต่จะไม่	

สนับสนุนโรงเรียนเดิม	 เราต้องขยายปลูกต้นกล้าให้เพิ่มขึ้น	 และ	

สว่นหนึง่ก็รอฟงันโยบาย	สสส.”	เขากล่าวและวา่	อยากเหน็สไตล์	

การเรียนรู้นักเรียนที่เปลี่ยนไป

	 “พูดมากี่สิบปีแล้วว่า	หลังบ่าย	2	ไม่มีเรียนแล้ว	ประเทศ	

ไทยก็ไม่เห็นว่าจะทำาได้สักที	 ก็ได้แต่พูด	 ถึงแม้ว่ามีนโยบายดีๆ	

ออกมา	แต่คนทีจ่ะเอาลงไปโรงเรียนก็เขา้ใจผิด	อยา่งลดเวลาเรียน	

เพิ่มเวลารู้	 เข้าใจผิดวนกลับที่เดิม	 ก็กลับไปเรียนท่องศัพท์กัน	

เหมือนเดิม”	เขากล่าว

	 สำาหรับการนำาระดมสมองตัวแทนกลุ่มจากโครงการประชุม	

ถอดบทเรียนระดบัประเทศของโรงเรียนทีเ่ขา้ร่วมโครงการกิจกรรม

ทางกาย	ทั่วประเทศมีข้อเสนอที่น่าสนใจ	คือ

 ตัวแทนภาคเหนือ–อีสาน

	 จุดแข็ง-โครงการที่สำาเร็จได้เกิดจากความร่วมมือของ 

ผู้บริหาร	 ครู	 ความเป็นลักษณะผู้นำาของผู้บริหารที่จะนำาองค์กร	 

ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่จะเข้ามาแทรก	เข้ามาใหม่	การที่ครู	

จัดกิจกรรม	PA	เด็กๆ	ชื่นชอบมาก	เพราะบางโรงเรียน	กิจกรรม	

พลศึกษาแทบจะไม่มี	 การมีภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ใน 

กิจกรรมทางกาย	ทำาให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมมากยิ่งขึ้น
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	 จุดอ่อน-การขาดครูพลศึกษา	

	 โอกาสมองทีห่นว่ยงานภายนอก	เช่น	อบต.	อสม.	รพ.สต.	

ที่จะเข้ามา	เป็นสิ่งที่อยู่รอบโรงเรียน	ที่จะเข้ามาส่งเสริม	รวมถึง	

หน่วยงานเอกชน	 เช่น	 โรงงาน	 สถานประกอบการที่อยู่ใกล้ 

โรงเรียน	ที่สามารถเชื่อมเข้าไปได้

	 อุปสรรค-ความเข้าใจของผู้ปกครองที่ไม่เข้าใจ	 PA	 

แม้แต่การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ก็ยังเน้นการเรียนในห้องเรียน	

ความไม่ต่อเนื่องยั่งยืน	 มาจากการที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีการ 

โยกย้ายอยู่ตลอด	 ทางออกจำาเป็นต้องเสริมความเข้าใจกับ 

ผู้ปกครองว่า	PA	สง่ผลกระทบต่อการเรียนและสขุภาพ	โดยเฉพาะ	

การเรียน	ต้องชี้ให้เห็นว่าส่งผลอย่างไร	การได้เล่น	การออกกำาลัง	

เกิดการพฒันาสมองอยา่งไร	การสอดแทรก	PA	เขา้ไปในทกุช้ันเรียน	

ทุกกลุ่มสาระ	ต้องออกแบบ	จะเป็นการใช้เกม	แบบไหน	อย่างไร	

เพื่อพัฒนาสมอง

	 โรงเรียนต้องหาทางบูรณาการกิจกรรม	 โครงการ	

ทุกหน่วยงาน	 มาเป็นสัปดาห์กิจกรรม	 ออกกำาลังกาย	 เวลาว่าง	

สง่เสริมอะไรบา้ง	แตถ่า้เล่นทกุกิจกรรม	อาจทำาใหก้ารสอนนอ้ยลง	

ก็อาจเป็นผลกับผู้ปกครองอีก	

	 ในเชิงนโยบาย	ครูพลศกึษา	ต้องเพิม่การบรรจคุรูพลศกึษา	

ใหค้วามสำาคญักับกิจกรรม	PA	และพลศกึษา	ครูพลศกึษาเองก็ตอ้ง	

เปล่ียนเป้าหมายในการสอน	 ที่ไม่ได้มองแต่กีฬาอย่างเดียว	

ต้องมีเวลาอยู่กับโรงเรียน	ไม่ใช่บริการข้างนอกจนไม่มีเวลา	และ

ต้องอบรมครูทุกกลุ่มสาระให้เข้าใจ	PA	

 ตัวแทนภาคกลาง

	 มองว่าถา้กำาหนดยทุธศาสตร์	3-5	ปจีะไดรั้บความร่วมมอื	

อย่างดี	ทุกโรงเรียนจะได้กิจกรรมที่หลากหลาย	

	 จุดแข็ง-การใช้วัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่	 ทำาให้ได้ภูมิปัญญา	

ชาวบ้าน	 ท้องถิ่นมาใช้	 รวมทั้งบุคลากรจะมีอิสระในการทำางาน	

ทำาให้เกิดความคิดเชิงนวัตกรรมที่หลากหลาย	

	 ความจำากัดพื้นที่-ด้านบุคลากร	เสนอให้ใช้ความเข้มแข็ง

ของเครือขา่ย	ประสานการทำางานกับชุมชน	ใช้ทรัพยากรของชุมชน	

ที่มีอยู่แล้ว	ใช้คนในชุมชนทำางานโดยพัฒนาศักยภาพ	ผู้ปกครอง	

ที่มีศักยภาพ	 สนับสนุนงบประมาณ	 ก็สามารถดึงมาสนับสนุน	

บ้าน-วัด-โรงเรียน	จะช่วยขับเคลื่อนงานได้มากขึ้น	

	 มองว่าเร่ืองนี้ถ้าถูกบรรจุเป็นนโยบายและมีแผนงาน 

ต่อเนือ่ง	ก็จะทำาใหง้านทำาไดล่ื้นไหล	นอกจากนัน้	การทีส่ว่นต่างๆ	

ทำา	 ก็ยังขาดการรวมข้อมูลที่เป็นกลุ่มก้อน	 ไม่ได้มีการแปลง 

ข้อมูลเพื่อเกิดประโยชน์	 ระบบโปรแกรมเองยังไม่ตอบคำาถาม	

การทำางานในเชิงกระบวนการ	ยังติดขัดส่วนนี้อยู่

	 ถ้ามีการออกแบบโปรแกรมที่เข้าถึง	 แก้ไข	 บันทึกข้อมูล	

ได้ง่าย	 ก็จะทำาให้โครงการพัฒนาไปได้	 ส่วนเร่ืองกลยุทธ์เชิงรับ	

เนื่องจากว่าที่มีข้อจำากัดเยอะ	 พื้นที่จะต้องใช้ทรัพยากรอย่างมี	

คณุคา่ใหม้ากทีส่ดุ	ใช้คน	เวลาทีจ่ำากัด	ถา้กำาหนดตายตัว	งานอาจ	

ไม่ยืดหยุ่นไม่ล่ืนไหล	 ต้องปรับกิจกรรมให้เหมาะสมตามสภาพ 

อากาศ	เวลา	และบุคคล	
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 ตัวแทนภาคใต้-ภาคตะวันตก

	 จดุแขง็-มองทีบ่คุลากร	การสร้างความรู้และความตระหนกั	

ในการออกกำาลังกายยงัเปน็เร่ืองสำาคญั	โดยการทดสอบสมรรถภาพ	

ทางกายก็น่าจะกระตุ้นจูงใจให้ผู้ปกครองหันมาสนใจพัฒนา 

ลูกหลานตัวเองส่วนหนึ่ง	เพราะเป็นข้อมูลที่ทำาให้มองเห็นปัญหา	

พอมองเห็นความสำาคัญ	 จะได้รับความร่วมมือ	 ครูเองก็ต้อง 

รายงานการทำากิจกรรมตามมาว่าส่งผลในการพัฒนาเด็กอย่างไร	

และต้องสร้าง	PA	ให้เกิดขึ้น	และยกเป็นนวัตกรรม
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