
ชี้เป้าปัญหาวัยผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 
เพื่อเป็นแนวทางการเฝ้าระวังแก้ไขและด าเนินงานต่อไปในปี 2562 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สถานการณ์วัยผู้สูงอายุ  

ผลจากการส ารวจประชากรไทยมีจ านวน 67.6 ล้านคน ในปี 2560 เป็นชาย 33 ล้านคน และหญิง  
34.6 ล้านคน มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป 11.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งหมด เป็นชาย 
5.08 ล้านคน (ร้อยละ 15.4) และหญิง 6.23 ล้านคน (ร้อยละ 18.0) เมื่อแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุออกเป็น 3 ช่วงวัย 
คือ ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) และผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป)  
จะพบว่า ผู้สูงอายุของไทยส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ในช่วงวัยต้น ร้อยละ 57.4 ของผู้สูงอายุทั้งหมดเมื่อพิจารณาถึง
แนวโน้มอัตราของผู้สูงอายุ หมายถึง อัตราส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งสิ้น 100 คน จะพบว่า เพ่ิมข้ึนอย่างเห็น
ได้ชัด (จากร้อยละ 6.8 ในปี 2537 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 9.4 ในปี 2545 เป็นร้อยละ 10.7 ในปี 2550 ร้อยละ 
12.2 ในปี 2554 ร้อยละ 14.9 ในปี 2557 และเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 16.7 ในปี 2560) (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 
2560) 

ส าหรับการท างานในปี 2560 ผู้สูงอายุที่ท างานมี 3.9 ล้านคน หรือร้อยละ 35.1 โดยผู้สูงอายุชายที่ยังคง
ท างานอยู่สูงกว่าหญิงผู้สูงอายุส่วนใหญ่ท างานในฐานะผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยไม่มีลูกจ้างส าหรับอาชีพที่
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ท าอยู่ใน 5 อันดับแรก ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ผู้ปฏิบัติงานบริการและจ าหน่าย
สินค้า ผู้ประกอบอาชีพขั้นพ้ืนฐาน ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง และผู้ปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรและด้านการ
ประกอบ โดยผู้สูงอายุที่ยังท างานอยู่ให้เหตุผลที่ยังคงต้องท างานว่า สุขภาพแข็งแรง ยังมีแรงท างาน ต้องหารายได้
เลี้ยงครอบครัวหรือตนเอง และเป็นอาชีพประจ าไม่มีผู้ดูแลแทน 

แหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุส่วนใหญ่มาจากบุตร (ร้อยละ 34.7) มากที่สุดรองลงมาคือ จากการท างาน
ของผู้สูงอายุเอง (ร้อยละ 31) และได้รับจากเบี้ยยังชีพของทางราชการ ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
(ร้อยละ 20) โดยผู้สูงอายุชายมีรายได้เฉลี่ยต่อปี สูงกว่าหญิง และความเพียงพอของรายได้ ที่ได้รับโดยให้ผู้สูงอายุ
ประเมินความรู้สึกของตนเองโดยไม่ใช้จ านวนเงินมาเป็นเกณฑ์วัด พบว่า เกินกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50.3) ผู้สูงอายุ
ตอบว่ามีรายได้เพียงพอ และมีร้อยละ 18.5 ที่ตอบว่ามีรายได้ไม่เพียงพอในการด ารงชีพ 

สุขภาพโดยรวมของผู้สูงอายุ (จากการให้ผู้สูงอายุประเมินสุขภาพตนเอง) ส่วนใหญ่ตอบว่า ตนเองมีสุขภาพ
ปานกลาง หรือเป็นปกติ (ร้อยละ 43.2) และเกือบร้อยละ 40 ประเมินว่าตนเองมีสุขภาพดี ผู้สูงอายุไทยยังคงได้รับ
สิทธิในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ร้อยละ 99.2) ซึ่งสิทธิในสวัสดิการรักษาพยาบาลหลักท่ีได้รับส่วนใหญ่ เป็นสิทธิ
มาจากบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิข้าราชการหรือข้าราชการบ านาญ และสิทธิประกันสังคมหรือกองทุนเงิน
ทดแทน มีเพียงร้อยละ 0.8 ของผู้สูงอายุเท่านั้นที่ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลัก ผู้สูงอายุไทยที่อยู่ล าพังคน
เดียว หรืออยู่กับคู่สมรสเท่านั้นมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 6.3 ในปี 2545 เป็น
ร้อยละ 10.8 ในปี 2560 ในขณะที่ผู้สูงอายุที่อยู่ตามล าพังกับคู่สมรสเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 17 ในปี 2545 เป็นร้อย
ละ 23.3 ในปี 2560 ซึ่งหากผู้สูงอายุที่อยู่ตามล าพังคนเดียวหรืออยู่กับคู่สมรสเท่านั้นมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นไปอีก ก็จะ
มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว 

หากพิจารณาอัตราการพ่ึงพิง ในปี 2560 ซึ่งหมายถึง ประชากรวัยท างาน 100 คน จะต้องรับภาระ
ประชากรสูงอายุและวัยเด็ก 51 คน และคาดว่าเพ่ิมเป็น 64 คน ในปี 2570 สังคมไทยควรจะมีการเตรียมรับมือ
กับสถานการณ์เหล่านี้อย่างไรในอนาคต เช่น ผู้สูงอายุต้องมีการดูแลสุขภาพทั้งกายและการกินอยู่ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดการส่งเสริมการท าอาชีพเสริมและกิจกรรมทางสังคม การปรับสภาพแวดล้อม ที่พักอาศัยและจัดบริการ
สาธารณะให้มีความเหมาะสม รวมทั้งการขยายอายุการท างานให้มากกว่าอายุ 60 ปี เป็นต้น การเตรียมรับมือสังคม



สูงอายุที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง คือ Pre-aging (ผู้ที่มีอายุ 50 - 59 ปี) เตรียมความพร้อมให้กับตนเองก่อนเป็นผู้สูง
วัย ในอนาคตเพ่ือไม่ให้เป็นภาระกับลูกหลานถึงแม้ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้าจะเกิดปรากฏการณ์สูงวัยเต็มเมือง ก็เป็น
สูงวัยเต็มเมืองที่มีความสุข และในขณะเดียวกันก็ควรจะมีการดูแลประชากรวัยเด็ก เพ่ือให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ
ในอนาคตด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จ านวนและร้อยละผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 3 

จ านวนและร้อยละผู้สูงอายุแยกตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน ปี 2561 

จังหวัด 
จ านวน 

ผู้สูงอาย ุ(คน) 
ได้รับการ 

ส ารวจ ADL (คน) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

กลุ่ม 1 
ติดสังคม 

(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

กลุ่ม 2 
ติดบ้าน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

กลุ่ม 3 
ติดเตียง 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

นครสวรรค์ 158,944 132,198 83.17 126,911 96.00 4,363 3.30 924 0.70 
พิจิตร 87,655 80,856 92.24 79,144 97.89 1,335 1.65 377 0.46 

อุทัยธานี 58,549 52,201 89.16 50,843 97.40 1,049 2.00 309 0.60 
ชัยนาท 60,465 53,043 87.73 51,162 96.45 1,470 2.77 411 0.78 

ก าแพงเพชร 105,619 88,394 83.69 86,424 97.77 1,534 1.73 436 0.50 
เขต 471,232 406,692 86.30 394,484 97.00 9,751 2.40 2,457 0.60 

ผลการด าเนินงาน (ผลส าเร็จจ านวนสมาชิก/เครือข่ายเพ่ิมขึ้นความร่วมมือความพึงพอใจในการด าเนินการ) 
ในปีงบประมาณ 2561 นั้น ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาสุขภาพจิต ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม

สุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชน   ทุกกลุ่มวัย โดยพัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการด าเนินงานสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เสริมสรางการ   
มีสวนรวมของภาคีเครือขาย นอกระบบบริการสาธารณสุข ตลอดจนพัฒนามาตรฐานและรูปแบบการใหบริการ สงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัย
ผู้สูงอายุเน้นการเข้าถึงการดูแลสุขภาพจิตส าหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ ได้แก่ โรคเรื้อรัง โรคซึมเศร้า และโรคสมองเสื่อมโดยการคัดกรองภาวะซึมเศร้าและให้การดูแล
ช่วยเหลือทางสังคมจิตใจแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพที่มารับบริการในคลินิก NCD / คลินิกสูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน การเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตให้กับผู้สูงอายุที่อยู่
ในชมรมผู้สูงอายุ โดยพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพจิตตนเองผ่านกิจกรรมการสร้างสุข 5 มิติส าหรับผู้สูงอายุที่ติดบ้าน / ติดเตียง สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขให้สามารถด าเนินการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ตลอดจนให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท ก าแพงเพชร เขต 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

205,426 36.46 103,377 18.35 62,231 11.04 69,982 12.42 122,474 21.73 563,490 100 



 

อัตราเข้าถึงบริการของผู้ป่วยซึมเศร้าผู้สูงอายุยอดสะสม  
 

 
 

ที่มา : ข้อมูลจากศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ณ วันที่ 25 ม.ค.61 
 
อัตราความชุกจากการส ารวจระบาดวิทยาของโรคซึมเศร้าปี 2551 โดยกรมสุขภาพจิต โดยสุ่มตัวอย่าง ของประชากรไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจ านวน 

19,000 ราย พบอัตราความชุกของโรคซึมเศร้าภาพรวมทั้ง ประเทศ 2.7%  ภาคกลาง 2.4% ภาคเหนือ 2.3% 
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นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท เขต 3

เข้าถึงบริการของผู้ป่วยซึมเศร้า

เข้าถึงบริการของผู้ป่วยซึมเศร้า



 

ถอดบทเรียนกิจกรรมความสุข 5 มิติส าหรับผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์ 

สุขสบาย สุขสนุก สุขสว่าง สุขสง่า สุขสงบ 
- ออกก าลังกาย เช่น ปั่น
จักรยาน ,ยืดยาง, ยืดเหยียด, ไม้
พลอง 
- กิจกรรมนันทนาการ เช่น ร้อง
ร าท าเพลง,   ร าวง, กลองยาว 
- พักผ่อนให้เพียงพอ 
- การตรวจสุขภาพ 
- การนวดคลายเครียด 
- การรับประทานอาหารร่วมกัน 
- ดูแลสุขภาพด้วยการสร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
- การพบปะพูดคุย 
- ปลูกผักปลอดสารพิษ 
- ท าบุญ, นั่งสมาธิ 
- ร่วมกิจกรรมการกุศลร่วมกับ
เพ่ือน 
- มีสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ชมรมผู้สูงอายุ 

- ออกก าลังกายตามจังหวะเพลง 
- ออกก าลังกาย/เล่นกีฬา เช่น 
ฟุตบอล, เต้นย้อนยุค, เล่นเกมส์, 
เล่นเปตอง 
- ท างานบ้าน 
- ร้องเพลง/สังสรรค์ร่วมกับ
เพ่ือน 
- รบัประทานอาหารร่วมกัน 
- ร าวง 
- พบปะพูดคุยกับเพ่ือน 
- ปลูกต้นไม้/ท าสวน 
 
 

- ฝึกบริหารสมองเพ่ือชะลอ
ความเสื่อมของสมอง 
- ฝึกการแก้ไขปัญหา 
- การพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- ท าบุญ/ฟังเทศน์/ฟังธรรม 
- ถามถึงเรื่องราวในอดีต/ถามชื่อ
ลูกหลาน 
- เล่นเกมส์ เช่น จ าภาพ, นับเลข
ถอยหลัง, เรียงค า, ไล่ล าดับ
ลูกหลาน, หมากรุก 
- รวมกลุ่มไปเท่ียวด้วยกัน 
- ฝึกสมาธิ 
- อ่านหนังสือ 
- เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและ
การคิดแบบมีเหตุมีผล 
 

- เป็นวิทยากร/ครูสอนกิจกรรม
ในโรงเรียนผู้สูงอายุ 
- เล่นดนตรีเป็น 
- เป็นผู้น า 
- ไม่เป็นภาระของใคร 
- จิตอาสา 
- ท ากิจวัตรประจ าวันได้เอง 
- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
หรือความภาคภูมิใจในอดีต 
- เพ่ือนช่วยเพื่อน 
- ชมรมเยี่ยมสมาชิกติดบ้าน/ติด
เตียง 
- ปราชญ์ชาวบ้าน 
- เป็นผู้ฟังที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ 
 

- การบริหารจิตให้เกิดสติ/สมาธิ 
- การคิดบวก/คิดถึงเรื่องดีๆ 
ประสบการณ์ที่ดี 
- นั่งสมาธิ/สวดมนต์/ฟังเทศน์/
ฟังธรรม 
- ร่วมท าบุญ/ร่วมพิธีทางศาสนา 
- การฝึกก าหนดลมหายใจ 
- เดินจงกลม 
- เยี่ยมผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้ 
- รู้จักปล่อยวางและให้อภัย 
- เล่านิทานให้ลูกหลานฟัง 
- นั่งวิปัสสนา 
- ละเว้นการท าบาป 
- ถือศีล 

 
 
 



 

ถอดบทเรียนกิจกรรมความสุข 5 มิติส าหรับผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดก าแพงเพชร 

สุขสบาย สุขสนุก สุขสว่าง สุขสง่า สุขสงบ 

- ออกก าลังกาย เช่น ปั่น
จักรยาน, การยืดเหยียด
กล้ามเนื้อ 
- มีพ้ืนที่ส าหรับออกก าลังกาย 
- ร้องเพลง 
- พบปะพูดคุยกับเพ่ือน 
- กิจกรรมนันทนาการ เช่น
เต้นร า, ร าไม้พลอง, ร าวงย้อน
ยุค, เซิ้งอิสาน 
- สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มี
สิ่งอ านวยความสะดวกและ
อากาศถ่ายเทสะดวก 
- การคมนาคมสะดวก 

- กิจกรรมนันทนาการ เช่น ร า
วงย้อนยุค, เล่นดนตรี, ร าวง
พ้ืนบ้าน, เต้นเข้าจังหวะ 
- ร้องเพลง 
- ออกก าลังกาย เช่น เต้นแอโร
บิค 

- ไปท าบุญที่วัด 
- ออกก าลังกาย 
- นั่งสมาธิท าจิตใจให้สงบ 
- ฝึกความจ าด้วยการเล่นเกมส์ 
- ฝึกสมาธิ/ฝึกก าหนดลมหายใจ 
- อ่านหนังสือ 
- การท างานฝีมือ 
- พบปะพูดคุยเล่าความหลังเพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 
 
 

- ปราชญ์ชาวบ้าน 
- สร้างแรงบันดาลใจความเป็น
ผู้น า มีผู้คนนับถือ  
- ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ 
- ให้ความรู้กับลูกหลาน 
-ถ่ายทอดความรู้ด้านหัตถกรรม 
เช่น งานจักรสาน 
- เป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกให้เป็น
ผู้สูงอายุดีเด่น ระดับอ าเภอ 
ระดับจังหวัด 
- ท าประโยชน์ให้ชุมชม 
- อยู่อย่างพอเพียง 
- การประกวดสุขภาพดีต้นแบบ
ในผู้สูงอายุ 
- ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
เมื่อท าความดี 
- อยู่อย่างภาคภูมิใจ 

- การนั่งสมาธิ การฝึกหายใจ 
- การท าบุญ 
- ร่วมกิจกรรมส าคัญทางศาสนา 
- สวดมนต์/ฟังเทศน์/ฟังธรรม 
- นั่งเงียบๆคนเดียว 
- ออกก าลังกาย 
- พบปะพูดคุยกนั 
- รู้จักปล่อยวาง 

 



 

ถอดบทเรียนกิจกรรมความสุข 5 มิติส าหรับผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดอุทัยธานี 

สุขสบาย สุขสนุก สุขสว่าง สุขสง่า สุขสงบ 
- ออกก าลังกายในวันประชุม
ชมรมผู้สูงอายุเช่น การยืดเหยียด 
- กิจกรรมนันทนาการ เช่น ร าไม้
พลอง, ร ากลองยาว 
- นั่งสมาธิ 
- การรับประทานอาหารครบทั้ง 
5 หมู่ 
- เข้าวัดท าบุญ/ฟังธรรมะ 
- ได้ช่วยเหลือสังคม 
- พบปะพูดคุยกับสมาชิก 
- การนวดผ่อนคลาย 
 

- กิจกรรมนันทนาการ เช่น ร า
กลองยาว, ร าวงย้อนยุค, เต้นร า 
- ร้องร าท าเพลง 
- เล่นเกมส์ฝึกสมอง/ความจ า 

- ฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ 
- การรวมกลุ่มพบปะพูดคุยกัน 
- กิจกรรมนันทนาการ เช่น 
หมากรุก, ฝึกคิดเลข 
- ได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่เป็น
ประโยชน์จากผู้อื่น 
- การท าสมาธิและสวดมนต์ใน
ตอนเช้าก่อนเริ่มกิจกรรมใดๆ 
- อ่านหนังสือ 

- การเป็นครูผู้ถ่ายทอดและสอน
ดนตรีไทย 
- ปราชญ์ชาวบ้าน 
- การเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ 
- การให้ก าลังใจต่อกัน 
- กิจกรรมจิตอาสาการช่วยเหลือ
สังคม 
- การเป็นวิทยากรให้ความรู้ 
- การฝึกอาชีพกลุ่มจักรสาน 
- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้าน
สุขภาพ 
- ให้ผู้สูงอายุถ่ายทอดความรู้เรื่อง
สมุนไพรแก่สมาชิกในชมรม 
- ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ
เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถตรวจคัด
กรองภาวะสุขภาพขอตนเองและ
คนในครอบครัวได้ 

- การท าบุญ 
- นั่งสมาธิ/สวดมนต์/ฟังเทศน์/
ฟังธรรม 
- ท างานอดิเรก 
- รู้จักการให้โดยการแบ่งปันให้
ผู้อื่น 
- รู้จักปล่อยวางและให้อภัย 
- การฝึกสมาธิโดยการก าหนดลม
หายใจ 

 



 

ถอดบทเรียนกิจกรรมความสุข 5 มิติส าหรับผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท 

สุขสบาย สุขสนุก สุขสว่าง สุขสง่า สุขสงบ 
- ส่งเสริมการออกก าลังกายภายใน
หมู่บ้าน เช่น จัดตั้งชมรมเต้นแอโร
บิค 
- ออกก าลังกายตามความเหมาะสม
ของวัยเช่น ปั่นจักรยาน ยืดเส้นยืด
สาย, ร าไม้พลอง, เต้นแอโรบิค, 
- กิจกรรมนันทนาการ เช่น ร าวง, ร า
กลองยาว, ร าวงมาตรฐาน 
- ฝึกการนวดแผนไทย 
- สนทนากับบุคคลในครอบครัว/
เพ่ือนบ้าน 
- ท างานอดิเรกท่ีบ้าน/ท างานบ้าน 
- กิจกรรม 3 อ. 2 ส.(ออกก าลังกาย 
อาหาร อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ ลดดื่ม
สุรา) 
- การรับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องราวดีๆต่อกัน 
 

- กิจกรรมนันทนาการ เช่น ร้องร า
ท าเพลง, วาดรูป, เล่าเรื่องตลก
ขบขัน 
- เล่นดนตรี ร าวงกลองยาว เต้นร า 
- ออกก าลังกาย 
 

- กิจกรรมนันทนาการ/เล่น
เกมส์ เช่น ร้องเพลง, จับผิด
ภาพ, การนับเลขถอยหลัง, 
หมากรุก, ต่อภาพจิกซอร์, ฝึก
คิดเลข 
- การฝึกความจ า 
- พูดคุยกับผู้สูงอายุและ
ครอบครัว 
- นั่งสมาธิ-สวดมนต์ร่วมกัน 
- ฝึกการแก้ไขปัญหา 
- ฝึกการวางแผน 
- ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ 
- การมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ 
- การฝึกสมาธิโดยการก าหนด
ลมหายใจ 
- การยอมรับความเป็นจริง 

- เป็นบุคคลต้นแบบด้านการ
ดูแลสุขภาพ 
- การยอมรับนับถือ,การได้รับ
เกียรติยกย่อง,ความภาคภูมิใจที่
ได้ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่า 
- การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวัง
ผลตอบแทนตามก าลัง
ความสามารถ 
- ชักชวนเพื่อนผู้สูงอายุเล่น
ดนตรีและสอนดนตรีให้
ลูกหลาน 
- การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 
- ดูแลผู้ป่วยติดเตียง 
- เพ่ือนช่วยเพื่อน 
- ช่วยเหลือตนเองและ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ 
- กล้าแสดงออก 
 

- นั่งสมาธิ/สวดมนต์/แผ่เมตตา
ให้ผู้มีพระคุณ 
- ฟังเทศน์/ฟังธรรม 
- สามารถปรับตัวและยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงได้ 
- ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
- ปฏิบัติธรรม 
- การปล่อยวางไม่ยึดติด 
- การฝึกก าหนดลมหายใจ 
- เสวนาธรรม 
- ท่องเที่ยว 
- ร่วมประเพณีทางศาสนา/
วัฒนธรรม 
- บวชชีพราหมณ์ 
- เดินจงกลม 

 
 



 

ถอดบทเรียนกิจกรรมความสุข 5 มิติส าหรับผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร 

สุขสบาย สุขสนุก สุขสว่าง สุขสง่า สุขสงบ 

- การช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสุข 
- จัดกิจกรรมนันทนาการเช่น ร า
วงย้อนยุค, ร าไม้พลอง,  
- การดูแลสุขภาพ 
- ท าบุญ/สวดมนต์ไหว้พระ/นั่ง
สมาธิ 
- ออกก าลังกายร่วมกันเช่น ปั่น
จักรยาน,  
- จัดเวทีสัญจร 
- ดนตรีบ าบัด 
- กิจกรรมศึกษาดูงานของชมรม
ผู้สูงอายุ 
- กิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระ 
- กิจกรรมนันทนาการในชมรม 
- การรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
 

- กิจกรรมร าวง, กลองยาว, 
อังกะลุง 
- ออกก าลังกาย  
- การเล่นเกมส์, ร้องเพลง 
- กิจกรรมนันทนาการเล่น
ดนตรี, เต้นร า, เล่าเรื่องตลก
ขบขัน 
 

- การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ชุมชน/ ระหว่างชมรมผู้สูงอายุ 
- การให้ความรู้บุคคลอ่ืน 
- ฝึกจ าเนื้อเพลงโดยการร้องคารา
โอเกะ 
- การฝึกปรบมือตามจังหวะเล่น
เกมส์ 
- การฝึกฝนความจ าอย่างสม่ าเสมอ 
- ท ากิจกรรม เช่น การท า
เครื่องจักรสาน 
- การทบทวนสิ่งดีดีในชุมชนที่ผ่าน
มา 
- การฝึกสมาธิ 
- การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
- การพบปะพูดคุยกับเพ่ือนสมาชิก 

- การจัดประชุมชมรมผู้สูงอายุทุกเดือน 
- การท าให้ผู้อื่นมีความสุขท าให้ตนเองก็สุข
ด้วย 
- กิจกรรมจิตอาสา /ก่อตั้งสถานที่จัดแสดง
นิทรรศการชมรมผู้สูงอายุ 
- มีความพอใจในสิ่งที่ตนมี/การเห็นคุณค่า
ในตัวเอง 
- การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 
- สอนดนตรีให้เยาวชนในโรงเรียน 
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์/ถ่ายทอดความรู้
ภูมิปัญญาให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และ
ลูกหลาน 
- การพูดคุยให้ก าลังใจ/การชื่นชม/ให้รางวัล 
- การเยี่ยมผู้สูงอายุป่วย ติดบ้าน/ติดเตียง 
- การสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุ 
- เป็นแบบอย่างท่ีดี 
- การส่งเสริมยกย่องคนดีโดยการมอบ
เกียรติบัตร 

- การนั่งสมาธิ 
- เข้าวัดถือศีล 
- การปฏิบัติธรรม 
- ท าบุญ ตักบาตร 
- ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า 
- บริจาค ท าทาน 
- นิมนต์พระมาเทศน์ 
- การท าจิตใจให้สงบ 



 

ความเหมาะสมขององค์ความรู้เทคโนโลยีที่สนับสนุนประโยชน์ 
1) บุคลากรในพ้ืนที่สามารถเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ชุดกิจกรรม

ความสุข 5 มิติ  
2) เกิดการบูรณาการในการน าชุดกิจกรรมความสุข 5 มิติไปในหลักสูตรวิทยาลัยผู้สูงอายุ 
3) ชุดกิจกรรมความสุข 5 มิติ ง่ายและสะดวกต่อการน าไปใช้จัดกิจกรรมในชุมชน 
 

ปัญหา / อุปสรรค 
1) บางพ้ืนที่ยังขาดคู่มือจัดกิจกรรมความสุข 5 มิติ รวมทั้งการน าไปใช้ยังไม่ครอบคลุม และไม่

สามารถจัดกิจกรรมได้ครบถ้วนทุกมิติ เนื่องจากไม่เหมาะกับบริบทกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ 
2) การท างานในพ้ืนที่ยังขาดการบูรณาการระหว่างผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตกับงานผู้สูงอายุ 
3) การคัดกรองยังไม่ครอบคลุมในกลุ่มผู้สูงอายุทั้งหมด เนื่องจากการคัดกรองให้บริการในคลินิก 

ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้ารับบริการจะไม่ได้รับการคัดกรอง 
4) ระบบข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ท าให้การใช้ข้อมูลในการวางแผนดูแลผู้สูงอายุไม่ตรงกับสภาพปัญหา 
 

ข้อเสนอแนะและสิ่งท่ีต้องการให้สนับสนุน 
1) จัดอบรมบุคลากรสาธารณสุข /ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุเรื่องการใช้คู่มือสุข 5 มิติ ให้ครอบคลุมทุก

พ้ืนที่   
2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากพ้ืนที่ที่น าคู่มือไปใช้ และประสบผลส าเร็จ 
3) เน้นการท างานเชิงรุกลงสู่ชุมชน เนื่องจากการดูแลสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ คือกลุ่มท่ีเข้ารับบริการใน

คลินิก NCD ส่วนผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง ต้องให้บริการร่วม LTC ที่ลงเยี่ยมบ้านควบคู่กับการส่งเสริม
สุขภาพจิต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานบริการสาธารณสุข(รพช.) ชุมชน 

คลินิกสูงอายุ/คลินิกNCD ชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง 

# สนับสนุนการป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
ที่มารับบริการ 
- คัดกรองซึมเศร้า 
- ดูแลทางสังคมจิตใจและมี

ระบบส่งต่อ 
- จัดกิจกรรมป้องกันปัญหา

สุขภาพจิตผู้สูงอายุ 

# พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุข 
# พัฒนาศักยภาพสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุ 
# คัดกรองซึมเศร้า 
#ดูแลด้านสังคมจิตใจ 
# จัดกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ
ส าหรับผู้สูงอายุ 

ประชาชนวัยสูงอายุมีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

# คัดกรองซึมเศร้า 
#ดูแลด้านสังคมจิตใจ 
# ติดตามเยี่ยมบ้าน(ร่วมกับ
ทีมหมอครอบครัว) 

รพจ.นครสวรรค์ 



 

ท าเนียบชมรมผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมด าเนินการ 

เขตสุขภาพที่                                   3                                               หน่วยรับผิดชอบ                    ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                                 . 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 

ชมรมผู้สูงอายุต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลไตรตรึงษ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลอ่างทอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลนาบ่อค า  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลนครชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลทรงธรรม  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลลานดอกไม้  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลลานดอกไม้ตก  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลโกสัมพี  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองปลิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลคณฑี  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลเทพนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลวังทอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลท่าขุนราม  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลเพชรชมภู  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลคลองแม่ลาย  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 



 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
18 
19 
20 
21 
22 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 

ชมรมผู้สูงอายุต าบลธ ามรงค์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองคล้า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลไทรงาม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

ไทรงาม 
ไทรงาม 
ไทรงาม 
ไทรงาม 
ไทรงาม 
ไทรงาม 
ไทรงาม 

ชมรมผู้สูงอายุต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองคล้า อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองทอง อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองไม้กอง อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลมหาชัย อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองแม่แตง อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 

30 
31 
32 
33 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

คลองลาน 
คลองลาน 
คลองลาน 
คลองลาน 

ชมรมผู้สูงอายุต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

34 
35 
36 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

ขาณุวรลักษบุรี 
ขาณุวรลักษบุรี 
ขาณุวรลักษบุรี 

ชมรมผู้สูงอายุต าบลวังชะโอน อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลระหาน อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร  
ชมรมผู้สูงอายุต าบลยางสูง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 



 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

ขาณุวรลักษบุรี 
ขาณุวรลักษบุรี 
ขาณุวรลักษบุรี 
ขาณุวรลักษบุรี 
ขาณุวรลักษบุรี 
ขาณุวรลักษบุรี 
ขาณุวรลักษบุรี 
ขาณุวรลักษบุรี 
ขาณุวรลักษบุรี 
ขาณุวรลักษบุรี 
ขาณุวรลักษบุรี 

ชมรมผู้สูงอายุต าบลป่าพุทรา อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร  
ชมรมผู้สูงอายุต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลบ่อถ้ า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลดอนแตง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลวังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลโค้งไผ่ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลวังหามแห อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลเกาะตาล อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลบึงสามัคคี อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

คลองขลุง 
คลองขลุง 
คลองขลุง 
คลองขลุง 
คลองขลุง 
คลองขลุง 
คลองขลุง 
คลองขลุง 
คลองขลุง 

ชมรมผู้สูงอายุต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลท่ามะเขือ อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลททุ่งทราย อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลแม่ลาด อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลวังยาง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลหัวถนน อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลวังไทร อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 



 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

คลองขลุง 
คลองขลุง 
คลองขลุง 
คลองขลุง 
คลองขลุง 
คลองขลุง 
คลองขลุง 
คลองขลุง 

ชมรมผู้สูงอายุต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลปางตาไว อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลถถาวรวัฒนาอ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลวังบัว อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลทุ่งทอง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลหินดาต อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลคลองสมบูรณ์ อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลทุ่งทราย อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

พรานกระต่าย 
พรานกระต่าย 
พรานกระต่าย 
พรานกระต่าย 
พรานกระต่าย 
พรานกระต่าย 
พรานกระต่าย 
พรานกระต่าย 
พรานกระต่าย 
พรานกระต่าย 

ชมรมผู้สูงอายุต าบลพรานกระต่าย อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองหัววัว อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลท่าไม้ อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลวังควง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลวังตะแบก อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลคุยบ้านโอง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลคลองพิไกร อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลถ้ ากระต่ายทอง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลห้วยยั้ง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

75 
76 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

ลานกระบือ 
ลานกระบือ 

ชมรมผู้สูงอายุต าบลลานกระบือ อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลช่องลม อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 



 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ 
77 
78 
79 
80 
81 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

ลานกระบือ 
ลานกระบือ 
ลานกระบือ 
ลานกระบือ 
ลานกระบือ 

ชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลโนนพลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลประชาสุขสันต์ อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลบึงทับแรต อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลจันทิมา อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

82 
83 
84 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

ทรายทองวัฒนา 
ทรายทองวัฒนา 
ทรายทองวัฒนา 

ชมรมผู้สูงอายุต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลทุ่งทอง อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลถาวรวัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 

85 
86 
87 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

ปางศิลาทอง 
ปางศิลาทอง 
ปางศิลาทอง 

ชมรมผู้สูงอายุต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร 

88 
89 
90 
91 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

บึงสามัคคี 
บึงสามัคคี 
บึงสามัคคี 
บึงสามัคคี 

ชมรมผู้สูงอายุต าบลบึงสามัคคี อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลวังชะโอน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลเทพนิมิต อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 

92 
93 
94 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

โกสัมพีนคร 
โกสัมพีนคร 
โกสัมพีนคร 

ชมรมผู้สูงอายุต าบลโกสัมพี อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลเพชรชมภู อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร 
ต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : Health data center (HDC) จังหวัดก าแพงเพชร ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 

 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดก าแพงเพชร   =              94              ชมรม 
จ านวนชมรมผู้สูงอายุที่มีการด าเนินกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติส าหรับผู้สูงอายุ  =              94              ชมรม 
จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอเมือง   =              22              ชมรม 
จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอไทรงาม   =               7              ชมรม 
จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอคลองลาน   =               4              ชมรม 
จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอขาณุวรลักษบุรี  =              14              ชมรม 
จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอคลองขลุง  =              17              ชมรม 
จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอพรานกระต่าย =              10              ชมรม 
จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอลานกระบือ  =               7              ชมรม 
จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอทรายทองวัฒนา =               3              ชมรม 
จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอปางศิลาทอง  =               3              ชมรม 
จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอบึงสามัคคี  =               4              ชมรม 
จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอโกสัมพันคร  =               3              ชมรม 



 
 

ท าเนียบชมรมผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมด าเนินการ 

เขตสุขภาพที่                                     3                                               หน่วยรับผิดชอบ                 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3             

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 

เมืองชัยนาท 
เมืองชัยนาท 
เมืองชัยนาท 
เมืองชัยนาท 
เมืองชัยนาท 
เมืองชัยนาท 
เมืองชัยนาท 
เมืองชัยนาท 
เมืองชัยนาท 

ชมรมผู้สูงอายุต าบลต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลต าบลท่าชัย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลต าบลชัยนาท อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลต าบลเขาท่าพระ อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลต าบลหาดท่าเสา อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลต าบลธรรมามูล อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลต าบลเสือโฮก อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลต าบลนางลือ อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 

มโนรมย์ 
มโนรมย์ 
มโนรมย์ 
มโนรมย์ 
มโนรมย์ 
มโนรมย์ 
มโนรมย์ 

ชมรมผู้สูงอายุต าบลคุ้งส าเภา อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลวัดโคก อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลศิลาดาน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลท่าฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลหางน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลไร่พัฒนา อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลอู่ตะเภา อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 

17 ชัยนาท วัดสิงห์ ชมรมผู้สูงอายุต าบลวัดสิงห์ อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 



 
 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 

วัดสิงห์ 
วัดสิงห์ 
วัดสิงห์ 
วัดสิงห์ 
วัดสิงห์ 
วัดสิงห์ 
วัดสิงห์ 
วัดสิงห์ 
วัดสิงห์ 
วัดสิงห์ 

ชมรมผู้สูงอายุต าบลมะขามเฒ่า อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองน้อย อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองบัว อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองมะโมง อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองขุ่น อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลบ่อแร่ อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลกุดจอก อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลวังตะเคียน อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลสะพานหิน อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลวังหมัน อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 

สรรพยา  
สรรพยา  
สรรพยา  
สรรพยา  
สรรพยา  
สรรพยา  
สรรพยา  

ชมรมผู้สูงอายุต าบลสรรพยา  อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลตลุก อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลเขาแก้ว  อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลหาดอาษา อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 

35 
36 
37 

ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 

สรรคบุรี 
สรรคบุรี 
สรรคบุรี 

ชมรมผู้สูงอายุต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลเที่ยงแท้ อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลห้วยกรด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 



 
 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ 
38 
39 
40 
41 
42 

ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 

สรรคบุรี 
สรรคบุรี 
สรรคบุรี 
สรรคบุรี 
สรรคบุรี 

ชมรมผู้สูงอายุต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลบางขุด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลห้วยกรดพัฒนา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

43 
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46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 

หันคา 
หันคา 
หันคา 
หันคา 
หันคา 
หันคา 
หันคา 
หันคา 
หันคา 
หันคา 
หันคา 

ชมรมผู้สูงอายุต าบลหันคา อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลบ้านเชี่ยน อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลเนินขาม อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลสุขเดือนห้า อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลไพรนกยูง อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลห้วยงู อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลวังไก่เถ่ือน อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลเด่นใหญ่ อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลกะบกเตี้ย อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
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ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 

หนองมะโมง 
หนองมะโมง 
หนองมะโมง 
หนองมะโมง 

ชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลวังตะเคียน อ าเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลสะพานหิน อ าเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลกุดจอก อ าเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท 



 
 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ 
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ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 

เนินขาม 
เนินขาม 
เนินขาม 

ชมรมผู้สูงอายุต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลกะบกเตี้ย อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู้สูงอายุต าบลสุขเดือนห้า อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : Health data center (HDC) จังหวัดชัยนาท ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดชัยนาท   =              60              ชมรม 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุที่มีการด าเนินกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติส าหรับผู้สูงอายุ  =              60              ชมรม 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอเมือง   =               9              ชมรม 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอมโนรมย์   =               7              ชมรม 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอวัดสิงห์  =              11              ชมรม 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอสรรพยา   =               7              ชมรม 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอสรรคบุรี  =               8              ชมรม 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอหันคา  =              11              ชมรม 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอหนองมะโมง  =               4              ชมรม 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอเนินขาม  =               3              ชมรม 

 

 

 



 
 

ท าเนียบชมรมผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมด าเนินการ 

เขตสุขภาพที่................................................3...........................................................หน่วยรับผิดชอบ...........................ศนูย์สุขภาพจิตที่ 3.......................... 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
1.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู้อายุต้าบลปากน ้าโพ อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
2.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู้อายุต้าบลกลางแดด อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
3.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู้อายุต้าบลเกรียงไกร อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
4.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู้อายุต้าบลแควใหญ่ อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
5.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู้อายุต้าบลตะเคียนเลื่อน อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
6.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู้อายุต้าบลนครสวรรค์ตก อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
7.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู้อายุต้าบลนครสวรรค์ออก อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
8.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู้อายุต้าบลบางพระหลวง อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
9.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู้อายุต้าบลบางม่วง อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
10.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู้อายุต้าบลบ้านมะเกลือ อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
11.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู้อายุต้าบลบ้านแก่ง อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
12.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู้อายุต้าบลพระนอน อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
13.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู้อายุต้าบลวัดไทร อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
14.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู้อายุต้าบลหนองกรด อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
15.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู้อายุต้าบลหนองกระโดน อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
16.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู้อายุต้าบลหนองปลิง อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
17.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู้อายุต้าบลบึงเสนาท อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 



 
 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
18.  นครสวรรค์ โกรกพระ ชมรมผู้อายุต้าบลโกรกพระ อ้าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
19.  นครสวรรค์ โกรกพระ ชมรมผู้อายุต้าบลยางตาล อ้าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
20.  นครสวรรค์ โกรกพระ ชมรมผู้อายุต้าบลบางมะฝ่อ อ้าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
21.  นครสวรรค์ โกรกพระ ชมรมผู้อายุต้าบลบางประมุง อ้าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
22.  นครสวรรค์ โกรกพระ ชมรมผู้อายุต้าบลนากลาง อ้าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
23.  นครสวรรค์ โกรกพระ ชมรมผู้อายุต้าบลศาลาแดง อ้าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
24.  นครสวรรค์ โกรกพระ ชมรมผู้อายุต้าบลเนินกว้าว อ้าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
25.  นครสวรรค์ โกรกพระ ชมรมผู้อายุต้าบลเนินศาลา อ้าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
26.  นครสวรรค์ โกรกพระ ชมรมผู้อายุต้าบลหาดสูง อ้าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
27.  นครสวรรค์ ชุมแสง ชมรมผู้อายุต้าบลชุมแสง อ้าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
28.  นครสวรรค์ ชุมแสง ชมรมผู้อายุต้าบลทับกฤช อ้าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
29.  นครสวรรค์ ชุมแสง ชมรมผู้อายุต้าบลพิกุล อ้าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
30.  นครสวรรค์ ชุมแสง ชมรมผู้อายุต้าบลเกยไชย อ้าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
31.  นครสวรรค์ ชุมแสง ชมรมผู้อายุต้าบลท่าไม้ อ้าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
32.  นครสวรรค์ ชุมแสง ชมรมผู้อายุต้าบลบางเคียน อ้าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
33.  นครสวรรค์ ชุมแสง ชมรมผู้อายุต้าบลหนองกระเจา อ้าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
34.  นครสวรรค์ ชุมแสง ชมรมผู้อายุต้าบลพันลาน อ้าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
35.  นครสวรรค์ ชุมแสง ชมรมผู้อายุต้าบลโคกหม้อ อ้าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
36.  นครสวรรค์ ชุมแสง ชมรมผู้อายุต้าบลไผ่สิงห์ อ้าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
37.  นครสวรรค์ ชุมแสง ชมรมผู้อายุต้าบลฆะมัง อ้าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 



 
 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
38.  นครสวรรค์ ชุมแสง ชมรมผู้อายุต้าบลทับกฤชใต้ อ้าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
39.  นครสวรรค์ หนองบัว ชมรมผู้อายุต้าบลหนองบัว อ้าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
40.  นครสวรรค์ หนองบัว ชมรมผู้อายุต้าบลหนองกลับ อ้าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  
41.  นครสวรรค์ หนองบัว ชมรมผู้อายุต้าบลธารทหาร อ้าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
42.  นครสวรรค์ หนองบัว ชมรมผู้อายุต้าบลห้วยร่วม อ้าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
43.  นครสวรรค์ หนองบัว ชมรมผู้อายุต้าบลห้วยถั่วใต้ อ้าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
44.  นครสวรรค์ หนองบัว ชมรมผู้อายุต้าบลห้วยถั่วเหนือ อ้าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
45.  นครสวรรค์ หนองบัว ชมรมผู้อายุต้าบลห้วยใหญ่ อ้าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
46.  นครสวรรค์ หนองบัว ชมรมผู้อายุต้าบลทุ่งทอง อ้าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
47.  นครสวรรค์ หนองบัว ชมรมผู้อายุต้าบลวังบ่อ อ้าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
48.  นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ชมรมผู้อายตุ้าบลท่างิ ว อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
49.  นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ชมรมผู้อายตุ้าบลบางตาหงาย อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
50.  นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ชมรมผู้อายตุ้าบลหูกวาง อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
51.  นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ชมรมผู้อายตุ้าบลอ่างทอง อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
52.  นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ชมรมผู้อายตุ้าบลบ้านแดน อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
53.  นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ชมรมผู้อายตุ้าบลบางแก้ว อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
54.  นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ชมรมผู้อายตุ้าบลตาขีด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
55.  นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ชมรมผู้อายตุ้าบลตาสัง อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
56.  นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ชมรมผู้อายตุ้าบลด่านช้าง อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
57.  นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ชมรมผู้อายตุ้าบลหนองกรด อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 



 
 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
58.  นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ชมรมผู้อายตุ้าบลหนองตางู อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
59.  นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ชมรมผู้อายตุ้าบลบึงปลาทู อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
60.  นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ชมรมผู้อายตุ้าบลเจริญผล อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
61.  นครสวรรค์ เก้าเลี ยว ชมรมผู้อายตุ้าบลมหาโพธิ อ้าเภอเก้าเลี ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
62.  นครสวรรค์ เก้าเลี ยว ชมรมผู้อายตุ้าบลเก้าเลี ยว อ้าเภอเก้าเลี ยว จังหวัดนครสวรรค์  
63.  นครสวรรค์ เก้าเลี ยว ชมรมผู้อายตุ้าบลหนองเต่า อ้าเภอเก้าเลี ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
64.  นครสวรรค์ เก้าเลี ยว ชมรมผู้อายตุ้าบลเขาดิน อ้าเภอเก้าเลี ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
65.  นครสวรรค์ เก้าเลี ยว ชมรมผู้อายตุ้าบลหัวดง อ้าเภอเก้าเลี ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
66.  นครสวรรค์ ตาคลี ชมรมผู้อายุต้าบลตาคลี อ้าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
67.  นครสวรรค์ ตาคลี ชมรมผู้อายุต้าบลช่องแค อ้าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
68.  นครสวรรค์ ตาคลี ชมรมผู้อายุต้าบลจันเสน อ้าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
69.  นครสวรรค์ ตาคลี ชมรมผู้อายุต้าบลห้วยหอม อ้าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
70.  นครสวรรค์ ตาคลี ชมรมผู้อายุต้าบลหัวหวาย อ้าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
71.  นครสวรรค์ ตาคลี ชมรมผู้อายุต้าบลหนองโพ อ้าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
72.  นครสวรรค์ ตาคลี ชมรมผู้อายุต้าบลหนองหม้อ อ้าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
73.  นครสวรรค์ ตาคลี ชมรมผู้อายุต้าบลสร้อยทอง อ้าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
74.  นครสวรรค์ ตาคลี ชมรมผู้อายุต้าบลลาดทิพรส อ้าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
75.  นครสวรรค์ ตาคลี ชมรมผู้อายุต้าบลพรหมนิมิต อ้าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
76.  นครสวรรค์ ท่าตะโก ชมรมผู้อายตุ้าบลท่าตะโก อ้าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
77.  นครสวรรค์ ท่าตะโก ชมรมผู้อายตุ้าบลพนมรอก อ้าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 



 
 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
78.  นครสวรรค์ ท่าตะโก ชมรมผู้อายตุ้าบลหัวถนน อ้าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
79.  นครสวรรค์ ท่าตะโก ชมรมผู้อายตุ้าบลสายล้าโพง อ้าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
80.  นครสวรรค์ ท่าตะโก ชมรมผู้อายตุ้าบลวังมหากร อ้าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
81.  นครสวรรค์ ท่าตะโก ชมรมผู้อายตุ้าบลดอนคา อ้าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
82.  นครสวรรค์ ท่าตะโก ชมรมผู้อายตุ้าบลท้านบ อ้าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
83.  นครสวรรค์ ท่าตะโก ชมรมผู้อายตุ้าบลวังใหญ่ อ้าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
84.  นครสวรรค์ ท่าตะโก ชมรมผู้อายตุ้าบลพนมเศษ อ้าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
85.  นครสวรรค์ ท่าตะโก ชมรมผู้อายตุ้าบลหนองหลวง อ้าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
86.  นครสวรรค์ ไพศาลี ชมรมผู้อายตุ้าบลโคกเดื่อ อ้าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
87.  นครสวรรค์ ไพศาลี ชมรมผู้อายตุ้าบลส้าโรงชัย อ้าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
88.  นครสวรรค์ ไพศาลี ชมรมผู้อายตุ้าบลวังน ้าลัด อ้าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
89.  นครสวรรค์ ไพศาลี ชมรมผู้อายตุ้าบลตะคร้อ อ้าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
90.  นครสวรรค์ ไพศาลี ชมรมผู้อายตุ้าบลโพธิ์ประสาท อ้าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
91.  นครสวรรค์ ไพศาลี ชมรมผู้อายตุ้าบลวังข่อย อ้าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
92.  นครสวรรค์ ไพศาลี ชมรมผู้อายตุ้าบลนาขอม อ้าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
93.  นครสวรรค์ ไพศาลี ชมรมผู้อายตุ้าบลไพศาลี อ้าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
94.  นครสวรรค์ พยุหะคีรี ชมรมผู้อายตุ้าบลพยุหะ อ้าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
95.  นครสวรรค์ พยุหะคีรี ชมรมผู้อายตุ้าบลเนินมะกอก อ้าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
96.  นครสวรรค์ พยุหะคีรี ชมรมผู้อายตุ้าบลนิคมเขาบ่อแก้ว อ้าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
97.  นครสวรรค์ พยุหะคีรี ชมรมผู้อายตุ้าบลม่วงหัก อ้าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 



 
 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
98.  นครสวรรค์ พยุหะคีรี ชมรมผู้อายตุ้าบลยางขาว อ้าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
99.  นครสวรรค์ พยุหะคีรี ชมรมผู้อายตุ้าบลย่านมัทรี อ้าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

100.  นครสวรรค์ พยุหะคีรี ชมรมผู้อายตุ้าบลเขาทอง อ้าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
101.  นครสวรรค์ พยุหะคีรี ชมรมผู้อายตุ้าบลท่าน ้าอ้อย อ้าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
102.  นครสวรรค์ พยุหะคีรี ชมรมผู้อายตุ้าบลน ้าทรง อ้าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
103.  นครสวรรค์ พยุหะคีรี ชมรมผู้อายตุ้าบลเขากะลา อ้าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
104.  นครสวรรค์ พยุหะคีรี ชมรมผู้อายตุ้าบลสระทะเล อ้าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
105.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู้อายตุ้าบลลาดยาว อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
106.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู้อายตุ้าบลห้วยน ้าหอม อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
107.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู้อายตุ้าบลวังม้า อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
108.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู้อายตุ้าบลวังเมือง อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
109.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู้อายตุ้าบลสร้อยละคร อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
110.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู้อายตุ้าบลมาบแก อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
111.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู้อายตุ้าบลหนองยาว อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
112.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู้อายตุ้าบลหนองนมวัว อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
113.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู้อายตุ้าบลบ้านไร่ อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
114.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู้อายตุ้าบลเนินขี เหล็ก อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
115.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู้อายตุ้าบลแแม่เล่ย์ อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
116.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู้อายตุ้าบลแแม่วงก์ อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
117.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู้อายตุ้าบลววังซ่าน อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 



 
 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
118.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู้อายตุ้าบลเขาชนกัน อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
119.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู้อายตุ้าบลปปางสวรรค์ อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
120.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู้อายตุ้าบลศาลเจ้าไก่ต่อ อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
121.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู้อายตุ้าบลสระแก้ว อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
122.  นครสวรรค์ ตากฟ้า ชมรมผู้อายตุากฟ้า อ้าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
123.  นครสวรรค์ ตากฟ้า ชมรมผู้อายลุ้าพยนต์ อ้าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
124.  นครสวรรค์ ตากฟ้า ชมรมผู้อายสุุขส้าราญ อ้าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
125.  นครสวรรค์ ตากฟ้า ชมรมผู้อายหุนองพิกุล อ้าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
126.  นครสวรรค์ ตากฟ้า ชมรมผู้อายพุุนกยูง อ้าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
127.  นครสวรรค์ ตากฟ้า ชมรมผู้อายอุุดมธัญญา อ้าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
128.  นครสวรรค์ ตากฟ้า ชมรมผู้อายเุขาชายธง อ้าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
129.  นครสวรรค์ แม่วงก์ ชมรมผู้อายตุ้าบลแม่วงก์ อ้าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
130.  นครสวรรค์ แม่วงก์ ชมรมผู้อายตุ้าบลห้วยน ้าหอม อ้าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
131.  นครสวรรค์ แม่วงก์ ชมรมผู้อายตุ้าบลแม่เล่ย์ อ้าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
132.  นครสวรรค์ แม่วงก์ ชมรมผู้อายตุ้าบลวังซ่าน อ้าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
133.  นครสวรรค์ แม่วงก์ ชมรมผู้อายตุ้าบลเขาชนกัน อ้าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
134.  นครสวรรค์ แม่วงก์ ชมรมผู้อายตุ้าบลปางสวรรค์ อ้าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
135.  นครสวรรค์ แม่วงก์ ชมรมผู้อายตุ้าบลแม่เปิน อ้าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
136.  นครสวรรค์ แม่วงก์ ชมรมผู้อายตุ้าบลชุมตาบง อ้าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
137.  นครสวรรค์ แม่เปิน ชมรมผู้อายุต้าบลแม่เปิน อ้าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 



 
 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
138.  นครสวรรค์ ชุมตาบง ชมรมผู้อายุต้าบลชุมตาบง อ้าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 
139.  นครสวรรค์ ชุมตาบง ชมรมผู้อายุต้าบลปางสวรรค์ อ้าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดนครสวรรค์   = 139 ชมรม ได้แก ่

อ้าเภอเมืองนครสวรรค ์ 17 ชมรม 

      อ้าเภอโกรกพระ  9 ชมรม 

      อ้าเภอชุมแสง  12 ชมรม 

      อ้าเภอหนองบัว  9 ชมรม 

      อ้าเภอบรรพตพิสัย  13 ชมรม 

      อ้าเภอเก้าเลี ยว  5 ชมรม 

      อ้าเภอตาคล ี  10 ชมรม 

      อ้าเภอท่าตะโก  10 ชมรม 

      อ้าเภอไพศาล ี  8 ชมรม 

      อ้าเภอพยุหะครี ี  11 ชมรม 

      อ้าเภอลาดยาว  17 ชมรม 

      อ้าเภอตากฟ้า  7 ชมรม 

      อ้าเภอแม่วงก ์  8 ชมรม 

      อ้าเภอแม่เปิน  1 ชมรม 

      อ้าเภอชุมตาบง  2 ชมรม 

 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุที่มีการด าเนินกจิกรรมสร้างสขุ 5 มิติส าหรับผู้สูงอายุ   =……………139…………ชมรม 

 

 

 

 

 

 

 



 

ท าเนียบชมรมผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมด าเนินการ 

เขตสุขภาพที่..................................................3.........................................................หน่วยรับผิดชอบ............................ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3...................................... 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
1.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุต้าบลในเมือง อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
2.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุต้าบลไผ่ขวาง อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
3.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุต้าบลย่านยาว อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
4.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุต้าบลท่าฬ่อ อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
5.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุต้าบลปากทาง อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
6.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุต้าบลคลองคะเชนทร์ อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
7.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุต้าบลโรงช้าง อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
8.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุต้าบลเมืองเก่า อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
9.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุต้าบลท่าหลวง  อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
10.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุต้าบลบ้านบุ่ง อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
11.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุต้าบลฆะมัง อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
12.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุต้าบลดงป่าค้า อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
13.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหัวดง อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
14.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหนองปล้อง อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
15.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุต้าบลป่ามะคาบ อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
16.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุต้าบลสากเหล็ก อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 



 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
17.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุต้าบลท่าเยี่ยม อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
18.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุต้าบลคลองทราย อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
19.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุต้าบลสายค้าโห้ อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
20.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุต้าบลดงกลาง อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
21.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุต้าบลไผ่รอบ อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
22.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุต้าบลวังจิก อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
23.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุต้าบลโพธิ์ประทับช้าง อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
24.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุต้าบลไผ่ท่าโพ อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
25.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุต้าบลวังจิก อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
26.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหนองพระ อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
27.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหนองปลาไหล อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
28.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู้สูงอายุต้าบลวังทรายพูน อ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
29.  พิจิตร วังทรายพูน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลวังทรายพูน อ้าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 
30.  พิจิตร วังทรายพูน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหนองปลาไหล อ้าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 
31.  พิจิตร วังทรายพูน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหนองพระ อ้าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 
32.  พิจิตร วังทรายพูน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหนองปล้อง อ้าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 
33.  พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง ชมรมผู้สูงอายุต้าบลโพธิ์ประทับช้าง อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
34.  พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง ชมรมผู้สูงอายุต้าบลไผ่ท่าโพ อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
35.  พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง ชมรมผู้สูงอายุต้าบลวังจิก อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
36.  พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง ชมรมผู้สูงอายุต้าบลไผ่รอบ อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 



 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
37.  พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง ชมรมผู้สูงอายุต้าบลดงเสือเหลือง อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
38.  พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง ชมรมผู้สูงอายุต้าบลเนินสว่าง อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
39.  พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง ชมรมผู้สูงอายุต้าบลทุ่งใหญ่ อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
40.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลตะพานหิน อ้าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
41.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลงิ วราย อ้าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
42.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลห้วยเกตุ อ้าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
43.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลไทรโรงโขน อ้าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
44.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหนองพยอม อ้าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
45.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลทุ่งโพธิ์ อ้าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
46.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลดงตะขบ อ้าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
47.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลคลองคูณ อ้าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
48.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลวังส้าโรง อ้าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
49.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลวังหว้า อ้าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
50.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลวังหลุม อ้าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
51.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลทับหมัน อ้าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
52.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลไผ่หลวง อ้าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
53.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลท้ายทุ่ง อ้าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
54.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลเขาเจ็ดลูก อ้าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
55.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลเขาทราย อ้าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
56.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลทับคล้อ อ้าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 



 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
57.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู้สูงอายุต้าบลบางมูลนาก อ้าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
58.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู้สูงอายุต้าบลบางไผ่ อ้าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
59.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหอไกร อ้าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
60.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู้สูงอายุต้าบลเนินมะกอก อ้าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
61.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู้สูงอายุต้าบลวังส้าโรง อ้าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  
62.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู้สูงอายุต้าบลภูมิ อ้าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
63.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู้สูงอายุต้าบลวังกรด อ้าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
64.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู้สูงอายุต้าบลห้วยเขน อ้าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
65.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู้สูงอายุต้าบลวังตะกู อ้าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
66.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู้สูงอายุต้าบลส้านักขุนเณร อ้าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
67.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู้สูงอายุต้าบลห้วยพุก อ้าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
68.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู้สูงอายุต้าบลห้วยร่วม อ้าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
69.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู้สูงอายุต้าบลวังงิ ว อ้าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
70.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู้สูงอายุต้าบลล้าประดา อ้าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
71.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู้สูงอายุต้าบลวังงิ วใต้ อ้าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
72.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู้สูงอายุต้าบลโพทะเล อ้าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
73.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู้สูงอายุต้าบลท้ายน ้า อ้าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
74.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู้สูงอายุต้าบลทะนง อ้าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
75.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู้สูงอายุต้าบลท่าบัว อ้าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
76.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู้สูงอายุต้าบลทุ่งน้อย อ้าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 



 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
77.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู้สูงอายุต้าบลท่าขมิ น อ้าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
78.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู้สูงอายุต้าบลท่าเสา อ้าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
79.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู้สูงอายุต้าบลบางคลาน อ้าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
80.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู้สูงอายุต้าบลบางลาย อ้าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
81.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู้สูงอายุต้าบลบึงนาราง อ้าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
82.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู้สูงอายุต้าบลท่านั่ง อ้าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
83.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู้สูงอายุต้าบลบ้านน้อย อ้าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
84.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู้สูงอายุต้าบลวัดขวาง อ้าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
85.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู้สูงอายุต้าบลโพธิ์ไทรงาม อ้าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
86.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู้สูงอายุต้าบลแหลมรัง อ้าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
87.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู้สูงอายุต้าบลห้วยแก้ว อ้าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
88.  พิจิตร สามง่าม ชมรมผู้สูงอายุต้าบลสามง่าม อ้าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
89.  พิจิตร สามง่าม ชมรมผู้สูงอายุต้าบลก้าแพงดิน อ้าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
90.  พิจิตร สามง่าม ชมรมผู้สูงอายุต้าบลรังนก อ้าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
91.  พิจิตร สามง่าม ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหนองหลุม อ้าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
92.  พิจิตร สามง่าม ชมรมผู้สูงอายุต้าบลบ้านนา อ้าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
93.  พิจิตร สามง่าม ชมรมผู้สูงอายุต้าบลเนินปอ อ้าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
94.  พิจิตร สามง่าม ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหนองโสน อ้าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
95.  พิจิตร สามง่าม ชมรมผู้สูงอายุต้าบลวังโมกข์ อ้าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
96.  พิจิตร สามง่าม ชมรมผู้สูงอายุต้าบลบึงบัว อ้าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 



 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
97.  พิจิตร ทับคล้อ  ชมรมผู้สูงอายุต้าบลทับคล้อ อ้าเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร 
98.  พิจิตร ทับคล้อ  ชมรมผู้สูงอายุต้าบลเขาทราย อ้าเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร 
99.  พิจิตร ทับคล้อ  ชมรมผู้สูงอายุต้าบลเขาเจ็ดลูก อ้าเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร 

100.  พิจิตร ทับคล้อ  ชมรมผู้สูงอายุต้าบลท้ายทุ่ง อ้าเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร 
101.  พิจิตร สากเหล็ก ชมรมผู้สูงอายุต้าบลสากเหล็ก อ้าเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร 
102.  พิจิตร สากเหล็ก ชมรมผู้สูงอายุต้าบลท่าเยี่ยม อ้าเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร 
103.  พิจิตร สากเหล็ก ชมรมผู้สูงอายุต้าบลคลองทราย อ้าเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร 
104.  พิจิตร สากเหล็ก ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหนองหญ้าไทร อ้าเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร 
105.  พิจิตร สากเหล็ก ชมรมผู้สูงอายุต้าบลวังทับไทร อ้าเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร 
106.  พิจิตร บึงนาราง ชมรมผู้สูงอายุต้าบลห้วยแก้ว อ้าเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร 
107.  พิจิตร บึงนาราง ชมรมผู้สูงอายุต้าบลโพธิ์ไทรงาม อ้าเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร 
108.  พิจิตร บึงนาราง ชมรมผู้สูงอายุต้าบลแหลมรัง อ้าเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร 
109.  พิจิตร บึงนาราง ชมรมผู้สูงอายุต้าบลบางลาย อ้าเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร 
110.  พิจิตร บึงนาราง ชมรมผู้สูงอายุต้าบลบึงนาราง อ้าเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร 
111.  พิจิตร ดงเจริญ ชมรมผู้สูงอายุต้าบลวังงิ วใต้ อ้าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
112.  พิจิตร ดงเจริญ ชมรมผู้สูงอายุต้าบลวังงิ ว อ้าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
113.  พิจิตร ดงเจริญ ชมรมผู้สูงอายุต้าบลห้วยร่วม อ้าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
114.  พิจิตร ดงเจริญ ชมรมผู้สูงอายุต้าบลห้วยพุก อ้าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
115.  พิจิตร ดงเจริญ ชมรมผู้สูงอายุต้าบลส้านักขุนเณร อ้าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
116.  พิจิตร วชิรบารมี ชมรมผู้สูงอายุต้าบลบ้านนา อ้าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 



 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
117.  พิจิตร วชิรบารมี ชมรมผู้สูงอายุต้าบลบึงบัว อ้าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
118.  พิจิตร วชิรบารมี ชมรมผู้สูงอายุต้าบลวังโมกข์ อ้าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
119.  พิจิตร วชิรบารมี ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหนองหลุม อ้าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดพิจิตร   = 119 ชมรม ได้แก่ 

อ้าเภอเมืองพิจิตร 28 ชมรม 

      อ้าเภอวังทรายพูน 4 ชมรม 

      อ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง 7 ชมรม 

      อ้าเภอตะพานหิน 17 ชมรม 

      อ้าเภอบางมูลนาก 15 ชมรม 

      อ้าเภอโพทะเล  16 ชมรม 

      อ้าเภอสามง่าม  9 ชมรม 

      อ้าเภอทับคล้อ   4 ชมรม 

      อ้าเภอสากเหล็ก  5  ชมรม 

      อ้าเภอบึงนาราง    5  ชมรม 

      อ้าเภอดงเจริญ  5  ชมรม 

      อ้าเภอวชิรบารมี  4 ชมรม 

 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุที่มีการด าเนินกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติส าหรับผู้สูงอายุ   =………119………………ชมรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ท าเนียบชมรมผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมด าเนินการ 

เขตสุขภาพที่..................................................3.........................................................หน่วยรับผิดชอบ..............................ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3................................. 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
1.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู้สูงอายุต้าบลอุทัยใหม่ อ้าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
2.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู้สูงอายุต้าบลน ้าซึม อ้าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
3.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู้สูงอายุต้าบลสะแกกรัง อ้าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
4.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู้สูงอายุต้าบลดอนขวาง อ้าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
5.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหาดทนง อ้าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
6.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู้สูงอายุต้าบลเกาะเทโพ อ้าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
7.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู้สูงอายุต้าบลท่าซุง อ้าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
8.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหนองแก อ้าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
9.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู้สูงอายุต้าบลโนนเหล็ก อ้าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
10.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหนองเต่า อ้าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
11.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหนองไผ่แบน อ้าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
12.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหนองพังค่า อ้าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
13.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู้สูงอายุต้าบลทุ่งใหญ่ อ้าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
14.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู้สูงอายุต้าบลเนินแจง อ้าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
15.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู้สูงอายุต้าบลข้าวเม่า อ้าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
16.  อุทัยธานี ทัพทัน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลทัพทัน อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 



 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
17.  อุทัยธานี ทัพทัน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลทุ่งนาไทย อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
18.  อุทัยธานี ทัพทัน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลเขาขี ฝอย อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
19.  อุทัยธานี ทัพทัน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหนองหญ้าปล้อง อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
20.  อุทัยธานี ทัพทัน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลโคกหม้อ อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
21.  อุทัยธานี ทัพทัน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหนองยายดา อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
22.  อุทัยธานี ทัพทัน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหนองกลางดง อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
23.  อุทัยธานี ทัพทัน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหนองกระทุ่ม อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
24.  อุทัยธานี ทัพทัน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหนองสระ อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
25.  อุทัยธานี ทัพทัน ชมรมผู้สูงอายุต้าบลตลุกดู่ อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
26.  อุทัยธานี สว่างอารมณ์ ชมรมผู้สูงอายุต้าบลสว่างอารมณ์ อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
27.  อุทัยธานี สว่างอารมณ์ ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหนองหลวง อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
28.  อุทัยธานี สว่างอารมณ์ ชมรมผู้สูงอายุต้าบลพลวงสองนาง อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
29.  อุทัยธานี สว่างอารมณ์ ชมรมผู้สูงอายุต้าบลไผ่เขียว อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
30.  อุทัยธานี สว่างอารมณ์ ชมรมผู้สูงอายุต้าบลบ่อยาง อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
31.  อุทัยธานี หนองฉาง ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหนองฉาง อ้าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
32.  อุทัยธานี หนองฉาง ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหนองยาง อ้าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
33.  อุทัยธานี หนองฉาง ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหนองนางนวล อ้าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
34.  อุทัยธานี หนองฉาง ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหนองสรวง อ้าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
35.  อุทัยธานี หนองฉาง ชมรมผู้สูงอายุต้าบลบ้านเก่า อ้าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
36.  อุทัยธานี หนองฉาง ชมรมผู้สูงอายุต้าบลอุทัยเก่า อ้าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 



 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
37.  อุทัยธานี หนองฉาง ชมรมผู้สูงอายุต้าบลทุ่งโพ อ้าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
38.  อุทัยธานี หนองฉาง ชมรมผู้สูงอายุต้าบลทุ่งพง อ้าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
39.  อุทัยธานี หนองฉาง ชมรมผู้สูงอายุต้าบลเขาบางแกรก อ้าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
40.  อุทัยธานี หนองฉาง ชมรมผู้สูงอายุต้าบลเขากวางทอง อ้าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
41.  อุทัยธานี หนองขาหย่าง  ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหนองขาหย่าง อ้าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
42.  อุทัยธานี หนองขาหย่าง  ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหนองไผ่ อ้าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
43.  อุทัยธานี หนองขาหย่าง  ชมรมผู้สูงอายุต้าบลดอนกลอย อ้าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
44.  อุทัยธานี หนองขาหย่าง  ชมรมผู้สูงอายุต้าบลห้วยรอบ อ้าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
45.  อุทัยธานี หนองขาหย่าง  ชมรมผู้สูงอายุต้าบลทุ่งพ่ึง อ้าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
46.  อุทัยธานี หนองขาหย่าง  ชมรมผู้สูงอายุต้าบลท่าโพ อ้าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
47.  อุทัยธานี หนองขาหย่าง  ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหมกแถว อ้าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
48.  อุทัยธานี หนองขาหย่าง  ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหลุมเข้า อ้าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
49.  อุทัยธานี หนองขาหย่าง  ชมรมผู้สูงอายุต้าบลดงขวาง อ้าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
50.  อุทัยธานี บ้านไร่ ชมรมผู้สูงอายุต้าบลบ้านไร่ อ้าเภอบ้านไร ่จังหวัดอุทัยธานี 
51.  อุทัยธานี บ้านไร่ ชมรมผู้สูงอายุต้าบลทัพหลวง อ้าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
52.  อุทัยธานี บ้านไร่ ชมรมผู้สูงอายุต้าบลห้วยแห้ง อ้าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
53.  อุทัยธานี บ้านไร่ ชมรมผู้สูงอายุต้าบลคอกควาย อ้าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
54.  อุทัยธานี บ้านไร่ ชมรมผู้สูงอายุต้าบลวังหิน อ้าเภอบ้านไร ่จังหวัดอุทัยธานี 
55.  อุทัยธานี บ้านไร่ ชมรมผู้สูงอายุต้าบลเมืองการุ้ง อ้าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
56.  อุทัยธานี บ้านไร่ ชมรมผู้สูงอายุต้าบลแก่นมะกรูด อ้าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 



 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
57.  อุทัยธานี บ้านไร่ ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหนองจอก อ้าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
58.  อุทัยธานี บ้านไร่ ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหูช้าง อ้าเภอบ้านไร ่จังหวัดอุทัยธานี 
59.  อุทัยธานี บ้านไร่ ชมรมผู้สูงอายุต้าบลบ้านบึง อ้าเภอบ้านไร ่จังหวัดอุทัยธานี 
60.  อุทัยธานี บ้านไร่ ชมรมผู้สูงอายุต้าบลบ้านใหม่คลองเคียน อ้าเภอบ้านไร ่จังหวัดอุทัยธานี 
61.  อุทัยธานี บ้านไร่ ชมรมผู้สูงอายุต้าบลหนองบ่มกล้วย อ้าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
62.  อุทัยธานี บ้านไร่ ชมรมผู้สูงอายุต้าบลเจ้าวัด อ้าเภอบ้านไร ่จังหวัดอุทัยธานี 
63.  อุทัยธานี บ้านไร่ ชมรมผู้สูงอายุต้าบลห้วยคต อ้าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
64.  อุทัยธานี บ้านไร่ ชมรมผู้สูงอายุต้าบลสุขฤทัย อ้าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
65.  อุทัยธานี บ้านไร่ ชมรมผู้สูงอายุต้าบลป่าอ้อ อ้าเภอบ้านไร ่จังหวัดอุทัยธานี 
66.  อุทัยธานี บ้านไร่ ชมรมผู้สูงอายุต้าบลประดู่ยืน อ้าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
67.  อุทัยธานี บ้านไร่ ชมรมผู้สูงอายุต้าบลลานสัก อ้าเภอบ้านไร ่จังหวัดอุทัยธานี 
68.  อุทัยธานี ลานสัก ชมรมผู้สูงอายุต้าบลลานสัก อ้าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
69.  อุทัยธานี ลานสัก ชมรมผู้สูงอายุต้าบลประดู่ยืน อ้าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
70.  อุทัยธานี ลานสัก ชมรมผู้สูงอายุต้าบลป่าอ้อ อ้าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
71.  อุทัยธานี ลานสัก ชมรมผู้สูงอายุต้าบลระบ้า อ้าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
72.  อุทัยธานี ลานสัก ชมรมผู้สูงอายุต้าบลน ้ารอบ อ้าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
73.  อุทัยธานี ลานสัก ชมรมผู้สูงอายุต้าบลทุ่งนางาม อ้าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
74.  อุทัยธานี ห้วยคต ชมรมผู้สูงอายุต้าบลสุขฤทัย อ้าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 
75.  อุทัยธานี ห้วยคต ชมรมผู้สูงอายุต้าบลทองหลาง อ้าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 
76.  อุทัยธานี ห้วยคต ชมรมผู้สูงอายุต้าบลห้วยคต อ้าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 



 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดอุทัยธานี   =  76  ชมรม ได้แก่ 

อ้าเภอเมืองอุทัยธานี 15 ชมรม 

      อ้าเภอทัพทัน  10 ชมรม 

      อ้าเภอสว่างอารมณ์ 5 ชมรม 

      อ้าเภอหนองฉาง  10 ชมรม 

      อ้าเภอหนองขาหย่าง 9 ชมรม 

      อ้าเภอบ้านไร่  18 ชมรม 

      อ้าเภอลานสัก  6 ชมรม 

      อ้าเภอห้วยคต  3 ชมรม 

 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุที่มีการด าเนินกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติส าหรับผู้สูงอายุ   =…………76………………ชมรม 

 

 

 


