นิพนธ์ ต้นฉบับ

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ
โดยใช้กระบวนการ AIC: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลปั นแต อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
สุจินดา สุขรุ่ง*, อารยา ปรานประวิ ตร**, อารี พุม่ ประไวทย์***
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอย่างมีสว่ นร่ วม (PAR : Participatory Action
Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการมีสว่ นร่ วมของชุมชนในการสร้ างเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุ
2) เพื่อเปรี ยบเทียบระดับคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการสร้ างเสริ มสุขภาพ กลุม่ ศึกษาที่ใช้ ในการ
วิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย แกนนาชุมชน จานวน 14 คน และกลุม่ ผู้สงู อายุ จานวน 30 คน ใช้ วิธีการ
คัดเลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้ าง
เสริ มสุขภาพผู้สงู อายุ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ สถิติการแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และ
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ ทดสอบสมมติฐาน คือ Paired T-test
ผลการวิจยั พบว่า ผู้สงู อายุมีระดับพฤติกรรมการสร้ างเสริ มสุขภาพ ก่อนและหลังเข้ าร่ วม
กิ จ กรรม แตกต่า งกันอย่า งมี นัยสาคัญ ที่ ร ะดับ 0.05 โดยก่ อ นเข้ า ร่ ว มกิ จกรรมผู้สูงอายุมี ร ะดับ
พฤติกรรมการสร้ างเสริ มสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.09 และหลังเข้ าร่ วมกิ จกรรม
ผู้สงู อายุมีระดับพฤติกรรมการสร้ างเสริ มสุขภาพ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.11 (p < 0.05) และ
กิจกรรมที่ได้ รับการคัดเลือกจากชุมชน 3 อันดับ ประกอบด้ วย 1) กิจกรรมการให้ ความรู้ ด้ านการ
ส่งเสริ มสุขภาพ 2) กิจกรรมการนวดแผนโบราณสมุนไพร และ 3) กิจกรรมการสร้ างเสริ มสุขภาพ
ผู้สงู อายุ
คำสำคัญ : ผู้สงู อายุ การสร้ างเสริ มสุขภาพ กระบวนการ AIC.

* สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี
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COMMUNITY PARTICIPATION FOR HEALTH PROMOTION
OF THE ELDERLY WITH AIC TECHNIQUE IN ROMMANEE
SUB - DISTRICT, KAPONG DISTRICT, PHANGNGA PROVINCE
Sujinda Sukrung* , Araya Pranpravit** , Ari Pumprawi***
ABSTRACT
This participatory action research with AIC technique aimed 1) to study the
community participation on the health promotion behavior of the elderly. 2) to compare
mean score of health promotion behavior. The respond participant consisted of 14
leaders in the community and 30 elderly. The tools in the study were 1) the interview guide
for the focus group. and the questionnaire of health promotion behavior. Data were
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and paired t-test.
The results revealed that, mean score of the health promotion behavior after the
intervention was higher than the one before the intervention with statistically significance at
.05. However the activities which most selected by community were 1) education
regarding health promotion 2) Thai tradecraft herb and message and 3) Health promotion
behaviors activities for elderly.
Key words: Elderly , health promotion , PAR : Participatory Action.
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ภูมิหลังและเหตุผล (Background and rationale)
ในสถานการณ์ปัจจุบนั ประเทศไทย
มีการเปลี่ยนแปลงจานวนประชากรผู้สงู อายุ
เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว และเมื่อปี พ.ศ.2553–
2557 ที่ผา่ นมาประชากรผู้สงู อายุในประเทศไทย
มีราว 10 ล้ านคน คิดเป็ นร้ อยละ 15.3 ของ
ประชากรทังหมด
้
อีก 20 ปี ข้ างหน้ า ใน
พ.ศ.2577 ประชากรผู้สงู อายุจะเพิ่มสูงขึ ้นถึง
19 ล้ านคน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 29 ของ
ประชากรทังหมด
้
(สถาบันวิจยั ประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557)1 และจาก
ข้ อมู ล ประชากรของประเทศไทยปี 2556
ประชากรไทยมีจานวน 64.6 ล้ านคน เป็ น
ผู้สูงอายุมากถึง 9.6 ล้ านคน คาดว่าในปี
2573 จะมีจานวนผู้สูงอายุ 17.6 ล้ านคน
(ร้ อยละ 26.3) และปี 2583 จะมีจานวนถึง
20.5 ล้ านคน (ร้ อยละ 32.1) ซึ่งหน่วยงานทัง้
ภาครัฐ และเอกชน ได้ ร่วมกันดาเนินงานเพื่อ
คุ้มครอง ส่งเสริ ม และสนับสนุนสถานภาพ
บทบาทและกิ จ กรรมของผู้สูง อายุ (มูล นิ ธิ
สถาบันวิจยั และพัฒนาผู้สงู อายุไทย, 2556)2
ปั จจุบนั ประเทศไทยกาลังอยู่ในช่วง
การเปลี่ ย นผ่ า นเข้ าสู่ สัง คมผู้ สู ง อายุ โ ดย
สมบูรณ์ (Aged Society) โดยจากข้ อมูลของ
United Nations World Population Ageing
พบว่า หลังจากปี 2552 ประชากรที่อยู่ในวัย
พึ่ง พิ ง ได้ แ ก่ เด็ ก และผู้สูง อายุ จะมี จ านวน
มากกว่า ประชากรในวัย แรงงาน และในปี
2560 จะเป็ นครั ง้ แรกในประวัติ ศ าสตร์ ที่
ประชากรเด็กจะมีจานวนน้ อยกว่าผู้สูงอายุ
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สถานการณ์ นี เ้ ป็ นผลมาจากการลดภาวะ
เจริ ญพันธ์ อย่างรวดเร็ ว และการลดลงอย่าง
ต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ทา
ให้ จานวนและสัดส่วนประชากรผู้สงู อายุของ
ไทยเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว (มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒ นาผู้สูงอายุไทย, 2556) 2 อี ก ทัง้ ใน
สังคมไทยนัน้ มีสาเหตุหลักเนื่ องมาจากการ
ลดลงของภาวะเจริ ญพันธุ์อย่างรวดเร็ วทาให้
เกิ ด การเพิ่ ม จ านวนและสัด ส่ว นประชากร
ผู้สงู อายุและส่งผลกระทบต่อสังคมและระบบ
เศรษฐกิจ ผลกระทบด้ านสังคมคือการพึงพิง
สมาชิกในครอบครัวที่สงู ขึ ้น อันเนื่องมาจาก
ภาวะถดถอยทางกายภาพของผู้สงู อายุ ซึ่ง
ปรากฏการณ์ ดังกล่าวนีจ้ ะส่งผลกระทบต่อ
ความมั่น คงทางเศรษฐกิ จ และสัง คมของ
ประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะยาว (สุชาดา
ทวีสทิ ธิ์ และ สวรัย บุณยมานนท์, 2553)3
จากผลจากบันทึกการตรวจสุขภาพ
ผู้สูง อายุ ข องโรงพยาบาลส่ง เสริ ม สุข ภาพ
ตาบลปั นแต ปี 2558 พบว่า การเจ็บป่ วยของ
ผู้สงู อายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเรื อ้ รั ง ได้ แก่
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
โรคข้ อเข่าเสื่อม ผู้สงู อายุบางคนมีปัญหาใน
เรื่ องการปวดเมื่อยตามร่ างกาย สายตาพร่ า
มัว เป็ นอุปสรรคในการดาเนินชีวิต และยังมี
ผู้สงู อายุบางส่วนถูกทอดทิ ้งให้ อยู่เพียงลาพัง
คนในครอบครั วต้ องไปทางาน ไม่ได้ รับการ
เอาใจใส่จ ากครอบครั วท าให้ ผ้ ูสูงอายุเ หงา
ว้ าเหว่ไม่ ร่ าเริ ง และไม่ค่อยเข้ าร่ วมกิจกรรม
ในชุมชน เวลาว่างจากการประกอบอาชีพมี
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การรวมกลุ่ ม ท ากิ จ กรรมแต่ ยัง ขาดความ
ยั่ง ยืน ของกิ จกรรม จากปั ญ หาสุขภาพของ
ผู้สูง อายุส่ง ผลให้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ มี ส่ว น
เกี่ยวข้ อง ต้ องสูญเสียค่าใช้ จ่ายในการดูแล
สุขภาพผู้สงู อายุเพิ่มมากขึ ้น อีกทังก่
้ อให้ เกิด
ภาวะพึ่งพาบุคคลอื่น ครอบครัว ชุมชน ฯลฯ
รั ฐบาลไทยเล็ง เห็น ความสาคัญของปั ญหา
สุข ภาพในผู้ สูง อายุ จึ ง ได้ ก าหนดนโยบาย
ส่งเสริ มสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย ตาม
นโยบายเมืองไทยสุขภาพดี โดยเน้ นส่งเสริ ม
ให้ ผ้ สู งู อายุมีสขุ ภาพดีทงใจและกาย
ั้
ในส่วน
ของกระทรวงสาธารณสุข ก็มีเป้าหมายใน
การดูแลสร้ างเสริ มสุขภาพฯ มีหน่วยงานใน
กระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบในเรื่ องของ
ผู้สงู อายุ เพื่อการเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสูว่ ยั
สูงอายุที่มีคุณภาพ เพราะสุขภาพร่ างกาย
ของคนวัยสูงอายุนนั ้ มีโอกาสเสีย่ งในการเกิด
โรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ ได้ ง่าย ซึ่งจะสอดคล้ อง
กับแผนการพัฒนาผู้สงู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2545-2564) ที่เน้ นลักษณะของการมอง
คนเป็ นจุดศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่งได้ มี
การจั ด ตั ง้ คณะกรรมการส่ ง เสริ มและ
ประสานงานผู้ สูง อายุ แ ห่ ง ชาติ จ ากหลาย
หน่วยงานและกาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ด้ านอย่ า งชั ด เจน และผลัก ดัน ให้ เกิ ด
พระราชบัญญัติผ้ สู งู อายุแห่งชาติ (กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ,
2550) 4 ดั ง นั น้ การมี สุ ข ภาพที่ ดี ทั ง้ ทาง
ร่ า งกายและจิ ต ใจจึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ทุ ก คนพึ ง
ปรารถนา รวมถึ ง การไม่ เ จ็ บป่ วยหรื อ
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ปราศจากโรคและยัง รวมถึงการมีสุขภาพที่
สมบูรณ์ ของร่ างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมอีก
ด้ วย
อย่างไรก็ตาม การดาเนินงานสร้ าง
เสริ มสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านมา
ดาเนินการแบบแยกส่วน และขาดการมีสว่ น
ร่ วม โดยการดูแลสุขภาพและความเจ็บป่ วย
เป็ นภาระหน้ า ที่ ข องกระทรวงสาธารณสุข
การดูแลในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมเป็ น
หน้ าที่ของกระทรวงมหาดไทยที่ทาหน้ าที่จัด
สวัสดิการ (สานักงานวิจัย เพื่อการพัฒนา
หลัก ประกั น สุข ภาพไทย, 2553)5 การ
พั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ างเสริ ม
สุขภาพผู้สงู อายุนนั ้ จะต้ องให้ ประชาชนได้ มี
โอกาสเข้ าร่ ว มในการด าเนิ น งานพั ฒ นา
ตังแต่
้ เริ่ มต้ นจนเสร็ จสิ ้นกระบวนการ โดยที่
เข้ าไปมีส่วนร่ วมอาจเป็ นขัน้ ตอนใดขัน้ ตอน
หนึ่ง หรื อทุกขันตอน
้
ซึ่งมีความคิดเห็นและ
ความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกัน ต่อ การด าเนิ น การ
พัฒนาไปในทิศทางที่ต้องการเพื่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ สาหรับการสร้ าง
การมีส่วนร่ วมของชุมชนนัน้ มีรายงานการ
วิจัยที่สนับสนุนว่า การทากิ จกรรมโดยใช้
กระบวนการกลุม่ ที่เรี ยกว่า เทคโนโลยีเพื่อ
การมีสว่ นร่ วม (Technology of Participation)
เป็ นวิ ธี ก ารส าคั ญ ที่ ส ามารถน ามาใช้ ใน
สถานการณ์ที่มีความหลากหลายเป็ นวิธีการ
ที่ ช่ ว ยให้ สมาชิ กกลุ่ ม ทุ ก คนได้ ร่ วมกั น
สรรค์ สร้ าง เพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
กระบวนการที่ ชัด เจน จนกลุ่ม สามารถ
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กลัน่ กรองความคิดที่มีอยู่ทงหมดออกมาเป็
ั้
น
ประเด็นความเห็นพ้ องต้ องกันที่นาไปปฏิบตั ิ
ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ (พานทอง ผุดพ่อง,
วิรัติ ปานศิลา, ดนัย ธีวนั ดา 2554)6 ที่ผา่ นมา
รู ป แบบการด าเนิ น งานสร้ างเสริ ม สุข ภาพ
ผู้สูงอายุตาบลปั นแต่ ยังมี ปั ญหาทัง้ ในส่ว น
ของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลปั นแต
พ บ ว่ า ก า ร ดู แ ล ส ร้ า ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ไ ม่
ครอบคลุม กลุ่ม เป้ าหมาย กระบวนการ
ดาเนินงานยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน อีกทัง้
บุคลากรมีน้อย และยังขาดทักษะในการสร้ าง
เสริ มสุขภาพ ขาดการประสานการมีสว่ นร่ วม
และการส่งต่อข้ อมูลผู้สงู อายุที่เป็ นระบบ
ประเทศไทยได้ ใ ห้ ค วามส าคัญ ใน
เรื่ องการส่งเสริ มสุขภาพเริ่ มจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 จน
ต่อเนื่องถึงฉบับที่ 10 ได้ นาแนวคิดในการ
ส่งเสริ มสุขภาพซึ่งเป็ นกระบวนการที่เกิดขึน้
อย่า งต่อ เนื่ อ งของบุค คล มุ่งหวังที่ จ ะท าให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงภาวะสุขภาพในทางบวก
พัฒ นาบุค คลมี ระดับ สุข ภาพที่ดี ขึน้ ในการ
ส่ ง เสริ มสุ ข ภาพร่ างกายและจิ ต ใจของ
ผู้สูงอายุนอกจากผู้สูงอายุต้ องดูแลสุขภาพ
ของตนเองแล้ วแรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม
(Social Support) อันได้ แก่ครอบครัวชุมชน
หน่ ว ยงาน และองค์ ก รต่ า งๆ ในชุ ม ชนมี
ความสาคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริ มสุขภาพ
ซึ่งต้ องอาศัยการมีสว่ นร่ วมของชุมชนในการ
ฟื ้ น ฟู ก ารรั ก ษาสุ ข ภาพเพื่ อ ให้ ผู้ สู ง อายุ มี
สุข ภาพสมบูร ณ์ ทัง้ ทางด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ
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อารมณ์ สัง คม สามารถด าเนิ น ชี วิ ต อยู่ใ น
สัง คมได้ อย่างมีค วามสุข ซึ่ง การมี ส่ว นร่ ว ม
ของชุมชน ทาให้ ชมุ ชนนันเป็
้ นผู้คิดค้ นปั ญหา
เป็ นผู้ น าทุ ก อย่ า ง ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ก ารก าหนด
ภายนอกแล้ วให้ ชุมชนเข้ าร่ วมแต่เป็ นเรื่ องที่
ชุมชนคิดเอง โดยแบ่งการมีสว่ นร่ วมออกเป็ น
5 ขันตอน
้
คือ 1) การมีสว่ นร่ วมในการค้ นหา
ปั ญหาและจัดลาดับความสาคัญของปั ญหา
ร่ วมในการวิเคราะห์ ถึงสาเหตุและที่มาของ
ปั ญหา 2) ร่ วมในการเลื อ กวิ ธี ก ารและ
วางแผน 3) ร่ วมในการแก้ ปัญหา 4) ร่ วมใน
การดาเนินงานตามแผน และ 5) ร่ วมในการ
ประเมิ น ผลวิ เ คราะห์ ปั ญหาอุ ป สรรคและ
ปั จ จัยที่ มี ส่วนท าให้ เ กิ ด ผลสาเร็ จ และอาจ
กล่าวได้ วา่ เป็ นการเข้ าร่ วมอย่างกระตือรื อร้ น
และมี พ ลัง ของชุ ม ชนในการตัด สิ น ใจเพื่ อ
ก าหนดเป้ าหมายของสัง คมจัด ทรั พ ยากร
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายนันและเป็
้
นการปฏิบตั ิ
ตามแผนการหรื อโครงการต่างๆ (กณิกนันต์
หยกสกุล, 2551)7
จ า ก ปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว ข้ า ง ต้ น
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุข ภาพต าบลปั นแต
อ า เ ภอ ค วนข นุ น จั ง หวั ด พั ท ลุ ง ได้ ใ ห้
ความสาคัญในการส่งเสริ มสุขภาพประชาชน
มุ่ ง มั่ น สนั บ สนุ น โยบายของรั ฐ บาลเพื่ อ
ตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริ การ โดย
ในปี 2560 ได้ จดั ทาโครงการส่งเสริ มสุขภาพ
ผู้ สู ง อ า ยุ โ รค ข้ อ เ ข่ า เ สื่ อ ม ด้ ว ย ศ า สต ร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
เพื่อให้ ประชาชนได้ มีทางเลือกในรักษามากขึ ้น
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แบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการ
ให้ บริ การ และเพื่อความสะดวกในการเข้ าถึง
ของผู้รับบริ การมากยิ่งขึน้ ดังนันเพื
้ ่อให้ เกิ ด
การพัฒ นาระบบบริ ก ารด้ านการส่ ง เสริ ม
สุขภาพของผู้สงู อายุให้ อยู่ในระดับที่ดีและมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษา เรื่ อง การมีสว่ นร่วมของชุมชนใน
การสร้ างเสริ มสุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ โดยใช้
กระบวนการ AIC : โรงพยาบาลส่ง เสริ ม
สุขภาพตาบลปั นแต อาเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง โดยการนาทฤษฎีการมีส่วนร่ วมของ
ชุม ชนมาจัดท าเป็ นรู ปแบบ กิ จ กรรมเพื่ อ
ส่ง เสริ ม สนับ สนุน ชัก จูง ให้ ผ้ ูสูง อายุเ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมเสริ มสร้ างสุขภาพมากขึ ้น ทังนี
้ ้ผลที่
ได้ จากการวิจยั สามารถนาไปใช้ ในการพัฒนา
งานด้ านการส่งเสริ มสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ผู้ สูง อายุ ใ ห้ เป็ นแนวทางปฏิ บัติ ใ ห้ องค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น หรื อหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้ องในการเตรี ยมความพร้ อมของชุมชน
ที่อ าจเกิ ด การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ
ชุมชนอื่นๆ ยังสามารถนารู ปแบบการมีส่วน
ร่วมไปประยุกต์ใช้ ตามความเหมาะสมเพื่อให้
เกิดประโยชน์ในชุมชนของตน ต่อไป
วัตถุประสงค์ (Objective)
เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการมี ส่ว นร่ ว ม
ของชุมชนในการสร้ างเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุ
โดยใช้ กระบวนการ AIC : โรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตาบลปั นแต อาเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง
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ระเบียบวิธีกำรศึกษำ (Methodology)
การวิจยั ครัง้ นี ้ เพื่อศึกษาการมีสว่ น
ร่ ว มของชุ ม ชนในการสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพ
ผู้ สู ง อ า ยุ โ ด ย ใ ช้ ก ร ะ บ ว น ก า ร AIC :
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุข ภาพต าบลปั นแต
อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อกระตุ้นให้
เกิดการมีสว่ นร่ วมของชุมชนและผู้สงู อายุใน
การจัด กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ างเสริ ม สุข ภาพของ
ผู้สงู อายุ
ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ครั ง้ นี ้
ได้ แ ก่ ผู้ใ หญ่ บ้ า นผู้ช่ ว ยผู้ใ หญ่ บ้ า นสมาชิ ก
สภาองค์การบริ หารส่วนตาบลปั นแตประธาน
ชุม ชนกลุ่ม อาสาสมัค รสาธารณสุข ประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มแม่บ้าน กลุม่ เยาวชน
เจ้ าหน้ า ที่ ส าธารณสุข เจ้ าหน้ าที่ อ งค์ ก าร
บริ หารส่วนตาบลปั นแตหมู่ที่ 8 –12 ตาบล
ปั น แตอ าเภอควนขนุ น จัง หวัด พัท ลุง กลุ่ม
ศึกษาที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้
กลุ่มที่ 1 แกนนำ ได้ แก่ ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิ กสภาองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลปั นแต ประธานชุมชนกลุ่ม อาสา
สมัค รสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
กลุ่ ม แ ม่ บ้ า น ก ลุ่ ม เ ยาว ชน เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุข เจ้ าหน้ าที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ว น
ตาบลปั นแต ที่มีความสมัครใจและให้ ความ
ร่วมมือเข้ าร่วมในกระบวนการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ น
ผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นมีความรู้ ความ
เข้ าใจและเคยเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมการระดม
ความคิดด้ านสุขภาพและงานส่งเสริ มสุขภาพ
ผู้ สู ง อายุ ใช้ วิ ธี ก ารคัด เลื อ กแบบเจาะจง
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(Purposive) ได้ กลุ่มศึกษา จานวน 14 คน
ดังนี ้
1. ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
จานวน 2 คน
2. สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วน
ตาบลปั นแต จานวน 2 คน
3. ประธานชุมชนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) จานวน
2 คน
4. กลุม่ แม่บ้าน จานวน 2 คน
5. กลุม่ เยาวชน จานวน 2 คน
6. เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข จานวน 2 คน
7. เจ้ าหน้ า ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ว น
ตาบล จานวน 2 คน
กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอำยุ ได้ แก่ ผู้สงู อายุ
ที่ ส มัค รใจแล้ ว ได้ รั บ การคัด เลื อ กในแต่ ล ะ
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 6 คน จานวน 5 หมู่บ้าน
รวม 30 คน
กำรสร้ ำงและกำรตรวจสอบ
คุณภำพเครื่องมือ
1. จากแบบสอบถามที่พัฒนาจาก
เอกสาร รายงานที่ เ กี่ ย วข้ อง เพื่ อ ค้ นหา
รู ปแบบที่เหมาะสมในการสร้ างเสริ มสุขภาพ
ของผู้สงู อายุ ประกอบด้ วย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปประกอบด้ วย
อายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
บทบาทหน้ าที่ในชุมชน รายได้ ความเพียงพอ
ของรายได้ และโรคประจาตัว มีลกั ษณะเป็ น
แบบสารวจรายการ (Check list)
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรม
การสร้ างเสริ มสุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ที่ ผ้ ู วิ จั ย
ดัดแปลงมาจากแบบสอบถามพฤติกรรมการ
ส่ ง เสริ มสุ ข ภาพของเพนเดอร์ (Pender,
1996)9 ประกอบด้ วย การปฏิบตั ิในการดูแล
สุขภาพ 6 ด้ าน จานวน 30 ข้ อ คาถามเป็ น
แบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale)
5 ระดับ (Best, 1981)10
1.1 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่แก้ ไข
ปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้ เชี่ ย วชาญไปทดสอบกั บ ผู้ สู ง อายุ ข อง
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลบ้ านแพรก
หา อ าเภอควนขนุน จัง หวัด พัท ลุง จ านวน
30 คน ที่มีคุณสมบัติใกล้ เคียงกลุม่ ตัวอย่าง
จากนั น้ น าแบบสอบถามมาหาค่ า ความ
เชื่ อ มั่น โดยใช้ สูต รสัม ประสิท ธิ์ แ อลฟาของ
Cronbach (1990)8
(Cronbach’alpha
coefficient) โดยมีค่าความเชื่อมัน่ 0.70 ขึ ้น
ไป ได้ คา่ สัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า = 0.95
1.2 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่แก้ ไข
ปรั บ ปรุ ง มาจัดพิม พ์ แ ละน าไปเก็ บ ข้ อมูลใน
กลุม่ ตัวอย่างที่กาหนด
2. แนวทางการสนทนากลุ่ม เป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ แนวคาถามในการสนทนากลุ่ม
เก็บข้ อมูล เพื่อศึกษาสภาพปั ญหา แนวทาง
ในการมีสว่ นร่ วมของชุมชนในการสร้ างเสริ ม
สุขภาพผู้สงู อายุ การดาเนินกิจกรรมใช้ การ
ระดมความคิด แสดงความเห็น แลกเปลี่ยน
ซึง่ กันและกัน ประกอบด้ วย
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1. ความรู้ ความเข้ า ใจและทัก ษะ
เกี่ ย วกับ การดูแ ลสุข ภาพของผู้สูงอายุ และ
แนวทางในการสร้ างเสริ มสุ ข ภาพของ
ผู้สงู อายุผ้ สู งู อายุ
2. กลยุทธ์ และหลักการสร้ างเสริ ม
สุขภาพและดูแลตนเองในผู้สงู อายุในชุมชน
3. ศักยภาพและความสามารถของ
ชุมชนในการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการสร้ าง
เสริ มสุขภาพผู้สงู อายุ
4. วิ ธี ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ การสร้ างเสริ ม
สุขภาพ และการมีส่วนร่ วมในการสร้ างเสริ ม
สุขภาพผู้สงู อายุ
กำรจั ด กำรข้ อมู ล และวิ เ ครำะห์
ข้ อมูล
1. การวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ส่ว นบุค คล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ สถิติพื ้นฐาน
ได้ แก่ สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency)
ค่าร้ อยละ (%)
2. ข้ อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์
การมี ส่ว นร่ ว มของชุม ชนในการสร้ างเสริ ม
สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ โดยการวิ เ คราะห์ ผล
กระบวนการ AIC เป็ นข้ อมูลที่ ได้ จ ากการ
สนทนากลุม่ นาข้ อมูลที่ได้ มาตรวจสอบความ
ถู ก ต้ อง แยกเป็ นหมวดหมู่ ต ามประเด็ น
ปั ญหา วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ซึง่ ทังหมดนั
้
นเป็
้ น
การวิเคราะห์เชิงเนื ้อหาของข้ อมูล (Content
analysis) เพื่ อ สรุ ป และน าไปเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์กบั ประเด็นที่ศกึ ษา
3. เปรี ยบเทียบพฤติกรรมในการ
สร้ างเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุ ก่อนและหลังการ
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น

ท ากิ จ กรรม โดยใช้ ส ถิ ติ ท ดสอบค่า paired
T-test
ผลกำรศึกษำ (Results)
1) จากผลของการวิเคราะห์ปัจจัย
ส่ว นบุค คลของกลุ่ม แกนน า ประกอบด้ ว ย
ผู้ใหญ่ บ้านและผู้ช่ว ยผู้ใ หญ่ บ้ าน จ านวน
2 คน สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตาบล
ปั นแต จานวน 2 คน ประธานชุม ชนกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
จ านวน 2 คน กลุ่ม แม่ บ้ า น จ านวน 2 คน
กลุ่ ม เยาวชน จ านวน 2 คน เจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุข จานวน 2 คน เจ้ าหน้ าที่องค์การ
บริ หารส่วนตาบล จานวน 2 คน พบว่า ส่วน
ใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง จ านวน 8 คน คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 57.14 มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 20-30 ปี
จ านวน 6 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 42.86 มี
สถานภาพสมรส จ านวน 7 คน คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 50.00 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
จานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 ส่วนใหญ่
มีรายได้ 10,001 บาทขึ ้นไป จานวน 8 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 57.14 ซึ่ง มี ร ายได้ ไ ม่ เ พี ย งพอ
จานวน 11 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 78.57 และ
แกนน าส่ ว นใหญ่ มี โ รคประจ าตัว จ านวน
10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 71.43 โดยส่วนใหญ่
เป็ นโรคเกี่ยวกับข้ อและกระดูก จานวน 4 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 28.57 รองลงมา คือ โรคความ
ดัน โลหิ ต สูง จ านวน 3 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ
21.43 ตามลาดับ
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2) ผลของการวิเคราะห์ ปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็ น
หญิง จานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.67 มี
อายุ 50-59 ปี จานวน 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ
100 มี สถานภาพสมรส จานวน 19 คน คิ ด
เป็ นร้ อยละ 63.33 การศึ ก ษาอยู่ใ นระดับ
ประถมศึ ก ษา และมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
จ านวน 10 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 33.33
ตามลาดับ ผู้เ ข้ าร่ วมกิ จกรรมส่วนใหญ่ เป็ น
กลุ่มผู้สงู อายุ จานวน 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ
100 มีรายได้ 1,001 - 5,000 บาท จานวน
14 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 46.67 มี ร ายได้ ไ ม่
เพี ย งพอ จ านวน 22 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ
73.33 และมี โรคประจ าตัว จ านวน 23 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 76.67 โดยส่วนใหญ่เป็ นโรค
วามดันโลหิตสูง รองลงมา คือ โรคเกี่ยวกับข้ อ
และกระดู ก โรคหัว ใจ และโรคเบาหวาน
ตามลาดับ
3) โครงการที่ ไ ด้ จากการประชุ ม
วางแผนแบบมีสว่ นร่วมของชุมชน
โครงการที่ ด าเนิ น การเสร็ จแล้ ว
จานวน 3 โครงการ ได้ แก่
1) โครงการส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุ
โดยใช้ ห ลัก 5 อ. (อาหาร อารมณ์ อากาศ
ออกกาลังกาย และอุจจาระ) และการเตรี ยม
ความพร้ อมในการดูแ ลสุข ภาพของตนเอง
อย่างเหมาะสม หลังเข้ าร่ วมโครงการพบว่า
ผู้สูงอายุมี สุขภาพร่ า งกายและสุขภาพจิ ต ดี
ขึน้ เนื่ องจาก ผู้สูง อายุมีก ารการออกก าลัง
กายเหมาะสมตามวัย มีการวมกลุม่ เดินเป็ น
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น

ระยะทาง 2-3 กิ โลเมตร ใช้ เ วลาประมาณ
30 นาที มีการออกกาลังกายโดยการงอตัว
ยืดแขน ขา หรื อบิดหมุนร่ างกาย สัปดาห์ละ
3 วั น ๆ ละ 10-20 นาที ผู้ สู ง อายุ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์มากขึ ้น
การรั บ ประทานอาหารที่ ถูก ต้ อ งเหมาะสม
มากขึ น้ มี ก ารดู แ ลสุข ภาพจิ ต โดยการนั่ ง
สมาธิ แ ละปฏิ บัติ ธ รรมสม่ า เสมอ มี ค วามรู้
เจตคติ ทักษะและการปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับการ
ดูแลตนเองได้ ถูกต้ อง ตลอดจนชุมชนมีการ
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการป้องกันโรคต่างๆ
ทางหอกระจายข่าวทุกวันที่ 1 และ 15 ของ
ทุกเดือน
ทังนี
้ ้ ยังปั ญหาและอุปสรรคในการ
จัด ท าโครงการดัง นี ้ ผู้สูง อายุยัง ขาดความ
เข้ าใจ และขาดความสนใจในกิจกรรมเพื่อ
สุขภาพ มีบญ
ั หาด้ านเศรษฐกิจ ขาดความ
อบอุ่น บุตรหลานไปทางานอยู่บ้านคนเดียว
ดัง นัน้ เพื่ อ ช่ วยให้ ผ้ ูสูง อายุมี สุข ภาพจิ ต ที่ ดี
สมาชิ ก ในครอบครั ว อั น ประกอบด้ วย
ลูกหลาน ฯลฯ ควรปฏิบตั ิตอ่ ผู้สงู อายุ ดังนี ้
1. ช่วยทาให้ ผ้ สู งู อายุร้ ู สกึ ว่าตนเอง
ยังมีคณ
ุ ค่า มีความสาคัญและมีความหวังใน
ชี วิ ต เช่ น ขอค าแนะน าต่ า งๆ ขอความ
ช่ ว ยเหลื อ จากผู้ สู ง อายุ ใ ห้ ควบคุ ม ดู แ ล
บ้ านเรื อน เป็ นที่ปรึกษาอบรมเลี ้ยงดูลกู หลาน
2. ควรระมัดระวังคาพูด หรื อการ
กระท าที่ แ สดงออกต่ อ ผู้ สู ง อายุ
เน้ น
ความส าคั ญ ของผู้ สู ง อายุ เ ป็ นอั น ดั บ แรก
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ยกตัวอย่างเช่น เวลารับประทานอาหารเชิญ
ชวนให้ รับประทานอาหารก่อนและตักข้ าวให้
3. ชวนผู้สงู อายุเล่าเรื่ องเหตุการณ์
ประทับใจในอดีตของท่านให้ ฟัง และรับฟั ง
อย่างตังใจ
้ จะทาให้ ผ้ สู งู อายุร้ ู สกึ ว่า ยังมีคน
ชื่นชมในบางส่วนของชีวิตของตนอยู่
4. อานวยความสะดวกให้ ผ้ สู งู อายุ
ปฏิ บัติ กิจ กรรมที่น่าสนใจต่างๆ เช่ น เมื่ อ
ผู้สงู อายุต้องการไปวัดหรื อศาสนสถานต่าง ๆ
ลูก หลาน ควรจัด เตรี ย มข้ า วของต่ า งๆ ให้
และจัดการรับส่งหรื อเป็ นเพื่อน
5. เอาใจใส่ดูแลเรื่ องอาหาร และ
การออกกาลังกายหรื อทางานตามความถนัด
ให้ เหมาะสมกับวัย
6. ที่พกั อาศัย หากผู้สงู อายุต้องการ
แยกบ้ านอยู่ หรื อต้ องการไปอยู่สถานที่ที่รัฐ
จัดให้ ก็ควรตามใจ และพาลูกหลานไปเยี่ยม
เมื่อมีโอกาส ถ้ าหากผู้สงู อายุร้ ูสกึ เป็ นสุข และ
ต้ อ งการอยู่ ร่ ว มกั บ ลูก หลาน ก็ ใ ห้ อยู่ บ้ าน
เดียวกัน เพื่อเกิดความรู้สกึ อบอุน่
7. ช่วยให้ ผ้ สู งู อายุมีโอกาสพบปะ
สัง สรรค์ กั บ ญาติ ส นิ ท และเพื่ อ นร่ ว มวั ย
เดียวกัน โดยการพาไปเยี่ยมเยียน หรื อเชิญ
เพื่อนฝูงญาติมิตร มาสังสรรค์ ที่บ้านเป็ นที่
คลายเหงา พาไปสถานที่ที่เป็ นศูนย์รวมของ
ผู้สงู อายุ เช่น วัด หรื อชมรมผู้สงู อายุในชุมชน
8. ให้ ความสาคัญเห็นคุณค่า และ
เคารพยกย่องนับถือ ด้ วยการเชื่อฟั งคาสัง่
สอนและข้ อแนะนาจากผู้สงู อายุ ร่ วมมือกัน
รักษาฟื น้ ฟูขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมของ
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น

ไทย เช่น ประเพณีรดน ้าดาหัวผู้สงู อายุเนื่อง
ในวันสงกรานต์ เป็ นต้ น
9. ให้ อ ภัยในความหลงลืม และ
ความผิ ด พลาดที่ ผ้ ู สู ง อายุ ก ระท า และ
ยิ่งกว่านัน้ ควรแสดงความเห็นอกเห็นใจที่
เหมาะสมด้ วย
10. ช่วยเหลือดูแลรักษาพยาบาล
ยามเจ็บป่ วย หรื อพาไปตรวจสุขภาพให้ การ
ดูแลอย่างใกล้ ชิดเมื่อเจ็บป่ วยหนัก เรื อ้ รัง
2) การจัดตังกลุ
้ ม่ สุขภาพ เช่น นวด
แผนโบราณสมุนไพร หรื อกลุม่ อื่นๆ ที่สง่ เสริ ม
สุ ข ภาพ หลั ง เสร็ จสิ น้ โครงการ พบว่ า
ผู้เข้ าร่ วม มีความรู้ ในการนวดเพื่อผ่อนคลาย
มีความรู้ ในการทาลูกประคบสมุนไพร และ
สามารถน าความรู้ ไปใช้ ใ นการดูแ ลตนเอง
และผู้อื่นได้ นอกจากนี ้ มีสมาชิกในกลุม่ นวด
แผนโบราณด้ วยสมุนไพร กาลังขยายผลเพื่อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสมุ น ไพรและผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ
สมุนไพร เพื่อส่งจาหน่าย เป็ นการสร้ างรายได้
แก่ สมาชิ ก ด้ ว ย อี ก ทัง้ สมาชิ ก ในกลุ่ม ยัง มี
ความเข้ มแข็ง และมีการรวมกลุม่ ฟื น้ ฟูความรู้
และซัก ถามปั ญหาต่ า งๆ ของสมาชิ ก เพื่ อ
ร่ วมกันแก้ ไข โดยกาหนดเป็ นทุกวันที่ 5 ของ
เดือน
3) โครงการส่งเสริ มผู้สงู วัยใส่ใจรัก
สุขภาพ พบว่าหลังเข้ าร่ วมโครงการผู้สงู อายุ
มีสขุ ภาพอนามัยที่พึงประสงค์ สามารถดูแล
สุขภาพของตัวเองได้ ผู้สงู อายุมีโอกาสแสดง
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ใ น
การส่งเสริ มสุขภาพ ตนเอง ครอบครั ว และ
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ชุมชน ตลอดจนสมาชิ กในครอบครั วมีส่ว น
ร่ วมในการดูแลและส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุ
ด้ วย
จากผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรม
การสร้ างเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุ ก่อนและหลัง
เข้ าร่ วมกิจกรรม พบว่า ผู้สงู อายุมีพฤติกรรม
การสร้ างเสริ มสุขภาพ ก่อนและหลังเข้ าร่ วม
กิจกรรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
0.05 โดยก่ อ นเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมผู้สูง อายุ มี
ระดับพฤติกรรมการสร้ างเสริ มสุขภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.09 และหลังเข้ า
ร่ วมกิจกรรม ผู้สงู อายุมีระดับพฤติกรรมการ
สร้ างเสริ มสุขภาพ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
4.11 (p = 0.00) จาแนกรายด้ านได้ ดงั นี ้
1. ด้ านความรับผิดชอบด้ านสุขภาพ
พบว่า ก่อนและหลังเข้ าร่ วมกิจกรรม พบว่า
ผู้สูง อายุมี พ ฤติ ก รรมด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ
ด้ านสุขภาพ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0.05 (p-value <0.05) โดยก่อนเข้ า
ร่วมกิจกรรมข้ อที่มีคา่ เฉลีย่ มากที่สดุ คือ ท่าน
ไปตรวจสุข ภาพกับ แพทย์ เ พื่ อ ค้ น หาความ
ผิดปกติอย่างน้ อยปี ละครัง้ ค่าเฉลี่ย 2.96 อยู่
ในระดับปานกลาง แต่หลังเข้ าร่วมกิจกรรม มี
ค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับมาก (p = 0.00)
รองลงมา คือ ท่านสังเกตอาการผิดปกติตา่ งๆ
ที่เกิดขึ ้นกับตนเอง ก่อนการเข้ าร่ วมกิจกรรม
มีค่าเฉลี่ย 2.85 อยู่ในระดับปานกลาง และ
หลังเข้ าร่ วมกิ จกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ใน
ระดับมาก (p = 0.00) และ ท่านปรึกษาผู้อื่น
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั ที่เหมาะสมต่อสุขภาพ
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น

ของท่า น มี ค่า เฉลี่ย 2.74 อยู่ใ นระดับ ปาน
กลาง และหลัง เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม มี ค่า เฉลี่ย
4.13 อยูใ่ นระดับมาก (p = 0.00)
2. ด้ า นการออกก าลัง กาย พบว่ า
ก่ อ นและหลัง เข้ าร่ ว มกิ จ กรรม ผู้ สูง อายุ มี
พฤติกรรมด้ านการออกกาลังกาย แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 (p-value
<0.05) โดยก่ อ นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมข้ อ ที่ มี
ค่าเฉลีย่ มากที่สดุ คือ ท่านออกกาลังกาย เช่น
เดินเร็ ว รามวยจีน ราไม้ พลอง ค่าเฉลี่ย 2.98
อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง แต่ ห ลั ง เข้ าร่ วม
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับมาก (p
= 0.03) รองลงมา คือ ท่านออกกาลังกาย
อย่างสม่าเสมอประมาณสัปดาห์ละ 3 ครั ง้
ครัง้ ละประมาณ 20 – 30 นาที มีค่าเฉลี่ย
2.94 อยู่ในระดับปานกลาง และหลังเข้ าร่ วม
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก (p
= 0.03) และท่านออกแรงในการทากิจกรรม
อื่นๆ เช่น ทางานบ้ าน ปลูกต้ นไม้ ก่อนการเข้ า
ร่วมกิจกรรม มีคา่ เฉลีย่ 3.11 อยูใ่ นระดับปาน
กลาง และหลัง เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม มี ค่า เฉลี่ย
4.15 อยูใ่ นระดับมาก (p = 0.03)
3. ด้ านโภชนาการ พบว่า ก่อนและ
หลัง เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ผู้สูง อายุมี พ ฤติ ก รรม
ด้ านโภชนาการ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ที่ระดับ 0.05 (p-value <0.05) โดยก่อนเข้ า
ร่วมกิจกรรมข้ อที่มีคา่ เฉลีย่ มากที่สดุ คือ ท่าน
รั บ ประทานผัก ผลไม้ ค่า เฉลี่ย 3.23 อยู่ใ น
ระดับปานกลาง แต่หลังเข้ า ร่ วมกิ จกรรม มี
ค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก (p = 0.00)
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รองลงมา คื อ ท่านดื่ม นา้ สะอาดอย่างน้ อ ย
วันละ 6–8 แก้ ว มีค่าเฉลี่ย 3.30 อยู่ในระดับ
ปานกลาง และหลั ง เข้ าร่ วมกิ จ กรรม มี
ค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับมาก (p = 0.04)
และท่านดื่มเครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพ เช่น นม น ้า
เต้ าหู้ หรื อน ้าสมุนไพร มีค่าเฉลี่ย 3.20 อยู่ใน
ระดับปานกลาง และหลังเข้ าร่ วมกิจกรรม มี
ค่าเฉลีย่ 4.04 อยูใ่ นระดับมาก (p = 0.00)
4. ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
พบว่าก่อนและหลังเข้ าร่ วมกิจกรรม ผู้สงู อายุ
มีพฤติกรรมด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
แตกต่า งกัน อย่า งมี นัย สาคัญ ที่ ร ะดับ 0.05
(p-value <0.05) โดยก่อนเข้ าร่วมกิจกรรมข้ อ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านเป็ นที่ปรึ กษา
ให้ ค าแนะน าและให้ ก าลั ง ใจกั บ คนใน
ครอบครั ว ก่ อ นการเข้ าร่ วมกิ จ กรรม มี
ค่าเฉลีย่ 3.35 อยูใ่ นระดับปานกลาง และหลัง
เข้ าร่ วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดับ
มาก (p = 0.01) รองลงมา คือ ท่านได้ รับ
ความช่ ว ยเหลื อ จากคนในครอบครั ว หรื อ
บุคคลอื่นเมื่อต้ องการ ค่าเฉลี่ย 3.43 อยู่ใน
ระดับปานกลาง แต่หลังเข้ า ร่ วมกิ จกรรม มี
ค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับมาก (p = 0.00)
และท่านพบปะพูดคุยกับเพื่อนบ้ าน ก่อนการ
เข้ าร่ วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 3.34 อยู่ในระดับ
ปานกลาง และหลั ง เข้ าร่ วมกิ จ กรรม มี
ค่าเฉลีย่ 4.11 อยูใ่ นระดับมาก (p = 0.19)
5. ด้ านการพัฒนาด้ านจิตวิญญาณ
พบว่าก่อนและหลังเข้ าร่ วมกิจกรรม ผู้สงู อายุ
มีพฤติกรรมด้ านการพัฒนาด้ านจิตวิญญาณ
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น

แตกต่า งกัน อย่า งมี นัย สาคัญ ที่ ร ะดับ 0.05
(p-value <0.05) โดยก่อนเข้ าร่ วมกิจกรรมข้ อ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ท่านเตรี ยมพร้ อมที่
จะพบความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ค่าเฉลี่ย
3.23 อยู่ในระดับปานกลาง แต่หลังเข้ าร่ วม
กิ จ กรรม มี ค่ า เฉลี่ย 4.19 อยู่ใ นระดับ มาก
(p = 0.00) รองลงมา คือ ท่านแสวงหาและ
ปฏิบตั ิในสิ่งที่ทาให้ ชีวิตมีความสุข ก่อนการ
เข้ าร่ วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 3.06 อยู่ในระดับ
ปานกลาง และหลั ง เข้ าร่ วมกิ จ กรรม มี
ค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับมาก (p = 0.01)
และท่ า นด าเนิ น ชี วิ ต ในวั ย สู ง อายุ ต ามที่
มุง่ หวังไว้ ก่อนการเข้ าร่วมกิจกรรม มีคา่ เฉลี่ย
3.19 อยู่ในระดับปานกลาง และหลังเข้ าร่ วม
กิ จ กรรม มี ค่ า เฉลี่ย 4.13 อยู่ใ นระดับ มาก
(p = 0.01)
6. ด้ านการจั ด การความเครี ย ด
พบว่าก่อนและหลังเข้ าร่ วมกิจกรรม ผู้สงู อายุ
มี พ ฤติ ก รรมด้ านการจั ด การความเครี ย ด
แตกต่า งกัน อย่า งมี นัย สาคัญ ที่ ร ะดับ 0.05
(p-value <0.05) โดยก่อนเข้ าร่วมกิจกรรมข้ อ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ท่านบอกกับตนเอง
ว่าปั ญหาทุกอย่างแก้ ไขได้ ค่าเฉลี่ย 2.98 อยู่
ในระดับปานกลาง แต่หลังเข้ าร่วมกิจกรรม มี
ค่า เฉลี่ ย 4.16 อยู่ใ นระดับ มาก และ ท่ า น
สามารถเผชิญกับปั ญหาต่างๆ ได้ อย่างมีสติ
ค่าเฉลี่ย 3.04 อยู่ในระดับปานกลาง แต่หลัง
เข้ าร่ วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับ
มาก (p = 0.00) รองลงมา คือ ท่านผ่อน
คลายความเครี ยดโดยการทางานอดิเรกหรื อ
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การออกกาลังกาย ก่อนการเข้ าร่ วมกิจกรรม
มีค่าเฉลี่ย 2.95 อยู่ในระดับปานกลาง และ
หลังเข้ าร่ วมกิ จกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.13 อยู่ใน
ระดับมาก (p = 0.04) และท่านพยายาม
ค้ นหาสาเหตุของความไม่สบายใจและแก้ ไขที่
สาเหตุ ก่อนการเข้ าร่ วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย
2.84 อยู่ในระดับปานกลาง และหลังเข้ าร่ วม
กิ จ กรรม มี ค่ า เฉลี่ย 4.11 อยู่ใ นระดับ มาก
(p = 0.00)
วิจำรณ์ (Discussion)
จ า ก ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ร ะ ดั บ
พฤติ ก รรมการสร้ างเสริ ม สุข ภาพผู้สูง อายุ
ก่อนและหลังเข้ าร่วมกิจกรรม พบว่า ผู้สงู อายุ
มีพฤติกรรมการสร้ างเสริ มสุขภาพ ก่อนและ
หลัง เข้ าร่ ว มกิ จ กรรม แตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 (p = 0.00) ทังนี
้ ้เป็ น
เพราะว่า ชุม ชนเห็ น ความส าคัญ ของการมี
ส่ว นร่ ว มในการสร้ างเสริ ม สุข ภาพผู้สูง อายุ
โดยได้ รั บ ความ ร่ ว มมื อ จากผู้ สูง อายุ
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข (อสม.) และ
หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ นอย่า งดี อี ก ทัง้
อาสาสมัครสาธารณสุขเองเป็ นผู้ที่ คุ้นเคย
พืน้ ที่ ท างานด้ า นนี เ้ ป็ นประจา มี ความรู้
เกี่ยวกับการทางาน และเข้ าใจพื ้นที่ ปั ญหา
และความต้ องการของชุมชนอย่างดี โดยมี
การจัด ท าโครงการให้ ค วามรู้ กิ จ กรรมการ
ป้ องกั น โรคต่ า งๆ การออกก าลัง กาย การ
รับประทานอาหารให้ ครบหลัก 5 หมู่ มีแกน
นาเพื่อสร้ างเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุ การจัดตัง้
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กลุ่มสุขภาพทาให้ ผ้ ูสูงอายุมีพฤติก รรมการ
ดูแลตนเองที่เหมาะสม มีสุขภาพดีและรู้ จัก
การเข้ า สัง คมมากขึน้ จึ ง กล่า วได้ ว่า การมี
ส่วนร่ วมของชุมชนในการสร้ างเสริ มสุขภาพ
ผู้สงู อายุ โดยใช้ กระบวนการ AIC มีผลทาให้
ชุมชนมีความรับรู้ การมีสว่ นร่ วมในการค้ นหา
ปั ญหา วิเคราะห์ประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ ้น ร่ วม
สะท้ อนมุ ม มองของชุ ม ชนเห็ น ปั ญหาของ
ชุมชนและสร้ างความตระหนักถึงผลกระทบ
ด้ านสุขภาพทัง้ ต่อครอบครั วและชุมชนเกิ ด
เครื อ ข่ า ยการท างานร่ ว มกั น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
สุข ภาพ และร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น
กิ จ กรรมต่า งๆ เพื่ อ สร้ างเสริ ม พฤติ ก รรม
สุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุใ น
ชุมชน เพื่อให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ ในการ
ทางานร่ วมกัน เป็ นการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิ
จริ งในสิ่งที่เห็นว่าที่มีคุณค่า เป็ นประโยชน์
และความจาเป็ นของชุมชนที่สนองต่อความ
ต้ องการของชุมชนอย่างแท้ จริ ง ซึ่งสอดคล้ อง
กับงานวิจัยของ จิณณ์ณิชา พงษ์ ดี (2558)11
ศึก ษาเรื่ อ ง ปั ญ หาและความต้ อ งการด้ า น
สุขภาพของผู้สงู อายุ ในเขตพื ้นที่รับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ ตาบลบ้ าน
เหมือ งแบ่ง ตาบลหนองหญ้ าปล้ อง อ าเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับ
การวัดปั ญหาสุขภาพในมุมมองของผู้สงู อายุ
ซึ่ง พบว่า ผู้สูง อายุรับ รู้ ว่า ตนเองมี ปัญ หา
สุขภาพในระดับมาก และสอดคล้ องกับการ
วิจยั ของ ไพบูลย์ พงษ์ แสงพันธ์ และยุวดี รอด
จากภัย (2558)12 ศึกษา เรื่ อง การมีส่วนร่ วม
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ของชุมชนในการส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุใน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย และแนวทาง
การด าเนิ น งานด้ า นการส่ง เสริ ม สุข ภาพใน
ชุ ม ชนโดยใช้ การมี ส่ ว นร่ วมของชุ ม ชน
ประกอบด้ วย 1) การจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ และการวางแผนด าเนิ น งานอย่า งมี
ส่วนร่ วม และกาหนดประเด็นในการส่งเสริ ม
สุขภาพผู้สงู อายุ ซึ่งประกอบด้ วยการส่งเสริ ม
สุขภาพกายและสุขภาพจิ ตของผู้สูง อายุใ น
ชุมชน 2) เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขอาสาสมัคร
สาธารณสุขในชุมชนผู้สงู อายุและประชาชน
ในชุ ม ชนเข้ าใจแนวคิ ด และกระบวนการ
ส่งเสริ มสุขภาพมากขึน้ โดยประยุกต์แนวคิด
เกี่ ย วการพั ฒ นาสุ ข ภาพภาคประชาชน
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพแนวคิดการสร้ างพลัง
อานาจและแนวคิดการทางานโดยอาศัยภาคี
เครื อข่ายซึ่งเป็ นกระบวนการที่สาคัญในการ
ส่ ง เสริ มความเข้ มแข็ ง ให้ ชุ ม ชน พั ฒ นา
ศักยภาพด้ านการส่งเสริ มสุขภาพด้ วยตนเอง
และเกิ ด การปฏิ บัติ ด้ า นพฤติ ก รรมส่ง เสริ ม
สุขภาพที่เหมาะสม และจากผลการวิเคราะห์
ระดั บ พฤติ ก รรมการสร้ างเสริ มสุ ข ภาพ
ผู้สงู อายุ ก่อนและหลังเข้ าร่วมกิจกรรม พบว่า
หลังเข้ าร่วมกิจกรรมผู้สงู อายุมีพฤติกรรมการ
สร้ างเสริ มสุขภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
4.11 ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ปานชีวา
ณ หนองคาย (2551)13 ศึกษา เรื่ อง การ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมเพื่อ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุข ภาพผู้สูง อายุใ น
จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า หลังการ
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น

เข้ าร่ วมกิ จ กรรมเรี ยนรู้ แบบมี ส่ ว นร่ วม
ผู้สูงอายุมีสุข ภาพโดยรวม และรายด้ านทัง้
7 ด้ าน ดีขึ ้นกว่าก่อนการจัดรูปแบบการเรี ยนรู้
แบบมีส่ว นร่ ว มอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
ชนัญธวีร์ ฐิ ตวัฒนานนท์ (2552)14 ศึกษา
เรื่ อง การพัฒนาการมีส่วนร่ วมของชุมชนใน
การวางแผนกิ จกรรมส่งเสริ มสุขภาพโดยใช้
กระบวนการ AIC: กรณีศกึ ษาชุมชนในตาบล
หนองไผ่ล้อมอาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการ AIC ส่งผลให้
กลุ่ ม สามารถร่ ว มกั น วางแผนได้ โดยการ
สะท้ อนภาพในอดี ตและปั จจุบัน เกิ ดความ
ต้ องการที่ จ ะแก้ ไขและพั ฒ นา ก าหนด
วิ สั ย ทั ศ น์ สุ ข ภาพของต าบลได้ กลุ่ ม ได้
แลกเปลีย่ นข้ อคิดเห็นหาแนวทางในการแก้ ไข
ปั ญ หา/พัฒ นาสุข ภาพของต าบล ตัด สิน ใจ
ร่ ว มกั น ในการจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของ
แผนงาน/โครงการที่ จ ะด าเนิ น การและ
สามารถก าหนดผู้รั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรมที่ จ ะ
ปฏิ บัติโดยเขี ยนรายละเอี ยดในแผนปฏิ บัติ
การได้ ซึ่งการวางแผนแบบมีส่วนร่ วมอย่าง
สร้ างสรรค์ (AIC) เป็ นวิธีที่เหมาะสมทาให้ มี
การรวมกลุ่มจากหลายฝ่ าย ได้ ร่ว มสะท้ อ น
มุมมองของชุมชนเห็นปั ญหาของชุมชนและ
สร้ างความตระหนักถึงผลกระทบด้ านสุขภาพ
ทังต่
้ อครอบครัวและชุมชนเกิดเครื อข่ายการ
ทางานร่ ว มกัน เพื่ อ ส่ง เสริ ม สุข ภาพซึ่ ง เป็ น
วิธีการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่ วมที่มีความ
ต่ อ เนื่ อ งและยั่ง ยื น และสอดคล้ อ งกั บ
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การศึกษาของ ศริ ญญา นพวิบลู ย์ (2556)15
ศึก ษา เรื่ อ ง การพัฒ นาการมี ส่ว นร่ ว มของ
ชุมชนในการส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุบ้านคุก
เหนื อ อ าเภอศรี สัช นาลัย จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย
ผลการวิจัย พบว่า ระดับ การมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนในการส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุบ้านคุก
เหนือ หลังร่วมทากิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้ า
ร่ ว มกิ จ กรรม อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ 0.05 และเป็ นไปในทิศทางเดียวกับ
งานวิจยั ของ ไพบูลย์ พงษ์ แสงพันธ์ และยุวดี
รอดจากภัย (2558)12 ศึกษา เรื่ อง การมีสว่ น
ร่วมของชุมชนในการส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุ
ใ น ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ ภาวะสุขภาพของ
ตนเองส่ว นใหญ่ ร้ ู สึก ว่า มี สุข ภาพดี ร้ อยละ
46.7 และรู้สกึ ว่าสุขภาพไม่ดี ร้ อยละ 18.6
ข้ อยุติ (Conclusions)
หลังจากผู้สงู อายุได้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
การมี ส่ว นร่ ว มของชุม ชนในการสร้ างเสริ ม
สุข ภาพผู้สูงอายุ โดยใช้ กระบวนการ AIC :
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุข ภาพต าบลปั นแต
อ าเภอควนขนุ น จั ง หวั ด พั ท ลุ ง พบว่ า
ผู้สงู อายุมีการดูแลสุขภาพของตนเอง ได้ รับรู้
ถึงประโยชน์ของอาหารที่บริ โภคที่มีประโยชน์
ต่อร่างกาย การออกกาลังกายที่เหมาะสมกับ
วัย ผู้สงู อายุมีการพูดคุย เกิดการผ่อนคลาย
ได้ ร่วมทากิจกรรมกลุ่ม ไม่เกิดอาการเครี ยด
และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ อย่างปกติสขุ
ตลอดจนเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข อาสาสมัคร
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น

สาธารณสุขในชุมชน และประชาชนในชุมชน
เข้ าใจแนวคิ ด และกระบวนการส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพมากขึ น้ และเกิ ด การปฏิ บั ติ ด้ าน
พฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพที่เหมาะสม
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิ จัย เรื่ อ ง การมี ส่ว นร่ ว ม
ของชุมชนในการสร้ างเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุ
โดยใช้ กระบวนการ AIC : โรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตาบลปั นแต อาเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง พบว่า ยังมีผ้ สู งู อายุยงั ไม่ได้ ให้
ความสาคัญกับการเรี ยนรู้ หรื อหาสิ่งใหม่ๆ ที่
จะน ามาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ ใ นการดู แ ล
สุ ข ภาพของตนเอง รั บ ประทานอาหาร
ประเภทเนื ้อสัตว์ติดมัน มีความเครี ยด และมี
บัญ หาด้ า นเศรษฐกิ จ ส่ ง ผลให้ ข าดความ
สนใจในกิ จ กรรมเพื่ อ สุ ข ภาพ ผู้ วิ จั ย จึ ง มี
ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ เป็ นแนวทางในการแก้ ไ ข
ปั ญหา ดังนี ้
1. ในการจัด กิ จ กรรมใดๆ ควร
คานึงถึงปั จจัยและสภาพแวดล้ อมของชุมชน
รวมถึงข้ อจากัดต่างๆ ของผู้สงู อายุแต่ละคน
ด้ วย หากผู้สงู อายุมีปัญหาด้ านเศรษฐกิจ มี
รายได้ ไม่เพียงพอควรมีการสอนอาชีพให้ แก่
ผู้ สู ง อายุ เพื่ อ ให้ ผู้ สูง อายุ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของ
ตนเอง มี คุณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ น้
ส่งผลต่อการใช้ ชีวิตอย่างปกติสขุ ต่อไป
2. ผู้สูง อายุบ างคนยัง มี วิ ธี ดูแ ล
ตนเองหรื อจัดการความเครี ยดของตนเองไม่
ถูกต้ อง ดังนันในการจั
้
ดกิจกรรมควรเน้ นการ
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เปิ ดโอกาสให้ ผ้ สู งู อายุได้ พบปะ เพื่อนๆ และมี
ห้ องเรี ยน ห้ องสันทนาการ จัดกิจกรรมอบรม
จริ ยธรรม เนื่องจากผู้วิจัยมีความเห็นว่าการ
จัดกิจกรรมทางสังคมที่ม่งุ เน้ นไปในทางการ
บริ หารจิตใจให้ กับผู้สงู อายุ จะเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาส่งเสริ มสุขภาพกายและจิตใจ
ของผู้สงู อายุได้
3. จากผลการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
พบว่า ยังมีผ้ ูเ ข้ าร่ วมกิ จกรรมบางคนไม่เข้ า
ร่วมกิจกรรม ดังนัน้ ควรส่งเสริ มความสัมพันธ์
ในครอบครัว โดยการให้ บุตรหลานหรื อคน
ใกล้ ชิด กระตุ้นเตือนให้ เห็นความสาคัญของ
การเรี ย นรู้ กระบวนการด้ านสุข ภาพ ชวน
ผู้สงู อายุเล่าเรื่ องเหตุการณ์ประทับใจในอดีต
ของท่า นให้ ฟั ง และรั บฟั ง อย่า งตัง้ ใจ พา
ผู้สงู อายุไปออกกาลังกาย หรื อทางานอดิเรก
ตามความถนั ด เพื่ อ ใช้ เวลาว่ า งให้ เป็ น
ประโยชน์ จะทาให้ ผ้ สู งู อายุร้ ู สกึ ว่ายังมีคนชื่น
ชมในบางส่ว นของชี วิ ต ของตนอยู่ เพื่ อ ให้
ผู้สงู อายุมีความรู้สกึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า
กำรศึกษำครัง้ ต่ อไป
1. ควรทาวิจัยแบบเจาะจงเพื่อหา
แนวทางพั ฒ นาเฉพาะด้ าน เช่ น ด้ าน
สวัสดิการผู้สูงอายุ ด้ านสุขภาพกาย ด้ าน
สุข ภาพจิ ต ด้ านสภาพแวดล้ อ ม หรื อ ด้ า น
ครอบครั ว สั ง คม เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อมู ล ในการ
พัฒนาที่เจาะลึกยิ่งขึ ้น
2. ควรพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ เพื่อส่งเสริ มการปฏิบตั ิพฤติกรรม
สุข ภาพ หรื อ พฤติ ก รรมส่ง เสริ ม สุข ภาพ
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น

ผู้สูง อายุอ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และสอดคล้ อ งกับ
บริ บทของชุมชน
3. การสร้ างเสริ มสุขภาพทุกกลุ่ม
อายุ เพื่อสามารถนาไปใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐาน
ร ว ม ถึ ง เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ตุ้ น เ ตื อ น ใ ห้ เ ห็ น
ความสาคัญของการดูแลผู้สงู อายุ ตลอดจน
เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงานสร้ างเสริ ม
สุขภาพได้ อย่างครอบคลุมต่อไป
สถำนะองค์ ควำมรู้
จากผลการวิจยั ข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า
การมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ของผู้สงู อายุ
เป็ นสิง่ ที่มีประโยชน์ เป็ นกลยุทธ์สาคัญในการ
สร้ างเสริ มสุขภาพของผู้สงู อายุ โดยการเปิ ด
โอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมค้ นหาปั ญหา
เป็ นการแสดงถึงศักยภาพของประชาชน และ
การเห็นความสาคัญในการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ เพื่อ สร้ างเป้าหมายในการพัฒ นา
เกิดการวางแผน และตัดสินใจร่ วมกัน สร้ าง
การยอมรับ ความรับผิดชอบให้ กบั ครอบครัว
และชุมชม เพื่อให้ ผ้ ูสูงอายุมีความรู้ สึกว่า
ตนเองมีคณ
ุ ค่า ตลอดจนเพื่อให้ ผ้ สู งู อายุใน
ชุ ม ชนมี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลสุข ภาพอย่ า ง
ต่อเนื่อง และยัง่ ยืน
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