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บทคัดย่อ 
การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการอย่างมีสว่นร่วม (PAR : Participatory Action 

Research) มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการมีสว่นร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุ
2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการสร้างเสริมสขุภาพ กลุม่ศึกษาที่ใช้ในการ
วิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย แกนน าชุมชน จ านวน 14 คน และกลุม่ผู้สงูอาย ุจ านวน 30 คน ใช้วิธีการ
คดัเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้าง
เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติการแจกแจงความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย และ
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ Paired T-test 

ผลการวิจยัพบวา่  ผู้สงูอายมุีระดบัพฤติกรรมการสร้างเสริมสขุภาพ ก่อนและหลงัเข้าร่วม
กิจกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยก่อนเข้าร่วมกิจกรรมผู้ สูงอายุมีระดับ
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.09 และหลงัเข้าร่วมกิจกรรม 
ผู้สงูอายมุีระดบัพฤติกรรมการสร้างเสริมสขุภาพ อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 4.11 (p < 0.05)  และ
กิจกรรมที่ได้รับการคดัเลือกจากชุมชน 3 อนัดบั ประกอบด้วย 1) กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ 2) กิจกรรมการนวดแผนโบราณสมุนไพร และ 3) กิจกรรมการสร้างเสริมสขุภาพ
ผู้สงูอาย ุ 
ค ำส ำคัญ : ผู้สงูอาย ุการสร้างเสริมสขุภาพ กระบวนการ AIC. 
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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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ภมิูหลังและเหตุผล (Background and rationale)  
 ในสถานการณ์ปัจจุบนัประเทศไทย

มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากรผู้สงูอายุ
เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว และเมื่อปี พ.ศ.2553–
2557 ที่ผา่นมาประชากรผู้สงูอายใุนประเทศไทย 
มีราว 10 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 15.3 ของ
ประชากรทัง้หมด อีก 20 ปีข้างหน้า ใน        
พ.ศ.2577 ประชากรผู้สงูอายจุะเพิ่มสงูขึน้ถึง 
19 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของ
ประชากรทัง้หมด (สถาบนัวิจยัประชากรและ 
สงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล, 2557)1 และจาก
ข้อมูลประชากรของประเทศไทยปี  2556 
ประชากรไทยมีจ านวน 64.6 ล้านคน เป็น
ผู้ สูงอายุมากถึง 9.6 ล้านคน คาดว่าในปี 
2573 จะมีจ านวนผู้สูงอายุ 17.6 ล้านคน 
(ร้อยละ 26.3) และปี 2583 จะมีจ านวนถึง 
20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ซึ่งหน่วยงานทัง้
ภาครัฐ และเอกชน ได้ร่วมกนัด าเนินงานเพื่อ
คุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนสถานภาพ 
บทบาทและกิจกรรมของผู้ สูงอายุ (มูลนิธิ
สถาบนัวิจยัและพฒันาผู้สงูอายไุทย, 2556)2  
 ปัจจบุนัประเทศไทยก าลงัอยู่ในช่วง
การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุโดย
สมบรูณ์ (Aged Society) โดยจากข้อมลูของ 
United Nations World Population Ageing 
พบว่า หลงัจากปี 2552 ประชากรที่อยู่ในวยั
พึ่งพิงได้แก่ เด็กและผู้ สูงอายุ จะมีจ านวน
มากกว่าประชากรในวัยแรงงาน และในปี 
2560 จะเป็นครัง้แรกในประวัติศาสตร์ที่
ประชากรเด็กจะมีจ านวนน้อยกว่าผู้ สูงอาย ุ

สถานการณ์นีเ้ป็นผลมาจากการลดภาวะ
เจริญพนัธ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่าง
ต่อเนื่องของระดบัการตายของประชากร ท า
ให้จ านวนและสดัสว่นประชากรผู้สงูอายขุอง
ไทยเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว (มูลนิธิสถาบนัวิจัย
และพัฒนาผู้ สูงอายุไทย, 2556)2 อีกทัง้ใน
สงัคมไทยนัน้มีสาเหตุหลกัเนื่องมาจากการ
ลดลงของภาวะเจริญพนัธุ์อย่างรวดเร็วท าให้
เกิดการเพิ่มจ านวนและสัดส่วนประชากร
ผู้สงูอายแุละสง่ผลกระทบตอ่สงัคมและระบบ
เศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสงัคมคือการพงึพิง 
สมาชิกในครอบครัวที่สงูขึน้ อนัเนื่องมาจาก 
ภาวะถดถอยทางกายภาพของผู้สงูอายุ ซึ่ง
ปรากฏการณ์ดังกล่าวนีจ้ะส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะยาว (สุชาดา 
ทวีสทิธ์ิ และ สวรัย บณุยมานนท์, 2553)3 
 จากผลจากบนัทึกการตรวจสขุภาพ
ผู้ สูงอายุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลปันแต ปี 2558 พบวา่ การเจ็บป่วยของ
ผู้สงูอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเรือ้รัง ได้แก่ 
โรคความดนัโลหิตสงู โรคเบาหวาน โรคหวัใจ 
โรคข้อเข่าเสื่อม ผู้สงูอายุบางคนมีปัญหาใน
เร่ืองการปวดเมื่อยตามร่างกาย สายตาพร่า
มวั เป็นอุปสรรคในการด าเนินชีวิต และยงัมี
ผู้สงูอายบุางสว่นถกูทอดทิง้ให้อยู่เพียงล าพงั 
คนในครอบครัวต้องไปท างาน ไม่ได้รับการ
เอาใจใส่จากครอบครัวท าให้ผู้ สูงอายุเหงา
ว้าเหว่ไม่ ร่าเริง และไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรม
ในชุมชน เวลาว่างจากการประกอบอาชีพมี
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การรวมกลุ่มท ากิจกรรมแต่ยังขาดความ
ยั่งยืนของกิจกรรม จากปัญหาสุขภาพของ
ผู้ สูงอายุส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วน
เก่ียวข้อง ต้องสญูเสียค่าใช้จ่ายในการดูแล
สขุภาพผู้สงูอายเุพิ่มมากขึน้ อีกทัง้ก่อให้เกิด
ภาวะพึ่งพาบคุคลอื่น ครอบครัว ชุมชน ฯลฯ 
รัฐบาลไทยเล็งเห็นความส าคัญของปัญหา
สุขภาพในผู้ สูงอายุจึงได้ก าหนดนโยบาย
ส่งเสริมสขุภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย ตาม
นโยบายเมืองไทยสขุภาพดี โดยเน้นสง่เสริม
ให้ผู้สงูอายมุีสขุภาพดีทัง้ใจและกาย ในสว่น
ของกระทรวงสาธารณสขุ ก็มีเป้าหมายใน
การดแูลสร้างเสริมสขุภาพฯ มีหน่วยงานใน
กระทรวงสาธารณสขุที่รับผิดชอบในเร่ืองของ
ผู้สงูอาย ุ เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสูว่ยั
สงูอายุที่มีคุณภาพ เพราะสขุภาพร่างกาย
ของคนวยัสงูอายนุัน้ มีโอกาสเสีย่งในการเกิด
โรคภยัไข้เจ็บต่างๆ ได้ง่าย ซึ่งจะสอดคล้อง
กบัแผนการพฒันาผู้สงูอายแุหง่ชาติ ฉบบัที่ 2 
(พ.ศ.2545-2564) ที่เน้นลกัษณะของการมอง
คนเป็นจุดศนูย์กลางของการพฒันา ซึ่งได้มี
กา รจัดตั ง้ คณะกรรมการส่ ง เ ส ริมและ
ประสานงานผู้ สูงอายุแห่งชาติจากหลาย
หน่วยงานและก าหนดผู้ รับผิดชอบในแต่ละ
ด้านอย่างชัดเจน  และผลักดันให้เกิด
พระราชบญัญัติผู้สงูอายแุห่งชาติ (กระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์, 
2550) 4  ดังนัน้  การมีสุขภาพที่ดีทั ง้ทาง
ร่างกายและจิตใจจึง เ ป็นสิ่งที่ทุกคนพึง
ปรารถนา  รวมถึ งการ ไม่ เ จ็ บ ป่วยห รือ

ปราศจากโรคและยังรวมถึงการมีสุขภาพที่
สมบรูณ์ของร่างกายจิตใจ อารมณ์ สงัคมอีก
ด้วย 
 อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานสร้าง
เสริมสขุภาพและการดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านมา 
ด าเนินการแบบแยกสว่น และขาดการมีสว่น
ร่วม โดยการดแูลสขุภาพและความเจ็บป่วย
เป็นภาระหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข 
การดูแลในมิติทางสงัคมและวฒันธรรมเป็น
หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยที่ท าหน้าที่จัด
สวัสดิการ (ส านักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา
หลักประกันสุขภาพไทย, 2553)5 การ
พัฒนาการมีส่วน ร่วมในการสร้าง เส ริม
สขุภาพผู้สงูอายนุัน้ จะต้องให้ประชาชนได้มี
โอกาสเข้าร่วมในการด า เนินงานพัฒนา 
ตัง้แต่เร่ิมต้นจนเสร็จสิน้กระบวนการ โดยที่
เข้าไปมีส่วนร่วมอาจเป็นขัน้ตอนใดขัน้ตอน
หนึ่ง หรือทกุขัน้ตอน ซึ่งมีความคิดเห็นและ
ความรับผิดชอบร่วมกันต่อการด าเนินการ
พฒันาไปในทิศทางที่ต้องการเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ ส าหรับการสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชนนัน้ มีรายงานการ
วิจัยที่สนับสนุนว่า การท ากิจกรรมโดยใช้
กระบวนการกลุม่ ที่เรียกว่า เทคโนโลยีเพื่อ
การมีสว่นร่วม (Technology of Participation) 
เป็นวิ ธีการส าคัญที่สามารถน ามาใช้ใน
สถานการณ์ที่มีความหลากหลายเป็นวิธีการ
ที่ ช่ ว ย ใ ห้สมา ชิกกลุ่มทุกคนไ ด้ ร่ วมกัน      
สรรค์สร้าง เพื่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของ
กระบวนการที่ชัดเจน  จนกลุ่มสามารถ
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กลัน่กรองความคิดที่มีอยู่ทัง้หมดออกมาเป็น
ประเด็นความเห็นพ้องต้องกันที่น าไปปฏิบตัิ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พานทอง ผดุพ่อง, 
วิรัติ ปานศิลา, ดนยั ธีวนัดา 2554)6 ที่ผา่นมา
รูปแบบการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุต าบลปันแต่ยังมีปัญหาทัง้ในส่วน
ของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลปันแต 
พบว่ า ก า รดู แ ลส ร้ า ง เ ส ริ ม สุข ภาพ ไม่
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  กระบวนการ
ด าเนินงานยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน อีกทัง้
บคุลากรมีน้อย และยงัขาดทกัษะในการสร้าง
เสริมสขุภาพ ขาดการประสานการมีสว่นร่วม
และการสง่ตอ่ข้อมลูผู้สงูอายทุี่เป็นระบบ  
 ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญใน
เร่ืองการส่งเสริมสขุภาพเร่ิมจากแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 9 จน
ต่อเนื่องถึงฉบบัที่ 10 ได้น าแนวคิดในการ
ส่งเสริมสขุภาพซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึน้
อย่างต่อเนื่องของบุคคล มุ่งหวังที่จะท าให้
เกิดการเปลีย่นแปลงภาวะสขุภาพในทางบวก 
พัฒนาบุคคลมีระดับสุขภาพที่ดีขึน้ ในการ
ส่ง เส ริมสุขภาพร่างกายและจิตใจของ
ผู้ สูงอายุนอกจากผู้ สูงอายุต้องดูแลสุขภาพ
ของตนเองแล้วแรงสนับสนุนทางสังคม 
(Social Support) อนัได้แก่ครอบครัวชุมชน 
หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ  ในชุมชนมี
ความส าคญัอย่างยิ่งในการส่งเสริมสุขภาพ 
ซึ่งต้องอาศยัการมีสว่นร่วมของชุมชนในการ
ฟื้นฟูการรักษาสุขภาพเพื่อให้ผู้ สูงอายุมี
สุขภาพสมบูรณ์ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคม สามารถด าเนินชีวิตอยู่ใน
สงัคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งการมีส่วนร่วม
ของชมุชน ท าให้ชมุชนนัน้เป็นผู้คิดค้นปัญหา
เ ป็นผู้ น าทุกอย่าง  ซึ่ ง ไม่ ใช่ การก าหนด
ภายนอกแล้วให้ชุมชนเข้าร่วมแต่เป็นเร่ืองที่
ชมุชนคิดเอง โดยแบ่งการมีสว่นร่วมออกเป็น 
5 ขัน้ตอน คือ 1) การมีสว่นร่วมในการค้นหา
ปัญหาและจัดล าดบัความส าคญัของปัญหา 
ร่วมในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและที่มาของ
ปัญหา 2)  ร่วมในการเลือกวิ ธีการและ
วางแผน 3) ร่วมในการแก้ปัญหา 4) ร่วมใน
การด าเนินงานตามแผน และ 5) ร่วมในการ
ประเมินผลวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและ
ปัจจัยที่มีส่วนท าให้เกิดผลส าเร็จ และอาจ
กลา่วได้วา่เป็นการเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น
และมีพลังของชุมชนในการตัดสินใจเพื่อ
ก าหนดเป้าหมายของสังคมจัดทรัพยากร
เพื่อให้บรรลเุป้าหมายนัน้และเป็นการปฏิบตัิ
ตามแผนการหรือโครงการต่างๆ (กณิกนนัต์ 
หยกสกลุ, 2551)7  
 จ า ก ปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว ข้ า ง ต้ น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปันแต 
อ า เ ภอควนขนุน  จั ง หวัดพัทลุ ง  ไ ด้ ใ ห้
ความส าคญัในการสง่เสริมสขุภาพประชาชน 
มุ่ งมั่นสนับสนุนโยบายของ รัฐบาลเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการ โดย
ในปี 2560  ได้จดัท าโครงการสง่เสริมสขุภาพ
ผู้ สู ง อ ายุ โ รค ข้ อ เ ข่ า เ สื่ อ ม ด้ วยศาสต ร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
เพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกในรักษามากขึน้ 
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แบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ และเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง
ของผู้ รับบริการมากยิ่งขึน้ ดังนัน้เพื่อให้เกิด
การพัฒนาระบบบริการด้านการส่งเสริม
สขุภาพของผู้สงูอายุให้อยู่ในระดบัที่ดีและมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ผู้ วิจัยจึงมีความ
สนใจศกึษา เร่ือง การมีสว่นร่วมของชุมชนใน
การสร้าง เส ริมสุขภาพผู้ สูงอายุ  โดยใ ช้
กระบวนการ AIC : โรงพยาบาลส่งเสริม
สขุภาพต าบลปันแต อ าเภอควนขนนุ จงัหวดั
พทัลุง โดยการน าทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนมาจัดท าเป็นรูปแบบ กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนชักจูงให้ผู้ สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างสขุภาพมากขึน้ ทัง้นีผ้ลที่
ได้จากการวิจยัสามารถน าไปใช้ในการพฒันา
งานด้านการสง่เสริมสขุภาพและคณุภาพชีวิต
ผู้ สูงอายุให้เป็นแนวทางปฏิบัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ห รือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการเตรียมความพร้อมของชุมชน
ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ
ชุมชนอื่นๆ ยงัสามารถน ารูปแบบการมีส่วน
ร่วมไปประยกุต์ใช้ตามความเหมาะสมเพื่อให้
เกิดประโยชน์ในชมุชนของตน ตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ (Objective) 
 เพื่อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการสร้างเสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุ
โดยใช้กระบวนการ AIC : โรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพต าบลปันแต อ าเภอควนขนนุ 
จงัหวดัพทัลงุ 

ระเบียบวิธีกำรศึกษำ (Methodology) 
 การวิจยัครัง้นี ้เพื่อศึกษาการมีสว่น

ร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้ สู ง อ า ยุ  โ ด ย ใ ช้ ก ร ะ บ ว น ก า ร  AIC : 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปันแต 
อ าเภอควนขนนุ จงัหวดัพทัลงุ เพื่อกระตุ้นให้
เกิดการมีสว่นร่วมของชุมชนและผู้สงูอายใุน
การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของ
ผู้สงูอาย ุ

 ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั ง้นี ้
ได้แก่ ผู้ ใหญ่บ้านผู้ ช่วยผู้ ใหญ่บ้านสมาชิก
สภาองค์การบริหารสว่นต าบลปันแตประธาน
ชุมชนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มแม่บ้าน กลุม่เยาวชน 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารสว่นต าบลปันแตหมู่ที่ 8 –12 ต าบล
ปันแตอ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงกลุ่ม
ศกึษาที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ 
 กลุ่มที่ 1 แกนน ำ ได้แก่ ผู้ ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปันแต ประธานชุมชนกลุ่ม อาสา 
สมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) 
กลุ่มแม่ บ้ าน  กลุ่ม เ ยาวชน  เ จ้ าห น้าที่
สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลปันแต ที่มีความสมคัรใจและให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมในกระบวนการวิจยัครัง้นี ้เป็น
ผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นมีความรู้ความ
เข้าใจและเคยเข้าร่วมกิจกรรมการระดม
ความคิดด้านสขุภาพและงานสง่เสริมสขุภาพ
ผู้ สูงอายุ ใช้วิ ธีการคัดเลือกแบบเจาะจง 
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(Purposive) ได้กลุ่มศึกษา จ านวน 14 คน 
ดงันี ้

 1. ผู้ ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน 
จ านวน 2 คน 

 2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปันแต จ านวน 2 คน  

 3. ประธานชุมชนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน   
2 คน 

 4. กลุม่แมบ้่าน จ านวน 2 คน  
 5. กลุม่เยาวชน จ านวน 2 คน  
 6. เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ จ านวน 2 คน  
 7. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน

ต าบล จ านวน  2 คน  
  กลุ่มที่  2 ผู้สูงอำยุ ได้แก่ ผู้สงูอายุ
ที่สมัครใจแล้วได้รับการคัดเลือกในแต่ละ
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 6 คน จ านวน 5 หมู่บ้าน 
รวม 30 คน 

 กำรสร้ำงและกำรตรวจสอบ
คุณภำพเคร่ืองมือ 

 1. จากแบบสอบถามที่พัฒนาจาก
เอกสาร รายงานที่ เ ก่ียวข้อง  เพื่อค้นหา
รูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างเสริมสขุภาพ
ของผู้สงูอาย ุประกอบด้วย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปประกอบด้วย 
อาย ุเพศ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส 
บทบาทหน้าที่ในชมุชน รายได้ ความเพียงพอ
ของรายได้ และโรคประจ าตวั มีลกัษณะเป็น
แบบส ารวจรายการ (Check list) 

 ส่วนที่  2 แบบสอบถามพฤติกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ  ที่ผู้ วิจัย
ดดัแปลงมาจากแบบสอบถามพฤติกรรมการ
ส่ง เส ริมสุขภาพของเพนเดอร์  (Pender, 
1996)9 ประกอบด้วย การปฏิบตัิในการดแูล
สขุภาพ 6 ด้าน จ านวน 30 ข้อ ค าถามเป็น
แบบมาตรสว่นประเมินค่า (Rating Scale)     
5 ระดบั (Best, 1981)10 

 1.1 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่แก้ไข
ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวฒุิและ
ผู้ เ ช่ียวชาญไปทดสอบกับผู้ สูงอายุของ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านแพรก
หา อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จ านวน  
30 คน ที่มีคุณสมบตัิใกล้เคียงกลุม่ตวัอย่าง
จากนัน้น าแบบสอบถามมาหาค่าความ
เช่ือมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ   
Cronbach (1990)8 (Cronbach’alpha 
coefficient) โดยมีค่าความเช่ือมัน่ 0.70 ขึน้
ไป ได้คา่สมัประสทิธ์ิอลัฟ่า = 0.95 

 1.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่แก้ไข
ปรับปรุงมาจัดพิมพ์และน าไปเก็บข้อมูลใน
กลุม่ตวัอยา่งที่ก าหนด  

 2. แนวทางการสนทนากลุ่ม เป็น
เคร่ืองมือที่ใช้แนวค าถามในการสนทนากลุ่ม 
เก็บข้อมูล เพื่อศึกษาสภาพปัญหา แนวทาง
ในการมีสว่นร่วมของชุมชนในการสร้างเสริม
สขุภาพผู้ สงูอายุ การด าเนินกิจกรรมใช้การ
ระดมความคิด แสดงความเห็น แลกเปลี่ยน
ซึง่กนัและกนั ประกอบด้วย 
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 1. ความรู้ความเข้าใจและทักษะ
เก่ียวกับการดูแลสุขภาพของผู้ สูงอายุ และ
แนวทางในการส ร้าง เส ริมสุขภาพของ
ผู้สงูอายผุู้สงูอาย ุ 

 2. กลยุทธ์และหลกัการสร้างเสริม
สขุภาพและดแูลตนเองในผู้สงูอายใุนชมุชน   

 3. ศกัยภาพและความสามารถของ
ชมุชนในการมีสว่นร่วมของชมุชนในการสร้าง
เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุ

 4. วิ ธีปฏิบัติ เพื่อการสร้างเสริม
สขุภาพ และการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริม
สขุภาพผู้สงูอาย ุ

กำรจัดกำรข้อมูลและวิเครำะห์
ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพืน้ฐาน 
ได้แก่ สถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
คา่ร้อยละ (%) 

 2. ข้อมลูเชิงคณุภาพ  เพื่อวิเคราะห์
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริม
สุขภาพผู้ สูง อายุ  โดยการวิ เคราะห์ผล
กระบวนการ AIC เป็นข้อมูลที่ได้จากการ
สนทนากลุม่ น าข้อมลูที่ได้มาตรวจสอบความ
ถูกต้อง แยกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็น
ปัญหา วิเคราะห์ข้อมลูที่ได้ ซึง่ทัง้หมดนัน้เป็น
การวิเคราะห์เชิงเนือ้หาของข้อมลู (Content 
analysis) เพื่อสรุปและน าไปเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์กบัประเด็นท่ีศกึษา 

 3. เปรียบเทียบพฤติกรรมในการ
สร้างเสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุก่อนและหลงัการ

ท ากิจกรรม โดยใช้สถิติทดสอบค่า paired       
T-test  
 
ผลกำรศึกษำ (Results) 

 1)  จากผลของการวิเคราะห์ปัจจัย
ส่วนบุคคลของกลุ่มแกนน า ประกอบด้วย
ผู้ ใหญ่บ้านและผู้ ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน จ านวน        
2 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ปันแต จ านวน 2 คน ประธานชุมชนกลุ่ม
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
จ านวน 2 คน กลุ่มแม่บ้าน จ านวน 2 คน 
กลุ่ม เยาวชน จ านวน 2  คน เ จ้ าหน้าที่
สาธารณสขุ  จ านวน 2 คน เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารสว่นต าบล  จ านวน  2 คน พบว่า สว่น
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 8 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 57.14 มีอายุระหว่าง  20 -30 ปี 
จ านวน 6 คน คิดเ ป็นร้อยละ 42 .86  มี
สถานภาพสมรส จ านวน 7 คน คิดเ ป็น     
ร้อยละ 50.00 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 สว่นใหญ่
มีรายได้ 10,001 บาทขึน้ไป จ านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 57.14 ซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอ 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 และ
แกนน าส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัว จ านวน      
10 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 โดยส่วนใหญ่
เป็นโรคเก่ียวกบัข้อและกระดกู จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.57 รองลงมา คือ โรคความ
ดันโลหิตสูง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.43 ตามล าดบั 
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 2) ผลของการวิเคราะห์ปัจจัยส่วน
บคุคล พบวา่ ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสว่นใหญ่เป็น
หญิง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 มี
อาย ุ50-59 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 มีสถานภาพสมรส จ านวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.33 การศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 10  คน คิด เ ป็น ร้อยละ  33 .33 
ตามล าดับ ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มผู้สงูอาย ุจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
100  มีรายได้ 1,001 - 5,000  บาท  จ านวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67  มีรายได้ไม่
เพียงพอ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
73.33 และมีโรคประจ าตัว จ านวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.67  โดยส่วนใหญ่เป็นโรค
วามดนัโลหิตสงู รองลงมา คือ โรคเก่ียวกบัข้อ
และกระดูก โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน 
ตามล าดบั 

3) โครงการที่ได้จากการประชุม
วางแผนแบบมีสว่นร่วมของชมุชน 

โครงการที่ ด า เนินการ เส ร็จแ ล้ว 
จ านวน 3 โครงการ ได้แก่  

1) โครงการสง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ
โดยใช้หลัก 5 อ. (อาหาร อารมณ์ อากาศ 
ออกก าลงักาย และอจุจาระ) และการเตรียม
ความพร้อมในการดูแลสุขภาพของตนเอง
อย่างเหมาะสม หลงัเข้าร่วมโครงการพบว่า 
ผู้ สูงอายุมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี
ขึน้ เนื่องจาก ผู้ สูงอายุมีการการออกก าลัง
กายเหมาะสมตามวยั มีการวมกลุม่เดินเป็น

ระยะทาง 2-3 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ       
30 นาที มีการออกก าลงักายโดยการงอตัว       
ยืดแขน ขา หรือบิดหมนุร่างกาย สปัดาห์ละ        
3  วันๆ  ละ  10-20 นาที   ผู้ สูงอายุมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์มากขึน้ 
การรับประทานอาหารที่ถูกต้องเหมาะสม
มากขึน้ มีการดูแลสุขภาพจิตโดยการนั่ ง
สมาธิและปฏิบัติธรรมสม ่าเสมอ มีความรู้ 
เจตคติ ทกัษะและการปฏิบตัิตนเก่ียวกบัการ
ดูแลตนเองได้ถูกต้อง ตลอดจนชุมชนมีการ
ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารการป้องกนัโรคต่างๆ 
ทางหอกระจายข่าวทุกวันที่ 1 และ 15 ของ
ทกุเดือน   

 ทัง้นี ้ยงัปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดท าโครงการดังนี ้ผู้ สูงอายุยังขาดความ
เข้าใจ และขาดความสนใจในกิจกรรมเพื่อ
สขุภาพ มีบญัหาด้านเศรษฐกิจ ขาดความ
อบอุ่น บุตรหลานไปท างานอยู่บ้านคนเดียว 
ดังนัน้ เพื่อช่วยให้ผู้ สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี 
สมา ชิกในครอบค รัว  อันประกอบด้วย 
ลกูหลาน ฯลฯ ควรปฏิบตัิตอ่ผู้สงูอาย ุดงันี ้
 1. ช่วยท าให้ผู้สงูอายรูุ้สกึว่าตนเอง
ยงัมีคณุคา่ มีความส าคญัและมีความหวงัใน
ชีวิต เช่น ขอค าแนะน าต่างๆ ขอความ
ช่วยเหลือจากผู้ สูงอายุใ ห้ควบคุมดูแล
บ้านเรือน เป็นท่ีปรึกษาอบรมเลีย้งดลูกูหลาน 
 2. ควรระมดัระวังค าพูด หรือการ
กระท าที่แสดงออกต่อผู้ สูงอายุ  เน้น
ความส าคัญของผู้ สูงอายุเป็นอันดับแรก 
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ยกตวัอย่างเช่น เวลารับประทานอาหารเชิญ
ชวนให้รับประทานอาหารก่อนและตกัข้าวให้ 
 3. ชวนผู้สงูอายเุลา่เร่ืองเหตกุารณ์
ประทบัใจในอดีตของท่านให้ฟัง และรับฟัง
อย่างตัง้ใจ จะท าให้ผู้สงูอายรูุ้สกึว่า ยงัมีคน
ช่ืนชมในบางสว่นของชีวิตของตนอยู่ 
 4. อ านวยความสะดวกให้ผู้สงูอายุ
ปฏิบัติกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ เช่น เมื่อ
ผู้สงูอายตุ้องการไปวดัหรือศาสนสถานต่าง ๆ 
ลูกหลาน ควรจัดเตรียมข้าวของต่างๆ ให้ 
และจดัการรับสง่หรือเป็นเพื่อน 
 5. เอาใจใส่ดูแลเร่ืองอาหาร และ
การออกก าลงักายหรือท างานตามความถนดั
ให้เหมาะสมกบัวยั 
 6. ที่พกัอาศยั หากผู้สงูอายตุ้องการ
แยกบ้านอยู่ หรือต้องการไปอยู่สถานที่ที่รัฐ
จดัให้ก็ควรตามใจ และพาลกูหลานไปเยี่ยม
เมื่อมีโอกาส ถ้าหากผู้สงูอายรูุ้สกึเป็นสขุ และ
ต้องการอยู่ ร่วมกับลูกหลาน ก็ให้อยู่บ้าน
เดียวกนั เพื่อเกิดความรู้สกึอบอุน่ 
 7. ช่วยให้ผู้สงูอายุมีโอกาสพบปะ
สังสรรค์กับญาติสนิท และเพื่อนร่วมวัย
เดียวกนั โดยการพาไปเยี่ยมเยียน หรือเชิญ
เพื่อนฝูงญาติมิตร มาสงัสรรค์ที่บ้านเป็นที่
คลายเหงา พาไปสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของ
ผู้สงูอาย ุเช่น วดั หรือชมรมผู้สงูอายใุนชมุชน 
 8. ให้ความส าคญัเห็นคุณค่า และ
เคารพยกย่องนบัถือ ด้วยการเช่ือฟังค าสัง่
สอนและข้อแนะน าจากผู้สงูอายุ ร่วมมือกัน
รักษาฟืน้ฟูขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมของ

ไทย เช่น ประเพณีรดน า้ด าหวัผู้สงูอายเุนื่อง
ในวนัสงกรานต์ เป็นต้น 
 9. ให้อภัยในความหลงลืม และ
ความผิดพลาดที่ ผู้ สูงอายุกระท า  และ
ยิ่งกว่านัน้ ควรแสดงความเห็นอกเห็นใจที่
เหมาะสมด้วย 
 10. ช่วยเหลือดูแลรักษาพยาบาล
ยามเจ็บป่วย หรือพาไปตรวจสขุภาพให้การ
ดแูลอยา่งใกล้ชิดเมื่อเจ็บป่วยหนกั เรือ้รัง 

 2) การจดัตัง้กลุม่สขุภาพ เช่น นวด
แผนโบราณสมนุไพร หรือกลุม่อื่นๆ ที่สง่เสริม
สุขภาพ  หลัง เ ส ร็จสิ น้ โค รงการ  พบว่ า 
ผู้ เข้าร่วม มีความรู้ในการนวดเพื่อผ่อนคลาย 
มีความรู้ในการท าลูกประคบสมุนไพร และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการดูแลตนเอง
และผู้อื่นได้ นอกจากนี ้มีสมาชิกในกลุม่นวด
แผนโบราณด้วยสมนุไพร ก าลงัขยายผลเพื่อ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและผลิตวัตถุดิบ
สมนุไพร เพื่อสง่จ าหนา่ย เป็นการสร้างรายได้
แก่สมาชิกด้วย อีกทัง้ สมาชิกในกลุ่มยังมี
ความเข้มแข็ง และมีการรวมกลุม่ฟืน้ฟคูวามรู้ 
และซักถามปัญหาต่างๆ ของสมาชิกเพื่อ
ร่วมกนัแก้ไข โดยก าหนดเป็นทกุวนัที่ 5 ของ
เดือน 

 3) โครงการสง่เสริมผู้สงูวยัใส่ใจรัก
สขุภาพ พบว่าหลงัเข้าร่วมโครงการผู้สงูอายุ
มีสขุภาพอนามยัที่พึงประสงค์ สามารถดูแล
สขุภาพของตวัเองได้ ผู้สงูอายมุีโอกาสแสดง
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน
การส่งเสริมสุขภาพ ตนเอง  ครอบครัว และ
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ชุมชน ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวมีส่วน
ร่วมในการดแูลและส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอายุ
ด้วย 

จากผลการวิเคราะห์ระดบัพฤติกรรม
การสร้างเสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุก่อนและหลงั
เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ผู้สงูอายมุีพฤติกรรม
การสร้างเสริมสขุภาพ ก่อนและหลงัเข้าร่วม
กิจกรรม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั 
0.05 โดยก่อนเข้าร่วมกิจกรรมผู้ สูงอายุมี
ระดบัพฤติกรรมการสร้างเสริมสขุภาพอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.09 และหลงัเข้า
ร่วมกิจกรรม ผู้สงูอายุมีระดบัพฤติกรรมการ
สร้างเสริมสขุภาพ อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 
4.11 (p = 0.00) จ าแนกรายด้านได้ดงันี ้     

 1. ด้านความรับผิดชอบด้านสขุภาพ 
พบว่า ก่อนและหลงัเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า 
ผู้ สูงอายุมีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ
ด้านสุขภาพ แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัที่
ระดบั 0.05 (p-value <0.05) โดยก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรมข้อที่มีคา่เฉลีย่มากที่สดุ คือ ท่าน
ไปตรวจสุขภาพกับแพทย์เพื่อค้นหาความ
ผิดปกติอยา่งน้อยปีละครัง้ ค่าเฉลี่ย 2.96 อยู่
ในระดบัปานกลาง แตห่ลงัเข้าร่วมกิจกรรม มี
ค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดบัมาก (p = 0.00)  
รองลงมา คือ ทา่นสงัเกตอาการผิดปกติตา่งๆ
ที่เกิดขึน้กับตนเอง ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
มีค่าเฉลี่ย 2.85 อยู่ในระดับปานกลาง และ
หลงัเข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ใน
ระดบัมาก (p = 0.00)  และ ทา่นปรึกษาผู้อื่น
เก่ียวกบัการปฏิบตัิตวัที่เหมาะสมต่อสขุภาพ

ของท่าน มีค่าเฉลี่ย 2.74 อยู่ในระดับปาน
กลาง และหลังเข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 
4.13 อยูใ่นระดบัมาก (p = 0.00)   

 2. ด้านการออกก าลังกาย พบว่า 
ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ สูงอายุมี
พฤติกรรมด้านการออกก าลงักาย แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 (p-value 
<0.05) โดยก่อนเข้าร่วมกิจกรรมข้อที่มี
คา่เฉลีย่มากที่สดุ คือ ทา่นออกก าลงักาย เช่น 
เดินเร็ว ร ามวยจีน ร าไม้พลอง ค่าเฉลี่ย 2.98 
อยู่ ในระดับปานกลาง  แต่หลัง เ ข้ า ร่วม
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดบัมาก (p 
= 0.03) รองลงมา คือ ท่านออกก าลงักาย
อย่างสม ่าเสมอประมาณสปัดาห์ละ 3 ครัง้ 
ครัง้ละประมาณ 20 – 30 นาที มีค่าเฉลี่ย 
2.94 อยู่ในระดบัปานกลาง และหลงัเข้าร่วม
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดบัมาก (p 
= 0.03) และท่านออกแรงในการท ากิจกรรม
อื่นๆ เช่น ท างานบ้าน ปลกูต้นไม้ ก่อนการเข้า
ร่วมกิจกรรม มีคา่เฉลีย่ 3.11 อยูใ่นระดบัปาน
กลาง และหลังเข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 
4.15 อยูใ่นระดบัมาก (p = 0.03)   

 3. ด้านโภชนาการ พบว่าก่อนและ
หลังเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ สูงอายุมีพฤติกรรม
ด้านโภชนาการ แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั
ที่ระดบั 0.05 (p-value <0.05) โดยก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรมข้อที่มีคา่เฉลีย่มากที่สดุ คือ ท่าน
รับประทานผัก ผลไม้ ค่าเฉลี่ย 3.23 อยู่ใน
ระดับปานกลาง แต่หลงัเข้าร่วมกิจกรรม มี
ค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดบัมาก (p = 0.00)  



170 

วารสารการพฒันาสขุภาพชมุชน มหาวิทยาลยัขอนแก่น                    ปีที ่6 ฉบบัที ่2  เมษายน - มิถยุายน 2561 

รองลงมา คือ ท่านดื่มน า้สะอาดอย่างน้อย 
วนัละ 6–8 แก้ว มีค่าเฉลี่ย 3.30 อยู่ในระดบั
ปานกลาง และหลัง เ ข้า ร่วมกิจกรรม มี
ค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดบัมาก (p = 0.04) 
และทา่นดื่มเคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพ เช่น นม น า้
เต้าหู้  หรือน า้สมนุไพร มีค่าเฉลี่ย 3.20 อยู่ใน
ระดบัปานกลาง และหลงัเข้าร่วมกิจกรรม มี
คา่เฉลีย่ 4.04 อยูใ่นระดบัมาก (p = 0.00)   

 4. ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล 
พบวา่ก่อนและหลงัเข้าร่วมกิจกรรม ผู้สงูอายุ
มีพฤติกรรมด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
(p-value <0.05) โดยก่อนเข้าร่วมกิจกรรมข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านเป็นที่ปรึกษา
ใ ห้ค าแนะน าและใ ห้ก าลัง ใจกับคนใน
ครอบครัว  ก่อนการเ ข้า ร่วมกิจกรรม มี
คา่เฉลีย่ 3.35 อยูใ่นระดบัปานกลาง และหลงั
เข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดบั
มาก (p = 0.01) รองลงมา คือ ท่านได้รับ
ความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวหรือ
บุคคลอื่นเมื่อต้องการ ค่าเฉลี่ย 3.43 อยู่ใน
ระดับปานกลาง แต่หลงัเข้าร่วมกิจกรรม มี
ค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดบัมาก (p = 0.00)  
และทา่นพบปะพดูคยุกบัเพื่อนบ้าน ก่อนการ
เข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 3.34 อยู่ในระดบั
ปานกลาง และหลัง เ ข้า ร่วมกิจกรรม  มี
คา่เฉลีย่ 4.11 อยูใ่นระดบัมาก (p = 0.19)   

 5. ด้านการพฒันาด้านจิตวิญญาณ 
พบวา่ก่อนและหลงัเข้าร่วมกิจกรรม ผู้สงูอายุ
มีพฤติกรรมด้านการพฒันาด้านจิตวิญญาณ  

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
(p-value <0.05) โดยก่อนเข้าร่วมกิจกรรมข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ท่านเตรียมพร้อมที่
จะพบความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ค่าเฉลี่ย 
3.23 อยู่ในระดับปานกลาง แต่หลงัเข้าร่วม
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.19 อยู่ในระดับมาก       
(p = 0.00) รองลงมา คือ ท่านแสวงหาและ
ปฏิบตัิในสิ่งที่ท าให้ชีวิตมีความสขุ ก่อนการ
เข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 3.06 อยู่ในระดบั
ปานกลาง และหลัง เ ข้า ร่วมกิจกรรม มี
ค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดบัมาก (p = 0.01)  
และท่านด า เนินชีวิตในวัยสูงอายุตามที่
มุง่หวงัไว้ ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม มีคา่เฉลี่ย 
3.19 อยู่ในระดบัปานกลาง และหลงัเข้าร่วม
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.13 อยู่ในระดับมาก      
(p = 0.01)   

 6. ด้านการจัดการความเครียด 
พบวา่ก่อนและหลงัเข้าร่วมกิจกรรม ผู้สงูอายุ
มีพฤติกรรมด้านการจัดการความเครียด 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
(p-value <0.05) โดยก่อนเข้าร่วมกิจกรรมข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ท่านบอกกบัตนเอง
ว่าปัญหาทกุอย่างแก้ไขได้ ค่าเฉลี่ย 2.98 อยู่
ในระดบัปานกลาง แตห่ลงัเข้าร่วมกิจกรรม มี
ค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก และ ท่าน
สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีสติ 
ค่าเฉลี่ย 3.04 อยู่ในระดบัปานกลาง แต่หลงั
เข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดบั
มาก (p = 0.00) รองลงมา คือ ท่านผ่อน
คลายความเครียดโดยการท างานอดิเรกหรือ
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การออกก าลงักาย ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
มีค่าเฉลี่ย 2.95 อยู่ในระดับปานกลาง และ
หลงัเข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.13 อยู่ใน
ระดบัมาก (p = 0.04) และท่านพยายาม
ค้นหาสาเหตขุองความไมส่บายใจและแก้ไขที่
สาเหตุ ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 
2.84 อยู่ในระดบัปานกลาง และหลงัเข้าร่วม
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.11 อยู่ในระดับมาก        
(p = 0.00)   
 
วิจำรณ์ (Discussion) 

 จ า ก ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ร ะ ดั บ
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้ สูงอาย ุ
ก่อนและหลงัเข้าร่วมกิจกรรม พบวา่ ผู้สงูอายุ
มีพฤติกรรมการสร้างเสริมสขุภาพ ก่อนและ
หลังเข้าร่วมกิจกรรม แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัที่ระดบั 0.05 (p = 0.00) ทัง้นีเ้ป็น
เพราะว่าชุมชนเห็นความส าคัญของการมี
ส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุ  
โดยได้รับความ  ร่วมมือจากผู้ สูงอาย ุ
อาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.) และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี  อีกทัง้ 
อาสาสมัครสาธารณสขุเองเป็นผู้ที่ คุ้นเคย
พืน้ที่ ท างานด้านนีเ้ป็นประจ า มี  ความรู้
เก่ียวกับการท างาน และเข้าใจพืน้ที่ ปัญหา 
และความต้องการของชุมชนอย่างดี โดยมี
การจัดท าโครงการให้ความรู้กิจกรรมการ
ป้องกันโรคต่างๆ การออกก าลังกาย การ
รับประทานอาหารให้ครบหลกั 5 หมู่ มีแกน
น าเพื่อสร้างเสริมสขุภาพผู้สงูอายุ การจัดตัง้

กลุ่มสุขภาพท าให้ผู้ สูงอายุมีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองที่เหมาะสม มีสุขภาพดีและรู้จัก
การเข้าสังคมมากขึน้ จึงกล่าวได้ว่า การมี
สว่นร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสขุภาพ
ผู้สงูอาย ุโดยใช้กระบวนการ AIC  มีผลท าให้
ชมุชนมีความรับรู้การมีสว่นร่วมในการค้นหา
ปัญหา วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้ ร่วม
สะท้อนมุมมองของชุมชนเห็นปัญหาของ
ชุมชนและสร้างความตระหนกัถึงผลกระทบ
ด้านสุขภาพทัง้ต่อครอบครัวและชุมชนเกิด
เครือข่ายการท างานร่วมกันเพื่อส่งเสริม
สุขภาพ และร่วมรับผิดชอบในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรม
สุขภาพและการดูแลตนเองของผู้ สูงอายุใน
ชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการ
ท างานร่วมกนั เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ
จริงในสิ่งที่เห็นว่าที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์
และความจ าเป็นของชุมชนที่สนองต่อความ
ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวิจัยของ จิณณ์ณิชา พงษ์ดี (2558)11 
ศึกษาเร่ือง ปัญหาและความต้องการด้าน
สขุภาพของผู้สงูอายุ ในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ ต าบลบ้าน
เหมืองแบ่ง ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอ
วงัสะพุง จังหวดัเลย เป็นการศึกษาเก่ียวกับ
การวดัปัญหาสขุภาพในมมุมองของผู้สงูอายุ
ซึ่ง พบว่าผู้ สูงอายุรับรู้ว่าตนเองมีปัญหา
สขุภาพในระดบัมาก และสอดคล้องกับการ
วิจยัของ ไพบลูย์ พงษ์แสงพนัธ์ และยวุดี รอด
จากภยั (2558)12 ศึกษา เร่ือง การมีส่วนร่วม
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ของชุมชนในการส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอายุใน
ภาคตะวนัออกของประเทศไทย และแนวทาง
การด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพใน
ชุมชนโดยใ ช้การมี ส่วน ร่วมของชุมชน 
ประกอบด้วย 1) การจดัประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการวางแผนด าเนินงานอย่างมี
สว่นร่วม และก าหนดประเด็นในการสง่เสริม
สขุภาพผู้สงูอาย ุซึ่งประกอบด้วยการสง่เสริม
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ สูงอายุใน
ชุมชน 2) เจ้าหน้าที่สาธารณสขุอาสาสมคัร
สาธารณสขุในชุมชนผู้สงูอายแุละประชาชน
ในชุมชนเข้าใจแนวคิดและกระบวนการ
ส่งเสริมสขุภาพมากขึน้โดยประยุกต์แนวคิด
เ ก่ียวการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
แนวคิดเก่ียวกบัสขุภาพแนวคิดการสร้างพลงั
อ านาจและแนวคิดการท างานโดยอาศยัภาคี
เครือข่ายซึ่งเป็นกระบวนการที่ส าคญัในการ
ส่ง เส ริมความเ ข้มแข็ง ให้ชุมชน พัฒนา
ศกัยภาพด้านการสง่เสริมสขุภาพด้วยตนเอง
และเกิดการปฏิบัติด้านพฤติกรรมส่งเสริม
สขุภาพท่ีเหมาะสม และจากผลการวิเคราะห์
ระดับพฤติกรรมการสร้าง เส ริมสุขภาพ
ผู้สงูอาย ุก่อนและหลงัเข้าร่วมกิจกรรม พบวา่ 
หลงัเข้าร่วมกิจกรรมผู้สงูอายมุีพฤติกรรมการ
สร้างเสริมสขุภาพอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 
4.11 ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ปานชีวา 
ณ หนองคาย (2551)13 ศึกษา เร่ือง การ
พฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ สูงอายุใน
จังหวดัอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า หลงัการ

เ ข้า ร่วมกิจกรรมเ รียน รู้แบบมีส่วน ร่วม 
ผู้ สูงอายุมีสุขภาพโดยรวม และรายด้านทัง้     
7 ด้าน ดีขึน้กวา่ก่อนการจดัรูปแบบการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชนญัธวีร์ ฐิตวฒันานนท์ (2552)14 ศึกษา 
เร่ือง การพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การวางแผนกิจกรรมส่งเสริมสขุภาพโดยใช้
กระบวนการ AIC: กรณีศกึษาชุมชนในต าบล
หนองไผล้่อมอ าเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมา 
ผลการวิจยัพบว่า กระบวนการ AIC สง่ผลให้
กลุ่มสามารถร่วมกันวางแผนได้โดยการ
สะท้อนภาพในอดีตและปัจจุบัน เกิดความ
ต้องการที่ จะแก้ ไขและพัฒนา ก าหนด
วิสัยทัศ น์สุขภาพของต าบลไ ด้  กลุ่ม ไ ด้
แลกเปลีย่นข้อคิดเห็นหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา/พัฒนาสุขภาพของต าบล ตัดสินใจ
ร่วมกันในการจัดล าดับความส าคัญของ
แผนงาน /โครงการที่ จะด า เนินการและ
สามารถก าหนดผู้ รับผิดชอบกิจกรรมที่จะ
ปฏิบัติโดยเขียนรายละเอียดในแผนปฏิบัติ
การได้ ซึ่งการวางแผนแบบมีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค์ (AIC) เป็นวิธีที่เหมาะสมท าให้มี
การรวมกลุ่มจากหลายฝ่าย ได้ร่วมสะท้อน
มุมมองของชุมชนเห็นปัญหาของชุมชนและ
สร้างความตระหนกัถึงผลกระทบด้านสขุภาพ
ทัง้ต่อครอบครัวและชุมชนเกิดเครือข่ายการ
ทางานร่วมกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพซึ่งเป็น
วิธีการพฒันาชุมชนแบบมีส่วนร่วมที่มีความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน  และสอดคล้องกับ
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การศึกษาของ ศริญญา นพวิบลูย์ (2556)15 
ศึกษา เร่ือง การพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ชมุชนในการสง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายบุ้านคกุ
เหนือ อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของ
ชมุชนในการสง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายบุ้านคกุ
เหนือ หลงัร่วมท ากิจกรรมสงูกว่าก่อนการเข้า
ร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 และเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
งานวิจยัของ ไพบลูย์ พงษ์แสงพนัธ์ และยวุดี 
รอดจากภยั (2558)12 ศึกษา เร่ือง การมีสว่น
ร่วมของชมุชนในการสง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ
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 การรับรู้ภาวะสขุภาพของ
ตนเองส่วนใหญ่รู้สึกว่ามีสุขภาพดี ร้อยละ 
46.7 และรู้สกึวา่สขุภาพไมด่ี ร้อยละ 18.6 

  
ข้อยุติ (Conclusions) 

หลงัจากผู้สงูอายุได้เข้าร่วมกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริม
สุขภาพผู้ สูงอายุ โดยใช้กระบวนการ AIC : 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปันแต 
อ า เภอควนขนุน  จั งหวัดพัทลุง  พบว่ า 
ผู้สงูอายมุีการดแูลสขุภาพของตนเอง ได้รับรู้
ถึงประโยชน์ของอาหารที่บริโภคที่มีประโยชน์
ตอ่ร่างกาย การออกก าลงักายที่เหมาะสมกบั
วยั ผู้สงูอายมุีการพดูคยุ เกิดการผ่อนคลาย 
ได้ร่วมท ากิจกรรมกลุ่ม  ไม่เกิดอาการเครียด 
และสามารถอยู่ร่วมในสงัคมได้อย่างปกติสขุ 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ อาสาสมคัร

สาธารณสขุในชุมชน และประชาชนในชุมชน 
เ ข้าใจแนวคิดและกระบวนการส่ง เสริม
สุขภาพมากขึน้  และเกิดการปฏิบัติ ด้าน
พฤติกรรมสง่เสริมสขุภาพท่ีเหมาะสม 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัย เร่ือง การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการสร้างเสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุ
โดยใช้กระบวนการ AIC : โรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพต าบลปันแต อ าเภอควนขนนุ 
จงัหวดัพทัลงุ พบว่า ยงัมีผู้สงูอายุยงัไม่ได้ให้
ความส าคญักบัการเรียนรู้ หรือหาสิ่งใหม่ๆ ที่
จะน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดูแล
สุขภาพของตนเอง  รับประทานอาหาร
ประเภทเนือ้สตัว์ติดมนั มีความเครียด และมี
บัญหาด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้ขาดความ
สนใจในกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ผู้ วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา ดงันี ้

 1. ในการจัดกิจกรรมใดๆ ควร
ค านึงถึงปัจจยัและสภาพแวดล้อมของชุมชน 
รวมถึงข้อจ ากัดต่างๆ ของผู้สงูอายุแต่ละคน
ด้วย หากผู้สงูอายุมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ มี
รายได้ไม่เพียงพอควรมีการสอนอาชีพให้แก่
ผู้ สูงอายุ เพื่อให้ผู้ สูงอายุเห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึน้ 
สง่ผลตอ่การใช้ชีวิตอยา่งปกติสขุตอ่ไป 

2. ผู้ สูงอายุบางคนยังมีวิธีดูแล
ตนเองหรือจดัการความเครียดของตนเองไม่
ถกูต้อง ดงันัน้ในการจัดกิจกรรมควรเน้นการ
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เปิดโอกาสให้ผู้สงูอายไุด้พบปะ เพื่อนๆ และมี
ห้องเรียน ห้องสนัทนาการ จดักิจกรรมอบรม
จริยธรรม เนื่องจากผู้ วิจัยมีความเห็นว่าการ
จดักิจกรรมทางสงัคมที่มุ่งเน้นไปในทางการ
บริหารจิตใจให้กับผู้ สงูอายุ จะเป็นแนวทาง
ในการพฒันาส่งเสริมสขุภาพกายและจิตใจ 
ของผู้สงูอายไุด้ 

3. จากผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
พบว่า ยังมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมบางคนไม่เข้า
ร่วมกิจกรรม ดงันัน้ ควรสง่เสริมความสมัพนัธ์
ในครอบครัว โดยการให้บุตรหลานหรือคน
ใกล้ชิดกระตุ้นเตือนให้เห็นความส าคญัของ
การเรียนรู้กระบวนการด้านสุขภาพ ชวน
ผู้สงูอายเุลา่เร่ืองเหตกุารณ์ประทบัใจในอดีต
ของท่านให้ฟัง และรับฟังอย่างตัง้ใจ พา
ผู้สงูอายุไปออกก าลงักาย หรือท างานอดิเรก
ตามความถนัด เพื่ อใ ช้ เวลาว่างให้ เ ป็น
ประโยชน์ จะท าให้ผู้สงูอายรูุ้สกึว่ายังมีคนช่ืน
ชมในบางส่วนของชีวิตของตนอยู่  เพื่อให้
ผู้สงูอายมุีความรู้สกึวา่ตนเองมีคณุคา่     

กำรศึกษำครัง้ต่อไป 
1. ควรท าวิจัยแบบเจาะจงเพื่อหา

แนวทางพัฒนา เฉพาะ ด้าน  เ ช่ น  ด้ าน
สวัสดิการผู้ สูงอายุ ด้านสุขภาพกาย ด้าน
สุขภาพจิต ด้านสภาพแวดล้อม หรือด้าน
ครอบครัวสังคม เพื่อให้ได้ข้อมูลในการ
พฒันาที่เจาะลกึยิ่งขึน้ 

2. ควรพฒันาการวิจัยเพื่อพฒันา
องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการปฏิบตัิพฤติกรรม
สุขภาพ หรือพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ สูงอายุอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ
บริบทของชมุชน 

 3. การสร้างเสริมสขุภาพทุกกลุ่ม
อายุ เพื่อสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐาน 
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
ความส าคญัของการดแูลผู้สงูอายุ ตลอดจน
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานสร้างเสริม
สขุภาพได้อยา่งครอบคลมุตอ่ไป 
 

สถำนะองค์ควำมรู้  
 จากผลการวิจยัข้างต้น จะเห็นได้ว่า

การมีสว่นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของผู้สงูอายุ
เป็นสิง่ที่มีประโยชน์ เป็นกลยทุธ์ส าคญัในการ
สร้างเสริมสขุภาพของผู้สงูอายุ โดยการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมค้นหาปัญหา 
เป็นการแสดงถึงศกัยภาพของประชาชน และ
การเห็นความส าคญัในการดแูลสขุภาพของ
ผู้ สูงอายุ เพื่อสร้างเป้าหมายในการพัฒนา 
เกิดการวางแผน และตดัสินใจร่วมกนั สร้าง
การยอมรับ ความรับผิดชอบให้กบัครอบครัว
และชุมชม เพื่อให้ผู้ สูงอายุมีความรู้สึกว่า
ตนเองมีคณุค่า  ตลอดจนเพื่อให้ผู้สงูอายใุน
ชุมชนมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอย่าง
ตอ่เนื่อง และยัง่ยืน  
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