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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญและที่มาของปัญหา
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ และ
การสาธารณสุข ส่งผลให้ประชากรทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย อายุยืนยาว ประกอบกับอัตราการเจริญ
พันธุ์ลดลง ทําให้สัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (สถาบันเวช-ศาสตร์ผู้สูงอายุ, 2551, หน้า 7; ศศิพัฒน์
ยอดเพชร, 2547, หน้า 1; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์, 2552, หน้า 8) โดยในปี ค.ศ. 1975 ประชากรทั่วโลกมีจํานวน
4,100 ล้านคน มีจํานวนผู้สูงอายุ 350 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 8.53 และในปี ค.ศ. 2002 มีจํานวนผู้สูงอายุ 629
ล้านคนหรือมีผู้สูงอายุ 1 คนในจํานวนคน 10 คน (WHO, 2002, p. 2) ประมาณการณ์ในปี ค.ศ. 2025 จะมี
ผู้สูงอายุประมาณ 1.2 พันล้านคน (WHO, 2006, p. 5) และเพิ่มเป็น 2 พันล้านคนหรือมีผู้สูงอายุจํานวน 1 คนใน
จํานวนคน 5 คน ในปี ค.ศ.2050 (WHO,2002,p.2) ซึ่งพบว่าในปี ค.ศ. 2002 มีผู้สูงอายุ ร้อยละ 54 อาศัยอยู่ใน
ทวีปเอเชีย ร้อยละ 24 อาศัยอยู่ในทวีปยุโรป แต่ในปี พ.ศ. 2050 คาดว่าผู้สูงอายุในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และ
หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก จะมีจํานวนลดลง ส่วนทวีปแอฟริกา เอเชีย ลาตินอเมริกา จํานวนผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น (WHO, 2006, p.6) โดยประมาณร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในประเทศกําลังพัฒนา (WHO,
2002, p.8) สําหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พบว่า ประเทศญี่ปุ่นมีอัตราผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดของ
ประเทศมากที่สุด คือ ในปี ค.ศ. 1975 มีผู้สูงอายุร้อยละ 11.70 และเพิ่มเป็นร้อยละ 26.40 ในปี ค.ศ. 2005 ซึ่ง
คาดว่าจะเพิ่มเป็นร้อยละ 35.80 และร้อยละ 44 ในปี ค.ศ. 2025 และค.ศ. 2050 ตามลําดับ (WHO, 2008, p.39)
จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าจํานวนผู้สูงอายุของทุกประเทศทั่วโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ซึ่งส่งผลให้โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลง มีจํานวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น (มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย, 2008) จากการเปลี่ยนโครงสร้างประชากรดังกล่าว ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเข้าสู่
สภาวะประชากรผู้สูงอายุ (Population aging) โดยประเทศไทยเข้าสู่สภาวะประชากรผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2548
(วิทยาลัยประชากรศาสตร์, 2553) เป็นการเข้าสู่ยุคของสังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ซึ่งหมายถึงการมีประชากร
อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ (สุปรีดา มั่นคง, 2549, หน้า 8; United
Nation, 2008, p.3) หรือประชากรอายุเกิน 65 ปีขึ้นไปมีจํานวนร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ และจะเป็น
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) เมื่อสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มเป็นร้อยละ 20 หรือ
ประชากรอายุเกิน 65 ปีขึ้นไปเพิ่มเป็นร้อยละ 14 (วิทยาลัยประชากรศาสตร์, 2553)
ในส่วนของประเทศไทย พบว่า โครงสร้างประชากรไทยกําลังปรับเปลี่ยนสู่การเป็นสังคม ที่มีสัดส่วน
ผู้สูงอายุถึงหนึ่งในห้า จํานวนผู้สูงอายุ รวมถึงสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง โดยในปี
พ.ศ. 2537 มีจํานวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 6.80 ของประชากรทั้งประเทศ ปี พ.ศ. 2545 มีจํานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
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เป็นร้อยละ 9.40 จากนั้น เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10.70 ในปี พ.ศ. 2550 และเพิ่มเป็นร้อยละ 10.80 ในปี พ.ศ. 2553
(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2550, หน้า 17) และประมาณการณ์ว่าประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็นร้อยละ 15.10 ในปี
พ.ศ. 2563 จะเพิ่ ม เป็ น ร้ อ ยละ 21.10 ในปี พ.ศ. 2573 และจะเพิ่ ม เป็ น ร้ อ ยละ 26.00 ในปี พ.ศ. 2583
(กรมอนามัย, 2550)
ประชากรสูงอายุเป็นกลุ่มประชากรพิเศษ ที่จําเป็นต้องได้รับการดูแลจากสังคม ได้รับการดูแลทางด้าน
สุขภาพร่างกาย ผู้สูงอายุจะมีแบบแผนความเจ็ บป่วยที่ต่างจากประชากรกลุ่มอายุอื่น เป็นวัยที่ประสบกับปัญหา
เสื่อมถอยทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ทําให้วัยนี้มีโอกาสเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย ทั้งโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
เช่น โรคสมองเสื่อม โรคเบาหวาน โรคกระดูกพรุน ซึ่งผลกระทบจากภาวะแทรกซ้อนอาจจะนําไปสู่ความพิการได้
(WHO, 2006, pp. 16-17) และพบว่า ผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 40 มีโรคประจําตัวอย่างน้อย 1 โรค (เพลินพิศ
ฐานิวัฒนานนท์ และคณะ, 2544, หน้า 1) ผู้สูงอายุร้อยละ 75 ป่วยเป็นโรคเรื้อรังประกอบด้วยโรคเบาหวานอย่าง
เดียว ร้อยละ 25 ป่วยเป็นโรคเบาหวานร่วมกับโรคอื่ น ๆ ร้อยละ 25 และโรคเรื้อรังอื่น ๆ ร้อยละ 23 (Margaret
and Westaway, 2009) ผู้สูงอายุไทยประสบปัญหาหลักสําคัญ 2 ประการ คือปัญหาสุขภาพ และปัญหาเศรษฐกิจ
โดยปัญหาสุขภาพ และความเจ็บป่วยเป็นปัญหาที่มีความชุกเพิ่มขึ้นตามอายุอย่างชัดเจนทั้งการเจ็บป่วยเรื้อรัง และ
เฉียบพลัน (สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล, 2548, หน้า 105)
จากการประเมินสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่า ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 43.00) ของ
ผู้สูงอายุ ประเมินว่าตนเองมีสุขภาพดี ร้อยละ 28.90 ประเมินว่าตนเองมีสุขภาพปานกลาง ร้อยละ 21.50 ประเมิน
ว่าตนเองมีสุขภาพไม่ดี ร้อยละ 2.80 ประเมินว่าตนเองมีสุขภาพไม่ดีมาก ๆ มีเพียงร้อยละ 3.80 ที่ประเมินว่าตนเอง
มีสุ ขภาพดีมาก (สํานั กงานสถิติแห่ งชาติ, 2550, หน้า 35) และร้อยละ 31.70 ของผู้ สูงอายุป่วยเป็น
โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 13.30 ของผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 7.00 ของผู้สูงอายุป่วยเป็น
โรคหัวใจ ร้อยละ 0.50 ของผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคมะเร็ง ร้อยละ 1.60 ของผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคหลอดเลือดใน
สมองตีบ ร้อยละ 2.50 ของผู้สูงอายุป่วยเป็นเป็นโรคอัมพาต/อัมพฤกษ์ และพบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 11.50 ป่วยเป็น
โรคข้อและกระดูก ร้อยละ 9.50 มีปัญหาหูตึง/ได้ยินไม่ชัด ร้อยละ 31.20 มีปัญหามองเห็นไม่ชัด ร้อยละ 2.50
กลั้นปัสสาวะไม่ได้ และพบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 2.80 รับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวต่อวัน การหกล้มภายใน 6
เดือนของผู้สูงอายุ พบว่า ร้อยละ 5.50 ผู้สูงอายุเคยหกล้ม 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย ด้านสุขภาพจิตผู้สูงอายุ พบว่า
ผู้สูงอายุร้อยละ 4.80 มีภาวะซึมเศร้า (อรวรรณ์ คูหา และนันทศักดิ์ ธรรมานุวัตร์, 2552, หน้า 15-16)
ปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุจะนําไปสู่ความจําเป็นของความต้องการผู้ดูแลและเป็นสาเหตุหลักของการหยุด
ทํางานของผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลต่อปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคมตามมา ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุจะเป็นภาระ
ต่อระบบการบริ การสุ ขภาพอย่ างมากในอนาคต มีผ ลการศึกษา พบว่า ผู้ สู งอายุไ ทยในปัจจุบันใช้เตียงใน
โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศถึงร้อยละ 28 ของปริมาณเตียงทั้งหมด และคาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของการครองเตียง ใน
อัตราที่สูงเป็น 3 เท่าของการเพิ่มในประชากรอายุน้อย (วาทินี บุญชะลักษี, 2545, หน้า 27) ด้านจํานวนครั้ง และ
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ระยะเวลาของการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นตามอายุ (สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล และคณะ, 2548,
หน้า 130) สําหรับงบประมาณที่จัดสรรผ่ านกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2539 โดยงบประมาณเงินอุดหนุน
ทั้งหมดจํานวน 4,811 ล้านบาท ได้แบ่งจัดสรรให้ผู้สูงอายุ 1,320 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27 ของงบประมาณ
เงินอุดหนุน แสดงว่ารัฐจัดสรรเงินเพื่อการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุเฉลี่ยคนละ 296 บาทต่อปีหรือถ้าคิดเฉพาะ
ผู้สูงอายุยากจน แต่ละคนจะได้รับประมาณ 1,904 บาทต่อปี งบประมาณส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 3,807 ล้านบาท ใน
ปี พ.ศ. 2550 หรือเพิ่มร้อยละ 10 ต่อปี ส่วนงบประมาณที่จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบํานาญนั้น ได้มีการ
ประมาณการณ์จากสมการถดถอยโดยมีเงินบํานาญปกติในแต่ละปีเป็นตัวอธิบาย ผลประมาณการณ์พบว่า บําเหน็จ
บํานาญรวมจะเพิ่มจาก 24,716 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2540 เป็น 139,826 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554 คิดเป็นการ
เพิ่มร้อยละ 13 ต่อปี ส่วนค่ารักษาพยาบาลจะเพิ่มจาก 1,762 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2540 เป็น 12,279 ล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2554 คิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 15 ต่อปี (สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล และคณะ, 2548, หน้า 157-158)
กระบวนการสูงอายุจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้สูงอายุ ประชาคมโลกจึงให้ความสําคัญกับผลกระทบ
ดังกล่าว โดยองค์การสหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุครั้งแรก (The world
assembly on aging) เมื่อ ค.ศ. 1982 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยได้เสนอแนวคิดพื้นฐานในการ
จัดบริการ และสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุ มีสาระสําคัญประกอบด้วย 2 แนวคิด คือ แนวคิดด้านมนุษยธรรม
(Humanitarian aspect of aging)ซึ่งหมายถึง ผู้สูงอายุสมควรได้รับความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมรวมถึง
ได้รับความช่วยเหลือตามความต้องการ และแนวคิดในด้านการพัฒนา (Developmental aspect of the aging)
หมายถึง บทบาทของผู้สูงอายุในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งรัฐบาลของแต่ละประเทศจะต้อง
รับผิดชอบในการทําให้ความสูงอายุได้รับผลกระทบในทางลบน้อยที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมรวมทั้งใน
เรื่องของการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีบทบาทในด้านการพัฒนาประเทศ (United nation, 2008, pp. 1-2) และการ
ประชุมสมัชชาโลกครั้งที่สองว่าด้วยผู้สูงอายุ ณ กรุงแมดริด ในปี ค.ศ. 2002 เพื่อรับรองแผนปฏิบัติการระหว่ าง
ประเทศกรุงแมดริด ว่าด้วยการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ โดยการกําหนดทิศทาง นโยบายหลักซึ่งประกอบด้วยการ
พัฒนาสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีในผู้สูงอายุ การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้ออํานวย และส่งเสริมต่อผู้สูงอายุ
(United nation, 2008, p. 3)
สํ า หรั บ ระดั บ ภู มิ ภ าคพื้ น เอเชี ย และแปซิ ฟิ ค ในปี ค.ศ. 1998 ได้ ป ระกาศปฏิ ญ ญามาเก๊ า โดยมี
สาระสําคัญ คือ ให้ทุกประเทศในภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิค ตระหนักถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไป
คุณค่าความสําคัญของผู้สูงอายุในฐานะผู้มีส่วนสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมการร่วมมือในระดับภูมิภาคทั้ ง
ภาครั ฐและเอกชน ช่ว ยสนับ สนุ นการจั ดสรรทรัพยากรหรือบริการต่าง ๆ ให้ เพียงพอที่จะตอบสนองต่อความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของผู้สูงอายุทั้งในเมืองและชนบท ในปี ค.ศ. 2002 ได้จัดสัมมนาระดับภูมิภาค ณ นครเซี่ยงไฮ้
ประเทศจีน เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ซึ่งแสดงถึงการสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนดําเนินงาน
กรุงแมดริด และมาเก๊า โดยที่ประชุมได้รับรองแผนปฏิบัติการเรื่องผู้สูงอายุในเขตภาคพื้นเอเชีย และแปซิฟิค
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ซึ่งแผนดังกล่าวมีภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการ คือ ต้องเข้าใจถึงการเพิ่มของจํานวนผู้สูงอายุ และผลที่มีต่อ
สังคมส่วนรวม การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การสร้างสาธารณูปโภค และการเพิ่มบริการที่มีความจําเป็นต่อ
ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น (วิไลลักษณ์ รุ่งเมืองทอง, 2553, หน้า 24)
สําหรับประเทศไทย ภาครัฐได้ให้ความสําคัญเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ
โดยกําหนดนโยบายในระดับชาติรวมถึงกําหนดให้แต่ละภาคส่วน กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุร่วมกันกําหนดกลยุทธ์ และมาตรการส่งเสริมป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ดังจะเห็นได้จากในปี พ.ศ. 2525 ได้มีการจัดทําแผนผู้สูงอายุแห่ง ชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2525-2544) โดยเน้นการ
ให้บริการสุขภาพ และสวัสดิการผู้สูงอายุ การส่งเสริม และสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวมีการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม (ปราณี อิ่มสมบัติ, 2546, หน้า 2) และ
รัฐบาลประกาศให้ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และมีการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา (สํานักส่งเสริม และพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2553) ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปี พ.ศ. 2540 ได้ระบุชัดเจนในมาตรา 54 และมาตรา 80 ถึงภารกิจที่ต้องมีต่อประชากรผู้สูงอายุ
(คณะกรรมการส่งเสริม และประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ, 2545, หน้า 3) รวมถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ฉบับปี พ.ศ. 2550 ในมาตรา 30 40 53 80 และมาตรา 84 ได้กล่าวถึงภารกิจที่ต้องมีต่อประชากรผู้สูงอายุ
เช่นกัน (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2550)
นอกจากนั้นในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการจัดทําปฏิญญาผู้สูงอายุไทยขึ้น ซึ่งประกอบด้วยปฏิญญา 9 ข้อ ที่
สําคัญ คือ ข้อ 1 ผู้สูงอายุต้องได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ได้รับการพิทักษ์ และ
คุ้มครองให้พ้นจากการถูกทอดทิ้ง และละเมิดสิทธิโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ
พึ่งพาตนเองได้รวมถึงผู้พิการที่สูงอายุด้วย และ ข้อ 3 ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ และการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง อย่างต่อเนื่อง เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการทางสังคมอันจะเป็น ประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต
รวมถึงเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน เพื่อให้สามารถปรับบทบาทของตน ให้เหมาะสมกับวัย อันเป็น
ภารกิจที่สังคม และรัฐพึงมีต่อผู้สูงอายุ (คณะกรรมการส่งเสริม และประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ, 2545, หน้า 3)
ส่วนปี พ.ศ. 2544 มีการจัดทําแผนผู้สูงอายุฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ซึ่งแผนฉบับนี้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจรวมถึงด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ ในปี
พ.ศ. 2546 ได้มีการตราพระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2546 เพื่อให้ผู้สูง อายุได้รับการคุ้มครอง ดูแลจาก
ภาครัฐเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ (สํานักส่งเสริม และพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2553) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) และฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้ให้
ความสําคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (ปราณี อิ่มสมบัติ, 2546 หน้า 3-4), (วิทยาลัยประชากรศาสตร์,
2553)
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ปัจจุบันประเทศไทย ได้ใช้แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) เป็นหลักในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมีปรัชญาประกอบด้วย การสร้างหลักประกันในวัยสูงอายุ ผู้สูงอายุสมควรได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ผู้สูงอายุสมควรดํารงชีวิตอยู่ในชุมชนของตนได้อย่างมี
คุณภาพรวมถึงได้กําหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตบรรลุเป้าหมาย 5 ยุทธศาสตร์
(คณะกรรมการส่งเสริม และประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ, 2545, หน้า 28) สําหรับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานสร้างสุขภาพผู้สูงอายุได้ถูกกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุใน
มาตรการด้ า นการส่ ง เสริ ม ความรู้ ด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพรวมถึ ง การป้ อ งกั น และการดู แ ลตนเอง เบื้ อ งต้ น
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 ยุ ทธศาสตร์ ด้านระบบคุ้มครองทางสั งคมสํ าหรับ ผู้ สู งอายุในระบบบริก าร และเครื อข่ายการ
เกื้อหนุน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล และพัฒนาองค์ความรู้ ด้านผู้สูงอายุ และการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการ (ศูนย์ศตวรรษิกชน, 2009) การพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
และอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นให้น้อยที่สุด เป็นสิ่งที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนต้องเปลี่ยนทรรศนะการพึ่งพา
จากบุตรหลาน ให้เป็นการพึ่งพาตนเองมากที่สุด (วาทินี บุญชะลักษี, 2545, หน้า 269)
ถ้าผู้สูงอายุมีศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองที่ดี จะนําไปสู่การเป็นผู้สูงอายุ ที่มีสุขภาพดี และ
พบว่าผู้สูงอายุ ร้อยละ 41.10 ออกกําลังกายเป็นประจําอย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 48.30 ได้รับการตรวจ
สุขภาพในรอบปี ร้อยละ 12.60 สูบบุหรี่เป็นประจํา ร้อยละ 3 ดื่มสุราเป็นประจํา (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2550,
หน้ า 43-48) ด้ า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพในการสร้ า งเสริ มสุ ข ภาพตนเองของผู้ สู ง อายุ พบว่ า ในปี พ.ศ. 2548
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้กําหนดตัวชี้วัดให้ผู้สูงอายุเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 และผู้สูงอายุออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอย่างน้อย ร้อยละ 60 และต่อมาใน ปี พ.ศ. 2549 ตั้งเป้าหมาย
ให้ผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96 สร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ การออกกําลังกาย การ
เยี่ยมเยียนสมาชิก และร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เกื้อกูลสังคม ไม่รู้สึกเหงาหรือ
โดดเดี่ยว
ส่วนบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นการให้บริการเชิงรุกแบบเป็นองค์รวม ต่อเนื่อง จากโรงพยาบาลถึง
บ้าน กลุ่มเป้าหมายทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถดํารงชีวิตในชุมชน ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้ให้บริการ
เป็นบุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพ ในปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
อาสาสมัครจิตอาสา สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และหรือชุมชนต่าง ๆ โดยร่วมมือกับบุคลากรของหน่วยบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ เข้ามามีบทบาทในงานด้านนี้เพิ่มมากขึ้น (ชื่นตา วิชชาวุธ, 2552, หน้า 73) ด้านระบบบริการ ทาง
การแพทย์ และสาธารณสุขที่จัดให้แก่ประชาชนอย่างถ้วนหน้าทั้งในสถานพยาบาล และชุมชน พบว่าในปัจจุบัน
โรงพยาบาลยังเน้นการดูแลผู้ป่วยด้วยอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันเป็นหลัก ซึ่งเมื่อพ้นระยะเฉียบพลันแล้วยังมีช่องว่าง
สําหรั บการบริการอยู่ มาก ระบบบริ การปฐมภูมิก็มีข้อจํากัดด้านบุคลากรทั้งจํานวน และศักยภาพ (สั มฤทธิ์
ศรีธํารงสวัสดิ์ และกนิษฐา บุญธรรมเจริญ, 2553, หน้า 1)
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จากการขยายตัว การกระจายตัวของสังคมเมืองส่งผลให้สังคมชนบทรับความเจริญแบบสังคมเมืองเข้าไป
ใช้เป็นแบบแผนในการดําเนินชีวิตมากขึ้ น อาชีพในภาคอุตสาหกรรม การบริการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ดึงดูดชาว
ชุมชนออกจากอาชีพในภาคเกษตรกรรม เกิดการอพยพออกจากท้องถิ่น จนทําให้โครงสร้างของชุมชนเปลี่ยนแปลง
ไป เช่น สัดส่วนหนุ่มสาว วัยแรงงานน้อยลง ครอบครัวมีขนาดเล็กลง สมาชิกของครอบครัวบางรุ่นหายไปจาก
ครอบครัว (สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์, 2552, หน้า 2) และในที่สุดภาพรวมของชาวบ้านที่อยู่อาศัยในชุมชนมักประกอบไป
ด้วยผู้สูงอายุ และเด็กเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะดังกล่าว ทําให้สัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรกลุ่มอื่นในชุมชน
เพิ่มสูงขึ้น (วิไลลักษณ์ รุ่งเมืองทอง, 2553, หน้า 1-2) และพบว่า สิ่งที่ตามมา คือ ผู้สูงอายุ มีผู้เลี้ยงดูหรือดูแลให้มี
ชีวิตความเป็ น อยู่ อย่ างปกติสุ ขน้ อยลง ปรากฏการณ์ดังกล่ าวนี้พบเห็ นในชุมชนโดยเฉพาะชนบทห่างไกล คือ
ผู้สูงอายุจํานวนมากถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลําพัง (สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ,์ 2552, หน้า 29)
ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศหญิง และอายุมากกว่า 70 ปี การอยู่เป็นโสดเป็น
สาเหตุสําคัญที่ทําให้สตรีสูงอายุต้องอยู่อาศัยตามลําพัง (มาดี กาญจนกิจสกุล, 2545) และการไม่มีบุตรหลานหรือคู่
สมรสเสียชีวิตไปก่อนรวมถึงบุตรหลานมีภารกิจ ในต่างถิ่นเป็นสาเหตุหลั กที่ทําให้ผู้สูงอายุต้องอยู่อาศัยตามลําพัง
(สํานักส่งเสริมสุขภาพ, 2552, หน้า 5; สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล และคณะ, 2548, หน้า 86) ส่งผลให้สัดส่วนของ
ผู้สูงอายุไทยที่อยู่อาศัยตามลําพังในครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น (ชุมชนคนรักสุขภาพ, 2553, หน้า 5) โดยปี พ.ศ.
2537 มีผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง ร้อยละ 3.60 ในปี พ.ศ.2545 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 6.30 และปี พ.ศ. 2550
เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 7.70 (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2550, หน้า 27-28) โดยพบว่าผู้สูงอายุช่วงอายุ 75-79 ปี อยู่
อาศัยตามลําพังมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 10.60 ของประชากรผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพังทั้งหมด และพบว่า
ภาคเหนื อเป็ น ภาคที่มี ร้ อยละของผู้ สู งอายุที่ อยู่อ าศั ยตามลํ าพั งมากที่ สุ ด คือ ร้อ ยละ 9.60 ภาคกลางไม่ รวม
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 7.60 (บรรลุ ศิริพานิช และคณะ, 2551, หน้า 45-47)
ผู้สูงอายุวัยปลาย(อายุ 80 ปีหรือมากกว่า) มีสัดส่วนของการอยู่อาศัยตามลําพังสูงกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ
วัยกลาง(อายุระหว่าง 70-79 ปี) และวัยต้น(อายุระหว่าง 60-69 ปี) คิดเป็นร้อยละ 10.10 ร้อยละ 9.60 และร้อยละ
6.20 ตามลําดับ นอกจากนี้ ร้อยละ 56.70 ของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพังสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีปัญหา
ที่เหลือ ร้อยละ 43.30 มีปัญหาโดยปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ร้อยละ 51.20 รู้สึกเหงา รองลงมาคือ ร้อยละ 27.50
ไม่มีคนดูแลเมื่อเจ็บป่วย และต้องเลี้ยงชีพด้วยตนเอง ร้อยละ 15.70 มีปัญหาทางการเงิน ร้อยละ 5.20 ไม่มีคนช่วย
ทํางานบ้าน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2550, หน้า 28) ร้อยละ 17.80 มีความยากลําบากในการทํากิจวัตรประจําวัน
ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีโอกาสน้อยที่จะได้รับการดูแลอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อมีความต้องการการพึ่งพา ต้องการความ
ช่วยเหลือ และยิ่งไปกว่านั้น พบว่า ผู้สูงอายุที่อายุ 75 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้สูงอายุเพศหญิงมีอัตราการอยู่ร่วมกับ
บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติสูง ซึ่งเป็นผลให้มีโอกาสที่จะขาดการดูแลที่เหมาะสมได้ (วาทินี บุญชะลักษี, 2545, หน้า
184)
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ร้อยละ 8.67 ของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพังมีภาวะสุขภาพดีในระดับน้อย ร้อยละ 84.00 มีภาวะ
สุขภาพดีในระดับปานกลาง ด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง พบว่า ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง ร้อยละ 18.67 มี
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองในระดับน้อย ด้านความเหงาของผู้สูงอายุ ร้อยละ 11.33 มีความเหงาในระดับมาก และ
ร้อยละ 74.00 มีความเหงาในระดับ ปานกลาง (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2550, หน้า 27-28) และพบว่า ผู้สูงอายุที่
อยู่อาศัยตามลําพัง จะขาดการดูแลเมื่อยามเจ็บป่วย มีความรู้สึกเหงา และปัญหาด้านการเงิน (สํานักส่งเสริม
สุขภาพ, 2552, หน้า 5) ในประเทศญี่ปุ่น พบว่า ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพังมีภาวะซึมเศร้าในระดับค่อนข้างสูง มี
ความพึงพอใจในตนเองอยู่ในระดับต่ํา และด้านเศรษฐกิจ พบว่า ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพังจะประสบกับปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ จากการเกษียณงานทําให้รายได้ลดลงแม้บางรายยังคงทํางานหารายได้แต่รายได้มักต่ํากว่าวัยหนุ่ม
สาวและมีผู้สูงอายุจํานวนหนึ่งไม่มีสวัสดิการ ไม่มีหลักประกันทางสังคมหรือไม่ได้รับเบี้ยยังชีพจากรัฐบาล ทําให้ขาด
หลักประกันความมั่นคง ของชีวิต (Yamashita, et al., 1992)
ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง อาจจะมีความเสี่ยงในระดับสูงต่อการตาย และการเจ็บป่วยทําให้ผู้สูงอายุ
กลุ่มนี้มีความต้องการสูงในด้านสุขภาพ และบริการสังคม ปัญหาสุข ภาพด้านร่างกาย และจิตใจของผู้สูงอายุที่อยู่
อาศัยตามลําพังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเพียงพอ (Kawamoto, et al., 2005, p. 152) การที่ผู้สูงอายุต้องอยู่อาศัย
ตามลําพังรวมถึงผลกระทบของกระบวนการสูงอายุ ทําให้ผู้สูงอายุเกิดปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งอาจทําให้เกิดความ
เหงา อ้างว้าง ท้อแท้ในชีวิต รู้สึกไม่มีคุณค่า ไร้ค่า และอาจนําไปสู่ภาวะซึมเศร้า ความเหงามีความสัมพันธ์ทางลบ
กับภาวะสุขภาพ และมีความสัมพันธ์กับการอยู่อาศัยตามลําพังของผู้สูงอายุ กล่าวคือ ผู้สูงอายุ ที่อยู่อาศัยตามลําพัง
ส่วนใหญ่จะมีภาวะสุขภาพที่ไม่ดี และมีความเหงาสูง (Mullins, et al., 1988, pp. 36 – 43) ความเหงาเป็นปัญหา
ทางจิตใจที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ และความเจ็บป่วยอย่างมาก (Ryan and Patterson, 1987, p. 6) จากปัญหา
ดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงข้อจํากัดในการดูแลสุขภาพรวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง
ที่จะต้องดํารงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่า จังหวัดสุโขทัยมีอัตราประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดมากเป็น
อันดับหนึ่งของเขต ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และสุโขทัย โดยในปี พ.ศ. 2553
จังหวัดสุโขทัยมีผู้สูงอายุ จํานวน 73,616 คน จากการสํารวจ และจัดกลุ่มผู้สูงอายุตามการทํากิจวัตรประจําวันของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พบว่า กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเอง และช่วยเหลือคนอื่นได้
คิด เป็ น ร้ อ ยละ 82.08 กลุ่ มที่ 2 ช่ว ยเหลื อตั ว เองได้ แต่ ช่ ว ยคนอื่ นไม่ ได้ คิด เป็น ร้อ ยละ 15.86 และกลุ่ มที่ 3
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 2.06 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย, 2554, หน้า 194) จากการสํารวจ
ของสํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย พบว่า ในปี พ.ศ. 2543 จังหวัดสุโขทัยมีผู้สูงอายุ ที่อยู่อาศัยตามลําพัง จํานวน
3,883 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 ของผู้สูงอายุทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็นชาย 1,120 คน หญิง 2,763 คน (สํานักงาน
สถิติจังหวัดสุโขทัย, 2547) และในปี พ.ศ.2552 มีจํานวนผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง จํานวน 5,742 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.70 ของผู้สูงอายุทั้งหมด (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย, 2552, หน้า 8)
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จากที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุ ที่อยู่อาศัยตามลําพัง ส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านสุขภาพอัน
เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย การเปลี่ยนแปลงด้านหน้าที่การงาน การเปลี่ยนแปลงบทบาท และ
หน้าที่ในสังคม ดังนั้น ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง จึงควรได้รับการดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการสร้างเสริม
สุขภาพเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดํารงรักษาสุขภาพที่ดี ชะลอการเสื่อมของร่างกาย และป้องกันการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ
การเพิ่มศักยภาพโดยการเสริมสร้างพลังอํานาจ จะทําให้ผู้สูงอายุมีความสามารถ มีความเชื่อมั่นในการจัดการ
ตนเอง มีการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการปฏิบัติตน และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าตลอดจนเกิดความรู้สึกภูมิใจใน
ตนเองถึงแม้ว่าตนเองจะอยู่คนเดียว (กษิดตา พานทอง, 2551, หน้า 86) การเพิ่มศักยภาพโดยการเสริมสร้างพลัง
อํานาจ ส่งผลให้ผู้สูงอายุรับรู้ศักยภาพ ความสามารถของตนเอง ในการเผชิญปัญหา แก้ไขปัญหา มั่นใจในการ
ปฏิบัติกิจกรรม มีการพัฒนาตนเองไปสู่สิ่งที่ดีเหมาะสมกับตนเอง เกิดการยอมรับตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง (จิรชาติ
ชุมภู, 2552, หน้า 77-78)
ดังนั้ น การเพิ่ม ศักยภาพในการสร้างเสริมสุ ข ภาพตนเองของผู้ สู งอายุที่อยู่อ าศัยตามลํ าพัง จึงเป็ น
สิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรวมถึงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีการวางแผนจัดการกับชีวิตในอนาคต
ของตน ส่งเสริมให้เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี และเข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรี ผู้วิจัย ได้ตระหนักถึง
คุณค่า ความสําคัญของผู้สูงอายุ และประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง
จึงได้ศึกษา การถ่ายทอดรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลําพังในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยการ
จัดการความรู้ โ ดยคาดหวังผลที่ได้จ ากการศึกษาจะเป็นการส่ งเสริมให้ ผู้สู งอายุที่อยู่อาศัยตามลํ าพัง สามารถ
ดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ อัตราการเจ็บป่วยลดลงรวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วย
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการถ่ายทอดรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลําพังในเขตภาคเหนือตอนล่าง
โดยการจัดการความรู้
ขอบเขตของโครงการ/การดาเนินงาน
ขอบเขตด้านพื้นที่เป้าหมาย
การศึกษาการพัฒนากระบวนการเพิ่มศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตาม
ลําพัง ได้กําหนดขอบเขตในการศึกษา ดังนี้
1. ขอบเขตเชิงพื้นที่ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้กําหนดพื้นที่ในการศึก ษา เป็นผู้สูงอายุ ที่อยู่อาศัยตาม
ลําพังในเขตจังหวัดสุโขทัย ซึ่ง เป็นจังหวัดที่มีอัตราประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดมากเป็นอันดับหนึ่ง ใน
ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัดตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กําแพงเพชร และสุโขทัย
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2. ขอบเขตเชิงประชากรกลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น ดังนี้
2.1 การศึกษาสภาวะสุขภาพ ศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ที่อยู่อาศัยตาม
ลําพัง กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง โดยกําหนดอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ได้แบ่งช่วงอายุ
ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยกําหนดคุณลักษณะด้านประชากรเพิ่มเติม เพื่อให้ ผู้สูงอายุที่ศึกษามีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน คือ
เป็น ผู้สูงอายุ ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจ มีการรับรู้เกี่ยวกับเวลา สถานที่ บุคคลตามปกติ สามารถ
เคลื่อนไหวหรือช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้อย่างปกติ ยิน ดีให้ความร่วมมือในการศึกษา และ
อาศัยอยู่ในพื้นที่วิจัยระหว่างการศึกษา
2.2 การศึกษาการจัดการความรู้กระบวนการเพิ่มศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่
อาศัยตามลําพัง โดยมี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง กลุ่มอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และกลุ่มผู้ให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในระดับอําเภอ และ
จังหวัด สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล(อบต.)
3 ขอบเขตเชิงเวลา ใช้ระยะเวลา 8 เดือน
แผนการดาเนินงาน
ตารางที่ 1 แผนการดําเนินงานตลอดโครงการ
ระยะเวลา (เดือน)
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.ประชุมเตรียมงานและสร้างทีมผู้ช่วยวิจัย

2.สร้างเครื่องมือและแบบสอบถาม

3.ทดลองใช้ ปรับปรุงและจัดเตรียมเครื่องมือและ
แบบสอบถาม

4 เตรียมชุมชนและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
5. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ
   
6.พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพตนเองและ
การป้องกันภาวะถูกทอดทิ้ง

7.ดําเนินการตามรูปแบบ

8 ประเมินผลรูปแบบ
 
9.วิเคราะห์ข้อมูลและแปรผล
 
10.เขียนและจัดทํารายงานการวิจัยฉบับ สมบูรณ์
 
11. เผยแพร่ผลการศึกษา
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วิธีดาเนินงาน
กระบวนการเพิ่มศั กยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง ประกอบด้วย 4
ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาศักยภาพในการรับรู้ประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 4
กิจกรรม คือ 1) การสร้างสัมพันธภาพ และละลายพฤติกรรม 2) การเรียนรู้เกี่ยวกับการสูงอายุ ผลกระทบของการ
สูงอายุ และการอยู่อาศัยตามลําพัง 3) การหาวิธีลดผลกระทบของการสูงอายุ ทบทวนพฤติกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพ ปัญหาอุปสรรคในการสร้างเสริมสุขภาพ การหาวิธีลดผลกระทบของการสูงอายุ และการอยู่อาศัยตาม
ลําพัง 4) การสรุปวิธีการลดผลกระทบของการสูงอายุ การอยู่อาศัยตามลําพัง และพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์
ขั้นตอนที่ 2 การปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุ ขภาพ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ
1) การสร้างความเชื่อมั่นในผู้สูงอายุให้มีความรู้ มีทักษะ การปฏิบัติด้านการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง 2) การเพิ่ม
การเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้อื่น 3) การชักจูงด้วยคําพูดโดยการเพิ่มกําลังใจ และความมั่นใจใน
การสร้างเสริมสุขภาพตนเอง 4) กิการกระตุ้นทางอารมณ์ 5) การฝึกทักษะการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของ
ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง
ขั้นตอนที่ 3 การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1) การ
เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2) การประชุมร่วมระหว่างผู้แทน
ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง แกนนําอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน แกนนําอาสาสมัครสาธารสุขประจําหมู่บ้าน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับตําบล และผู้นําท้องที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน และผู้นําท้องถิ่น เช่น นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อกําหนดบทบาทในการสนับสนุนจัดสิ่งแวดล้อมบริเวณที่พัก
อาศัยของผู้สูงอายุให้เหมาะสมต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ขั้นตอนที่ 4 การสนับสนุนจากบุคคลภายนอกครอบครัว และบุคลากรด้านสุขภาพในการสร้างเสริม
สุขภาพ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1) การเรียนรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผลกระทบของการสูงอายุ การอยู่อาศัยตาม
ลําพังและการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของบุคคลภายนอกครอบครัว และบุคลากรด้านสุขภาพ 2) การจัด
ประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ เพื่อวางแผนการให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการสร้างเสริม
สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ระหว่ า งอาสาสมั ค รดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ บ้ า น อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู่ บ้ า น เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุข ในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทราบถึงสภาพปัญหา ภาวะถูกทอดทิ้ง ความต้องการ และศักยภาพในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
2. ได้องค์ความรู้ในการพัฒนาสุขภาพ เพื่อการกําหนดนโยบายการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ
สําหรับผู้สูงอายุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ได้ต้นแบบโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสําหรับผู้สูงอายุ
4. ได้กระบวนการสร้างศักยภาพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งครอบครัว / ผู้นําชุมชน /
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย รวมถึงภาคีที่เกี่ยวข้อง
5. ได้ข้อเสนอแนะนโยบายภาครัฐในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ
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บทที่ 2
องค์ความรู้และเทคโนโลยี
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลําพังในเขตภาคเหนือ
ตอนล่ า งโดยการจั ด การความรู้ ผลงานที่ ไ ด้ มี ก ารจั ด การองค์ ค วามรู้ แ ละนํ า ผลมาขยายผลถ่ า ยทอดให้ แ ก่
กลุ่มเป้าหมายมีดังนี้
ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน และวรวิทย์ อินชม(2558) ได้ศึกษา ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่
ริมฝั่งแม่น้ํายม และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการถูกทอดทิ้งของผู้สูงอายุกับปัญหาสุขภาพ ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาได้แก่ ผู้สูงอายุที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ํายมที่เข้าเกณฑ์การศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่างที่ตามสถิติมีผู้อัตรา
ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งสูง เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน เมษายน 2558 การวิจัยได้ออกแบบเครื่องมือโดย
ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและหาความสัมพันธ์ระหว่างการถูกทอดทิ้งกับ
ปัญหาสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ logistic analysis วิเคราะห์ odds ratios (OR)
ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งมีปัญหาการหกล้ม การปวดหลัง เป็นโรคเบาหวานและมีภาวะ
ซึมเศร้า หลังจากหาความสัมพันธ์โดยควบคุมตัวแปรก่อกวนแล้วพบว่าภาวะถูกทอดทิ้งมีความสัมพันธ์กับการหกล้ม
และการมีภาวะซึมเศร้า โดยผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งมีโอกาส 3.42 เท่าที่จะมีภาวะซึมเศร้าที่วินิจฉัยโดยบุคคลากรทาง
การแพทย์ มากกว่าผู้สูงอายุที่มีผู้ดูแล (95% ของความเชื่อมั่น [CI] = 1.3 to 5.5) และพบว่าผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง
มีโอกาส 2.48 เท่าที่จะมีการหกล้ม มากกว่าผู้สูงอายุที่มีผู้ดูแล (95% ของความเชื่อมั่น [CI] = 1.2 to 4.9)
ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน และธนัช กนกเทศ (2557) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพตนเอง
และการป้องกันภาวะถูกทอดทิ้งในผู้สูงอายุในตําบลท่าโพธิ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการส่งเสริม
สุขภาพตนเองรวมถึงการป้องกันภาวะถูกทอดทิ้งในผู้สูงอายุ และวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และ
คัดกรองความรู้สึกถูกทอดทิ้ง ของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพตนเองและป้องกัน
ภาวะถูกทอดทิ้งในผู้สูงอายุและประเมินรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพตนเองและป้องกันภาวะถูกทอดทิ้งในผู้สูงอายุ
รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methods design) ระหว่างวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) และวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Method)
ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ส่วนใหญ่ปัจจุบันไม่มีเงินช่วยเหลือจากลูกหลานหรือญาติ คิดเป็น
ร้อยละ 52.14 และรองลงมาคือมีการได้รับเงินช่วยเหลือจากลูกหลานหรือญาติ คิดเป็นร้อยละ 44.48 การอยู่ตาม
ลําพังในเวลากลางวันของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ตามลําพังในเวลากลางวัน คิดเป็นร้อยละ 60.90 รองลงมา คือ
อยู่ตามลําพังในเวลากลางวัน คิดเป็นร้อยละ 20.30 และอยู่ลําพังบางครั้งในเวลากลางวัน คิดเป็นร้อยละ 18.41
ตามลําดับ การอยู่ตามลําพังในเวลากลางคืนของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ ไม่ได้อยู่ตามลําพังในเวลากลางคืน คิดเป็น
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ร้อยละ 81.29 รองลงมา คือ อยู่ตามลําพังในเวลากลางคืน คิดเป็นร้อยละ 10.25 และอยู่ลําพังบางครั้งในเวลา
กลางคืน คิดเป็นร้อยละ 8.06 ตามลําดับ ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งมีปัญหาสุขภาพ ได้แก่ ปวดเมื่อย ทํางานเหนื่อยง่าย
บางรายเป็นโรคกระเพาะอาหาร เครียดบางรายเป็นโรคความดันโลหิตสูง มีอ่อนเพลีย มึนศีรษะ ปวดหลัง ปวดเอว
เนื่ อ งจากนั่ ง เป็ น เวลานาน บางรายมี อ าการเบื่ อ อาหาร และมี ปั ญ หาทางสายตา ผู้ สู ง อายุ บ างรายกิ น ยาชุ ด
แก้ปวดเมื่อย ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพังมีอาการเครียดเป็นบางครั้ง โดยส่วนใหญ่ มีสาเหตุมาจากเรื่องของ บุตร
หลาน สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันทําให้ผู้สูงอายุรู้สึ กเหงาเพราะไม่ได้พูดคุยกับผู้อื่น รูปแบบการการส่งเสริม
สุขภาพตนเองและการป้องกันภาวะถูกทอดทิ้งในผู้สูงอายุ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ประกอบไปด้วยการ
พัฒนาศักยภาพตนเองของผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยเพิ่มการเคลื่อนไหวออกแรง การจัดการความเครียด
การรับประทานอาหารส่งเสริมสุขภาพ และการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ในรูปแบบมี
การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง มีการออกเยี่ยม
ส่งเสริม ด้านสภาพร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้มีการพัฒนาศักยภาพเยาวชนจิ ตอาสาให้เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อ
ลดช่องว่างระหว่างวัยและคอยดูแลช่วยเหลือส่งเสริมสุขภาพด้วยเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ จัดทําคู่มือให้ญาติ
ผู้สูงอายุได้ศึกษาและสร้างความเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้น
นอกจากนี้ ณรงค์ศักดิ์ หนูสอนและเสน่ห์ แสงเงิน(2557) ได้ศึกษาพัฒนากระบวนการเพิ่มศักยภาพใน
การสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน 1) การศึกษา
และทบทวนเอกสาร 2) การวิเคราะห์สภาพปัญหา โดยใช้แบบสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้สูงอายุที่
อยู่ อาศัย ตามลํ าพังในเขตจั งหวัดสุ โ ขทัย จํานวน 258 คน และ 30 คน (ตามลํ าดับ) วิเคราะห์ ข้อมูล ด้ว ยการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 3) การพัฒนากระบวนการเพิ่มศักยภาพ ประกอบด้วย 3.1) การศึกษาความ
ต้องการ และข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการสนทนากลุ่ม จํานวน 6 ครั้ง 3.2) การตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน 3.3) การตรวจสอบความตรงประเด็น ความเหมาะสม และความเป็นไปได้
ในการดําเนินงานจริงโดยผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ จํานวน 18 ท่าน
ผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรด้านการจัดสิ่งแวดล้อม สภาวะสุขภาพ การสนับสนุน จากบุคคลภายนอก
ครอบครัว จากบุคลากรด้านสุขภาพ และการรับรู้ประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพ สามารถร่วมทํานายศักยภาพ
ในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพังได้ร้อยละ 35.8 2 และกระบวนการเพิ่มศักยภาพที่
มีประสิทธิผล ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนาศักยภาพในการรับรู้ประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพ
2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 3) การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และ 4) การ
สนั บ สนุน จากบุ คคลภายนอกครอบครัว และบุคลากรด้านสุ ขภาพในการสร้างเสริมสุ ขภาพ ดังนั้น ควรนํา
กระบวนการดังกล่าวไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง
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กระบวนการเพิ่มศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง ประกอบด้วย
4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาศักยภาพในการรับรู้ประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพ ดําเนินการ 1 วันครึ่ง
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพ และละลายพฤติกรรม 2) กิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับการสูงอายุ ผลกระทบของการสูงอายุ และการอยู่อาศัยตามลําพัง 3) กิจกรรมการหาวิธีลดผลกระทบของ
การสู งอายุ ทบทวนพฤติ กรรมการสร้ า งเสริมสุ ขภาพ ปัญหาอุ ปสรรคในการสร้างเสริมสุ ขภาพ การหาวิธีล ด
ผลกระทบของการสูงอายุ และการอยู่อาศัยตามลําพัง 4) กิจกรรมการสรุปวิธีการลดผลกระทบของการสูงอายุ
การอยู่อาศัยตามลําพัง และพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่พึงประสงค์
ขั้นตอนที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ดําเนินการ 2 วัน ประกอบด้วย 5
กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นในผู้สูงอายุให้มีความรู้ มีทักษะ การปฏิบัติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ตนเอง 2) กิจกรรมเพิ่มการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้อื่น 3) กิจกรรมการชักจูงด้วยคําพูดโดยการ
เพิ่มกําลังใจ และความมั่นใจในการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง 4)กิจกรรมการกระตุ้นทางอารมณ์ 5)กิจกรรมฝึกทักษะ
การสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง
ขั้นตอนที่ 3 การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ดําเนินการ 1 วัน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม
คือ 1) กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2) กิจกรรมการ
ประชุมร่วมระหว่างผู้แทนผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง แกนนําอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน แกนนําอาสาสมัคร
สาธารสุขประจําหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับตําบล และผู้นําท้องที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน และผู้นํา
ท้องถิ่น เช่น นายกองค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ าบล สมาชิ กองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล เพื่อ กํา หนดบทบาทในการ
สนับสนุนจัดสิ่งแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัยของผู้สูงอายุให้เหมาะสมต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ขั้นตอนที่ 4 การสนับสนุนจากบุคคลภายนอกครอบครัว และบุคลากรด้านสุขภาพในการสร้างเสริม
สุขภาพ ดําเนินการ 1 วัน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผลกระทบของการ
สูงอายุ การอยู่อาศัยตามลําพัง และการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของบุคคลภายนอกครอบครัว และบุคลากรด้า น
สุขภาพ 2) กิจกรรมการจัดประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ เพื่อวางแผนการให้ความร่วมมือใน
การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระหว่างอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง
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แผนภาพที่ 1 กระบวนการเพิ่มศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลาพัง
ปัญหาสภาวะสุขภาพ

ปัญหาศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพ
ศึกษาความต้องการ และข้อเสนอแนะของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา

พัฒนากระบวนการเพิม่ ศักยภาพ ในการสร้าง
เสริมสุขภาพตนเองของผู้สงู อายุทอี่ ยู่อาศัย
ตามลําพัง

ตรวจสอบความตรง เหมาะสม
และความเป็นไปได้ในการ
ดําเนินงานจริง

กระบวนการเพิ่มศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง
1) กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่น
การ ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ
2) กิจกรรมการเรียนรู้จากการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้อื่น
3) กิจกรรมการชักจูงด้วยคําพูด
โดยการเพิ่มกําลังใจ
4) กิจกรรมการกระตุ้นทางอารมณ์
5) กิจกรรมฝึกทักษะการสร้างเสริม
สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ

พัฒนาศักยภาพการรับรู้ประโยชน์ของ
การสร้างเสริมสุขภาพ

1) กิจกรรมการเรียนรู้
การจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
2) กิจกรรมการกําหนดบทบาท
ในการสนับสนุนจัดสิ่งแวดล้อม

การสนับสนุนจากบุคคลภายนอก
ครอบครัว และบุคลากรด้านสุขภาพ
ในการสร้างเสริมสุขภาพ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อการสร้างเสริ มสุขภาพ
การจัดสิ่งแวดล้อม
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

1) กิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพ
และละลายพฤติกรรม
2) กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสูงอายุ
ผลกระทบของการสูงอายุ
3) กิจกรรมการหาวิธีลดผลกระทบ
ของการสูงอายุ การอยู่ตามลําพัง
4) กิจกรรมการสรุปวิธีการลด
ผลกระทบ และพฤติกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพที่พึงประสงค์

1) กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
2) กิจกรรมการวางแผนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพังเพิ่มขึ้น
1) การแสวงหาความรูเ้ พื่อการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง 2) การรับประทานอาหาร 3) การออกกําลังกาย 4) การรับประทานยา
5) การลดอุบัติเหตุ 6) จัดการความเครียด 7) การสร้างสัมพันธภาพกับสังคม 8) การเข้าถึงความสุขทางด้านจิตวิญญาณ
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แผนภาพที่ 2 แสดงกระบวนการเพิ่มศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ที่ถูกทอดทิ้ง

ชุมชน
อสม.เชี่ยวชาญ

กองสวัสดิการสังคม อบต.

Capacity Building
ผู้สูงอายุที่อยู่ลาพัง

ทักษะการให้คาปรึกษา
การจัดการความเครียด

ชมรมผู้สูงอายุ
การเยี่ยมบ้าน
หกล้ม
ไม่มีคนพาไปหาหมอ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล

นักเรียนอาสาสมัคร

ขาดการออกกาลังกาย
กินอาหารไม่เหมาะสม
ขาดการจัดการความเครียด

E-learning
การใช้ Internet

ขาดการเข้าชมรม
ทักษะการให้ ข้อมูลทางสุขภาพ

รูปแบบการการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะถูกทอดทิ้งในผู้สูงอายุ ประกอบไปด้วยการพัฒนา
ศักยภาพตนเองของผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยเพิ่มการเคลื่อนไหวออกแรง การจัดการความเครียด การ
รับประทานอาหารส่งเสริมสุขภาพ และการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในชีวิตประจําวัน ในรูปแบบมีการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง มีการออกเยี่ยมส่งเสริม ด้าน
สภาพร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้มีการพัฒนาศักยภาพเยาวชนจิตอาสาให้เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อลดช่องว่าง
ระหว่างวัยและคอยดูแลช่วยเหลือส่งเสริมสุขภาพด้วยเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ จัดทําคู่มือให้ญาติผู้สูงอายุได้
ศึกษาและสร้างความเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้น

17

บทที 3
วิธีการดาเนินงาน
วิธีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลําพังใน
เขตภาคเหนือตอนล่างโดยการจัดการความรู้ รายละเอียดและขั้นตอนมีดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และการวิเคราะห์ความรู้สึกถูก
ทอดทิ้ง โดยในขั้นตอนนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผลลัพธ์ในขั้นตอนนี้คือ
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ
วิธีดําเนินการ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ และ
สุขภาวะ พฤติกรรมสุขภาพ ของผู้สูงอายุ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยนักวิจัย และผู้ ช่วย
นักวิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์ผู้สูงอายุ แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้ แหล่งรายได้ ความ
เพียงพอของรายได้ โรคประจําตัว ความสามารถในการมองเห็น ความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย จํานวน
10 ข้อ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัญหาสุขภาพ จํานวน 11 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ เป็นประจํา
(3 คะแนน) เป็นบางครั้ง (2 คะแนน) ไม่เคย (1 คะแนน) ช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 15-45 คะแนน แบ่งระดับสภาวะ
สุขภาพออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้การประเมินแบบอิงเกณฑ์ของ Bloom (1971)13 คือระดับสูง คะแนนมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 80 (36-45 คะแนน) ระดับปานกลาง คะแนนระหว่างร้อยละ 60-79 (27-35 คะแนน) และระดับต่ํา
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 (15-26 คะแนน)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการรับรู้ประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพ จํานวน 29 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ 2
ตัวเลือก คือ ใช่ (1 คะแนน) ไม่ใช่ (0 คะแนน) ช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 0-29 คะแนน แบ่งระดับรับรู้ประโยชน์ของ
การสร้างเสริมสุขภาพออกเป็น 3 ระดับ คือระดับสูง คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 (23-29 คะแนน)
ระดับปานกลาง คะแนนระหว่างร้อยละ 60-79 (17-22 คะแนน) และระดับต่ํา คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 (0-16
คะแนน)
ส่วนที่ 4 การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1)การ
ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวหรือญาติในการสร้างเสริมสุขภาพ จํานวน 4 ข้อ 2)การได้รับ
แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลภายนอกครอบครัวในการสร้างเสริมสุขภาพ จํานวน 4 ข้อ 3) การได้รับแรง
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สนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรด้านสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพ จํานวน 4 ข้อ ทั้ง 3 ด้านเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 3 ระดับ คือ เป็นประจํา (3 คะแนน) เป็นบางครั้ง (2 คะแนน) ไม่เคย (1 คะแนน) ช่วงคะแนนแต่ละ
ด้านอยู่ระหว่าง 4-12 คะแนน แบ่งการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างเสริมสุขภาพออกเป็น 3 ระดับ
คือระดับสูง คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 (10-12 คะแนน) ระดับปานกลาง คะแนนระหว่างร้อยละ 6079 (7-9 คะแนน) และระดับต่ํา คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 (4-6 คะแนน)
ส่วนที่ 5 การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ จํานวน 30 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก
คือ ใช่ (1 คะแนน) ไม่ใช่ (0 คะแนน) ช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 0-30 คะแนน แบ่งระดับการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพออกเป็น 3 ระดับ คือระดับสูง คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 (24-30 คะแนน) ระดับ
ปานกลาง คะแนนระหว่างร้ อยละ 60-79 (18-23 คะแนน) และระดับต่ํา คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 (0-17
คะแนน)
ส่ ว นที่ 6 พฤติ กรรมการสร้า งเสริม สุ ข ภาพตนเองของผู้ สู ง อายุ จํ านวน 42 ข้อ เป็น มาตราส่ ว น
ประมาณค่า 3 ระดับ คือ เป็นประจํา(3 คะแนน) เป็นบางครั้ง(2 คะแนน) ไม่เคย(1 คะแนน) ช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง
42-126 คะแนน แบ่ งระดับ การสร้ างเสริมสุขภาพตนเองของผู้ สู งอายุออกเป็น 3 ระดับ คือระดับสู ง คะแนน
มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 (101-126 คะแนน) ระดับปานกลาง คะแนนระหว่างร้อยละ 60-79 (76-100
คะแนน) และระดับต่ํา คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 (42-75 คะแนน)
ส่วนที่ 7 มาตราประมาณค่า ความรู้สึกถูกทอดทิ้ง แบ่งเป็น 5 scales คือ ไม่เลย (1 คะแนน)
เล็กน้อย(2 คะแนน) ปานกลาง(3 คะแนน) มาก(4 คะแนน) มากที่สุด(5 คะแนน)
ประชากรและผู้สูงอายุ
ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปทุกคน
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ปัจจัยพยากรณ์ปัญหาของผู้สูงอายุโดยใช้สถิตสิ ถิติร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย
Odd ratio และวิเคราะห์โอกาสเสี่ยงด้วยสถิติ Binary Logistic Regression
2. การถ่ายทอดความรู้กระบวนการเพิ่มศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตาม

ลาพังด้วยการจัดการความรู้
2.1 กระบวนการเพิ่มศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง ประกอบด้วย
4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาศักยภาพในการรับรู้ประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 4
กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพ และละลายพฤติกรรม 2) กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการสูงอายุ
ผลกระทบของการสูงอายุ และการอยู่อาศัยตามลําพัง 3) กิจกรรมการหาวิธีลดผลกระทบของการสูงอายุ ทบทวน
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ปัญหาอุปสรรคในการสร้างเสริมสุขภาพ การหาวิธีลดผลกระทบของการสูงอายุ
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และการอยู่อาศัยตามลําพัง 4) กิจกรรมการสรุปวิธีการลดผลกระทบของการสูงอายุ การอยู่อาศัยตามลําพัง และ
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่พึงประสงค์
ขั้นตอนที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ 1)
กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นในผู้สูงอายุให้มีความรู้ มีทักษะ การปฏิบัติด้านการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง 2) กิจกรรม
เพิ่มการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้อื่น 3) กิจกรรมการชักจูงด้วยคําพูดโดยการเพิ่มกําลังใจ และ
ความมั่นใจในการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง 4) กิจกรรมการกระตุ้นทางอารมณ์ 5) กิจกรรมฝึกทักษะการสร้างเสริม
สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง
ขั้นตอนที่ 3 การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรม
การเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2) กิจกรรมการประชุมร่วม
ระหว่างผู้แทนผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง แกนนําอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน แกนนําอาสาสมัครสาธารสุข
ประจําหมู่บ้าน เจ้าหน้ าที่สาธารณสุขในระดับตําบล และผู้นําท้องที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน และผู้นําท้องถิ่น เช่น
นายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ าบล สมาชิก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล เพื่ อ กํ า หนดบทบาทในการสนั บ สนุ น จั ด
สิ่งแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัยของผู้สูงอายุให้เหมาะสมต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ขั้นตอนที่ 4 การสนับสนุนจากบุคคลภายนอกครอบครัว และบุคลากรด้านสุขภาพในการสร้างเสริม
สุขภาพ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผลกระทบของการสูงอายุ การอยู่
อาศัย ตามลํ าพัง และการสร้ างเสริ มสุ ขภาพผู้ สู งอายุของบุคคลภายนอกครอบครัว และบุคลากรด้ านสุ ขภาพ
2) กิจกรรมการจัดประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่ว นร่ว ม และสร้างสรรค์ เพื่อวางแผนการให้ ความร่วมมือในการ
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระหว่างอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง
2.2 จัดทําคู่มือการส่งเสริมสุขภาพตนเองและการป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
จัดทําคู่มือโดยเน้นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ตัวหนังสือมีขนาดใหญ่ เน้นเป็นรูปภาพที่สื่อให้เห็นและ
เข้าใจง่าย ประกอบไปด้วย หัวข้อดังนี้ การส่งเสริมสุขภาพตนเอง การรับประทานอาหารและโภชนาการสําหรับ
ผู้สูงอายุการใช้ยาในผู้สูงอายุ การลดวามเสี่ยงจากอัมพาต การปฏิบัติตัวให้ห่างไกลโรคหัวใจการแก้ปัญหากลั้น
ปั ส สาวะไม่ อ ยู่ ก ารดู แ ลผิ ว หนั ง และการลดอาการแพ้ ใ นผู้ สู ง อายุ ก ารป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ใ นวั ย สู ง อายุ
การลดปัญหาการนอนไม่หลับ การลดปัญหาความวิตกกังวลและอารมณ์ซึมเศร้า การลดการปวดเมื่อยและปัญหา
โรคข้อเสื่อม
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3. ขั้นการประเมินผล
3.1 การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม (Participatory Evaluation)
การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม เป็นการทบทวนผลที่ได้จากกิจกรรมตรวจสอบปัญหา และ
ตรวจสอบความสําเร็จร่วมกัน โดยใช้การประเมินตามจุดมุ่งหมายของโครงการวิจัยเป็นหลักเกณฑ์ในการประเมิน
(Ayers,1987) ผู้สูงอายุจะเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติการประเมิน โดยผู้วิจัยจะเป็นผู้ให้คําแนะนําแนวทางแก่
ผู้สูงอายุ ผู้วิจัย และผู้สูงอายุจ ะลงมือทําการประเมินผลร่วมกันในลักษณะที่เรียกว่ามีส่ วนร่วม (participation)
ผู้สูงอายุเป็นผู้สะท้อนผลของรูปแบบโปรแกรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแล
คณะผู้วิจัยและผู้สูงอายุจะร่วมกันเก็บข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งจะเป็นลักษณะของการติดตาม
และประเมินปัญหาและอุปสรรคที่พบ ซึ่งจะเก็บข้อมูลกับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการทุกคน โดยการใช้รูปแบบที่มีการ
กําหนดแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการตรวจสอบงานอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้จะมีการเก็บข้อมูลการติดตามประเมินผล
โดยการจัดกลุ่มอภิปรายถึงผลที่ได้โดยให้กลุ่มประเมินผลตั้งคําถามประเมินกิจกรรมที่ทําผ่านมา รวมทั้งมีการศึกษา
ปฏิกิริยาโต้ตอบต่อต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ
การวิเคราะห์ และสรุปการประเมิน คณะผู้วิจัยและผู้สูงอายุจะร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผล
การประเมินร่วมกัน ข้อสรุปจะมุ่งเน้นสะท้อนความเป็นจริงทั้งองค์รวมของรูปแบบ และให้สามารถตอบคําถามตาม
จุดมุ่งหมายของการประเมินได้
3.2. การประเมินผลโดยผู้วิจัย
ผู้ วิ จั ย จะทํ า การประเมิ น สั ม ฤทธิ ผ ลของรู ป แบบว่ า สามารถสนองตอบวั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ
จุดมุ่งหมายได้อย่ างมีป ระสิทธิผ ลหรื อไม่ด้ว ยการใช้แบบสอบถามสํ ารวจผลที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ T-test การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ได้แก่ การจําแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology-Taxonomy) การ
เปรียบเทียบข้อมูล(comparison) และ การตีความข้อมูล (interpretation)
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ภาพกิจกรรม
ขั้นเตรียมการ การถ่ายทอดองค์ความรู้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care giver) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และกลุ่มผู้ให้บริการ
ด้านสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผู้รับผิดชอบงาน
ผู้สูงอายุในระดับอําเภอ และจังหวัด สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)
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ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาศักยภาพในการรับรู้ประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพ
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ขั้นตอนที่ 2

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
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ขั้นตอนที่ 3

การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
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ขั้นตอนที่ 4

การสนับสนุนจากบุคคลภายนอกครอบครัว
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บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลําพังในเขตภาคเหนือ
ตอนล่างโดยการจัดการความรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าห น้าที่
องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น สมาชิกชมรมผู้สู งอายุ และผู้สู งอายุที่อยู่อาศัยตามลํ าพังในพื้นที่ อําเภอสามเงา
จังหวัดตาก อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโ ขทัย และอําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร กลุ่ มผู้สูงอายุที่ถูก
คัดกรองได้ทั้งหมด 167 คน
1. ลักษณะทั่วไปของผู้สูงอายุ
การศึกษาครั้งนี้ศึกษาในผู้สูงอายุทั้งหมด 167 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 59.9 มีค่ามัธยฐานของอายุ 69 ปี (พิสัยควอไทล์ 10) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 67.7 สําเร็จ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 78.4 ปัจจุบันไม่ประกอบอาชีพ ร้อยละ 45.5 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ในอดีต ร้อยละ 64.0 และมีรายได้ ร้อยละ 69.5 โดยมีแหล่งรายได้ของตนเองเป็นรายได้หลัก ร้อยละ 48.2
ผู้สูงอายุส่ วนใหญ่มีสถานภาพทางการเงินพอกินพอใช้ ร้อยละ 76.0 ส่วนใหญ่มีโรคประจําตัว ร้อยละ 68.9
พักอาศัยอยู่กับสามีหรือภรรยา ร้อยละ 46.6 (ตารางที่ 1)
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ดื่มสุรา ร้อยละ 90.4 และไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 84.4 ผู้สูงอายุเคี้ยวหมาก ร้อยละ
1.2 มีการรับประทานยารักษาโรคประจําตัวเป็นประจํา ร้อยละ 59.9 ซื้อยาทานเอง ร้อยละ 7.8 และมีการ
รับประทานอาหารตรงเวลา ร้อยละ 89.8 ผู้สูงอายุมีปัญหาการมองเห็น ร้อยละ 12.6 มีปัญหาการเดิน ร้อยละ 5.4
และมีปัญหาสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 12.0 (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ลักษณะทั่วไปของผู้สูงอายุ (n = 167)
ปัจจัย
จังหวัด
กําแพงเพชร
ตาก
สุโขทัย
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี, median (IQR))
สถานภาพสมรส
โสด
หม้าย
สมรส
ศาสนา
พุทธ
คริสต์
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี
อาชีพปัจจุบัน
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง
ค้าขาย
ข้าราชการ
เกษตรกรรม
อื่นๆ

จานวน

ร้อยละ

51
49
67

30.6
29.3
40.1

67
100
69

40.1
59.9
10

4
50
113

2.4
29.9
67.7

166
1

99.4
0.6

26
131
1
4
5

15.6
78.4
0.6
2.4
3.0

76
23
8
5
47
8

45.5
13.8
4.8
3.0
28.1
4.8

28

ตารางที่ 2 ลักษณะทั่วไปของผู้สูงอายุ (n = 167) (ต่อ)
ปัจจัย
อาชีพในอดีต
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง
ค้าขาย
ข้าราชการ
เกษตรกรรม
อื่นๆ
รายได้
มีรายได้
ไม่มีรายได้
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท, median (IQR))
แหล่งรายได้หลัก
รายได้ของตนเอง
บุคคลในครอบครัว
แหล่งอื่นๆ
สถานภาพทางการเงิน
มีหนี้สิน
พอกินพอใช้
มีเหลือเก็บ
โรคประจําตัว
ไม่มีโรคประจําตัว
มีโรคประจําตัว
การพักอาศัย
สามีหรือภรรยา
บุตร หลาน
อยู่ตามลําพัง
อื่นๆ

จานวน

ร้อยละ

21
24
5
5
107
5

12.6
14.4
3.0
3.0
64.0
3.0

116
51
3000

69.5
30.5
49800

56
51
9

48.2
44.0
7.8

26
127
14

15.6
76.0
8.4

52
115

31.1
68.9

61
54
12
4

46.6
41.2
9.2
3.1
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ตารางที่ 2 ลักษณะทั่วไปของผู้สูงอายุ (n = 167) (ต่อ)
ปัจจัย
การดื่มสุรา
ไม่ดื่ม
ดื่มทุกวัน
นานๆครั้ง
การสูบบุหรี่
ไม่สูบ
สูบ
การเคี้ยวหมาก
ไม่เคี้ยวหมาก
เคีย้ วหมาก
การรับประทานยารักษาโรคประจําตัวเป็นประจํา
ไม่รับประทาน
รับประทาน
การซื้อยากินเอง
ไม่ซื้อ
ซือ้
การรับประทานอาหารตรงเวลา
ตรงเวลา
ไม่ตรงเวลา
การมองเห็น
ปกติ
ไม่ปกติ
การเดิน
ปกติ
ไม่ปกติ
ปัญหาสุขภาพช่องปาก
ไม่มี
มี

จานวน

ร้อยละ

151
7
9

90.4
4.2
5.4

141
26

84.4
15.6

165
2

98.8
1.2

67
100

40.1
59.9

154
13

92.2
7.8

150
17

89.8
10.2

146
21

87.4
12.6

158
9

94.6
5.4

147
20

88.0
12.0
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2. พฤติกรรมสุขภาพ
ผู้สูงอายุมีคะแนนพฤติกรรมสุขภาพในระดับต่ํา ร้อยละ 17.4 ระดับปานกลาง ร้อยละ 63.5 และ
ระดับสูง ร้อยละ 19.1 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ (n = 167)
พฤติกรรมสุขภาพ
จานวน
ระดับต่ํา ( < 85.93 คะแนน)
29
ระดับปานกลาง (85.93-106.41 คะแนน)
106
ระดับสูง ( > 106.41 คะแนน)
32
Mean = 96.17 คะแนน, SD. = 10.24 คะแนน, Min-Max = 69-117 คะแนน

ร้อยละ
17.4
63.5
19.1

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับพฤติกรรมสุขภาพ
3.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
การวิเ คราะห์ ค วามสั มพั น ธ์ ระหว่า งปั จจั ยกั บพฤติ กรรมสุ ข ภาพโดยใช้ก ารวิเ คราะห์ ก ารถดถอย
โลจิสติกแบบลําดับ (Ordinal Logistic Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ อายุ อาชีพในอดีต รายได้ สถานภาพทางการเงิน โรคประจําตัว
การสูบบุหรี่ การรับประทานยารักษาโรคประจําตัวเป็นประจํา การซื้อยากินเอง การรับประทานอาหารตรงเวลา
การมองเห็น และการเดิน (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพ
ปัจจัย
ต่า (n=29) ปานกลาง (n=106) สูง (n=32)
จานวน % จานวน % จานวน %
อายุ (ปี, median
(IQR))
70
11
69 10
67
8
เพศ
หญิง
21 72.4
58 54.7
21 65.6
ชาย
8 27.6
48 45.3
11 34.4
สถานภาพสมรส
สมรส
19 65.5
69 65.1
25 78.1
อื่นๆ
10 34.5
37 34.9
7 21.9
ศาสนา
100.
100.
พุทธ
29
0 105 99.1
32
0
คริสต์
ระดับการศึกษา
ได้เรียน
ไม่ได้เรียน
อาชีพปัจจุบัน
เกษตรกรรม
อื่นๆ
ไม่มี

1

0.9

0

OR

95%CI p-value

1.05

1.01-1.1

0.021

1.15 0.62-2.15
1.00

0.653

1.00
1.44 0.75-2.77

0.278

1.00

0.0 1.06

0.0338.95

0.974

0

0.0

26
3

89.7
10.3

89 84.0
17 16.0

26 81.3 1.00
6 18.8 0.68

0.3-1.58

0.375

4
11
14

13.8
37.9
48.3

36 34.0
23 21.7
47 44.3

7 21.9 1.00
10 31.3 1.32 0.57-3.05
15 46.9 1.17 0.57-2.4

0.511
0.677
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ (ต่อ)
พฤติกรรมสุขภาพ
ปัจจัย
ต่า (n=29) ปานกลาง (n=106) สูง (n=32)
OR
จานวน % จานวน % จานวน %
อาชีพในอดีต
เกษตรกรรม
12 41.4
75 70.8
20 62.5 1.00
อื่นๆ
6 20.7
23 21.7
10 31.3 0.89
ไม่มี
รายได้
ไม่มีรายได้
มีรายได้
สถานภาพทางการเงิน
พอกินพอใช้/
เหลือเก็บ
มีหนี้สิน
โรคประจําตัว
ไม่มี
มี
การพักอาศัย
สามี/ภรรยา
อื่นๆ
อยู่ตามลําพัง
การดื่มสุรา
ไม่ดื่ม
ดืม่
การสูบบุหรี่
ไม่สูบ
สูบ

8

7.5

2

6.3 6.33

95%CI p-value

0.41-1.9
2.3517.04

0.758
<0.00
1
0.006

11

37.9

14
15

48.3
51.7

32 30.2
74 69.8

5 15.6 2.64 1.32-5.27
27 84.4 1.00

28
1

96.6
3.4

92 86.8
14 13.2

21 65.6 1.00
11 34.4 0.23

0.1-0.53

0.001

17
12

58.6
41.4

29 27.4
77 72.6

6 18.8 1.00
26 81.3 0.30 0.15-0.62

0.001

11
11
4

42.3
42.3
15.4

38 44.7
40 47.1
7 8.2

12 60.0 1.00
7 35.0 1.34 0.64-2.83
1 5.0 2.54 0.72-8.92

0.434
0.147

26
3

89.7
10.3

97 91.5
9 8.5

28 87.5 1.00
4 12.5 0.84 0.29-2.43

0.748

22
7

75.9
24.1

88 83.0
18 17.0

31 96.9 1.00
1 3.1 2.62 1.13-6.05

0.024
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์แบบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ (ต่อ)
พฤติกรรมสุขภาพ
ปัจจัย
ต่า (n=29) ปานกลาง (n=106) สูง (n=32)
OR
95%CI p-value
จานวน % จานวน % จานวน %
การเคี้ยวหมาก
100.
ไม่เคี้ยวหมาก
29
0 105 99.1
31 96.9 1.00
เคี้ยวหมาก
0 0.0
1 0.9
1 3.1 0.21 0.01-3.12 0.258
การรับประทานยารักษาโรคประจําตัวเป็นประจํา
ทานประจํา
9 31.0
64 60.4
27 84.4 1.00
<0.00
ไม่ทานประจํา
20 69.0
42 39.6
5 15.6 4.42 2.18-8.96
1
การซื้อยากินเอง
100.
ไม่ซื้อ
29
0
98 92.5
27 84.4 1.00
ซือ้
0 0.0
8 7.5
5 15.6 0.28 0.09-0.85 0.024
การรับประทานอาหารตรงเวลา
100.
ตรงเวลา
21 72.4
97 91.5
32
0
2.25<0.00
ไม่ตรงเวลา
8 27.6
9 8.5
0 0.0 6.17 16.97
1
การมองเห็น
ปกติ
28 96.6
95 89.6
23 71.9 1.00
ไม่ปกติ
1 3.4
11 10.4
9 28.1 0.24 0.1-0.62 0.003
การเดิน
ปกติ
24 82.8 103 97.2
31 96.9 1.00
ไม่ปกติ
ปัญหาสุขภาพช่องปาก
ไม่มี
มี

5

17.2

27
2

93.1
6.9

3

2.8

1

94 88.7
12
11.3

26
6

3.1

5.89 1.46-23.79

0.013

81.3 1.00
18.8 0.50 0.19-1.28

0.148
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3.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบ Multivariate Analysis
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบ Multivariate Analysis ระหว่างปัจจัยกับพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบลําดับ (Ordinal Logistic Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter ซึ่งพิจารณา
นําตัวแปรที่มี p-value < 0.05 จากการวิเคราะห์แบบ univariate เข้ามาวิเคราะห์ในโมเดล ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ อาชีพในอดีต
รายได้ การสูบบุหรี่ การรับประทานยารักษาโรคประจําตัวเป็นประจํา การซื้อยากินเองการมองเห็น การเดิน โดย
เมื่อควบคุมอิทธิพลของปัจจัยกวนพบว่า
ผู้สูงอายุที่ในอดีตไม่ได้ประกอบอาชีพจะมีโอกาสมีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่า ผู้สูงอายุที่ในอดีตประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 3.76 เท่า (ORadj 3.76, 95%CI: 1.15-12.33)
ผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้จะมีโอกาสมีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่า ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 3.14 เท่า (ORadj 3.14,
95%CI: 1.26-7.86)
ผู้สูงอายุที่สูบบุหรี่จะมีโอกาสมีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่า ผู้สูงอายุที่ไม่สูบบุหรี่ 3.49 เท่า (ORadj 3.49,
95%CI: 1.27-9.63)
ผู้สู งอายุ ที่ไม่ รั บ ประทานยารักษาโรคประจําตัว เป็นประจํา จะมีโ อกาสมีพฤติกรรมเสี่ ยงมากกว่า
ผู้สูงอายุทรี่ ับประทานยารักษาโรคประจําตัวเป็นประจํา 3.96 เท่า (ORadj 3.96, 95%CI: 1.28-12.27)
ผู้สูงอายุที่ซื้อยากินเองจะมีโอกาสมีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ซื้อยากินเอง 0.20 เท่า (ORadj
0.20, 95%CI: 0.06-0.75)
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการมองเห็นจะมีโอกาสมีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่า ผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาการมองเห็น
0.26 เท่า (ORadj 0.26, 95%CI: 0.09-0.75)
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินจะมีโอกาสมีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาการเดิน 10.80
เท่า (ORadj 10.80, 95%CI: 2.10-55.67) (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์แบบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ
Crude
ปัจจัย
OR
95%CI
OR
อายุ (ปี, median (IQR))
1.05
1.01-1.10
1.04
อาชีพในอดีต
เกษตรกรรม
1.00
1.00
อื่นๆ
0.89
0.41-1.90
0.74
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
6.33 2.35-17.04
3.76

Adjusted
95%CI
p-value
0.98-1.10
0.181

0.31-1.74
1.15-12.33

0.488
0.029
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์แบบ Multivariate Analysis ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ (ต่อ)
Crude
Adjusted
ปัจจัย
OR
95%CI
OR
95%CI
p-value
รายได้
ไม่มีรายได้
2.64
1.32-5.27
3.14
1.26-7.86
0.014
มีรายได้
1.00
1.00
สถานภาพทางการเงิน
พอกินพอใช้/เหลือเก็บ
1.00
1.00
มีหนี้สิน
0.23
0.10-0.53
0.61
0.22-1.64
0.323
โรคประจําตัว
ไม่มีโรคประจําตัว
1.00
1.00
มีโรคประจําตัว
0.30
0.15-0.62
0.50
0.16-1.62
0.251
การสูบบุหรี่
ไม่สูบ
1.00
1.00
สูบ
2.62
1.13-6.05
3.49
1.27-9.63
0.016
การรับประทานยารักษาโรคประจําตัวเป็นประจํา
รับประทาน
1.00
1.00
ไม่รับประทาน
4.42
2.18-8.96
3.96 1.28-12.27
0.017
การซื้อยากินเอง
ไม่ซื้อ
1.00
1.00
ซือ้
0.28
0.09-0.85
0.20
0.06-0.75
0.017
การรับประทานอาหารตรงเวลา
ตรงเวลา
1.00
1.00
ไม่ตรงเวลา
6.17 2.25-16.97
2.82
0.81-9.85
0.105
การมองเห็น
ปกติ
1.00
1.00
ไม่ปกติ
0.24
0.10-0.62
0.26
0.09-0.75
0.012
การเดิน
ปกติ
1.00
1.00
ไม่ปกติ
5.89 1.46-23.79 10.80 2.10-55.67
0.004
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ผลการพัฒนาศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลาพัง
ขั้นที่ 1. ด้านการรับรู้ประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพ
ในด้านการพัฒนาศักยภาพในการรับรู้ประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม
คือ 1) กิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพ และละลายพฤติกรรม 2) กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการสูงอายุ ผลกระทบ
ของการสูงอายุ และการอยู่อาศัยตามลําพัง 3) กิจกรรมการหาวิธีลดผลกระทบของการสูงอายุ ทบทวนพฤติกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพ ปัญหาอุปสรรค ในการสร้างเสริมสุขภาพ การหาวิธีลดผลกระทบของการสูงอายุ และการ
อยู่อาศัย ตามลําพัง 4) กิจกรรมการสรุปวิธีการลดผลกระทบจากการสูงอายุ การอยู่อาศัยตามลําพัง และ
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่พึงประสงค์หลังจัดกิจกรรมได้ผลดังนี้
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบร้อยละการรับรู้ประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพจาแนกตามข้อคาถาม
ข้อคําถาม
1. เมื่อมีความเครียดการหาเพื่อนพูดคุย
สามารถผ่อนคลายความเครียดได้
2. การทํางานอดิเรก การออกกําลังกาย
สามารถผ่อนคลายความเครียดได้
3. การรับประทานอาหารอุ่น ๆ จะทําให้รับประทาน
อาหารได้มากขึ้น
4. ผู้สูงอายุไม่ควรรับประทานน้ําตาลมากเกินไป
เพราะมีโอกาสเกิดโรคเบาหวานได้ง่าย
5. การเข้าร่วมงานสังคม เช่น งานบวช งานศพ
จะทําให้สดชื่น ไม่เหงา
6. การรับประทานอาหารประเภทปลา เช่น ปลาเล็ก
ปลาน้อยเป็นประจําจะทําให้กระดูกแข็งแรง
7. การมีราวจับที่แข็งแรงในห้องน้ํา สามารถป้องกัน
การหกล้มได้
8. อาหารเค็มจัดเป็นอาหารที่ไม่เหมาะสมสําหรับ
ผู้สูงอายุ
9. การฉีดวัคซีนสามารถป้องกันโรคได้ เช่น วัคซีน
ไข้หวัดใหญ่
10. จํานวนมื้ออาหารในผู้สูงอายุควรแบ่งเป็น 5-6 มื้อ
ต่อวัน

การรับรูป้ ระโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพ
ก่อน
หลัง
ร้อยละ
ร้อยละ
(28.71)

(97.29)

(39.49)

(96.51)

(65.98)

(93.02)

(49.30)

(90.70)

(59.30)

(90.70)

(66.69)

(96.31)

(75.69)

(90.31)

(42.02)

(87.98)

(73.95)

(86.05)

(32.56)

(67.44)
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ตาราง 6 (ต่อ)
ข้อคําถาม
11. การทํากิจกรรมร่วมกับสมาชิกชมรมต่าง ๆ
เช่น ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมออกกําลังกาย
ทําให้ไม่เหงา มีประโยชน์
12. ผู้สูงอายุควรออกกําลังเพราะจะทําให้ร่างกาย
แข็งแรง
13. การดื่มชา กาแฟ เป็นสาเหตุให้นอนไม่หลับ
14. การดื่มสุราทําให้เกิดโรคตับแข็ง สติปัญญาเสื่อม
15. การตรวจสุขภาพประจําปีเป็นสิ่งจําเป็น
16. การสูบบุหรี่ทําให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง โรคหลอดเลือด
หัวใจ มะเร็ง
17. การใส่แว่นตาเพื่อให้การมองเห็นชัดเจนสามารถ
ป้องกันอุบัติเหตุได้
18. เครื่องช่วยฟังสามารถแก้ปัญหาการได้ยิน
ในผู้สูงอายุได้
19. การรับประทานผัก และผลไม้ จะช่วยแก้ไขภาวะ
ท้องผูก
24. การพบปะพูดคุยกับเพื่อนวัยเดียวกัน
จะช่วยให้ไม่เหงา
25. การให้อภัย จะทําให้รสู้ ึกสบายใจ
26. การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอทําให้
มีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวร่างกาย
27. การทํากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
ทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
28. การอ่านหนังสือธรรมมะ การสวดมนต์
จะทําให้จิตใจสงบ

การรับรูป้ ระโยชน์ ของการสร้างเสริมสุขภาพ
ก่อน
หลัง
ร้อยละ
ร้อยละ
(30.70)

(89.30)

(34.03)
(50.01)
(48.22)
(66.67)

(75.97)
(79.99)
(81.78)
(83.33)

(46.28)
(45.81)

(83.72)
(94.19)

(53.43)

(94.57)

(48.65)

(95.35)

(36.51)

(93.49)

(56.51)

(93.49)

(36.90)

(93.10

(47.67)

(92.33)

(59.22)

(90.78)
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จากตาราง 6 พบว่า หลังจัดกิจกรรมการรับรู้ประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่
อาศั ย ตามลํ า พั ง เพิ่ ม มากขึ้ น สู ง สุ ด คื อ ร้ อ ยละ 97.29 การรั บ รู้ ว่ า การหาเพื่ อ นพู ด คุ ย สามารถ ผ่ อ นคลาย
ความเครียดได้ รองลงมา คือ ร้อยละ 96.51 ไม่รับรู้ว่าการทํางานอดิเรก การออกกําลังกายสามารถผ่อนคลาย
ความเครียดได้ ร้อยละ 96.31 รับรู้ว่าการรับประทานอาหารประเภทปลา เช่น ปลาเล็กปลาน้ อยเป็นประจําจะทํา
ให้กระดูกแข็งแรง

ขั้นตอนที่ 2 การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่น
ในผู้สูงอายุให้มีความรู้ มีทักษะการปฏิบัติด้านการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง 2) กิจกรรมเพิ่มการเรียนรู้จากการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้อื่น 3) กิจกรรมการชักจูงด้วยคําพูดโดยการเพิ่มกําลังใจ และความมั่นใจในการสร้าง
เสริมสุขภาพตนเอง 4) กิจกรรมการกระตุ้นทางอารมณ์ 5) กิจกรรมฝึกทักษะการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของ
ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง หลังจัดกิจกรรมได้ผลดังนี้
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบร้อยละของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ จาแนกตามรายข้อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
ข้อคําถาม
1. การแปรงฟัน ทําความสะอาด
ช่องปาก และฟัน
2. การรับประทานอาหารที่ปรุงจาก
น้ํามันพืช เช่น น้ํามันถั่วเหลือง
3. การดูแลสุขภาพตนเองเพื่อให้มี
สุขภาพดี
4. การดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว
5. การมองโลกหรือมองคนอื่นในแง่ดี
6. การทําใจให้พึงพอใจกับชีวิต
ที่เป็นอยู่ของตนเอง
7. การมีจิตใจชื่นชม ยินดี
กับความสําเร็จของบุคคลอื่น ๆ
8. การไปพบแพทย์เพื่อตรวจตามนัด
9. การพยายามค้นหาสาเหตุ และแก้ไข
เมื่อมีความไม่สบายใจ

ก่อน
ร้อยละ

หลัง
ร้อยละ

(84.50)

(97.16)

(72.09)

(81.94)

(69.38)

(90.78)

(68.22)
(64.34)

(94.26)
(80.78)

(63.95)

(81.16)

(63.95)

(82.33)

(62.79)

(83.95)

(57.75)

(91.16)
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ตาราง 7 (ต่อ)
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
ข้อคําถาม
10. การรับประทานยาตามแผน
การรักษาเมื่อเจ็บป่วย
11. การพยายามควบคุมจิตใจให้สงบ
เมื่อเกิดความเครียด
12. การพบปะ พูดคุยกับเพื่อน
วัยเดียวกัน
13. การมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย
เช่น ทํางานบ้าน ปลูกต้นไม้
14. การทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัว
เช่น ท่องเที่ยว ทําสวน จัดบ้าน
15. การเข้าเป็นสมาชิกชมรม และ
ทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชมรม
เช่น ชมรมผู้สูงอายุ
16. การไปตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความ
ผิดปกติอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
17. การออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์
ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 20-30 นาที
18. การรับประทานไข่ไม่เกิน 3 ฟองต่อ
สัปดาห์
19. ออกกําลังกายโดยการเดินหรือ
การวิ่งเหยาะหรือขี่จักรยาน
20. การสวมร้องเท้าที่มดี อกยางขณะ
เข้าห้องน้ํา
21. การดืม่ นมวันละ 1 แก้ว
22. การเข้าร่วมงานสังคมต่าง ๆ เช่น
งานแต่ง งานบวช งานศพ

เป็นประจํา
ร้อยละ

ไม่เคย
ร้อยละ

(55.81)

(89.77)

(53.88)

(81.16)

(49.22)

(79.69)

(37.60)

(87.75)

(33.33)

(80.78)

(31.01)

(93.78)

(25.97)

(68.76)

(17.44)

(70.31)

(16.67)

(91.94)

(15.89)

(87.52)

(12.02)

(62.02)

(11.63)

(31.40)

(9.69)

(76.51)
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ตาราง 7 (ต่อ)
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
ข้อคําถาม
23. การผ่อนคลายความเครียดด้วย
การทํางานอดิเรกหรือออกกําลังกาย
24. การแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อนํามาใช้
ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ
25. การลดการดื่มชา กาแฟ
26. การรับประทานอาหารที่มรี สจืด
ไม่รสจัด เช่น เผ็ดจัด เค็มจัด
27. การรับประทานผัก และผลไม้
28. การลดการับประทานมันจัด เช่น ขา
หมู ของทอด แกงกะทิ
29. การรับประทานอาหารประเภทปลา
เช่น ปลาเล็กปลาน้อย
30. การลดการดื่มสุรา
31. การลดรับประทานอาหารหวาน
ของเชื่อม
32. การรับประทานอาหารอุ่น ๆ

ก่อน
ร้อยละ

หลัง
ร้อยละ

(8.14)

(52.71)

(5.43)

(41.09)

(4.26)

(44.11)

(34.26)

(46.90)

(63.88)

(83.25)

(43.88)

(72.48)

(53.10)

(88.91)

(12.72)

(32.63)

(2.71)

(42.25)

(2.33)

(58.53)

จากตาราง 7 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง พบว่า
ร้อยละที่เพิ่มมากขึ้นได้แก่ ร้อยละ 97.16 แปรงฟัน ทําความสะอาดช่องปาก และฟันเป็นประจํา ร้อยละ 94.26
ดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วเป็นประจํา ร้อยละ 93.78 เข้าเป็นสมาชิกชมรม และทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับ
ชมรม เช่น ชมรมผู้สูงอายุ
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก
ด้านการรับประทานอาหาร หลังจัดกิจกรรมพบว่า ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้าน
การรับประทานอาหารเพื่อการป้องกัน รักษาโรค และภาวะทุพพลภาพดีขึ้น แต่ก็มีผู้สูงอายุบางส่วนรั บประทาน
อาหารรสจัดซึ่งเกิดจากความเคยชิน ไม่ได้รับประทานอาหารประเภทปลา นมเนื่องมาจากอาหารดังกล่าวมีราคา
แพง จะได้รับประทานก็ต่อเมื่อบุตรหลานซื้อมาให้ และผู้ สูงอายุ
ที่อยู่อาศัยตามลําพังไม่ได้รับประทาน
อาหารอุ่น ๆ เนื่องมาจากความเคยชินที่เคยรับประทานอาหารค้างมื้อที่ปรุงตั้งแต่ตอนเช้าของทุกวัน ผู้สูงอายุที่อยู่
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อาศัยตามลําพังส่วนใหญ่ไม่ดื่มสุรา และไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มชา กาแฟ ไม่เคี้ยวหมาก ดังคํากล่าวของผู้สูงอายุที่ถูก
ทอดทิ้งดังต่อไปนี้
... ไม่กินอาหารหวาน มัน เค็ม ชอบกินผัก ไม่กินเหล้า ไม่ดูดยา ไม่กินหมาก
กินผัก ไม่เลี่ยน ไม่เบื่ออาหาร ปลูกผักกินเอง ปลูกมากถ้ามีเหลือก็แบ่งให้คนข้างบ้าน
ถ้ามีงานบุญจะกินหมู กินเนื้อบ้าง แต่อยู่บ้านจะกินฝัก กินปลา กินนมบ้าง กินบ่อย
ไม่ได้ ปลา นมแพง ชอบอาหารเผ็ด กินเผ็ดมานานแล้ว
... ป้าเป็นเบาหวาน หมอบอกว่าต้องกินผักมาก ๆ กิ นข้าวน้อย ๆ คนข้างบ้าน
น้ําตาลขึ้น ต้องตัดขา ป้ากลัวเลยต้องทําตามหมอบอก แต่เดี๋ยวนี้ของแพงนะ แพงทุก
อย่างเลย กินมากจะเอาเงินไหนซื้อ ตื่นเช้ามาก็ทํากับข้าวกินจนถึงมือเย็นเลย
ลูกจะคอยมาเตือนเสมอบอกว่าแม่กินของหวานไม่ได้นะ เดี๋ ยวเป็นเบาหวาน
เหมือนคนข้างบ้าน ลูกซื้อนมมาให้ประจํา นมกล่อง ถ้านมหมด ก็ไม่ได้กิน ไม่ค่อย
อยากกิน มันไม่หิว ป้าทํากับข้าวตอนเช้า ตอนเย็นซื้อแกงถุงที่ตลาดข้างบ้าน
... เผ็ดลุงชอบ กินตั้งแต่ยังหนุ่ม ไม่ได้กินนม ได้กิน
นาน ๆ ครั้ง กินปลาเล็กปลาน้อย กินประจํา ปลาลุงหาเองได้ เดี๋ยวนี้ปลาราคาแพง
ด้านการออกกาลังกาย พบว่า ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งได้ออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ๆ ละ
20-30 นาทีหรือได้ออกกําลังกาย เคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากผู้สูงอายุได้อบรมและรู้จักวิธีการออก
กําลังกายที่ถูกต้อง มีความสะดวกที่จะเดินทางไปออกกําลังกายเนื่องจากสถานที่ออกกําลังกาย ทางองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ( อบต.) จัดไว้ใกล้บริเวณบ้านพัก และผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพังมีความเข้าใจว่าถ้าออกกําลังกาย
อาจจะทําให้สามารถลดภาวะ กระดูกหัก กล้ามเนื้อแข็งแรง ดังคํากล่าวของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งดังต่อไปนี้
ได้ออกกําลังกายประจํา ตอนนี้รู้แล้วว่าออกกําลังต้องทําอะไรบ้าง มียืดแขน
ยืดขาบ้างตอนปวดเมื่อย แต่ก็กลัวหกล้ม เหมือนกันนะ เลยทําแบบเบาๆ
...ไม่ได้ออกกําลังกายจริง ๆ จัง ๆมานานแล้วตอนนี้ก็ ยืด เหยียดแขนขา เดิน
บริเวณบ้าน
ทําแป๊บเดียวเคยไปรํากระบองกับเขา ไปครั้งเดียว มันไกลบ้าน เป็นห่วงบ้าน ถ้ามีคน
อยู่บ้านก็อยากไป
...ไม่ได้ออกกําลังกายเป็นประจําหรอก ที่บ้านนี้เขาออกกําลังกายที่เทศบาล
รํากระบอง แต่ไม่ค่อยได้ไปบ่อยนักเป็นห่วงบ้าน ต้องขายของ
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3 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2) กิจกรรมการประชุมร่วมระหว่างผู้แทนผู้สูงอายุ
ที่อ ยู่ อ าศั ย ตามลํ า พัง แกนนํ า อาสาสมั ค รดูแ ลผู้ สู ง อายุที่ บ้ า น แกนนํ า อาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู่ บ้ า น
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับตําบล และผู้นําท้องที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน และผู้นําท้องถิ่น เช่น นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อกําหนดบทบาทในการสนับสนุนจัด สิ่งแวดล้อมบริเวณที่
พักอาศัยของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพังให้เหมาะสมต่อการสร้างเสริมสุขภาพหลังจัดกิจกรรมได้ผลดังนี้
ตาราง 8 เปรียบเทียบร้อยละของการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจาแนกตามรายข้อ
ข้อคําถาม
1. มีไฟสว่างทุกห้อง บันได และทางเดิน
2. มีไฟทั้งในบ้าน และนอกบ้าน
3. ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดินภายในบ้าน
4. ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดินบริเวณบ้าน
5. รอบบ้านไม่รก รุงรัง
6. ราวจับ และราวแขวนผ้ามีสีที่แตกต่างกัน
7. มีอุปกรณ์ยดึ เกาะหรือช่วยผ่อนแรงในการทํา
กิจกรรมที่ต้องใช้แรงมาก เช่น การลุกยืน การเปิดปิดประตู การทํางานบ้าน เป็นต้น
8. มีราวจับที่แข็งแรงในห้องน้ํา และทางเดิน
ที่ใช้ประจํา
9. มีม่านกั้นหน้าต่าง บริเวณที่มีแสงจ้า
หรือมีแสงรบกวนเวลานอน
10. พื้นที่รอบบ้านไม่ลื่น
11. มีรั้วรอบขอบชิด
12. มีราวบันไดที่แข็งแรง
13. มีการกําจัดน้ําเสียอย่างถูกวิธี
14. พื้นบ้านเรียบไม่เดินสะดุด
15. ประตูและหน้าต่าง เปิด-ปิดได้สะดวก
16. มีการกําจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี

ความสามารถจัดสภาพแวดล้อม
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ก่อน
หลัง
ร้อยละ
ร้อยละ
(48.14)
(91.86)
(68.53)
(91.47)
(69.69)
(90.31)
(40.85)
(89.15)
(30.62)
(89.38)
(32.95)
(87.05)
(37.60)

(62.40)

(41.09)

(58.91)

(42.33)
(65.89)
(66.67)
(64.11)
(54.11)
(69.92)
(91.47)
(72.25)

(77.67)
(84.11)
(83.33)
(75.89)
(75.89)
(80.08)
(98.53)
(87.75)
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จากตาราง 8 พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตาม
ลําพังดําเนินการได้สูงสุดได้แก่ ร้อยละ 98.53 รองลงมาได้แก่ ประตูและหน้าต่าง เปิด -ปิดได้สะดวก และร้อยละ
91.86 มีไฟสว่างทุกห้อง บันได และทางเดิน รองลงมา ร้อยละ 91.47 สามารถเปิดไฟ ปิดไฟทั้งในบ้าน และนอก
บ้าน ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
หลังจัดกิจกรรม พบว่า ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งได้มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดย มีบุคคล
ในครอบครัวมาปรับสภาพบ้ านเมื่อผู้สูงอายุมีปัญหาทางสุขภาพหรือเจ็บป่วย ไม่มีความรู้ในการจัดสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ แต่ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูง มีฐานะทางเศรษฐกิจดี เคยรับราชการ จะมีการเตรียม
ปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุได้มากกว่า ดังคํากล่าวของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพังที่ถูกทอดทิ้งดังต่อไปนี้
...บ้านป้าปลูกมานานแล้วตั้งแต่ป้ายังสาว ไม่ได้ปรับปรุงอะไร แก่แล้ว บ้าน
ขายของ ไม่ค่อยได้เก็บของให้เป็นระเบียบ ตอนนี้ก็ทําเท่าที่ทําได้
...บ้านทํามานานแล้วตั้งแต่ตายังมีชีวิตอยู่ คงไม่ปรับอะไรแล้ว อยู่จนชินแล้ ว
รู้อะไรอยู่ตรงไหน เคยเดินสะดุด เข้าห้องน้ําลําบากหน่อยเวลาลุกนั่ง จะปวดเข่า ไม่มี
อะไรจับรอบ ๆ บ้านรกมาก กลัวงูเหมือนกัน ตอนนี้มี อสม มาช่วยดูสะอาดขึ้นมาก
…ห้องน้ําบ้านลุงเป็นแบบชักโครกนั่งสบาย ลุงเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนทําบ้านหลัง
นี้เมื่อสิบปีที่แล้ว ตอนอบรมเขาบอกว่าในห้องน้ําสําหรับผู้สูงอายุจะต้องมีอะไรบ้าง มี
ราวจับ ปลั๊กไฟบ้านลุงก็เปิดปิดง่ายนะ......
4 การสนับสนุนจากบุคคลภายนอกครอบครัว
การสนั บ สนุ น จากบุ ค คลภายนอกครอบครั ว และบุ ค ลากรด้ า นสุ ข ภาพในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผลกระทบของการสูงอายุ การอยู่อาศัยตาม
ลําพัง และการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของบุคคลภายนอกครอบครัว และบุคลากรด้านสุขภาพ 2) กิจกรรมการ
จัดประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ เพื่อวางแผนการให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระหว่างอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพังหลังจัดกิจกรรมได้ผลดังนี้
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ตาราง 9 เปรียบเทียบร้อยละของการสนับสนุนจากบุคคลภายนอกครอบครัวจําแนกตามรายข้อ

ข้อคําถาม
1. การได้รับกําลังใจจากบุคคล
ในครอบครัวหรือญาติในการสร้าง
เสริมสุขภาพ
2. การได้รับข้อมูลข่าวสารจากบุคคล
ในครอบครัวหรือญาติในการสร้าง
เสริมสุขภาพ
3. การได้รับการสอบถาม ติดตามความ
คืบหน้าจากบุคคลในครอบครัวหรือ
ญาติในการสร้างเสริมสุขภาพ
4. การได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
จากบุคคลในครอบครัวหรือญาติ
ในการสร้างเสริมสุขภาพ

การได้รับแรงสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัวหรือญาติในการสร้าง
เสริมสุขภาพ
ก่อน
หลัง
ร้อยละ
ร้อยละ
(46.90)

(82.71)

(50.00)

(77.67)

(55.04)

(72.25)

(51.94)

(69.50)

จากตาราง 9 พบว่ า หลั ง จั ด กิ จ กรรมผู้ สู ง อายุ ร้ อ ยละ 82.71 ได้ รั บ กํ า ลั ง ใจจากบุ ค คลใน
ครอบครัวหรือญาติในการสร้างเสริมสุขภาพ ร้อยละ 77.67 ได้รับข้อมูลข่าวสารจากบุคคลในครอบครัวหรือญาติ
ในการสร้างเสริมสุขภาพ ร้อยละ 72.25 ได้รับการประเมินผลจากบุคคลในครอบครัวหรือญาติในการสร้างเสริม
สุขภาพ ร้อยละ 69.50 ไม่เคยได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์จากบุคคลในครอบครัวหรือญาติในการสร้างเสริม
สุขภาพ
ผลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเกี่ยวกับการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง
หลังจัดโปแกรมด้านการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลภายนอกครอบครัว พบว่า ผู้สูงอายุที่ถูก
ทอดทิ้งได้รับกําลังใจ ข้อมูลข่าวสาร สอบถาม การติดตามความคืบหน้า และการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือในการ
สร้างเสริมสุขภาพจากบุคคลภายนอกครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบุคคลภายนอกครอบครัวเหล่านี้ ได้แก่ เพื่อนบ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ถึงแม้ว่าบุคคลภายนอกครอบครัวดังกล่าวมีภารกิจ การงานที่ต้องทําในแต่
ละวันมากรวมถึงการออกไปทํางานนอกบ้านแต่ก็ยังมีการให้การสนับสนุนช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตาม
ลําพังบ่อยครั้ง ดัง คํากล่าวของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งดังต่อไปนี้

45

...อยู่คนเดียว ญาติอยู่ไกลนาน ๆ จะมาเยี่ยมสักครั้ง อสม มาบอกว่าให้ไปวัด
ความดันที่อนามัย บอกว่าหมอจะตรวจโรคให้ เคยมี อบต. เอาของมาแจก
ด้านการได้รับแรงสนับสนุนทางสัง คมจากบุคลากรด้านสุขภาพ พบว่า ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งบางส่วน
ได้รับคําแนะนําการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องจากบุคลากรด้านสุขภาพ ทั้งในด้านการกินยา การรับประทานอาหาร การ
ออกกําลังกาย ติดตามเยี่ยมบ้าน รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง การสนับสนุนอุปกรณ์ก าร
สร้างเสริมสุขภาพ แต่เนื่องมาจากบุคลากรด้านสุขภาพมีภาระงาน และมีผู้รับบริการจํานวนมากทําให้ไม่สามารถ
ดูแลสุขภาพ สนับสนุนการเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพังได้มากเท่าที่ควร ดังคํากล่าวของผู้สูงอายุที่ถูก
ทอดทิ้งดังต่อไปนี้
...ตอนไปอนามัย พยาบาลจะสอน ให้คําแนะนําการปฏิบัติตัว แจกเอกสารให้
อ่าน ก็ได้ความรู้ดีนะ แต่โรงพยาบาลคนเยาะมาก บางคนมาสาย หมอสอนจบแล้วเพิ่ง
จะมาก็มี ตอนไปอนามัยเขาจะมีวันผู้สูงอายุ คนแก่จะไปกันเต็ม แล้วหมอจะเรียกรวม
แล้วสอนเรื่องผู้สูงอายุ คนแก่ต้องกินอาหารอย่างไง นอนอย่างไง ให้ฟังธรรมะมาก ๆ
บางคนไม่เข้าใจก็มี ป้าเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง
...ลุงเป็นโรคเข่าเสื่อม ปวดข้อ ปวดเข่า เคยขอยืมค้ํายัน 4 ขาช่วยพยุงเดิน ที่
อนามัย เขาก็ให้ลุงมาใช้อยู่จนเดี๋ยวนี้.......
อภิปรายผลการทากิจกรรม
1 ในด้านการพัฒนาศักยภาพในการรับ รู้ประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 4
กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพ และละลายพฤติกรรม 2) กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการสูงอายุ
ผลกระทบของการสูงอายุ และการอยู่อาศัยตามลําพัง 3) กิจกรรมการหาวิธีลดผลกระทบของการสูงอายุ ทบทวน
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ปัญหาอุปสรรค ในการสร้างเสริมสุขภาพ การหาวิธีลดผลกระทบของการสูงอายุ
และการอยู่อาศัยตามลําพัง 4) กิจกรรมการสรุปวิธีการลดผลกระทบจากการสูงอายุ การอยู่อาศัยตามลําพัง และ
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่พึงประสงค์ ซึ่งกระบวนการเพิ่มศักยภาพในการสร้างเสริ มสุขภาพตนเองของ
ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ในขั้นตอนแรก ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพในการรับรู้ประโยชน์ของ
การสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งนี้เนื่องจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่ถูกต้อง มีความจําเป็นที่
จะต้องสร้างการรับรู้ประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งจะทําให้ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง รับรู้ และเข้าใจ
การเปลี่ ย นแปลงที่เกิ ดขึ้น กับ ร่ างกาย จิตใจ สั งคม และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็น ผลกระทบจากการสู ง อายุรวมถึ ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการอยู่อาศัยตามลําพัง รวมถึงการหาวิธีลดผลกระทบของการสูงอายุ ด้ วยการปรับเปลี่ยน
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พฤติกรรม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ นอกจากนี้การสร้างเสริมสุขภาพไม่สามารถจะกระทําได้สําเร็จทุกคน
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่ขัดขวางการมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยเฉพาะการอยู่
อาศัยตามลําพัง และจําเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย5 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมสร้างความ
เชื่อมั่นในผู้สูงอายุให้มีความรู้ มีทักษะการปฏิบัติตนในการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง 2) กิจกรรมเพิ่มการเรียนรู้จาก
การถ่ายทอดประสบการณ์ข องผู้อื่น3) กิจกรรมการชักจูงด้วยคําพูดโดยการเพิ่มกําลังใจ และความมั่นใจในสร้าง
เสริมสุขภาพตนเอง 4) กิจกรรมการกระตุ้นทางอารมณ์ 5) กิจกรรมฝึกทักษะการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง จําเป็นที่จะต้องสร้าง
ความเชื่อมั่นด้วยการให้ความรู้ มีทักษะการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง นอกจากนี้การเพิ่มการเรียนรู้ โดย
การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นจะทําให้มีความมั่นใจมากขึ้น ประกอบการปลุกเร้าทางอารมณ์เพื่อให้เกิด
กําลังใจรวมถึงการฝึกทักษะการสร้างเสริมสุขภาพที่ถูกต้องจะทําให้ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง คงไว้ซึ่งการปฏิบัติ
ที่มีประสิทธิภาพ ทําให้ผู้สูงอายุเกิดความเชื่อมั่น ในความสามารถของตนเอง ที่จะปฏิบัติกิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องหรือแก้ไขปัญหาในเหตุการณ์ต่าง ๆ ครั้งต่อไปตามลําพังด้วยตนเอง
3 การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2) กิจกรรมการประชุมร่วมระหว่าง
ผู้แทนผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง แกนนําอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน แกนนําอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับตําบล และผู้นําท้องที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน และผู้นําท้องถิ่น เช่น นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อกําหนดบทบาทในการสนับสนุนจัดสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่พักอาศัยของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพังให้เหมาะสมต่อการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการสร้าง
เสริมสุขภาพนั้นจําเป็นต้องปรับสภาพแวดล้อม ให้เหมาะสม เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพด้วย ซึ่งกระบวนการเพิ่ม
ศักยภาพในการสร้างสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อ าศัยตามลําพัง จําเป็นต้องมีการปรับหรือจัดสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง โดยการสนับสนุน ความร่วมมือจากองค์กรใน
ชุมชน ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO, 1986) ได้กล่าวว่า การสร้างเสริมสุขภาพ เป็นกระบวนการของการเพิ่ม
สมรรถนะ ให้บุคคลสามารถควบคุมปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดสุขภาพ และเป็นผลให้บุคคลมีสุขภาพดี สามารถควบคุม
พฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม รวมไปถึงการปรับสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีด้วย จากข้อความ
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการสร้างเสริมสุขภาพนั้นจําเป็นต้องปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เอื้อต่อการสร้างเสริม
สุขภาพด้วย ซึ่งกระบวนการเพิ่มศักยภาพในการสร้างสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง จําเป็นต้องมี
การปรั บ หรื อจั ด สภาพแวดล้ อมให้ เ หมาะสมกั บการสร้ างเสริมสุ ขภาพผู้ สู ง อายุ ที่อยู่อ าศัย ตามลํ าพัง โดยการ
สนับสนุน ความร่วมมือจากองค์กรในชุมชน
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4 การสนับสนุนจากบุคคลภายนอกครอบครัว และบุคลากรด้านสุขภาพ ในการสร้างเสริมสุขภาพ
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผลกระทบของการสูงอายุ การอยู่อาศัยตาม
ลําพัง และการสนับสนุนของบุคคลภายนอกครอบครัว และบุคลากรด้านสุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่อยู่
อาศัยตามลําพัง 2) กิจกรรมการจัดประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ เพื่อวางแผนการให้ความ
ร่วมมือในการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง ระหว่างอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง
โดยผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง ส่วนใหญ่บุตร หลาน บุคคลในครอบครัว จะไปทํางานต่างถิ่นทําให้ต้องอยู่อาศัย
ตามลําพัง ซึ่งผู้สูงอายุเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น จะทําให้ความสามารถในการดูแล ปกป้องสุขภาพตนเองลดลง โดยปกติ
ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยกับครอบครัวจะได้รับการดูแล ปกป้อง อนุบาลจากบุคคลในครอบครัวในทุก ๆ ด้าน แต่ผู้สูงอายุ
ที่อยู่อาศัยตามลําพังจําเป็นต้องพึ่งพาตนเองในทุก ๆ ด้านให้ได้มากที่สุด แต่ในความเป็นจริงผู้สูงอายุไม่สามารถ
ดูแลตนเองในทุก ๆ ด้านได้เนื่องจากความเสื่อมถอยของร่างกาย จิตใจ สังคม และผลกระทบจากการอยู่อาศัยตาม
ลําพัง ขาดการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตนเองที่ถูกต้อง
ดังนั้นการได้รับการสนับสนุน ได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลในสังคม จากบุคลากรด้านสุขภาพ จะทํา
ให้ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพังคงสภาพการปฏิบัติตัว และมีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่ถูกต้องได้ยาวนาน
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บทที่ 5
สรุปและข้อเสนอแนะ
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย
และนวัตกรรมนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ ถ่ ายทอดรูปแบบการส่ งเสริมสุ ขภาพผู้ สู งอายุที่อาศัยอยู่ตามลํ าพังในเขต
ภาคเหนือตอนล่างโดยการจัดการความรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพังในพื้นที่ อําเภอ
สามเงา จังหวัดตาก อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และอําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร กลุ่มผู้สูงอายุ
ทั้งหมด 167 คน ผลการดําเนินงานสามารถสรุปได้ดังนี้
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.9 มีค่ามัธยฐานของอายุ 69 ปี (พิสัยควอไทล์ 10) ส่วน
ใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 67.7 สําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 78.4 ปัจจุบันไม่ประกอบ
อาชีพ ร้อยละ 45.5 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในอดีต ร้อยละ 64.0 และมีรายได้ ร้อยละ 69.5 โดยมีแหล่งรายได้
ของตนเองเป็นรายได้หลัก ร้อยละ 48.2 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสถานภาพทางการเงินพอกินพอใช้ ร้อยละ 76.0 ส่วน
ใหญ่มีโรคประจําตัว ร้อยละ 68.9 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ประกอบด้วย 1 )การพัฒนาศักยภาพในการรับรู้
ประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพ ขั้นตอนที่2)การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ขั้นตอนที่ 3) การ
จัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ขั้นตอนที่ 4) การสนับสนุนจากบุคคลภายนอกครอบครัว และบุคลากร
ด้านสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้รับการถ่ายทอด เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่อ ยู่อาศัยตามลําพัง ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ครบทุกกิจกรรม
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ดื่มสุรา ร้อยละ 90.4 และไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 84.4 ผู้สูงอายุเคี้ยวหมาก ร้อยละ
1.2 มีการรับประทานยารักษาโรคประจําตัวเป็นประจํา ร้อยละ 59.9 ซื้อยาทานเอง ร้อยละ 7.8 และมีการ
รับประทานอาหารตรงเวลา ร้อยละ 89.8 ผู้สูงอายุมีปัญหาการมองเห็น ร้อยละ 12.6 มีปัญหาการเดิน ร้อยละ 5.4
และมีปัญหาสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 12.0
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับพฤติกรรมสุขภาพ
การวิเ คราะห์ ค วามสั มพั น ธ์ ระหว่า งปั จจั ยกั บพฤติ กรรมสุ ข ภาพโดยใช้ก ารวิเ คราะห์ ก ารถดถอย
โลจิสติกแบบลําดับ (Ordinal Logistic Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ อายุ อาชีพในอดีต รายได้ สถานภาพทางการเงิน โรคประจําตัว
การสูบบุหรี่ การรับประทานยารักษาโรคประจําตัวเป็นประจํา การซื้อยากินเอง การรับประทานอาหารตรงเวลา
การมองเห็น และการเดิน
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบ Multivariate Analysis ระหว่างปัจจัยกับพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบลําดับ (Ordinal Logistic Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter ซึ่งพิจารณา
นําตัวแปรที่มี p-value < 0.05 จากการวิเคราะห์แบบ Multivariate เข้ามาวิเคราะห์ในโมเดล ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ อาชีพใน
อดีต รายได้ การสูบบุหรี่ การรับประทานยารักษาโรคประจําตัวเป็นประจํา การซื้อยากินเองการมองเห็น การเดิน
โดยเมื่อควบคุมอิทธิพลของปัจจัยกวนพบว่า ผู้สูงอายุที่ในอดีตไม่ได้ประกอบอาชีพจะมีโอกาสมีพฤติกรรมเสี่ยง
มากกว่าผู้สูงอายุทใี่ นอดีตประกอบอาชีพเกษตรกรรม 3.76 เท่า (ORadj 3.76, 95%CI: 1.15-12.33) ผู้สูงอายุที่ไม่มี
รายได้จะมีโอกาสมีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้ 3.14 เท่า (ORadj 3.14, 95%CI: 1.26-7.86) ผู้สูงอายุ
ที่สูบบุหรี่จะมีโอกาสมีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่สูบบุหรี่ 3.49 เท่า (ORadj 3.49, 95%CI: 1.27-9.63)
ผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ม่ รั บ ประทานยารั ก ษาโรคประจํ า ตั ว เป็ น ประจํ า จะมี โ อกาสมี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งมากกว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่
รับประทานยารักษาโรคประจําตัวเป็นประจํา 3.96 เท่า (ORadj 3.96, 95%CI: 1.28-12.27)ผู้สูงอายุที่ซื้อยากินเอง
จะมีโอกาสมีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ซื้อยากินเอง 0.20 เท่า (ORadj 0.20, 95%CI: 0.06-0.75)
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการมองเห็นจะมีโอกาสมีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาการมองเห็น 0.26 เท่า
(ORadj 0.26, 95%CI: 0.09-0.75) ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินจะมีโอกาสมีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่มี
ปัญหาการเดิน 10.80 เท่า (ORadj 10.80, 95%CI: 2.10-55.67)
ขั้นตอนการได้มาของกิจกรรมและลักษณะเด่น
1. นําข้อค้นพบของปั ญหาการส่ งเสริมสุขภาพของผู้สู งอายุในเบื้องแรกมากําหนดกิจกรรมในการพัฒ นา
ศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ
2. ศึกษาความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเพิ่มศักยภาพในการสร้างเสริม
สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่อาศัย
ตามลําพัง 2) กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ที่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และ 3) กลุ่มผู้
ให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 4) นักวิชาการเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ
3. สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยมีการประยุกต์ใช้แผนที่ความคิด (Mind Mapping) เทคนิค
การใช้คําสําคัญ (Key word) เพื่อค้นหาความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เพิ่มศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง โดยเริ่มต้นด้วยผู้วิจัยคืน
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงปริมาณให้กลุ่มทราบ จากนั้นดําเนินการสนทนากลุ่ม
4. กําหนดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และ 3) กลุ่มผู้ให้บริการ
ด้านสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ สมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
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ลักษณะเด่นของกิจกรรม
กิจกรรมที่กําหนดขึ้นได้ผ่านกระบวนการเห็นชอบร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน และเป็นกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากการสะท้อนปัญหาที่แท้จริ งจากชุมชน ซึ่งทุกกิจกรรม จัดขึ้นอย่างสอดคล้องกับบริบท วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมชุมชน ผสมผสานกับทฤษฎีองค์ความรู้สมัยใหม่ที่ได้ตกผลึกจากการศึกษาวิจัยมาแล้วในกลุ่มผู้สูงอายุที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน ฉะนั้นกิจกรรมที่ได้จึงมีความเหมาะสมและสามารถพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพังได้จริง
สรุปผลการจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลาพัง
ได้ดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1การพัฒนาศักยภาพในการรับรู้ประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม
คือ 1) กิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพ และละลายพฤติกรรม 2) กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการสูงอายุ ผลกระทบ
ของการสูงอายุ และการอยู่อาศัยตามลําพัง 3) กิจกรรมการหาวิธีลดผลกระทบของการสูงอายุ ทบทวนพฤติกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพ ปัญหาอุปสรรคในการสร้างเสริมสุขภาพ การหาวิธีลดผลกระทบของการสูงอายุ และการอยู่
อาศัยตามลําพัง 4) กิจกรรมการสรุปวิธีการลดผลกระทบของการสูงอายุ การอยู่อาศัยตามลําพัง และพฤติกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพที่พึงประสงค์
ขั้นตอนที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริ มสุขภาพ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรม
สร้างความเชื่อมั่นในผู้สูงอายุให้มีความรู้ มีทักษะ การปฏิบัติด้านการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง 2) กิจกรรมเพิ่ม
การเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้อื่น 3) กิจกรรมการชักจูงด้วยคําพูดโดยการเพิ่มกําลังใจ และความ
มั่นใจในการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง 4) กิจกรรมการกระตุ้นทางอารมณ์ 5) กิจกรรมฝึกทักษะการสร้างเสริม
สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง
ขั้นตอนที่ 3 การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2) กิจกรรมการประชุมร่วมระหว่าง
ผู้แทนผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง แกนนําอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน แกนนําอาสาสมัครสาธารสุขประจํา
หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับตําบล และผู้นําท้องที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กํา นัน และผู้นําท้องถิ่น เช่น นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อกําหนดบทบาทในการสนับสนุนจัดสิ่งแวดล้อม
บริเวณที่พักอาศัยของผู้สูงอายุให้เหมาะสมต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ขั้นตอนที่ 4 การสนั บสนุนจากบุคคลภายนอกครอบครัว และบุคลากรด้านสุขภาพในการสร้างเสริม
สุขภาพ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผลกระทบของการสูงอายุ การอยู่
อาศัย ตามลํ าพัง และการสร้ างเสริ มสุ ขภาพผู้ สู งอายุของบุคคลภายนอกครอบครัว และบุคลากรด้านสุ ขภาพ
2) กิจกรรมการจัดประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่ว นร่ว ม และสร้างสรรค์ เพื่อวางแผนการให้ ความร่วมมือในการ
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สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระหว่างอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง
ข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับกิจกรรม
1 ก่อนจัดกระบวนการเพิ่มศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง
ควรสํารวจ คัดกรองศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง โดยสมควรคัดเลือกผู้สูงอายุ ที่อยู่อาศัยตามลําพัง ที่มี
ศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองในระดับต่ําเข้าร่วมกระบวนการ
2 การจัดกระบวนการเพิ่มศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง
ควรใช้วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญหรื อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่ านการอบรม ดังนั้น ก่อนจัดกระบวนการ เพิ่ม
ศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง ควรพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากร และเตรียม
ความพร้อมก่อนจัดกระบวนการทุกครั้ง
3 จากผลการวิ เคราะห์ ข้อ มูล เบื้ องต้น พบว่ า ผู้ สู ง อายุที่ อยู่อาศัยตามลํ าพั งส่ ว นใหญ่ข าดการ
สนับสนุนจากบุคคลในครอบครัวหรือญาติในการสร้างเสริมสุขภาพ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การ
ศาสนา ได้แก่ วัด โรงเรียน ควรสร้างค่านิยมเรื่องความกตัญญูของบุคคล ในครอบครัวหรือญาติต่อผู้สูงอายุ และ
ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคคลในครอบครัวหรือญาติเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมสุขภาพ
ตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง ให้มากขึ้น
4 จากผลการจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น พบว่า ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพังไม่ได้ทํางาน
อดิเรกเพื่อผ่อนคลายความเครียด และไม่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดังนั้น กระทรวงแรงงาน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทํางาน ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ และใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
5 ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุ ดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล ควรส่งเสริมให้ชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยจัดในชุมชน ไม่ห่างไกลจากที่พักอาศัยของ
ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง
6 ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพังขาดการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการสร้างเสริมสุขภาพ ดังนั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดสรรงบประมาณด้านการจัดสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัยสูงอายุ เช่น มีราวจับที่แข็งแรง ยึดแน่นในห้องน้ํา และทางเดินที่ใช้ประจํา มีไฟส่องสว่าง
ทุกห้อง บริเวณบันได และทางเดิน เป็นต้น
7 การเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพตนเองของผู้ สู ง อายุ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ตามลํ า พั ง ควร
ประกอบด้วยกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพการรับรู้ประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพ การให้แรงสนับสนุนทาง
สังคมรวมถึงการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
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แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทากิจกรรม
1 จากการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพังเป็นห่วงบ้าน ไม่อยากเดินทางห่างไกลจากบ้านพัก
ดังนั้น การจัดกระบวนการเพิ่มศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง ควรจัดใน
ชุมชนไม่ห่างไกลจากบ้านพักของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง และควรอํานวยความสะดวกในการเดินทางให้กับ
ผู้เข้าร่วมกระบวนการ
2.การดําเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการรับรู้ประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน
และติดเตียงไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมด้วยควรมีการออกให้บริการความรู้ให้ถึงยังครัวเรือนผู้สูงอายุ
การเชื่อมโยงสู่การพัฒนาเพื่อขยายผลต่อไป
1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย และ
กําหนดนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง ให้สามารถสร้างเสริม
สุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม และควรดําเนินการตั้งแต่ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ
1.2 องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นควรร่ว มมื อ กับ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ขภาพตํา บล เพื่ อกํ าหนด
แนวทาง สนับสนุนการดําเนินงานด้านการดูแล และการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรวมถึงขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติใน
ทุกระดับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดสรรงบประมาณ และจัดเตรียมบุคลากร เพื่อสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง โดยลักษณะของการสนับสนุน ไม่ใช้ลักษณะของการสงเคราะห์ แต่
เป็นการเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถสร้างเสริมสุขภาพตนเองได้
1.4 ชมรมผู้สูงอายุ องค์กร ภาคีเครือข่ายในชุมชน ควรให้ความสําคัญในการดูแล การสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ และกําหนดเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง เป็นวาระ
เร่งด่วนที่ชุมชน สังคมต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ประโยชน์และแนวทางในการประยุกต์ใช้ที่ได้จากโครงการ
1 การพัฒนาศักยภาพในการรับรู้ประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพทํา ให้ผู้สูงอายุเกิดการรับรู้ประโยชน์
เกิดความกลัวผลกระทบทางสุขภาพ และรักสุขภาพมากขึ้น อยากดูแล ปกป้องสุขภาพให้ดีกว่าเดิม ตลอดจนมี
ความตระหนัก และทัศนคติที่ดีต่อการมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยของตนเองมากขึ้น และ
สอดคล้องกับการศึกษาของเพนเดอร์ (2002) ที่พบว่า การที่บุคคลจะเกิดการปฏิบัติพฤติกรรมใดนั้น บุคคลมักจะ
คาดการณ์ถึงประโยชน์ที่จะได้รับหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้น
2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ทําให้ผู้สูงอายุได้เกิดทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สร้างความเชื่อมั่นในผู้สูงอายุให้มีความรู้ ในการปฏิบัติด้านการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง และ การที่ผู้สูงอายุมีทักษะ
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มีความรู้หรือรับรู้ว่าการปฏิบัติพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพนั้นมีประโยชน์ต่อตนเอง ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติ
พฤติกรรมนั้นบ่อยกว่าจนเป็นวิถีชีวิตสุขภาพในที่สุด
3 การสร้างเสริมสุขภาพ เป็นกระบวนการของการเพิ่มสมรรถนะ ให้บุคคลสามารถควบคุมปัจจัยที่เป็น
ตัวกําหนดสุขภาพ และเป็นผลให้บุคคลมีสุขภาพดี สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม รวมไปถึงการ
ปรั บ สิ่ ง แวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ การมี สุ ข ภาพที่ ดี ด้ ว ย การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพนั้ น จํ า เป็ น ต้ อ งปรั บ สภาพแวดล้ อม
ให้เหมาะสม เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพด้วย ซึ่งกระบวนการเพิ่มศักยภาพในการสร้างสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ
ที่อยู่อาศัยตามลําพัง ได้มีการปรับหรือจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่อยู่อาศัย
ตามลําพัง โดยการสนับสนุน ความร่วมมือจากองค์กรในชุมชน ทําให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้สูงอายุเอื้อต่อการใช้ชีวิต
ที่ดี มีสุขภาวะ
4 การได้รับการสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุ และได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลในสังคม จากบุคลากร
ด้านสุขภาพจะทําให้ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพังคงสภาพการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่ถูกต้อง
ยาวนานที่สุ ด เพราะ แรงสนั บ สนุ น ทางสั งคมจากครอบครัว และบุค ลากรสาธารณสุ ข เป็ นปัจ จัยที่ ส นับ สนุ น
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และพบว่า แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และบุคลากรสาธารณสุข
สามารถกระตุ้นให้ผู้สูงอายุดํารงพฤติกรรมการดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืน
5 ด้านการนํากระบวนการเพิ่มศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง
ดังกล่าวไปใช้จริงในการเพิ่มศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง ควรจะต้อง
พิจารณาด้านระยะเวลาของการจัดกิจกรรมในแต่ละขั้น ตอน และรูปแบบการของการจัดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน
ได้แก่ การประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ AIC ซึ่งต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญในการ
จัดการประชุมดังกล่าว ดังนั้น ควรมี การปรับของกระบวนการเพิ่มศักยภาพในการสร้างสุขภาพผู้สูงอายุที่อยู่อาศัย
ตามลําพังให้เหมาะสมกับบริบท วัฒนธรรม และสถานการณ์ ในแต่ละพื้นที่ และปรับปรุงกระบวนการเพิ่มศักยภาพ
ในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง ให้มีความตรงประเด็นปัญหาของผู้สูงในแต่ละกลุ่ม
มุ่งเน้น ความเหมาะสม และมีความเป็น ไปได้ในการดําเนินงานจริงในแต่ล ะพื้นที่ ซึ่ง กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นอย่าง
เหมาะสมแต่ละพื้นที่นี้จะส่งผลให้ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพังที่จะเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวในอนาคต มี
ศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพเพิ่มมากขึ้น เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดี ต่อไป
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แบบสอบถาม
การส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบคําถามด้วยตนเอง แบบสอบถามนี้ มีทั้งหมด 3 ส่วน
2. การบันทึกตามแบบสอบถาม ดําเนินการโดยทําเครื่องหมาย  และเติมคําลงในช่องว่างที่กําหนด
3. ข้อคําถามในแบบสอบถาม เป็นการสอบถาม การส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ
หากมีข้อสงสัยในการกรอกแบบสอบถาม สามารถสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานวิจัยในพื้นที่
4. ข้อมูลที่ได้จะเก็บเป็นความลับ ไม่มีผลต่อการรับบริการจากภาครัฐในทุกกรณี ขอให้ท่านตอบข้อมูลตาม
ความเป็นจริง ไม่มีคําตอบที่ผิดหรือถูก
5. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อคําถาม เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพ
ตนเองของผู้สูงอายุ
ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนบุคคล
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  และเติมคําลงในช่องว่างที่กําหนด
1. ที่อยู่อาศัยของท่าน ( ) อยู่ในเขตเทศบาล
( )
2. เพศ
( ) ชาย
( )
3. อายุ......................ปี
4. สถานภาพ
( ) โสด
( ) หม้าย
( ) หย่า
5. นับถือศาสนา
( ) พุทธ
( ) คริสต์
( ) อิสลาม
6. ระดับการศึกษา
( ) ไม่ได้เรียน
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ) อนุปริญญา
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
7. อาชีพหลัก
( ) พนักงานบริษัท
( ) รับจ้าง
( ) ข้าราชการ
( ) เกษตรกรรม

อยู่ในเขต อบต.
หญิง

(

) แยก
(

) อื่นๆ ระบุ...........................

( ) มัธยมศึกษาต้น
( ) ปริญญาตรี

( ) ค้าขาย
( ) อื่นๆ...........................
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8. อาชีพเสริม
( ) ไม่มอี าชีพเสริม
( ) รับจ้าง
( ) ค้าขาย
( ) เกษตรกรรม
( ) อื่นๆ...........................
9. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ.......................บาท
10. ท่านคิดว่าสถานภาพทางการเงินของท่านเป็นอย่างไร
( ) มีหนี้สิน
( ) พอกินพอใช้
( ) มีเหลือเก็บ
11. โรคประจําตัวที่วินิจฉัยโดยแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
( ) ไม่มีโรคประจําตัว
( ) มีโรคประจําตัว (ระบุ) 1............................ 2……………………….3. ………………
12. ท่านดื่มสุราหรือไม่
( ) ไม่ดื่ม
( ) ดื่ม (ถ้าดื่ม ลักษณะการดื่ม) ( ) ดื่มทุกวัน
( ) นานๆ ครั้ง
13. ท่านสูบบุหรี่หรือไม่
( ) ไม่สูบ
( ) สูบ จํานวนสูบ................................มวลต่อวัน
14. ท่านรับประทานยารักษาโรคประจําตัวเป็นประจําหรือไม่
( ) ไม่รับประทาน
( ) รับประทาน ระบุโรคประจําตัว 1....................................
2..........................................3...................................................4…………………………
20. ท่านซื้อยากินเองหรือไม่
( ) ไม่ซื้อ
( ) ซื้อ ชื่อยา................................................................................
21. จํานวนมื้ออาหารที่รับประทาน........................ต่อวัน
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ส่วนที่ 2: การสร้างเสริมสุขภาพตนเอง
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงความคิดเห็นเดียวโดยในแต่ละช่อง
มีความหมายดังนี้
เป็นประจํา
หมายถึง มีความคิดเห็นตรงกับข้อความนั้นมากที่สุด
เป็นบางครั้ง
หมายถึง มีความคิดเห็นตรงกับข้อความนั้นบ้าง บางครั้ง
ไม่เคย
หมายถึง มีความคิดเห็นไม่ตรงกับข้อความนั้นมากที่สุด
ข้อคําถาม
1. ท่านแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ
2. ท่านดูแลสุขภาพตนเองเพื่อให้มีสุขภาพดี
3. ท่านไปตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความผิดปกติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. ท่านไปพบแพทย์เพื่อตรวจตามนัด
5. ท่านดื่มสุรา
6. ท่านสูบบุหรี่
7. ท่านดื่มชา กาแฟ
8. ท่านกระตุ้นร่างกาย ก่อนออกกําลังกาย
9. ท่านผ่อนร่างกาย ขณะจะหยุดออกกําลังกาย
10. ท่านออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆละ 20-30 นาที
11. ท่านออกกําลงกายโดยการเดินหรือการวิ่งเหยาะ หรือขี่จักรยาน
12. ท่านมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น ทํางานบ้าน ปลูกต้นไม้
การเดินจ่ายตลาด
13. ท่านจะหยุดออกกําลังกายเมื่อมีอาการเจ็บหน้าอกหรือปวดกระดูก
ปวดข้อ
14. ท่านรับประทานอาหารที่มีรสจัด เช่น เผ็ดจัด หวานจัด เค็มจัด
15. ท่านรับประทานผักและผลไม้
16. ท่านดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว
17. ท่านดื่มนมวันละ 1 แก้ว

ระดับการปฏิบัติ
เป็น
เป็น
ไม่
ประจํา บางครั้ง เคย
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ข้อคําถาม
18. ท่านรับประทานไข่เกินวันละ 1 ฟองหรือไม่เกิน 3 ฟองต่อสัปดาห์
19. ท่านรับประทานอาหารที่ปรุงจากน้ํามันพืช เช่น น้ํามันถั่วเหลือง
20. ท่านรับประทานมันจัด เช่น ขาหมู ของทอด แกงกะทิ
21. ท่านรับประทานอาหารหวาน เค้ก ของเชื่อม
22. ท่านรับประทานอาหารประเภทปลา เช่น ปลาเล็กปลาน้อย
23. ท่านรับประทานอาหารอุ่นๆ
24. ท่านรับประทานอาหารที่มีสีสันน่ารับประทาน
25. ท่านเข้าร่วมงานสังคมต่างๆ เช่น งานแต่ง งานบวช งานศพ
26. ท่านร่วมพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องต่างๆในครอบครัว
27. ท่านทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัว เช่น ท่องเที่ยว ทําสวน จัดบ้าน
28. ท่านพบปะ พูดคุยกับเพื่อนวัยเดียวกัน
29. ท่านเป็นสมาชิกชมรมต่างๆ เช่น ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมสร้างเสริม
สุขภาพ ชมรมออกกําลังกาย เป็นต้น
30. ท่านทําใจให้พึงพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ของตนเอง
31. ท่านมองโลกหรือมองคนอื่นในแง่ดี
32. ท่านมีจิตใจชื่นชม ยินดีกับความสําเร็จของบุคคลอื่นๆ
33. เมื่อท่านมีความไม่สบายใจ จะพยายามค้นหาสาเหตุและแก้ไข
34. ท่านพยายามควบคุมจิตใจให้สงบเมื่อเกิดความเครียด
35. ท่านผ่อนคลายความเครียดด้วยทํางานอดิเรกหรือออกกําลังกาย
36. ท่านใช้ครีมบํารุงผิว ทาผิวหนังหลังอาบน้ํา
37. ท่านสวมร้องเท้าที่มีดอกยางขณะเข้าห้องน้ํา
38. ถ้าท่านมีปัญหาการมองเห็น ท่านใส่แว่นตาช่วยในการมองเห็น
40. ถ้าท่านมีปัญหาการเดิน ท่านใช้อุปกรณ์ในการช่วยเดิน
41. ถ้าท่านมีโรคประจําตัว ท่านรับประทานยาตามแผนการรักษา
42. ท่านได้รับวัคซีนป้องกันโรค เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
43. ท่านแปรงฟัน ทําความสะอาดช่องปากและฟัน

ระดับการปฏิบัติ
เป็น
เป็น
ไม่
ประจํา บางครั้ง เคย
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ข้อคําถาม

ระดับการปฏิบัติ
เป็น
เป็น
ไม่
ประจํา บางครั้ง เคย

44. ท่านพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
45. ท่านได้รับการรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน เช่น การอุด ถอดฟัน การ
ใส่ฟันปลอม การใส่รากฟันเทียม เป็นต้น
ส่วนที่ 3: การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
รายการ
1. ลักษณะบ้านมั่นคง ถาวร
2. พื้นที่รอบบ้านไม่แออัดและไม่ห่างจากชุมชนเกินไป
3. มีถนนหรือทางเข้าบ้านที่สะดวก
4. บ้านตั้งอยู่ในเขตที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม ปราศจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
5. มีสาธารณูปโภคครบครัน เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
6. มีการกําจัดขยะมูลฝอย และน้ําเสีย
7. มีรั้วรอบขอบชิดหรือระบบความปลอดภัยภายในบ้าน
8. ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดินและรอบบริเวณบ้าน
9. รอบบ้านไม่รกและไม่มีสัตว์ร้ายอาศัยอยู่ เช่น งุ ตะขาบ
10. พื้นที่รอบบ้านไม่ลื่น หรือแฉะเกินไป
11. ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดินภายในบ้าน และระหว่างห้องต่างๆ เช่น เสื้อผ้า
เฟอร์นิเจอร์ ธรณีประตู
12. ประตูห้องต่างๆกว้างเพียงพอ และสามารถให้รถนั่งเข้าออกได้สะดวก
13. พื้นบ้านเรียบไม่เล่นระดับ
14. มีราวจับที่แข้งแรงและยึดแน่นในห้องน้ําและทางเดินที่ใช้ประจํา
15. มีราวบันไดที่แข็งแรง
16. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
17. มีข้อมูลแหล่งขอความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
18. มีไฟสว่างทุกห้อง บันได และทางเดิน

การจัดสภาพแวดล้อม
ใช่
ไม่ใช่
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รายการ

การจัดสภาพแวดล้อม
ใช่
ไม่ใช่

19. สามารถเปิดไฟและปิดไฟทั้งในบ้านและนอกบ้านได้
20. มีม่านกั้นหน้าต่าง บริเวณที่มีแสงจ้า หรือมีแสงรบกวนเวลานอน
21. ประตูและหน้าต่าง เปิด-ปิดได้สะดวก
22. สวิทซ์ไฟเปิด-ปิดได้สะดวกและปลอดภัย

แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก
1. ปัญหาสุขภาพของท่านคืออะไร
2. ใครคือผู้ดูแลช่วยเหลือท่าน และท่านได้รับการช่วยเหลือมากน้อยเพียงใด
3. เมื่อเจ็บป่วยท่านทําอย่างไร
4. ใครเป็นผู้จัดดูแลเรื่องสภาพแวดล้อมในบ้านท่าน
5. ส่วนใหญ่ท่านรับประทานอาหารแบบใด
6. ท่านออกกําลังกายมากน้อยเพียงใด
7. ท่านได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากบุคคลอื่นอย่างไร
8. ท่าเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนมากน้อยเพียงใด
9. เมื่อเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านส่งเสริมสุขภาพแล้วท่านรู้สึกอย่างไร
10. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านส่งเสริมสุขภาพมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
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กาหนดการ แผนงาน จัดกิจกรรม
การถ่ายทอดรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลําพัง
ในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยการจัดการความรู้
พื้นที่ ต.หนองปลาสร้อย อ.ปรางศิลาทอง จ.กาแพงเพชร
วันที่
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
วันที่ 15 ก.ค.2559 เดินทางลงพื้นที่ ต.หนองปลาสร้อย อ.ปรางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร
08.00 – 17.00
-เก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง
-เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง
วันที่ 16 ก.ค.2559 อบรมการพัฒนาศักยภาพในการรับรู้ประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพ
09.00 – 09.30
-ลงทะเบียน
09.30 – 12.00
-อภิปรายเรื่องการสร้างสัมพันธภาพ และละลายพฤติกรรม วิทยากรจํานวน 5 คน
- อภิปรายเรื่องกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการสูงอายุ ผลกระทบของการสูงอายุ และ
13.00 – 16.00
การอยู่อาศัยตามลําพัง
-แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมการหาวิธีลดผลกระทบของการสูงอายุ ทบทวนพฤติกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพ ปัญหาอุปสรรคในการสร้างเสริมสุขภาพ การหาวิธีลดผลกระทบ
ของการสูงอายุ และการอยู่อาศัยตามลําพัง จํานวน 4 กลุ่ม วิทยากรจํานวน 4 คน
วันที่ 17 ก.ค.2559
09.00– 10.00

10.00– 12.00
13.00– 15.00
15.00-16.00

- อภิปรายเรื่องวิธีการลดผลกระทบของการสูงอายุ การอยู่อาศัยตามลําพัง และ
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่พึงประสงค์
- อภิปรายเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
-แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นในผู้สูงอายุให้มีความรู้ มีทักษะ
การ
ปฏิบัติด้านการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง
- แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมกิจกรรมเพิ่มการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์
ของผู้อื่น
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วันที่
วันที่ 18 ก.ค.2559
09.0 – 10.00
08.00 – 12.00
13.00– 17.00

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
- อภิปรายเรื่องการชักจูงด้วยคําพูดโดยการเพิ่มกําลังใจ และความมั่นใจในการสร้างเสริม
สุขภาพตนเอง
- อภิปรายเรื่องการกระตุ้นทางอารมณ์
-แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมฝึกทักษะการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตาม
ลําพัง

วันที่ 19 ก.ค.2559
- อภิปรายเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
09.00– 10.00
- อภิปรายเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการสร้างเสริม
10.00 – 12.00
สุขภาพผู้สูงอายุ
- แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมการประชุมร่วมระหว่างผู้แทนผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง
13.00-17.00
แกนนําอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน แกนนําอาสาสมัครสาธารสุขประจําหมู่บ้าน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับตําบล และผู้นําท้องที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน และผู้นํา
ท้องถิ่น เช่น นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อ
กําหนดบทบาทในการสนับสนุนจัดสิ่งแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัยของผู้สูงอายุให้
เหมาะสมต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
วันที่ 20 ก.ค.2559
09.00 – 10.00
10.0 – 12.00
13.00– 15.00
15.00-17.00

วันที่ 20 ก.ค.2559
08.00-17.00

- อภิปรายเรื่องการสนับสนุนจากบุคคลภายนอกครอบครัว และบุคลากรด้านสุขภาพในการ
สร้างเสริมสุขภาพ
- อภิปรายเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผลกระทบของการสูงอายุ การอยู่อาศัยตาม
ลําพัง
- แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สงู อายุของบุคคลภายนอกครอบครัว และ
บุคลากรด้านสุขภาพ
-แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมการจัดประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ เพื่อวาง
แผนการให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระหว่างอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุที่บา้ น อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการ
สร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สงู อายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง
ติดตามประเมินผลที่บา้ นแกนนําผู้สูงอายุ
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พื้นที่ ต.กกแรด อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
วันที่

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

วันที่ 9 ต.ค.2559
08.00 – 17.00

เดินทางลงพื้นที่ ต.กกแรด อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
-เก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง
-เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง
วันที่ 10 ต.ค.2559 อบรมการพัฒนาศักยภาพในการรับรู้ประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพ
-ลงทะเบียน
09.00 – 09.30
-อภิปรายเรื่องการสร้างสัมพันธภาพ และละลายพฤติกรรม วิทยากรจํานวน 5 คน
- อภิปรายเรื่องกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการสูงอายุ ผลกระทบของการสูงอายุ
09.30 – 12.00
และการอยู่อาศัยตามลําพัง
13.00 – 16.00

วันที่ 11 ต.ค.2559
9.00 – 10.00
10.0 – 12.00
13.00– 15.00
15.00-16.00

-แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมการหาวิธีลดผลกระทบของการสูงอายุ ทบทวนพฤติกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพ ปัญหาอุปสรรคในการสร้างเสริมสุขภาพ การหาวิธีลดผลกระทบ
ของการสูงอายุ และการอยู่อาศัยตามลําพัง จํานวน 4 กลุ่ม วิทยากรจํานวน 4 คน
-อภิปรายเรื่องวิธีการลดผลกระทบของการสูงอายุ การอยู่อาศัยตามลําพัง และ
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่พึงประสงค์
- อภิปรายเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
-แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นในผู้สูงอายุให้มีความรู้ มีทักษะ การปฏิบัติ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง
แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมกิจกรรมเพิ่มการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ของ
ผู้อื่น

วันที่ 12 ต.ค.2559
- อภิปรายเรื่องการชักจูงด้วยคําพูดโดยการเพิ่มกําลังใจ และความมั่นใจในการสร้าง
09.0 – 10.00
เสริมสุขภาพตนเอง
- อภิปรายเรื่องการกระตุ้นทางอารมณ์
10.00– 12.00
-แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมฝึกทักษะการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัย
14.00– 17.00
ตามลําพัง
วันที่ 13 ต.ค.2559
- อภิปรายเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
9.0 – 10.00
- อภิปรายเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการสร้างเสริม
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วันที่

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

10.00– 12.00
13.00-17.000

สุขภาพผู้สูงอายุ
- แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมการประชุมร่วมระหว่างผู้แทนผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง
แกนนําอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน แกนนําอาสาสมัครสาธารสุขประจําหมู่บ้าน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับตําบล และผู้นําท้องที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน และ
ผู้นําท้องถิ่น เช่น นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล
เพื่อกําหนดบทบาทในการสนับสนุนจัดสิ่งแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัยของผู้สูงอายุให้
เหมาะสมต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

วันที่ 14 ต.ค.2559
09.00– 10.00
- อภิปรายเรื่องการสนับสนุนจากบุคคลภายนอกครอบครัว และบุคลากรด้าน
สุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพ
10.00– 12.00
- อภิปรายเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผลกระทบของการสูงอายุ การอยู่อาศัย
ตามลําพัง
13.00– 15.00
- แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของบุคคลภายนอกครอบครัว
และบุคลากรด้านสุขภาพ
15.00-17.00
-แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมการจัดประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ เพื่อ
วางแผนการให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระหว่าง
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง
วันที่ 15 ต.ค.2559
08.00-17.00
ติดตามประเมินผลที่บ้านแกนนําผู้สูงอายุ
หมายเหตุ : รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น. และรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.0010.30 น.และเวลา 14.00-14.30 น.
กําหนดการสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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พื้นที่ ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
วันที่

วันที่ 9 ก.ย.2559
08.00 – 17.00
วันที่ 10 ก.ย.2559
09.00 – 9.30
09.30 – 12.00

13.00 – 16.00

วันที่ 11 ก.ย.2559
09.00– 10.00
10.00– 12.00
14.00– 15.00
15.00-16.00
วันที่ 12 ก.ย.2559
09.00– 10.00
10.00– 12.00
14.00– 17.00

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เดินทางลงพื้นที่ ต.กกแรด อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
-เก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง
-เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง
อบรมการพัฒนาศักยภาพในการรับรู้ประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพ
-ลงทะเบียน
-อภิปรายเรื่องการสร้างสัมพันธภาพ และละลายพฤติกรรม วิทยากรจํานวน 5 คน
- อภิปรายเรื่องกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการสูงอายุ ผลกระทบของการสูงอายุ และ
การอยู่อาศัยตามลําพัง
-แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมการหาวิธีลดผลกระทบของการสูงอายุ ทบทวนพฤติกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพ ปัญหาอุปสรรคในการสร้างเสริมสุขภาพ การหาวิธีลดผลกระทบ
ของการสูงอายุ และการอยู่อาศัยตามลําพัง จํานวน 4 กลุ่ม วิทยากรจํานวน 4 คน
- อภิปรายเรื่องวิธีการลดผลกระทบของการสูงอายุ การอยู่อาศัยตามลําพัง และ
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่พึงประสงค์
- อภิปรายเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
-แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นในผู้สูงอายุให้มีความรู้ มีทักษะ การปฏิบัติ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง
- แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมกิจกรรมเพิ่มการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้อื่น
- อภิปรายเรื่องการชักจูงด้วยคําพูดโดยการเพิ่มกําลังใจ และความมั่นใจในการสร้าง
เสริมสุขภาพตนเอง
- อภิปรายเรื่องการกระตุ้นทางอารมณ์
-แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมฝึกทักษะการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัย
ตามลําพัง

74
วันที่

วันที่ 13 ก.ย.2559
09.00– 10.00
10.00– 12.00
13.00-17.000

วันที่ 14 ก.ย.2559
09.00– 10.00
10.00– 12.00
14.00– 15.00
15.00-17.00

วันที่ 15 ก.ย.2559
08.00-17.00

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

- อภิปรายเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
- อภิปรายเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
- แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมการประชุมร่วมระหว่างผู้แทนผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง
แกนนําอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน แกนนําอาสาสมัครสาธารสุขประจําหมู่บ้าน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับตําบล และผู้นําท้องที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน และผู้นํา
ท้องถิ่น เช่น นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อ
กําหนดบทบาทในการสนับสนุนจัดสิ่งแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัยของผู้สูงอายุให้
เหมาะสมต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
- อภิปรายเรื่องการสนับสนุนจากบุคคลภายนอกครอบครัว และบุคลากรด้านสุขภาพ
ในการสร้างเสริมสุขภาพ
- อภิปรายเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผลกระทบของการสูงอายุ การอยู่อาศัย
ตามลําพัง
- แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของบุคคลภายนอกครอบครัว
และบุคลากรด้านสุขภาพ
-แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมการจัดประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ เพื่อ
วางแผนการให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระหว่าง
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยตามลําพัง
ติดตามประเมินผลที่บ้านแกนนําผู้สูงอายุ

หมายเหตุ : รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น. และรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.0010.30 น.และเวลา 14.00-14.30 น.
กําหนดการสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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1. Participatory Management of Waste Disposal.
2. Appropriate Model for Silicosis Prevention in Sukhothai Province.
3. Waste Disposal Management Model in the Yom Riverside
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9. Health Promotion Situation of Public Health Personnel in Lower Northern Region, Thailand.
10.Health Impact of Alcohol Consumption Behavior in the Lower Northern Region of Thailand. 11.Public Participation to Minimize Waterborn Diseases in Yom Riverside Communities.
12.Health Promotion Program by Buddhism Approach to Minimizing Food Borne Diseases in
Household.
13. Alcohol-related traffic injuries at Wang Thong Hospital in Phisanulok Province
14. The Right Understanding Program According

to Buddhism Doctrine for Reducing the

Pesticide Poisoning Problem in Farmers.
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17.Predictors of burnout among community health personnel of primary care units in the
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18.The Model Development of Health Promotion By Local People Health Team, Journal of
nursing and health volume 5 No.1 January – April 2011. แหล่งทุน วช.
19.Community-base Participatory on Waste Disposal Management Research in Yom riverside
community.
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