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บ้ านไชยสอ ตําบลไชยสอ อําเภอชุ มแพ จังหวัดขอนแก่ น
Development of a Health Promotion Model for the Elderly via
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บทคัดย่ อ
การวิจ ยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมนี� มีวตั �ุประสงค์เพื�อ 1) ศึกษา
สภาพการณ์การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการสร้างเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุบา้ นไชยสอ
2) พัฒนารู ปแบบการส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ 3) ศึกษาผลการดําเนินงานตามรู ปแบบ
การส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการดําเนินงานตามรู ปแบบ
การสร้างเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุของชุมชนบ้านไชยสอ ตําบลไชยสอ อําเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูม้ ีส่วนเกี�ยวข้องกับการดําเนินงานด้านการส่งเสริ ม
สุขภาพผูส้ ูงอายุและผูส้ ูงอายุ รวม 79 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื� องมือที�ใช้
คือ แบบประเมินตามสมุดบันทึกสุขภาพผูส้ ูงอายุเพื�อการส่งเสริ มสุขภาพ และ
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กระบวนการประชุมปฏิบตั ิการเชิงสร้างสรรค์ดว้ ยเทคนิค A-I-C วิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงปริ มาณด้วยสถิติเชิงพรรณาและข้อมูลคุณภาพวิเคราะห์เชิงเนื�อหา กระบวนการ
ดําเนินงาน ประกอบด้วย 7 ขั�นตอน คือ 1) ศึกษาบริ บทพื�นที� สภาพการดําเนินงานการ
ส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ 2) วิเคราะห์ปัญหาและสังเคราะห์รูปแบบ 3) ทําแผนปฏิบตั ิ
การ 4) ปฏิบตั ิตามแผน 5) นิเทศสอบถามผลการดําเนินงานตามโครงการ 6) ประเมิน
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 7) ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี�ยนประสบการณ์
ผลการวิจ ยั พบว่า 1) สภาพการณ์มีส่วนร่ วมของชุมชนในการสร้างเสริ มสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุ อยูใ่ นระดับดีมาก 2) การพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ มี 8
กิจกรรม คือ (1) สร้างเครื อข่ายและคณะทํางาน (2) ส่งเสริ มการออกกําลังกาย (3) ให้
ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์โครงการ (4) ส่งเสริ มและพัฒนาด้านจิตใจ (5)
ส่งเสริ มด้านอาชีพและรายได้ (6) ให้ความรู ้และตรวจคัดกรองสุขภาพในวันจัด
กิจกรรมชมรมและวันจ่ายเบี�ยยังชีพ (7) การติดต่อประสานงานของเครื อข่าย (8) จัดทํา
ข้อตกลงร่ วมกันในการดูแลส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ 3) ปั จจัยที�ทาํ ให้การส่งเสริ ม
สุขภาพผูส้ ูงอายุประสบผลสําเร็ จ เกิดจาก (1) มีการจัดตั�งเครื อข่ายคณะทํางานเพื�อการ
ส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ (2) การมีส่วนร่ วมของเครื อข่ายในชุมชน (3) การติดต่อ
ประสานงานของเครื อข่าย (4) มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื�องทําให้ผสู ้ ูงอายุมีสุขภาพดี
4) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานอยูใ่ นระดับดีมาก
คําสําคัญ: การพัฒนารู ปแบบ, การส่งเสริ มสุขภาพ, ผูส้ ูงอายุ, ชุมชนมีส่วนร่ วม
Abstract
This participatory action research aimed to 1) study the situation of
community participation in elderly health promotion of Chaisor village, Chumphae
district, Khon Kaen province, 2) develop health promotion model for the elderly,
3) evaluate outcomes of the program, and 4) study satisfaction of the community
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toward the implementation of the elderly health promotion model. The sample group
of 79 persons selected by a purposive sampling method consisted of elderly and key
stakeholders involved in elderly health promotion activities in Chaisor village. The
intervention used the concept of Appreciation Influence Control (A-I-C) that
consisted of seven stages: 1) studying area context and working condition of elderly
health promotion activities, 2) problem solving and model analysis, 3) activity
planning, 4) implementation, 5) supervision and monitoring outcomes of the project,
6) assessing satisfaction of the sample group, and 7) group discussion and experience
sharing. There were four key findings from the study. Firstly, the community
participation in the elderly health promotion in Chaisor village was at a very high.
Secondly, there were eight activities for developing the elderly health promotion
model that included: 1) initiating network, 2) promoting physical exercise, 3)
disseminating project information and updating activity progress, 4) promoting
mental health support, 5) promoting occupational development and income
generation, 6) promoting health education and conducting health screening at the
elderly club and on the pay day of elderly allowance, 7) coordinating with network,
and 8) making agreement on elderly health promotion among key stakeholders.
Thirdly, the key factors leading to the success of elderly health promotion included:
1) establishment of working committee and network, 2) participation of the network
in the community, 3) communication of the network, and 4) continuation of elderly
health promotion activities. Lastly, the development of health promotion model was
highly satisfied by the sample group.
Keywords: model development, health promotion, elderly, community participation
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พ.ศ. ���� โลกมีประชากรประมาณ �,��� ล้านคน มีผสู ้ ูงอายุ �� ปี ขึ�นไป ร้อย
ละ ��.�� และคาดการณ์วา่ ในปี ���� โลกจะมีประชากรเพิ�มเป็ น 7,���.�� ล้านคน
และมีจ าํ นวนผูส้ ูงอายุเพิ�มขึ�นประมาณ �,��� ล้านคน การเปลี�ยนแปลงนี�ทาํ ให้โลกเข้าสู่
สังคมผูส้ ูงอายุ (Aging society) จากการคาดการณ์ดา้ นประชากร โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าในปี พ.ศ. 2564 ประเทศ
ไทยจะกลายเป็ นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์โดยมีจ าํ นวนประชากรสูงอายุถึงร้อยละ 20
และคาดว่าในปี พ.ศ. 2578 จะเป็ นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด โดยมีประชากรสูงอายุเพิ�ม
สูงขึ�นถึงร้อยละ 30 ต่อประชากรรวมทั�งหมด (Office of the National Economic &
Social Development Baord, 2017)
จังหวัดขอนแก่น มีจ าํ นวนประชากรทั�งหมด �,���,��� คน ในจํานวนนี�มี
ผูส้ ูงอายุ ���,��� คน ร้อยละ ��.�� ของประชากรทั�งหมด ในอัตราส่วนพึ�งพิงมี
การเปลี�ยนแปลงเป็ นสังคมผูส้ ูงอายุจะมีนยั สําคัญต่อระบบการดูแลสุขภาพ (Office of
the National Economic & Social Development Board, 2017) โดยสาเหตุหลักของ
ปั ญหาสุขภาพผูส้ ูงอายุคือ ภาวะที�เกิดจากโรคเรื� อรังได้แก่ มะเร็ ง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจเรื� อรังรวมทั�งโรคสําคัญอื�น�ของผูส้ ูงอายุเกี�ยวกับ
ความผิดปกติของอวัยวะรับสัมผัส เช่น การสูญเสี ยการมองเห็นและการได้ยนิ ภาวะ
สมองเสื� อม ภาวะเหล่านี�สะท้อนถึงความเสื� อมทางสุขภาพเมื�อมีอายุเพิม� มากขึ�น
นอกจากนั�น ยังทําให้สดั ส่วนของประชากรสูงอายุที�ตอ้ งการประชากรวัยแรงงานดูแล
เพิ�มสูงมากขึ�นด้วยนั�นคือ การเพิม� ขึ�นของภาวะพึ�งพึงจาก 21.6 ในปี 2553 เป็ น 51.5
ในปี 2573 และพบอัตราส่วนการเกื�อหนุนลดลง คือ ประชากรวัยแรงงาน 5 คน ต้อง
ช่วยเหลือผูส้ ูงอายุ 1 คนในปี 2553 เป็ นประชากรวัยแรงงาน 2 คน ต้องช่วยเหลือ
ผูส้ ูงอายุ 1 คน (Office of the National Economic & Social Development Board, 2017)
ปั ญหาในหลายด้านตามที�กล่าวมา จึงต้องมีการดูแลผูส้ ูงอายุโดยชุมชน โดยการนํา
ศักยภาพที�โดดเด่นของ ปัจเจกบุคล �ึ�งได้แก่ความต้องการในการดูแลตนเองทั�งร่ างกาย
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และจิตใจ การให้ความสําคัญในคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ และศักยภาพใน
การแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลมาเป็ นแนวทางในการดําเนินงาน �ึ�งเป็ นการเตรี ยมตัว
ในการเป็ นผูส้ ูงอายุที�มีความสุขในอนาคต
ปั จจุบนั ผูส้ ูงอายุในเขตตําบลไชยสอ อาศัยอยูอ่ ย่างโดดเดี�ยว ขาดคนคอยดูแล
(Chaior Sub-district Administration Organization, 2015) จากรายงานข้อมูลของ
องค์การบริ หารส่วนตําบลไชยสอ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีจ าํ นวนถึง ��� คน
โดยแบ่งเป็ นผูส้ ูงอายุที�ป่วยเป็ นโรคเรื� อรัง จํานวน ��� คน และผูส้ ูงอายุที�มีภาวะพึ�งพิง
จ าํ นวน �� คน ที�เหลือเป็ นผูส้ ูงอายุปกติ ��� คน ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม
สภาพปั ญหาด้านสุขภาพพบว่า มีโรคเรื� อรังได้แก่ โรคที�เกี�ยวข้องกับสายตาและ
การมองเห็น โรคหลอดเลือดสมอง โรคข้อกระดูก โรคเฉพาะข้อเข่าเสื� อม โรค
ความดันโลหิ ตสูง โรคเกี�ยวกับทันตกรรม โรคหลอดเลือดและหัวใจ ความผิดปกติของ
การได้ยนิ โรคติดเชื�อและภาวะทุพพลภาพจากโรคและการเสื� อมของร่ างกาย ต้องพึ�งพิง
ผูอ้ ื�นในการป�ิบตั ิภารกิจส่วนตัว ในการเดินทางรับบริ การทางสาธารณสุขหรื อบริ การ
ด้านอื�น � �ึ�งปั ญหาสําคัญที�เกิดขึ�นเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงทางสังคมที�ผสู ้ ูงอายุ
ขาดคนดูแล �ึ�งบุตรหลานมองว่าการดูแลผูส้ ูงอายุไม่ใช่สิ�งที�มีความสําคัญสําหรับตน
มากนัก เนื�องจากมีภาระจําเป็ นต้องออกไปทํางาน และในทํานองเดียวกันผูส้ ูงอายุเองก็
มีความคาดหวังในการพึ�งพิงบุตรหลานในยามแก่ชราน้อยลง และหวังพึ�งพิงตนเอง
มากกว่า แต่ยงั ไม่มีความสามารถในการดูแลตนเอง ปั ญหาเหล่านี�นาํ ไปสู่ความจําเป็ น
ของความต้องการในพัฒนาส่งเสริ มสุขภาพในการดูแลตนเองของผูส้ ูงอายุ (Chaior
Sub-district Administration Organization, 2015) �ึ�งสภาพปั ญหาแวดล้อมดังกล่าว
ถึงแม้จะมีรูปแบบในการดูแลและแนวทางการดูแลผูส้ ูงอายุจากชุมชนหรื อองค์กรที�
เกี�ยวข้อง จากการลงภาคสนามได้ทราบถึงสภาพปั จจุบนั ของพื�นที�ตาํ บลไชยสอ มีการ
จัดตั�งชมรมผูส้ ูงอายุท� งั ระดับหมูบ่ า้ นและระดับตําบล แต่ไม่มีการดําเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื�อง ความต้องการของผูส้ ูงอายุ ชุมชนและภาคีที�เกี�ยวข้องประกอบด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น สํานักงานพัฒนาสังคม และความมัน� คงของมนุษย์จงั หวัด
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ผูน้ าํ ชุมชน ที�มีความต้องการพัฒนาส่งเสริ มสุขภาพ ใน
การดูแลตนเองของผูส้ ูงอายุ เพื�อให้ผสู ้ ูงอายุมีความสามารถในการดูแลตนเอง ไม่ตอ้ ง
เป็ นภาระของลูกหลาน มีกิจกรรมร่ วมกัน มีรายได้เป็ นของตนเอง �ึ�งส่งผลให้ผสู ้ ูงอายุ
มีคุณภาพชีวติ ที�ดีต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื�อศึกษาสภาพการณ� การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการสร้างเสริ มสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุของชุมชนบ้านไชยสอ ตําบลไชยสอ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
2. เพื�อพัฒนารู ปแบบการส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุของชุมชนบ้านไชยสอ ตําบล
ไชยสอ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
3. เพื�อศึกษาผลการดําเนินงานตามรู ปแบบการส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุของ
ชุมชนบ้านไชยสอ ตําบลไชยสอ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
4. เพื�อศึกษาความพึงพอใจต่อการดําเนินงานตามรู ปแบบการสร้างเสริ มสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุ ของชุมชนบ้านไชยสอ ตําบลไชยสอ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจ ยั ในครั�งนี� เป็ นการวิจ ยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory
action research) ร่ วมกับการวิจ ยั เชิงคุณภาพ (Quality research)
1. ประชากรที�ศึกษา ได้แก่ ประชาชนที�มีอายุ �� ปี ขึ�นไป ที�พกั อาศัยอยูใ่ น
บ้านไชยสอ หมู่ที� � ตําบลไชยสอ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แบ่งประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ น 2 กลุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุ่มผูท้ ี�มีส่วนได้ส่วนเสี ย เป็ นผู ้
ที�มีส่วนร่ วมในการพัฒนาการสร้างเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ ได้แก่ ผูใ้ หญ่บา้ น อาสาสมัคร
ดูแลผูส้ ูงอายุ ประธาน อสม. สมาชิก อบต. ประธานชมรมผูส้ ูงอายุ ตัวแทนผูส้ ูงอายุ
ครู กศน. ประจําตําบล และ อสม. จํานวน 39 คน และประชากรกลุ่มเป้ าหมายที�ใช้ใน
การศึกษาภาวะสุขภาพของผูส้ ูงอายุ คือ ประชากรที�มีอายุ 60 ปี ขึ�นไป เป็ นผูส้ ูงอายุ
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ในพื�นที� ได้สมัครเป็ นสมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุ จํานวน 40 คนโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างเข้าศึกษา
2. เครื� องมือที�ใช้ในการวิจ ยั ได้แก่ แบบประเมินตามสมุดบันทึกสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุเพื�อการส่งเสริ มสุขภาพ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และแบบ
สัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสร้างเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุในชุมชน แนว
ทางการสนทนากลุ่มสําหรับผูแ้ ทนชุมชนในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วม
และสร้างสรรค์ดว้ ยเทคนิค A-I-C สําหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในชุมชน โดยใช้แนวคิด
การสร้างเสริ มสุขภาพทั�ง � ประการ ของกฎบัตรออตตาวา
3. วิธีดาํ เนินการวิจ ยั และการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็ น 3 ระยะ
ระยะที� 1 เตรี ยมการก่อนการดําเนินการวิจ ยั ปฏิบตั ิดงั นี� ศึกษาข้อมูล
เกี�ยวกับสถิติ สภาวะสุขภาพผูส้ ูงอายุ การดํารงชีวติ ภาวะพึ�งพิง การดูแล จากทะเบียน
รายงานการประเมิน/คัดกรองสุขภาพผูส้ ูงอายุการเตรี ยมความพร้อมของผูว้ จิ ยั โดย
การ เข้ารับการอบรมผูจ้ ดั การดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุ (Care manager) เตรี ยมความรู ้จาก
การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตํารา วรรณกรรมที�เกี�ยวข้องกับการสร้างเสริ มสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุและกระบวนการวิจ ยั เชิงปฏิบตั ิการ การเตรี ยมผูท้ ี�มีส่วนเกี�ยวข้องในการวิจ ยั
โดยการสร้างสัมพันธภาพกับผูท้ ี�มีส่วนเกี�ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที�สาธารณสุขประจํา
ตําบลไชยสอ และการขออนุญาตพื�นที�ในการทําวิจ ยั เพื�อชี�แจงวัตถุประสงค์และ
ขออนุญาตทําการวิจ ยั
ระยะที� 2 ขั�นดําเนินงาน มี 4 ขั�นตอน ดังต่อไปนี�
ขั�นตอนที� � การศึกษาสภาพการณ์ที�เกี�ยวข้องกับการสร้างเสริ มสุขภาพของ
ผูส้ ูงอายุในชุมชน โดยใช้วธิ ีเก็บข้อมูล ดังนี� การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดย
การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม จากการประชุมผูแ้ ทนจากองค์กรในชุมชน ใน
การประชุมปฏิบตั ิการเชิงสร้างสรรค์ A-I-C , พัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุ โดยจัดประชุมปฏิบตั ิการเชิงสร้างสรรค์ A-I-C เพื�อร่ วมกันกําหนด
แนวทางการพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุบา้ นไชยสอ ตําบลไชยสอ
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ขั�นตอนที� 2 ขั�นปฏิบตั ิตามแนวทางการสร้างเสริ มสุขภาพที�กลุ่มผูแ้ ทนองค์กร
ในชุมชนได้ออกแบบไว้
ขั�นตอนที� � นิเทศติดตามการดําเนินงานและปรับปรุ งการปฏิบตั ิ โดยกําหนด
ออกติดตามผลการปฏิบตั ิ เดือนละ � ครั�ง
ขั�นตอนที� 4 ประชุมสรุ ปผลการดําเนินกิจกรรม ถอดบทเรี ยน พัฒนาข้อตกลง
ในระดับพื�นที� เพื�อการสร้างเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ สะท้อนปั ญหา อุปสรรคใน
การดําเนินงาน และนําปั ญหาที�ยงั ไม่สามารถแก้ได้ มาวางแผนพัฒนาต่อ
ระยะที� 3 การประเมินผล
ประเมินผลกระบวนการ โดยการสังเกตการณ์มีส่วนร่ วม และประเมินผลลัพธ์
จากประเมินภาวะสุขภาพซํ�าในประชากรที�ศึกษา ใช้แบบประเมินตามสมุดบันทึก
สุขภาพผูส้ ูงอายุ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื�อเปรี ยบเทียบคะแนนภาวะ
สุขภาพก่อนและหลังการวิจ ยั สอบถามรายบุคคลถึงการเข้าร่ วมกิจกรรม การสร้างเสริ ม
สุขภาพผูส้ ูงอายุเพื�อสุขภาวะที�ดีและยัง� ยืน
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณในส่วนของข้อมูลทัว� ไป เพศ
อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
การแจกแจงความถี� ร้อยละ ค่าเ�ลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตร�าน วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
คุณภาพ นําข้อมูลที�ได้จากการประชุมปฏิบตั ิการเชิงสร้างสรรค์ดว้ ยเทคนิค A-I-C
ของผูน้ าํ ชุมชน การสนทนากลุ่มผูแ้ ทนองค์กรในชุมชน เจ้าหน้าที�สาธารณสุข และ
การสังเกตมาวิเคราะห์เชิงเนื�อหา (Content analysis)โดยนําข้อมูลที�ได้มาทําความเข้าใจ
จับประเด็น และจัดหมวดหมู่ขอ้ มูลอย่างเป็ นระบบ เชื�อมโยงกับแนวคิดการสร้างเสริ ม
สุขภาพและสรุ ปเนื�อหา
ผลการวิจยั
ส่วนที� 1 บริ บทพื�นที� และสภาพการดําเนินงานสร้างเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ
บ้านไชยสอ ตําบลไชยสอ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
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บ้านไชยสอ หมู่ที� 1 ตําบลไชยสอ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ห่างจาก
จังหวัดขอนแก่น 79 กิโลเมตร ห่างจากตัวอําเภอชุมแพ 5 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตก
ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที ห่างจากโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลไชยสอ � กิโลเมตร
ลักษณะที�ต� งั หมู่บา้ นเป็ นที�ราบลุม่ ติดลํานํ�าเชิญ ลักษณะการตั�งที�อยูอ่ าศัยเป็ นการตั�ง
ครัวเรื อนลึกยาวลงไปจนติดฝั�งลํานํ�าเชิญ ที�เรี ยกว่า กุดไชยสอ การติดต่อสื� อสาร
ใช้หอกระจายข่าวในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร และการประชุมลูกบ้านโดย
ผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นประจําทุกเดือน การคมนาคมมีถนนคอนกรี ตติดต่อกันในหมูบ่ า้ นและ
ติดต่อเขตระหว่างหมูบ่ า้ นต่างอําเภอ ส่วนการเดินทางเข้าตัวเมืองอําเภอ หรื อจังหวัด
มีความสะดวกสบาย ลักษณะทางประชากรบ้านไชยสอ จากการสํารวจเมื�อวันที� 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บ้านไชยสอ (Health Promotion Hospital Chaisor Subdistrict,
2018) มีจ าํ นวน 254 ครัวเรื อน มีจ าํ นวนประชากรทั�งหมด 654 คน มีเพศชายจํานวน
301 คน มีเพศหญิงจํานวน 353 คน มีผสู ้ ูงอายุจ าํ นวน 104 คน
ปั ญหาสุขภาพผูส้ ูงอายุที�พบบ่อย ได้แก่ ปั ญหาโรคเรื� อรัง (เบาหวาน ความดัน
โลหิ ตสูง) จํานวน 40 คน มีผปู ้ ่ วยรายใหม่เพิม� ขึ�น ร้อยละ 6.57 (5 คน) ควบคุมระดับ
นํ�าตาลไม่ได้ ร้อยละ 13.16 (10 คน) ควบคุมระดับความดันโลหิ ตสูงไม่ได้ ร้อยละ 7.89
(6 คน) ปั ญหาผูส้ ูงอายุ จํานวน 104 คน แบ่งเป็ น ผูส้ ูงอายุติดสังคม จํานวน 90 คน (ร้อย
ละ 86.53) ติดบ้าน จํานวน 13 คน (ร้อยละ 12.5) และผูส้ ูงอายุกลุ่มติดเตียง จํานวน 1
คน (ร้อยละ 0.96) จากการตรวจคัดกรองพบภาวะปวดเข่าและข้อ จํานวน 47 คน
(ร้อยละ 45.19) จากภาวะความสูงอายุและนํ�าหนักเกินเกณฑ์ปกติ นอกจากนี�ยงั มีปัญหา
ด้านสายตา จํานวน 15 คน (ร้อยละ 14.73) ปั ญหาการรับประทานอาหารของผูส้ ูงอายุ
จํานวน 57 คน (ร้อยละ 54.80) จากการตรวจคัดกรองด้วยแบบคัดกรองสุขภาพประจําปี
2560 ของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล ตําบลไชยสอ พบผูส้ ูงอายุกลุ่มเสี� ยงมะเร็ ง
ท่อนํ�าดี 3 คน สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ปั ญหาโรคไข้เลือดออก
มีเพิ�มขึ�นบางปี เว้น 2 ปี มีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมในชุมชนไม่เป็ นระเบียบ ส่งผล
ให้เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่จะรักษาโรคและการเจ็บป่ วยเล็ก ๆ น้อย ๆ
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ที�โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล บางคนดูแลรักษาสุขภาพด้วยยาสมุนไพรจากหมอ
พื�นบ้าน และผูส้ ูงอายุบางส่วนมีบุตรหลานหรื อญาติพาไปรักษาที�โรงพยาบาลในอําเภอ
ชุมแพหรื อตัวเมือง ด้านการจัดกิจกรรมการส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ โรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตําบล มีการตรวจสุขภาพประจําปี คัดกรองความเสี� ยงโดยเจ้าหน้าที�
สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ่ า้ น ปี ละ 1 ครั�ง แต่มีผสู ้ ูงอายุ
บางส่วนไม่มารับการตรวจสุขภาพ เนื�องจากมีความเข้าใจว่าการตรวจสุขภาพต้องมี
ความเจ็บป่ วยเท่านั�น นอกจากนี� ผูส้ ูงอายุบางส่วนไม่สะดวกในการเดินทาง ผูส้ ูงอายุ
ส่วนใหญ่ไม่อยากเข้าร่ วมกิจกรรม ไม่มีการออกกําลังกาย ไม่ตระหนักและขาดความ
เอาใจใส่ในการดูแลส่งเสริ มสุขภาพตนเอง มีชมรมผูส้ ูงอายุแต่ไม่มีกิจกรรมร่ วมกัน
ประกอบกับเจ้าหน้าที�สาธารณสุขมีจ าํ นวนน้อย ขาดผูร้ ับผิดชอบโดยตรง และบทบาท
หน้าที� ภาระงานรับผิดชอบมาก ด้านการส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ มีการขึ�นทะเบียน
เพื�อจ่ายเบี�ยยังชีพแก่ผสู ้ ูงอายุ ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การสงเคราะห์เบี�ยยังชีพแบบขั�นบันได ตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนโครงการส่งเสริ ม
สุขภาพผูส้ ูงอายุมีการบรรจุในเทศบัญญัติของแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาล
ศูนย์พฒั นาคุณภาพและส่งเสริ มอาชีพผูส้ ูงอายุ แต่มีผสู ้ ูงอายุบา้ นไชยสอ เข้าร่ วมกลุ่ม
น้อยมาก แค่ร้อยละ 21.15 (22 คน) นอกจากนี� ยังมีการจัดกิจกรรมวันผูส้ ูงอายุ โดยมี
การรดนํ�าดําหัวผูส้ ูงอายุในวันสงกรานต์ และการจัดงานประเพณี ของท้องถิ�น
ส่วนที� 2 การพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุโดยการมีส่วนร่ วม
ของชุมชน ในการสร้างรู ปแบบการดําเนินงานการส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุโดยชุมชน
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิจ ยั โดยใช้กระบวนการกลุ่ม A-I-C, ขั�นเตรี ยมการจัดประชุมเชิง
ป�ิบตั ิการ เพื�อรับทราบปั ญหาอุปสรรคและความต้องการของผูส้ ูงอายุ และระดม
ความคิดในการสร้างรู ปแบบการดําเนินงานการส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ คัดเลือก
กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าร่ วมประชุม เป็ นผูม้ ีส่วนเกี�ยวข้องกับการดําเนินงานด้านสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุ จํานวน 39 คน ประสานสร้างสัมพันธ์ในชุมชน, ขั�นดําเนินงาน กระบวนการ
ทําให้เกิดกิจกรรมในการดําเนินงานเพื�อการส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุโดยชุมชน
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ประกอบด้วย 8 กิจกรรม ดังนี� 1) การส่งเสริ มการออกกําลังกายในผูส้ ูงอายุ 2) การสร้าง
เครื อข่ายและคณะทํางานชมรมผูส้ ูงอายุเพื�อการส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ 3) การให้
ข้อมูลข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์โครงการด้านสุขภาพสําหรับผูส้ ูงอายุ 4) การส่งเสริ ม
และพัฒนาด้านจิตใจผูส้ ูงอายุ 5) การส่งเสริ มอาชีพและรายได้แก่ผสู ้ ูงอายุ 6) การให้
ความรู ้ และการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุ กวันจัดกิจกรรมชมรมและวันจ่ายเบี�ยยังชีพ
7) การติดต่อประสานงาน 8) ข้อตกลงร่ วมกันในการดูแลส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ และ
ทําให้เกิดรู ปแบบการดําเนินงานเพื�อการสร้างเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุโดยชุมชน ดังนี�
รพ.สต.
อํานวยการ ประสานงาน
บริ การสุขภาพ
ให้วิชาการ
รวมกลุ่มร่ วมกิจกรรม/ สามัคคี
- รับรู ้ เข้าใจ ยอมรับ/ มีส่วนร่ วม
- ใส่ ใจผูส้ ู งอายุ
- มีแผนปฏิบตั ิการชัดเจน ร่ วมปฏิบตั ิการตามโครงการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ 1 โครงการ ประกอบด้วย
1) การสร้างเครื อข่ายและคณะทํางานเพื�อการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพผูส้ ู งอายุ
2) การส่ งเสริ มการออกกําลังกายในผูส้ ู งอายุ
3) การให้ความรู ้ และการตรวจคัดกรองสุ ขภาพเชิงรุ ก
4) การส่ งเสริ มและพัฒนาด้านจิตใจผูส้ ู งอายุ
5) การให้ขอ้ มูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์โครงการด้าน
สุ ขภาพผูส้ ู งอายุ
6) การส่ งเสริ มอาชีพและรายได้ผูส้ ู งอายุ
7. การติดต่อประสานงานในชุมชน/ ระหว่างชุมชน
8. ข้อตกลงร่ วมกันในการดูแลส่ งเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ

ผู้นําชุมชน
ผญบ,ผช.ผญ,กรรมการชมรม
ผูส้ ูงอายุ,อสม. ปราชญ์ชาวบ้าน....

ผูน้ าํ เข้มแข็ง
รับรู้ขอ้ มูลผูส้ ูงอายุ
ใส่ใจดูแลผูส้ ูงอายุ

ผูส้ ูงอายุในชุมชน
ชุมชน

อบต

- สนับสนุนงบประมาณ
- สนับสนุน สื� อ วัสดุอุปกรณ์
- ประสานงาน /พัฒนาเครื อข่าย
สัญลักษณ์

การติดต่อประสานงาน
เพื�อการส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ

ภาพที� 1: รู ปแบบใหม่ในการสร้างเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุโดยชุมชน (Buarapa, ����)
ส่วนที� 3 ผลการดําเนินงานตามรู ปแบบการสร้างเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุโดย
ชุมชนของบ้านไชยสอ พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
(ร้อยละ 57.5) มีอายุระหว่าง 61 -70 ปี (ร้อยละ 62) มีน� าํ หนักเ�ลี�ย อยูร่ ะหว่าง
61กิโลกรัมขึ�นไป (ร้อยละ 42.5) ส่วนสูง อยูร่ ะหว่าง 151– 160 เซนติเมตร
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(ร้อยละ 55.0) ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 80) มีโรค
ประจําตัว มากที�สุด คือโรคเบาหวาน (ร้อยละ 17.5) รองลงมา คือโรคความดันโลหิ ต
สูง ส่วนมากจะนิยมใช้ยาแผนปัจจุบนั ในการรักษาโรค (ร้อยละ 57.5) ผูส้ ูงอายุส่วนมาก
ไม่มีประวัติแพ้ยา(ร้อยละ 92.5) ส่วนมากมักไม่สูบบุหรี� (ร้อยละ 92.5) และไม่ดื�มสุรา
(ร้อยละ 95)
ได้พฒั นารู ปแบบการสร้างเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ทั�งในกลุ่มที�เข้าร่ วมชมรมผูส้ ูงอายุและไม่เข้าร่ วมชมรมผูส้ ูงอายุ ร่ วมกันประสานงาน
กับเจ้าหน้าที�หน่วยงานต่าง� เพื�อให้ได้รับการสนับสนุนการป�ิบตั ิกิจกรรมสร้างเสริ ม
สุขภาพและประเมินสุขภาพ ดังนี� 1) ความร่ วมมือร่ วมใจในการสร้างเสริ มสุขภาพของ
ชุมชน ได้แก่ ผูน้ าํ ชุมชนทุกระดับ ให้การสนับสนุนการดําเนินงานทั�งด้านงบประมาณ
บุคลากร และชักชวนชุมชนให้เข้าร่ วมกิจกรรม �) การมีเวทีประชาคม เป็ นการสร้าง
ความเข้าใจต่อเป้ าหมายของการสร้างเสริ มสุขภาพของผูส้ ูงอายุ ชุมชนมองเห็นแนวทาง
และปั ญหาร่ วมกัน และระดมความคิดเห็นเกี�ยวกับการเสริ มสร้างสุขภาพแบบมีส่วน
ร่ วมของชุมชน เปิ ดโอกาสให้ระดมสมองในการค้นหาปั ญหา วิเคราะห์หาสาเหตุ
วางแผนแก้ไข และติดตามประเมินผล �) กิจกรรมเน้นการสร้างเสริ มสุขภาพและ
เสริ มสร้างกิจกรรมชุมชนเข้มแข็ง เพื�อให้ชุมชนได้ตระหนักในการดูแลสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุ สามารถดูแลผูส้ ูงอายุได้ มีการตั�งชมรมผูส้ ูงอายุ และต่อยอดเป็ นโรงเรี ยนผูส้ ูง
วัยไชยสอพัฒนา มีการสร้างกิจกรรม ให้สอดคล้องกับสโลแกน ไม่ลม้ ไม่ลืม ไม่
ซึมเศร้า กินข้าวแซบ (อร่ อย) การออกกําลังกายด้วยท่ารําวงย้อนยุค และตั�งเป็ นคณะ
หมอลําย้อนยุคผูส้ ูงวัยไชยสอพัฒนา เป็ นต้น 4) การพัฒนาส่วนบุคคล ได้แก่ สอนและ
สาธิต การออกกําลังกาย ด้วยท่าที�ผสู ้ ูงอายุคิดเอง ด้วยท่ารําวงย้อนยุค รําวงมาตรฐาน รํา
วงศรสิ นชัย ประกอบเพลงย้อนยุค จากการรําออกกําลังกายได้กลายมาเป็ นคณะหมอลํา
รําวงย้อนยุค ผูส้ ูงวัยไชยสอพัฒนา ซึ�งมีลูกหลานมาร่ วมจัดตั�ง และเป็ นสมาชิกรําวง
ย้อนยุค มีแลกเปลี�ยนเรี ยนรู ้เรื� องประเพณี วฒั นธรรม เรื� องเล่า ความภูมิใจวัยเก๋ า สอน
ลูกหลานทํางานฝี มือ เช่น บายศรี สู่ขวัญ ร้องเพลงสรภัญญะ เป็ นต้น ลูกหลาน สอน
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การใช้เคร�� องม�อส�� อสาร และคอมพิวเตอร์ในชีวติ ประจําวัน ด้านสิ� งแวดล้อม องค์กร
ชุมชนร่ วมกับอาสาสมัครประจําหมู่บา้ น ได้ปรับปรุ งลานออกกําลังกายในหมู่บา้ น
จัดหาอุปกรณ์ กําหนดการพัฒนาสิ� งแวดล้อม เพ��อสุขภาพที�ดีในชุมชน ช่วยกันทํา
การสุขาภิบาลรอบบ้าน เพ��อให้สะอาด สวยงาม และปลอดภัย ประกาศนโยบาย
สา�ารณะเพ��อสุขภาพ องค์กรในชุมชนร่ วมกําหนดนโยบายสา�ารณะเพ��อดูแลผูส้ ูงอายุ
ร่ วมกัน มีการเยีย� มผูส้ ูงอายุ การส่ งเสริ มกิจกรรมต่างๆ มีการจัดตั�งกลุ่มสงเคราะห์ศพ
ได้รับการดูแล จาก อบต.ไชยสอ ได้ปรับปรุ งระบริ การสุขภาพในชุมชนโดย
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลไชยสอ ได้พฒั นาระบบการตรวจประเมินสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุในประชาชน �� ปี ขึ�นไป ปี ละ � ครั�ง จัดทําสมุดบันทึกการส่งเสริ มสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุ คนละ � เล่มทุกคน พัฒนาศักยภาพ อสม.ให้เป็ น อาสาสมัครดูและผูส้ ูงอายุ
(care giver) มีการจัดตั�งคลินิกผูส้ ูงอายุ มีการจัดกิจกรรมนันทนาการ การให้ความรู ้แก่
ผูส้ ูงอายุ ทุกครั�งที�มีการประชุมชมรมผูส้ ูงอายุ และผูส้ ูงอายุที�ตอ้ งการมาร่ วมแต่ไม่ได้
เป็ นสมาชิกในชมรม
การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการดําเนินการสร้างเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ
ผลการพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ ได้เปิ ดโอกาสให้ผสู ้ ูงอายุ และ
ประชาชน ผูน้ าํ เข้ามามีส่วนร่ วม มีบทบาท รับผิดชอบบริ หารองค์กรในการพัฒนา
ชุมชนดูแลผูส้ ูงอายุของตนเอง โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริ หารส่วนตําบล
ไชยสอ โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลไชยสอ โรงงานนํ�าตาลมิตรภูเขียว ร่ วมกับ
สสส. และโรงพยาบาลชุมแพ ด้านงบประมาณ ด้านการดําเนินงาน ประสานงาน และ
วิทยากรในการให้ความรู ้ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ชุมชน ร่ วมติดตามการดําเนินงาน �
โครงการ � กิจกรรมที�วางไว้ เม��อพบปั ญหา ชุมชนช่วยคิด เพ�อ� หาแนวทางแก้ปัญหา
ทําให้กิจกรรมสามารถดําเนินไปได้ต่อเน��อง กล่าวโดยสรุ ป ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมใน
กระบวนการพัฒนาตั�งแต่ ร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมประเมินผล
การปรับเปลี�ยนพ�ติกรรมสุขภาพ ผลการปฏิบตั ิตามแผนการดําเนินงานได้
ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพผูส้ ูงอายุ ด้วยการตรวจสุขภาพ ให้ความรู ้ นําทํา
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กิจกรรม การออกกําลังกาย การฝึ กสมอง พบว่ากลุ่มเป้ าหมายให้ความร่ วมมือและ
มีส่วนร่ วมในทุกขั�นตอนของกระบวนการวิจ ยั และเห็นว่าการดําเนินการแต่ละกิจกรรม
เป็ นประโยชน์ต่อผูส้ ูงอายุ และยังพบว่า กิจกรรมช่วยให้ผสู ้ ูงอายุ ไม่ลม้ ไม่ลืม
ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่ อย ดังต่อไปนี� ไม่ลม้ คือ มีการออกกําลังกาย ด้วยกายบริ หารหัว
เข่า แขนขา รําผ้าข้าวม้า รําวงมาตรฐาน รําศรสิ นชัย รําวงย้อนยุค พบว่าผูส้ ูงอายุที�เข้า
ร่ วมกิจกรรม มีการเคลื�อนไหวที�เร็ วขึ�น ลดอาการปวดเมื�อยจากการได้ยดื เหยียด
กล้ามเนื�อ ไม่ลืม คือ มีการ ฝึ ก จีบ แอล ช่วยฝึ กทักษะสมอง ไม่ซึมเศร้า คือ มีการพบปะ
สังสรรค์ ในชมรม มีกิจกรรมร่ วมกันสมํ�าเสมอ ทําให้ผสู ้ ูงอายุไม่หว้าเหว่ มี
การส่งเสริ มอาชีพ ทําให้ผสู ้ ูงอายุมีรายได้ ได้เล่าเรื� องราวของตนในอดีต ทําให้รู้สึก
ภูมิใจ กินข้าวแซบ (อร่ อย) คือ การดูแลสุขภาพช่องปาก ดูแลฟัน สอนการแปรงฟัน
ตรวจฟันสมํ�าเสมอ ทําให้ฟันใช้งานได้ดีข� ึน
การประเมินมาตรฐานสุขภาพอนามัยผูส้ ูงอายุที�พึงประสงค์ แยกก่อน- หลังเข้า
ร่ วมกิจกรรม พบว่า การประเมินสุขภาพร่ างกายที�พึงประสงค์ มีผผู ้ า่ นการประเมิน
23 คน (ร้อยละ 57.5 ) หลังร่ วมกิจกรรม มีผผู ้ า่ นการประเมินเพิม� มากขึ�น เป็ น 38 คน
(ร้อยละ 95.0) การประเมินสุขภาพจิตใจที�พึงประสงค์ มีผผู ้ า่ นการประเมิน 20 คน
(ร้อยละ 50.0) หลังร่ วมกิจกรรม มีผผู ้ า่ นการประเมินเพิ�มมากขึ�น เป็ น 40 คน (ร้อยละ
100) การประเมินคัดกรองภาวะซึมเศร้าด้วย คําถาม (2Q) พบผูม้ ีภาวะซึมเศร้า 8 คน
(ร้อยละ20.0) หลังร่ วมกิจกรรม มีผผู ้ า่ นการประเมินเพิ�มมากขึ�น เป็ น 40 คน (ร้อยละ
100) ก่อนร่ วมกิจกรรมมีดชั นีมวลกายอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ/หรื อรอบเอวอยูใ่ นเกณฑ์
29 คน (ร้อยละ72.5) หลังร่ วมกิจกรรมมีรอบเอวดีข� ึน 32 คน (ร้อยละ 80) ผูส้ ูงอายุ
สามารถช่วยเหลือตัวเองและผูอ้ ื�นได้ตามอัตภาพ ทุกคน ด้านพฤติกรรมสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุหลังร่ วมกิจกรรม มีพฤติกรรมออกกําลังกายสัปดาห์ละ 5 วันครั�งละ 30 นาที/
วัน เพิ�มขึ�น จาก 12 คน (ร้อยละ 30.0) เป็ น 35 คน (ร้อยละ 87.5 ) การรับประทานผัก
ผลไม้ หวานจัด อย่างน้อยวันละ 5 เพิ�มมากขึ�น จาก 18 คน (ร้อยละ 45.0) เป็ น 30 คน
(ร้อยละ 75) มีการดื�มนํ�าอย่างน้อย วันละ 8 แก้ว เพิม� มากขึ�น จาก 13 คน (ร้อยละ 32.5)
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เป็ น 36 คน(ร้อยละ 90.0) และเลิกสูบบุหรี� /ยาเส้น เลิกดื�มเครื� องดื�มมีแอลกอ�อล์
(เช่น สุรา เบียร์ ยาดองเหล้า) 40 คน (ร้อยละ 100) หลังร่ วมกิจกรรม
ส่วนที� 4 ประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินงานตามรู ปแบบการสร้างเสริ ม
สุขภาพผูส้ ูงอายุ โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบสัมภาษณ์
ความพึงพอใจของผูส้ ูงอายุ โดยได้สอบ�ามรายบุคคลในวันที�ประเมินกิจกรรมครั�งที� �
ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที�ร่วมกิจกรรมพบว่า มีความพึงพอใจในระดับดีมาก
ต่อรู ปแบบการสร้างเสริ มสุขภาพในชุมชน ส่วนใหญ่ได้เข้าร่ วมทั�ง � กิจกรรม และเห็น
ว่ารู ปแบบนี�มีประโยชน์กบั ชุมชนและผูส้ ูงอายุมาก อยากให้ดาํ เนินการต่อเนื�องไป
เรื� อย�และอยากให้ผบู ้ ริ หารให้การสนับสนุนทั�งด้านนโยบายและงบประมาณอยากให้
อาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุ และอาสาสมัครประจําหมู่บา้ นติดตามกระตุน้ ผูส้ ูงอายุให้เข้า
ร่ วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรี ยงกัน
อภิปรายผล
ผลการศึกษารู ปแบบการสร้างเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่ วมบ้าน
ไชยสอ ตําบลไชยสอ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ตามรู ปแบบการวิจ ยั เชิงปฏิบตั ิ
การแบบมีส่วนร่ วมด้วยกระบวนการของ Kemmis and McTaggeart (����) ในครั�งนี�
มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี�
1. รู ปแบบการสร้างเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่ วม บ้านไชยสอ
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นได้แก่ 1) การสร้างเครื อข่ายและคณะทํางานเพื�อการ
ส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ 2) การส่ งเสริ มการออกกําลังกายในผูส้ ูงอายุ 3) การให้ขอ้ มูล
ข่าวสาร/ การประชาสัมพันธ์โครงการ 4) การส่งเสริ มและพัฒนาด้านจิตใจผูส้ ูงอายุ
5) การส่งเสริ มอาชีพและรายได้แก่ผสู ้ ูงอายุ 6) การให้ความรู ้และตรวจคัดกรองสุขภาพ
เชิงรุ กในวันจัดกิจกรรมชมรม 7) การติดต่อประสานงาน 8) การจัดทําข้อตกลงร่ วมกัน
ในการดูแลส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ สอดคล้องกับการศึกษา วิโชติ ผ้าผิวดี (Papiwdee,
2013) ที�ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุโดยภาคีผสู ้ ูงอายุในชุมชน
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บ้านหนองเสื อ ตําบลศรี สุข อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ที�พบว่า รู ปแบบการ
ส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุในชุมชนประกอบด้วย การจัดกิจกรรมออกกําลังกาย การจัด
กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม การจัดตั�งชมรมผูส้ ูงอายุการให้ความรู ้ข่าวสารด้านสุขภาพ
การตรวจคัดกรองสุขภาพ การจัดกิจกรรมดูแลสิ� งแวดล้อมในชุมชนการจัดงานวัน
ผูส้ ูงอายุ การเยีย� มบ้าน การจัดกิจกรรมจ่ายเบี�ยยังชีพ สอดคล้องในประเด็นนของ
กิจกรรมที�เกิดขึ�นจากความร่ วมมือของภาคีเครื อข่ายในพื�นที�ร่วมกันจัดกิจกรรม
2. ผลการพัฒนารู ปแบบการสร้างเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่ วม
บ้านไชยสอ ตําบลไชยสอ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น หลังดําเนินการอยูใ่ นระดับดี
สอดคล้องกับการศึกษาของ Booncharoen (2011) ที�ศึกษารู ปแบบการส่งเสริ มสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนบ้านลุมพุก ตําบลนาดี อําเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ที�พบว่า หลังดําเนินการกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุโดยบูรณาการ
ร่ วมกันระหว่างสถานีอนามัย องค์การบริ หารส่วนตําบลและชุมชนพบว่า อยูใ่ นระดับดี
เนื�องจากเป็ นการแก้ไขปั ญหาโดยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยร่ วมกันวางแผนดําเนินการ
สังเกตการณ์และสะท้อนกลับส่งผลให้สามารถแก้ไขปั ญหาได้จริ ง
3. ผลการวัดคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ หลังดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการโครงการ
ส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุโดยชุมชน พบว่า กลุ่มผูส้ ูงอายุมีคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน โดย
มีคะแนนเ�ลี�ยคุณภาพชีวติ โดยรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับดี สอดคล้องกับการศึกษาของ
Papiwdee (2013) ที�ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุโดยภาคี
ผูส้ ูงอายุในชุมชน บ้านหนองเสื อ ตําบลศรี สุข อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ที�
พบว่า หลังการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุดีข� ึนกว่าก่อนการพัฒนาโดยมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ สอดคล้องกันเนื�องจากประเด็นรู ปแบบการส่งเสริ ม
สุขภาพผูส้ ูงอายุในชุมชน เป็ นกิจกรรมที�เน้นภาคีเครื อข่ายภายใต้ความร่ วมมือของ
แกนนําด้านสุขภาพผูส้ ูงอายุในพื�นที�จึงส่งผลให้ผสู ้ ูงอายุมีคุณภาพชีวติ ดีข� ึน
4. ผลแห่งความสําเร็ จของการดําเนินงานตามรู ปแบบการส่งเสริ มสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุโดยชุมชน ได้แก่ 1) มีเครื อข่ายคณะทํางานเพื�อส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ
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2) การมีส่วนร่ วมของชุมชน3) การประสานงานของภาคีเครื อข่าย 4) ชุมชนมีกิจกรรม
ส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุอย่างต่อเนื�องสอดคล้องกับการศึกษาของ Apiromonkorn and
Saengkaew (2014) ที�พบว่า ปั จ จัยแห่งความสําเร็ จ คือ 1) ใช้การมีส่วนร่ วมในการ
ดําเนินงาน 2) ความรู ้ความเข้าใจในงาน 3) ใช้บริ บทของพื�นที�เป็ น�าน 4) ผูน้ าํ กล้าคิด
กล้าเปลี�ยน เรี ยนรู ้งาน 5) มีการสื� อสารตลอดเวลาและมีการติดตามอย่างต่อเนื�อง มี
ความสอดคล้องกัน 4 ประการ คือ การมีส่วนร่ วม ความรู ้ความเข้าใจในงาน การสื� อสาร
และการติดตาม เนื�องจากทั�ง 4 ปัจจัยเป็ นองค์ประกอบหลักในกรดําเนินงานเพื�อการ
ส่งเสริ มสุขภาพที�ประสบผลสําเร็ จ
ข้ อเสนอแนะ
� เนื�องจากการวิจยั ครั�งนี�เป็ นการวิจ ยั 1 วงรอบ จึงทําให้การดําเนินงาน
การส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุดา้ นสิ� งแวดล้อมที�เอื�อต่อสุขภาพผูส้ ูงอายุยงั ไม่มีการ
ดําเนินการ จึงทําให้ระดับคุ�ภาพชีวติ มีการเปลี�ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ควรมีการศึกษา
และพัฒนาในวงรอบ 2, 3 ต่อไป
2 การประชุมกลุ่มย่อย มีขอ้ เสนอแนะ ควรมีการศึกษาดูงานในพื�นที�อื�นที�
ประสบผลสําเร็จในรู ปแบบการส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ เพื�อนําแนวทางมาปรับใช้ใน
พื�นที�
3 การวิจ ยั เชิงปฏิบตั ิการ โดยใช้กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วม A-I-C
เป็ นวิ�ีการที�ช่วยลดช่องว่างของกลุ่มศึกษาวิจ ยั ที�มีความหลากหลาย และสามาร�นําไป
ประยุกต์ใช้ ในการจัดกิจกรรมแก้ไขปั �หาด้านอื�น� ได้
ข้ อเสนอแนะ�น�������� ������� อ��
1 ควรศึกษาวิจ ยั เชิงปฏิบตั ิการ โดยใช้กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วม
A-I-C ในผูป้ ่ วยกลุ่มอื�น เช่น กลุ่มผูพ้ ิการในชุมชน
2 ควรศึกษาวิจ ยั เชิงปฏิบตั ิการขยายผลในหมูบ่ า้ นอื�นที�ยงั ไม่มีรูปแบบ
การส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ
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3 ��ร��ก�า��� ย� เ���ป��บต� �การ�น��รอบที� 2, 3 และรอบต่อไปโดยกําหนด
กลย�ท��อ�น เ�่น การแลกเปลี�ยนเรี ยนร� �และประ�บการ��นอก���นที� และการ�ร� ปและ
ถอดบทเรี ยน
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