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การพัฒนาศูนย์กลางบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพสำ�หรับผู้สูงอายุในชุมชน
pattern 1 and 3
โดยใช้ปัวต้นแบบระบบบริการการดูแลระยะยาวภายใต้บริบทของ
1 – by farmers,
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน
rs and consumers
onsumers (4.16%).Development of Integrated Health Promotion Center for Older People In the
mers, compilers,
Community by Using the Pua Long Term Care Service System Model
nsumers (32.61%)
Within the Pua Crown Prince Hospital Context, Nan Province
nsumption within
mocratic Republic
ณัฐภร ประกอบ1 ไพจิตรา ล้อสกุลทอง2 สมฤทธิ์ เนตรทิพย์3 และ บุญถี่ ลือยศ4
aht per day. This
Nattaporn Pragop,1 Paijitra Loskultong,2 Somrit Nattipip3 and Boonthai Lueyut4
บทคัดย่อ

bon Administration
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการพัฒนาศูนย์กลางบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพสำ�หรับผู้สูงอายุในชุมชน 2) ศึกษา
010). The whole
กระบวนการพัฒนาศูนย์กลางบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพสำ�หรับผู้สูงอายุในชุมชน โดยใช้ปัวต้นแบบระบบบริการการดูแลระยะยาว และ
ney and spending
3) ศึกษาการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนโดยทีมงานบูรณาการ 3 ภาคี (สุขภาพ สังคมและชุมชน) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ได้แก่
ful to the farmers
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ 3 ภาคี (สุขภาพ สังคม และชุมชน) จำ�นวน 145 คน เครื่องมือ การวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน
business. All the
ความต้องการแบบ 3 ภาคี เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จดบันทึกและ
trategic plans ลงรหั
for สข้อมูล มาวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพ แล้วนำ�เสนอข้อมูลในรูปแบบการเขียนบรรยายผลและ
d in a databaseข้as
อค้นพบที่ได้จากการวิจัย
l plan of Nakhon
ผลการวิจยั พบว่า 1) การพัฒนาศูนย์กลางบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพสำ�หรับผูส้ งู อายุในชุมชน จากการวิเคราะห์สถานการณ์พบว่า
ผู้สูงอายุขาดศูนย์กลางบูรณาการทำ�งานร่วมกันระหว่าง 3 ภาคี จนเกิดการพัฒนาศูนย์กลางบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพสำ�หรับผู้สูงอายุ
nt of agricultural
ในชุมชน โดยใช้ปัวต้นแบบระบบบริการการดูแลระยะยาว 2) กระบวนการพัฒนาศูนย์กลางบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพสำ�หรับผู้สูงอายุ
in the areas both
ในชุมชนโดยใช้ปวั ต้นแบบระบบบริการการดูแลระยะยาว เกิดจากการสร้างทีมนักวิจยั ในพืน้ ที่ การเห็นแบบอย่างทีป่ ระสบผลสำ�เร็จ การสร้าง
hboring areas has
ความตระหนัก การระดมทุนในการพัฒนา การแต่งตั้งคณะทำ�งานศูนย์ การร่วมจัดบริการซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ 1. ประชุมเพื่อสร้างความ
tury.
te the creationเข้ofาใจแนวคิด 2. ดำ�เนินการเปิดศูนย์ฯ 3. ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างทีม 3 ภาคี 4. การนำ�ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังที่มีภาวะพึ่งพิงด้านกิจวัตร
ประจำ�วันที่ขาดคนดูแลมาร่วมสนทนากัน 5. ลงมือปฏิบัติ การสะท้อนผลการทำ�กิจกรรม 3) ระยะประเมินผล การส่งเสริมสุขภาพของ
ucts (egg product,
้สูงอายุในชุมชนโดยทีมงานบูรณาการ 3 ภาคี (สุขภาพ สังคมและชุมชน) พบว่าผู้สูงอายุเข้าถึงการดูแลการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
tion) as it can ผูbe
or promotion และมี
of ภาวะสุขภาพดีขึ้น
andard and Safe.’
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system has not
e past, but it has
efforts based on
bjectives, mission
cken farms have
1
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ABSTRACT

The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions were: channel 1 – by farmers,
The objectives of this study were: 1) to investigate the development of integrated health promotion center
compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channel 2 – by farmers, compilers, retailers and consumers
for older people in the community, 2) to examine the process of developing the integrated health promotion center
(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%), and channel 4 – by farmers and consumers (4.16%).
for older people in the community by using the Pua Long Term Care Service System Model, and 3) to inquire into
Patternhealth
2 hadpromotion
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people in and
the community
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community).
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and
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The target group used in the study included 145 officials who were responsible for work concerning older
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3
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The
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chicken farmers preserve the original identity and
The current layer chicken feeding system has not
้สูงอายุthem
ซึ่งคิดby
เป็นkeeping
สัดส่วนร้อtheir
ยละ chickens
22 ทำ�ให้กinารดู
แลผู้สูงอายุ (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2557)
cultureเป็ofนผูraising
open
changed significantly from that of the past, but it has
สถานการณ์แนวโน้มจำ�นวนประชากรผูส้ งู อายุอ�ำ เภอปัว
กลายเป็
น
ภาระหนั
ก
มากขึ
้
น
แก่
ค
รอบครั
ว
ชุ
ม
ชน
และภาครั
ฐ
houses made of bamboo with thatched roofs which are
been improved with an integration of efforts based on
ปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศแถบเอเชียและลาตินอเมริกา ยังอาศัย เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 มีจำ�นวนร้อยละ 12.69
convenient and easy to manage in a tight budget. They
new plans with the well-defined objectives, mission
อยู่กับลูกหลาน คิดเป็นร้อยละ 75 ในขณะที่ประเทศในยุโรป เพิ่มเป็น ร้อยละ 14.99 และ ร้อยละ 18.30 ในปี 2555และ 2556
also use the method of raising egg-laying chickens without
and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have
ออสเตรเลี ย และอเมริ ก าเหนื อ ผู้ สู ง อายุ ม ากกว่ า ร้ อ ยละ 70 ตามลำ � ดั บ จากจำ � นวนดั ง กล่ า วป่ ว ยเป็ น โรคเรื้ อ รั ง เบาหวาน/
using highly expensive technology as compared to other
been supervised by certain companies from the private
ต้องดำ�เนินชีวิตตามลำ�พัง และมีแนวโน้มจะต้องอยู่ตามลำ�พัง ความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 16.02 (สำ�นักงบประมาณ, 2558)
private sector companies. This is to unite farmers by
sector that sell egg-laying breeds of chickens in order
เพิ่มมากขึ้น รายงานการศึกษาวิจัยพบว่า มีการคาดการณ์ว่าจะมี นอกจากนี้ยังพบว่า ร้อยละ 56.70 ของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว
having a career which begins with raising baby chicks
the 43.30
chicken
ตามลำ�พังไม่the
มีปัญstandard
หา ที่เหลือof
ร้อยละ
มีปัญproducts.
หา ซึ่งถือเป็น
จำ�นวนผูส้ งู อายุทไี่ ม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จำ�นวน 294,200 คน to maintain
until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province
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ตัวเลขที่สูงสำ�หรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่พบบ่อยที่สุดคือ
pattern 1 and“ความรู
3 ้สึกเหงา” สูงถึงร้อยละ 51.20 ของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว
1 – by farmers,
รองลงคือ ปัญหาไม่มีคนดูแลเมื่อเจ็บป่วย ร้อยละ 27.50 ปัญหา
rs and consumers
ด้านการเงินที่ต้องเลี้ยงชีพ ร้อยละ 15.70 และ ร้อยละ 5.30 ไม่มี
onsumers (4.16%).
ลูกหลานมาช่วยแบ่งเบาภาระภายในบ้าน ปัญหาทั้งหมดเหล่านี้
mers, compilers,
จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพ
nsumers (32.61%)
ร่างกายและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ โดยจะเกิด
nsumption within
มากที่สุดในผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งจากลูกหลานนอกจากนี้ ผู้สูงอายุ
mocratic Republic
ยังมีปัญหาด้านร่างกาย เนื่องจากสภาพร่างกายที่ทรุดโทรมลงตาม
aht per day. This
กาลเวลา ส่งผลให้สุขภาพอ่อนแอ ช่วยเหลือตนเองได้น้อยลง
ในขณะทีผ่ สู้ งู อายุทมี่ ปี ญ
ั หาสุขภาพมีความสามารถในการ
จ่ายต่ำ�ลง และการเกื้อหนุนด้านต่างๆ จากบุตรหลานมีแนวโน้ม
ลดลง (สำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2556) ทำ�ให้รฐั ต้องหันมาจัดระบบ
การดูแลผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพในชุมชน (วิจิตร ศรีสุพรรณ,
bon Administration
วิลาวัณย์ เสนารัตน์ และขนิษฐา นันทบุตร, 2557) ฉะนัน้ เพือ่ เตรียม
การรองรับความเจ็บป่วยพิการ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นส่งผล
010). The whole
กระทบต่อความต้องการคนใกล้ชดิ ดูแลระยะยาว (สำ�นักงานพัฒนา
ney and spending
นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, 2556)
ful to the farmers
อำ�เภอปัว มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น หุบเขา ประชากร
business. All the
วนใหญ่เป็นชาวพื้นเมือง ชาวเขาเผ่าต่างๆ มีทั้งหมด 12 ตำ�บล
trategic plans ส่for
66,718 คน มีจ�ำ นวนผูส้ งู อายุ 14,396 คน คิดเป็นร้อยละ
d in a databaseประชากร
as
21.58 ประชากรมีหลากหลายชนเผ่า เช่น กลุม่ ชาติพนั ธุ์ ม้ง เมีย่ น ลัวะ
l plan of Nakhon
และไทลือ้ ส่วนใหญ่มอี าชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือ
nt of agricultural
มีรายได้เฉลี่ย 15,500 ต่อปี
in the areas both
จากการศึกษาของ ไพจิตรา ล้อสกุลทอง และ วรรณภา
hboring areas has
ศรี ธั ญ รั ต น์ (2556) ศึ ก ษาฐานข้ อ มู ล สุ ข ภาพของผู้ สู ง อายุ ที่ มี
tury.
te the creationความต้
of องการการดูแลระยะยาว ในชุมชน ซึง่ เป็นการศึกษาเบือ้ งต้น
ในโครงการวิจัย การพัฒนาระบบบริการการดูแลระยะยาวสำ�หรับ
ucts (egg product,
้ สู ง อายุ ภายใต้ บ ริ บ ทของโรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราชปั ว
tion) as it can ผูbe
จั ง หวั ด น่ า น กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เป็ น ผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก
or promotion of
ตามเกณฑ์ความต้องการการดูแลระยะยาว โดย อสม.และ/หรือ
andard and Safe.’
อผส. จำ�นวน 99 คน ผลการวิจยั 1) ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผูส้ งู อายุ
system has not
มีอายุเฉลีย่ 79.97 ปี อายุระหว่าง 60-95 ปี ส่วนใหญ่มอี ายุ 80-89 ปี
e past, but it has
(ร้อยละ 51.50) เป็นหญิง (ร้อยละ 67.60) สถานภาพสมรสหม้าย
efforts based on
(ร้อยละ 60.60) และมีการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 55.60)
bjectives, mission
2) สุขภาพทางด้านร่างกาย พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีการรับรู้
cken farms have
ภาวะสุขภาพตนเองในระดับปานกลาง (ร้อยละ 39.40) ใช้อปุ กรณ์ชว่ ย
s from the private
(ร้อยละ 57.60) เคยอยูร่ กั ษาในโรงพยาบาล (ร้อยละ 52.50) เคยได้
chickens in order
รับการผ่าตัด (ร้อยละ 97) มีการใช้ยา 0-12 ขนาน และรับประทาน
hicken products.
ยาสูงสุด 26 เม็ดต่อวัน โรคและความเจ็บป่วย 5 ลำ�ดับแรก คือ
chicken farm in
Phanom province
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โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 44.4) ข้อเสือ่ มและ โรคเกาท์ (ร้อยละ
37.40) โรคหัวใจ (ร้อยละ 23.20) โรคกระเพาะอาหาร (ร้อยละ
21.20) และโรคต้อกระจก (ร้อยละ 20.20)
ปัญหาสำ�คัญของผู้สูงอายุ พบปัญหาการ ด้านพฤติกรรม
สุขภาพ ส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน (ร้อยละ 81.80) ไม่มี
งานอดิเรก (ร้อยละ 75.50) และ ไม่ออกกำ�ลังกาย (ร้อยละ 56.50)
3) ความสามารถในการทำ�หน้าที่ การประเมินความสามารถด้านการ
ปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจำ � วั น พื้ น ฐาน (ADL) พบผู้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่
มีความสามารถด้าน ADL (ร้อยละ 84.80) และภาวะพึง่ พาโดยรวม
(ร้อยละ 16.20) พบว่า มีภาวะพึ่งพาทั้งหมด (ร้อยละ 4) และ
3) สุขภาพจิต พบผูส้ งู อายุ ส่วนใหญ่ไม่มภี าวะซึมเศร้า (ร้อยละ 80.80)
มีระดับน้อยถึงปานกลาง (ร้อยละ 16.20) 4) สุขภาพด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน (จากบุตร
รัฐบาล และชุมชน ร้อยละ 51.50) ไม่เคยได้รบั คำ�แนะนำ�การวางแผน
ค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 75.80) และมีความกังวลด้านการเงิน (ร้อยละ
33.30) เมือ่ เจ็บป่วยใช้บตั รประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ร้อยละ 63.60)
รองลงมาคือ สวัสดิการข้าราชการ (ร้อยละ 35.40) จ่ายค่ารักษา
พยาบาลได้ (ร้อยละ 60.0) มีผู้ดูแลหลักเวลาเจ็บป่วย (ร้อยละ 98)
และส่วนใหญ่เป็นบุตร (ร้อยละ 35) 4 ผู้ดูแลหลักส่วนใหญ่ทำ�งาน
นอกบ้าน (ร้อยละ 89.90) จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพาและ
มีปญ
ั หาสุขภาพทีเ่ ป็นโรคเรือ้ รังทีม่ คี วามต้องการการดูแลระยะยาว
ผลกระทบที่ รุ น แรงต่ อ ภาครั ฐคื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดู แลผู้สูงอายุ
โรคเรื้ อ รั ง ประเด็ น การพึ่ ง พาตนเองของผู้ สู ง อายุ นี้ องค์ ก าร
สหประชาชาติ (UN) (World Health Organization, 2013) ได้มี
นโยบายให้ผสู้ งู อายุพงึ่ พาตนเอง การวางแผนเพือ่ รองรับให้ผสู้ งู อายุ
มีความพร้อม เพื่ออยู่ลำ�พังด้วยตนเอง จึงเป็นเรื่องที่จำ�เป็นอย่างไร
ก็ตาม หากระบบสวัสดิการจากภาครัฐ ผู้สูงอายุนอกจากจะอยู่
ตามลำ�พังได้ยากแล้ว ยังจะมีความเป็นอยู่ที่ยากลำ�บากขึ้น เพราะ
จำ�นวนสัดส่วนผู้สูงอายุที่ทุกข์ยากปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้น อันเป็น
ผลของการขยายตัวของภาวะความเจ็บป่วย และภาวะทุพพลภาพ
(World Health Organization, 2013) ดังนั้นประเด็นการ
ส่งเสริมสุขภาพสำ�หรับผูส้ งู อายุจงึ เป็นเรือ่ งท้าทายทีจ่ ะช่วยลดภาวะ
แทรกซ้อนและภาวะทุพพลภาพที่ตามมาได้
ดังนัน้ การสร้างเสริมสุขภาพจึงมีความสำ�คัญในการชะลอ
ความเสื่ อ มของร่ า งกายของผู้ สู ง อายุ ใ ห้ ผู้ สู ง อายุ ยั ง คงมี คุ ณ ค่ า
มีศักยภาพและมีศักดิ์ศรี โดยอยู่กับครอบครัวให้นานที่สุด ฉะนั้น
กระแสสร้างสุขภาพ (วิจิตร ศรีสุพรรณ และคณะ, 2557) เป็นสิ่ง
ทีท่ า้ ทายในทุกภาคส่วนของทัว่ โลก ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ
ภายใต้แนวคิดสร้างนำ�ซ่อม โดยออกกฎบัตรออตตาวา ส่วนทีส่ �ำ คัญ
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ประการ คือ 1) การสร้างนโยบาย
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สาธารณะทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพโดยเฉพาะระดับท้องถิน่ 2) การสร้างสรรค์ เหล่านี้ตามองค์ประกอบของทฤษฎีระบบ ประกอบด้วย 1) ปัจจัย
The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
สิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 3) การเสริมสร้าง นำ�เข้าของการพัฒนาการพัฒนาเครือข่าย ศูนย์กลางบูรณาการ
channels
in pattern
The
4 วchannels
for domestic
distributions
channel
– byปวั farmers,
สร้างเสริ
มสุขภาพสำ�หรัwere:
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and
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(51.98%),
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2
–
by
farmers,
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retailers
and
consumers
และ 5) ปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพที่เป็นการร่วมคิด ร่วมทำ� บริการ การดูแลระยะยาว (World Health Organization, 2013)
(26.73%),
channel
3 –กรท้
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ที่ศึกษา
of entire food supply chain is considerably important
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province and neighboring
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ง
หวั
ด
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า
น
ง้ นีแ้ บบเจาะจงfor(Purposive
Sampling)
ตำ�บลศิลาแลง อำ�เภอปัว
because the food supply chain emphasizes the value
beenครัcontinued
nearly half
a century.
2. เพืprocedure.
่อศึกษากระบวนการพัฒนาศูนย์กลางบูรณาการ จังหวั
ดน่development
าน วิเคราะห์สถานการณ์
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สร้
างเสริ
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ชน โดยใช้
ต้นแบบระบบ added
ผูส้ งู value
อายุทงั้ for
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กกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจงคื
อผูproduct,
ส้ งู อายุทมี่ อี ายุ
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beenปวั found
products (egg
บริการinการดู
้งแต่ 60 ปีขึ้นfor
ไป marketing
จำ�นวน 7 หมู
่บ้าน จำ�นวนas371
ซึ่งเป็be
นพื้นที่
since 1967
Banแลระยะยาว
Klang sub-district, Mueang Nakhon
and ตัcampaigns
promotion)
it can
3.
เพื
อ
่
ส่
ง
เสริ
ม
สุ
ข
ภาพของผู
ส
้
ง
ู
อายุ
ใ
นชุ
ม
ชน
โดยที
ม
งาน
วามพร้aอมต้
องการพัฒนา slogan for promotion of
Phanom district, Nakhon Phanom province by the
seenมีคfrom
merchandise
บูรณาการสามภาคี (สุขภาพ สังคม และชุมชน)
ผู้ร่วsaying
มวิจัยและผู
้ให้ขDaily,
้อมูลหลัStandard
กในการศึกand
ษาครัSafe.’
้งนี้จำ�นวน
chicken egg poultry farmers’ cooperative. The egg-laying
selling eggs as
‘Fresh,
คน ประกอบด้
วย
chicken farmers preserve the original identity and
The145
current
layer chicken
feeding system has not
กรอบแนวคิดการวิจัย
1)
เจ้
า
หน้
า
ที
่
ท
่
ี
เ
กี
่
ย
วข้
�เนินงานด้
้สูงอายุ
culture of raising them by keeping their chickens in open
changed significantly from thatองในการดำ
of the past,
but าitนผูhas
ผู้วิจัยได้กำ�หนดกรอบแนวคิดจากการศึกษาการดูแล ภาคีภาคสุขภาพ คือ รพ.สต.ศิลาแลง จำ�นวน 4 คน โรงพยาบาล
houses made of bamboo with thatched roofs which are
been improved with an integration of efforts based on
ระยะยาวจากการทบทวนวรรณกรรมเป็ น แนวคิ ด เชิ ง เนื้ อ หา สมเด็จพระยุพราชปัว จำ�นวน 2 คน รวม 6 คน
convenient and easy to manage in a tight budget. They
the well-defined objectives, mission
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community new plans with
2) องค์กรภาคีภาคสังคม ได้แก่ เทศบาลตำ�บลศิลาแลง
also useBased
the method
of raising egg-laying chickens without
Also, the egg-laying chicken farms have
Age Care) และแนวคิดวงจรวิจยั ปฏิบตั กิ ารของ Kemmis & and จำstrategy.
� นวน 26 คน ได้ แ ก่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นผู้ สู ง อายุ 2 คน
using highly
expensive
supervised by certain companies from the private
McTaggart
(2015)technology
เป็นแนวคิดasเชิงcompared
กระบวนการtoซึother
่งมี 4 ขั้นตอน beenคณะกรรมการเทศบาลตำ
�บลศิลาแลง 23 คน และนายกเทศมนตรี
privateได้sector
companies.
This
is
to
unite
farmers
by
sector
that
sell
egg-laying
แก่ การวางแผน (Plan) การปฏิบตั ิ (Do/Act) การสังเกต (Observe) เทศบาลตำ�บลศิลาแลง 1 คนbreeds of chickens in order
havingและการสะท้
a career which
begins
with raising โดยผสมผสานแนวคิ
baby chicks ด to maintain the standard of the chicken products.
อนการปฏิ
บัติ (Reflection)
until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province
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วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

3) องค์กรภาคีภาคประชาชน ได้แก่ ชมรมผูส้ งู อายุ 21 คน
pattern 1 andอสม.จำ
3 �นวน 42 คน กำ�นัน 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน 7 คน พระ 4 รูป
1 – by farmers,
กลุ่มแม่บ้าน 30 คน พระและจิตอาสาในชุมชน 8 คน รวมทั้งหมด
rs and consumers
จำ�นวน 113 คน
onsumers (4.16%).
mers, compilers,
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
nsumers (32.61%)
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบประเมินความต้องการ
nsumption within
ดูและระยะยาวของผูส้ งู อายุ สำ�หรับ 3 ภาคี (ชุมชน/ท้องถิน่ สุขภาพ
mocratic Republic
และสังคม) : ฐานข้อมูลความต้องการดูแลระยะยาวสำ�หรับผูส้ งู อายุ
aht per day. This
ซึง่ ใช้ในระยะการ ทัง้ นีแ้ บบประเมินพัฒนาโดยไพจิตรา ล้อสกุลทอง
และวรรณภา ศรีธัญรัตน์ (2556) ซึ่งแบ่งเป็น 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จำ�นวน 15 ข้อ ประกอบด้วย อายุ
เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา สภาพเศรษฐกิจและรายได้ น้�ำ หนัก
และส่วนสูง พฤติกรรม การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ผู้ดูแลประจำ�
ที่โรงพยาบาล ผู้ดูแลประจำ�ที่บ้าน สภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม
bon Administration
(สภาพภายในบ้าน และสภาพนอกบ้าน) สิทธิการรักษา การคัดกรอง
010). The whole
ภาวะซึมเศร้า 2Q และทำ�ความเข้าใจกับเครือ่ งมือทีใ่ ช้ประเมินร่วมกัน
ney and spending
ทั้ง 3 ภาคี
ful to the farmers
ส่วนที่ 2 โรคเรื้อรังและความเจ็บป่วย จำ�นวน 9 ข้อ
business. All the
ประกอบด้วย โรคร่วมและปัญหาซับซ้อน โรคและภาวะเรื้อรัง
trategic plans for
ปัญหาสำ�คัญของผูส้ งู อายุ ระยะความเจ็บป่วย สภาพความเจ็บป่วย
d in a database as
การบำ�บัดหรือหัตถการที่ได้รับ (ด้านร่างกาย จิตใจ การใช้อุปกรณ์
l plan of Nakhon
ช่วยเหลือ)
nt of agricultural
ส่วนที่ 3 ความสามารถในการทำ � กิ จ วั ต รประจำ � วั น
in the areas both
ด้วยตนเองพืน้ ฐาน (ADL) ความสามารถในการทำ�กิจวัตรประจำ�วัน
hboring areas has
ต่อเนื่อง (IADL)
tury.
ส่วนที่ 4 ศักยภาพ และการได้รบั สิทธิต์ า่ งๆ เช่น เบีย้ ยังชีพ
te the creationสภาพเศรษฐกิ
of
จและรายได้
ucts (egg product,
ส่วนที่ 5 ปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน
tion) as it can be
ส่วนที่ 6 สรุปความต้องการการดูแลระยะยาว โดยทีมงาน
or promotion สามภาคี
of
(แกนนำ�ภาคประชาชน อบต. และ รพ.สต.ป่ากลาง)
และ รพร.ปัว
andard and Safe.’
system has not
การเก็บรวบรวมข้อมูล
e past, but it has
ผู้วิจัยดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการลงพื้นที่วิจัย
efforts based on
(Research Areas) ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2556-พฤษภาคม
bjectives, mission
พ.ศ.2558 ซึ่ ง การลงพื้น ที่วิจัย เป็น การเก็บ รวมรวมข้ อ มู ล ทั้ ง
cken farms have
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งข้อมูลเชิงปริมาณใช้แบบประเมิน
s from the private
ความต้องการการดูแลระยะยาวที่พัฒนาโดย ไพจิตรา ล้อสกุลทอง
chickens in order
และวรรณภา ศรีธัญรัตน์ (2556) จำ�นวนผู้สูงอายุทั้งหมด 371 คน
hicken products.
chicken farm in
Phanom province
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โดยเลือกจากจำ�นวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
ตำ�บลศิลาแลง
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง แนวทางสนทนากลุ่ม
1. แบบสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้าง แบ่งเป็น 3 ชุด สัมภาษณ์
ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลศิลาแลง กำ�นัน
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำ�บล
แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุ เพศ
สถานภาพสมรส อายุ วุฒิการศึกษา และประเด็นคำ�ถามเกี่ยวกับ
การพัฒนาศูนย์กลางบูรณาการสร้างเสริมเสริมสุขภาพสำ�หรับ
ผู้สูงอายุในชุมชน นโยบาย เป้าหมาย ผลการดำ�เนินงาน และการ
บริหารจัดการพัฒนาศูนย์กลางบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพสำ�หรับ
ผู้สูงอายุ
2. แนวทางในการสนทนากลุ่ม แบ่งเป็น 2 ชุด
ชุดที่ 1 แนวทางในการสนทนากลุม่ แกนนำ�ชมรมผูส้ งู อายุ
ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ
วุฒิการศึกษาและแนวคำ�ถามในการสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับประเด็น
พั ฒ นาศู น ย์ ก ลางบู ร ณาการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพสำ � หรั บ ผู้ สู ง อายุ
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาพัฒนาศูนย์กลางบูรณาการสร้างเสริม
สุขภาพสำ�หรับผูส้ งู อายุศนู ย์ฯ ของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เทศบาลตำ�บล
และอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจำ � หมู่ บ้า น และข้ อ เสนอแนะ
โดยสนทนากลุม่ แกนนำ�ชมรมผูส้ งู อายุทงั้ 7 หมูบ่ า้ น 2 ครัง้ ๆ ละ 8 คน
ชุดที่ 2 แนวทางในการสนทนากลุ่ม อสม.ประกอบด้วย
ข้อมูลทัว่ ไป อายุ เพศ สถานภาพสมรม อาชีพ วุฒกิ ารศึกษา ระยะเวลา
ปฏิบัติงานของอสม. และแนวคำ�ถามในการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับ
ประเด็นการรับรู้การพัฒนาศูนย์กลางบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพ
สำ�หรับผู้สูงอายุในชุมชน สถานการณ์ของการสร้างเสริมสุขภาพ
สำ�หรับผู้สูงอายุ ความต้องการในการช่วยเหลือจากชุมชน และ
องค์กรในชุมชน ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
รพ.สต. เทศบาลตำ�บล ปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยสนทนา
กลุม่ อสม. 2 ครัง้ ๆ ละ 8 คน ซึง่ ดำ�เนินการในระยะที่ 1 ระยะวิเคราะห์
สถานการณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ ตามแบบประเมิ น ความต้ อ งการ
การดูแลระยะยาว โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
การวิเคราะห์ข้อมูล จากข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารถอดบทเรี ย น และการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) (ศิรพิ ร
จิรวัฒน์กุล, 2556)
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		 3. กิจกรรมโดยใช้รวมน้ำ�ใจ สายใยศิลาแลง เป็น
สรุปผลการวิจัย
The results of study revealed that egg distributing channels
comprised 4 channels in pattern 1 and 3
สถานที่ดำ�เนินการ
channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic
distributions were: channel 1 – by farmers,
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ พัฒนาศูนย์กลางบูรณาการ 		 4. การนำ�ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังที่มีภาวะพึ่งพิงด้าน
compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channelกิ2จวั–ตby
farmers,
retailers
and นconsumers
ประจำ
�วัน ที่ขcompilers,
าดคนดูแลมาร่
วมสนทนากั
โดยมีกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพสำ�หรับผู้สูงอายุในชุมชน โดยใช้ปัวต้นแบบ
(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%),คลายเครี
and channel
4
–
by
farmers
and
consumers
(4.16%).
ยด เช่น งานฝีมือ การรำ�วงมะเก่า โดยการร่
วมวางแผน
ระบบบริการการดูแลระยะยาว ภายใต้บริบทโรงพยาบาลสมเด็จ
Patternพระยุ
2 had
3
channels
in
domestic
and
foreign
distribution
of
eggs:
channel
1
–
by
farmers,
compilers,
พราชปัว อำ�เภอปัว จังหวัดน่าน ซึ่งการส่งเสริมสุขภาพ การลงมือปฏิบัติ การสะท้อนผลการทำ�กิจกรรม การประเมินผล
middlemen,
andโดยที
consumers
(39.83%),
retailers
ร่ ว มกั นcompliers,
ระหว่ า งสามภาคี
ใช้ กand
ลวิ ธconsumers
ี ก ารประชุ ม เชิ(32.61%)
ง ปฏิ บั ติ ก าร
ของผูส้ งู retailers
อายุในชุมชน
มงานบูรณาการ
3 ภาคีchannel
(สุขภาพ สั2ง–คมby farmers,
and channel
3
–
farmers,
retailers
and
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วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

สหสาขาวิชาชีพ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ได้ร่วมทีม
pattern 1 andให้3บริการการเยี่ยมบ้านแบบบูรณาการร่วมกัน ภาคีภาคประชาชน
1 – by farmers,
โดยเฉพาะพระสงฆ์ ได้ทราบข้อมูลจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และ
rs and consumers
ร่วมทีมเยี่ยมบ้านแบบบูรณาการกับ กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน อผส. อสม.
onsumers (4.16%).
และ ทีมงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (เทศบาลตำ�บลศิลาแลง)
mers, compilers,
ทีมงาน 3 ภาคี ดังกล่าวได้พัฒนาศักยภาพในการดูแลต่อเนื่อง
nsumers (32.61%)
ทีเ่ ป็นการบูรณาการทัง้ ด้านสุขภาพและ ทางด้านสังคม ส่งผลให้เกิด
nsumption within
ระบบบริการการดูแลอย่างไม่เป็นทางการขององค์กรภาคประชาชน
mocratic Republic
จนได้รับรางวัลเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุให้บริการกรดูแลระยะยาว
aht per day. This
จากกรมอนามัย เมื่อปี พ.ศ.2558

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาการพัฒนาศูนย์กลางสร้างเสริมสุขภาพ
สำ�หรับผู้สูงอายุในชุมชน โดยใช้ปัวต้นแบบระบบบริการการดูแล
bon Administration
ระยะยาว ภายใต้บริบทของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
010). The whole
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ful to the farmers
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d in a database as
ผู้สูงอายุในชุมชนทีมงาน สามภาคี (สุขภาพ สังคม และชุมชน)
l plan of Nakhon
ด้านโครงสร้างและหน้าที่ ทีมงานสามภาคี มีความรู้
nt of agricultural
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงาน ซึ่งมีกำ�นันเป็นประธานศูนย์ฯ
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ประธานชมรมผู้สูงอายุ เป็นรองประธาน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และ
hboring areas has
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เป็นกรรมการ ทั้งนี้แกนนำ�ภาคีภาคประชาชน
tury.
เป็นแกนนำ�หลักในการดำ�เนินกิจกรรม ซึง่ มีการประชุมกันเดือนละ
te the creation1ofครั้ง โดยมีกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับ
ucts (egg product,
ขนิษฐา นันทบุตร (2559) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
tion) as it can ท้beองถิน่ ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ทีเ่ น้นให้ชมุ ชนเป็นเจ้าภาพ
or promotion เจ้ofาหน้าที่ของรัฐทำ�บทบาทเป็นผู้ให้แนวคิด และระบบสนับสนุน
2. กระบวนการพัฒนาศูนย์กลางบูรณาการสร้างเสริม
andard and Safe.’
สุขภาพสำ�หรับผู้สูงอายุในชุมชน โดยใช้ปัวต้นแบบระบบบริการ
system has not
การดูแลระยะยาว นับว่าเป็นการสร้างศักยภาพทีมงานสามภาคี
e past, but it has
efforts based (สุonขภาพ สังคม และชุมชน) โดยมีการนำ�แนวคิดปัวต้นแบบระบบ
บริ ก ารการดู แ ลระยะยาว ที่ เริ่ ม จากปั ญ หาและความต้ อ งการ
bjectives, mission
ของคนในพื้นที่ สอดคล้องกับ ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล (2558) พบว่า
cken farms have
s from the private
chickens in order
hicken products.
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การพัฒนาศักยภาพชุมชนช่วยให้เกิดกระบวนการสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วม ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ� และร่วมประเมินผลตลอดจน
การปรับระบบบริการสุขภาพ และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อสุขภาพ
3. การส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุในชุมชนโดยทีมงาน
บูรณาการ 3 ภาคี (สุขภาพ สังคมและชุมชน) นับว่าเป็นการพัฒนา
ต่อยอดความเข็มแข็งของชุมชน จากความเอื้ออาทรไม่ทอดทิ้งกัน
ประเด็นสำ�คัญคือการมีศูนย์กลางทำ�งานแบบบูรณาการสามภาคี
จะเป็ น ปั จ จั ย สำ � คั ญ ให้ ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ รั บ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
สอดคล้องกับ นิภาพร เอื้อวัณณะโชติมา (2559) ที่ศึกษาปัจจัย
สังคมกำ�หนดสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพของประชากร
เน้นการพัฒนาศักยภาพขององค์กรภาคีภาคประชาชนให้ชุมชน
เป็นเจ้าของสุขภาพ โดยมีการดำ�เนินงานของภาคีภาคประชาชน
อย่างต่อเนือ่ งและมีความยัง่ ยืน นอกจากนัน้ ทัง้ นีก้ ารพัฒนาทีส่ �ำ เร็จ
จำ�เป็นต้อง พัฒนาบนฐานต่อยอดทุนทางสังคม หรือทุนชุมชน
โดยใช้แนวทางของปัวโมเดลการดูแลระยะยาวการยึดผู้สูงอายุ
เป็นศูนย์กลางในการดำ�เนินงานร่วมกัน ระหว่าง 3 ภาคี และการทำ�งาน
บูรณาการร่วมกัน ระหว่าง 3 ภาคี จำ�เป็นต้องมีศูนย์กลางในการ
ทำ � งาน ซึ่ ง ชุ มชน ควรจะเป็ น ผู้ เ ลื อ ก ต่ อ ยอดจากสถานที่เดิม
เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการสร้างศูนย์กลางบูรณาการ
ทำ�งานร่วมกันระหว่าง 3 ภาคี (สุขภาพ สังคม และชุมชน)

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลการวิจัยไปใช้
ควรขยายศูนย์กลางบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพสำ�หรับ
ผู้สูงอายุในชุมชนโดยใช้กระบวนการที่ได้จากาการศึกษาวิจัยนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ ในบริบทใกล้เคียง
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. การพัฒนาฐานข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายต้องมีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาร่วมกัน ข้อมูลที่นำ�ใช้ต้องเป็นปัจจุบัน
เป็นระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจน
2. ควรให้มรี ะบบสนับสนุนให้แก่ ญาติหรือผูด้ แู ลประสบ
ปัญหาความเครียด มีปัญหาสุขภาพ
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