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pattern 1 and 3
1 – by farmers,
This participatory action research aimed: 1) to investigate the context, problematic situation and need in health
rs and consumers
care among older people, 2) to examine social support factors in care of older people, 3) to develop a health care
onsumers (4.16%).
model for older people in the community based on community-based concepts, social capital and relative system,
mers, compilers,
and 4) to assess the health care model for older people in the community. A sample was 385 older people.
nsumers (32.61%)
The study was conducted between June 2016 and March 2017. Qualitative data were collected using a social support
nsumption within
questionnaire and a test before and after the treatment, whose reliability coefficients were 0.87 and 0.79, respectively.
mocratic Republic
Qualitative data were collected from focus group discussions and in-depth interviews of 40 informants of all the 100
aht per day. This
participants in the operational stage. Quantitative data were analyzed using descriptive statistics and t-test. Qualitative
data employed content analysis.
Findings of the study were as follows. 1) Most older people had complex health problems from chronic
illness. They needed participation in social activities and attention from the caregivers. 2) The overall social support
factor gained by older people was at high level except for its aspect of promoting participation and being part of
bon Administration
the social community. 3) The health care model for older people in the community included social group participation
010). The whole
support and empowerment of caregivers. And 4) results of the assessment of the health care model for older people
ney and spending
in the community showed that the level of participation and being part of the social community increased significantly,
ful to the farmers
while the caregivers’ capacity enhancing as a whole did not changed. In conclusion, the model developed can be
business. All the
used to care for older people in the semi-urban and semi-rural community context.
trategic plans for
: Development of a Model ; Health Care ; Older People ; Community
d in a databaseKeywords
as
l plan of Nakhon
nt of agricultural
ค่าใช้จา่ ยในการดูแลที่ เพิม่ สูงขึน้ โดยคาดว่าค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพ
บทนำ�
in the areas both
ของผู้สูงอายุ จะเพิ่มจาก 63,565.13 ล้านบาทในปี 2553 เป็น
hboring areas has
องค์การอนามัยโลก (2015) ระบุวา่ ในปี 2015 และ 2050 228,482.21 ล้านบาท ปี 2565 และจากรายงานของกระทรวง
tury.
ประชากรรวมผูส้ งู อายุทวั่ โลกทีม่ อี ายุมากกว่า 60 ปี จะสูงขึน้ ถึงเท่า สาธารณสุข (2559) ซึ่งกล่าวถึงสถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุ
te the creationตัof
วคือ จากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 22 โดยในปี 2050 ร้อยละ 80 ในปัจจุบันว่า ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีความจำ�เป็นต้อง
ucts (egg product,
ของผู้สูงอายุจะอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง อาศัยอยูใ่ นครอบครัวภายใต้ภาวะจำ�กัดไม่วา่ จะเป็นผูด้ แู ลเงิน และ
tion) as it can การเพิ
be ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ วัสดุอุปกรณ์ในการดูแล นอกจากนั้นยังพบว่า ร้อยละ 4.8 เจ็บป่วย
or promotion การจ้
of างงาน
เรือ้ รังรุนแรง ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุเหล่านี้ ร้อยละ 10 เป็นผูส้ งู อายุดว้ ยกัน
andard and Safe.’
สำ�หรับปัญหาผูส้ งู อายุของไทยได้ถกู ระบุไว้ในแผนพัฒนา และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว กรมกิจการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2559) ว่าในปี 2559
system has not
ผูส้ งู อายุทมี่ อี ายุ 70 ปีขนึ้ ไปมีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 4.6 ล้านคน หรือคิดเป็น ผูส้ งู อายุ (2559) ได้อธิบายว่า รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของ
e past, but it has
ดส่วนร้อยละ 42.9 ของประชากรผูส้ งู อายุทงั้ หมด และคาดการณ์ ประเด็นปัญหาผู้สูงอายุมานานกว่า 20 ปี ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญ
efforts based สัon
ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 5.6 ล้านคนในปี 2564 โดยในปี 2557 นี้จำ�นวน ปี 2540 ซึ่งได้การระบุถึง ภารกิจที่จะต้องมีต่อประชากรผู้สูงอายุ
bjectives, mission
ผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำ�นวนมากที่สุดถึงร้อยละ รวมถึ ง การจั ด ทำ � ปฏิ ญ ญาผู้ สู ง อายุ ไ ทย ในปี 2542 แนวคิ ด ที่
cken farms have
31.9 ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นวัยพึ่งพิงในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะ หลากหลายมาใช้เพือ่ ออกแบบการดูแลผูส้ งู อายุ เช่น การสนับสนุน
s from the private
ผู้ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป จะมีสภาวะติดเตียงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.6 ทางสังคม (Social Support) โดย House (2001) และ Hynek
chickens in order
จากช่ ว งอายุ 60-64 ปี ที่ มี เ พี ย งร้ อ ยละ 0.9 ส่ ง ผลต่ อ ภาระ Jeábek (2010) ชี้ว่าการสนับสนุนทางสังคมเป็นกระบวนการ
hicken products.
ที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในเครือข่ายทางสังคมที่อาจทำ�
chicken farm in
Phanom province
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วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

ของ Yamane ทีค่ วามเชือ่ มัน่ 95 % ความคลาดเคลือ่ น 4 % สุม่ ตัวอย่าง
pattern 1 andโดยบั
3 งเอิญ การศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้สูงอายุ 20 คน
1 – by farmers,
ผู้ดูแล 15 คน ผู้ใหญ่บ้าน 3 คน นายกเทศมนตรี และผู้อำ�นวยการ
rs and consumers
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล รวม 40 คน
onsumers (4.16%).
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nsumption within
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ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.34-3.67
ระดับสูง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.68-5.00
เครือ่ งมือในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 1) การสนทนากลุม่
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ปัญหาของผู้สูงอายุในชุมชนเป็นอย่างไร การดูแลผู้สูงอายุในอดีต
และปัจจุบันเป็นอย่างไร แตกต่างกันอย่างไร ใครเป็นผู้ดูแลหลัก
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ระยะที่ 3 1) เครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติการใช้
tury.
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(2) วัดความรู้การประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพ และ (3) ความ
or promotion of
สามารถในการดูแลสุขภาพที่บ้าน ค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.78
andard and Safe.’
system has not
การเก็บรวบรวมข้อมูล
e past, but it has
ระยะที่ 1 เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยทีมวิจยั จัดเวทีสนทนา
efforts based on
กลุม่ 2 ครัง้ 25 คน สัมภาษณ์เชิงลึก 15 คน การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
bjectives, mission
โดยทีมวิจัย อสม. และผู้ช่วยนักวิจัย ระหว่างเดือนมิถุนายนcken farms have
กันยายน 2559
s from the private
ระยะที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - มกราคม 2560
chickens in order
ทีมวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพใช้แบบบันทึกการสังเกต การมี
hicken products.
ส่วนในการเข้าร่วมกิจกรรม พฤติกรรม และการบันทึกภาพกิจกรรม
chicken farm in
Phanom province
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ระยะที่ 3 เก็ บ ข้ อ มู ล โดยที ม วิ จั ย ระหว่ า งวั น ที่ 15
กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2560
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ระยะที่ 1 การวางแผนและการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
เพือ่ พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุในชุมชน ผูร้ ว่ มโครงการ
วิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้สูงอายุ จำ�นวน 50 คน และ 2) กลุ่ม
ผู้ดูแล ที่เป็น อสม./อผส. และ Caregivers จำ�นวน 50 คน
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพที่ ไ ด้ จ ากการสั ง เกต การ
สัมภาษณ์และนำ�ไปปรับใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดอบรม
ในกิจกรรมต่อไป
ระยะที่ 2 การประเมิ น ผลรู ป แบบการดู แ ลสุ ข ภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชนและสรุปผลการศึกษา ทำ�การศึกษาเปรียบเทียบ
ก่อน-หลังปฏิบัติการ รวมถึงการประเมินกระบวนการ ปัญหา
อุปสรรค โดยประเมินจากผู้ร่วมโครงการวิจัยในระยะที่ 2 คือ 1)
ผูส้ งู อายุ จำ�นวน 50 คน และ 2) กลุม่ ผูด้ แู ล ทีเ่ ป็น อสม./อผส. และ
Caregivers จำ�นวน 50 คน
ระยะที่ 3 ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์เนื้อหา จัดกลุ่ม
ชุดข้อมูล และนำ�ไปอธิบายปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ข้อมูลเชิงปริมาณ
ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน และ t-test เปรียบเทียบ
ผลก่อน-หลังปฏิบัติการ

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาบริบท สถานการณ์ปญ
ั หา ความต้องการ
การดูแล และการสนับสนุนทางสังคม
		 1.1 บริบทของชุมชน เป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
ภายใต้วฒ
ั นธรรมประเพณีอนั ดีงามทีส่ บื ทอดต่อกันมา แต่เนือ่ งจาก
ชุมชนเหล่านี้อยู่ในบริเวณที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงมี
การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง โครงสร้ า งด้ า นกายภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ค่อนข้างมาก ผู้สูงอายุต้องมีการปรับตัว แต่ยังคงมีการแบ่งปัน
ช่วยเหลือกันยังคงปรากฏให้เห็นในกลุ่มเครือญาติ และในชุมชน
		 1.2 ผลการศึกษาสถานการณ์ปัญหาของผู้สูงอายุ
พบว่า ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลีย่ 70 ปี จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ผู้สูงอายุร้อยละ 50.5 สถานภาพสมรส ร้อยละ
50.5 รายได้เฉลี่ย 4,718 บาท ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม
จำ � นวนสมาชิ ก ที่ อ าศั ย อยู่ ด้ ว ยกั น เฉลี่ ย 4 คน อาศั ย อยู่ กั บ
บุตร หลาน ญาติ แหล่งรายได้มากกว่าร้อยละ 90 มาจากเบีย้ ผูส้ งู อายุ
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ผูส้ งู อายุเกือบร้อยละ 60 มีโรคประจำ�ตัว ผูส้ งู อายุสว่ นหนึง่ สามารถ การออกแบบปฏิบัติการ (Interventions)
The results of study revealed that egg distributing channels comprised
4 channels in pattern 1 and 3
แผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย 1) แผนการเสริมพลัง
ช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้
channels
in pattern
The 4เคราะห์
channels
ofอpattern
for domestic
were:
– ่อbyย่างมี
farmers,
ทางสังdistributions
คมในกลุ่มผู้สูงอายุ
โดยจัchannel
ดกิจกรรม1“อยู
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The system of raising an egg-laying chicken farm in
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the form of cooperative in Nakhon Phanom province
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

2. ปัจจัยการสนับสนุนทางสังคมที่ผู้สูงอายุได้รับ พบว่า
pattern 1 andในภาพรวมอยู
3
่ในระดับสูง สอดคล้องกับ แนวคิดของ Cohen,
1 – by farmers,
Gottlieb & Underwood (2000) House (2001) Hynek Jeábek
rs and consumers
(2010) Boltz, Capezuti , Fulmer and Zwicker (2012) ทีร่ ะบุถงึ
onsumers (4.16%).
ความเชื่อมโยงระหว่าการดูแลโดยบุคคลในครอบครัวที่กับสุขภาพ
mers, compilers,
และสอดคล้องกับการศึกษาของ พยาม การดี และคณะ (2559)
nsumers (32.61%)
ที่ชี้ว่าแรงสนับสนุนทางสังคมช่วยให้ผู้สูงอายุเผชิญความเครียด
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mocratic Republic
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โปรแกรมนีเ้ หมาะสมกับการเสริมสร้างศักยภาพผูส้ งู อายุ
แต่ไม่เหมาะสมกับการเสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแล เพราะก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสำ�หรับผู้สูงอายุ สอดคล้องกับแนวคิดของ Hunt
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l plan of Nakhon
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be ซึง่ ชีว้ า่ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทีเ่ หมาะสมในชุมชนสำ�หรับ
ผู้สูงอายุต้อง ได้แก่การจัดให้เข้ากิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง
or promotion of
การเยี่ยมบ้าน หรือจัดให้มีผู้ดูแลโดยผู้ที่มีความรู้ และมีทักษะ
andard and Safe.’
ในการดูแล
system has not
4. รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน โดยการ
e past, but it has
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hicken products.
เครือญาติ เช่นเดียวกัน จงจิตต์ ฤทธิรงค์ (2556) ทีก่ ล่าวถึงการดูแล
chicken farm in
Phanom province
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โดยเครือญาติว่ามีความสำ�คัญ รวมถึงจินตนา อาจสันเที๊ยะ และ
พรนภา คำ�พราว (2557) ซึ่งเสนอว่ารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชน ควรมีการดูแลที่บ้านและโดยชุมชน

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. การพัฒนากลุม่ ผูส้ งู อายุโดยใช้กจิ กรรมทีห่ ลากหลาย
ต่อเนื่องจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีพลังทางสังคมเพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพา
ตนเองและช่วยเหลือผู้สูงอายุรายอื่นได้ โดยใช้แนวคิดการใช้ชุมชน
เป็นฐาน ควรมีการออกแบบการดูแลผูส้ งู อายุแบบเป็นองค์รวม และ
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน รวมถึงการใช้แนวคิดทุนทางสังคม
โดยเฉพาะทุนทางวัฒนธรรม ความกตัญญู ความเป็นเครือญาติ
ยังคงเป็นหัวใจสำ�คัญในการพัฒนากลไกการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
จึงควรส่งเสริมให้นำ�มาประยุกต์ใช้ให้มากขึ้น
2. องค์กรภาคีตา่ งๆ ควรมีการบูรณาการการทำ�งานและ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพการดูแลตนเองให้กับ
ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. จากข้อจำ�กัดผู้สูงอายุส่วนหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมได้ จึงควรวิจัยหารูปแบบในการให้การดูแล
กลุม่ ดังกล่าวรวมถึงการใช้วธิ วี ทิ ยาใหม่ในการศึกษาในกลุม่ ผูส้ งู อายุ
ที่ด้อยโอกาส
2. ผลการวิจัยชี้ว่าศักยภาพของผู้ดูแลไม่เปลี่ยนแปลง
จึงควรพัฒนารูปแบบหรือโปรแกรมอืน่ ๆ ทีม่ เี หมาะสมในการพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มผู้ดูแลต่อไป
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