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the form of cooperative in Nakhon Phanom province
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มีชีวิตที่มีความสุข ลดภาระในการดูแลสุขภาพ การนำ�ภูมิปัญญา
pattern 1 andท้อ3งถิน่ ด้านสุขภาพมามีสว่ นร่วมในการส่งเสริมสุขภาพจิตผูส้ งู อายุ
1 – by farmers,
เป็นการนำ�มรดกทางปัญญาของคนรุน่ ก่อนมาใช้ในการดูแลสุขภาพ
rs and consumers
ประชาชน เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพมีส่วนเกี่ยวข้อง
onsumers (4.16%).
สัมพันธ์กับประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อของคนไทยจวบจน
mers, compilers,
ถึงปัจจุบันนี้ เมื่อนำ�มาผสมผสานกับแนวทางของการแพทย์แผน
nsumers (32.61%)
ปัจจุบัน จะยิ่งช่วยส่งเสริม เกื้อกูลกันในการทำ�ให้การส่งเสริมสุข
nsumption within
ภาพจิตผู้สูงอายุ มีความหลากหลายและเข้าถึงผู้รับบริการได้ง่าย
mocratic Republic
ยิ่งขึ้น สำ�หรับในการดำ�เนินงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
aht per day. This
สำ�นักงานส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ได้จัดทำ�
แนวทางการดำ � เนิ น งานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต และป้ อ งกั น ปั ญ หา
สุขภาพจิตให้ผู้สูงอายุ สำ�หรับโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับตำ�บล (สำ�นักงานส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต,
2560) ซึง่ มีกรอบการดำ�เนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหา
bon Administration
สุขภาพจิตในผู้สูงอายุ มุ่งเน้นการพัฒนาความสุขเชิงจิตวิทยา
ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยดำ�เนินการตามกิจกรรมการสร้างสุข 5 มิติได้แก่
010). The whole
1. สุขสบาย หมายถึง ความสามารถของผูส้ งู อายุในการ
ney and spending
ดูแลสุขภาพต่างกายให้มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง คล่องแคล่ว
ful to the farmers
มีกำ�ลังสามารถตอบสนองต่อความต้องการทางกายภาพได้ตาม
business. All the
trategic plans สภาพที
for เ่ ป็นอยู่ มีเศรษฐกิจหรือปัจจัยทีจ่ �ำ เป็นพอเพียง ไม่มอี บุ ตั ภิ ยั
d in a databaseหรืasออันตราย มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ ไม่ติดสิ่งเสพติด
2. สุขสนุก หมายถึง ความสามารถขอผู้สูงอายุในการ
l plan of Nakhon
เลือกวิถีชีวิตที่รื่นรมย์ สนุกสนาน ด้านการทำ�กิจกรรมที่ก่อให้เกิด
nt of agricultural
อารมณ์ เป็นสุข จิตใจสดชื่นแจ่มใส กระปี้กระเป่า มีคุณภาพชีวิต
in the areas both
ที่ดี ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถลดความซึมเศร้าความเครียด และ
hboring areas has
ความวิตกกังวลได้
tury.
3. สุ ข สว่ า ง หมายถึ ง ความรู้ สึ ก พึ ง พอใจในชี วิ ต
te the creation of
ความภาคภู มิ ใจในตนเอง ความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง เห็ น คุ ณ ค่ า
ucts (egg product,
tion) as it can ในตนเอง
be การยอมรับนับถือตนเอง ให้ก�ำ ลังใจตนเองได้ เห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น มีลักษณะเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
or promotion of
ผู้อื่นในสังคม
andard and Safe.’
4. สุขสง่า หมายถึง ความสามารถของผู้สูงอายุด้าน
system has not
ความจำ� ความคิดอย่างมีเหตุผล การสื่อสาร การวางแผนและการ
e past, but it has
แก้ ไขปั ญ หา ความสามารถในการคิ ด แบบนามธรรม รวมทั้ ง
efforts based on
ความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
bjectives, mission
5. สุขสงบ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ
cken farms have
รับรู้-เข้าใจความรู้สึกของตนเอง รู้จักควบคุมอารมณ์ และสามารถ
s from the private
จัดการกับสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
chickens in order
ผ่อนคลายให้เกิดความสุขสงบกับตัวเองได้ รวมทั้งความสามารถ
hicken products.
ในการปรับตัว ปรับสภาพสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
chicken farm in
Phanom province
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เป้าหมายสุดท้ายของการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งคุณลักษณะที่แสดงว่าบุคคล
มีสุขภาพจิตดี วาคาโรลิสและสจ๊วต(Varcarolis, 2012; Stuart,
2013) ได้ระบุว่าควรมีลักษณะดังนี้
1. มีความสุขในชีวติ มีชวี ติ ทีส่ นุกสนาน ค้นหาเป้าหมาย
ของชีวิต
2. มีความมัน่ คงทางอารมณ์ คือ เป็นผูท้ สี่ ามารถควบคุม
การแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและสถานการณ์
ไม่ ดี ใจหรื อ เสี ย ใจเกิ น ไป ไม่ เ ก็ บ กดไม่ ฟุ้ ง ซ่ า น สามารถเผชิ ญ
ความตึ ง เครี ย ดและเอาชนะความขั ด แย้ ง ภายในจิ ต ใจได้ และ
สามารถยอมรับในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกเป็นทุกข์เกินกว่าเหตุ
3. มีทัศนคติทางบวกต่อตนเอง ประกอบไปด้วยการ
ยอมรับตนเองและการตระหนักรู้ในตนเอง โดยบุคคลจะต้องรู้จัก
ความเป็นจริงเกี่ยวกับตนเองสามารถที่จะยอมรับตนเอง สามารถ
ที่จะยอมรับความอ่อนแอและความบกพร่องของตนเอง ผู้ที่มี
สุขภาพจิตที่ดีควรมีมุมมองต่อตนเองที่เป็นรูปธรรมในทางบวก
ได้แก่ มีความรู้ ยอมรับจุดแข็งและข้อจำ�กัดของตนเอง มีความเข้มแข็ง
ในการรับรู้เอกลักษณ์แห่งตน
4. มี ค วามสามารถในการทำ � งาน คื อ เป็ น ผู้ มี ค วาม
รับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำ�งาน มีความพึงพอใจในงาน
ทีท่ �ำ อยู่ ไม่ดนิ้ รนผลักดันตนเองไปสูง่ านทีเ่ กินความสามารถ ยอมรับ
ในความสามารถของตนเอง มองเห็นชีวิตมีค่าและมีความหมาย
ในการทำ�งาน
5. การมีสมั พันธภาพทีด่ กี บั ผูอ้ นื่ เป็นผูม้ ที กั ษะทางสังคม
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถสร้างสัมพันธภาพอันอบอุ่น และ
เป็ น มิ ต รกั บ ผู้ อื่ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด สนิ ท สนม มี ค วามรั ก
ความผูกพันโดยไม่มีความสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง
6. ความสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรค โดยสามารถ
ที่จะรักและให้ความรักแก่ผู้อื่นได้สามารถที่จะรับความรักจาก
บุคคลอืน่ สามารถทีจ่ ะอุทศิ เวลาให้แก่งานตลอดทัง้ การละเล่น เต็มใจ
ที่จะหาวิธีการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาตลอดทั้งอุปสรรค ที่จะต้อง
เผชิญในชีวิตของตน
7. เป็นผู้ที่มีการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
(Integration) ซึ่งเป็นการปรับตัวที่มุ่งเน้นในการรักษาสมดุลของ
กระบวนการต่างๆ ในชีวิตไว้ ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการ
ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแนวคิดปรัชญาที่ใช้ใน
การดำ�เนินชีวิตเพื่อช่วยให้ตนเองสามารถรักษาระดับความวิตก
กังวล ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ตึงเครียดได้เป็นอย่างดี
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. หมอสู่ ข วั ญ ทำ � พิ ธี เรี ย กขวั ญให้ ก ลั บคื น สู่ ร่า งกาย
The results
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Phanom district, Nakhon Phanom province by the
seen from a merchandise slogan for promotion of
อ่ งกรรมตามหลักพุทธศาสนา ความเชือ่ เรือ่ งผี และความเชือ่ เรือ่ ง ความใกล้ชิดกับชุมชน เป็นที่เคารพเชื่อถือจากบุคคลในชุมชน
chickenเรืegg
poultry farmers’ cooperative. The egg-laying
selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’
เคราะห์กรรม สำ�หรับวิธีการรักษาและหมอพื้นบ้านภาคอีสาน
ที่เป็นระบบการดูแลสุขภาพแบบประสบการณ์ของชุมชนที่ได้รับ
chicken farmers preserve the original identity and
The current layer chicken feeding system has not
แบ่งได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่
การสั่งสมและสืบทอดตามบรรพบุรุษ ซึ่งจะมีความหลากหลาย
culture of raising them by keeping their chickens in open
changed significantly from that of the past, but it has
1. หมอยาสมุนไพร รักษาโรคโดยใช้สมุนไพร โดยอาจมี แตกต่างกันไปในแต่ละสังคมและวัฒนธรรม หมอพืน้ บ้านเป็นระบบ
houses made of bamboo with thatched roofs which are
been improved with an integration of efforts based on
อาคมประกอบด้วย
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทีม่ องปัญหาสุขภาพทุกองค์ประกอบ
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the
standard
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และเฒ่าจ้ำ� ซึ่งหมอพื้นบ้านเหล่านี้มีต้นทุนทางสังคมในแง่ของการ
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

ได้รับความเคารพนับถือของคนในชุมชน เข้าใจสังคมวัฒนธรรม
pattern 1 andในชุ
3 มชนภาคอีสาน ดังนั้นการดำ�เนินการสร้างเสริมสุขภาพจิต
1 – by farmers,
ผู้ สู ง อายุ โ ดยใช้ ก รอบการดำ � เนิ น งานของกรมสุ ข ภาพจิ ต โดย
rs and consumers
ดำ�เนินการตามกิจกรรมการสร้างสุข 5 มิติ ได้แก่ สุขสบาย สุขสนุก
onsumers (4.16%).
สุขสง่า สุขสว่างและสุขสงบ ผูเ้ ขียนบทความขอเสนอแนวทางการนำ�
mers, compilers,
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมามี
nsumers (32.61%)
ส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุดังนี้
nsumption within
1. สุขสบาย ในมิตินี้ “หมอสมุนไพร”สามารถมีบทบาท
mocratic Republic
ในการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุให้มคี วามเข้มแข็ง มีก�ำ ลังเพราะ
aht per day. This
การใช้ยาสมุนไพรมีวัตถุประสงค์ทั้งการรักษาโรค การส่งเสริม
สุขภาพให้แข็งแรงและการป้องกันการเจ็บป่วย
2. สุขสง่า ในมิตินี้ “หมอสู่ขวัญ” สามารถมีบทบาท
ในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีกำ�ลังใจ เพราะหมอสู่ขวัญ
มีความสามารถในการเรียกขวัญ และสร้างกำ�ลังใจให้ผู้สูงอายุได้ดี
bon Administration
3. สุขสว่าง ในมิตินี้ “หมอธรรม” และ “หมอมอ”
สามารถมีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีความ
010). The whole
สามารถในการวางแผนและแก้ไขปัญหาในชีวติ ได้ เพราะหมอธรรม
ney and spending
ใช้พิธีกรรม คาถา อาคม ในการขับไล่สิ่งไม่ดี ส่วนหมอมอดูฤกษ์
ful to the farmers
ยามเคราะห์กรรมสาเหตุของการเจ็บป่วย ซึ่งทั้งหมอธรรมและ
business. All the
วยให้ผสู้ งู อายุแก้ไขปัญหาชีวติ หาหนทางชีวติ ให้สขุ สว่าง
trategic plans หมอมอจะช่
for
4. สุ ข สงบ ในมิ ติ นี้ “หมอสู่ ข วั ญ ” “เฒ่ า จ้ำ � ”และ
d in a database as
“หมอมอ”สามารถมีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
l plan of Nakhon
ให้ มี ค วามเข้ า ใจความรู้ สึ ก ตั ว เอง ควบคุ ม และจั ด การอารมณ์
nt of agricultural
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ เพราะหมอสู่ขวัญมีความ
in the areas both
สามารถในการเรียกขวัญ และสร้างกำ�ลังใจให้ผู้สูงอายุได้ดี เฒ่าจ้ำ�
hboring areas has
สามารถประกอบพิธกี รรมเพือ่ บวงสรวงผีและเทวดา ทำ�ให้ผสู้ งู อายุ
tury.
te the creationทีof่ร่วมพิธีมีกำ�ลังใจ ส่วนหมอมอดูฤกษ์ยามเคราะห์กรรมสาเหตุ
ของการเจ็บป่วย ทำ�ให้ผู้สูงอายุผ่อนคลายความเครียดเพราะ
ucts (egg product,
tion) as it can ได้
beทราบสาเหตุของการเจ็บป่วยทำ�ให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพต่อไป
or promotion of
กรณีตัวอย่าง
andard and Safe.’
การนำ � ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นสุ ข ภาพภาคตะวั น ออก
system has not
เฉียงเหนือมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ มีกรณีตัวอย่าง
e past, but it has
ชัดเจนอย่าง เช่น ในรายงานการวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน
efforts based on
ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า (มะยุรี วงค์กวานกลม,
bjectives, mission
2558) ซึ่งได้ทำ�การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีผู้ให้ข้อมูลคือ 1) ผู้สูง
cken farms have
อายุโรคซึมเศร้า จำ�นวน 12 คน ที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก
s from the private
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และได้รับการวินิจฉัย
chickens in order
จากจิตแพทย์ว่าเป็นโรคซึมเศร้า 2) หมอพื้นบ้าน จำ�นวน 7 คน
hicken products.
เป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการดูแล
chicken farm in
Phanom province
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สุขภาพของผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า และยังคงใช้อยู่จนกระทั่งปัจจุบัน
3) ปราชน์ชาวบ้าน จำ�นวน 6 คน เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับยกย่อง
จากชาวอีสานว่ามีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน และมี
ความสามารถในการอธิบายและแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ
โรคซึมเศร้า การวิจยั ในครัง้ นี้ มีขอ้ ค้นพบเกีย่ วกับภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้าน
อีสานในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า ที่สอดคล้องกับหมอ
สู่ขวัญที่ทำ�พิธีเรียกขวัญให้กลับคืนสู่ร่างกายเพื่อให้หายป่วย โดยมี
พิธีกรรมพื้นบ้านผสมผสานหลักพุทธธรรม 2 วิธี ดังนี้ 1) บายศรีสู่
ขวัญ ผูกเบื้องซ้ายขวัญมา ผูกเบื้องขวาขวัญอยู่ จะช่วยให้ผู้สูงอายุ
โรคซึมเศร้ามีขวัญกำ�ลังใจที่ดี และเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
ซึ่งจะช่วยให้คลายความเศร้าได้ 2) พิธีกรรมเหยา สร้างขวัญกำ�ลัง
ใจ ปลุกปลอบจิตใจ มีการบรรเลงด้วยเสียงแคนและปี่ผู้ไท หมอ
เหยาร้องกลอนลำ�ประกอบการร่ายรำ� มีการพูดผสมเข้ากับทำ�นอง
ดนตรี ที่เชื่อว่าเป็นการติดต่อสื่อสารกับผี ผลของการทำ�พิธีเหยา
ทำ�ให้ผู้สูงอายุโรคซึมเศร้ามีขวัญกำ�ลังใจในการดูแลตนเองมากขึ้น
สำ�หรับบทบาทของพยาบาลและทีมสุขภาพในการนำ�ภูมิปัญญา
พื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ สามารถทำ�ได้โดยการยอมรับและสนับสนุนการดูแล
สุขภาพตามความเชื่อ ค่านิยม หรือมุมมองของผู้สูงอายุที่จะนำ�
เอาภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาใช้ในการดูแล
สุขภาพของตนเอง ทัง้ นีไ้ ม่ควรขัดต่อการบำ�บัดรักษาด้วยการแพทย์
แผนปัจจุบัน

บทสรุป
การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชนต้องครอบคลุม ทุกมิติ
ทั้งการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาและการฟื้นฟู
สุขภาพ ในส่วนของมิติการส่งเสริมสุขภาพนับได้ว่าเป็นมิติที่สำ�คัญ
ทำ�ให้บุคคลและชุมชนมีสุขภาพที่ดีครอบคลุมทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต การนำ�องค์ความรูจ้ ากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เข้ามามีสว่ นร่วม
ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จะเป็นการเพิ่มความหลากหลายของ
การดูแลผู้สูงอายุเพราะสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความสนิทใจในการ
รั บ บริ ก ารจากหมอพื้ น บ้ า นเพราะมี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ ชุ ม ชน
เป็ น บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ ความเคารพเชื่ อ ถื อ การให้ คำ � แนะนำ � จาก
หมอพื้นบ้านจึงมีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ได้ง่ายขึ้น สำ�หรับข้อเสนอแนะสำ�หรับพยาบาลและทีมสุขภาพ
ในการนำ�ภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาใช้ในการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ โดยให้การยอมรับและสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุนำ�ภูมิปัญญาพื้นบ้าน มาใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ที่ ไ ม่ ขั ด ต่ อ การบำ � บั ด รั ก ษาด้ ว ยการแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น อั น จะ

8

260

ทยาลั; ยปีนครพนม
มวิชาการครบรอบ
25 ปี
วารสารมหาวิทวารสารมหาวิ
ยาลัยนครพนม
ที่ 6 ฉบับฉบัทีบ่ 1การประชุ
: มกราคม
- เมษายน 2559
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม
มหาวิทยาลั
ยนครพนม
Journal ; Vol.6 No.1
: January
- April
2016
Nakhon Phanom University

เป็นการส่งเสริมเกื้อกูลกันทั้งภูมิปัญญาพื้นบ้าน และการแพทย์
The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
แผนปัจจุบนั ทีจ่ ะช่วยให้การส่งเสริมสุขภาพจิตผูส้ งู อายุมปี ระสิทธิผล
channels
ยิ่งขึ้นin pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions were: channel 1 – by farmers,
compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channel 2 – by farmers, compilers, retailers and consumers
(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%), and channel 4 – by farmers and consumers (4.16%).
Pattern 2 had 3 channels in domestic and foreign distribution of eggs: channel 1 – by farmers, compilers,
เอกสารอ้างอิง
middlemen, retailers and consumers (39.83%), channel 2 – by farmers, compliers, retailers and consumers (32.61%)
and channel
3 – farmers,
retailers
and้ป่วconsumers
(27.56%).
of yielded
eggsจากhttp://www.dmph.go.th.
for consumption within
กรมสุขภาพจิ
ต. (2560).
รายงานผู
ยมารับบริการทางด้
านจิThe
ตเวช.total
สืบค้amount
นเมื่อ 1 เมษายน
2560.
Nakhonกองการแพทย์
Phanom province
neighboring
provinces
including
exported
to Lao People’s Democratic
Republic
พื้นบ้าน. and
(2560).
รู้จักการแพทย์
พื้นบ้าน.สื
บค้นเมื่อthose
1 เมษายน
2560.จากhttp://indi.
dtam.moph.go.th/index.
was 29,362 trays
with 30 eggs for each tray or 125,837 eggs per day which
php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=
154. were worth 304,970 baht per day. This
was theกองการแพทย์
working capital
in Ban(2560).
Klangรูvillage
whichพื้นearned
baht per
month.
พื้นบ้านไทย.
้จักการแพทย์
บ้าน. สืบ9,149,100
ค้นเมื่อ 1 เมษายน
2560.
จาก http://indi.dtam.moph.go.th/index.
php? option=com_content&view=article&id=87&Itemid=154.
Keywords : Egg-laying
Chicken Farmers’ Cooperative / Marketing Channels / Consumers
ขนิ ษ ฐา นั น ทบุ ต ร และคณะ. (2555). การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะแกนนำ � สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพสำ � หรั บ ผู้ สู ง อายุ . กรุ ง เทพฯ : ที คิ ว พี .
มหาวิทยาลัยสุโขทั
ยธรรมาธิราช. (2555). สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์. พิมพ์ครัง้ ที7่ . นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Introduction
(80และนานาชาติ
weeks) to complete
Tambon
มะยุรี วงค์กวานกลม. (2558). นครพนมการประชุมวิชาการระดับชาติ
ดา้ นสุขภาพ,(Ban
7-10Klang
กรกฎาคม
2558Administration
วิทยาลัยพยาบาล
Creatingบรมราชนนี
the stability
of
food
supply
is
extremely
Office.
2012
&
Ban
Klang’s
Eggs.
2010).
The
whole
นครพนม. จังหวัดนครพนม : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีนครพนม.
important,
both farmers
themselves
and รวมทุprocess
complete
for making moneyมหาวิ
andทยาลั
spending
สกุณาnot
บุญonly
นรากร.for(2556).
การสร้างเสริ
มสุขภาพแบบองค์
กช่วงวัย.toนราธิ
วาส : คณะพยาบาลศาสตร์
ยนราธิวาส
business entrepreneurs
the whole food supply
it within the community is really helpful to the farmers
ราชนครินทร์across
.
chain, สถาบั
but also
the development
and to theทยาลั
sustainability
of doing
All theงคม
นวิจัยfor
ประชากรและสั
งคมหาวิทofยาลัThai
ยมหิagriculture
ดล. (2555). สารประชากรมหาวิ
ยมหิดล. นครปฐม
: สถาบัa นbusiness.
วิจัยประชากรและสั
and security ofมหาวิ
Thaiทagricultural
details as such and the appropriate strategic plans for
ยาลัยมหิดล. careers. One thing that
reflectsสมศั
theกดิstability
It is obvious�ปีthat
farmersผู้สูงอายุthe
areas
in a database as
์ ชุณหรัศisมิ์. income.
(2555). รายงานประจำ
สถานการณ์
ไทย specific
พ.ศ. 2553.
กรุงhave
เทพฯ been
: ทีคิวพีcompiled
.
must have
moreตincome
than the
overall expense
สำ�นักงานสถิ
แิ ห่งชาติ. (2560).
รายงานประชากร
ผูส้ งู อายุin. สืบค้นเมืindicators
อ่ เมษายน for
2560,developing
จาก http://www.dop.go.th/main/knowledge_
a successful plan of Nakhon
detail.php?id=244b4e9c36e2175fa006417aaf39b81f&ty
order to show that
they have really earned a profit from
Phanompe=34.
province. The development of agricultural
สำ�นัbusiness.
กส่งเสริมและพั
นาสุreason,
ขภาพจิตraising
. (2560).
งเสริมสุขsuch
ภาพจิas
ตและป้
ปัญsufficient
หาสุขภาพจิinตใจผู
อายุ. กรุ
งเทพฯ :
their own
For ฒthis
theแนวทางการดำ
awareness�เนินงานส่
products
eggsองกั
toนbe
theส้ งู areas
both
�นักงานพระพุ
of entire food สำsupply
chainทisธศาสนาแหงชาติ
considerably. important
in Nakhon Phanom province and neighboring areas has
อุไรthe
หัถกิfood
จ. (2557).
การพยาบาลองค์
รวมที่ผสมผสานภู
มิปัญญาตะวั
นออก.
สงขลา : บริ
แม็กซ์มhalf
ีเดียวาย
2 เค เพรส จำ�กัด.
because
supply
chain emphasizes
the value
been
continued
forษัทnearly
a century.
G. W. (2013).
Principles and practice of psychiatric nursing.
Elsevie.is to promote the creation of
of eachStuart,
productive
procedure.
TheSt.Louis:
development
Varcarolis,
E. M. (2012).
Essentials
of psychiatric
mental health
evidence-based
The egg-laying
chicken
farm has
been found
addednursing:
value Aforcommunication
the agriculturalapproach
productsto(egg
product,
care.Klang
New York
: ElsevierMueang
Saunders.
since 1967 in Ban
sub-district,
Nakhon
and campaigns for marketing promotion) as it can be
Phanom district, Nakhon Phanom province by the
seen from a merchandise slogan for promotion of
Thai References
chickenTranslated
egg poultry farmers’
cooperative. The egg-laying
selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’
chicken farmers preserve the original identity and
The current layer chicken feeding system has not
Boonnarakon,
S.
(2013).
Enhancing
holistic
health
throughout
thesignificantly
ages. Narathiwat
: Faculty
Nursing.
culture of raising them by keeping their chickens in open
changed
from that
of theof past,
butNarathiwat
it has
Rajanagarind
University.
[in
Thai]
houses made of bamboo with thatched roofs which are
been improved with an integration of efforts based on
Bureauand
of easy
Promotion
and Development
of Mental
(2017).
guidelines to promote
mental
health
convenient
to manage
in a tight budget.
They Health.
new
plansOperational
with the well-defined
objectives,
mission
and prevent
health
problems
the elderly.
: Office
of National
Buddhism
Printing
also use the method
of raisingmental
egg-laying
chickens
withoutamong and
strategy.Bangkok
Also, the
egg-laying
chicken
farms have
House. [in
Thai] as compared to other
using highly expensive
technology
been supervised by certain companies from the private
Choonharas,
S.
(2012).
Annual
report
on
the
situation
of
the elderly,
Thailand,
2010.breeds
Bangkok
: TQP. [in inThai]
private sector companies. This is to unite farmers by
sector
that sell
egg-laying
of chickens
order
having a career which begins with raising baby chicks
to maintain the standard of the chicken products.
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

มษายน 2559
- April 2016

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

261

Department of Mental Health. (2017). Report on Patients Receiving Psychiatric Services. Retrieved April 2017,
pattern 1 and 3
from http://indi.dtam. moph.go.th/index.php?option=com content&view=article&id=87&Itemid=154. [in Thai]
1 – by farmers,
Hatthakij, U. (2014). Holistic nursing that combines Eastern wisdom. Songkhla : Max Media Y2K Press Co., Ltd. [in Thai]
rs and consumers
Institute for Population and Social Research, Mahidol University. (2012). Population gazette, Mahidol University.
onsumers (4.16%).
Nakhon Pathom: Institute for Population and Social Research, Mahidol University. [in Thai]
mers, compilers,
Nanthaboot, K. et al. (2012). Strengthening leadership skills in health promotion for older people. Bangkok : TQP. [in Thai]
nsumers (32.61%)
National Statistical Office of Thailand. (2017). Report on Elderly Population. Retrieved April 2012, from http://www.
nsumption within
dop.go.th/main/knowledge_detail.php?id=244b4e9c36e 2175fa006417aaf39b81f&type=34. [in Thai]
mocratic Republic
Sukhothai Thammathirat Open University. (2012). Medical anthropology and sociology (7th Ed.). Nonthaburi: Sukhothai
aht per day. This
Thammathirat Open University Printing House. [in Thai]
Thai Traditional Medicine Department. (2017). Introduction to Thai Traditional Medicine. Retrieved April 2017, from
http://www.dmph.go.th. [in Thai]
Wongkhwanklom, M. (2015). National and international health conference in Nakhon Phanom during 7-10 July 2515
at Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Phanom. Nakhon Phanom: Boromarajonani College of Nursing,
bon Administration
Nakhon Phanom. [in Thai]
010). The whole
ney and spending
ful to the farmers
business. All the
trategic plans for
d in a database as
l plan of Nakhon
nt of agricultural
in the areas both
hboring areas has
tury.
te the creation of
ucts (egg product,
tion) as it can be
or promotion of
andard and Safe.’
system has not
e past, but it has
efforts based on
bjectives, mission
cken farms have
s from the private
chickens in order
hicken products.
chicken farm in
Phanom province

