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การสร้างเครือข่ายสุขภาพในชุมชนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
Community Health Networking for Mental Health Promotion and
Problem Prevention in the Elderly
สมเกียรติ สุทธรัตน์
Somkiat Suttharat
บทคัดย่อ
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ส่งเสริมสุขภาพ ทั้งนี้การทำ�งานด้านสุขภาพแบบเครือข่ายสุขภาพ
บทนำ�
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channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic
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ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ผูส้ งู อายุในประเทศไทยมีจ�ำ นวน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (กองสุขศึกษา, 2556) ทั้งนี้เพราะสมาชิก
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ปัญหาก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปด้วย สอดคล้องกับการสำ�รวจสุขภาวะ
pattern 1 andผูส้ 3งู อายุไทยพบว่า ผูส้ งู อายุทมี่ อี ายุระหว่าง 60 ถึง 64 ปีจะมีปญั หา
1 – by farmers,
การเคลื่อนไหวร่างกายร้อยละ 2.5 พออายุ 65 ถึง 69 ปี อายุ 70
rs and consumers
ถึง 74 ปี อายุ 75 ปีขึ้นไป ปัญหาการเคลื่อนไหวร่างกายเพิ่มเป็น
onsumers (4.16%).
ร้อยละ 2.7 3.2 และ 4.1 ตามลำ�ดับ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
mers, compilers,
ผู้สูงอายุไทย, 2558) สูงอายุไทยร้อยละ 95 มีปัญหาสุขภาพ ได้แก่
nsumers (32.61%)
โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 41.4) เบาหวาน (ร้อยละ18.2)
nsumption within
ข้อเข่าเสื่อม (ร้อยละ 8.6) พิการ (ร้อยละ6) ซึมเศร้า (ร้อยละ1)
mocratic Republic
ตามลำ � ดั บ (สำ � นั ก งานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสุ ข ภาพจิ ต , 2560)
aht per day. This
ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุทั้งที่มีปัญหาสุขภาพและไม่มี
ปัญหาสุขภาพจำ�เป็นต้องได้รับการดูแลจาก วัยแรงงาน สำ�หรับ
ประเทศไทยในปี 2557 มีคนวัยแรงงาน (อายุ 15 ถึง 59 ปี) 4.3 คน
ต่อผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 1 คน ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าจะมี
วัยแรงงาน 2 คนต่อผู้สูงอายุ 1 คน (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย, 2558) จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นได้ว่าภาระ
bon Administration
การดูผู้สูงอายุจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น การป้องกันปัญหาและ
010). The whole
การส่งเสริมสุขภาพจึงเป็นสิง่ สำ�คัญยิง่ ในการลดภาระของประชากร
ney and spending
วัยแรงงานในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ful to the farmers
business. All the
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ
trategic plans for
คำ � ว่ า ผู้ สู ง อายุ ต ามความหมายในพระราชบั ญ ญั ติ
d in a database as
ผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ.2546 กำ�หนดว่า ผู้สูงอายุ หมายความว่า
l plan of Nakhon
บุ ค คลซึ่ ง มี อ ายุ เ กิ น 60 ปี บ ริ บู ร ณ์ ขึ้ น ไปและมี สั ญ ชาติ ไ ทย
nt of agricultural
(พระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุแห่งชาติ พ.ศ.2546) ส่วนคำ�ว่าสุขภาพจิต
in the areas both
องค์ ก ารอนามั ย โลกได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ว่ า สภาวะของบุ ค คล
hboring areas has
ที่มีสุขภาพดี มีความผาสุก มีความคำ�นึงถึงศักยภาพของตนเอง
tury.
สามารถจัดการความเครียดในชีวิตประจำ�วัน ทำ�งานได้อย่างมี
te the creationประสิ
of ทธิผล รวมทั้งมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนและสังคม (World
ucts (egg product,
Health Organization, 2014) ดังนั้นสุขภาพจิตผู้สูงอายุจึงหมาย
tion) as it can รวมถึ
be งสภาวะของบุคคล ซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมี
or promotion สัof
ญชาติไทย ที่มีสุขภาพดี มีความผาสุก มีความคำ�นึงถึงศักยภาพ
ของตนเอง สามารถจัดการความเครียดในชีวติ ประจำ�วัน ทำ�งานได้
andard and Safe.’
อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนและสังคม
system has not
ประเทศไทยมี ก ารเจริ ญ ก้ า วหน้ า ในวิ ท ยาการด้ า นการแพทย์
e past, but it has
efforts based จนทำ
on �ให้ลดอัตราการตายของประชากรไทยในทุกกลุ่มอายุลงได้
และส่งผลให้ประชากรไทยมีอายุยืนยาวขึ้น โดยอายุคาดเฉลี่ย
bjectives, mission
เมื่อแรกเกิด (Life Expectancy at Birth) ของผู้หญิงไทยเพิ่มจาก
cken farms have
ประมาณ 64 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2517-2519 เป็นประมาณ 78 ปี ในปี
s from the private
พ.ศ.2553 ส่วนของผูช้ ายไทยเพิม่ จาก 58 ปี เป็น 71 ปี ในช่วงเวลา
chickens in order
เดียวกัน (United Nations, 2013) แต่การมีอายุยนื ยาวขึน้ ไม่ได้เป็น
hicken products.
chicken farm in
Phanom province
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สิ่งบ่งชี้ว่าผู้สูงอายุไทยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากข้อมูลการสำ�รวจ
สุขภาวะผูส้ งู อายุไทยปี 2556 พบว่า ปัญหาด้านสุขภาพของผูส้ งู อายุ
ที่สูงเป็นอันดับแรกคือ การเคลื่อนไหวร่างกาย (ร้อยละ 57.8)
รองลงมา ได้แก่ ปัญหาด้านการได้ยนิ หรือสือ่ ความหมาย (ร้อยละ 23.8)
การมองเห็น (ร้อยละ 19.2) การเรียนรู้ (ร้อยละ 3.7) ด้านจิตใจหรือ
พฤติกรรม (ร้อยละ 2.6) และสติปัญญา (ร้อยละ 2.2) ทั้งนี้ผู้สูงอายุ
จะมีความผิดปกติเพิม่ มากขึน้ เมือ่ อายุสงู ขึน้ (มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และ
พัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2558)
ในประเด็ น ภาวะสุ ข ภาพจิ ต สำ � นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
ได้ ร่ ว มมื อ กั บกรมสุ ข ภาพจิ ต สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล และสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ จัดทำ�การสำ�รวจสุขภาพจิตคนไทย ปี 2551 2552 และ
2553 โดยใช้แบบสอบถามสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ
ผลการสำ�รวจพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุหรือบุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป
มีคะแนนสุขภาพจิตเท่ากับ 31.44 32.89 และ 33.17 ตามลำ�ดับ
แม้ว่าคะแนนสุขภาพจิตในรอบ 3 ปีจะดีขึ้น แต่เมื่อเทียบกับ
ประชากรกลุม่ อายุชว่ งอืน่ พบว่า กลุม่ ผูส้ งู อายุมคี ะแนนสุขภาพจิต
ต่ำ�สุด และในปี 2554 สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำ�เนินการ
สำ�รวจสุขภาพจิตของประชาชนชาวไทย ระหว่างเดือนพฤษภาคม–
กรกฎาคม พ.ศ.2554 โดยใช้ข้อคำ�ถามสุขภาพจิตฉบับสั้น 15 ข้อ
ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานของกรมสุขภาพจิต และได้สำ�รวจพร้อมกับ
การสำ�รวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2554 ซึ่งผลการ
สำ�รวจสรุปได้ดังนี้ ผู้สูงอายุไทยมีคะแนนสุขภาพจิตโดยเฉลี่ยอยู่ที่
31.98 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสำ�หรับสุขภาพจิตของ
คนไทยทั่วๆ ไป (ค่ามาตรฐาน คือ 27.01-34 คะแนน) ผู้สูงอายุชาย
มีคะแนนสุขภาพจิตสูงกว่าผู้สูงอายุหญิง (คะแนน 32.48 และ
31.58 ตาม ลำ�ดับ) (สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)
หากจะมุ่งประเด็นพิจารณาปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
ประเทศไทยพบว่ามีปัญหา ดังนี้ 1) ความ เครียด 2) ความวิตก
กังวล (พบในทุกกลุ่ม) 3) ซึมเศร้า 4) รู้สึกว่าลูกหลานไม่เคารพ
(พบในทุกกลุม่ ) 5) รูส้ กึ ว่าตนเองถูกลูกหลานทอดทิง้ (กลุม่ ติดสังคม)
6) จูจ้ ขี้ บี้ น่ (พบในทุกกลุม่ ) 7) รูส้ กึ ตนเองไม่มคี ณ
ุ ค่า 8) นอน ไม่หลับ
(พบในทุกกลุ่ม) (สำ�นักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต, 2560)
ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงแบบเสื่อมถอยของร่างกาย
จิตใจ อารมณ์และสังคม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุ
ให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพจิต ส่งผลไปถึงสุขภาพกายและทำ�ให้มี
ความยากลำ�บากในการดำ�เนินชีวิตของผู้สูงอายุมากขึ้น (ฉัตรฤดี
ภาระญาติ, 2558)
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การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ และอธิ บ ายคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ แ ละเป้ า หมายของระบบ
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วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

ที่เกี่ยวกับเครือข่ายสุขภาพ ประกอบด้วย พัฒนาศักยภาพและ
pattern 1 andเสริ3 มสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการส่งเสริม
1 – by farmers,
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต สนับสนุนให้เครือข่าย
rs and consumers
ทุกภาคส่วนมีการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต สำ�หรับ
onsumers (4.16%).
ผลการดำ � เนิ น การด้ า นเครื อ ข่ า ยการดำ � เนิ น งานสุ ข ภาพจิ ต
mers, compilers,
(กรมสุขภาพจิต, 2554) ได้ด�ำ เนินการพัฒนาเครือข่ายการดำ�เนินงาน
nsumers (32.61%)
สุ ข ภาพจิ ต ในภาคเอกชนและประชาชน การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
nsumption within
การดำ � เนิ น งานสุ ข ภาพจิ ต ระหว่ า งประเทศในรู ป แบบการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีสุขภาพจิต การศึกษาดูงาน
mocratic Republic
และการเจรจาเพื่อตกลงความร่วมมือในการดำ�เนินงานสุขภาพจิต
aht per day. This
การดำ�เนินการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตในผู้สูงอายุ ที่อาศัยกรอบการดำ�เนินงานการสร้างสุข
5 มิติ อันประกอบด้วย สุขสบาย สุขสนุก สุขสง่า สุขสว่างและ
สุขสงบ จะประสบผลสำ�เร็จจำ�เป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วน เพราะการการดูแลด้านสุขภาพไม่สามารถดำ�เนินงาน
bon Administration
โดยอาศั ย บุ ค ลากรกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง ภาคี เ ครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพ
010). The whole
ในชุ ม ชน จึ ง เป็ น ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ สำ � คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยกั น ผลั ก ดั น
ney and spending
ให้งานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
ful to the farmers
สำ�เร็จลุล่วงไปได้
business. All the
trategic plans for
เครือข่ายสุขภาพในชุมชน
d in a database as
การดำ�เนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
l plan of Nakhon
สุ ข ภาพจิ ต ในผู้ สู ง อายุ ต้ อ งอาศั ย การพลั ง ความร่ ว มมื อ อย่ า งมี
nt of agricultural
ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว นในสั ง คม โดยอาศั ย การสื่ อ สารเพื่ อ
in the areas both
แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ของสมาชิกในเครือข่าย
hboring areas has
ทีม่ กี ารร่วมมือกันในเรือ่ งต่างๆ ทำ�ให้มพี ลังในการต่อรอง จึงถือได้วา่
tury.
เป็ น ปั จ จั ย สำ � คั ญ ในการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
te the creationเพืof่ อ ให้ เ ข้ า ใจความหมายของภาคี เ ครื อ ข่ า ยด้ า นสุ ข ภาพ
ucts (egg product,
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (2556) ได้ให้ความหมาย ไว้วา่ หมายถึง
tion) as it can กลุ
be่มคน กลุ่มองค์กร กลุ่มหน่วยงานหรือกลุ่มเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว
or promotion หรืofอจัดรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน ประเภทเดียวกัน หรือพื้นที่เดียวกัน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายสุขภาพของชุมชน ซึง่ อาจมีปฏิสมั พันธ์
andard and Safe.’
ระหว่างกันเพื่อคัดเลือกบุคคลให้เป็นตัวแทนกลุ่มโดยมีเป้าหมาย
system has not
การดำ�เนินกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนในแนวทาง
e past, but it has
efforts based เดีonยวกัน จากความหมายนีจ้ ะเห็นได้วา่ จุดมุง่ หมายของการรวมกลุม่
เพื่อเกิดเป็นภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
bjectives, mission
คือการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน
cken farms have
เครือข่ายสุขภาพในชุมชนแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
s from the private
(กองสุขศึกษา, 2556)
chickens in order
1. เครือข่ายภาคประชาชน เป็นเครือข่ายที่สมาชิกเป็น
hicken products.
ประชาชนในชุมชน ซึ่งรวมกลุ่มกันอยู่ในรูปของ
chicken farm in
Phanom province
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		 1.1. คณะกรรมการหมู่บ้าน
		 1.2. กลุ่มองค์กรหรือชมรม สมาคมต่างๆ ได้แก่
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมอาชีพ
หรือกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น ชมรมต่างๆ ได้แก่ ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น ชมรมผูส้ งู อายุ ชมรมแม่บา้ น ชมรมสร้าง
สุขภาพ หรือชมรมออกกำ�ลังกาย เป็นต้น
		 1.3 กลุ่ ม แกนนำ � ทางสั ง คมที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
การดำ�เนินงาน ได้แก่ กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน พระ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น
2. เครือข่ายภาครัฐ เป็นเครือข่ายทีส่ มาชิกเป็นเจ้าหน้าที่
จากสถานบริการสุขภาพ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ�ตำ�บล
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ สำ�นักงาน
สาธารณสุขอำ�เภอ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด) และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียนเกษตรพัฒนาชุมชน องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลเทศบาล เป็นต้น
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการสร้างเครือข่ายสุขภาพในชุมชน
เพือ่ การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผูส้ งู อายุ
ต้องอาศัยเครือข่ายสุขภาพในชุมชน ซึ่งเครือข่ายสุขภาพในชุมชน
มีหลายประเภท แต่หากมีจดุ มุง่ หมายเดียวกันนัน่ ก้อคือการทำ�งาน
ด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชน
การสร้างเครือข่ายสุขภาพในชุมชนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
การดำ � เนิ น งานสาธารณสุ ข องไทยในปั จ จุ บั น มั ก
ดำ�เนินการในรูปของเครือข่ายสุขภาพ ทั้งเครือข่ายภาคประชาชน
และเครื อ ข่ า ยภาครั ฐ ทำ � ให้ ง านด้ า นสาธารณสุ ข ของประเทศ
มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น สามารถ
เข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่ายขึ้น ซึ่งการมีเครือข่ายสุขภาพที่เข้มแข็ง
เป็นแรงผลักดันที่สำ�คัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางสาธารณสุข
ของประเทศ ดังนั้นการสร้างเครือข่ายสุขภาพในชุมชนเพื่อการ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต และป้ อ งกั น ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ในผู้ สู ง อายุ
ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว นในชุ ม ชน โดยมุ่ ง เน้ น
กระบวนการจัดการของเครือข่าย การจัดโครงสร้างเครือข่ายที่มี
ความหลากหลายรู ป แบบ แต่ ที่ สำ � คั ญ และเป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ทั่ ว ไป
มี 2 รูปแบบคือ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2556)
1. รูปแบบแนวดิ่ง
เป็นโครงสร้างเครือข่ายตามอำ�นาจหน้าที่ ที่มีการจัด
ลำ�ดับขัน้ ลดหลัน่ กันลงไปตามโครงสร้างบังคับบัญชา การมอบหมาย
หน้าที่เป็นแบบรับคำ�สั่งจากบนลงล่าง เช่น เครือข่ายสถานบริการ
ด้ า นสุ ข ภาพภาครั ฐ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย กระทรวงสาธารณสุ ข
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอ และ
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล เป็นต้น
3. กิจกรรมเครือข่ายสำ�คัญกว่าโครงสร้าง ระเบียบ
The results
of
study
revealed
that
egg
distributing
channels
comprised
4 channels in pattern 1 and 3
2. รูปแบบตามแนวนอน
ข้อบังคับของเครือข่าย
channels in pattern
2. The
of ประสานงาน
pattern 1 forการdomestic distributions
channel อ1ข่า–ยเป็byนทีfarmers,
เป็นโครงสร้
างเครื4อข่channels
ายที่เน้นการ
4. ควรทำ�ให้were:
กิจกรรมของเครื
่น่าสนใจและ
compilers,
middlemen,
retailers
and
consumers
(51.98%),
channel
2
–
by
farmers,
compilers,
retailers
and
consumers
มอบหมายงานและความร่วมมือในแนวราบเป็นหลัก มีความใกล้ชดิ
เป็นประโยชน์
(26.73%),
channel
3
–
by
farmers,
retailers
and
consumers
(17.13%),
and channel
farmers
แบบเครือญาติ ใช้วิธี ขอความร่วมมือในการทำ�งาน เช่น เครือข่าย
5. เครื4อ–ข่by
ายควรยื
ดหยุand
่นได้ทconsumers
ั้งในเรื่องระเบี(4.16%).
ยบ ข้อตกลง
Patternองค์2 กhad
3
channels
in
domestic
and
foreign
distribution
of
eggs:
channel
1
–
by
farmers,
compilers,
รที่ดูแลสุขภาพประชาชนในระดับชุมชน ซึ่งประกอบด้วย วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและการเปลี่ยนแปลง
middlemen,
retailers
โรงพยาบาลส่
ง เสริand
ม สุ ขconsumers
ภาพตำ � บล (39.83%),
องค์ ก ารบริchannel
ห ารส่ ว นตำ2�–บลby farmers,
ที่เกิดขึ้นcompliers, retailers and consumers (32.61%)
and channel
3 �–บล
farmers,
and้สูงอายุ
consumers
for จ่consumption
within
เทศบาลตำ
โรงเรียนretailers
วัด ชมรมผู
เป็นต้น (27.56%). The total amount
6. มีofทรัyielded
พยากรทีเ่ eggs
พียงพอที
ะทำ�ให้เครือข่ายดำ
�รงอยูไ่ ด้
Nakhon Phanom
and neighboring
including
to วLao
People’s
Democratic Republic
เครืprovince
อข่ายสุขภาพมี
ส่วนสำ�คัญอย่provinces
างยิ่งต่อความสำ
�เร็จ those exported
ผู้เขียนได้
ิเคราะห์
ข้อเสนอแนวทางการพั
ฒนาเครือข่าย
was 29,362
trays
for each
tray
eggsต per สุday
whichมwere
bahtตper
day.
ของการดำ
�เนินwith
งานส่30
งเสริeggs
มสุขภาพจิ
ตและป้
องกัorนปั125,837
ญหาสุขภาพจิ
ขภาพในชุ
ชน เพืworth
่อการส่ง304,970
เสริมสุขภาพจิ
และป้
องกัThis
นปัญหา
้สูงอายุ capital
ดังนั้นจึงinมีคBan
วามจำKlang
�เป็นทีvillage
่จะทำ�ให้which
เครือข่earned
ายสุขภาพ
สุขภาพจิ
อายุ สู่ความเข้มแข็งยั่งยืนเพิ่มเติม ดังนี้
was theในผูworking
9,149,100
bahtตในผู
per้สูงmonth.
มีความเข้มแข็งและยั่งยืน กองสุขศึกษา (2556) ได้เสนอแนวทาง
1. สมาชิกเครือข่ายสร้างบรรยากาศทีเ่ ป็นมิตร มีความรัก
Keywords
:
Egg-laying
Chicken
Farmers’
Cooperative
/
Marketing
Channels
/ Consumers
การพัฒนาเครือข่ายสู่ความเข้มแข็งยั่งยืนไว้ 5 ข้อ ดังนี้
สามัคคี มีความเอื
้ออาทรซึ่งกันและกันทั้งต่อสมาชิกเครือข่ายและ
1. จัดเวทีประชาคมเข้าใจปัญหาสุขภาพของท้องถิ่น ต่อผูส้ งู อายุ ซึง่ สามารถแสดงออกมา เช่น การไตร่ถามชีวติ ความเป็นอยู่
การแสดงออกถึ
งความห่
่งกัTambon
นตามวาระโอกาสที
่เหมาะสม
มีความรู้สึกเป็นเจ้Introduction
าของปัญหาและกิจกรรม
(80 weeks)
to complete
(Banวงใยซึ
Klang
Administration
การเสนอตั
ช่วยเหลื
อซึ่งกันและกั
เป็นต้น The whole
ส่วนร่วมในการคิ
และวางแผนปฏิ
บัติงาน และ Office.
Creating2.theมีstability
of foodดsupply
is extremely
2012 ว&เข้าBan
Klang’s
Eggs.น2010).
2. ผู้นำ�เครืfor
อข่าmaking
ยมีภาวะผูmoney
้นำ� เสียสละ
วิสัยทัศน์ และ
ประเมิnot
นผลการทำ
งานboth farmers themselves and
important,
only �for
process to complete
andมีspending
เป็ น แบบอย่
า งในการดำ �isเนิreally
น ชี วิ ตhelpful
และการทำto� งานเพื
่ อ ดู แ ลและ
3. มีการติดacross
ต่อสือ่ สารระหว่
างสมาชิ
กเครืsupply
อข่าย เป็นการ it within
business entrepreneurs
the whole
food
the community
the farmers
้สูงอายุof doing a business. All the
กไปยังสมาชิ
อื่น agriculture
chain, สร้
butางความเข้
also forาใจจากสมาชิ
the development
ofกThai
and พัtoฒนาสุ
theขภาพของผู
sustainability
3. มีงบประมาณทีเ่ พียงพอสำ�หรับการปฏิบตั งิ านในการ
สร้าagricultural
งความสัมพันธ์careers.
ทางสังคมระหว่
างสมาชิthat
กเครือข่าย
and security of4.Thai
One thing
details as such and the appropriate strategic plans for
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ทั้งเป็นแบบทางการหรือไม่เป็นทางการ
reflects the stability is income. It is obvious that farmers
the specific areas have been compiled in a database as
4. สมาชิกให้เกียรติซงึ่ กันและกัน เคารพในความคิดของ
5. การแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างสมาชิกในเครือข่าย เช่น
must have more income than the overall expense in
indicators
for
developing a successful plan of Nakhon
บุคคลอื่น มีการยกย่องให้กำ�ลังใจซึ่งกันและกัน เมื่อดำ�เนินงาน
การจัดเวทีชาวบ้าน การศึกษาดูงาน การจัดประชุม
order to show that
they have really earned a profit from
The �development
of agricultural
ด้านผูส้ province.
งู อายุประสบผลสำ
เร็จ มีการยกย่องชมเชย
และแลกเปลีย่ น
เมือ่ มุง่ เน้นไปทีผ่ สู้ งู อายุโดยตรงในการดำ�เนินการส่งเสริม Phanom
their own
business.
For
this
reason,
raising
the
awareness
products
such
as
eggs
to
be
sufficient
in
the
areas
both
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of entire
supply
is วconsiderably
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ในชุfood
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ประชาคม the original identity and
chickenส่วนร่
farmers
The current layer chickenบทสรุ
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