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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม Participatory Action Research นี้ มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนา
รูปแบบการพึง่ ตนเอง ในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุทมี่ ี ปญหาปวดเมือ่ ยกลามเนือ้ กระดูกและขอ ภายใตกฎบัตรออตตาวา
กลุมตัวอยางจํานวน 40 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือผูสูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ
60 ปขึ้นไป ที่สามารถชวยเหลือตนเองได จํานวน 40 คน และกลุมสนับสนุนที่เปนภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ ไดแก
ผูนําชุมชนตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข ตัวแทนองคการบริหารสวนตําบล ตัวแทนเจาหนาทีส่ าธารณสุขโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลศรีสุข จํานวน 13 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเชิงปริมาณ 30 ขอ ที่ผานการหาคาความ
ตรงไดคา IOC เทากับ 0.90 และคาความเที่ยง Reliability = 0.86 วิธีดําเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ไดแก การวางแผน
การปฏิบัติตามแผน การสังเกตโดยการเยี่ยมบาน และการสะทอนกลับ กิจกรรมประกอบดวย การดําเนินการตาม
กิจกรรมลงพื้นที่ทําประชาพิจารณกับกลุมญาติ ผูนําชุมชน ผูมีสวนไดสวนเสีย กลุมผูสูงอายุที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน
40 คน กลุมเครือขายสนับสนุนจํานวน 13 คนและประชาชนทั่วไปที่สนใจกิจกรรมที่ 2 การจัดอบรมกลุมตัวอยางและ
กลุมสนับสนุน ใหความรู 3 อ. ไดแก อาหาร ออกกําลังกายและอารมณ พรอมแจกคูมือมีวิทยากรรวมไดแก พยาบาล
วิชาชีพ ใหความรูดานอาหาร มีอาสาสมัคร จัดกิจกรรมออกกําลังกาย จํานวน 18 ทา และมีเจาอาวาสมารวมทุกครั้ง
หลังฉันเพล จัดกิจกรรมสนทนาธรรม ทําสมาธิเพื่อสงเสริมดานอารมณจํานวน 8 ครั้งระยะเวลา 2 เดือน ผลกิจกรรม
ที่ 3 การสังเกตติดตาม เยีย่ มบาน โดยกลุมเครือขายเมือ่ ปฏิบตั ติ อทีบ่ าน เพือ่ ใหเกิดกิจกรรมการพึง่ ตนเองดานการดูแล
สุขภาพทีต่ อเนือ่ งและยัง่ ยืน กิจกรรมที่ 4 ทําใหไดรูปแบบพึง่ ตนเองในดานการสงเสริมสุขภาพ ผูสูงอายุ การเก็บรวบรวม
ขอมูลกอนและหลังการอบรม การสังเกตแบบมีสวนรวม วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ Mean SD และ Paired
t-test
ผลการศึกษาพบวา การพัฒนารูปแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่มีปญหา
ปวดเมื่อยกลามเนื้อและขอ โดยการเปรียบเทียบกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน เปนหญิง 27 คน คิดเปนรอยละ 67.5
1
2

3

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาวะผูนําและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา,รองประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาวะผูนําและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย อาจารยที่ปรึกษาหลัก
อาจารยประจําหลักสูตร สาขาภาวะผูนําและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อาจารยที่ปรึกษารวม
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ชาย 13 คน คิดเปนรอยละ32.5 เฉลี่ยอายุจํานวนมากที่สุดอยูในชวง 60-69 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 70 การ
ศึกษาสวนใหญจบชั้นประถมศึกษา จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 92.5 ภายหลังการจัดกิจกรรมเปรียบเทียบความรู
กอนการอบรมและหลังการอบรม ดานอาหาร การออกกําลังกาย และอารมณ มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ P<0.001 คาความพึงพอใจอยูในระดับมาก และไดรูปแบบการพึง่ ตนเองในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ อยางเปน
รูปธรรม
คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบการพึ่งตนเอง การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
Abstract
The participatory action research aimed to study circumstance and model development of
self reliance in health promotion among the elderly ,which had got a musculo skeletal pain, under
the Ottawa Charter by participatory action in Lompai village ,Srisuk subdistrict, Sichomphu district
Khon Kaen province. The samples were 40 elderly person which had a musculoskeletal pain at back,
legs and knee at less 3 months ago and were the patients at Lompai health promotion hospital
selected by purposive sampling. Secondly ,set meeting by participation of the group of the people
in the village such as Tumbol administrator personal, the village revolving funds, a group of
Au-So-Mo and health personnel from Si suk health promotion hospital, 40 of elderly sample and
advocated net work group were 13 persons such as Tumbol administrator personal ,the village
revolving funds, a group of Au-So-Mo and health personnel from Si suk health promotion hospital.
There were 53 participants agreed to participate in the research activities. The second activity were
training program for 8 weeks equal to 2 months such as food exercise and emotion. The profession
nurse took part of food in detail. The Au-So-Mo took part of exercise. The head monk took part of
emotion by meditation teaching and practice. The 3rd activity were observe by the group net-work
had activities of home visit for follow up sample group 40 elderly. The 4th activity were reﬂex all of
sample group had practiced and promoted self-reliance in health promotion in take care themselves
and got a model development Data collection by using questionnaire, In-depth interview ,participant
and non-participatory observation and group discussion. Data analysis by percentage, mean, S.D.
and paired t-test.
The development model of self-reliance in health promotion among the elderly which had
a musculoskeletal pain at back, leg. The result after intervention were, the 40 persons of elderly
sample group were 27 female equal to 67.5% and 13 male equal to 32.5%. Everage of the most
were 60-69 years old 28 persons equal to 70%. Education mostly about 34 equal to 92.5% were
complete elementary school. To compare knowledge before and after training about foods, exercise
and emotion were statistical different equal to p value <0.001 and satisfaction scale were at a high
level.
Keywords : Model Development of Self-Reliance ,Health Promotion among Elderly
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1. บทนํา
ป พ.ศ.2580 พบประชากรโลกมีแนวโนม เพิม่ ขึน้
8725.7 ลานคน และทวีปยุโรปเปนประเทศทีม่ ปี ระชากร
ผูสูงอายุมากกวาประชากรเด็ก รอยละ 22.3 ทวีปยุโรป
และอเมริกา ถือเอาผูที่มีอายุ 65 ปขึ้นไปเปนผูสูงอายุ
ทวีปเอเชีย ถือเอาผู ที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปเปนผู สูงอายุ
จํานวนผูสูงอายุโลกจะเพิม่ ขึน้ ในป พ.ศ.2558,2563 และ
พ.ศ.2568 เปนรอยละ 12.3,13.6 และ15.0 ตามลําดับ
ป พ.ศ.2555 ประเทศไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุ มีประชากร
อายุ 60 ปขึ้นไปประมาณ 8.1 ลานคน คิดเปน รอยละ
12.59 ของประชากรทัง้ หมด คาดการณวาในป พ.ศ. 2568
จะเพิ่ ม เปนรอยละ 20 ประเทศไทยเขาสู สั ง คมผู สู ง
อายุอยางเต็มตัวในปจจุบนั (สถาบันประชากร และสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552) กษม ชนะวงศ และคณะ.
(2557) จากการศึกษาการจัดการเรียนการสอนผลลัพธ
และผลกระทบของการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน: กรณีศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยใชวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกอันจะเปนประโยชน
ตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สรุปผลการวิจัย
ดานผลลัพธอันประกอบดวย ดานคุณภาพบัณฑิต ดาน
คุณภาพของอาจารยผูสอน ดานคุณภาพหลักสูตร ดาน
การประเมินผล จําเปนตองไดรับการพัฒนาไปพรอมกัน
ทั้ง 4 ดาน เพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในทางการศึกษา และ
แผนบูรณาการพัฒนาสุขภาพกลุมวัยผูสูงอายุ พ.ศ. 25562566 เนนเรื่องการจัดการใหมีการดูแลกลุ มเปาหมาย
เฉพาะ โดยมีกลุมผูสูงอายุเปนกลุมเปาหมายหนึ่ง ซึ่งมี
ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1) สนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ
และปองกันปญหาสุขภาพที่พบบอยในผูสูงอายุและการ
คัดกรอง Geriatric Syndromes
ยุทธศาสตรที่ 2) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ที่มีคุณภาพเชื่อมโยงมาตรฐานการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
ที่บาน (Home Health Care)
ยุทธศาสตรที่ 3) พัฒนาการมีสวนรวมของสถาน
พยาบาล ครอบครัว ชุมชน และทองถิน่ ในการดูแลสุขภาพ
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ผูสูงอายุ ในดาน
1. พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวใน
ชุมชน
2. ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรพระสงฆกับการ
พัฒนาสุขภาวะและวัดสงเสริมสุขภาพ
3. เมืองที่เปนมิตรกับผูสูงอายุจังหวัดขอนแกน
ประกอบดวย 26 อําเภอ ประชากรทั้งหมด 1.8 ลานคน
มีผูสูงอายุ จํานวน 247,443 คน คิดเปนรอยละ 13.77
ของประชากรทั้งหมด (สสจ. ขอนแกน, 2558) รพ.สต.
บานศรีสุขมีประชากรทั้งหมด 5,927 คน ประชากร
สูงอายุ 835 คน คิดเปนรอยละ 14.08
บริบทชุมชน บานลอมไผ ตําบลศรีสุข แบงเปน
8 หมูบาน จํานวน 1,232 หลังคาเรือน มีโรงเรียน 3 แหง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหง อบต. 1 แหง วัดจํานวน 10
วัดประชากรชาย 2,974 คน ประชากรหญิง 2,953 คน
ประชากรผูสูงอายุ 835 คน สวนใหญจบชัน้ ประถมศึกษา
อาชีพหลักคือเกษตรกร ทําไร ทํานา ทําสวน การใชบริการ
ดานสุขภาพอนามัยตองมารับบริการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลศรีสุข อําเภอศรีชมพู จังหวัดขอนแกน
ดังนัน้ ผูวิจยั ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหา
จึงไดทําการศึกษา เพือ่ พัฒนารูปแบบการพึง่ ตนเองในการ
สงเสริมสุขภาพผู สูงอายุที่มีป ญหาปวดเมื่อยกลามเนื้อ
กระดูกและขอ โดยการสงเสริมการดูแลตนเอง รวมกับ
ภาคีเครือขาย ใหผูสูงอายุที่ปญหาปวดเมื่อยกลามเนื้อ
กระดูกและขอ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ อี ยางตอเนือ่ งและยัง่ ยืน
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพือ่ พัฒนารูปแบบการพึง่ ตนเองในการดูแลสุขภาพ
ผู สูงอายุ ที่มีป ญหาปวดเมื่อยกลามเนื้อ กระดูกและ
ขอในชุ ม ชนบานลอมไผ ตํ า บลศรี สุ ข อํ า เภอสี ช มพู
จังหวัดขอนแกน
3. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม (Participatory Action Research) โดยใชวิธี
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เก็บขอมูลผสมผสานทัง้ เชิงปริมาณ และคุณภาพ การเลือก
กลุมตัวอยางเปนแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ที่มีปญหาปวด
เมื่อยกลามเนื้อ กระดูกและขอ ที่มีอาการ 3 เดือนขึ้นไป
จํานวน 40 คน มารับการรักษาที่รพ.สต.บานศรีสุข
ระหวางเดือนกรกฎาคม 2558–เดือนตุลาคม 2558
กลุมตัวอยาง
ประชากรกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน และกลุม
สนับสนุนจํานวน 13 คน แบงเปน 2 กลุมไดแก
กลุมที่ 1 ผูสูงอายุทมี่ ปี ญหาเจ็บปวยเกิน 3 เดือน
ดวยโรคปวดเมือ่ ยกลามเนือ้ กระดูกและขอ จํานวน 40 คน
กลุมที่ 2 กลุมสนับสนุน ไดแก

กลุมตัวแทนผูนําชุมชน บานลอมไผ จํานวน 1 คน
ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข บานลอมไผ จํานวน 4 คน
ตัวแทนกรรมการชมรมผูสูงอายุบานลอมไผ จํานวน 2 คน
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบานลอมไผ จํานวน 1 คน
ตัวแทนอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุในหมูบานลอมไผจํานวน
2 คน นายกองคการบริ ห ารสวนตํ า บลศรี สุ ข จํ า นวน
1 คน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลศรีสุข จํานวน 1 คน
เจ าหน าที่ ส าธารณสุ ข รพ.สต.บ านศรี สุ ข จํ า นวน
1 คน รวมจํานวน 13 คน
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย ของออตาวา ชารเตอร
กรอบแนวคิดในการวิจัย มี 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. ×ĆĚîđêøĊ÷öÖćø
ÿøšćÜÿĆöóĆîíõćó/ðøąÿćîìĊöÜćî/đêøĊ÷öÙüćöóøšĂöĒÖŠñĎšüĉÝĆ÷/ÙĆéÖøĂÜÖúčŠöđðŜćĀöć÷
2.ýċÖþćĒúąüĉđÙøćąĀŤÿëćîÖćøèŤ

ÿĆöõćþèŤĒïïöĊēÙøÜÿøšćÜ /
ÿĆöõćþèŤđßĉÜúċÖ

1. ÖćøÿøšćÜîē÷ïć÷ÿćíćøèìĊęđĂČĚĂ
êŠĂÖćøÿŠÜđÿøĉöÿč×õćó

ÿĆöõćþèŤĒïïĕöŠöĊēÙøÜÿøšćÜ

ÿîìîćÖúčŠö 1 đîšîðŦâĀćðŦÝÝčïîĆ 2 õćüąóċÜðøąÿÜÙŤĔîĂîćÙê

3. øąéöÿöĂÜĀćĒîüìćÜĒúąóĆçîćÖćøÿŠÜđÿøĉöÿč×õćóõć÷ĔêšÖøĂï
ĒîüÙĉéĂĂêêćüćßćđêĂøŤ (ĂćĀćø ĂĂÖÖĞćúĆÜÖć÷ øŠüöÖĆïÖćøìĞćÿöćíĉ)

2. ÖćøÿøšćÜÿĉęÜĒüéúšĂöìĊęđĂČĚĂêŠĂÿč×õćó

3. ÖćøÿøšćÜđÿøĉöÖĉÝÖøøö ßčößîĔĀšđ×šöĒ×ĘÜ

4. ÖćøóĆçîćìĆÖþąÿŠüîïčÙÙú

đüìĊøąéöÙüćöÙĉé×ĂÜõćÙĊđÙøČĂ×Šć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ

4. øĎðĒïïÖćøÿŠÜđÿøĉöÿč×õćóñĎšÿĎÜĂć÷čìĊęöĊðŦâĀćðüéđöČęĂ÷ ÖúšćöđîČĚĂÖøąéĎÖĒúą×šĂ
éšćîēõßîćÖćø – éšćîĂĂÖÖĞćúĆÜÖć÷ –éšćîÖćøÿŠÜđÿøĉöéšćîĂćøöèŤ

5. ÖćøðøĆïđðúĊę÷îóùêĉÖøøö

ÿćíćøèÿč×

5. Fallow up group
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5. ประโยชนที่ไดรับ
ไดรูปแบบการพึ่งตนเองในการสงเสริมสุขภาพ
ผู สูงอายุที่มีป ญหาปวดเมื่อยกลามเนื้อ กระดูกและขอ
และมีความสามารถในการดูแลสุขภาพในเรือ่ งการสงเสริม
สุขภาพ การปองกัน สมรรถภาพตนเองไดอยางเหมาะสม
ตามบริบทของชุมชนหมูบานลอมไผ
6. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
มี 2 ประเภท คือ เก็บขอมูลเชิงคุณภาพ และเก็บ
ขอมูลเชิงปริมาณจํานวน 30 ขอ
1. เครือ่ งมือเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามมี 4 สวน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ เชน เพศ
อายุ สถานะภาพสมรส ลักษณะรายได
สวนที่ 2 ขอมูลภาวะสุขภาพดานการปวด
เมื่อยกลามเนื้อ กระดูกและขอ
สวนที่ 3 ความรูเกีย่ วกับการสงเสริมพฤติกรรม
ดานโภชนาการ ออกกําลังกายรวมกับการทําสมาธิ
สวนที่ 4 ความพึงพอใจของการมีรปู แบบการ
สงเสริม สุขภาพสูงอายุ
2. เครือ่ งมือเชิงคุณภาพใชแบบสัมภาษณเชิงลึก
แบบสนทนากลุม
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
นําแบบสัมภาษณใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Item Objectiven
Congrunce : IOC) ไดคาดัชนี = 0.9
การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability)
นําเครือ่ งมือไปทดสอบในเบือ้ งตน (Try Out) กับ
กลุ มตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกันกับกลุ มตัวอยาง
จํานวน 30 คน โดยหาคา Conbach Alpha Coefﬁcient
ไดคา Reliability = 0.86
7. วิธีดําเนินการวิจัย
วิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสวนรวม (Participatory
action research) กลุมตัวอยางใชวิธีเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) จํานวน 30 คน เปนผูสูงอายุทั้ง
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ชายและหญิงที่มีปญหาปวดเมื่อยกลามเนื้อ กระดูกและ
ขอ เกิน 3 เดือน และมารับการรักษาที่โรงพยาบาลสง
เสริมสุขภาพตําบลศรีสขุ กับกลุมสนับสนุนภาคีเครือขาย
จํานวน 13 คน ตามกรอบแนวคิดของกฎบัตรออตตาวา
ชาเตอร โดยการมีสวนรวมของชุมชน (Participatory
action research) 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 (Plan) ผูวิจัยไดวางแผน คัดเลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจงกับผูสูงอายุทเี่ ปนผูปวยโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานศรีสุข โดยวิธีประชาพิจารณ
ในชุ ม ชนกลุ มปลั ด องคการบริ ห ารสวนตํ า บลศรี สุ ข
นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีสขุ เจาหนาทีโ่ รงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานศรีสุข ผูใหญบานบานลอมไผ
อาสาสมัครประจําหมู บาน อาสาสมัครผู ดูแลผู สูงอายุ
ผู แทนชมรมผู สู ง อายุ สมาชิ ก องค การบริ ห ารส วน
ตําบลศรีสขุ ผูมีสวนไดสวนเสีย ประชาชนทัว่ ไปทีส่ นใจ และ
กลุมตัวอยาง 40 คน นอกจากการสัมภาษณเพือ่ เก็บขอมูล
เกี่ยวกับผูสูงอายุที่มีปญหาปวดเมื่อยกลามเนื้อ กระดูก
และขอ ผู วิ จั ย ไดสั ง เกตและพู ด คุ ย กั บ ของผู สู ง อายุ
สวนใหญผูสูงอายุเปนเสาหลักของครอบครัวและยังขาด
ความรู ในการพึ่งตนเอง เพื่อชวยในการคนหาปญหา
อุปสรรคในการพึง่ ตนเองของผูสูงอายุทมี่ ปี ญหาปวดเมือ่ ย
กลามเนื้อกระดูกและขอ โดยการเลือกลุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
ขัน้ ตอนที่ 2 (Action) การจัดกิจกรรม 3 อ. ไดแก
อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ ใหกับกลุมตัวอยางที่หอง
ประชุ ม โรงพยาบาลสงเสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลบานศรี สุ ข
จํานวน 8 ครัง้ ทุกวันพฤหัสบดีตงั้ แตเวลา 09.00 น.-12.00 น.
ซึ่งกิจกรรมที่ดําเนินการประกอบดวย
กิจกรรมที่ 1 การทําแบบสอบถามกอนการอบรม
(Pre-test) แนะนําปฐมนิเทศกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน
และกลุมสนับสนุนจํานวน 13 คน ทีค่ ดั เลือกและสมัครใจ
เขารวมโครงการ
กิจกรรมที่ 2 การใหความรูเกีย่ วกับ 3 อ.บรรยาย
โดยพยาบาลวิชาชีพและแจกคูมือเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ
ของผูสูงอายุเพื่อนําไปปฏิบัติตอเนื่องที่บาน
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2.1.1 ดานอาหารใหความรูโดยพยาบาลวิชาชีพ
ไดแก การรับประทานอาหารที่เมาะสมและครบ 5 หมูใน
แตละวัน กินใหเหมาะสมกับวัย เคี้ยวงาย เชน ลดหวาน
มัน เค็ม
2.1.2 ดานออกกําลังกายใหความรู ประกอบ
ดวย - ทาดุลยภาพบริหารลมปราณเพื่อสุขภาพ 18 ทา
โดยแมแบบซึง่ เปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
และอาสาสมั ค รผู ดู แ ลผู สู ง อายุ ใช เวลา 30 นาที
(ภาคผนวก ค )
2.1.3 ดานอารมณ ประกอบดวย
- นิมนตพระสงฆ เจาอาวาสสัดพิบูลย
บานลอมไผ หลังฉันภัตตาหารเพลมาสอน การฝกสมาธิ
ไดแกการเดินจงกรม การนั่งสมาธิ ใชเวลา 30 นาทีถึง
1 ชั่วโมง
- การสันทนาการกอนพักรับประทาน
อาหารกลางวัน โดยการรองหมอลําโดยตัวแทนของผูสูงอายุ
ที่มีเคยอาชีพเปนหมอลําและเตนตามจังหวะเสียงแคน
และเสียงกลอง เปนที่สนุกสนานและผอนคลายอารมณ
- พักรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน
ซึ่งเปนอาหารที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ
หมายเหตุ - กิจกรรมดังกลาวปฏิบัติทุก
สัปดาหเปนเวลา 8 สัปดาหตามพันธะสัญญาที่มีตอกัน
ระหวางผูวิจัย ผูสนับสนุนและกลุมตัวอยาง
- การวั ด ประเมิ น ผลโดยใชเครื่ อ งมื อ
แบบสอบเดียวกับกอนการอบรม
ขั้นตอนที่ 3 การเฝาระวังสังเกต (Obseve)
ติดตามการเยี่ยมบานโดยกลุมเครือขายสนับสนุนจํานวน
13 คน เดือนละ 1 ครัง้ เพือ่ สังเกตการณ คอยดูแลใหความ
ชวยเหลือ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่ถูกตองในการดูแลให
เกิดการพึ่งตนเองของผูสูงอายุกลุมตัวอยางในชุมชน
ขั้นตอนที่ 4 ผลการสะทอนกลับ(Reﬂect)
1. ผลการสะทอนกลับในกิจกรรมดังกลาวทําให
ไดรูปแบบการพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่มี
ปญหาปวดเมื่อยกลามเนื้อ กระดูกและขอ บานลอมไผ
ตําบลศรีสขุ อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ซึง่ ทําใหผูปวย

มีการพัฒนาตัวเองในการดูแลสุขภาพและพึง่ ตนเองไดใน
ที่สุด
2. ไดกลุมเครือขายทีม่ อี งคความรูและสามารถ
ใหคําแนะนํา ดูแลชวยเหลือผูสูงอายุในชุมชนอีกตอหนึ่ง
อันจะเปนผลใหผูสูงอายุพงึ่ ตนเองไดในการดูแลภาวะเจ็บ
ปวยเรื่องปวดเมื่อยกลามเนื้อกระดูกและขอใหทุเลาลง
และหายเปนปกติไดในที่สุด
3. ไดพัฒนารูปแบบการพึง่ ตนเองในการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุทมี่ ปี ญหาปวดเมือ่ ยกลามเนือ้ กระดูกและ
ขอ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลกอนและหลังการจัดกิจกรรม
ประกอบดวย
สัมภาษณผู สูงอายุการสัมภาษณผู สูงอายุด วย
แบบสัมภาษณเชิงปริมาณแบบมีโครงสราง จํานวน 30 ขอ
และสัมภาษณแบบเจาะลึกการสังเกตแบบไมมีสวนรวม
และการสนทนากลุม เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนในราย
ละเอียดและมีคุณภาพ
ลงพื้ น ที่ ทํ า ประชาพิ จ ารณกั บ กลุ มในชุ ม ชน
ประกอบดวย ผูนําชุมชน อบต อสม. อผส. ผูดูแล ผูมีสวน
ไดสวนเสียในชุมชนและประชาชนทัว่ ไปนัดกลุมเปาหมาย
จํานวน 40 คน ทีค่ ดั เลือกโดย purposive sampling เพือ่
ชี้แจงรายละเอียดและนัดมาประชุมที่หองประชุมรพ.สต.
บานศรีสุข เพื่อทํากิจกรรมตามกําหนด
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจยั ไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร
และใชโปรแกรมสําเร็จรูปคํานวณคาทางสถิติ ซึ่งแยก
วิเคราะหตามลําดับ ดังนี้
1. ศึกษาขอมูลพืน้ ฐานของผูกรอกแบบสอบถาม
ซึ่งเปนผู สูงอายุตามเกณฑ จํานวน 40 คน โดยการ
แจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ ผูสูงอายุ
กลุมตัวอยางจํานวน 40 คน เปนเพศหญิง 27 คน คิดเปน
รอยละ 67.5 เพศชาย 13 คน คิดเปนรอยละ 32.5
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ผู สูงอายุอยู ในกลุ มอายุ 60-69 ป มีจํานวนมากที่สุด
จํานวน 28 คน เทากับรอยละ 70 รองลงมาคือกลุมอายุ
70-79 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 25 และมีอายุ
80 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5 สถานภาพสมรสคู
มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 60 สถานภาพสมรส
หมาย /หยา / แยก รอยละ 40 ระดับการศึกษา ผูสูงอายุ
สวนใหญรอยละ 92.5 จบประถมศึกษา พออานออกเขียน
ไดสามารถอานคูมือในการปฏิบัติตัวการสงเสริมสุขภาพ
จากภาวะเจ็ บ ป วยด วยอาการปวดเมื่ อ ย เจ็ บ หลั ง
เจ็บกลามเนือ้ ปวดขอและปวดกระดูก ไดอยางเขาใจและ
ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูวิจัย หลังการอบรมและนําไป
ปฏิบัติตอที่บาน
2. วิเคราะหเปรียบเทียบความรูในดานอาหาร/
ออกกําลังกาย/ อารมณ และ 2 ส. คือดืม่ สุราและสูบบุหรี่
จากกลุมตัวอยางผูสูงอายุตามเกณฑจํานวน 40 คน ดวย
สถิติเปรียบเทียบ Paired- t-test
ในดานอาหารผลการวิเคราะหพบวา คะแนน
ความรู ดานการออกกําลังกาย หลังการอบรมเพิ่มขึ้น
(Mean=11.67 S.D.=0.91 เพิ่มขึ้นจากกอนการอบรม
(Mean=9.87 S.D.=0.93) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ< .01
ในดานการออกกําลังกายผลการวิเคราะหพบ
วา คะแนนความรูดานการอาหารหลังการอบรมเพิ่มขึ้น
(Mean=6.57 S.D.=0.94) เพิ่มขึ้นจากกอนการอบรม
(Mean=6.57 S.D.=0.71) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ< .01
ในด านอารมณ ผลการวิ เ คราะห พบว า
คะแนนความรู ดานการอารมณหลังการอบรมเพิ่มขึ้น
(Mean=7.45 S.D.=0.86) เพิ่มขึ้นจากกอนการอบรม
(Mean=7.45 S.D.=0.71) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ< .01
8. สรุปผลการวิจัย
จากการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการ
พึ่ ง ตนเองในการสงเสริ ม สุ ข ภาพผู สู ง อายุ ที่ มี ป ญหา
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ปวดเมื่ อ ยกล ามเนื้ อ กระดู ก และข อ บ านลอมไผ
ตําบลศรีสุข อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน สรุปผลการ
วิ จั ย พบวา ขอมู ล ทั่ ว ไปของกลุ มตั ว อยาง ผู สู ง อายุ
ที่มีปญหาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 60-69 ป
มากที่สุด รอยละ 67.5 และ32.5 ตามลําดับ สถานภาพคู
รอยละ60.0 การศึกษา สวนใหญ ระดับประถมศึกษา
รอยละ 92.5 อาชีพเกษตรกรรม รอยละ 47.2 รายได
สวนใหญ 2501-5000 บาท/เดือน รอยละ 80.0 รายได
สวนใหญมาจากรายไดของตนเอง รอยละ 50 รายได
สวนใหญมากกวารายจาย รอยละ 72.5 สวนใหญไมมี
โรคประจําตัว รอยละ 67.5
9. อภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาพบวา การประเมิ น ความรู การ
พึ่งตนเองของผู สูงอายุในการดูแลสุขภาพ ในภาพรวม
พบวา ความรูดานการออกกําลังกาย อาหารและอารมณ
หลั ง การอบรม เพิ่ ม ขึ้ น จากกอนการอบรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) สอดคลองกับการ
ศึกษาของ กงพันธ แกมนิล (2556) วชิราวุธ บุญผลภิรมณ
(2555) และไมสอดคลองกับวิโชติผาผิวดี (2556)
โดยสรุปแลว การศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
พึ่งตนเองในการสงเสริมสุขภาพผู สูงอายุ บานลอมไผ
ตําบลศรีสขุ อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน โดยการมีสวน
รวมของภาคีเครือขายในชุมชนและใชกลยุทธการประชุม
ระดมความคิดของทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อหาแนวทาง
แกไขพฤติกรรมผู สูงอายุและรวมกําหนดกิจกรรมการ
ดําเนินในการประชุม เชนกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมเยีย่ มบาน
และกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน (ปราณปรียา ทรงศรี และ
กุหลาบ ปุริสาร, 2558) และยังมีการใหความรูรวมดวย
กับผู สูงอายุที่เปนกลุ มตัวอยางเปนการเพิ่มองคความรู
ในทุกๆดานใหกับกลุมสนับสนุนนี้ เพื่อชวยกันดูแลใหคํา
แนะนําและชวยติดตามการปฏิบัติตัวของกลุมตัวอยางที่
เปนผูสูงอายุและมีปญหาผูสูงอายุที่มีปญหาเจ็บปวยเกิน
3 เดือน ดวยโรคปวดเมื่อยกลามเนื้อ กระดูกและขอ
จํานวน 40 คน และเปนผูปวยที่มารับการรักษาในโรง
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พยาบาลตําบล (รพ.สต.) บานศรีสุขอําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแกน ซึง่ เปนพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านของนักวิจยั กลุมสนับสนุน
ที่ ไ ดรั บ การอบรมจํ า นวน 13 คน ก็ จ ะเปนผู ดู แ ลให
คําแนะนําและชวยเหลือกลุมตัวอยางทีเ่ ปนผูปวย 40 คน
ในชุมชนไดอยางตอเนื่องและยังยืน
10. ขอเสนอแนะ
เพื่อนําผลการวิจัยไปใชและประยุกตใชในดาน
การบริหารผูบริหารในระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล ควรมีนโยบายและการวางแผนนํารูปแบบการพึ่ง
ตนเองในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุที่มีปญหาเจ็บปวย
ดวยโรคปวดเมื่อยกลามเนื้อ กระดูกและขอเพื่อขยายผล
ทําวิจัยและศึกษาอยางเปนรูปธรรมตอไป
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรวิจยั เกีย่ วกับการสงเสริมสุขภาพประชาชน
กลุมวัยทํางานในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจะไดทราบบริบท
และขนาดปญหาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ จะไดมีการ
ดูแลปองกันโรคที่เกิดจากการทํางานในพื้นที่ได
2. ควรทําวิจยั เกีย่ วกับผลของใชการแพทยทาง
เลือก ตอจากรักษาอาการ ปวดเมื่อยระบบกระดูก และ
กลามเนื้อเปรียบเทียบกับการใชยาแกปวด
3. ควรนํ า รู ป แบบการวิ จั ย นี้ ข ยายผลไปยั ง
หมู บ านอื่ น ในเขตรั บ ผิ ด ชอบ โดยการทํ า วิ จั ย แบบ
Research and Development (R&D) เพือ่ ใหไดรูปแบบ
จากการพัฒนางานวิจัยนี้ตอไป

3.

4.

5.
6.

7.
11. เอกสารอางอิง
1. กงพัฒน แกมนิล. (2556). การพัฒนาศักยภาพในการ
ดูแลตนเองของผูสูงอายุ : บานโคกสะอาด หมูที่ 4
ตําบลหอคํา อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ.
วิทยานิพนธ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
บริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ขอนแกน.
2. กานตกวี กอบสุข. (2554). รูปแบบการสงเสริมสุข
ภาพผูสูงอายุโดยการมีสวนรวมของชุมชน บานโคก

8.

บรรเลง ตําบลบุฤาษี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร.
วิทยานิพนธสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
กษม ชนะวงศ, กุหลาบ ปุริสาร, วีณา อิศรางกูร ณ
อยุธยา, รัชนีบูลยเศรษฐ ภูมิรินทร และอาทิตย ฉัตร
ชัยพลรัตน. (2557) ผลลัพธและผลกระทบของการ
จัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย :
กรณีศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปที่ 4 ฉบับที่ 2
บัณฑิตเอเชีย กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
จีรณัฐ มานะดี. (2556). ประสิทธิผลของโปรแกรม
สุขศึกษาโดยการประยุกตใชทฤษฎีความสามารถตนเอง
รวมกับกระบวนการกลุมในการสงเสริมพฤติกรรม
การออกกํ า ลั ง กายดวยการรํ า เซิ้ ง ในผู สู ง อายุ .
วิทยานิพนธปริญญา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน.
ชนิสรา ไมตรีจติ . (2554). การศึกษาแนวทางในการ
พัฒนาการสงเสริมสุขภาพแกกลุมผูสูงอายุในพืน้ ที่
ตําบลคลองหรัง
ชนาธิป ศรีพรม. (2556). รูปแบบการสงเสริมสุข
ภาพผู สู ง อายุ . วิ ท ยานิ พ นธปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา. รายงานการศึกษา
อิสระปริญญารัฐ มหาบัณฑิต สาขาการปกครองทองถิน่
วิทยาลัยการปกครองทองถิน่ มหาวิทยาลัยขอนแกน.
สาขาวิชา ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมภิ าค มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี
ธงชัย ศรีธน. (2553). ผลของการวางแผนแบบมี
สวนรวมของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพการดูแล
สุขภาพ ตนเองของผูสูงอายุบานคอนฉิมพัฒนา หมู
ที่ 9 ตําบลคอนฉิม อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน.
รายงานการศึกษาอิสระปริญญา
ปราณปรียา ทรงศรี และ กุหลาบ ปุริสาร. (2558).
การเสริมสรางวินัยตอตนเองของนักเรียน โรงเรียน
เทศบาลวัดกลาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน.
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย. ปที่ 5 ฉบับที่ 2
73

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559

(กรกฎาคม-ธันวาคม). หนา 22-29.
9. พิ ณี ว รรณ บู ร ณเจริ ญ . (2554). รู ป แบบการสง
เสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยการมีสวนรวมของชุมชน
บานลุมพุก ตําบลนาดี อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัด
สุรินทร. วิทยานิพนธ ปริ ญ ญาสาธารณสุ ข ศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
10. วชิราวุธ ผลภิรมณ. (2555). การพัฒนาศักยภาพการ
ดูแลสุขภาพของตนเองของผู สูงอายุบ านเกางิ้ว
ตําบลเกางิ้ว อําเภอพล จังหวัดขอนแกน. รายงานการ
ศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาบริหาร สาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
11. วิโชติ ผาผิวดี. (2556). การพัฒนารูปแบบการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุโดยภาคีเครือขายผูสูงอายุในชุมชน.
บานหนองเสือ ตําบลศรีสขุ อําเภอสําโรงทาบ จังหวัด
สุรินทร วิทยานิพนธ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
12. สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ
และสังคมแหงชาติ. (2555).แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แหงชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559. กรุงเทพฯ:
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแหง
และสังคมแหงชาติ.
13. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข.
(2558). แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
พ.ศ. 2556-2566. กรุงเทพฯ
14. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน. (2558)
ขอมูลพืน้ ฐานสํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน:
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน.
15. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข.
(2558). แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
พ.ศ. 2556-2566. กรุงเทพฯ
16. Juan, C.F. et al. (2011). Beneﬁts of a homebased physical exercise program in
74

elderly subjects with type 2 diabetes
mellitus. Endocrinol Nutr, 58(8), 387-394.
17. Shelby, L. Garner. A.F (2014). Pereceived
challenges and supports. Experienced by
the family caregiver of older adult.
18. WHO. (1986). Ottawa Charter for Health
Promotion. First International Conference
on Health Promotion, Ottawa, 21 November
1986. World Health Organization, Retrieved
January 29, 2014, from:http://www.who.int/
hpr/archive/dose/

