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บทคัดยอ
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม Participatory Action Research นี้ มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนา
รปูแบบการพ่ึงตนเอง ในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุทีม่ ีปญหาปวดเม่ือยกลามเน้ือกระดูกและขอ ภายใตกฎบตัรออตตาวา 
กลุมตัวอยางจํานวน 40 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือผูสูงอายุท้ังเพศชายและเพศหญิง อายุ 
60 ปขึ้นไป ที่สามารถชวยเหลือตนเองได จํานวน 40 คน และกลุมสนับสนุนท่ีเปนภาคีเครือขายที่เก่ียวของ ไดแก 
ผนูาํชมุชนตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข ตัวแทนองคการบริหารสวนตําบล ตัวแทนเจาหนาทีส่าธารณสุขโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลศรีสุข จํานวน 13 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามเชิงปริมาณ 30 ขอ ที่ผานการหาคาความ
ตรงไดคา IOC เทากับ 0.90 และคาความเท่ียง Reliability = 0.86 วิธีดําเนินการวิจัยม ี4 ขั้นตอน ไดแก การวางแผน
การปฏิบัติตามแผน การสังเกตโดยการเยี่ยมบาน และการสะทอนกลับ กิจกรรมประกอบดวย การดําเนินการตาม
กิจกรรมลงพื้นที่ทําประชาพิจารณกับกลุมญาติ ผูนําชุมชน ผูมีสวนไดสวนเสีย กลุมผูสูงอายุที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 
40 คน กลุมเครือขายสนับสนุนจํานวน 13 คนและประชาชนทั่วไปท่ีสนใจกิจกรรมที่ 2 การจัดอบรมกลุมตัวอยางและ
กลุมสนับสนุน ใหความรู 3 อ. ไดแก อาหาร ออกกําลังกายและอารมณ พรอมแจกคูมือมีวิทยากรรวมไดแก พยาบาล
วิชาชีพ ใหความรูดานอาหาร มีอาสาสมัคร จัดกิจกรรมออกกําลังกาย จํานวน 18 ทา และมีเจาอาวาสมารวมทุกคร้ัง
หลังฉันเพล จัดกิจกรรมสนทนาธรรม ทําสมาธิเพื่อสงเสริมดานอารมณจํานวน 8 ครั้งระยะเวลา 2 เดือน ผลกิจกรรม
ที ่3 การสังเกตติดตาม เยีย่มบาน โดยกลุมเครือขายเม่ือปฏิบติัตอทีบ่าน เพือ่ใหเกิดกิจกรรมการพ่ึงตนเองดานการดูแล
สขุภาพทีต่อเน่ืองและยัง่ยนื กจิกรรมท่ี 4 ทาํใหไดรูปแบบพึง่ตนเองในดานการสงเสรมิสขุภาพ ผสููงอาย ุการเกบ็รวบรวม
ขอมูลกอนและหลังการอบรม การสังเกตแบบมีสวนรวม วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ Mean SD และ Paired 
t-test
 ผลการศึกษาพบวา การพัฒนารูปแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการพ่ึงตนเองในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่มีปญหา 
ปวดเมื่อยกลามเน้ือและขอ โดยการเปรียบเทียบกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน เปนหญิง 27 คน คิดเปนรอยละ 67.5 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาวะผูนําและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2 ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา,รองประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาวะผูนําและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ วิทยาลัย

บัณฑิตเอเซีย อาจารยที่ปรึกษาหลัก
3 อาจารยประจําหลักสูตร สาขาภาวะผูนําและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อาจารยที่ปรึกษารวม
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ชาย 13 คน คิดเปนรอยละ32.5 เฉล่ียอายุจํานวนมากที่สุดอยูในชวง 60-69 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 70 การ
ศึกษาสวนใหญจบชั้นประถมศึกษา จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 92.5 ภายหลังการจัดกิจกรรมเปรียบเทียบความรู
กอนการอบรมและหลังการอบรม ดานอาหาร การออกกําลังกาย และอารมณ มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิต ิP<0.001 คาความพึงพอใจอยูในระดับมาก และไดรูปแบบการพ่ึงตนเองในการสงเสริมสุขภาพผูสงูอายุ อยางเปน
รูปธรรม

คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบการพ่ึงตนเอง 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 เพ่ิมขึน้ 
8725.7 ลานคน และทวปียุโรปเปนประเทศทีม่ปีระชากร
ผูสูงอายุมากกวาประชากรเด็ก รอยละ 22.3 ทวีปยุโรป
และอเมริกา ถือเอาผูที่มีอายุ 65 ปขึ้นไปเปนผูสูงอายุ 
ทวีปเอเชีย ถือเอาผูที่มีอายุ 60 ปข้ึนไปเปนผูสูงอายุ
จาํนวนผสููงอายโุลกจะเพิม่ขึน้ ในป พ.ศ.2558,2563 และ 
พ.ศ.2568 เปนรอยละ 12.3,13.6 และ15.0 ตามลําดับ
ป พ.ศ.2555 ประเทศไทยกาวสูสังคมผูสงูอายุ มปีระชากร
อายุ 60 ปข้ึนไปประมาณ 8.1 ลานคน คิดเปน รอยละ 
12.59 ของประชากรท้ังหมด คาดการณวาในป พ.ศ. 2568 
จะเพิ่มเปนรอยละ 20 ประเทศไทยเขาสูสังคมผู สูง
อายุอยางเต็มตัวในปจจุบัน (สถาบันประชากร และสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552) กษม ชนะวงศ และคณะ. 
(2557) จากการศึกษาการจัดการเรียนการสอนผลลัพธ
และผลกระทบของการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน: กรณีศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยใชวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกอันจะเปนประโยชน
ตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สรุปผลการวิจัย 
ดานผลลัพธอันประกอบดวย ดานคุณภาพบัณฑิต ดาน
คุณภาพของอาจารยผูสอน ดานคุณภาพหลักสูตร ดาน
การประเมินผล จําเปนตองไดรับการพัฒนาไปพรอมกัน
ทั้ง 4 ดาน เพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในทางการศึกษา และ
แผนบูรณาการพฒันาสุขภาพกลมุวยัผสููงอายุ พ.ศ. 2556-
2566 เนนเร่ืองการจัดการใหมีการดูแลกลุมเปาหมาย
เฉพาะ โดยมีกลุมผูสูงอายุเปนกลุมเปาหมายหนึ่ง ซึ่งมี
ยุทธศาสตร ดังน้ี
 ยุทธศาสตรที่ 1) สนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ
และปองกันปญหาสุขภาพที่พบบอยในผูสูงอายุและการ
คัดกรอง Geriatric Syndromes
 ยทุธศาสตรท่ี 2) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ที่มีคุณภาพเชื่อมโยงมาตรฐานการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
ที่บาน (Home Health Care)
 ยุทธศาสตรท่ี 3) พฒันาการมีสวนรวมของสถาน
พยาบาล ครอบครวั ชมุชน และทองถิน่ในการดแูลสขุภาพ

ผูสูงอายุ ในดาน
 1. พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวใน
ชุมชน
 2. ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรพระสงฆกับการ
พัฒนาสุขภาวะและวัดสงเสริมสุขภาพ 
 3.  เมืองท่ีเปนมิตรกับผูสูงอายุจังหวัดขอนแกน 
ประกอบดวย 26 อําเภอ ประชากรทั้งหมด 1.8 ลานคน 
มีผูสูงอายุ จํานวน 247,443 คน คิดเปนรอยละ 13.77 
ของประชากรท้ังหมด (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 
ประชากรผสููงอาย ุ835 คน สวนใหญจบชัน้ประถมศกึษา 
อาชพีหลกัคอืเกษตรกร ทาํไร ทาํนา ทาํสวน การใชบรกิาร
ดานสขุภาพอนามัยตองมารับบริการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลศรีสุข อําเภอศรีชมพู จังหวัดขอนแกน
 ดังน้ัน ผูวจัิยไดตระหนกัถึงความสาํคัญของปญหา 
จึงไดทาํการศกึษา เพ่ือพัฒนารปูแบบการพึง่ตนเองในการ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุท่ีมีปญหาปวดเมื่อยกลามเนื้อ
กระดูกและขอ โดยการสงเสริมการดูแลตนเอง รวมกับ
ภาคีเครือขาย ใหผูสูงอายุท่ีปญหาปวดเมื่อยกลามเนื้อ 
กระดกูและขอ มคีณุภาพชีวติทีดี่อยางตอเน่ืองและยัง่ยนื

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย
 เพือ่พัฒนารปูแบบการพึง่ตนเองในการดแูลสขุภาพ
ผูสูงอายุ ที่มีปญหาปวดเม่ือยกลามเนื้อ กระดูกและ
ขอในชุมชนบานลอมไผ  ตําบลศรีสุข อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแกน

3.  ขอบเขตของการวิจัย
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม (Participatory Action Research) โดยใชวิธี
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เก็บขอมลูผสมผสานทัง้เชิงปริมาณ และคณุภาพ การเลอืก
กลุมตัวอยางเปนแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sam-
pling) ไดแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ที่มีปญหาปวด
เมื่อยกลามเนื้อ กระดูกและขอ ที่มีอาการ 3 เดือนขึ้นไป 
จํานวน 40 คน มารับการรักษาท่ีรพ.สต.บานศรีสุข 
ระหวางเดือนกรกฎาคม 2558–เดือนตุลาคม 2558
 กลุมตัวอยาง
 ประชากรกลุมตัวอยาง จาํนวน 40 คน และกลุม
สนับสนุนจํานวน 13 คน แบงเปน 2 กลุมไดแก
 กลุมที ่1 ผูสูงอายทุีม่ปีญหาเจบ็ปวยเกนิ 3 เดอืน 
ดวยโรคปวดเมือ่ยกลามเนือ้ กระดกูและขอ จาํนวน 40 คน
 กลุมที่ 2 กลุมสนับสนุน ไดแก

 กลมุตัวแทนผูนาํชุมชน บานลอมไผ จาํนวน 1 คน
ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข บานลอมไผ จํานวน 4 คน 
ตัวแทนกรรมการชมรมผสููงอายบุานลอมไผ จํานวน 2 คน 
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบานลอมไผ จาํนวน 1 คน
ตัวแทนอาสาสมคัรผดููแลผสูงูอายใุนหมบูานลอมไผจาํนวน 
2 คน นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีสุขจํานวน 
1 คน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลศรีสุข จํานวน 1 คน 
เจ าหน าท่ีสาธารณสุขรพ .สต .บ านศรี สุข จํานวน
1 คน รวมจํานวน 13 คน

4.  กรอบแนวคิดในการวิจัย ของออตาวา ชารเตอร
 กรอบแนวคิดในการวิจัย มี 5 ข้ันตอน ดังนี้
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5.  ประโยชนที่ไดรับ
 ไดรูปแบบการพ่ึงตนเองในการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุท่ีมีปญหาปวดเม่ือยกลามเน้ือ กระดูกและขอ 
และมคีวามสามารถในการดแูลสขุภาพในเรือ่งการสงเสรมิ
สขุภาพ การปองกัน สมรรถภาพตนเองไดอยางเหมาะสม
ตามบริบทของชุมชนหมูบานลอมไผ

6. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 ม ี2 ประเภท คอื เกบ็ขอมูลเชิงคณุภาพ และเกบ็
ขอมูลเชิงปริมาณจํานวน 30 ขอ
 1. เครือ่งมอืเชงิปรมิาณ ใชแบบสอบถามม ี4 สวน
  สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุ เชน เพศ 
อายุ สถานะภาพสมรส ลักษณะรายได 
  สวนท่ี 2 ขอมูลภาวะสุขภาพดานการปวด
เมื่อยกลามเน้ือ กระดูกและขอ
  สวนที ่3 ความรเูกีย่วกับการสงเสรมิพฤตกิรรม 
ดานโภชนาการ ออกกําลังกายรวมกับการทําสมาธิ
  สวนท่ี 4 ความพึงพอใจของการมรีปูแบบการ
สงเสริม สุขภาพสูงอายุ
 2. เคร่ืองมือเชิงคุณภาพใชแบบสัมภาษณเชงิลกึ 
แบบสนทนากลุม
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ
 นาํแบบสมัภาษณใหผูทรงคณุวฒุ ิจํานวน 5 ทาน
ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Item Objectiven 
Congrunce : IOC) ไดคาดัชนี = 0.9
 การตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) 
 นาํเคร่ืองมอืไปทดสอบในเบ้ืองตน (Try Out) กบั
กลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันกับกลุมตัวอยาง
จาํนวน 30 คน โดยหาคา Conbach Alpha Coefficient 
ไดคา Reliability = 0.86

7.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 วจัิยเชิงปฏบิตักิารแบบมสีวนรวม (Participatory 
action research) กลุมตัวอยางใชวิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จํานวน 30 คน เปนผูสูงอายุทั้ง

ชายและหญิงที่มีปญหาปวดเมื่อยกลามเนื้อ กระดูกและ
ขอ เกิน 3 เดือน และมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสง
เสรมิสุขภาพตําบลศรีสุข กับกลุมสนบัสนนุภาคีเครอืขาย
จํานวน 13 คน ตามกรอบแนวคิดของกฎบัตรออตตาวา
ชาเตอร โดยการมีสวนรวมของชุมชน (Participatory 
action research) 4 ข้ันตอน
 ขั้นตอนที่ 1 (Plan) ผูวิจัยไดวางแผน คัดเลือก
กลมุตวัอยางแบบเจาะจงกบัผูสงูอายท่ีุเปนผปูวยโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานศรีสุข โดยวิธีประชาพิจารณ
ในชุมชนกลุ มปลัดองคการบริหารสวนตําบลศรีสุข
นายกองคการบรหิารสวนตําบลศรีสขุ เจาหนาท่ีโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานศรีสุข ผูใหญบานบานลอมไผ 
อาสาสมัครประจําหมูบาน อาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุ 
ผู แทนชมรมผู สูงอายุ สมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบลศรสีขุ ผูมสีวนไดสวนเสยี ประชาชนทัว่ไปทีส่นใจ และ
กลมุตัวอยาง 40 คน นอกจากการสัมภาษณเพ่ือเก็บขอมูล
เก่ียวกับผูสูงอายุที่มีปญหาปวดเมื่อยกลามเนื้อ กระดูก 
และขอ ผู วิจัยไดสังเกตและพูดคุยกับของผู สูงอายุ 
สวนใหญผูสูงอายุเปนเสาหลักของครอบครัวและยังขาด
ความรูในการพ่ึงตนเอง เพ่ือชวยในการคนหาปญหา
อปุสรรคในการพึง่ตนเองของผสููงอายทุีม่ปีญหาปวดเมือ่ย
กลามเนื้อกระดูกและขอ โดยการเลือกลุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
 ขัน้ตอนที ่2 (Action) การจดักิจกรรม 3 อ. ไดแก 
อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ ใหกับกลุมตัวอยางที่หอง
ประชุมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานศรีสุข 
จํานวน 8 ครัง้ทกุวนัพฤหสับดีต้ังแตเวลา 09.00 น.-12.00 น. 
ซึ่งกิจกรรมท่ีดําเนินการประกอบดวย
 กิจกรรมท่ี 1 การทําแบบสอบถามกอนการอบรม 
(Pre-test) แนะนาํปฐมนิเทศกลมุตัวอยางจํานวน 40 คน
และกลมุสนบัสนนุจํานวน 13 คน ทีค่ดัเลอืกและสมคัรใจ
เขารวมโครงการ
 กิจกรรมที ่2 การใหความรเูกีย่วกับ 3 อ.บรรยาย
โดยพยาบาลวิชาชีพและแจกคูมือเก่ียวกับภาวะสุขภาพ
ของผูสูงอายุเพื่อนําไปปฏิบัติตอเนื่องที่บาน
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  2.1.1 ดานอาหารใหความรูโดยพยาบาลวิชาชพี
ไดแก การรับประทานอาหารท่ีเมาะสมและครบ 5 หมูใน
แตละวัน กินใหเหมาะสมกับวัย เคี้ยวงาย เชน ลดหวาน 
มัน เค็ม 
  2.1.2  ดานออกกําลังกายใหความรู ประกอบ
ดวย - ทาดุลยภาพบริหารลมปราณเพ่ือสุขภาพ 18 ทา 
โดยแมแบบซึง่เปนอาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมบูาน 
และอาสาสมัครผู ดูแลผู สูงอายุ ใช เวลา 30 นาที 
(ภาคผนวก ค )
 2.1.3  ดานอารมณ ประกอบดวย
   -  นิมนตพระสงฆ เจาอาวาสสัดพิบูลย
บานลอมไผ หลังฉันภัตตาหารเพลมาสอน การฝกสมาธิ 
ไดแกการเดินจงกรม การนั่งสมาธิ ใชเวลา 30 นาทีถึง
1 ชั่วโมง
   -  การสันทนาการกอนพักรับประทาน
อาหารกลางวนั โดยการรองหมอลาํโดยตวัแทนของผสูงูอายุ
ที่มีเคยอาชีพเปนหมอลําและเตนตามจังหวะเสียงแคน
และเสียงกลอง เปนที่สนุกสนานและผอนคลายอารมณ
   -  พักรบัประทานอาหารกลางวนัรวมกนั 
ซ่ึงเปนอาหารท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ
   หมายเหตุ - กิจกรรมดังกลาวปฏิบัติทุก
สัปดาหเปนเวลา 8 สัปดาหตามพันธะสัญญาที่มีตอกัน
ระหวางผูวิจัย ผูสนับสนุนและกลุมตัวอยาง
   - การวัดประเมินผลโดยใชเคร่ืองมือ
แบบสอบเดียวกับกอนการอบรม
 ขั้นตอนที่ 3 การเฝาระวังสังเกต (Obseve) 
ติดตามการเย่ียมบานโดยกลุมเครือขายสนับสนุนจํานวน 
13 คน เดอืนละ 1 ครัง้ เพือ่สังเกตการณ คอยดแูลใหความ
ชวยเหลือ เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติที่ถูกตองในการดูแลให
เกิดการพ่ึงตนเองของผูสูงอายุกลุมตัวอยางในชุมชน
 ข้ันตอนที่ 4 ผลการสะทอนกลับ(Reflect) 
 1.  ผลการสะทอนกลบัในกจิกรรมดงักลาวทาํให
ไดรูปแบบการพ่ึงตนเองในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่มี
ปญหาปวดเม่ือยกลามเน้ือ กระดูกและขอ บานลอมไผ 
ตาํบลศรีสุข อาํเภอสีชมพ ูจงัหวดัขอนแกน ซึง่ทําใหผูปวย

มกีารพัฒนาตัวเองในการดูแลสุขภาพและพ่ึงตนเองไดใน
ที่สุด
 2.  ไดกลุมเครอืขายทีม่อีงคความรแูละสามารถ
ใหคําแนะนํา ดูแลชวยเหลือผูสูงอายุในชุมชนอีกตอหนึ่ง 
อนัจะเปนผลใหผูสูงอายพุึง่ตนเองไดในการดแูลภาวะเจบ็
ปวยเร่ืองปวดเม่ือยกลามเน้ือกระดูกและขอใหทุเลาลง
และหายเปนปกติไดในท่ีสุด
 3.  ไดพัฒนารูปแบบการพึง่ตนเองในการสงเสรมิ
สุขภาพผูสูงอายุทีม่ปีญหาปวดเม่ือยกลามเน้ือ กระดูกและ
ขอ

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
 การเกบ็รวบรวมขอมูลกอนและหลงัการจดักิจกรรม
ประกอบดวย
 สัมภาษณผูสูงอายุการสัมภาษณผูสูงอายุดวย
แบบสัมภาษณเชิงปริมาณแบบมีโครงสราง จาํนวน 30 ขอ 
และสัมภาษณแบบเจาะลึกการสังเกตแบบไมมีสวนรวม
และการสนทนากลุม เพ่ือใหไดขอมูลที่ครบถวนในราย
ละเอียดและมีคุณภาพ
 ลงพื้นท่ีทําประชาพิจารณ กับกลุ มในชุมชน
ประกอบดวย ผูนาํชุมชน อบต อสม. อผส. ผดููแล ผมูสีวน
ไดสวนเสยีในชมุชนและประชาชนทัว่ไปนดักลมุเปาหมาย 
จาํนวน 40 คน ท่ีคัดเลอืกโดย purposive sampling เพ่ือ
ชี้แจงรายละเอียดและนัดมาประชุมท่ีหองประชุมรพ.สต.
บานศรีสุข เพื่อทํากิจกรรมตามกําหนด 

 การวิเคราะหขอมูล
 ผวูจัิยไดทาํการวิเคราะหขอมลูโดยใชคอมพิวเตอร
และใชโปรแกรมสําเร็จรูปคํานวณคาทางสถิติ ซึ่งแยก
วิเคราะหตามลําดับ ดังนี้ 
 1.  ศึกษาขอมลูพ้ืนฐานของผกูรอกแบบสอบถาม 
ซึ่งเปนผูสูงอายุตามเกณฑ จํานวน 40 คน โดยการ
แจกแจงความถี ่(Frequency) และหาคารอยละ ผสูงูอายุ
กลมุตัวอยางจํานวน 40 คน เปนเพศหญิง 27 คน คดิเปน
รอยละ 67.5 เพศชาย 13 คน คิดเปนรอยละ 32.5 
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ผูสูงอายุอยูในกลุมอายุ 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
มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 60 สถานภาพสมรส 
หมาย /หยา / แยก รอยละ 40 ระดับการศึกษา ผูสูงอายุ
สวนใหญรอยละ 92.5 จบประถมศกึษา พออานออกเขยีน
ไดสามารถอานคูมือในการปฏิบัติตัวการสงเสริมสุขภาพ
จากภาวะเจ็บป วยด วยอาการปวดเม่ือย เจ็บหลัง 
เจบ็กลามเนือ้ ปวดขอและปวดกระดกู ไดอยางเขาใจและ
ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูวิจัย หลังการอบรมและนําไป
ปฏิบัติตอที่บาน
 2. วเิคราะหเปรยีบเทยีบความรูในดานอาหาร/ 
ออกกําลงักาย/ อารมณ และ 2 ส. คอืดืม่สรุาและสูบบหุรี่ 
จากกลุมตัวอยางผูสูงอายุตามเกณฑจํานวน 40 คน ดวย
สถิติเปรียบเทียบ Paired- t-test 
  ในดานอาหารผลการวเิคราะหพบวา คะแนน
ความรูดานการออกกําลังกาย หลังการอบรมเพ่ิมขึ้น 
(Mean=11.67 S.D.=0.91 เพ่ิมข้ึนจากกอนการอบรม 
(Mean=9.87 S.D.=0.93) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ< .01
  ในดานการออกกาํลังกายผลการวเิคราะหพบ
วา คะแนนความรูดานการอาหารหลังการอบรมเพ่ิมขึ้น 
(Mean=6.57 S.D.=0.94) เพ่ิมข้ึนจากกอนการอบรม 
(Mean=6.57 S.D.=0.71) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ< .01
  ในด านอารมณผลการวิเคราะหพบว า 
คะแนนความรูดานการอารมณหลังการอบรมเพ่ิมขึ้น 
(Mean=7.45 S.D.=0.86) เพ่ิมข้ึนจากกอนการอบรม 
(Mean=7.45 S.D.=0.71) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ< .01

8.  สรุปผลการวิจัย
 จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
พึ่งตนเองในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ที่มีปญหา

ปวดเมื่อยกล ามเนื้อ กระดูกและขอ บานลอมไผ 
ตําบลศรีสุข อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน สรุปผลการ
วิจัยพบวา ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ผูสูงอายุ
ที่มีปญหาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 60-69 ป 
มากท่ีสุด 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
 ผลการศึกษาพบวา การประเมินความรูการ
พ่ึงตนเองของผูสูงอายุในการดูแลสุขภาพ ในภาพรวม 
พบวา ความรูดานการออกกําลังกาย อาหารและอารมณ 
หลังการอบรม เพ่ิมขึ้นจากกอนการอบรม อยางมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (p-value < 0.001) สอดคลองกับการ
ศึกษาของ กงพันธ แกมนลิ (2556) วชริาวุธ บญุผลภริมณ 
(2555) และไมสอดคลองกับวิโชติผาผิวดี (2556) 
 โดยสรุปแลว การศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
พ่ึงตนเองในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ บานลอมไผ 
ตําบลศรีสุข อาํเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน โดยการมีสวน
รวมของภาคีเครือขายในชุมชนและใชกลยุทธการประชุม
ระดมความคิดของทุกฝายที่เกี่ยวของ เพ่ือหาแนวทาง
แกไขพฤติกรรมผูสูงอายุและรวมกําหนดกิจกรรมการ
ดาํเนนิในการประชมุ เชนกจิกรรมโฮมรมู กจิกรรมเยีย่มบาน 
และกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน (ปราณปรียา ทรงศรี และ 
กุหลาบ ปุริสาร, 2558) และยังมีการใหความรูรวมดวย
กับผูสูงอายุท่ีเปนกลุมตัวอยางเปนการเพิ่มองคความรู
ในทุกๆดานใหกับกลุมสนับสนุนน้ี เพ่ือชวยกันดูแลใหคํา
แนะนําและชวยติดตามการปฏิบัติตัวของกลุมตัวอยางท่ี
เปนผูสูงอายุและมีปญหาผูสูงอายุที่มีปญหาเจ็บปวยเกิน 
3 เดือน ดวยโรคปวดเมื่อยกลามเนื้อ กระดูกและขอ 
จํานวน 40 คน และเปนผูปวยท่ีมารับการรักษาในโรง
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พยาบาลตําบล (รพ.สต.) บานศรีสุขอําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแกน ซึง่เปนพ้ืนทีป่ฏบัิติงานของนักวจิยั กลุมสนับสนนุ
ที่ไดรับการอบรมจํานวน 13 คน ก็จะเปนผู ดูแลให
คาํแนะนาํและชวยเหลอืกลมุตัวอยางทีเ่ปนผูปวย 40 คน 
ในชุมชนไดอยางตอเนื่องและยังยืน

10. ขอเสนอแนะ
 เพ่ือนําผลการวิจัยไปใชและประยุกตใชในดาน
การบริหารผูบริหารในระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล ควรมีนโยบายและการวางแผนนํารูปแบบการพ่ึง
ตนเองในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุที่มีปญหาเจ็บปวย 
ดวยโรคปวดเม่ือยกลามเน้ือ กระดูกและขอเพื่อขยายผล
ทําวิจัยและศึกษาอยางเปนรูปธรรมตอไป 
  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
 1.  ควรวจิยัเก่ียวกบัการสงเสรมิสุขภาพประชาชน
กลุมวัยทํางานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือจะไดทราบบริบท 
และขนาดปญหาสุขภาพประชาชนในพื้นท่ี จะไดมีการ
ดูแลปองกันโรคท่ีเกิดจากการทํางานในพื้นที่ได
 2. ควรทาํวจัิยเกีย่วกบัผลของใชการแพทยทาง
เลือก ตอจากรักษาอาการ ปวดเม่ือยระบบกระดูก และ
กลามเนื้อเปรียบเทียบกับการใชยาแกปวด
 3.  ควรนํารูปแบบการวิจัยนี้ขยายผลไปยัง
หมู บ านอ่ืนในเขตรับผิดชอบ โดยการทําวิ จัยแบบ 
Research and Development (R&D) เพือ่ใหไดรูปแบบ
จากการพัฒนางานวิจัยนี้ตอไป
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