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บทคดัย่อ 

 งานวิจยัน้ีเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาสุขภาวะของผูสู้งอายุ และก าหนดรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะผูสู้งอายุ 
ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภู แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัญหาสุขภาวะผูสู้งอายุในพ้ืนท่ี 
จ านวน 24 คน  และระยะท่ี 2 ก าหนดรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะ โดยผูมี้ความเช่ียวชาญร่วมให้ขอ้เสนอแนะใน
กระบวนการไดม้าซ่ึงขอ้มูล จ านวน 5 คน  ผลการศึกษาพบวา่ 1) ปัญหาสุขภาวะทางกาย ผูสู้งอายปุวดเม่ือยตามร่างกาย 
การรับรู้และสัมผสัต่างๆ ลดนอ้ยลง และพบโรคประจ าตวั โดยกลุ่มภาวะพ่ึงพิงควรมีทีมหรือคนช่วยเหลือดูแล  สร้าง
กิจกรรมฟ้ืนฟูร่างกาย  มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ และกลุ่มภาวะพ่ึงพาตวัเองไดบ้างส่วน ตอ้งสร้างกิจกรรมบริหารกลา้มเน้ือ 
และกลุ่มพึ่งพาตนเองได ้ควรสร้างกิจกรรมยดืเหยยีดและความอ่อนตวัของกลา้มเน้ือ นอกจากนั้นกินอาหารท่ีเหมาะสม 
ถูกวิธี 2) ปัญหาสุขภาวะทางใจ ผูสู้งอายวุิตกกงัวลเก่ียวกบัการเจ็บป่วยตนเอง สัมพนัธภาพครอบครัวลดลง รู้สึกโดด
เด่ียว เปล่าเปล่ียวจากการสูญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรัก  รูปแบบท่ีเหมาะสมตอ้งจดักิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมชุมชน จดั
ทีมลงพ้ืนท่ีช่วยเหลือและใหก้ าลงัใจ 3) ปัญหาสุขภาวะทางสังคม ผูสู้งอายบุางรายในช่วงกลางวนัอยูต่ามล าพงั รูปแบบ
ท่ีเหมาะสมควรจดักิจกรรมยกยอ่งใหคุ้ณค่า จดัช่องทางสารสนเทศช่วยเหลือ 4) ปัญหาสุขภาวะทางจิตวญิญาณ ผูสู้งอายุ
บางรายท่ียงัไม่เขา้ถึงสัจธรรมของชีวิต รูปแบบท่ีเหมาะสมควรมีการท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา หรือมีทีม
นกัจิตวทิยา ช่วยเหลือ พดูคุยใหก้ าลงัใจ  เปิดโอกาสใหแ้สดงออกซ่ึงความสามารถและ ถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง ๆ 

ABSTRACT 
 This study is aimed to study the health status and reinforcement well-being pattern of elderly people in 
Lamphu Sub-District, Muang District, Nongbua Lamphu Province. Phase 1, we study of health conditions of 24 elderly 
people. Phase 2, we study the formulation of health promotion with 5 local experts. 1) Physical health problems include 
body aches, perceptions, and diminished sense of touch.  Appropriated format dependent groups require care givers 
through create physical activity and have a healthcare device.  Self- reliant groups require building muscle activities 
through create stretching activities.  In addition, the good foods are necessary and some diseases are found by doctors 
for treatment such as cataracts.  2)  Mental health problems include anxious throughout family relationships are 
decreased and feeling lonely and the loss of loved ones.  Appropriated formats are organizing religious activities, 
community activities, organizing teams for supportive areas.  3)  Social welfare issues, some elderly are alone during 
the day.  Appropriated patterns are promoting value conditions and information channel.  4)  Spiritual health groups. 
Some elderly people still do not reach the truth of life.  Appropriated patterns are creating Buddhist activities and also 
working with a team of psychologists encouraging conversation and discussion to express the ability and life’s story. 
ค าส าคญั: รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะ ผูสู้งอาย ุ
Keywords: Model of health promotion, Elderly people 
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บทน า 
 ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเขา้สู่ ”สงัคมสูงอายอุยา่งสมบูรณ์” เม่ือประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไป มีสดัส่วนสูง
ถึงร้อยละ 20 ของ ประชากรทั้งหมด  ตามค านิยามขององคก์ารสหประชาชาติ ก าหนดวา่ ประเทศใดมีประชากรอาย ุ60 
ปีข้ึนไป สดัส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถือวา่ประเทศนั้นไดก้า้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุ “สงัคมผูสู้งอาย”ุ
จ าเป็นตอ้งเตรียมพร้อมดว้ยการระดมทรัพยากรทั้งหลาย สร้างบุคลากร ปรับบทบาท หนา้ท่ีและเพ่ิมการประสานงาน
ขององคก์รหน่วยงาน แกไ้ขและปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ พฒันา รูปแบบและระบบต่างๆ ในการใหบ้ริการดา้นสุขภาพ
อยา่งเท่าเทียมกนัแก่ผูสู้งอาย ุ(สถาบนัวิจยัประชากรและสังคม มหาวทิยาลยัมหิดล, 2559: 455) วยัสูงอายเุป็นวยัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง 3 ประการใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 1) การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย 2) การเปล่ียนแปลงทางดา้นจิตใจและอารมณ์ 3) 
การเปล่ียนแปลงทางสังคม  การเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลต่อการเกิดภาวะสุขภาพท่ีเจ็บป่วยของผูสู้งอาย ุ หากไม่มีวธีิ
ป้องกนั และการจดัการภาวะสุขภาพท่ีเหมาะสมจะส่งผลต่อการด ารงชีวติของผูสู้งอายใุนระยะยาว  ดงันั้นครอบครัวท่ีมี
ผูสู้งอายอุยูใ่นความดูแล จ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจในธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงของผูสู้งอาย ุและตระหนกัวา่ความ
สูงวยัเป็นภาวะท่ีจะตอ้งเกิดกบัทุกคน การท าความเขา้ใจความสูงวยั จะท าให้สมาชิกในครอบครัว สามารถปฏิบติัต่อ
ผูสู้งอายไุดอ้ยา่งเหมาะสม ท าให้ผูสู้งอายมีุภาวะท่ีสมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ คือรู้สึก
ผ่อนคลาย มีความสดช่ืนเบิกบาน มีความหวงั มีก าลงัใจท่ีดี นอกจากนั้นยงัสามารถช่วยให้ผูสู้งอายสุามารถปรับตวัให้
เขา้สู่สังคมวยัผูสู้งอายุไดอ้ย่างมีความสุข ลดภาวะพ่ึงพิงของผูสู้งอายุให้เป็นผูสู้งอายุท่ี “สูงวยัอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี
ความสุข” 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาสุขภาวะของผูสู้งอายใุนต าบลล าภู อ าเภอเมือง  จงัหวดัหนองบวัล าภู 
2. เพ่ือก าหนดรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะผูสู้งอายใุนต าบลล าภู  อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภู 

วธีิการวจิยั 
  ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั  2  ระยะ  

  ภาพที ่1 ขั้นตอนด าเนินการวจิยั 

ขั้นตอนที่ 2 
การก าหนดรูปแบบการสร้างเสริมสุข

ภาวะของผูสู้งอายใุนต าบลล าภู อ  าเภอ
เมือง จงัหวดัหนองบวัล าภู  

  

การสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
(Semi-Structured interview) เพ่ือก าหนดรูปแบบการ
สร้างเสริมสุขภาวะของผูสู้งอาย ุ(กลุ่มเป้าหมายคือ ผู ้
มีความเช่ียวชาญ ช านาญ มีความรู้  มีประสบการณ์ 
ในการสร้างเสริมสุขภาวะผูสู้งอาย ุ(จ  านวน 5 คน ) 

รูปแบบการสร้าง
เสริมสุขภาวะของ
ผูสู้งอายท่ีุเหมาะสม   
4 ดา้น 

ปัญหาสุขภาวะ 
ของผูสู้งอาย ุ4 ดา้น 

กจิกรรม/วธีิการ 

ศึกษาปัญหาสุขภาวะของผูสู้งอายุ 
โดยใชก้ารสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

(กลุ่มเป้าหมาย คือ ผูสู้งอาย ุจ  านวน    24  คน) 

ขั้นตอน ผลทีไ่ด้รับ 

ขั้นตอนที ่1 
การศึกษาสภาพปัญหาสุขภาวะของ
ผูสู้งอายใุนต าบลล าภู  อ  าเภอเมือง
จงัหวดัหนองบวัล าภู 
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 ระยะที ่1 การศึกษาสภาพปัญหาสุขภาวะผู้สูงอายุในต าบลล าภู  อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบัวล าภู 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาระยะที ่1  
 ผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ60 ปีข้ึนไปท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีต าบลล าภู  อ าเภอเมือง  จงัหวดัหนองบวัล าภู   12  ชุมชน  จ านวน  

24  คน  โดยการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection)  ซ่ึงสูงอายท่ีุมีบทบาทในชุมชน ส่ือภาษาไดอ้ยา่งเขา้ใจ เตม็ใจใน
การใหข้อ้มูล สามารถใหข้อ้มูลในประเด็นท่ีสนทนาได ้และยนิดีใหค้วามร่วมมือในการเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  
ใชว้ิธีการจดัสนทนากลุ่ม (Focus  Group)  ท าการบนัทึกเทปการสนทนา โดยก าหนดกรอบการสนทนาสภาพ

ปัญหาสุขภาวะของผูสู้งอายตุ  าบลล าภู  อ าเภอเมือง  จงัหวดัหนองบวัล าภู  ทั้ง 4  ดา้น คือ  1) ดา้นสุขภาวะทางกาย  2) 
ดา้นสุขภาวะทางใจ 3) ดา้นสุขภาวะทางสังคม  4) ดา้นสุขภาวะทางจิตวิญญาณ  การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบการ
สนทนากลุ่มตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยศึกษาจากเอกสาร  ต ารา แนวคิด  ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ท าการเก็บรวมรวมขอ้มูลโดยขอความอนุเคราะห์ในการเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม ในวนัท่ี  15 ธันวาคม  2560 ณ 

ศาลาประชาคมบ้านวงัหม่ืน ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวดัหนองบัวล าภู  เวลา 09.30น.-12.00 น. เพื่อแสดง
ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาสุขภาวะของผูสู้งอายใุนต าบลล าภู  ทั้ง 4 ดา้น โดยผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการสนทนา และ
เป็นผูค้อยจุดประเด็นการสนทนาเพ่ือเป็นการชกัจูงให้ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาไดแ้สดงความคิดเห็นต่อประเด็นสนทนาใหไ้ด้
กวา้งขวางลึกซ้ึง และมีผูช่้วยนกัวจิยัท าหนา้ท่ีบนัทึกเสียง บนัทึกภาพการสนทนา   

วเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของขอ้มูลให้สอดคลอ้งกนัระหวา่งขอ้มูลท่ีรวบรวมจากเอกสาร กบั

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ จดัระบบระเบียบขอ้มูล แยกประเภทของขอ้มูล วเิคราะห์เน้ือหาจากแบบสนทนากลุ่ม และ
สรุปประเด็นยอ่ย  ตีความหมาย เรียบเรียง ล าดบัความส าคญั เพื่อน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ดัท าแบบแนวทางการ
สมัภาษณ์ในขั้นตอนต่อไป 

ระยะที ่2 การก าหนดรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในต าบลล าภู   อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบัวล าภู 
การศึกษาในระยะท่ี  2  เป็นการน าผลการวิจยัท่ีไดจ้ากระยะท่ี  1 รวมถึงแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการสร้าง

เสริมสุขภาวะผูสู้งอายมุาศึกษาเพื่อสร้างรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะผู ้สูงอายโุดยมีเน้ือหาครอบคลุม  4  ดา้น ไดแ้ก่  
ดา้นร่างกาย  ดา้นใจ  ดา้นสงัคม  และดา้นจิตวญิญาณ  

กลุ่มเป้าหมาย 
เลือกแบบเจาะจง 5 คน โดยเลือกจากผูมี้ความเช่ียวชาญ  มีความช านาญ  มีความรู้  มีประสบการณ์ในการสร้าง

เสริมสุขภาวะของผูสู้งอายใุนจงัหวดัหนองบวัล าภู  ประกอบดว้ย รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหนองบวัล าภู    
ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุของคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหนองบวัล าภู  พยาบาลวิชาชีพช านาญการศูนยสุ์ขภาพชุมชน
เมืองหนองบวัล าภู พยาบาลวชิาชีพช านาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหมากเล่ือม พยาบาลวชิาชีพช านาญการ
โรงพยาบาลหนองบวัล าภู  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
โดยการสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured interview) ในระหวา่งวนัท่ี 1-15 มิถุนายน  2561  
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จดัเกบ็ข้อมูล 
สมัภาษณ์ดว้ยตนเองซ่ึงเป็นการเปิดกวา้ง มีแนวค าถามในประเด็นต่าง ๆ เก่ียวกบัรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะของ

ผูสู้งอายใุนต าบลล าภู โดยมีเน้ือหาครอบคลุม  4  ดา้น และผูว้ิจยัไดท้ าการตรวจสอบความถูกตอ้ง  ครบถว้น  ของขอ้มูลท่ี
ไดม้าจดัหมวดหมู่  แยกประเด็น จดัล าดบัความส าคญั ตามวตัถุประสงคแ์ละวเิคราะห์เช่ือมโยงตามกรอบแนวคิดท่ีก าหนด   

 
ผลการวจิยั 
           ผลการศึกษาสภาพปัญหาสุขภาวะผู้สูงอายุ ระยะที ่1 ด้วยวธีิการสนทนากลุ่ม (Focus Group) พบว่า 

1.สุขภาวะทางกาย ส่วนใหญ่ 1) ดา้นสุขภาพกายของผูสู้งอายุไม่ค่อยแข็งแรง มีอาการปวดเม่ือยตามร่างกาย 
กลา้มเน้ือ เช่นปวดตามขอ้ ขา เอว เข่า แขน ท าใหก้ารเคล่ือนไหวไดช้า้ ไม่สามารถทรงตวัได ้ มีภาวะอ่อนเพลีย  วงิเวยีน
ศีรษะ  ไม่มีแรง  กระดูกและฟันไม่แข็งแรง การกินอาหารจึงท าไดล้  าบากข้ึน การรับรู้ทางตา  หู จมูก ล้ิน และสัมผสั
ต่างๆ ตามผิวหนงั ลดนอ้ยลง  2) ดา้นโรคประจ าตวัท่ีพบไดแ้ก่ โรคอว้น โรคเบาหวาน  โรคหัวใจขาดเลือด โรคความ
ดนัโลหิตสูง โรคไขมนัในเลือดสูง โรคขอ้เส่ือม โรคท่ีเกิดกบัทางเดินอาหาร  เช่น ทอ้งอืด  ทอ้งผกู  โรคประสาทตา เช่น 
ตอ้หิน  ตอ้กระจก  โรคสมองเส่ือม  อลัไซเมอร์  โรคกระเพาะอาหาร เกิดจากการด่ืมสุรา 3) ความสามารถในการรับรู้ 
ลดลงโดยเฉพาะกลุ่มผูสู้งอายท่ีุไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 

2. สุขภาวะทางใจ  ส่วนใหญ่ 1) ดา้นปัญหาสุขภาพท าใหผู้สู้งอายรูุ้สึกไม่สบายใจ วิตกกงัวล  รู้สึกอึดอดั นอ้ยใจ 
เก่ียวกบัอาการเจ็บป่วยของตนเองท่ีเร้ือรังเกรงว่าจะเป็นภาระให้กบับุตรหลาน กลวัถูกทอดท้ิง และยงัมีช่วงกลางคืน
นอนไม่หลบั หรือหลบัมากไป (ไม่เก่ียวกบัการทานยา หรือนอนกลางวนัมากเกินไป)  2) ดา้นปัญหารายไดไ้ม่พอกบั
ค่าใชจ่้าย ผูสู้งอายุมีความกงัวลใจเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในครอบครัว ส่งผลกบัสภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี  บางคร้ังท าให้
สมาชิกในครอบครัวและตนเองไดรั้บความล าบาก  3) นอกจากนั้นดา้นสัมพนัธภาพ พบวา่ผูสู้งอายบุางรายบุตรหลาน
ต้องออกไปท างานหรือไปท างานต่างถ่ิน และปัจจุบันครอบครัวเป็นลักษณะเป็นครอบครัวเด่ียวมากข้ึนท าให้
ความสัมพนัธ์ลดนอ้ยถอยลงท าให้รู้สึกโดดเด่ียว และเศร้าซึม 4) รวมถึงการสูญเสีย ผูสู้งอายบุางรายพบกบัการสูญเสีย
บุคคลในครอบครัว  สูญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรักท าใหผู้สู้งอายรูุ้สึกโดดเด่ียว หดหู่ใจ เงียบเหงา  และเปล่าเปล่ียว 

3. สุขภาวะทางสงัคม ส่วนใหญ่ 1) ดา้นท่ีอยูอ่าศยัและชุมชน ไม่ไดเ้ตรียมการรองรับส าหรับผูสู้งอาย ุไม่มีราวจบั 
ไม่มีทางเดิน ทางลาด ไม่มีท่ีวา่งส าหรับท ากิจกรรม และอุปกรณ์การช่วยเหลือท่ีเพียงพอส าหรับผูสู้งอายท่ีุไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองไดท้ั้งหมด 2) ดา้นบทบาททางสังคมถูกจ ากดัให้ลดลง โดยเฉพาะผูท่ี้เคยเป็นขา้ราชการ หรือเคยเป็น
ผูบ้ริหารระดบัสูง และมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อผูสู้งอาย ุเห็นคนรุ่นเก่าลา้สมยั พดูไม่รู้เร่ืองและไม่มีประโยชน์ เกิดปัญหาเร่ือง
การส่ือสานกบัคนทัว่ไปท าใหล้ าบาก ส่งผลใหผู้สู้งอายตุอ้งอยูภ่ายในบา้น และมีความรู้สึกวา่ตนเองไม่มีประโยชน์ หมด
คุณคา่เป็นภาระใหลู้กหลาน   

4. สุขภาวะทางจิตวิญญาณ  พบว่าส่วนใหญ่ 1) ดา้นจิตใจ พบว่าผูสู้งอายุมีความรู้สึกพอใจกบัชีวิตท่ีเป็นอยู่ มี
ความภาคภูมิใจ รู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่าและประโยชน์ต่อผูอ่ื้น และตระหนกัถึงภาวะร่างกายท่ีเส่ือมถอยตามสภาวะสงัขาร
ของชีวติ  เขา้ใจสจัจะธรรมของชีวติ 2) ดา้นการปฏิบติัต่อตนเอง พบวา่ผูสู้งอายไุดน้ าหลกัพระพทุธศาสนามาเป็นกรอบ
ในการด าเนินชีวติ ดว้ยการท าบุญ  เช่นการใหท้าน  การจ าศีล  ฟังธรรม  จิตภาวนา ร่วมกิจกรรมทางพระพทุธศาสนาทุก
วนัส าคญั 3) ดา้นการปฏิบติัต่อครอบครัว พบวา่มีการน าหลกัพระพุทธศาสนาไปใชใ้นการอบรมบุตร น าพาบุตรหลาน
เขา้วดัฟังธรรม สั่งสอนให้บุตรหลานรู้จกัท าความดี มีความซ่ือสัตย ์  มีคุณธรรม รู้จกับาญบุญคุณโทษ  และมีความ
กตญัญู ดูแลพอ่แม่เม่ือแก่เฒ่า  ดูแลญาติพ่ีนอ้ง  และผูมี้อุปการะคุณ  4) ดา้นการปฏิบติัต่อชุมชน  ผูสู้งอายมีุการเสียสละ
ตนเอง  เสียสละเวลา  ร่วมบริจาคทรัพยสิ์นเงินทอง เพ่ือช่วยเหลือเพื่อนบา้น และการท าสาธารณะประโยชน์ของชุมชน
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ในงานบุญต่างๆ  เช่นท าความสะอาด จะมีผูสู้งอายุเพียงบางรายท่ีไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม ไม่มีสังคม 
เน่ืองจากเป็นครอบครัวมีรายไดน้อ้ยจ าเป็นตอ้งท ามาหาเล้ียงชีพ ครอบครัวมีปัญหา สภาพความเป็นอยูไ่ม่ดี จึงมีจิตใจ
หดหู  ทอ้แทใ้จ  มีความวติกกงัวลกบัสภาพความเป็นอยู ่ จึงด ารงชีพไปวนัๆ เพ่ือความอยูร่อด จึงไม่พบกบัความสงบสุข
ในชีวติ จึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีลกัษณะค่อนขา้งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวั 

ผลการศึกษารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ระยะที่  2 จากการสัมภาษณ์อบบกึ่งโครงสร้าง                       
(Semi-Structured interview) พบว่า 

1.สุขภาวะทางกาย 
รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหนองบวัล าภู  ใหค้วามเห็นวา่ ผูสู้งอายทุุกคนตอ้งพบกบัปัญหาสุขภาพทาง

กายเม่ือเขา้สู่วยัผูสู้งอาย ุตามสภาพร่างกาย  สภาพแวดลอ้ม  รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละบุคคล  ดงันั้นเม่ือ
ผูสู้งอายมีุอาการเจ็บป่วย เบ้ืองตน้ตอ้งแจง้ให้อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ท่ีดูแลผูสู้งอายมุาดูเบ้ืองตน้ก่อน และน า
ผูสู้งอายไุปศูนยสุ์ขภาพเทศบาลเมืองหนองบวัล าภูเพ่ือดูอาการ ถา้อาการไม่ดีข้ึนก็จะส่งไปโรงพยาบาลโดยตรงหรือไป
พบแพทยเ์ฉพาะทาง 1) ผูสู้งอายุกลบัมาพกัฟ้ืนท่ีบา้น (เพ่ือไม่ให้ผูสู้งอายุกลบัมาเป็นเหมือนเดิม ) คนในครอบครัว
จะตอ้งหากิจกรรมและท าหนา้ท่ีดูแลเพ่ือให้ผูสู้งอายไุดมี้การพบปะพดูคุยกบัเพ่ือน เพราะผูสู้งอายจุะข้ีเหงา   หางานให้
ผูสู้งอายทุ า  มีกิจกรรมออกก าลงักายต่าง ๆ เช่น การเตน้บาสโลป  แอโรบิค ร าวงคองกา้  และการท าดอกไมจ้นัทน์  หา
พ้ืนท่ีใหป้ลูกพืชผกัสวนครัว 2) ควรปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกินใหเ้หมาะสมกบัวยั เลือกกินอาหารท่ีเหมาะสม รสไม่
จดั ไม่เคม็ ไม่มนั ไม่หวาน  ส่ิงต่าง ๆ  เหล่าน้ีจะท าใหเ้ขามีความสดช่ืน อยูใ่นโลกไดอ้ยา่งมีสุข   

ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุของคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหนองบวัล าภู ให้ความเห็นวา่ การสร้างเสริมสุขภาวะ
ทางกายส าหรับผูสู้งอายุนั้นข้ึนอยู่กับปัจจยัหลายๆ อย่าง เช่น สภาพร่างกายของผูสู้งอายุขอ้จ ากัดบางประการของ
ผูสู้งอายแุต่ละคน  ภาวะความเจ็บป่วยท่ีเป็นอยู ่แต่ท่ีจะก าหนดรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพทางกาย โดยทัว่ไป ส าหรับ
คนท่ีมีร่างกายพร้อมและไม่มีขอ้จ ากดัไดแ้ก่ 1) การท ากิจกรรมทางกายแบบแอโรบิค ควรท ากิจกรรมปานกลางติดต่อกนั 
10 นาทีอยา่งนอ้ย 3  คร้ัง  2) การท ากิจกรรมทางกายระดบัปานกลาง เช่นการเดิน 30 นาที 5 วนัต่อสปัดาห์  3) การสร้าง
ความแข็งแรงของกลา้มเน้ือและความหนาแน่นมวลกระดูก 2 วนัต่อสัปดาห์ เช่นการร ามวยจีน ยางยืด 4) กิจกรรมการ
พฒันาการอ่อนตวัและการทรงตวั เช่นการร าไมพ้อง โยคะ 5) การบริหารสมองและประสาทสมัผสั ความจ า และอารมณ์ 
เช่นการนัง่สมาธิ สวดมนต ์และเดินจงกรม 6) การเปล่ียนอิริยาบถ  จากท่านัง่หรือนอนราบดว้ยการยืดเหยียดกลา้มเน้ือ  
เป็นตน้ 

พยาบาลวิชาชีพศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมืองหนองบวัล าภู  ให้ความเห็นวา่ 1) ส าหรับผูสู้งอายใุนความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญหมายถึงวยั 60 ปีข้ึนไป ท่ีมีปัญหาของความเส่ือมถอยของร่างกาย ระบบการเคล่ือนไหวลดลง เจ็บป่วยง่าย 
เช่น การมองเห็น การไดย้ิน ระบบการย่อยอาหารท างานลดลง ปวดตามขอ้กระดูก ฟันไม่แข็งแรง ระบบขบัถ่ายไม่ดี   
ซ่ึงสุขภาพร่างกายของแต่ละคนก็จะมีความเจ็บป่วยแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยูก่บัการเตรียมตวัท่ีดี 2) ส าหรับดา้นโรค
ประจ าตวัแต่ละคนก็มีความแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยู่กบัชนิดของโรคประจ าตวัของแต่ละบุคคล  รวมถึงกรรมพนัธ์ุ  
และโรคบางชนิดตอ้งเขา้สู่ระบบการแพทยรั์กษา   เช่นถา้เป็นโรคตอ้กระจกก็ตอ้งเปล่ียนกระจกตา  แต่ท าใหบ้าดเจ็บได้
ง่าย  3) การเลือกกินอาหารท่ีเหมาะสม ถูกวิธี เช่น ปรุงกินอาหารพ้ืนบา้นตามท่ีมี แต่รสไม่เผด็ รสไม่จดั และลดการกิน
อาหารท่ีมีรสหวาน เค็มมนั  อย่ากินอาหารเยอะเกินไป หรือกินอาหารท่ีย่อยยาก 4) การออกก าลงักายก็ตอ้งมีความ
เหมาะสม ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีผูสู้งอายนุ ามาใชไ้ด ้เช่น  ฤษีดดัตน ล าไมพ้อง และหา้มกระโดด 5) ส าหรับผูสู้งอายท่ีุมีร่างกาย
เส่ือมถอยแลว้การเยียวยาก็จะท าไดย้ากข้ึนแต่ปัจจุบนัทางการแพทยก็์มีรูปแบบการช่วยเหลือคือไมเ้ทา้  รถเข็น เป็นตน้  
ดงันั้นจึงตอ้งแนะน าใหเ้ขาไดมี้การเตรียมตวัก่อนวยัสูงอายโุดยการออกก าลงักายดูแลสุขภาพ  
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 พยาบาลวิชาชีพช านาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหมากเล่ือม  ไดใ้ห้ความเห็นวา่ ผูสู้งอายมีุไดแ้ก่    
กลุ่มติดบา้น ติดเตียง และติดสังคม 2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหมากเล่ือมไดมี้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ
โดยการอบรมใหค้วามรู้เร่ืองของการกินอาหารใหเ้หมาะสม  ถูกวธีิ  ไม่เกิดโรค คือไม่กินอาหารรสจดั ไม่หวาน ไม่เคม็ 
ไม่มนั ครบตามหลกัโภชนาการ  3) จดักิจกรรมการออกก าลงักายท่ีเหมาะสม และสม ่าเสมอ  มีชมรมออกก าลงักาย  เช่น  
กิจกรรมเตน้บาสโลป โดยมีหน่วยงานของรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้การสนบัสนุน 4) การออกหน่วยเคล่ือนท่ี
ตรวจสุขภาพผูสู้งอายปุระจ าปีเพื่อวดัความดนั เบาหวาน ซ่ึงกลุ่มผูสู้งอายท่ีุติดบา้นติดเตียงก็จะมีทีม (Caregiver) ดูแลใน
ชุมชนร่วมกบัอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.)ในเบ้ืองตน้ เพ่ือส่งต่อให้หมอช่วยเหลือ 5) ขอสนบัสนุนงบประมาณจาก
ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหนองบวัล าภู เพ่ือช่วยเหลือในเร่ืองอุปกรณ์
ในการดูแล สัง่ซ้ือกายอุปกรณ์  วอลค์เกอร์เดินเทา้ รถเขน็วลีแชร์ แพมเพิส 
 พยาบาลวชิาชีพช านาญการโรงพยาบาลหนองบวัล าภู ไดใ้หค้วามเห็นวา่ 1) เม่ือเขา้สู่วยัผูสู้งอายมุกัจะพบความ
เส่ือมของร่างกายเกือบทุกระบบในร่างกายท าใหส่้งผลต่อการด าเนินชีวติของผูสู้งอาย ุการชะลอความเส่ือม การป้องกนั
อนัตรายท่ีจะตามมาของความเส่ือมของร่างกายควรมีการปรับตามสภาวะของผูสู้งอายแุต่ละรายเพ่ือใหง่้ายต่อการดูแล 
เช่นให้ผูสู้งอายุท่ีสามารถท ากิจกรรมไดเ้อง  พ่ึงพาตนเองได ้การสร้างเสริมให้มีการบริหารร่างกาย เช่น ยืดเหยียด
ร่างกาย  ร าไมพ้อง การฟ้อนร าจงัหวะง่ายๆ หรือท าอาชีพจกัสาน การทอผา้  ทอเส่ือ ปลูกพืชผกัสวนครัว  เป็นตน้ 2) 
ส าหรับผูสู้งอายท่ีุช่วยเหลือตนเองไดบ้างส่วน หรือมีการเคล่ือนไหวล าบาก ควรจดักิจกรรมท่ีเนน้การบริหารกลา้มเน้ือ  
ขอ้ต่างๆ อยูก่บัท่ี เช่นการยืดเหยียดกลา้มเน้ือดว้ยอุปกรณ์ช่วยเสริมประเภทบอล ยางยืด เป็นตน้ 3) กลุ่มท่ีไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้การจัดให้มีผูดู้แลเฉพาะรายเพ่ือฟ้ืนฟูร่างกายโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ และควรค านึงถึงความ
ปลอดภยัของผูสู้งอายเุป็นหลกั นอกจากนั้นการกินอาหารท่ีเหมาะกบัผูสู้งวยั คือ อาหารท่ีเค้ียวง่าย รสไม่จดัจนเกินไป
จะส่งผลดีต่อระบบการยอ่ยภายในและลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคได ้

2. สุขภาวะทางใจ 
 รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหนองบวัล าภู ให้ความเห็นวา่1) กายและใจไม่สามารถแยกออกจากกนั

ได ้“ร่างกาย” เติมอาหารก็ท าให้ไดว้ิตามินเพ่ือท าให้ร่างกายแข็งแรงตามหลกัโภชนาการอาหาร  5  หมู่  “จิตใจ” เติม
ธรรมะโดยการท าสมาธิ  การฟังเทปสวดธรรมะ  การไปวดั  จะเป็นอาหารทางใจ จิตใจก็จะดี ไม่ห่อเห่ียว โดดเด่ียว และ
ไม่มีภาวะซึมเศร้า 2) ฝึกให้ผูสู้งอายุรู้จกัความพอดี พออยู ่พอกิน ตามอตัภาพของตนเอง 3) เร่ืองสัมพนัธภาพท่ีดีของ
ผูสู้งอายกุบับุคคลในครอบครัว โรงเรียนผูสู้งอายอุงคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหนองบวัล าภูก็เป็นอีกรูปแบบหน่ึงในการ
เสริมสร้างสุขภาวะทางใจไดเ้ป็นอย่างดียิ่ง โดยมีหลกัสูตรต่างๆ ตามท่ีผูสู้งอายุตอ้งการมาให้เรียนเพ่ือไดรั้บความรู้  
สร้างกิจกรรมเพ่ือผ่อนคลาย นอกจากนั้นมีหลกัสูตร “ศูนยส์ามวยั”คือ วยันกัเรียน  วยัผูใ้หญ่  วยัผูเ้ฒ่า โดยใหผู้สู้งอายจูุ
ลูกหลานวยั 3-4 ขวบเขา้มาเรียนดว้ย เล่นดว้ย เด็กจะไดเ้รียนรู้ไปพร้อมกนั และจะซึมซบัไปโดยไม่รู้ตวัและในอนาคต
ขา้งหนา้เด็กเหล่าน้ีจะกลายมาเป็นผูดู้แลผูสู้งอาย ุ

 ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุของคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหนองบวัล าภู  ไดใ้ห้ความเห็นวา่จะตอ้งให้ผูสู้งอายุ
รู้จกัวิธีการสร้างความสุขให้ตนเอง  โดยให้ทราบว่า “ความสุขคืออะไร”เพราะเม่ือใดท่ีใจเป็นสุข ก็จะส่งผลให้กาย
สมบูรณ์ไปดว้ย  ซ่ึงรูแบบท่ีใชใ้นการสร้างเสริมมีวิธีการคือ 1) ปรับตวัและเปิดใจยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบั
ตวัเอง 2) ดูแลสุขภาพกายและจิตใจ เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี การออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 3) การใชเ้วลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์ดว้ยการท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีชอบ 4) การด ารงชีวติอยูท่างสายกลาง พอเพียง  เรียบง่าย 5) การสร้างเสียง
หวัเราะ เพราะจะท าใหห้ลัง่สารเอน็โดรฟินซ่ึงเป็นสารแห่งความสุขหลัง่ออกมาจะช่วยใหชี้วติยนืยาว 
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 พยาบาลวิชาชีพช านาญการศูนยสุ์ขภาพชุมชนอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู  ได้ให้ความเห็นว่า  1) โรงเรียน
ผูสู้งอายุส าหรับผูสู้งอายุท่ีมีสุขภาพดีก็จะมีการรวมกลุ่มกนัจดักิจกรรมท่ีไม่เหน่ือยจนเกินไป  จะเป็นการสร้างคุณค่า
ให้กบัผูสู้งอายุ  มีกิจกรรม เช่นการท าห่อดอกไมใ้ส่ในงานบวช งานบุญ กิจกรรมฟ้อนร าต่างๆ หรือบางคนไดค้วามรู้
แลว้จะน ากลบัไปท าท่ีบ้านและสอนต่อกัน ดังนั้นการมารวมกลุ่มกันจะท าให้ผูสู้งอายุเกิดความรู้สึกผูกพนั ท าให้
ผูสู้งอายมีุความรู้สึกรอคอยวนันั้น  อยากมาอีก มีความสุขทางใจ  มีคุณค่า  ท าใหก้ลา้แสดงออก เกิดเป็นความสุขทางใจ 
2) ส าหรับผูสู้งอายท่ีุมีการสูญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรักในครอบครัวในช่วงแรกๆ ก็ตอ้งมีการเยีย่มใหก้ าลงัใจ  หลงัจากนั้น
ก็ตอ้งใหเ้ขาไดมี้กิจกรรม พบปะเพ่ือนบา้นไดพ้ดูคุย มีการรับประทานอาหารร่วมกนัจะท าใหค้วามรู้สึกค่อยๆผอ่นคลาย  
สามารถยิม้ได ้ 3) ส าหรับผูสู้งอายบุางคนมีความหวงัจากรายไดเ้บ้ียยงัชีพผูสู้งอายเุพียงอยา่งเดียว ตอ้งมีวิธีปรับเปล่ียน
แนวคิดใหผู้สู้งอายใุชจ่้ายเท่าท่ีจ าเป็น รู้จกัพอประมาณ   

 พยาบาลวิชาชีพช านาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหมากเล่ือม ไดก้ล่าววา่ 1) เงินรายไดข้องผูสู้งอายุ
บางส่วนมากจากเงินรายไดเ้บ้ียยงัชีพและลูกหลานส่งให้ และการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ 2) ส าหรับผูสู้งอายท่ีุมี
ฐานะไม่ดี  ไม่มีใครคอยดูและแต่ละหมู่บา้นก็จะมีผูช่้วยเหลือดูแลผูสู้งอายุ Caregiver  ร่วมกับผูน้ าชุมชน  อาสาสมคัร
สาธารณสุข และทีมหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เจา้หนา้ท่ีจากพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ลง
พ้ืนท่ีช่วยดูแล ไปเยีย่มยาม  3) นอกจากนั้นรูปแบบท่ีเหมาะสมในการสร้างเสริมสุขภาวะทางใจส าหรับผูสู้งอายคุวรมีชมรม
เพ่ือนช่วยเพ่ือน หากในชุมชนมีผูสู้งอายุหรือคนเจ็บป่วยก็ควรจะมีกิจกรรมไปเยี่ยมไปยาม ไปพูดคุย ซ้ือส่ิงของท่ีจ าเป็น
มอบให้เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจใหเ้ขารู้วา่มีคนท่ีคอยห่วงใย  เป็นก าลงัใจในยามเจ็บป่วย หรือยามทอ้แท ้ หดหู่ใจ ท าใหมี้
ความสบายใจ  จิตใจกลบัมาเขม้แขง็และดีข้ึน  หรือมีทีมพยาบาลดา้นจิตเวชคอยดูแลเฉพาะราย 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการโรงพยาบาลหนองบวัล าภู ไดก้ล่าววา่เม่ือมีความทุกขท์างกายยอ่มตามมาดว้ยความ
ทุกขท์างใจ คือกายกบัจิตแยกออกจากกนัไม่ได ้แต่เม่ือใดก็ตามท่ีจิตเขม้แข็ง มีก าลงัยอ่มส่งผลให้สุขภาพกายดีไปดว้ย  
นอกจากนั้นสูงอายมุกัมีความกงัวลต่างๆ มากมายทั้งเร่ืองของตนเองและลูกหลานบางคร้ังน าไปสู่ภาวะซึมเศร้าไดง่้าย 
บางรายถึงขั้นคิดฆ่าตวัตาย  ดงันั้นการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตใจท่ีเหมาะสมซ่ึงสังคมไทยส่วนใหญ่ผกูพนักบัศาสนา 
การน าแนวปฏิบัติทางพระพุทธศาสนามาช าระจิตใจให้รับรู้ตามความเป็นจริงของชีวิต  การฝึกสมาธิ ท าบุญตาม
ประเพณี ท าให้ไดพ้บปะเพ่ือนฝูง  มีการพูดคุยแลกเปล่ียนกนัท าให้สร้างความเบิกบานใจ  รู้สึกผ่อนคลายความกงัวล
ต่างๆท่ีมีอยูไ่ด ้หรือท ากิจกรรมในชุมชน  มีการปลูกฝังบุตรหลานใหแ้สดงออกซ่ึงความกตญัญูกตเวทีต่อผูสู้งอายเุพ่ือให้
ผูสู้งอายเุกิดความอบอุ่น มีความสุขใจในครอบครัว 
       3. สุขภาวะทางสังคม 

รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหนองบวัล าภู ใหค้วามเห็นวา่ อนัดบัแรกการดูแลผูสู้งอายคุนในครอบครัว
ตอ้งดูแล เอาใจใส่ โดยการจบักลุ่มกบัเพ่ือนผูสู้งอาย ุ เพระผูสู้งอายมีุกลายกลุ่ม 1.กลุ่มติดเตียง คือ ป่วยไปไหนไม่ได ้2.
กลุ่มติดสังคม คือ ขาดเพ่ือนไม่ได ้มีกิจกรรมอะไรก็จะไปร่วม 3.กลุ่มติดบา้น คือ ไม่คบเพ่ือน ไม่ออกไปไหน ไม่ยอม
พูดจากบัใคร ในท่ีสุดกลุ่มน้ีก็จะกลายเป็นโรคซึมเศร้า และกลายเป็นโรคอลัไซเมอร์  หนักถึงขั้นสูงสุดก็จะท าให้เขา
เหล่านั้นคิดสั้นได ้ดงันั้นรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะคือ 1) การให้ผูสู้งอายทุ ากิจกรรมร่วมกนัในชุมชนในลกัษณะ
เพ่ือนชวนเพ่ือนแบบค่อยๆเป็น ค่อยๆไป  เขาเหล่านั้นจะเกิดความเคยชินและอยากไปเร่ือย ๆ  2) นอกจากนั้นในเร่ือง
ของบทบาททางสงัคมของผูสู้งอายถูุกลดบทบาทลงโดยเฉพาะคนท่ีเคยเป็นขา้ราชการ  ผูบ้ริหารระดบัสูงใหจ้บักลุ่มกนั
ให้ท ากิจกรรมอะไรก็ได ้เช่นเป็นผูน้ าในชุมชน  จิตอาสา หรือเพ่ือไดมี้โอกาสกินขา้วร่วมกนั  นั่งคุยกนัไปจะไดเ้กิด
แนวคิดท่ีมีคุณค่าเพ่ือสงัคม 
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ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจงัหวดัหนองบวัล าภู ไดก้ล่าวว่า 1) การดูแลผูสู้งอายุคนใน
ครอบครัวหรือผูดู้แลตอ้งให้ความส าคญั และคอยเอาใจใส่ นอกจากนั้นชุมชนเองก็มีส่วนส าคญัท่ีจะคอยดูแลผูสู้งอายท่ีุ
อยู่ตามล าพงัไห้ไดรั้บความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน เช่น คนในครอบครัว ผูน้ าชุมชน กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุข  หน่วยงาน
ภาครัฐ  หน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งสร้างเสริมใหมี้กิจกรรมร่วมกนัใหเ้กิดข้ึนในชุมชนเช่น 2) กิจกรรม
ท่ีแสดงถึงการยกย่องให้คุณค่า และให้เป็นท่ียอมรับของสังคม ให้เขา้ไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนอยู่อย่าง
สม ่าเสมอ 3) ให้มีการท ากิจกรรมสร้างเครือข่ายการเยี่ยมยามถามข่าว ก็จะท าให้ผูสู้งอายสุามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข 4) ซ่ึงปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวดัหนองบัวล าภูในส่วนกองสาธารณสุขได้มีการกองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพท่ีจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือผูสู้งอายท่ีุดอ้ยโอกาส  ผูพิ้การ ในการปรับสภาพบา้นท่ีอยูอ่าศยั ห้องน ้ า ท่ีเหมาะสม
ให้ รวมถึงอุปกรณ์ทางกายท่ีจ าเป็น 5) นอกจากนั้นยงัมีระบบบริการทางการแพทยฉุ์กเฉิน BLS ท่ีร่วมบูรณาการกบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีและโรงพยาบาลหนองบวัล าภูในการช่วยเหลือผูไ้ดรั้บบาทเจบ็  ผูป่้วย ใหไ้ดรั้บการ
ช่วยเหลือไดท้นัท่วงที ลดการบาดเจ็บ  การสูญเสียชีวิต สร้างความอุ่นใจใหก้บัผูรั้บบริการทุกระดบั  และดา้นการสร้าง
เสริมสุขภาพงานผูสู้งอายใุนโครงการอบจ.สัญจรในการอบรมให้ความรู้การออกก าลงักายและการดูแลสุขภาพตนเอง
เพื่อลดการเจ็บป่วย และภาวะพึ่งพิงท าใหมี้อายท่ีุยนืยาว 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการศูนยสุ์ขภาพชุมชนอ าเภอเมืองจงัหวดัหนองบวัล าภู ไดใ้ห้ความเห็นวา่ 1) การเขา้ถึง
ผูสู้งอายเุป็นเร่ืองส าคญัและตอ้งรู้พ้ืนฐานความตอ้งการของแต่ละคนก่อน  ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไปตามสภาพ
ความเป็นอยูข่องแต่ละคน บางคนอาจตอ้งการการยอมรับ คนท่ีมีฐานะยากจนจะไม่มีเง่ือนไขเอาอะไรก็ไดใ้หอ้ะไรก็เอา 
หรือบางคนก็น้อยใจคิดว่าตนเองไม่มีประโยชน์  การดูแลผูสู้งอายุบางคร้ังก็ข้ึนอยู่กบับริบทของชุมชน 2)  ส าหรับ
ผูสู้งอายุท่ีไม่มีญาติพ่ีน้องหรือลูกหลานคอยดูแลตอ้งอยู่อย่างโดดเด่ียว หรืออยู่บา้นเพียงล าพงัเขาจะรู้สึกโมโห  เหงา 
หรือบางคนสามีหรือภรรยาของลูกหลานท่ีมาอยูด่ว้ยไม่มีการดูแลผูสู้งอายก็ุจะกลายเป็นความเส่ือม ดงันั้นจะตอ้งมีแกน
น าในชุมชน อาสาสมคัรสาธารณสุข  (อสม.) และทีมหมอ หรือผูมี้จิตอาสาลงพ้ืนท่ี  3) ใหผู้สู้งอายมุองวา่ตนเองมีคุณค่า
โดยให้เล่าประสบการณ์ ถ่ายทอดส่ิงต่างๆท่ีสะสมมาให้ลูกหลานและบุคคลทัว่ไปไดรั้บรู้ 4) ผูสู้งอายท่ีุลูกหลานไม่อยู่
ดูแลหรือไปท างานต่างถ่ิน เราก็ตอ้งมีวธีิการติดต่อลูกหลานเพ่ือใหก้ลบัมาดูแล ใหป้รับเปล่ียนแนวคิด และเห็นคุณค่าพอ่
แม่ผูสู้งอายุ 5) ส าหรับคนท่ีเคยเป็นผูน้ าก็ตอ้งยกระดบักว่าคนทัว่ไป เพ่ือให้เขารู้สึกดี  มีความภูมิใจในตนเองว่ายงั
สามารถช่วยเหลือสงัคมได ้ 6) ดา้นท่ีอยูอ่าศยัท่ียงัไม่มีการรองรับ เราก็มีวธีิการโดยสร้างเครือข่ายโดยใชเ้ทคโนโลยีเพื่อ
ขอความช่วยเหลือใน เฟชบุ๊ค ไลท ์  

พยาบาลวชิาชีพช านาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหมากเล่ือม ไดใ้หค้วามเห็นวา่   1) กลุ่มผูสู้งอายติุด
บา้นและสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดจ้ะเป็นลกัษณะการชวนเพ่ือนท่ีไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมไดล้องมาท ากิจกรรมเพ่ือ
สงัคม ไดพ้บปะพดูคุยกนั  มีการรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั จะท าใหเ้ขารู้สึกเบิกบานใจข้ึน และอยากกลบัมาอีก 
2) กลุ่มผูสู้งอายท่ีุอยูติ่ดบา้นหรือติดเตียงมาไม่ไดก็้ควรจะมีทีมงานจิตอาสา ผูน้ าชุมชน  หน่วยงานของรัฐ  และองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ลงพ้ืนท่ีช่วยเหลือ  3) นอกจากนั้นการสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหนองบวัล าภูใน
การปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยั หอ้งน ้ าท่ี  ทางลาดส าหรับผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการท่ีเหมาะสมเพื่อใหร้ถเขน็เขา้ไปได ้และ
การดูแลกนัเองในชุมชน  

พยาบาลวชิาชีพช านาญการโรงพยาบาลหนองบวัล าภู ไดก้ล่าววา่ เม่ือเขา้สู่วยัผูสู้งอายกุารใชชี้วติในสงัคมท่ีเคยมี
ในช่วงวยัท างานก็จะห่างออกไปและลดนอ้ยลงไป รวมถึงสุขภาพกายท่ีไม่เอ้ือต่อการเดินทางไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ท า
ได้ล าบากข้ึน ดังนั้นสังคมผูสู้งอายุจึงอยู่ในแวดวงแคบลงมา เช่น อยู่กับครอบครัว อยู่กับสังคมในหมู่บ้าน ชุมชน
ใกลเ้คียง เท่านั้น การเดินทางไปไหนมาไหนหรือไปเยีย่มญาติดว้ยกนัเองผูสู้งอายบุางคนอาจตอ้งใหมี้บุตรหลาน ญาติพ่ี
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น้องหรือจา้งวานให้เพ่ือนบ้านไปส่ง หรือผูสู้งอายุบางรายท่ีไม่มีญาติพ่ีน้องหรือลูกหลานคอยดูแลก็จะไดรั้บความ
ล าบาก หากจะสามารถสร้างเสริมให้ผูสู้งอายุอยู่ไดใ้นสังคมอย่างเป็นสุข และเพ่ือลดปัญหาทางดา้นจิตใจ อารมณ์
ซึมเศร้าไดไ้ม่เป็นภาระของคนในสงัคมต่อไปในอนาคต สามารถท าไดโ้ดยการจดับริการใหเ้ขา้ถึงไดโ้ดยสะดวกเอ้ือต่อ
การเดินทาง มีความปลอดภัย มีอุปกรณ์ช่วยเสริมให้มีความคล่องตัวข้ึนได้ รวมถึงการพาสังคมคือผูน้ าชุมชน  
อาสาสมคัรสาธารณสุข  ทีมหมอ  ผูมี้จิตอาสา ทีมหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
องค์กรต่างๆ เขา้ไปหากลุ่มผูสู้งอายุท่ีติดบา้น  ติดเตียง หรือไม่มีญาติพ่ีนอ้งคอยดูแล  โดยการเยี่ยมเยือนถึงบา้นอยา่ง
สม ่าเสมอ แมก้ระทัง่การน าเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาช่วยสนับสนุนเพ่ือเป็นช่องทางสังคมออนไลน์ท าให้เกิดการ
ช่วยเหลือเจือจุนกนั 

4. สุขภาวะทางจติวญิญาณ 
รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหนองบวัล าภู ใหค้วามเห็นวา่  ถึงจะเป็นผูสู้งอายเุพียงส่วนนอ้ยแต่เราก็ตอ้ง

ใส่ใจ เราตอ้งช่วยเพราะทุกชีวิตมีคุณค่าเสมอ  ซ่ึงในโลกของความเป็นจริงยอมมีคนอีกกลุ่มท่ียงัไม่เขา้ถึงหลกัธรรม
เพราะ      1) ตอ้งอาศยัหมอดา้นจิตเวชช่วยในการพูดคุย เพ่ือให้ผูสู้งอายคิุดบวก(ไม่ไดห้มายถึงผูป่้วยหรือคนไขท่ี้มีสติ
ฟันเฟืองไม่สมประกอบ) 2) ให้เขาฝึกสมาธิเพื่อสะสมพลงัจิต และเม่ือท าแลว้จะท าให้จิตไประงบัใจ  รวมถึงการสวด
มนต ์การท าบุญ  การใหท้าน  

ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุของคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหนองบวัล าภู ใหค้วามเห็นวา่รูปแบบการสร้างเสริมสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณท่ีเหมาะสมกับบริบทของสังคมชาวพุธ  คือการสร้างความผาสุก ทางจิตวิญญาณตามหลัก
พระพุทธศาสนา ประกอบดว้ย  การให้ทาน  การรักษาศีล  การเจริญสติภาวนา การแผ่เมตตา  การสวดมนต ์ เป็นตน้  
ดงันั้นการสนบัสนุนการปฏิบติัตามหลกัพระพทุธศาสนามีส่วนช่วยใหผู้สู้งอายคุน้หาความหมายของจิตวญิญาณท าให้มี
ความสุขทางจิตวญิญาณเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ ดา้น 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมืองหนองบวัล าภู ไดใ้ห้ความเห็นวา่ 1) ตอ้งฝึกให้ผูสู้งอายุมีสติ
อยูต่ลอดเวลา เม่ือเกิดปัญหาในชีวติก็จะสามารถแกไ้ขไดท้ั้งหมด รูปแบบในการช่วยเหลือแตกต่างกนัออกไป เพราะคน
แต่ละคนไม่เหมือนกนั บางคนชอบร้องเพลง กลา้ท่ีจะเปิดเผยปัญหาของตนเอง เล่าให้เพ่ือนฟัง ดงันั้นคนทีม่ีเพ่ือนท่ี
สนิทและรู้จกัเปิดเผย จะออกจากปัญหาไดเ้ร็ว  ท าให้ดูมีความสุข เช่นลูกไม่ดูแล ถา้ไดมี้การพูดคุยจะท าให้ผ่อนคลาย
แลว้จะรู้สึกโล่งใจ สบายใจ  2) กรณีท่ีเขาป่วยก็ตอ้งใหเ้ขารับรู้ อยูก่บัความจริงเป็นเร่ืองของธรรมชาติ  ใครๆ ก็ตอ้งตาย
หรือเจ็บป่วยก็หายไดเ้พ่ือให้เขาด ารงชีพอยู่ไดป้กติสุขมากท่ีสุด 3) มีการสร้างพ้ืนฐานจิตวิญญาณ โดยหาหน่วยงาน
ช่วยเหลือ หรือคนรับรู้ เพ่ือใหส้บายจิตใจ พดูคุยเพ่ือสร้างความเป็นกนัเองเพ่ือใหเ้ขารู้สึกวา่พ่ึงเราไดไ้ม่โดดเด่ียว แต่เขา
ตอ้งรู้จกัช่วยเหลือตนเองก่อน หรือการจดับริการสาธารณะ  ดงันั้นรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะจึงมีหลากหลายวิธีไม่
มีสูตรส าเร็จ แต่มีเป้าหมายเดียวกันท าให้สบายใจ นอนได้ ขบัถ่ายปกติ เคล่ือนไหวร่างกายไดส้ะดวกไม่เป็นภาระ
ลูกหลาน และท่ีส าคญัตอ้งบอกผูสู้งอายวุา่อยา่พยายามอยา่เป็นหน้ีสินเม่ือยามแก่เฒ่าจะหาวธีิการช่วยเหลือท่ีล าบาก 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหมากเล่ือม ไดใ้ห้ความเห็นวา่ 1) ผูสู้งอายท่ีุเขามี
ปัญหาในเร่ืองของจิตวญิญาณตอ้งหาวิธีการใหเ้ขาปรับตวัโดยอาศยันกัจิตวทิยา โดยใหท้ าใจยอมรับกบัสภาวะท่ีเกิดข้ึน 
และพูดคุยใหก้ าลงัใจ ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีจะแตกต่างกบัผูสู้งอายท่ีุมาจากครอบครัวอบอุ่น มีญาติพ่ีนอ้งพร้อมหนา้กนั ไม่มี
ปัญหาในการใชชี้วติ 2) นอกจากนั้นควรหากิจกรรมดีๆ  เพ่ือใหเ้ขาไดเ้ขา้ร่วมเช่นกิจกรรมทางศาสนา  การไดแ้สดงออก
และการถ่ายทอดส่ิงท่ีมีอยูใ่นตวัเขาใหส้งัคมไดรั้บรู้จะท าใหเ้ขาไดเ้ห็นคุณค่าในตวัเองมากข้ึน 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการโรงพยาบาลหนองบวัล าภู ได้ให้ความเห็นว่า กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณคือ
องค์ประกอบของมนุษยทุ์กคน  เม่ือความสามารถทางกายลดลงส่ิงอ่ืนๆ  ท่ีเป็นความเส่ือมถอยก็ตามตามมา ท าให้
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ผูสู้งอายหุลายคนมองวา่ตนเองไม่มีคุณค่า ชีวติไม่มีความหมาย  การสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตวญิญาณ 1) ตอ้งเขา้ใจถึง
คุณค่าในชีวิตของแต่ละบุคคล เปิดโอกาสให้เขาไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถท่ีมี เช่น เป็นจิตอาสา  2) การจดัเวทีให้ได้
แสดงออกซ่ึงความสามารถ ใหเ้ขาไดมี้โอกาสกล่าวถึงเร่ืองราวท่ีเขาไดภ้าคภูมิใจในอดีตของคนเหล่านั้นบ่อยๆ 3) ไดท้ า
กิจกรรมตามความเช่ือทางศาสนา  ส่ิงต่างๆ  เหล่าน้ีจะท าใหเ้พ่ิมพนูความสุขทางใจใหก้บัผูสู้งอายไุด ้   

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั                                   

ระยะที ่1 การศึกษาสภาพปัญหาสุขภาวะผู้สูงอายุในต าบลล าภู อ าเภอเมืองจงัหวดัหนองบัวล าภู  
การสนทนากลุ่มสุขภาวะของผูสู้งอาย ุ4  ดา้น ดงัน้ี 
1.สุขภาวะทางกาย พบว่าส่วนใหญ่ผูสู้งอายุ1) ปวดเม่ือยตามร่างกาย  กลา้มเน้ือ กระดูกและฟันไม่แข็งแรง 

เคล่ือนไหวชา้ ไม่สามารถทรงตวัได ้มีภาวะอ่อนเพลีย วงิเวยีนศีรษะ 2) การรับรู้ทางตา หู จมูก ล้ิน และสมัผสัต่าง ๆ ลด
นอ้ยลง 3) โรคประจ าตวัท่ีพบ ไดแ้ก่ โรคอว้น โรคเบาหวาน  โรคหัวใจขาดเลือด  โรคความดนัโลหิตสูง โรคไขมนัใน
เลือดสูง  โรคขอ้เส่ือม โรคท่ีเกิดกบัทางเดินอาหาร โรคสมองเส่ือม  โรคอลัไซเมอร์ โรคกระเพาะอาหารเกิดจากการด่ืม
สุรา 4) ความสามารถในการรับรู้ การบนัทึกจดจ าลดลง โดยเฉพาะกลุ่มผูสู้งอายท่ีุไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 

2. สุขภาวะทางใจ พบว่าส่วนใหญ่ผูสู้งอายุ 1) รู้สึกไม่สบายใจ  วิตกกงัวลในเร่ืองปัญหาสุขภาพ การเจ็บป่วยของ
ตนเอง เกรงวา่จะเป็นภาระให้ลูกหลานและถูกทอดท้ิง มีช่วงเวลากลางคืนนอนไม่หลบัหรือหลบัมากไป (ไม่เก่ียวกบัการ
ทานยาหรือนอนกลางวนัมากเกินไป) 2) ปัญหารายไดไ้ม่พอกบัค่าใชจ่้ายในครอบครัว ของบุตรหลานท าใหก้งัวลใจ 3) ดา้น
สัมพนัธภาพธภาพในครอบครัวลดลง เน่ืองจากลูกหลานตอ้งไปท างานต่างถ่ิน และเป็นครอบครัวเด่ียวมากข้ึนท าให้รู้สึก
โดดเด่ียว และเศร้าซึม 4) ผูสู้งอายบุางรายพบกบัการสูญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรัก ท าใหผู้สู้งอายรูุ้สึกโดดเด่ียว หดหู่ใจ  

3. สุขภาวะทางสังคม พบวา่ส่วนใหญ่ผูสู้งอาย ุ1) ดา้นท่ีอยูอ่าศยัและชุมชนไม่ไดเ้ตรียมการรองรับ และอุปกรณ์
การช่วยเหลือท่ีเพียงพอส าหรับผูสู้งอายท่ีุไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองไดท้ั้งหมด 2) ดา้นบทบาททางสังคมถูกจ ากดัให้
ลดลง โดยเฉพาะผูท่ี้เคยเป็นขา้ราชการ หรือเคยเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง ส่งผลใหผู้สู้งอายตุอ้งอยูภ่ายในบา้น เห็นวา่ตนเอง
ไม่มีประโยชน์ หมดคุณค่าเป็นภาระใหลู้กหลาน 3) ผูสู้งอายบุางรายในช่วงกลางวนัท่ีอยูต่ามล าพงัหรือบางรายไม่มีคน
ดูแล หรือขาดความอบอุ่นอยา่งเพียงพอ 

4.สุขภาวะทางจิตวญิญาณ พบวา่ มีผูสู้งอายเุพียงบางรายท่ีไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตวั หดหู่ใจ ทอ้แทใ้จ วติกกงัวลเก่ียวกบัความเป็นอยูท่ี่ไม่ดี ท าใหไ้ม่มีความสุข ค่อนขา้งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวั 
ระยะที ่2 การสร้างรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในต าบลล าภู   อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบัวล าภู 

จากการสมัภาษณ์เพ่ือก าหนดรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะผูสู้งอาย ุ4 ดา้นมีขอ้สรุปดงัน้ี 
1.สุขภาวะทางกาย ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 คนไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัผูสู้งอายุไวเ้ป็นแนวเดียวกนัว่า การสร้างเสริมสุข

ภาวะทางกายไดด้งัน้ี 1) ผูสู้งอายุท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองไดห้รือผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและเป็นโรค  จะตอ้งมีลูก 
หลานหรือคนช่วยดูแลอย่างใกลชิ้ดเพ่ือฟ้ืนฟูร่างกายโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ  และค านึงถึงความปลอดภยัเป็นหลัก  
นอกจากนั้นจะมีทีมผูช่้วยเหลือดูแลผูสู้งอายุ ท่ีผ่านการอบรมด้านผูสู้งอายุในชุมชน ร่วมกับทีมหมอครอบครัว และ
อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ผูน้ าชุมชนท าหนา้ท่ีประเมินร่างกายเบ้ืองตน้และส่งต่อให้หมอจากโรงพยาบาลช่วยเหลือ  
นอกจากนั้นยงัมีกายอุปกรณ์ให้ช่วยเหลือเช่น วอล์คเกอร์เดินเทา้ รถเข็นวีลแชร์ เป็นตน้ 2) ผูสู้งอายุท่ีสามารถช่วยเหลือ
ตวัเองไดบ้างส่วนหรือมีการเคล่ือนไหวล าบาก ควรเป็นกิจกรรมท่ีเนน้การบริหารกลา้มเน้ือ ขอ้ อยูก่บัท่ี เช่นการยืดเหยียด
กลา้มเน้ือ  อาจมีอุปกรณ์ช่วยเสริม ประเภทบอล ยางยืดหรือการเปล่ียนอิริยาบถ 3) ผูสู้งอายท่ีุสามารถช่วยเหลือตนเองหรือ
พ่ึงพาตนเองไดค้วรเป็นกิจกรรมท่ีมีการบริหารร่างกายเพ่ือการยืดเหยียด เพ่ิมความอ่อนตวัของกลา้มเน้ือและมวลกระดูก 
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เช่น ร าไมพ้อง เตน้แอโรบิค เตน้บาสโลป ร ามวยจีน ฤษีดดัตน การเล่นโยคะ ร าวงคองกา้ การปลูกพืชผกัสวนครัว และ
กิจกรรมเพ่ือฝึกสมอง ประสาทสัมผสั ความจ าและอารมณ์ เช่น การนัง่สมาธิ สวดมนต ์การเดินจงกรม  การทอผา้ การท า
ดอกไมจ้นัทน์  การตีกลอง การร้องเพลง การเป็นผูน้ า งานฝีมือ  เป็นตน้ 4) นอกจากนั้นผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 1 3  4 และ 5 ได้
เสนอเป็นแนวเดียวกนัในเร่ืองการแนะน าเร่ืองการฝึกกินอาหารท่ีเหมาะสม ถูกวิธี ส าหรับผูสู้งอาย ุคือรสไม่เผด็ รสไม่จดั 
และลดการกินอาหาร่ีมีรสหวาน เคม็ มนั หา้มกินอาหารเยอะเกินไป อาหารท่ียอ่ยยากหรือหา้มด่ืมน ้ าเร็วเกินไปเพราะการกิน
ลกัษณะน้ีจะท าใหร้ะบบภายในร่างกายท างานยากข้ึน ขบัถ่ายไม่ดี นอกจากนั้นควรกินอาหารท่ีมีแคลเซียมสูงเพ่ือใหร่้างกาย
สามารถน ามาใชไ้ดใ้นช่วงสูงวยั 5) รวมถึงผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 1 3 ไดเ้สนอขอ้คิดเห็นท่ีคลา้ยคลึงกนัว่าโรคบางอย่างตอ้งพบ
แพทยเ์ฉพาะทางหรือเขา้สู่ระบบการแพทยรั์กษา เช่น โรคตอ้กระจก 

2. สุขภาวะทางใจ ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 1 2 3 5 ไดมี้ความคิดเห็นเป็นแนวเดียวกนัวา่การสร้างเสริมสุขภาวะทางใจ
ผูสู้งอาย ุประกอบดว้ย 1) การรวมกลุ่มจดักิจกรรมทางศาสนา เช่น การท าสมาธิ  ฟังเทปสวดธรรมะ ไปวดัเพ่ือท าบุญ          
ท ากิจกรรมตามประเพณี การร่วมท ากิจกรรมของชุมชนท่ี รวมถึงการเยี่ยมให้ก าลงัใจในยามห่อเห่ียวใจ เป็นตน้                      
2) ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 1 และ 3 ไดมี้ความคิดเห็นเป็นแนวเดียวกนัและสอดคลอ้งกบัแนวคิดผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 2 ว่าการ
กิจกรรมในรูปแบบโรงเรียนผูสู้งอายเุป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีสามารถสร้างเสริมสุขภาวะทางใจใหก้บัผูสู้งอายไุดเ้น่ืองจาก
มีกิจกรรมงานฝีมือ กิจกรรมการแสดงออก  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ  มีการพูดคุยแลกเปล่ียนกนั กิจกรรมผ่อนคลายเพ่ือ
สร้างเสียงหวัเราะ  ท าใหมี้ความสุขทางใจ  รู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า ไดผ้อ่นคลายความทุกข ์ความกงัวลใจ สร้างความเบิก
บานใจ เกิดความอบอุ่น สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีให้เกิดข้ึนในครอบครัวได ้ซ่ึงแตกต่างจากผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 4 ไดเ้สนอ
แนวคิดเห็นส าหรับผูสู้งอายไุวส้องประเด็น  คือ ประเด็นท่ีหน่ึงผูสู้งอายท่ีุมีภาวะซึมเศร้าควรมีทีมหมอจากโรงพยาบาล 
ทีมแพทย ์ ทีมพยาบาลจิตเวช ลงพ้ืนท่ีช่วยเหลือโดยตรง มีชมรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน ประเด็นท่ีสองผูสู้งอายท่ีุพิการหรือมี
ภาวะพึงพิงหรือมีฐานะไม่ดี ไม่มีคนดูแล  การช่วยเหลือควรอยูใ่นรูปแบบภาคีเครือข่ายระหวา่งหน่วยงานโรงพยาบาล
หนองบวัล าภู  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหมากเหล่ือม พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน อาสาสมคัรสาธารณสุข  ทีมผูช่้วยเหลือดูแลผูสู้งอาย ุผูมี้จิตอาสา เพ่ือลงพ้ืนท่ีดูแลช่วยเหลือ  3) 
ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี  1 2 3 5 ไดมี้แนวคิดเห็นเป็นแนวเดียวกนัในประเด็นรายไดไ้ม่พอกบัค่าใชจ่้ายของผูสู้งอายตุอ้งให้รู้จกั
ความพอดี พอเพียงตามทางสายกลางรับรู้ตามความเป็นจริงของชีวติ  และใหก้ าลงัใจ เพ่ือใหก้ายแขง็แรง จิตสมบูรณ์  

3. สุขภาวะทางสังคม ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 1  2 3 4 5 ไดใ้ห้ความเห็นเป็นแนวเดียวกนัเก่ียวกบัการดูแลสุขภาวะทาง
สังคมของผูสู้งอายวุา่กลุ่มติดบา้น ติดเตียง ไม่มีลูกหลานดูแลหรือมีแต่ไม่ไดรั้บการดูแลเท่าท่ีควร 1) ให้มีการดูแลโดย
ชุมชน  คือคนในครอบครัว ผูน้ าชุมชน กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ ทีมแพทย ์ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  กลุ่มผูสู้งอายดุว้ยกนัเอง ผูมี้จิตอาสา 2) ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 1 2 4 ไดมี้ความคิดเห็นเป็นแนวเดียวกนัคือการสร้าง
เสริมใหมี้กิจกรรมร่วมกนัในชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ เช่นกิจกรรมเพ่ือนชวนเพ่ือน  เพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือใหมี้โอกาสไดเ้ขา้
มาลองท ากิจกรรมเพ่ือสงัคมดู ไดพ้บปะพดูคุยกนั มีการรับประทานอาหารร่วมกนั 3) นอกจากนั้นผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 3 ยงั
มีแนวความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกประเด็นคือ ควรมีการติดต่อลูกหลานและปรับเปล่ียนแนวคิดใหม่เพ่ือใหก้ลบัมาดูแลพอ่
แม่ผูสู้งอายุ 4) ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี  2 3 ไดมี้ความคิดเห็นดา้นบทบาททางสังคมของผูสู้งอายุเป็นแนวเดียวกนัคือ ควรมี
กิจกรรมท่ียกย่องให้คุณค่าและให้เป็นท่ียอมรับของสังคม คลา้ยคลึงกบัผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 1 ท่ีไดมี้ความเห็นว่าควรให้
ผูสู้งอายท่ีุเคยเป็นขา้ราชการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงมีการจบักลุ่มท ากิจกรรมหรือกินขา้วดว้ยกนั 5) ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 2 3 4 
5 ไดมี้แนวคิดเห็นสอดคลอ้งกนัในเร่ืองการเตรียมการรองรับดา้นท่ีอยู่อาศัยและชุมชนให้กบัผูสู้งอายุ ควรจะมีการ
ประสานหน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี การสร้างเครือข่ายช่วยเหลือโดยชุมชน  ผา่นช่องทางสารสนเทศต่างๆ 
เช่น เฟชบุ๊ค  ไลน ์
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4. สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 1 2 4 5 ไดใ้ห้ความคิดเห็นเป็นแนวเดียวกนัคือ ความผาสุกส าหรับ
ทางดา้นจิตวิญญาณของชาวพุธ คือการไดท้ ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น การให้ทาน  การรักษาศีล การเจริญสติ
ภาวนา การท าสมาธิ การแผเ่มตตา การสวดมนต ์2) ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 1 4 ไดมี้ความคิดเห็นเป็นแนวเดียวกนัคือตอ้งอาศยั
หมอทางดา้นจิตเวชหรือนกัจิตวทิยาเพ่ือช่วยในการพดูคุย เพ่ือใหเ้ขาคิดบวก และยอมรับสภาพท่ีเกิดข้ึน (ไม่ไดห้มายถึง
ผูป่้วยหรือคนไขท่ี้มีสติฟันเฟืองไม่สมประกอบ) และสอดคลอ้งกบัผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 3 4 คือการหาหน่วยงานช่วยเหลือ  
การพูดคุยให้ก าลงัใจ 3) ผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 4 5  ท่ีเห็นวา่ตอ้งเปิดโอกาสใหผู้สู้งอายไุดแ้สดงออกซ่ึงความสามารถ ให้เขา
ไดถ่้ายทอด โดยการเล่าเร่ืองต่างๆ การเป็นจิตอาสา จะท าใหเ้พ่ิมพนูความสุขทางจิตวญิญาณ  4) แตกต่างจากผูเ้ช่ียวชาญ
คนท่ี 3 ตอ้งใหมี้สติอยูต่ลอดเวลา นอกจากนั้นใหมี้การพดูคุยปลอบใจ สร้างก าลงัใจท่ีดี เพ่ือใหรู้้สึกวา่ไม่โดดเด่ียว มีการ
จดับริการสาธารณะ  
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