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งานวิจยั นี้ เพื่อศึ กษาสภาพปั ญหาสุ ขภาวะของผูส้ ู งอายุ และกาหนดรู ปแบบการสร้างเสริ มสุ ขภาวะผูส้ ู งอายุ
ตาบลลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู แบ่งเป็ น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ศึ กษาสภาพปั ญหาสุ ขภาวะผูส้ ู งอายุในพื้นที่
จานวน 24 คน และระยะที่ 2 กาหนดรู ปแบบการสร้างเสริ มสุ ขภาวะ โดยผูม้ ีความเชี่ ยวชาญร่ วมให้ขอ้ เสนอแนะใน
กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูล จานวน 5 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) ปั ญหาสุขภาวะทางกาย ผูส้ ูงอายุปวดเมื่อยตามร่ างกาย
การรับรู ้และสัมผัสต่างๆ ลดน้อยลง และพบโรคประจาตัว โดยกลุ่มภาวะพึ่งพิงควรมีทีมหรื อคนช่วยเหลือดูแล สร้าง
กิจกรรมฟื้ นฟูร่างกาย มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ และกลุ่มภาวะพึ่งพาตัวเองได้บางส่ วน ต้องสร้างกิจกรรมบริ หารกล้ามเนื้ อ
และกลุ่มพึ่งพาตนเองได้ ควรสร้างกิจกรรมยืดเหยียดและความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ นอกจากนั้นกินอาหารที่เหมาะสม
ถูกวิธี 2) ปั ญหาสุ ขภาวะทางใจ ผูส้ ู งอายุวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่ วยตนเอง สัมพันธภาพครอบครัวลดลง รู ้สึกโดด
เดี่ยว เปล่าเปลี่ยวจากการสู ญเสี ยบุคคลอันเป็ นที่รัก รู ปแบบที่เหมาะสมต้องจัดกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมชุมชน จัด
ทีมลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กาลังใจ 3) ปั ญหาสุ ขภาวะทางสังคม ผูส้ ู งอายุบางรายในช่วงกลางวันอยูต่ ามลาพัง รู ปแบบ
ที่เหมาะสมควรจัดกิจกรรมยกย่องให้คุณค่า จัดช่องทางสารสนเทศช่วยเหลือ 4) ปั ญหาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ผูส้ ูงอายุ
บางรายที่ ย งั ไม่เ ข้า ถึ ง สัจธรรมของชี วิต รู ป แบบที่ เหมาะสมควรมี ก ารทากิ จ กรรมทางพระพุทธศาสนา หรื อ มี ทีม
นักจิตวิทยา ช่วยเหลือ พูดคุยให้กาลังใจ เปิ ดโอกาสให้แสดงออกซึ่งความสามารถและ ถ่ายทอดเรื่ องราวต่าง 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.
คาสาคัญ: รู ปแบบการสร้างเสริ มสุขภาวะ ผูส้ ูงอายุ
Keywords: Model of health promotion, Elderly people
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บทนา
ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่ ”สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” เมื่อประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีสดั ส่วนสู ง
ถึงร้อยละ 20 ของ ประชากรทั้งหมด ตามคานิ ยามขององค์การสหประชาชาติ กาหนดว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60
ปี ขึ้นไป สัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นได้กา้ วเข้าสู่ สงั คมผูส้ ูงอายุ “สังคมผูส้ ูงอายุ”
จาเป็ นต้องเตรี ยมพร้อมด้วยการระดมทรัพยากรทั้งหลาย สร้างบุคลากร ปรับบทบาท หน้าที่และเพิ่มการประสานงาน
ขององค์กรหน่วยงาน แก้ไขและปรับปรุ งกฎระเบียบต่างๆ พัฒนา รู ปแบบและระบบต่างๆ ในการให้บริ การด้านสุขภาพ
อย่างเท่าเทียมกันแก่ผสู ้ ูงอายุ (สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิ ดล, 2559: 455) วัยสูงอายุเป็ นวัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 3 ประการใหญ่ๆ ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย 2) การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ 3)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่ งผลต่อการเกิดภาวะสุขภาพที่เจ็บป่ วยของผูส้ ู งอายุ หากไม่มีวธิ ี
ป้ องกัน และการจัดการภาวะสุขภาพที่เหมาะสมจะส่งผลต่อการดารงชีวติ ของผูส้ ูงอายุในระยะยาว ดังนั้นครอบครัวที่มี
ผูส้ ู งอายุอยูใ่ นความดูแล จาเป็ นต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของผูส้ ู งอายุ และตระหนักว่าความ
สู งวัยเป็ นภาวะที่จะต้องเกิดกับทุกคน การทาความเข้าใจความสู งวัย จะทาให้สมาชิกในครอบครัว สามารถปฏิ บตั ิต่อ
ผูส้ ู งอายุได้อย่างเหมาะสม ทาให้ผสู ้ ู งอายุมีภาวะที่ สมบูรณ์ท้ งั ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ คือรู ้สึก
ผ่อนคลาย มีความสดชื่นเบิกบาน มีความหวัง มีกาลังใจที่ดี นอกจากนั้นยังสามารถช่วยให้ผสู ้ ู งอายุสามารถปรับตัวให้
เข้าสู่ สังคมวัยผูส้ ู งอายุได้อย่างมีความสุ ข ลดภาวะพึ่งพิงของผูส้ ู งอายุให้เป็ นผูส้ ู งอายุที่ “สู งวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี
ความสุข”
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาสุขภาวะของผูส้ ูงอายุในตาบลลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
2. เพื่อกาหนดรู ปแบบการสร้างเสริ มสุขภาวะผูส้ ูงอายุในตาบลลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
วิธีการวิจยั
ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั 2 ระยะ
ขั้นตอน

กิจกรรม/วิธีการ

ขั้นตอนที่ 1

ศึกษาปัญหาสุขภาวะของผูส้ ู งอายุ
โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group)
(กลุ่มเป้ าหมาย คือ ผูส้ ู งอายุ จานวน 24 คน)

การศึกษาสภาพปัญหาสุขภาวะของ
ผูส้ ูงอายุในตาบลลาภู อาเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลาภู
ขั้นตอนที่ 2
การกาหนดรู ปแบบการสร้างเสริ มสุ ข
ภาวะของผูส้ ูงอายุในตาบลลาภู อาเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง
(Semi-Structured interview) เพื่อกาหนดรู ปแบบการ
สร้างเสริ มสุ ขภาวะของผูส้ ู งอายุ (กลุ่มเป้ าหมายคือ ผู ้
มีความเชี่ยวชาญ ชานาญ มีความรู้ มีประสบการณ์
ในการสร้างเสริ มสุขภาวะผูส้ ู งอายุ (จานวน 5 คน )

ภาพที่ 1 ขั้นตอนดาเนินการวิจยั
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ผลทีไ่ ด้ รับ
ปัญหาสุขภาวะ
ของผูส้ ูงอายุ 4 ด้าน

รู ปแบบการสร้าง
เสริ มสุขภาวะของ
ผูส้ ูงอายุที่เหมาะสม
4 ด้าน
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ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาสุ ขภาวะผู้สูงอายุในตาบลลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการศึกษาระยะที่ 1
ผูส้ ู งอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ตาบลลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู 12 ชุมชน จานวน
24 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) ซึ่งสูงอายุที่มีบทบาทในชุมชน สื่ อภาษาได้อย่างเข้าใจ เต็มใจใน
การให้ขอ้ มูล สามารถให้ขอ้ มูลในประเด็นที่สนทนาได้ และยินดีให้ความร่ วมมือในการเข้าร่ วมสนทนากลุ่ม
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ใช้วิธีการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ทาการบันทึ กเทปการสนทนา โดยกาหนดกรอบการสนทนาสภาพ
ปั ญหาสุ ขภาวะของผูส้ ู งอายุตาบลลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านสุ ขภาวะทางกาย 2)
ด้านสุ ขภาวะทางใจ 3) ด้านสุ ขภาวะทางสังคม 4) ด้านสุ ขภาวะทางจิตวิญญาณ การวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้สร้างแบบการ
สนทนากลุ่มตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยศึกษาจากเอกสาร ตารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ทาการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยขอความอนุ เคราะห์ในการเข้าร่ วมสนทนากลุ่ม ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ
ศาลาประชาคมบ้านวังหมื่ น ตาบลหนองบัว อาเภอเมื อง จังหวัดหนองบัวลาภู เวลา 09.30น.-12.00 น. เพื่อแสดง
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปั ญหาสุ ขภาวะของผูส้ ู งอายุในตาบลลาภู ทั้ง 4 ด้าน โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าเนิ นการสนทนา และ
เป็ นผูค้ อยจุดประเด็นการสนทนาเพื่อเป็ นการชักจูงให้ผเู ้ ข้าร่ วมสนทนาได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นสนทนาให้ได้
กว้างขวางลึกซึ้ง และมีผชู ้ ่วยนักวิจยั ทาหน้าที่บนั ทึกเสี ยง บันทึกภาพการสนทนา
วิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลให้สอดคล้องกันระหว่างข้อมูลที่รวบรวมจากเอกสาร กับ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ จัดระบบระเบียบข้อมูล แยกประเภทของข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหาจากแบบสนทนากลุ่ม และ
สรุ ปประเด็นย่อย ตีความหมาย เรี ยบเรี ยง ลาดับความสาคัญ เพื่อนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จดั ทาแบบแนวทางการ
สัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไป
ระยะที่ 2 การกาหนดรู ปแบบการสร้ างเสริมสุ ขภาวะผู้สูงอายุในตาบลลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
การศึกษาในระยะที่ 2 เป็ นการนาผลการวิจยั ที่ได้จากระยะที่ 1 รวมถึงแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะผูส้ ู งอายุมาศึกษาเพื่อสร้างรู ปแบบการสร้างเสริ มสุ ขภาวะผู ้สูงอายุโดยมีเนื้อหาครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่
ด้านร่ างกาย ด้านใจ ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณ
กลุ่มเป้าหมาย
เลือกแบบเจาะจง 5 คน โดยเลือกจากผูม้ ีความเชี่ยวชาญ มีความชานาญ มีความรู ้ มีประสบการณ์ในการสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะของผูส้ ู งอายุในจังหวัดหนองบัวลาภู ประกอบด้วย รองนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดหนองบัวลาภู
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุ ของค์การบริ หารส่ วนจังหวัดหนองบัวลาภู พยาบาลวิชาชีพชานาญการศูนย์สุขภาพชุมชน
เมืองหนองบัวลาภู พยาบาลวิชาชีพชานาญการโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลหมากเลื่อม พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured interview) ในระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2561
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จัดเก็บข้ อมูล
สัมภาษณ์ดว้ ยตนเองซึ่งเป็ นการเปิ ดกว้าง มีแนวคาถามในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับรู ปแบบการสร้างเสริ มสุขภาวะของ
ผูส้ ู งอายุในตาบลลาภู โดยมีเนื้ อหาครอบคลุม 4 ด้าน และผูว้ ิจยั ได้ทาการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลที่
ได้มาจัดหมวดหมู่ แยกประเด็น จัดลาดับความสาคัญ ตามวัตถุประสงค์และวิเคราะห์เชื่อมโยงตามกรอบแนวคิดที่กาหนด
ผลการวิจยั
ผลการศึกษาสภาพปัญหาสุ ขภาวะผู้สูงอายุ ระยะที่ 1 ด้ วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) พบว่ า
1.สุ ขภาวะทางกาย ส่ วนใหญ่ 1) ด้านสุ ขภาพกายของผูส้ ู งอายุไม่ค่อยแข็งแรง มีอาการปวดเมื่อยตามร่ างกาย
กล้ามเนื้อ เช่นปวดตามข้อ ขา เอว เข่า แขน ทาให้การเคลื่อนไหวได้ชา้ ไม่สามารถทรงตัวได้ มีภาวะอ่อนเพลีย วิงเวียน
ศี รษะ ไม่มีแรง กระดูกและฟั นไม่แข็งแรง การกิ นอาหารจึงทาได้ลาบากขึ้น การรับรู ้ทางตา หู จมูก ลิ้น และสัมผัส
ต่างๆ ตามผิวหนัง ลดน้อยลง 2) ด้านโรคประจาตัวที่พบได้แก่ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด โรคความ
ดันโลหิ ตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคข้อเสื่ อม โรคที่เกิดกับทางเดินอาหาร เช่น ท้องอืด ท้องผูก โรคประสาทตา เช่น
ต้อหิ น ต้อกระจก โรคสมองเสื่ อม อัลไซเมอร์ โรคกระเพาะอาหาร เกิดจากการดื่มสุ รา 3) ความสามารถในการรับรู ้
ลดลงโดยเฉพาะกลุ่มผูส้ ูงอายุที่ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ
2. สุ ขภาวะทางใจ ส่ วนใหญ่ 1) ด้านปั ญหาสุขภาพทาให้ผสู ้ ู งอายุรู้สึกไม่สบายใจ วิตกกังวล รู ้สึกอึดอัด น้อยใจ
เกี่ ยวกับอาการเจ็บป่ วยของตนเองที่เรื้ อรังเกรงว่าจะเป็ นภาระให้กบั บุตรหลาน กลัวถูกทอดทิ้ง และยังมีช่วงกลางคืน
นอนไม่หลับ หรื อหลับมากไป (ไม่เกี่ยวกับการทานยา หรื อนอนกลางวันมากเกินไป) 2) ด้านปั ญหารายได้ไม่พอกับ
ค่าใช้จ่าย ผูส้ ู งอายุมีความกังวลใจเกี่ ยวกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว ส่ งผลกับสภาพชี วิตความเป็ นอยู่ที่ดี บางครั้งทาให้
สมาชิกในครอบครัวและตนเองได้รับความลาบาก 3) นอกจากนั้นด้านสัมพันธภาพ พบว่าผูส้ ู งอายุบางรายบุตรหลาน
ต้อ งออกไปท างานหรื อ ไปท างานต่ า งถิ่ น และปั จ จุ บัน ครอบครั ว เป็ นลัก ษณะเป็ นครอบครั ว เดี่ ย วมากขึ้ น ท าให้
ความสัมพันธ์ลดน้อยถอยลงทาให้รู้สึกโดดเดี่ยว และเศร้าซึ ม 4) รวมถึงการสู ญเสี ย ผูส้ ู งอายุบางรายพบกับการสู ญเสี ย
บุคคลในครอบครัว สูญเสี ยบุคคลอันเป็ นที่รักทาให้ผสู ้ ูงอายุรู้สึกโดดเดี่ยว หดหู่ใจ เงียบเหงา และเปล่าเปลี่ยว
3. สุขภาวะทางสังคม ส่วนใหญ่ 1) ด้านที่อยูอ่ าศัยและชุมชน ไม่ได้เตรี ยมการรองรับสาหรับผูส้ ูงอายุ ไม่มีราวจับ
ไม่มีทางเดิน ทางลาด ไม่มีที่วา่ งสาหรับทากิจกรรม และอุปกรณ์การช่วยเหลือที่เพียงพอสาหรับผูส้ ู งอายุที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ท้ งั หมด 2) ด้านบทบาททางสังคมถูกจากัดให้ลดลง โดยเฉพาะผูท้ ี่เคยเป็ นข้าราชการ หรื อเคยเป็ น
ผูบ้ ริ หารระดับสูง และมีทศั นคติที่ไม่ดีต่อผูส้ ูงอายุ เห็นคนรุ่ นเก่าล้าสมัย พูดไม่รู้เรื่ องและไม่มีประโยชน์ เกิดปั ญหาเรื่ อง
การสื่ อสานกับคนทัว่ ไปทาให้ลาบาก ส่งผลให้ผสู ้ ูงอายุตอ้ งอยูภ่ ายในบ้าน และมีความรู ้สึกว่าตนเองไม่มีประโยชน์ หมด
คุณค่าเป็ นภาระให้ลูกหลาน
4. สุ ขภาวะทางจิ ตวิญญาณ พบว่าส่ วนใหญ่ 1) ด้านจิ ตใจ พบว่าผูส้ ู งอายุมีความรู ้สึกพอใจกับชี วิตที่เป็ นอยู่ มี
ความภาคภูมิใจ รู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น และตระหนักถึงภาวะร่ างกายที่เสื่ อมถอยตามสภาวะสังขาร
ของชีวติ เข้าใจสัจจะธรรมของชีวติ 2) ด้านการปฏิบตั ิต่อตนเอง พบว่าผูส้ ูงอายุได้นาหลักพระพุทธศาสนามาเป็ นกรอบ
ในการดาเนินชีวติ ด้วยการทาบุญ เช่นการให้ทาน การจาศีล ฟังธรรม จิตภาวนา ร่ วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทุก
วันสาคัญ 3) ด้านการปฏิบตั ิต่อครอบครัว พบว่ามีการนาหลักพระพุทธศาสนาไปใช้ในการอบรมบุตร นาพาบุตรหลาน
เข้าวัดฟั งธรรม สั่งสอนให้บุตรหลานรู ้จกั ทาความดี มีความซื่ อสัตย์ มีคุณธรรม รู ้จกั บาญบุญคุณโทษ และมีความ
กตัญญู ดูแลพ่อแม่เมื่อแก่เฒ่า ดูแลญาติพี่นอ้ ง และผูม้ ีอุปการะคุณ 4) ด้านการปฏิบตั ิต่อชุมชน ผูส้ ู งอายุมีการเสี ยสละ
ตนเอง เสี ยสละเวลา ร่ วมบริ จาคทรัพย์สินเงินทอง เพื่อช่วยเหลือเพื่อนบ้าน และการทาสาธารณะประโยชน์ของชุมชน
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ในงานบุ ญต่างๆ เช่ นทาความสะอาด จะมี ผูส้ ู งอายุเพียงบางรายที่ ไม่เคยเข้าร่ วมกิ จกรรมเพื่อส่ วนรวม ไม่มีสังคม
เนื่ องจากเป็ นครอบครัวมีรายได้นอ้ ยจาเป็ นต้องทามาหาเลี้ยงชีพ ครอบครัวมีปัญหา สภาพความเป็ นอยูไ่ ม่ดี จึงมีจิตใจ
หดหู ท้อแท้ใจ มีความวิตกกังวลกับสภาพความเป็ นอยู่ จึงดารงชีพไปวันๆ เพื่อความอยูร่ อด จึงไม่พบกับความสงบสุข
ในชีวติ จึงเป็ นกลุ่มคนที่มีลกั ษณะค่อนข้างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการศึ ก ษารู ป แบบการสร้ างเสริ ม สุ ข ภาวะผู้ สู ง อายุ ระยะที่ 2 จากการสั ม ภาษณ์ อ บบกึ่ ง โครงสร้ าง
(Semi-Structured interview) พบว่ า
1.สุ ขภาวะทางกาย
รองนายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู ให้ความเห็นว่า ผูส้ ูงอายุทุกคนต้องพบกับปั ญหาสุขภาพทาง
กายเมื่อเข้าสู่ วยั ผูส้ ู งอายุ ตามสภาพร่ างกาย สภาพแวดล้อม รวมถึงพฤติกรรมการบริ โภคของแต่ละบุคคล ดังนั้นเมื่อ
ผูส้ ู งอายุมีอาการเจ็บป่ วย เบื้องต้นต้องแจ้งให้อาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.) ที่ดูแลผูส้ ู งอายุมาดูเบื้องต้นก่อน และนา
ผูส้ ู งอายุไปศูนย์สุขภาพเทศบาลเมืองหนองบัวลาภูเพื่อดูอาการ ถ้าอาการไม่ดีข้ ึนก็จะส่ งไปโรงพยาบาลโดยตรงหรื อไป
พบแพทย์เฉพาะทาง 1) ผูส้ ู งอายุกลับมาพักฟื้ นที่ บา้ น (เพื่อไม่ให้ผูส้ ู งอายุกลับมาเป็ นเหมือนเดิ ม ) คนในครอบครัว
จะต้องหากิจกรรมและทาหน้าที่ดูแลเพื่อให้ผสู ้ ู งอายุได้มีการพบปะพูดคุยกับเพื่อน เพราะผูส้ ู งอายุจะขี้เหงา หางานให้
ผูส้ ู งอายุทา มีกิจกรรมออกกาลังกายต่าง ๆ เช่น การเต้นบาสโลป แอโรบิค ราวงคองก้า และการทาดอกไม้จนั ทน์ หา
พื้นที่ให้ปลูกพืชผักสวนครัว 2) ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้เหมาะสมกับวัย เลือกกินอาหารที่เหมาะสม รสไม่
จัด ไม่เค็ม ไม่มนั ไม่หวาน สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้จะทาให้เขามีความสดชื่น อยูใ่ นโลกได้อย่างมีสุข
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุ ของค์การบริ หารส่ วนจังหวัดหนองบัวลาภู ให้ความเห็นว่า การสร้างเสริ มสุ ขภาวะ
ทางกายสาหรั บผูส้ ู งอายุน้ ันขึ้ นอยู่กับปั จจัยหลายๆ อย่าง เช่ น สภาพร่ างกายของผูส้ ู งอายุขอ้ จากัดบางประการของ
ผูส้ ูงอายุแต่ละคน ภาวะความเจ็บป่ วยที่เป็ นอยู่ แต่ที่จะกาหนดรู ปแบบการสร้างเสริ มสุขภาพทางกาย โดยทัว่ ไป สาหรับ
คนที่มีร่างกายพร้อมและไม่มีขอ้ จากัดได้แก่ 1) การทากิจกรรมทางกายแบบแอโรบิค ควรทากิจกรรมปานกลางติดต่อกัน
10 นาทีอย่างน้อย 3 ครั้ง 2) การทากิจกรรมทางกายระดับปานกลาง เช่นการเดิน 30 นาที 5 วันต่อสัปดาห์ 3) การสร้าง
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อและความหนาแน่นมวลกระดูก 2 วันต่อสัปดาห์ เช่นการรามวยจีน ยางยืด 4) กิจกรรมการ
พัฒนาการอ่อนตัวและการทรงตัว เช่นการราไม้พอง โยคะ 5) การบริ หารสมองและประสาทสัมผัส ความจา และอารมณ์
เช่นการนัง่ สมาธิ สวดมนต์ และเดินจงกรม 6) การเปลี่ยนอิริยาบถ จากท่านัง่ หรื อนอนราบด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
เป็ นต้น
พยาบาลวิชาชีพศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองหนองบัวลาภู ให้ความเห็นว่า 1) สาหรับผูส้ ู งอายุในความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญหมายถึงวัย 60 ปี ขึ้นไป ที่มีปัญหาของความเสื่ อมถอยของร่ างกาย ระบบการเคลื่อนไหวลดลง เจ็บป่ วยง่าย
เช่น การมองเห็น การได้ยิน ระบบการย่อยอาหารทางานลดลง ปวดตามข้อกระดูก ฟั นไม่แข็งแรง ระบบขับถ่ายไม่ดี
ซึ่ งสุ ขภาพร่ างกายของแต่ละคนก็จะมีความเจ็บป่ วยแตกต่างกันออกไปขึ้นอยูก่ บั การเตรี ยมตัวที่ดี 2) สาหรับด้านโรค
ประจาตัวแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กบั ชนิ ดของโรคประจาตัวของแต่ละบุคคล รวมถึงกรรมพันธุ์
และโรคบางชนิดต้องเข้าสู่ระบบการแพทย์รักษา เช่นถ้าเป็ นโรคต้อกระจกก็ตอ้ งเปลี่ยนกระจกตา แต่ทาให้บาดเจ็บได้
ง่าย 3) การเลือกกินอาหารที่เหมาะสม ถูกวิธี เช่น ปรุ งกินอาหารพื้นบ้านตามที่มี แต่รสไม่เผ็ด รสไม่จดั และลดการกิน
อาหารที่ มีรสหวาน เค็มมัน อย่ากิ นอาหารเยอะเกิ นไป หรื อกิ นอาหารที่ ย่อยยาก 4) การออกกาลังกายก็ตอ้ งมี ความ
เหมาะสม ซึ่งมีกิจกรรมที่ผสู ้ ูงอายุนามาใช้ได้ เช่น ฤษีดดั ตน ลาไม้พอง และห้ามกระโดด 5) สาหรับผูส้ ูงอายุที่มีร่างกาย
เสื่ อมถอยแล้วการเยียวยาก็จะทาได้ยากขึ้นแต่ปัจจุบนั ทางการแพทย์ก็มีรูปแบบการช่วยเหลือคือไม้เท้า รถเข็น เป็ นต้น
ดังนั้นจึงต้องแนะนาให้เขาได้มีการเตรี ยมตัวก่อนวัยสูงอายุโดยการออกกาลังกายดูแลสุขภาพ
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HMP18-6
พยาบาลวิชาชีพชานาญการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลหมากเลื่อม ได้ให้ความเห็นว่า ผูส้ ู งอายุมีได้แก่
กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง และติดสังคม 2) โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลหมากเลื่อมได้มีรูปแบบการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
โดยการอบรมให้ความรู ้เรื่ องของการกินอาหารให้เหมาะสม ถูกวิธี ไม่เกิดโรค คือไม่กินอาหารรสจัด ไม่หวาน ไม่เค็ม
ไม่มนั ครบตามหลักโภชนาการ 3) จัดกิจกรรมการออกกาลังกายที่เหมาะสม และสม่าเสมอ มีชมรมออกกาลังกาย เช่น
กิจกรรมเต้นบาสโลป โดยมีหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน 4) การออกหน่วยเคลื่อนที่
ตรวจสุขภาพผูส้ ูงอายุประจาปี เพื่อวัดความดัน เบาหวาน ซึ่งกลุ่มผูส้ ูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงก็จะมีทีม (Caregiver) ดูแลใน
ชุมชนร่ วมกับอาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.)ในเบื้องต้น เพื่อส่ งต่อให้หมอช่วยเหลือ 5) ขอสนับสนุนงบประมาณจาก
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) องค์การบริ หารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู เพื่อช่วยเหลือในเรื่ องอุปกรณ์
ในการดูแล สัง่ ซื้อกายอุปกรณ์ วอล์คเกอร์เดินเท้า รถเข็นวีลแชร์ แพมเพิส
พยาบาลวิชาชีพชานาญการโรงพยาบาลหนองบัวลาภู ได้ให้ความเห็นว่า 1) เมื่อเข้าสู่วยั ผูส้ ูงอายุมกั จะพบความ
เสื่ อมของร่ างกายเกือบทุกระบบในร่ างกายทาให้ส่งผลต่อการดาเนินชีวติ ของผูส้ ูงอายุ การชะลอความเสื่ อม การป้ องกัน
อันตรายที่จะตามมาของความเสื่ อมของร่ างกายควรมีการปรับตามสภาวะของผูส้ ู งอายุแต่ละรายเพื่อให้ง่ายต่อการดูแล
เช่ นให้ผูส้ ู งอายุที่สามารถทากิ จกรรมได้เอง พึ่งพาตนเองได้ การสร้ างเสริ มให้มีการบริ หารร่ างกาย เช่ น ยืด เหยียด
ร่ างกาย ราไม้พอง การฟ้ อนราจังหวะง่ายๆ หรื อทาอาชี พจักสาน การทอผ้า ทอเสื่ อ ปลูกพืชผักสวนครัว เป็ นต้น 2)
สาหรับผูส้ ู งอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้บางส่ วน หรื อมีการเคลื่อนไหวลาบาก ควรจัดกิจกรรมที่เน้นการบริ หารกล้ามเนื้อ
ข้อต่างๆ อยูก่ บั ที่ เช่นการยืดเหยียดกล้ามเนื้ อด้วยอุปกรณ์ช่วยเสริ มประเภทบอล ยางยืด เป็ นต้น 3) กลุ่มที่ไม่สามารถ
ช่ วยเหลื อตนเองได้การจัดให้มีผูด้ ูแลเฉพาะรายเพื่อฟื้ นฟูร่างกายโดยการจัดกิ จกรรมต่างๆ และควรคานึ งถึ งความ
ปลอดภัยของผูส้ ู งอายุเป็ นหลัก นอกจากนั้นการกินอาหารที่เหมาะกับผูส้ ู งวัย คือ อาหารที่เคี้ยวง่าย รสไม่จดั จนเกินไป
จะส่งผลดีต่อระบบการย่อยภายในและลดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคได้
2. สุ ขภาวะทางใจ
รองนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดหนองบัวลาภู ให้ความเห็นว่า1) กายและใจไม่สามารถแยกออกจากกัน
ได้ “ร่ างกาย” เติมอาหารก็ทาให้ได้วิตามินเพื่อทาให้ร่างกายแข็งแรงตามหลักโภชนาการอาหาร 5 หมู่ “จิ ตใจ” เติม
ธรรมะโดยการทาสมาธิ การฟังเทปสวดธรรมะ การไปวัด จะเป็ นอาหารทางใจ จิตใจก็จะดี ไม่ห่อเหี่ ยว โดดเดี่ยว และ
ไม่มีภาวะซึ มเศร้า 2) ฝึ กให้ผสู ้ ู งอายุรู้จกั ความพอดี พออยู่ พอกิน ตามอัตภาพของตนเอง 3) เรื่ องสัมพันธภาพที่ ดีของ
ผูส้ ู งอายุกบั บุคคลในครอบครัว โรงเรี ยนผูส้ ู งอายุองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดหนองบัวลาภูก็เป็ นอีกรู ปแบบหนึ่งในการ
เสริ มสร้างสุ ขภาวะทางใจได้เป็ นอย่างดี ย่ิง โดยมีหลักสู ตรต่างๆ ตามที่ ผูส้ ู งอายุตอ้ งการมาให้เรี ยนเพื่อได้รับความรู ้
สร้างกิจกรรมเพื่อผ่อนคลาย นอกจากนั้นมีหลักสู ตร “ศูนย์สามวัย”คือ วัยนักเรี ยน วัยผูใ้ หญ่ วัยผูเ้ ฒ่า โดยให้ผสู ้ ู งอายุจู
ลูกหลานวัย 3-4 ขวบเข้ามาเรี ยนด้วย เล่นด้วย เด็กจะได้เรี ยนรู ้ไปพร้อมกัน และจะซึ มซับไปโดยไม่รู้ตวั และในอนาคต
ข้างหน้าเด็กเหล่านี้จะกลายมาเป็ นผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุ ของค์การบริ หารส่ วนจังหวัดหนองบัวลาภู ได้ให้ความเห็นว่าจะต้องให้ผสู ้ ู งอายุ
รู ้จกั วิธีการสร้างความสุ ขให้ตนเอง โดยให้ทราบว่า “ความสุ ขคืออะไร”เพราะเมื่อใดที่ ใจเป็ นสุ ข ก็จะส่ งผลให้กาย
สมบูรณ์ไปด้วย ซึ่ งรู แบบที่ใช้ในการสร้างเสริ มมีวิธีการคือ 1) ปรับตัวและเปิ ดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตัวเอง 2) ดูแลสุ ขภาพกายและจิตใจ เช่น การตรวจสุ ขภาพประจาปี การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ 3) การใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ดว้ ยการทากิจกรรมต่างๆ ที่ชอบ 4) การดารงชีวติ อยูท่ างสายกลาง พอเพียง เรี ยบง่าย 5) การสร้างเสี ยง
หัวเราะ เพราะจะทาให้หลัง่ สารเอ็นโดรฟิ นซึ่งเป็ นสารแห่งความสุขหลัง่ ออกมาจะช่วยให้ชีวติ ยืนยาว

2051

HMP18-7
พยาบาลวิชาชี พชานาญการศูนย์สุขภาพชุ มชนอาเภอเมืองหนองบัวลาภู ได้ให้ความเห็ นว่า 1) โรงเรี ยน
ผูส้ ู งอายุสาหรับผูส้ ู งอายุที่มีสุขภาพดีก็จะมีการรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมที่ไม่เหนื่ อยจนเกินไป จะเป็ นการสร้างคุณค่า
ให้กบั ผูส้ ู งอายุ มีกิจกรรม เช่นการทาห่ อดอกไม้ใส่ ในงานบวช งานบุญ กิ จกรรมฟ้ อนราต่างๆ หรื อบางคนได้ความรู ้
แล้วจะนากลับไปทาที่ บ้านและสอนต่อกัน ดังนั้นการมารวมกลุ่มกันจะทาให้ผูส้ ู งอายุเกิ ดความรู ้ สึกผูกพัน ทาให้
ผูส้ ูงอายุมีความรู ้สึกรอคอยวันนั้น อยากมาอีก มีความสุขทางใจ มีคุณค่า ทาให้กล้าแสดงออก เกิดเป็ นความสุขทางใจ
2) สาหรับผูส้ ูงอายุที่มีการสูญเสี ยบุคคลอันเป็ นที่รักในครอบครัวในช่วงแรกๆ ก็ตอ้ งมีการเยีย่ มให้กาลังใจ หลังจากนั้น
ก็ตอ้ งให้เขาได้มีกิจกรรม พบปะเพื่อนบ้านได้พดู คุย มีการรับประทานอาหารร่ วมกันจะทาให้ความรู ้สึกค่อยๆผ่อนคลาย
สามารถยิม้ ได้ 3) สาหรับผูส้ ู งอายุบางคนมีความหวังจากรายได้เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุเพียงอย่างเดียว ต้องมีวิธีปรับเปลี่ยน
แนวคิดให้ผสู ้ ูงอายุใช้จ่ายเท่าที่จาเป็ น รู ้จกั พอประมาณ
พยาบาลวิชาชี พชานาญการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลหมากเลื่อม ได้กล่าวว่า 1) เงินรายได้ของผูส้ ู งอายุ
บางส่ วนมากจากเงิ นรายได้เบี้ ยยังชี พและลูกหลานส่ งให้ และการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ 2) สาหรับผูส้ ู งอายุที่มี
ฐานะไม่ดี ไม่มีใครคอยดูและแต่ละหมู่บา้ นก็จะมีผูช้ ่วยเหลื อดูแลผูส้ ู งอายุ Caregiver ร่ วมกับผูน้ าชุ มชน อาสาสมัคร
สาธารณสุ ข และทีมหมอจากโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล เจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ลง
พื้นที่ช่วยดูแล ไปเยีย่ มยาม 3) นอกจากนั้นรู ปแบบที่เหมาะสมในการสร้างเสริ มสุขภาวะทางใจสาหรับผูส้ ู งอายุควรมีชมรม
เพื่อนช่วยเพื่อน หากในชุมชนมีผูส้ ู งอายุหรื อคนเจ็บป่ วยก็ควรจะมีกิจกรรมไปเยี่ยมไปยาม ไปพูดคุย ซื้ อสิ่ งของที่ จาเป็ น
มอบให้เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจให้เขารู ้วา่ มีคนที่คอยห่วงใย เป็ นกาลังใจในยามเจ็บป่ วย หรื อยามท้อแท้ หดหู่ ใจ ทาให้มี
ความสบายใจ จิตใจกลับมาเข้มแข็งและดีข้ ึน หรื อมีทีมพยาบาลด้านจิตเวชคอยดูแลเฉพาะราย
พยาบาลวิชาชีพชานาญการโรงพยาบาลหนองบัวลาภู ได้กล่าวว่าเมื่อมีความทุกข์ทางกายย่อมตามมาด้วยความ
ทุกข์ทางใจ คือกายกับจิตแยกออกจากกันไม่ได้ แต่เมื่อใดก็ตามที่จิตเข้มแข็ง มีกาลังย่อมส่ งผลให้สุขภาพกายดีไปด้วย
นอกจากนั้นสู งอายุมกั มีความกังวลต่างๆ มากมายทั้งเรื่ องของตนเองและลูกหลานบางครั้งนาไปสู่ ภาวะซึ มเศร้าได้ง่าย
บางรายถึงขั้นคิดฆ่าตัวตาย ดังนั้นการสร้างเสริ มสุ ขภาวะทางจิตใจที่เหมาะสมซึ่งสังคมไทยส่วนใหญ่ผกู พันกับศาสนา
การนาแนวปฏิ บัติทางพระพุทธศาสนามาชาระจิ ตใจให้รับรู ้ ตามความเป็ นจริ งของชี วิต การฝึ กสมาธิ ทาบุ ญตาม
ประเพณี ทาให้ได้พบปะเพื่อนฝูง มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทาให้สร้างความเบิ กบานใจ รู ้สึกผ่อนคลายความกังวล
ต่างๆที่มีอยูไ่ ด้ หรื อทากิจกรรมในชุมชน มีการปลูกฝังบุตรหลานให้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผูส้ ูงอายุเพื่อให้
ผูส้ ูงอายุเกิดความอบอุ่น มีความสุขใจในครอบครัว
3. สุ ขภาวะทางสังคม
รองนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดหนองบัวลาภู ให้ความเห็นว่า อันดับแรกการดูแลผูส้ ูงอายุคนในครอบครัว
ต้องดูแล เอาใจใส่ โดยการจับกลุ่มกับเพื่อนผูส้ ูงอายุ เพระผูส้ ู งอายุมีกลายกลุ่ม 1.กลุ่มติดเตียง คือ ป่ วยไปไหนไม่ได้ 2.
กลุ่มติดสังคม คือ ขาดเพื่อนไม่ได้ มีกิจกรรมอะไรก็จะไปร่ วม 3.กลุ่มติดบ้าน คือ ไม่คบเพื่อน ไม่ออกไปไหน ไม่ยอม
พูดจากับใคร ในที่ สุดกลุ่มนี้ ก็จะกลายเป็ นโรคซึ มเศร้า และกลายเป็ นโรคอัลไซเมอร์ หนักถึงขั้นสู งสุ ดก็จะทาให้เขา
เหล่านั้นคิดสั้นได้ ดังนั้นรู ปแบบการสร้างเสริ มสุ ขภาวะคือ 1) การให้ผสู ้ ู งอายุทากิจกรรมร่ วมกันในชุมชนในลักษณะ
เพื่อนชวนเพื่อนแบบค่อยๆเป็ น ค่อยๆไป เขาเหล่านั้นจะเกิดความเคยชินและอยากไปเรื่ อย ๆ 2) นอกจากนั้นในเรื่ อง
ของบทบาททางสังคมของผูส้ ู งอายุถูกลดบทบาทลงโดยเฉพาะคนที่เคยเป็ นข้าราชการ ผูบ้ ริ หารระดับสู งให้จบั กลุ่มกัน
ให้ทากิ จกรรมอะไรก็ได้ เช่นเป็ นผูน้ าในชุมชน จิ ตอาสา หรื อเพื่อได้มีโอกาสกิ นข้าวร่ วมกัน นั่งคุยกันไปจะได้เกิด
แนวคิดที่มีคุณค่าเพื่อสังคม
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ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุ ของค์การบริ หารส่ วนจังหวัดหนองบัวลาภู ได้กล่าวว่า 1) การดูแลผูส้ ู งอายุคนใน
ครอบครัวหรื อผูด้ ูแลต้องให้ความสาคัญ และคอยเอาใจใส่ นอกจากนั้นชุมชนเองก็มีส่วนสาคัญที่จะคอยดูแลผูส้ ู งอายุที่
อยู่ตามลาพังไห้ได้รับความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึน เช่น คนในครอบครัว ผูน้ าชุมชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ข หน่ วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ต้องสร้างเสริ มให้มีกิจกรรมร่ วมกันให้เกิดขึ้นในชุมชนเช่น 2) กิจกรรม
ที่ แสดงถึ งการยกย่องให้คุณค่า และให้เป็ นที่ ยอมรั บของสังคม ให้เข้าไปมี ส่วนร่ วมกับกิ จกรรมของชุ มชนอยู่อย่าง
สม่าเสมอ 3) ให้มีการทากิจกรรมสร้างเครื อข่ายการเยี่ยมยามถามข่าว ก็จะทาให้ผสู ้ ู งอายุสามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมี
ความสุ ข 4) ซึ่ ง ปั จ จุ บัน องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด หนองบัว ล าภู ใ นส่ ว นกองสาธารณสุ ข ได้มี ก ารกองทุ น ฟื้ นฟู
สมรรถภาพที่จาเป็ นเพื่อช่วยเหลือผูส้ ู งอายุที่ดอ้ ยโอกาส ผูพ้ ิการ ในการปรับสภาพบ้านที่อยูอ่ าศัย ห้องน้ า ที่เหมาะสม
ให้ รวมถึงอุปกรณ์ทางกายที่ จาเป็ น 5) นอกจากนั้นยังมีระบบบริ การทางการแพทย์ฉุกเฉิ น BLS ที่ ร่วมบูรณาการกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และโรงพยาบาลหนองบัวลาภูในการช่วยเหลือผูไ้ ด้รับบาทเจ็บ ผูป้ ่ วย ให้ได้รับการ
ช่วยเหลือได้ทนั ท่วงที ลดการบาดเจ็บ การสู ญเสี ยชีวิต สร้างความอุ่นใจให้กบั ผูร้ ับบริ การทุกระดับ และด้านการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพงานผูส้ ู งอายุในโครงการอบจ.สัญจรในการอบรมให้ความรู ้การออกกาลังกายและการดูแลสุ ขภาพตนเอง
เพื่อลดการเจ็บป่ วย และภาวะพึ่งพิงทาให้มีอายุที่ยนื ยาว
พยาบาลวิชาชีพชานาญการศูนย์สุขภาพชุมชนอาเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลาภู ได้ให้ความเห็นว่า 1) การเข้าถึง
ผูส้ ู งอายุเป็ นเรื่ องสาคัญและต้องรู ้พ้ืนฐานความต้องการของแต่ละคนก่อน ซึ่ งมีลกั ษณะแตกต่างกันออกไปตามสภาพ
ความเป็ นอยูข่ องแต่ละคน บางคนอาจต้องการการยอมรับ คนที่มีฐานะยากจนจะไม่มีเงื่อนไขเอาอะไรก็ได้ให้อะไรก็เอา
หรื อบางคนก็น้อยใจคิดว่าตนเองไม่มีประโยชน์ การดูแลผูส้ ู งอายุบางครั้ งก็ข้ ึนอยู่กบั บริ บทของชุมชน 2) สาหรับ
ผูส้ ู งอายุที่ไม่มีญาติพี่น้องหรื อลูกหลานคอยดูแลต้องอยู่อย่างโดดเดี่ ยว หรื ออยู่บา้ นเพียงลาพังเขาจะรู ้สึกโมโห เหงา
หรื อบางคนสามีหรื อภรรยาของลูกหลานที่มาอยูด่ ว้ ยไม่มีการดูแลผูส้ ูงอายุก็จะกลายเป็ นความเสื่ อม ดังนั้นจะต้องมีแกน
นาในชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และทีมหมอ หรื อผูม้ ีจิตอาสาลงพื้นที่ 3) ให้ผสู ้ ูงอายุมองว่าตนเองมีคุณค่า
โดยให้เล่าประสบการณ์ ถ่ายทอดสิ่ งต่างๆที่สะสมมาให้ลูกหลานและบุคคลทัว่ ไปได้รับรู ้ 4) ผูส้ ู งอายุที่ลูกหลานไม่อยู่
ดูแลหรื อไปทางานต่างถิ่น เราก็ตอ้ งมีวธิ ีการติดต่อลูกหลานเพื่อให้กลับมาดูแล ให้ปรับเปลี่ยนแนวคิด และเห็นคุณค่าพ่อ
แม่ผูส้ ู งอายุ 5) สาหรั บคนที่ เคยเป็ นผูน้ าก็ตอ้ งยกระดับกว่าคนทัว่ ไป เพื่อให้เขารู ้สึกดี มี ความภูมิใจในตนเองว่ายัง
สามารถช่วยเหลือสังคมได้ 6) ด้านที่อยูอ่ าศัยที่ยงั ไม่มีการรองรับ เราก็มีวธิ ีการโดยสร้างเครื อข่ายโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ขอความช่วยเหลือใน เฟชบุ๊ค ไลท์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลหมากเลื่อม ได้ให้ความเห็นว่า 1) กลุ่มผูส้ ูงอายุติด
บ้านและสามารถเข้าร่ วมกิ จกรรมได้จะเป็ นลักษณะการชวนเพื่อนที่ ไม่เคยเข้าร่ วมกิ จกรรมได้ลองมาทากิ จกรรมเพื่อ
สังคม ได้พบปะพูดคุยกัน มีการรับประทานอาหารกลางวันร่ วมกัน จะทาให้เขารู ้สึกเบิกบานใจขึ้น และอยากกลับมาอีก
2) กลุ่มผูส้ ู งอายุที่อยูต่ ิดบ้านหรื อติดเตียงมาไม่ได้ก็ควรจะมีทีมงานจิตอาสา ผูน้ าชุมชน หน่วยงานของรัฐ และองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือ 3) นอกจากนั้นการสนับสนุนจากองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดหนองบัวลาภูใน
การปรับปรุ งที่อยูอ่ าศัย ห้องน้ าที่ ทางลาดสาหรับผูส้ ูงอายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ ิการที่เหมาะสมเพื่อให้รถเข็นเข้าไปได้ และ
การดูแลกันเองในชุมชน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการโรงพยาบาลหนองบัวลาภู ได้กล่าวว่า เมื่อเข้าสู่วยั ผูส้ ูงอายุการใช้ชีวติ ในสังคมที่เคยมี
ในช่วงวัยทางานก็จะห่างออกไปและลดน้อยลงไป รวมถึงสุ ขภาพกายที่ไม่เอื้อต่อการเดินทางไปร่ วมกิจกรรมต่างๆ ทา
ได้ลาบากขึ้ น ดังนั้นสังคมผูส้ ู งอายุจึงอยู่ในแวดวงแคบลงมา เช่ น อยู่กับครอบครั ว อยู่กับสังคมในหมู่บ้าน ชุ มชน
ใกล้เคียง เท่านั้น การเดินทางไปไหนมาไหนหรื อไปเยีย่ มญาติดว้ ยกันเองผูส้ ูงอายุบางคนอาจต้องให้มีบุตรหลาน ญาติพี่
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น้องหรื อจ้างวานให้เพื่อนบ้านไปส่ ง หรื อผูส้ ู งอายุบางรายที่ ไม่มีญาติพี่น้องหรื อลูกหลานคอยดู แลก็จะได้รับความ
ลาบาก หากจะสามารถสร้ างเสริ มให้ผูส้ ู งอายุอ ยู่ได้ในสังคมอย่างเป็ นสุ ข และเพื่อลดปั ญหาทางด้านจิ ตใจ อารมณ์
ซึมเศร้าได้ไม่เป็ นภาระของคนในสังคมต่อไปในอนาคต สามารถทาได้โดยการจัดบริ การให้เข้าถึงได้โดยสะดวกเอื้อต่อ
การเดิ น ทาง มี ค วามปลอดภัย มี อุ ป กรณ์ ช่ ว ยเสริ ม ให้มี ค วามคล่ อ งตัว ขึ้ น ได้ รวมถึ ง การพาสั ง คมคื อ ผูน้ าชุ ม ชน
อาสาสมัครสาธารณสุ ข ที มหมอ ผูม้ ี จิตอาสา ที มหน่ วยงานของภาครั ฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
องค์กรต่างๆ เข้าไปหากลุ่มผูส้ ู งอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง หรื อไม่มีญาติพี่นอ้ งคอยดูแล โดยการเยี่ยมเยือนถึงบ้านอย่าง
สม่ าเสมอ แม้กระทัง่ การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่ วยสนับสนุ นเพื่อเป็ นช่องทางสังคมออนไลน์ทาให้เกิ ดการ
ช่วยเหลือเจือจุนกัน
4. สุ ขภาวะทางจิตวิญญาณ
รองนายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู ให้ความเห็นว่า ถึงจะเป็ นผูส้ ูงอายุเพียงส่วนน้อยแต่เราก็ตอ้ ง
ใส่ ใจ เราต้องช่วยเพราะทุกชี วิตมีคุณค่าเสมอ ซึ่ งในโลกของความเป็ นจริ งยอมมีคนอีกกลุ่มที่ยงั ไม่เข้าถึงหลักธรรม
เพราะ 1) ต้องอาศัยหมอด้านจิตเวชช่วยในการพูดคุย เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุคิดบวก(ไม่ได้หมายถึงผูป้ ่ วยหรื อคนไข้ที่มีสติ
ฟันเฟื องไม่สมประกอบ) 2) ให้เขาฝึ กสมาธิ เพื่อสะสมพลังจิต และเมื่อทาแล้วจะทาให้จิตไประงับ ใจ รวมถึงการสวด
มนต์ การทาบุญ การให้ทาน
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุของค์การบริ หารส่ วนจังหวัดหนองบัวลาภู ให้ความเห็นว่ารู ปแบบการสร้างเสริ มสุ ข
ภาวะทางจิ ต วิญ ญาณที่ เ หมาะสมกับ บริ บ ทของสัง คมชาวพุธ คื อ การสร้ า งความผาสุ ก ทางจิ ต วิญ ญาณตามหลัก
พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย การให้ทาน การรักษาศี ล การเจริ ญสติภาวนา การแผ่เมตตา การสวดมนต์ เป็ นต้น
ดังนั้นการสนับสนุนการปฏิบตั ิตามหลักพระพุทธศาสนามีส่วนช่วยให้ผสู ้ ูงอายุคน้ หาความหมายของจิตวิญญาณทาให้มี
ความสุขทางจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ด้าน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองหนองบัวลาภู ได้ให้ความเห็นว่า 1) ต้องฝึ กให้ผสู ้ ู งอายุมีสติ
อยูต่ ลอดเวลา เมื่อเกิดปั ญหาในชีวติ ก็จะสามารถแก้ไขได้ท้ งั หมด รู ปแบบในการช่วยเหลือแตกต่างกันออกไป เพราะคน
แต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนชอบร้องเพลง กล้าที่ จะเปิ ดเผยปั ญหาของตนเอง เล่าให้เพื่อนฟั ง ดังนั้นคนที มี่เพื่อนที่
สนิ ทและรู ้จกั เปิ ดเผย จะออกจากปั ญหาได้เร็ ว ทาให้ดูมีความสุ ข เช่นลูกไม่ดูแล ถ้าได้มีการพูดคุยจะทาให้ผ่อนคลาย
แล้วจะรู ้สึกโล่งใจ สบายใจ 2) กรณี ที่เขาป่ วยก็ตอ้ งให้เขารับรู ้ อยูก่ บั ความจริ งเป็ นเรื่ องของธรรมชาติ ใครๆ ก็ตอ้ งตาย
หรื อเจ็บป่ วยก็หายได้เพื่อให้เขาดารงชี พอยู่ได้ปกติสุขมากที่ สุด 3) มีการสร้างพื้นฐานจิ ตวิญญาณ โดยหาหน่ วยงาน
ช่วยเหลือ หรื อคนรับรู ้ เพื่อให้สบายจิตใจ พูดคุยเพื่อสร้างความเป็ นกันเองเพื่อให้เขารู ้สึกว่าพึ่งเราได้ไม่โดดเดี่ยว แต่เขา
ต้องรู ้จกั ช่วยเหลือตนเองก่อน หรื อการจัดบริ การสาธารณะ ดังนั้นรู ปแบบการสร้างเสริ มสุขภาวะจึงมีหลากหลายวิธีไม่
มี สูตรสาเร็ จ แต่มีเป้ าหมายเดี ยวกันทาให้สบายใจ นอนได้ ขับถ่ายปกติ เคลื่ อนไหวร่ างกายได้สะดวกไม่เป็ นภาระ
ลูกหลาน และที่สาคัญต้องบอกผูส้ ูงอายุวา่ อย่าพยายามอย่าเป็ นหนี้สินเมื่อยามแก่เฒ่าจะหาวิธีการช่วยเหลือที่ลาบาก
พยาบาลวิชาชีพชานาญการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลหมากเลื่อม ได้ให้ความเห็นว่า 1) ผูส้ ู งอายุที่เขามี
ปั ญหาในเรื่ องของจิตวิญญาณต้องหาวิธีการให้เขาปรับตัวโดยอาศัยนักจิตวิทยา โดยให้ทาใจยอมรับกับสภาวะที่เกิดขึ้น
และพูดคุยให้กาลังใจ ซึ่ งบุคคลเหล่านี้จะแตกต่างกับผูส้ ูงอายุที่มาจากครอบครัวอบอุ่น มีญาติพี่นอ้ งพร้อมหน้ากัน ไม่มี
ปั ญหาในการใช้ชีวติ 2) นอกจากนั้นควรหากิจกรรมดีๆ เพื่อให้เขาได้เข้าร่ วมเช่นกิจกรรมทางศาสนา การได้แสดงออก
และการถ่ายทอดสิ่ งที่มีอยูใ่ นตัวเขาให้สงั คมได้รับรู ้จะทาให้เขาได้เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น
พยาบาลวิชาชี พชานาญการโรงพยาบาลหนองบัวลาภู ได้ให้ความเห็ นว่า กาย จิ ต สังคม และจิ ตวิญญาณคือ
องค์ประกอบของมนุ ษย์ทุกคน เมื่ อความสามารถทางกายลดลงสิ่ งอื่ นๆ ที่ เป็ นความเสื่ อมถอยก็ตามตามมา ทาให้
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ผูส้ ูงอายุหลายคนมองว่าตนเองไม่มีคุณค่า ชีวติ ไม่มีความหมาย การสร้างเสริ มสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 1) ต้องเข้าใจถึง
คุณค่าในชีวิตของแต่ละบุคคล เปิ ดโอกาสให้เขาได้ใช้ความรู ้ความสามารถที่ มี เช่น เป็ นจิตอาสา 2) การจัดเวทีให้ได้
แสดงออกซึ่งความสามารถ ให้เขาได้มีโอกาสกล่าวถึงเรื่ องราวที่เขาได้ภาคภูมิใจในอดีตของคนเหล่านั้นบ่อยๆ 3) ได้ทา
กิจกรรมตามความเชื่อทางศาสนา สิ่ งต่างๆ เหล่านี้จะทาให้เพิ่มพูนความสุขทางใจให้กบั ผูส้ ูงอายุได้
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาสุ ขภาวะผู้สูงอายุในตาบลลาภู อาเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลาภู
การสนทนากลุ่มสุขภาวะของผูส้ ูงอายุ 4 ด้าน ดังนี้
1.สุ ขภาวะทางกาย พบว่าส่ วนใหญ่ผูส้ ู งอายุ1) ปวดเมื่ อยตามร่ างกาย กล้ามเนื้ อ กระดู กและฟั นไม่แข็งแรง
เคลื่อนไหวช้า ไม่สามารถทรงตัวได้ มีภาวะอ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะ 2) การรับรู ้ทางตา หู จมูก ลิ้น และสัมผัสต่าง ๆ ลด
น้อยลง 3) โรคประจาตัวที่พบ ได้แก่ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคไขมันใน
เลือดสูง โรคข้อเสื่ อม โรคที่เกิดกับทางเดินอาหาร โรคสมองเสื่ อม โรคอัลไซเมอร์ โรคกระเพาะอาหารเกิดจากการดื่ม
สุรา 4) ความสามารถในการรับรู ้ การบันทึกจดจาลดลง โดยเฉพาะกลุ่มผูส้ ูงอายุที่ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ
2. สุ ขภาวะทางใจ พบว่าส่ วนใหญ่ผูส้ ู งอายุ 1) รู ้สึกไม่สบายใจ วิตกกังวลในเรื่ องปั ญหาสุ ขภาพ การเจ็บป่ วยของ
ตนเอง เกรงว่าจะเป็ นภาระให้ลูกหลานและถูกทอดทิ้ง มีช่วงเวลากลางคืนนอนไม่หลับหรื อหลับมากไป (ไม่เกี่ยวกับการ
ทานยาหรื อนอนกลางวันมากเกินไป) 2) ปั ญหารายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว ของบุตรหลานทาให้กงั วลใจ 3) ด้าน
สัมพันธภาพธภาพในครอบครัวลดลง เนื่ องจากลูกหลานต้องไปทางานต่างถิ่น และเป็ นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นทาให้รู้สึก
โดดเดี่ยว และเศร้าซึม 4) ผูส้ ูงอายุบางรายพบกับการสูญเสี ยบุคคลอันเป็ นที่รัก ทาให้ผสู ้ ูงอายุรู้สึกโดดเดี่ยว หดหู่ใจ
3. สุ ขภาวะทางสังคม พบว่าส่ วนใหญ่ผสู ้ ู งอายุ 1) ด้านที่อยูอ่ าศัยและชุมชนไม่ได้เตรี ยมการรองรับ และอุปกรณ์
การช่วยเหลือที่เพียงพอสาหรับผูส้ ู งอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ท้ งั หมด 2) ด้านบทบาททางสังคมถูกจากัดให้
ลดลง โดยเฉพาะผูท้ ี่เคยเป็ นข้าราชการ หรื อเคยเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสูง ส่งผลให้ผสู ้ ูงอายุตอ้ งอยูภ่ ายในบ้าน เห็นว่าตนเอง
ไม่มีประโยชน์ หมดคุณค่าเป็ นภาระให้ลูกหลาน 3) ผูส้ ู งอายุบางรายในช่วงกลางวันที่อยูต่ ามลาพังหรื อบางรายไม่มีคน
ดูแล หรื อขาดความอบอุ่นอย่างเพียงพอ
4.สุขภาวะทางจิตวิญญาณ พบว่า มีผสู ้ ูงอายุเพียงบางรายที่ไม่เคยเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อส่ วนรวม เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัว หดหู่ใจ ท้อแท้ใจ วิตกกังวลเกี่ยวกับความเป็ นอยูท่ ี่ไม่ดี ทาให้ไม่มีความสุข ค่อนข้างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
ระยะที่ 2 การสร้ างรู ปแบบการสร้ างเสริมสุ ขภาวะผู้สูงอายุในตาบลลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
จากการสัมภาษณ์เพื่อกาหนดรู ปแบบการสร้างเสริ มสุขภาวะผูส้ ูงอายุ 4 ด้านมีขอ้ สรุ ปดังนี้
1.สุ ขภาวะทางกาย ผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 5 คนได้ให้ความเห็ นเกี่ ยวกับผูส้ ู งอายุไว้เป็ นแนวเดียวกันว่า การสร้างเสริ มสุ ข
ภาวะทางกายได้ดงั นี้ 1) ผูส้ ู งอายุที่ไม่สามารถช่ วยเหลื อตัวเองได้หรื อผูส้ ู งอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็ นโรค จะต้องมีลูก
หลานหรื อคนช่ วยดู แลอย่างใกล้ชิดเพื่อฟื้ นฟูร่ างกายโดยการจัดกิ จกรรมต่ างๆ และคานึ งถึ งความปลอดภัยเป็ นหลัก
นอกจากนั้นจะมี ทีมผูช้ ่ วยเหลื อดู แลผูส้ ู งอายุ ที่ ผ่านการอบรมด้านผูส้ ู งอายุในชุ มชน ร่ วมกับที มหมอครอบครั ว และ
อาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.) ผูน้ าชุมชนทาหน้าที่ประเมินร่ างกายเบื้องต้นและส่ งต่อให้หมอจากโรงพยาบาลช่วยเหลือ
นอกจากนั้นยังมีกายอุปกรณ์ให้ช่วยเหลือเช่น วอล์คเกอร์ เดิ นเท้า รถเข็นวีลแชร์ เป็ นต้น 2) ผูส้ ู งอายุที่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้บางส่ วนหรื อมีการเคลื่อนไหวลาบาก ควรเป็ นกิจกรรมที่เน้นการบริ หารกล้ามเนื้ อ ข้อ อยูก่ บั ที่ เช่นการยืดเหยียด
กล้ามเนื้ อ อาจมีอุปกรณ์ช่วยเสริ ม ประเภทบอล ยางยืดหรื อการเปลี่ยนอิริยาบถ 3) ผูส้ ู งอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองหรื อ
พึ่งพาตนเองได้ควรเป็ นกิจกรรมที่มีการบริ หารร่ างกายเพื่อการยืดเหยียด เพิ่มความอ่อนตัวของกล้ามเนื้ อและมวลกระดู ก
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เช่น ราไม้พอง เต้นแอโรบิ ค เต้นบาสโลป รามวยจี น ฤษีดดั ตน การเล่นโยคะ ราวงคองก้า การปลูกพืชผักสวนครัว และ
กิจกรรมเพื่อฝึ กสมอง ประสาทสัมผัส ความจาและอารมณ์ เช่น การนัง่ สมาธิ สวดมนต์ การเดินจงกรม การทอผ้า การทา
ดอกไม้จนั ทน์ การตีกลอง การร้องเพลง การเป็ นผูน้ า งานฝี มือ เป็ นต้น 4) นอกจากนั้นผูเ้ ชี่ ยวชาญคนที่ 1 3 4 และ 5 ได้
เสนอเป็ นแนวเดียวกันในเรื่ องการแนะนาเรื่ องการฝึ กกินอาหารที่เหมาะสม ถูกวิธี สาหรับผูส้ ู งอายุ คือรสไม่เผ็ด รสไม่จดั
และลดการกินอาหารี่ มีรสหวาน เค็ม มัน ห้ามกินอาหารเยอะเกินไป อาหารที่ยอ่ ยยากหรื อห้ามดื่มน้ าเร็ วเกินไปเพราะการกิน
ลักษณะนี้จะทาให้ระบบภายในร่ างกายทางานยากขึ้น ขับถ่ายไม่ดี นอกจากนั้นควรกินอาหารที่มีแคลเซี ยมสูงเพื่อให้ร่างกาย
สามารถนามาใช้ได้ในช่วงสู งวัย 5) รวมถึงผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 1 3 ได้เสนอข้อคิดเห็นที่คล้ายคลึงกันว่าโรคบางอย่างต้องพบ
แพทย์เฉพาะทางหรื อเข้าสู่ระบบการแพทย์รักษา เช่น โรคต้อกระจก
2. สุ ขภาวะทางใจ ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 1 2 3 5 ได้มีความคิดเห็นเป็ นแนวเดียวกันว่าการสร้างเสริ มสุ ขภาวะทางใจ
ผูส้ ู งอายุ ประกอบด้วย 1) การรวมกลุ่มจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น การทาสมาธิ ฟังเทปสวดธรรมะ ไปวัดเพื่อทาบุญ
ท ากิ จ กรรมตามประเพณี การร่ ว มท ากิ จกรรมของชุ มชนที่ รวมถึ ง การเยี่ยมให้ก าลังใจในยามห่ อเหี่ ย วใจ เป็ นต้น
2) ผูเ้ ชี่ ยวชาญคนที่ 1 และ 3 ได้มีความคิดเห็ นเป็ นแนวเดี ยวกันและสอดคล้องกับแนวคิดผูเ้ ชี่ ยวชาญคนที่ 2 ว่าการ
กิจกรรมในรู ปแบบโรงเรี ยนผูส้ ูงอายุเป็ นอีกรู ปแบบหนึ่งที่สามารถสร้างเสริ มสุขภาวะทางใจให้กบั ผูส้ ูงอายุได้เนื่องจาก
มีกิจกรรมงานฝี มือ กิจกรรมการแสดงออก กิจกรรมส่ งเสริ มอาชีพ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน กิจกรรมผ่อนคลายเพื่อ
สร้างเสี ยงหัวเราะ ทาให้มีความสุขทางใจ รู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ได้ผอ่ นคลายความทุกข์ ความกังวลใจ สร้างความเบิก
บานใจ เกิ ดความอบอุ่น สร้างสัมพันธภาพที่ ดีให้เกิ ดขึ้นในครอบครัวได้ ซึ่ งแตกต่างจากผูเ้ ชี่ ยวชาญคนที่ 4 ได้เสนอ
แนวคิดเห็นสาหรับผูส้ ู งอายุไว้สองประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่งผูส้ ู งอายุที่มีภาวะซึ มเศร้าควรมีทีมหมอจากโรงพยาบาล
ทีมแพทย์ ทีมพยาบาลจิตเวช ลงพื้นที่ช่วยเหลือโดยตรง มีชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ประเด็นที่สองผูส้ ู งอายุที่พิการหรื อมี
ภาวะพึงพิงหรื อมีฐานะไม่ดี ไม่มีคนดูแล การช่วยเหลือควรอยูใ่ นรู ปแบบภาคีเครื อข่ายระหว่างหน่วยงานโรงพยาบาล
หนองบัวลาภู โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลหมากเหลื่อม พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ผูน้ าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุ ข ทีมผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ ู งอายุ ผูม้ ีจิตอาสา เพื่อลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือ 3)
ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 1 2 3 5 ได้มีแนวคิดเห็นเป็ นแนวเดียวกันในประเด็นรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายของผูส้ ูงอายุตอ้ งให้รู้จกั
ความพอดี พอเพียงตามทางสายกลางรับรู ้ตามความเป็ นจริ งของชีวติ และให้กาลังใจ เพื่อให้กายแข็งแรง จิตสมบูรณ์
3. สุ ขภาวะทางสังคม ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 1 2 3 4 5 ได้ให้ความเห็นเป็ นแนวเดียวกันเกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาวะทาง
สังคมของผูส้ ู งอายุวา่ กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ไม่มีลูกหลานดูแลหรื อมีแต่ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร 1) ให้มีการดูแลโดย
ชุมชน คือคนในครอบครัว ผูน้ าชุมชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ข หน่วยงานภาครัฐ ทีมแพทย์ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กลุ่มผูส้ ู งอายุดว้ ยกันเอง ผูม้ ีจิตอาสา 2) ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 1 2 4 ได้มีความคิดเห็นเป็ นแนวเดียวกันคือการสร้าง
เสริ มให้มีกิจกรรมร่ วมกันในชุมชนอย่างสม่าเสมอ เช่นกิจกรรมเพื่อนชวนเพื่อน เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อให้มีโอกาสได้เข้า
มาลองทากิจกรรมเพื่อสังคมดู ได้พบปะพูดคุยกัน มีการรับประทานอาหารร่ วมกัน 3) นอกจากนั้นผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 3 ยัง
มีแนวความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกประเด็นคือ ควรมีการติดต่อลูกหลานและปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่เพื่อให้กลับมาดูแลพ่อ
แม่ผูส้ ู งอายุ 4) ผูเ้ ชี่ ยวชาญคนที่ 2 3 ได้มีความคิดเห็ นด้านบทบาททางสังคมของผูส้ ู งอายุเป็ นแนวเดียวกันคือ ควรมี
กิ จกรรมที่ ยกย่องให้คุณค่าและให้เป็ นที่ ยอมรับของสังคม คล้ายคลึงกับผูเ้ ชี่ ยวชาญคนที่ 1 ที่ ได้มีความเห็นว่าควรให้
ผูส้ ูงอายุที่เคยเป็ นข้าราชการหรื อผูบ้ ริ หารระดับสูงมีการจับกลุ่มทากิจกรรมหรื อกินข้าวด้วยกัน 5) ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 2 3 4
5 ได้มีแนวคิดเห็ นสอดคล้องกันในเรื่ องการเตรี ยมการรองรับด้านที่ อยู่อาศัยและชุมชนให้กบั ผูส้ ู งอายุ ควรจะมีการ
ประสานหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ การสร้างเครื อข่ายช่วยเหลือโดยชุมชน ผ่านช่องทางสารสนเทศต่างๆ
เช่น เฟชบุ๊ค ไลน์
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4. สุ ขภาวะทางจิตวิญญาณ ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 1 2 4 5 ได้ให้ความคิดเห็นเป็ นแนวเดียวกันคือ ความผาสุ กสาหรับ
ทางด้านจิตวิญญาณของชาวพุธ คือการได้ทากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น การให้ทาน การรักษาศีล การเจริ ญสติ
ภาวนา การทาสมาธิ การแผ่เมตตา การสวดมนต์ 2) ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 1 4 ได้มีความคิดเห็นเป็ นแนวเดียวกันคือต้องอาศัย
หมอทางด้านจิตเวชหรื อนักจิตวิทยาเพื่อช่วยในการพูดคุย เพื่อให้เขาคิดบวก และยอมรับสภาพที่เกิดขึ้น (ไม่ได้หมายถึง
ผูป้ ่ วยหรื อคนไข้ที่มีสติฟันเฟื องไม่สมประกอบ) และสอดคล้องกับผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 3 4 คือการหาหน่วยงานช่วยเหลือ
การพูดคุยให้กาลังใจ 3) ผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่ 4 5 ที่เห็นว่าต้องเปิ ดโอกาสให้ผสู ้ ู งอายุได้แสดงออกซึ่ งความสามารถ ให้เขา
ได้ถ่ายทอด โดยการเล่าเรื่ องต่างๆ การเป็ นจิตอาสา จะทาให้เพิ่มพูนความสุขทางจิตวิญญาณ 4) แตกต่างจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ 3 ต้องให้มีสติอยูต่ ลอดเวลา นอกจากนั้นให้มีการพูดคุยปลอบใจ สร้างกาลังใจที่ดี เพื่อให้รู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยว มีการ
จัดบริ การสาธารณะ
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดหนองบัวลาภูที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดจนประธาน
กรรมการที่ ปรึ กษา ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย เอื้ อมธุ รพจน์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ศุ ภรั ตนกุล ที่ กรุ ณาให้
คาปรึ กษา แนะนาด้วยดีตลอดมา และ นางปาลิดา คาพิบูลย์ รองนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดหนองบัวลาภู นายมานพ เชื้อ
บัณฑิต ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุของค์การบริ หารส่ วนจังหวัดหนองบัวลาภู นางประหยัด ธุระแพง พยาบาลวิชาชีพชานาญ
การศู นย์สุขภาพชุ มชนเมื องหนองบัวลาภู นางสาวพะเยา พรมดี พยาบาลวิชาชี พชานาญการโรงพยาบาลหนองบัวล าภู
นางพัทนี ย ์ แสงโยจารย์ พยาบาลวิชาชี พชานาญการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลหมากเหลื่อม ผูแ้ ทนผูส้ ู งอายุในเขต
ตาบลลาภู และผูม้ ีส่วนร่ วมและเกี่ยวข้องในการศึกษาวิทยานิ พนธ์ทุกท่านที่ให้ขอ้ มูลและข้อคิดเห็นต่างๆ ทาให้วทิ ยานิ พนธ์
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