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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัย “การพัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นต าบลท่า
ศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช”มีวิธีการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลวิจัยแบบเฉพาะเจาะ (Purposive) 
จากผู้ที่มีประสบการณ์ในกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 1) ผู้สูงอายุที่ด าเนินการ
พัฒนาระบบแล้วและผู้ดูแลผู้สูงอายุ เช่น ครอบครัว และเพ่ือนบ้าน  2) ผู้ดูแลผู้สูงอายุจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 ภาคีเครือข่ายที่ด าเนินการพัฒนาระบบ และผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาระบบ เช่น ครอบครัว เพื่อนบ้าน ผลการวิจัยที่ได้สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ด้านพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เช่น จัดตั้งมหาลัยชีวิตเทศบาลต าบลท่าศาลา และมีหลักสูตร

การเรียนรู้ ครอบคลุมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ ด้านอาชีพ ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น  การ

จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ท าหน้าที่ช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือผู้สูงอายุครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ด้าน

สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม และสุขภาพ การพัฒนาทักษะและด าเนินกิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ใน

ชุมชน ให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในลักษณะที่แตกต่างกันครอบคลุมปัญหาและความต้องการ และทุก

สภาวะสุขภาพ เช่น โครงการเพ่ือเยี่ยมเพ่ือน สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างรายได้  

สนับสนุนให้ในชุมชนรวมกลุ่มสร้างอาชีพ  และหารายได้เสริม จัดโครงการสร้างอาชีพ เช่น โครงการท าน้ ามัน

เขียวสมุนไพร ท าน้ ายาล้างจานจากน้ าหมักธรรมชาติ ท าสายคล้องแมสจากลูกปัด เป็นต้น 

ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุ เช่น สนับสนุนให้มีกิจกรรมการลดรายจ่ายใน

ครัวเรือนผู้สูงอายุ สนับสนุนให้มีศูนย์กีฬา หรือศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ หรือลานกิจกรรม ส าหรับผู้สูงอายุพร้อม

อุปกรณ์ และวิทยากรหรือผู้ฝึกสอน 

ด้านการพัฒนาระบบบริการ เช่น จัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านตามความจ าเป็น เช่น การ

ดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพ ช่วยดูแลกิจวัตรประจ าวัน การช่วยพ้ืนฟูสภาพ บริการด้านการแพทย์  การ

จัดบริการสุขภาพหลายรูปแบบ เช่น การให้ค าปรึกษาเรื่องสุขภาพ การเข้าถึงสิทธิต่างๆ สิทธิพ้ืนฐานตาม

กฎหมาย สนับสนุนการด าเนินการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน และ ผู้สูงอายุที่ติดเตียง รวมถึงจัด

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย ส าหรับผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุ 

ด้านการจัดตั้งกองทุนหรือจัดให้สวัสดิการช่วยเหลือกัน เช่น สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเป็นสมาชิก

กองทุนสวัสดิการที่จัดโดยชุมชน สนับสนุนการจัดการตลาดในชุมชนทั้งตลาดอาหารและตลาดจ าหน่ายผลผลิต

เพ่ือให้เกิดการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าในชุมชน และนอกชุมชน เป็นต้น 

ด้านการพัฒนาน าใช้ข้อมูลในการส่งเสริมแก้ปัญหาส าหรับผู้สูงอายุ เช่น จัดท าระบบข้อมูล

ชุมชนที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบครบถ้วนครอบคลุมเพ่ือน าใช้สนับสนุนช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ เช่น ข้อมูล

พ้ืนฐาน ข้อมูลสถานะสุขภาพ ข้อมูลทุนและศักยภาพ จัดท าระบบข้อมูล ระบบสื่อสารที่สนับสนุน ให้ผู้สูงอายุ

เข้าถึงบริการได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 



 
 

ด้านการพัฒนากฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติเพ่ือหนุนเสริมการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้ระบบการดูแลผู้สูงอายุ เช่น สนับสนุนผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ

ทั้งเวทีการประชุมทั่วไป และประชุมเฉพาะเรื่องส าหรับผู้สูงอายุ จัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่มีงาน กิจกรรม

สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
จากการก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 

2564) การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 -2583 กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นสะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้นขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่
เพียงพอในการยังชีพผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้าน
คน (ร้อยละ 32.1) ในปีพ.ศ. 2583 การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายใน
การดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มข้ึนแต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจาก
มีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ 78.5 ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) 

การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น นับว่ามีความส าคัญ 
โดยเฉพาะภาครัฐที่จะต้องมีมาตรการต่างๆ ไว้รองรับ โดยจะต้องมีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้
ทันสมัยเพ่ือที่จะได้ติดตามดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด และให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงและตรงกับความ
ต้องการอย่างแท้จริง จะต้องสร้างหลักประกันด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่ดี ต้องเตรียมการดูแลระยะ
ยาวเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุโดยการสร้างหลักประกันด้านรายได้  เช่น การส่งเสริมการออม
เพ่ือวัยหลังเกษียณ ส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุมีรายได้และได้ใช้ประสบการณ์และศักยภาพ
อย่างเต็มที่ รวมถึงเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้วย และจะต้องสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
และชุมชนให้สามารถดูแลปัญหาผู้สูงอายุได้ด้วยตัวเองให้มากที่สุด และท่ีผ่านมา พบว่า มีงานวิจัยหลายเรื่องได้ 
ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้ เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น งานวิจัยของ
สมพร ใจสมุทร (2547: 74) ซึ่งได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  พบว่า 
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง และการออกก าลังกาย มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิต 

แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 มี
วิสัยทัศน์ว่า ผู้สูงอายุเป็น “บุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสมควรส่งเสริมให้คงคุณค่าไว้ให้นานที่สุด แต่ใน
กรณีที่ตกอยู่ในสถานะต้องพ่ึงพิงผู้อ่ืน ครอบครัวและชุมชนจะต้องเป็นด่านแรกในการเกื้อกูล เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
สามารถด ารงอยู่ในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพที่สมเหตุสมผลได้นานที่สุด โดยมีสวัสดิการจากรัฐเป็นระบบเสริม 
เพ่ือให้เกิดหลักประกันในวัยผู้อายุและความมั่นคงของสังคม” โดยมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่มีลักษณะ 
“บูรณาการ” และ “แบ่งออกตามเปูาหมายทางยุทธศาสตร์เป็นหลัก” และได้ก าหนด “ดัชนีและเปูาหมาย” 
ของมาตรการต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้บรรลุจุดหมาย และเพ่ือการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการ (คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, 2553) 

การร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นสิ่งสะท้อนให้สังคมรู้ว่าผู้สูงอายุเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
(สมโภชน์ อเนกสุข และกชกร สังขชาติ, 2548) และทรงคุณค่าควรแก่การดูแลรักษาเพราะ“เขาคือที่พ่ึงทาง
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ใจ”  ของบุตรหลานเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลในวงศาคณาญาติ  และยังได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็นผู้
มีประสบการณ์ มีความคิดอ่านสุขุมรอบคอบ และเคยท าประโยชน์กับสังคมมาแล้ว เพ่ือเติมเต็มความผาสุก
ให้กับชีวิตในห้วงสุดท้ายที่คงเหลืออยู่ คุณภาพชีวิตนั้นมาจากค าสองค าประกอบด้วยคุณภาพ  และชีวิต  หมาย
รวมถึงลักษณะที่ดี   หรือความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล (ราชบัณฑิตยสถาน , 2539) ได้มีผู้ให้ความหมายของ
คุณภาพชีวิตไว้หลายลักษณะที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันเช่น ความพึงพอใจในชีวิต(life satisfaction)ความสุข
(happines) และผาสุก(well-being) (Campbell, 1976) และในอีกลักษณะหนึ่ง  คุณภาพชีวิตคือการรับรู้
สถานการณ์ในด้านต่างๆ ของชีวิตเป็นการรับรู้ของบุคคลที่ได้รับการสนองตอบต่อความต้องการด้านร่างกาย 
จิตใจและสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้บุคคลสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ด้วยการมีสุขภาพดี มีรายได้
พอเพียง ไม่มีภาวะกดดันด้านจิตใจและการได้รับการเกื้อหนุนจากครอบครัวและเพ่ือน (Ferrel et al, 1995) 

ในอดีตรากฐานการด ารงชีพของผู้สูงอายุผูกพันกับวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นที่อาศัย ของ
ตน ดังนั้นถิ่นที่อยู่จึงเป็นที่รวมกิจกรรมของผู้สูงอายุการใช้โอกาสในการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับลูกหลานด้วย
การท ากิจกรรมร่วมกัน ท าให้ไม่รู้สึกว้าเหว่ มีชีวิตชีวา  ปรับตัวให้มีความสุขได้สิ่งที่ผู้สูงอายุได้แสดงออกนั้น 
ย่อมเป็นประโยชน์กับทุกฝุาย ทั้งตนเองและส่วนรวม  ความดีที่ทรงคุณค่านี้ ภาครัฐได้ชดเชยโดยบรรจุสิทธิ
ประโยชน์ที่ควรได้ของผู้สูงอายุลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 ( พ.ศ. 2504 - 2509 ) มาตั้งแต่ใน
อดีต เพราะผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นคนยากจนที่ ควรได้รับการช่วยเหลืออย่างยิ่ง (อัจฉรา รักยุติธรรม และกฤษฎา 
บุญชัย, 2552) และในปัจจุบันผู้สูงอายุใช้สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ใช้นโยบาย
สาธารณะที่เน้นสุขภาพเป็นหลัก (หทัย ชิตานนท์, 2541) เปูาหมายหลัก คือคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยการ
เตรียมความพร้อมด้านการคุ้มครองทางสังคม ด้านบริหารจัดการ  ด้านการพัฒนาบุคลากรผู้สูงอายุ การพัฒนา
องค์กร ด้านการติดตาม (คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ , 2550) ดังนั้นการปรับตัว
ของผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งเพราะช่วยให้ชีวิตมีสุขปัจจัยสนับสนุนที่ได้รับเป็นสวัสดิการจากภาครัฐเป็นเพียง
บริการส่วนหนึ่ง แต่สิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการอย่างแท้จริงคือการได้อยู่ร่วมกับครอบครัวที่อบอุ่น ท ากิจกรรม
ร่วมกับบุตรหลาน ใช้ชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยข้อเท็จจริงแล้วผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่กับ
ครอบครัวซึ่งเป็นแหล่งสนับสนุนพ้ืนฐานที่ส าคัญ การดูแลผู้สูงอายุแสดงถึงความเคารพ  ความรักความกตัญญู
กตเวที ครอบครัวจึงมีบทบาทส าคัญยิ่ง และแรงสนับสนุนจากเพ่ือนบ้านในวัยเดียวกันเกิดความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุเช่นกัน คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุย่อมมาจากสมาชิกในครอบครัว 
ซึ่งให้ความรัก ความห่วงใยอย่างสม่ าเสมอ 

ครอบครัวจึงเป็นก าลังหลักในการดูแลผู้สูงอายุ โดยครอบครัวประกอบไปด้วยคน 2 คนขึ้นไป
เกี่ยวข้องผูกพันกันทางสายโลหิตและอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นครัวเรือนมีครอบครัวเดี่ยว (Nuclear or conjugal 
family)และครอบครัวขยาย (Extendedor consanguine family)  หากครอบครัวใดเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์
แบบ รักใคร่ปรองดอง ผู้สูงอายุย่อมมีสุขภาพจิตดีด้วย แต่ในปัจจุบันสถาบันครอบครัวซึ่งเคยเป็นทุนสังคม มี
ระบบเครือญาติที่มีความผูกพันอย่างใกล้ชิด มีความเกื้อกูลเอ้ืออาทรให้การอบรมขัดเกลาบุตรหลาน การ
ปลูกฝังค่านิยมประเพณีอันดีงามกลับอ่อนแอลง ซึ่งมีผลต่อปฏิสัมพันธ์ทั้งภายในและนอกของครอบครัวปัญหา
ในสังคมกลับรุนแรง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ,  2547) ผู้สูงอายุในชนบทถูกปล่อยให้อยู่ตามล าพัง  หรืออยู่กับ
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เด็กเล็กๆ เป็นจ านวนมากขึ้นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีจะแวดล้อมไปด้วยสมาชิกของครอบครัวที่อบอุ่น 
(Friedman, 1986 อ้างถึงใน รุจา  ภู่ไพบูลย์, 2541) นอกจากแผน/นโยบายแห่งรัฐ ที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุแล้วจาการศึกษาพบว่า  ปัจจัยส่วนบุคคลยังมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตผู้สูงอายุเช่นกันผู้สูงอายุมี
การศึกษาต่ าจะมีสภาพความเป็นอยู่ไม่ดี (ทิพาภรณ์  โพธิ์ถวิล, 2544 ) สถานภาพสมรสท าให้รู้สึกไม่เหงา หรือ
โดดเดี่ยว มีความมั่นคงในชีวิตและรับรู้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Robert และ Krouse, 1988 อ้างถึงใน วรรณา  
กุมารจันทร์,2543)  รายได้มีความจ าเป็นสูง แต่ปัจจุบันผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในระดับเส้นความยากจน 
เพศมีความแตกต่างทางด้านสรีระ อายุก าหนดความสามารถในการดูแลตนเองได้และอาชีพเป็นตัวก าหนด
รายได้จึงส่งผลต่อ คุณภาพชีวิตเช่นกัน (Orem, 1958 อ้างถึงใน สุตา  ถือมั่น, 2547)    

ความต้องการและจิตลักษณะผู้สูงอายุมีผลต่อคุณภาพชีวิตเพราะเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของ
บุคคลรู้ว่าต้องการอะไร รู้สึกอย่างไรต่อสิ่งนั้นๆ (นันทิญา อังกินันท์, 2546) ผู้สูงอายุเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาเป็นล าดับแรกแรก มีพฤติกรรมเคร่งศาสนามากกว่าคนหนุ่มสาว การท างานมีรายได้จะลดภาระ
ลูกหลานโดยภาพรวมผู้สูงอายุมีความต้องการ  3  ด้าน คือ ด้านร่างกายจิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ (ศศิพัฒน์  
ยอดเพชร, 2552 ) 

รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุเริ่มเปลี่ยนไปเนื่องจากการพัฒนาประเทศ แผนผู้สูงอายุระยะยาว 20 
ปี  (2535 – 2554)  ได้เกิดขึ้นตามนโยบายแห่งรัฐเพ่ือตอบสนองสังคมที่เปลี่ยนไป น านโยบายลงสู่ชุมชนโดย
แท้จริง โดยสร้างหลักประกันรายได้ เพ่ิมโอกาสจ้างงานลดภาระพ่ึงพิง พัฒนาระบบเข้าถึงบริการสุขภาพ และ
สร้างระบบดูแลร่วมกันในชุมชน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกประเภท บริหารทรัพยากรในชุมชนด้วย
ตนเอง  เปิดโอกาสให้ติดตามผลและช่วยบ ารุงรักษาการที่ชุมชนรับผลประโยชน์ แก้ไขปัญหา  เรียนรู้ร่วมกัน 
เกิดผนึกก าลัง  สิ่งที่ตามมาจากกระบวนการดังกล่าวคือคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 โดยมุ่งเน้นคนเป็นส าคัญมีแนวคิดการพัฒนาจากระดับบนลงล่าง (Top-
down) มาเป็นระดับล่างขึ้นบน (Bottom – up) สอดคล้องกับแนวคิดของโอคเลย์ (Oakly, 2007) ที่อธิบาย
ว่าแนวทางระดับล่างข้ึนบน เป็นการให้บทบาทแก่ประชาชนในการร่วมกิจกรรม 

ดังนั้นผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในเวลาว่างจะมีความพึงพอใจในชีวิตสูง (Koufman, 
1949) ควูฟแมน ศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในชนบท พบว่า อายุ การศึกษาขนาดของ
ครอบครัว  รายได้และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
สภาพร่างกายผู้สูงอายุมีความเสื่อมถอยตามกาลเวลา ท าให้วิตกกังวล รู้สึกหงุดหงิดง่าย ผู้สูงอายุที่อาศัยตาม
ล าพังมีภาวะซึมเศร้าสูง พึงพอใจในตนเองระดับต่ าในเขตเมืองมักพบผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตามล าพังค่อนข้างสูง 
(ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ,  2552) และหารายได้เลี้ยงชีพตนเอง ส่งผลให้สุขภาพแย่ลงสัมพันธ์ถึงจิตใจ 
อารมณ์ซึ่งไม่สมารถแยกออกจากกันได้ (Orem, 1985) ถ้าหากร่างกายปุวย กระทบถึงจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฏีผู้สูงอายุว่าการสูงอายุเป็นการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสื่อมถอยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  ท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานของร่างกายลดลงร่างกายท าหน้าที่น้อยลง กิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุบกพร่อง 
ถ้าหากความวิตกกังวลสูงเป็นเวลานานๆ จะเกิดอาการเจ็บปุวยด้านร่างกายได้ ดังนั้นการร่วมกิจกรรมของ
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ผู้สูงอายุน่าจะช่วยให้จิตใจแจ่มใสได้ภาวะสุขภาพดีของผู้สูงอายุหมายถึงมีอิสระในการปฏิบัติกิจกรรมตาม
ความต้องการ ไม่ต้องพ่ึงพาผู้อื่นและรู้สึกตนเองมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ภายใต้หน่วยงาน หรือองค์กรใดๆก็ตามจ าเป็นต้อง
ขับเคลื่อนด้วยเรื่องหลัก ๆ 4 เรื่องคือ ระบบบริการสุขภาพ หลักประกันเศรษฐกิจ การเตรียมพร้อมส าหรับการ
เรียนรู้ของผู้สูงอายุ และการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม การเคหะแห่งชาติจึงมีโครงการที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม
ส าหรับผู้สูงอายุความจ าเป็นดังกล่าวย่อมเป็นปัจจัยสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้อย่างดีและ (วรเดช จันทร
ศร, 2551) กล่าวว่านโยบายสาธารณะเป็นเสมือนกลไกหลักส าคัญในการด าเนินของรัฐบาลและหน่วยงาน
ภาครัฐทุกแห่ง ด้วยเหตุที่นโยบายเป็นกิจกรรมต่างๆเพ่ือเจตนาในการแก้ปัญหานโยบายสาธารณะสุขเป็น
นโยบายหนึ่งแห่งรัฐด้านกิจกรรมการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีมาตรฐาน 
ได้รับการตอบสนองปัจจัยสี่เป็นการกระจายรายได้ เป็นการปลุกจิตส านึกไม่ให้ทอดทิ้งผู้สูงอายุในชุมชน และ
ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความมั่นคงทางจิตใจ 

 จากสภาพปัญหา ความต้องการในปัจจัยด้านต่างๆ ที่ผู้สูงอายุได้ผ่านประสบการณ์และได้รับ
การตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจท าให้ชีวิตมีสุขผลแห่งการได้รับเรื่องราวเหล่านั้นและได้วิ่งผ่านเข้ามาใน
ชีวิตท าให้ผู้สูงอายุเกิดการรับรู้และเกิดการเรียนรู้ตามมา เลือกสิ่งที่ดีเหมาะสมกับตนเองได้  ส่งผลให้คุณภาพ
ชีวิตเกิดความผาสุกด้านจิตใจเพราะการรับรู้ (Perception) นั้นเป็นกระบวนการแปลหรือตีความต่อสิ่งเร้า 
ข่าวสาร ที่ผ่านอวัยวะสัมผัสทั้งหลาย  และสมองท าหน้าที่เก็บข้อมูลนั้นไว้ กระบวนการรับรู้ของมนุษย์เริ่มต้น
ด้วยการสัมผัส  (Sensation) และเกิดการเรียนรู้ต่อไป นักวิจัย เช่น (จิราพร เกศพิชญ และคณะ, 2543) กล่าว
ว่า ความผาสุกทางใจเป็นความรู้สึกตามการรับรู้ ของบุคคลขึ้นอยู่กับสภาพสังคม  วัฒนธรรม ถ้าหากผู้สูงอายุที่
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองไม่ได้ออกไปนอกบ้านเกิดความเครียด จึงจัดการความเครียดโดยใช้วิธีการท าใจ
ปฏิบัติตามหลักค าสอนทางศาสนาการจัดการความเครียดได้ส าเร็จสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุได้ ซึ่งตรงกันข้าม
กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านจิตใจนั่นหมายถึงขจัดความเครียดไม่ได้ ท าให้เกิดความเหงา ความหว้าเหว่ เกิดความ
ท้อแท้สิ้นหวัง ซึมเศร้าแยกตัวออกจากสังคมและน าไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุด ส าหรับในประเทศไทยปี พ.ศ. 
2533 พบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ฆ่าตัวตายคิดเป็นร้อยละ 4.40 ของการฆ่าตัวตายทั้งหมด สาเหตุ
เกิดจากภาวะซึมเศร้า เหตุการณ์นี้จึงเป็นวิกฤตการที่ร้ายแรงของผู้สูงอายุ แนวทางการแก้ปัญหาข้างต้นคือการ
ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิต โดยการเข้าร่วมกิจกรรม  ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง อารมณ์แจ่มใสเบิกบาน มี
ปฏิสัมพันธ์กับสังคมเพ่ิมข้ึน รู้สึกตนเองมีคุณค่าเกิดความผาสุกทางใจ (ปัญญภัทร ภัทรภัณทากุล, 2544) 

  ภายใต้วิถีชีวิตของผู้สูงอายุ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
โครงสร้างประชากร  ความผันผวนของสังคมสิ่งแวดล้อม แม้กระทั่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ยังคง
แสดงออกทางด้านภาษา ความเป็นอยู่ อาหารการกิน การประกอบอาชีพเกษตรกรรมความเชื่อ  ค่านิยม
ประเพณีดั้งเดิม  ปัจจัยดังกล่าวนับว่ายังมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของผู้สงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ ดี มีความ
ผาสุก โดยพึงพอใจต่อความเป็นอยู่การด าเนินชีวิตจึงอยู่ได้นานคืออายุยืนยาว ส าหรับแนวโน้มประชากร
สูงอายุในประเทศไทยจะอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลหรือเขตเมืองเพ่ิมข้ึนโดยในปี 2553 มีประชากรสูงอายุที่อาศัย
อยู่ในเขตเทศบาลจ านวน 3.3 ล้านคน หรือคิดเป็น ร้อยละ 39.7 เพ่ิมขึ้นเป็น 11.6 ล้านคน หรือร้อยละ 59.8 
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ในปี 2583 ทั้งนี้ เนื่องมาจากแนวโน้มการเติบโตของประชากรเมืองในประเทศไทยมีสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ้น( ส านัก
คณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) 

 จากสถานการณ์และความต้องในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนพบว่า ประชากรผู้สูงอายุ 
(Estimates of Elderly Population) ซึ่งหมายถึง คนอายุ 60 ปีขึ้นไปในปี ค.ศ.2010 (พ.ศ.2553) มีจ านวน
ผู้สูงอายุอยู่ท่ีร้อยละ 11.5 หรือประมาณ 7 ล้านคน ประมาณการว่า ในปี ค.ศ.2020 (พ.ศ.2563) หรืออีก 8 ปี
ข้างหน้า จะมีจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 15 และอีก 20 ปี ข้างหน้า ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ จ านวน 
1 ใน 4 ของประเทศ เมื่อมีจ านวนผู้สูงอายุเยอะขึ้น อายุคาดเฉลี่ยก็ยืนยาวขึ้นด้วย โดยในอีก 20 ปีข้างหน้า 
อายุคาดเฉลี่ยอาจจะยืนยาวถึง 80 ปี การเพ่ิมจ านวนของผู้สูงอายุและอายุคาดเฉลี่ยที่ยืนยาวขึ้น ส่งผลกระทบ
ต่อการจัดบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโรคเรื้อรัง และภาวะความเสื่อมของร่างกายและจิตใจ ท าให้
ผู้สูงอายุจ านวนหนึ่งเกิดภาวะทุพพลภาพ ต้องการการพ่ึงพาและความช่วยเหลือจากบริการด้านสุขภาพและ
สังคม โดยเฉพาะผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน (home bound elder) และ ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง (bed bound 
elder) (ลัดดา  ด าริการเลิศ ,2555) 

 จากฐานข้อมูลของ โรงพยาบาลท่าศาลา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าศาลา กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลท่าศาลา พบว่า เทศบาลต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีในเขตเทศบาล รวม 2,990  คน โดยมีประชากรวัยสูงอายุ จ านวน 648 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.67 จากประชากรทั้งหมด เป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านจ านวน 150 คน  กลุ่มติดเตียง จ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.14 และ 1.85  ตามล าดับ ซึ่งผู้สูงอายุที่ปุวยด้วยโรคเรื้อรังจ าเป็นต้องได้รับการรักษาที่ต่อเนื่องที่
โรงพยาบาลท่าศาลา และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการไปรับบริการแต่ละครั้ง
จ าเป็นต้องมีผู้ดูแลช่วยเหลือ  

 การดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่เทศบาลต าบลท่าศาลา ขับเคลื่อนด้วยทีมหมอครอบครัว (FCT : 
family care team) ตั้งแต่ปี 2558 โดยการท างานเชื่อมโยงกัน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับอ าเภอ ระดับต าบล และ
ระดับชุมชน ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีเปูาหมายส าคัญเพ่ือให้
ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกกลุ่มและทุกมิติ มีระบบประสานงานเพ่ือการดูแล
ผู้ปุวยต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ ผู้ปุวย ครอบครัว ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และส่งเสริมและสร้างจิตส านึก
ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่งมีการก าหนดโครงสร้างระบบประสานงานการดูแลผู้ปุวย
ต่อเนื่อง โดยมีโรงพยาบาลท่าศาลา และเครือข่ายบริการสุขภาพ ท าหน้าที่เป็นศูนย์สนับสนุนด้านต่างๆ ได้แก่ 
สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ (เครื่องมือ กายอุปกรณ์ Home O2 เครื่อง Suction ที่นอนลม) จัดหายาและเวชภัณฑ์
ทางการแพทย์ (ยาที่จ าเป็นต้องใช้ Set ท าแผล ถุง Colostomy สาย Foley’s catheter สาย Suction) และ
จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ (ฐานข้อมูลผู้ปุวย พัฒนาระบบรับ-ส่งข้อมูล เก็บข้อมูล ประมวลผล และรายงาน
ผลการด าเนินงาน)  แต่อย่างไรก็ตาม การท างานของ FCT ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลท่าศาลา เป็นการท าตาม
นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและทางรัฐบาลได้ออกแบบวิธีการดูแลที่เป็นรูปแบบ
เดียวกันทั้งประเทศ การออกขาดการมีส่วนร่วมจากผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ท าให้บางกิจกรรมไม่
คล้องกับบริบทความต้องการและวิถีชีวิตของชาวเทศบาลต าบลท่าศาลา ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้สูงอายุ  
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ผู้ดูแล และภาคีเครือข่ายค่อนข้างน้อยและบางกิจกรรมไม่มีความต่อเนื่องยั่งยืนนอกจากนี้ ทีม FCT ยังพบ
ปัญหาของระบบข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการดูแลติดตามผู้สูงอายุ ที่ทีม FCT ต้องการพัฒนาให้ได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างรวดเร็ว และเชื่อมโยงกับ
ระบบอ่ืนๆ ที่มีอยู่ได ้

 จากข้อมูลและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น เทศบาลต าบลท่าศาลา โดยใช้กรอบการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากภาคีทุก
ภาคส่วนเพ่ือการจัดรูปแบบและแนวปฏิบัติบริการสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างทันท่วงที และผลักดันให้มีนโยบาย
และแผนการพัฒนาบริการสุขภาพ ส าหรับผู้สูงอายุ ในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
เทศบาลต าบลท่าศาลาซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาครั้งนี้แล้ว ผู้วิจัยคาดว่าจะได้ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้สูงอายุและครอบครัว และเป็นการวิจัยที่ตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และประเทศ 

 

1.2  วัตถุประสงค ์
         1.2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 

  1.2.2 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 
 

1.3  ค าถามการวิจัย  
 
   1.3.1 สถานการณ์ก่อนการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ของต าบลท่าศาลา 
อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอย่างไร 

   1.3.2 กระบวนการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ของต าบลท่าศาลา อ าเภอท่า
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอย่างไร 

1.3.3 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ ของต าบลท่าศาลา อ าเภอ
ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอย่างไร 

  1.3.4 รูปแบบการด าเนินงานของชุมชนท้องถิ่นเครือข่าย ของต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอย่างไร 
  1.3.5 นวัตกรรมส าหรับการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ของต าบลท่าศาลา อ าเภอท่า
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอย่างไร 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 
PAR) โดยใช้วงจรการวิจัยของเคมมิสและแมคทักการ์ด  (Kemmis & McTaggart, 1988) 4 ขั้นตอน (การ
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วางแผน การปฏิบัติการ การสังเกต และการสะท้อน)  ในการเข้าไปร่วมเรียนรู้ในกระบวน “การพัฒนาระบบ
และนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น”  เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive) จาก
ผู้ที่มีประสบการณ์ในกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ  ประกอบด้วย  ผู้สูงอายุและกลุ่มเข้าสู่วัย
สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลท่าศาลา  ผู้ดูแลผู้สูงอายุจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น 4 องค์กรหลักที่ดูแล
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ เช่น อปท. ผู้ใหญ่/ก านัน ชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น   
 

1.5 วิธีด าเนินการวิจัย 
 
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) โดยใช้วงจร
การวิจัยของเคมมิสและแมคทักการ์ด 4 ขั้นตอน (การวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกต และ การสะท้อนคิด) 
ในการเข้าไปร่วมเรียนรู้ในกระบวน “การวิจัยระบบและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น” ได้แบ่ง
การศึกษาเป็น 3 ระยะ รายละเอียดดังต่อไปนี้  
   ระยะที่ 1 เตรียมการวิจัยและศึกษาสถานการณ์ก่อนการพัฒนาฯ ประกอบด้วย  
   1) การประชุมทีมวิจัยเพื่อท าความเข้าใจแผนการด าเนินกิจกรรมทั้งหมด  
   2) ออกแบบแนวทางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอแก่ทีมงานเพ่ือน าใช้ในการจัดการ
ประชุมเพ่ือค้นหา วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นให้พบ  
   3) ค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับสถานการณ์และการจัดการระบบการดูแล
ผู้สูงอายุจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งต่อให้ทีมวิจัยน าใช้ในการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ และจัดท า
แผนพัฒนาระบบ  
   4) สังเกตการณ์การท างานของ “อปท.เครือข่าย” ในที่นี้คือ เทศบาลต าบลท่าศาลา  อ าเภอ          
ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่การตั้งทีมงาน การประสาน การก าหนดแนวทางการท างาน และการ
น าแนวทางไปด าเนินการ เป็นต้น  
   ผลลัพธ์ที่ได้จากระยะนี้คือ  
   1) ข้อมูลสถานการณ์ก่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น  
   2) แผนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น  
   3) แผนการพัฒนาในแต่ละประเด็น 
   ระยะที่ 2 ด าเนินการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น เป็นการเข้าร่วม
กิจกรรมการด าเนินงานของศูนย์จัดการเครือข่ายฯ ทุกครั้ง เพ่ือสังเกตและสนทนากลุ่มเพ่ือบันทึกพฤติกรรม
ของ “อปท.เครือข่าย” ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ แนวทางการให้ทุนสนับสนุนแก่พ้ืนที่ ตั้งแต่การ
ประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนโครงการย่อยแก่พ้ืนที่ การด าเนินงานของทุกทีมงานในการติดตามหนุน
เสริมพ้ืนที่เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการลุล่วงตามเปูาหมาย 
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   ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในระยะนี้ คือ  1) ข้อมูลกระบวนด าเนินงานของ “อปท.เครือข่าย” 
ในการเป็นกลไกเพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 2) ข้อมูลกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุแก่
ต าบลที่ได้รับทุนสนับสนุนในแต่ละประเด็น 
   ระยะที่ 3 การประเมินและสิ้นสุดการพัฒนา เป็นการประเมิน สรุปผลการการด าเนินงานของ 
“อปท.เครือข่าย” ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุเป็นการด าเนินงานเพ่ือติดตามผลลัพธ์และผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากการด าเนินงานของ “อปท.เครือข่าย” ที่ช่วยหนุนเสริมให้ต าบลได้สร้างระบบการพัฒนาผู้สูงอายุใน
ด้านต่างๆ โดยทีมวิจัยด าเนินการ ดังนี้ 1) เก็บข้อมูลจากเอกสารต่างๆ รวมทั้งการสังเกต และสนทนากลุ่มเพ่ือ
น าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบให้เห็นสถานการณ์ก่อนและหลังการพัฒนา 2) สนทนากลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการพัฒนาจากทุกภาคส่วน เพ่ือวิเคราะห์หารูปแบบการพัฒนาระบบและนวัตกรรมเพ่ือการดูแล
ผู้สูงอายุ 3) ศึกษาประเมินประสิทธิผลการด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลท่าศาลา  อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 4) สังเคราะห์ปัจจัยเงื่อนไขส่งผลกระทบต่อ การด าเนินงาน 5) สังเคราะห์ “การวิจัยระบบ
และนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น เทศบาลต าบลท่าศาลา  อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
   ผลที่ได้จากการศึกษาในระยะนี้คือ  1) ผลการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาแต่ละประเด็นของ
ต าบลที่ได้รับทุนสนับสนุนฯ โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการด าเนินงาน  2) ปัจจัย เงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงาน  3) รูปแบบการพัฒนาระบบและนวัตกรรมเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุ   4) รายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์  5) บทความตีพิมพ์ผลการวิจัย 
 

1.6 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 

1.6.1 ชุมชนท้องถิ่นหมู่ที่  1  เทศบาลต าบลท่าศาลา  มีขีดความสามารถในการพัฒนาระบบ
เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น สามารถจัดการตนเองในการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะ จัด 6 
ชุดกิจกรรมเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุได้ต่อเนื่อง โดยบูรณาการเข้าสู่งานประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท้องที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลของแต่ละพ้ืนที่ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมของชุมชนในที่สุด 

1.6.2  องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยระบบและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งรูปแบบ
การพัฒนาระบบและนวัตกรรมเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ผลกระทบทางสุขภาพจากการพัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ประเด็นปัญหาของผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น เช่น การปูองกัน ช่วยเหลือ และลดอุบัติเหตุ สามารถน าไปประยุกต์จัดท ากิจกรรม/
โครงการส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุได้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ภาคใต้ทั้งในระดับพ้ืนที่  และประเด็น
ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ได้
ทันทีท่ีด าเนินงานโครงการ และส่งผลกระทบต่อการยกระดับสุขภาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  1.6.3 สถาบันการศึกษาได้ร่วมเรียนรู้ ศึกษาวิจัยในกระบวนการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุ น าใช้องค์ความรู้ที่ได้สู่การปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยและสอดคล้องกับ
บริบทมากขึ้น 

1.6.4 ข้อเสนอนโยบายสาธารณะด้านระบบและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ สามารถน าไป
ขับเคลื่อนให้เกิดยอมรับและน าไปปรับใช้ประโยชน์ในองค์กร หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ 
 

1.7 ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ามาร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดการความรู้ กับร่วมกับศูนย์จัดการเครือข่ายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความตั้งใจใน
การเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดการความรู้ เพ่ือน าความรู้ไปขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ในพ้ืนที่ตนเอง ด้วยการก าหนดและออกแบบนวัตกรรมให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ตนเองได้ 

นวัตกรรม หมายถึง กระบวนการน าใช้ความคิดใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ แนวทางและวิธีการ
ท างานใหม่ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น การเพ่ิมคุณค่า การเพ่ิมผลผลิต การเพ่ิม
ผลตอบแทน การเพ่ิมคุณภาพ การลดค่าใช้จ่าย การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง การลดปัจจัยเสี่ยง
ทางสุขภาพและเพ่ิมปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น เพ่ือใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนในแต่ละต าบล และจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพ้ืนที่
ระหว่างต าบล น าใช้ชุดความรู้ที่ได้มาพัฒนาจนเกิดนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นได้ 

นโยบายสาธารณะ หมายถึง องค์ความรู้จากปฏิบัติการของแหล่งเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ที่มีการ
ประมวลและวิเคราะห์จากกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชากรเตรียมเข้าสู่ระยะสูงวัยอายุระหว่าง 50 
– 59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป จนเกิดเป็นปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของแต่ละภูมิภาคและ
มีข้อตกลงร่วมของเครือข่ายในภาพรวม ซึ่งสมาชิกของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ได้ใช้เป็นแนว
ทางการขับเคลื่อนของแต่ละพ้ืนที่ทั้งระดับต าบล เครือข่าย และจังหวัด 

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง บุคคลผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้น าเชิงความคิดของ
ชุมชนท้องถิ่นท่ีมีความคิดริเริ่มสามารถสร้างปฏิบัติการให้เกิดผลได้จริงโดยได้รับการยอมรับและศรัทธาจากคน
ในพ้ืนที่และจากบุคคลทั่วไป เป็นผู้ผลักดันวิธีการศึกษาหาความรู้ที่จ าเป็นจากหลายแหล่งและน ามาพัฒนาต่อ
ยอดหรือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งฝึกอบรมต่างๆ ในพ้ืนที่ 

การวิจัยชุมชน หมายถึง การประเมินชุมชนด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน 
(Rapid Ethnographic Community Assessment Process - RECAP) เป็นการพัฒนาทักษะด้านการถอด
บทเรียนและการเขียนสรุปข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพของกลุ่มหรือแหล่งปฏิบัติการในพ้ืนที่ ซึ่งเป็น
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เครื่องมือส าคัญในการเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง โดยการน าใช้ศักยภาพในการจัดการปัญหาสู่การจัดการ
ตนเองในระดับพ้ืนที่ รวมถึงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับองค์กรและหน่วยงานหนุนเสริมเพ่ือเข้ามาเกื้อกูลให้
ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองได้ดีขึ้น 

การพัฒนาระบบข้อมูลต าบล หมายถึง การจัดท าข้อมูลต าบลโดยใช้โปรแกรม (Thailand 
Community Network Appraisal Program - TCNAP) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ทั้งภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ และหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ตรวจสอบ น าใช้ข้อมูล และเป็นเจ้าของ โดยการสร้างทีมพัฒนาฐานข้อมูลต าบลในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและน าใช้ข้อมูลของชุมชนเพื่อจัดการกับปัญหาที่สอดรับกับความต้องการและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนจน
เกิดการพึ่งตนเองและน าไปสู่การพัฒนาต าบลสู่การเป็นต าบลสุขภาวะที่ยั่งยืน 

การเพิ่มขีดความสามารถ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแนวคิด ความรู้ ทักษะ วิธีการท างาน และความสามารถในด้านอ่ืนๆ ภายใต้
กระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การประชุม การอบรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสรุป
บทเรียน การถอดบทเรียน การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการเรียนรู้ข้ามพ้ืนที่หรือการศึกษาดูงาน เพ่ือ
น ามายกระดับการท างานในพื้นท่ีและเครือข่าย 

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น หมายถึง พ้ืนที่ระดับต าบล
และพ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ที่มีกระบวนการค้นหาทุนและศักยภาพโดย
การใช้ข้อมูลจากการวิจัยชุมชนและระบบข้อมูลต าบล มีการประสานและเสริมความเข้มแข็งให้ทุนที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนางานและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทุกมิติของสุขภาวะผู้สูงอายุและระบุทุน
ทางสังคมที่สามารถท าหน้าที่เป็น “แหล่งเรียนรู้”ด้านการพัฒนาระบบการผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้รู้และแกน
น าของแหล่งเรียนรู้ให้มีขีดความสามารถในการเป็น “วิทยากรแหล่งเรียนรู้” มีความสามารถในการสร้างการ
เรียนรู้ร่วมกันภายในพ้ืนที่ของตนเอง มีกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับเครือข่าย และท าหน้าที่
กลไกบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ในพื้นที่ได้   

แนวทางการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตร) หมายถึง การประมวลข้อมูลทุนและศักยภาพ และ
องค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการรวบรวมความรู้ การถอดบทเรียนการท างานของชุมชนท้องถิ่นที่ได้จาก
การศึกษาชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (RECAP) และการน าใช้ข้อมูล
จากการจัดท าระบบข้อมูลต าบล (TCNAP) ในการเพ่ิมศักยภาพการจัดการตนเองของชุมชนสู่การพัฒนาระบบ
การดูแลผู้สูงอายุ โดยจัดท าเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายในพ้ืนที่ (หลักสูตรภายใน) และแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับเครือข่าย ทั้งนี้เพ่ือน าใช้ในการถ่ายทอดให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

ค านิยามที่ปรับให้เป็นความเฉพาะส าหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้  เพื่อก าหนด
เป็นแนวทางในการสังเกต สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม การใช้ข้อมูลเอกสาร รวมถึงการบันทึ กข้อมูลภาคสนาม 
และการสนทนากลุ่ม (Focus group  ดังต่อไปนี้ 
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1) การจัดการระบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ เป็นการสนับสนุนให้
ชุมชนท้องถิ่น  ที่มีภูมิประเทศตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่ภาคใต้สามารถพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยการเพ่ิมขีด
ความสามารถและคุณภาพของกลไกและทีมงานระบบการดูแลผู้สูงอายุให้ท างานแบบมีส่วนร่วม (อปท.ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาครอบครัว  อาสาสมัคร และ ทุนทางสังคม
อ่ืนๆ) ให้มีศักยภาพในการพัฒนาระบบข้อมูล โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยชุมชน (RECAP) เพ่ือค้นหาทุนทาง
สังคมและศักยภาพชุมชน และระบบข้อมูลต าบล (TCNAP) เพ่ือค้นหาปัญหาและความต้องการของกลุ่ม
ผู้สูงอายุเปูาหมายเพ่ือระดมความร่วมมือ และเสริมศักยภาพของทุนทางสังคม ให้สามารถการพัฒนา ๖ ชุด
กิจกรรมหลัก ด้วย ๑๐ กลยุทธ์ “5 อ. และ 5 ก.” สู่สูงวัยสร้างเมือง 

6 ชุดกจิกรรม ประกอบด้วย 1) การพัฒนาศักยภาพ 2) การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
ผู้สูงอายุ 3) การพัฒนาระบบบริการ 4) การจัดตั้งกองทุนหรือจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือกัน 5) การพัฒนาและ
น าใช้ข้อมูลในการส่งเสริมแก้ไขหรือจัดการปัญหาผู้สูงอายุ และ 6) การพัฒนากฎ กติการะเบียบ แนวปฏิบัติ
เพ่ือหนุนเสริมการด าเนินกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น โดยการพัฒนาต่อยอดงานเดิม หรือพัฒนา
งานใหม่ เพ่ิมสมาชิก ขยายความครอบคลุมกลุ่มประชากร และพัฒนานวัตกรรมที่เก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุ 

10 กลยุทธ์ “5อ และ 5ก” สู่สูงวัยสร้างเมือง ประกอบด้วยกลยุทธ์ 5อ เน้นให้ผู้สูงอายุได้ท า
เพ่ือชี้น าให้ผู้สูงอายุด้วยกันปฏิบัติได้ในด้าน อาหาร ออกก าลังกาย อาชีพ ออมทรัพย์ และอาสาสร้างเมือง ส่วน
กลยุทธ์ 5ก เน้นให้ อปท. รพ.สต. และผู้เกี่ยวข้องหลักต้องด าเนินการและสนับสนุนในการตั้งและพัฒนา
โรงเรียนผู้สูงอายุ การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ การปูองกันและลดอุบัติเหตุ การบริการกายอุปกรณ์ และการดูแล
ต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในพ้ืนที่จนครอบคลุมความต้องการการดูแล 
4 ด้านคือ สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และ สุขภาพ 

(2) การจัดการเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ เป็นการสนับสนุน
ให้ชุมชนท้องถิ่น  ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้เกิดการท างานร่วมในลักษณะ “คณะท างานขับเคลื่อนระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นภาคใต้” ท าหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ในการด าเนินงานทั้งในระดับต าบลและ
ระดับเครือข่าย เพ่ือให้ประชาชนทั้งในและนอกชุมชนได้เรียนรู้แนวทางการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 
และจัดท าข้อเสนอนโยบายสาธารณะเสนอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ 

(3) ข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ  เป็นแนวทาง 
กิจกรรมที่จ าเป็นจะต้องเกิดขึ้นในสังคม ที่เสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ด้วยวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และ
ความต้องการของของผู้สูงอายุ เพ่ือให้เกิดการสร้างมาตรฐาน และคุณสมบัติของชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุที่จะต้อง
มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ให้เกิดขึ้นให้สูงสุด และก าหนดทุกอย่างให้เป็นระบบแบบแผนไว้ล่วงหน้าเพ่ือ
พัฒนาต่อเนื่อง 
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บทท่ี 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษาวิจัย “การพัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นต าบล

ท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช” ได้ทบทวนวรรณกรรมและสารสนเทศที่เกี ่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 

2.1 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
2.2 การเปลี่ยนแปลงและการดูแลผู้สูงอายุ 
2.3 ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ 
2.4 การสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
2.5 บทบาทของผู้สูงอายุในชุมชน 
2.6 การดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 
2.7 ข้อมูลผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

2.8 การพฒันาระบบดูแลผูสู้งอายุ 5 อ. 5 ก. สูงวยัสร้างเมือง 
  2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.10 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
  ความหมายของผู้สูงอายุ มีนักวิชาการหลายท่านได้ไห้ความหมายของผู้สูงอายุ ไว้ดังนี้ 

เบอร์เรน (Birren. 1981: 68) ได้กล่าวว่า การก าหนดว่าใครเป็น “ผู้สูงอายุ” นั้นควรจะ
พิจารณาประกอบกันทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านชีวภาพ จิต และสังคม ส าหรับด้านชีวภาพจะค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายและความสามารถในการใช้ศักยภาพของร่างกายเป็นเกณฑ์ ทางด้านจิตวิทยานั้นจะ
พิจารณาความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม ความสอดคล้องในการรับรู้ การจดจ าการรับรู้ใหม่ๆ การ
ใช้เหตุผล การมองภาพพจน์ตนเองและแรงกระตุ้นในตน ส่วนด้านสังคมก็จะดูบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็น
ส าคัญ ถ้าจะใช้หลักของเบอร์เรน เกณฑ์ตัดสินว่าผู้ใด คือ “ผู้สูงอายุ”ก็คือ เน้นการท าหน้าที่และการปรับตัวต่อ
สิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคลนั่นเอง ถ้ายังกระฉับกระเฉงท าหน้าที่ได้ดีปรับตัวดีก็ยังไม่แก่ 

นภาภรณ์  หะวานนท์ (2552:19) ได้ให้ความหมายของผู้สูงอายุว่า หมายถึง กระบวนการ
ของการเปลี่ยนแปลงความสามารถ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในการปฏิบัติงาน การที่ไม่สามารถ
ท ากิจกรรม การด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติ เช่น การเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงสถานะภาพ 

สุจินต์ ปรีชาสามารถ (2535: 499) ได้ให้ความหมายของ “ผู้สูงอายุ” มิใช่หมายถึงเฉพาะการ
มีอายุมากเพียงอย่างเดียว ยังมีส่วนประกอบอ่ืนๆอีก คือ ประสิทธิภาพทางร่างกาย หรือสังขารหรือสุขภาพจิต 
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ซึ่งได้แก่ อารมณ์และพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกถึงอารมณ์นั้นๆเพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้สูงอายุ
หรือไม ่การจัดว่าผู้ใดเป็นผู้สูงอายุหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น 

1. พิจารณาผู้สูงอายุตามปีปฏิทิน กล่าวคือ โดยทั่วไปเมื่อถึงอายุ 60 ปีก็จัดว่าเป็นผู้สูงอายุแต่
โดยข้อเท็จจริงแล้ว ผู้มีอายุขนาดนี้หลายคนก็ยังมีความสามารถอยู่ จงึเปลี่ยนเป็น 65 ปี 

2. พิจารณาผู้สูงอายุตามสภาพร่างกายหรือสังขาร กล่าวคือ บางคนดูแก่และรู้สึกตัวเองว่าแก่
ทั้งที่อายุไม่ถึง 60 ปี ส าหรับบุคคลประเภทนี้การเสื่อมโทรมของสุขภาพกายเป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการท างานหนัก มีความเครียดมาก ท าให้ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพลงไปมาก จึงอาจจัดว่าเป็น
ผู้สูงอายุได้ท้ังที่อายุปฏิทินยังไม่มากนัก หรือไม่ถึง 60 ปี ผู้สูงอายุที่มีลักษณะเช่นนี้เป็นเรื่องของสังขารพาไป 

3. พิจารณาผู้สูงอายุตามสภาวะสุขภาพจิต บุคคลประเภทนี้ถ้าพิจารณาทางด้านสุขภาพแล้ว
ยังดีอยู่ แต่ทางด้านสุขภาพจิตมีการแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมในลักษณะที่จะ “ ชอบของขม ชม
สาว เล่าความหลัง นั่งร าพึงซึ้งในใจอยู่ ” ถ้าบุคคลใดมีสภาพทางจิตเป็นเช่นนี้ ก็อาจจัดเป็นผู้สูงอายุตาม
ลักษณะสุขภาพจิตได ้เมื่อพิจารณาลักษณะเบื้องต้น 3 ประการดังได้กล่าวมาแล้ว ผู้สูงอายุอาจมีลักษณะดังนี้ 

1. เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
2. เป็นผู้มีความเสื่อมตามสภาพ 
3. เป็นผู้ที่สมควรให้ความอุปการะ 
4. เป็นผู้ที่มีโรคควรได้รับความช่วยเหลือ 
5. เป็นผู้ที่มีพละก าลังลดถอยลง 
ผานิต อินเจริญศักดิ์ (2541:12) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นผู้สูงอายุไว้ใน 

4 ลักษณะคือ  
1. พิจารณาจากความเป็นผู้สูงอายุจริงที่ปรากฏ (Chronological Aging) คือการดูลักษณะ

ของความเป็นผู้สูงอายุจากจ านวนปี หรืออายุที่ปรากฏจริง 
2. พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย (Biological Aging) คือการ

ดูลักษณะของความเป็นผู้สูงอายุจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เช่น ผมขาว ผิวหนังเหี่ยวย่น ตกกระ เป็นต้น 
3. พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุจากการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ (Psychological Aging) ซึ่ง

รวมถึงสติปัญญา เช่น ระบบความจ าเปลี่ยนไป บุคลิกภาพเปลี่ยนไป 
4. พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุจากบทบาททางสังคม (Social Aging) เป็นการดูลักษณะความ

รับผิดชอบในการรวมงานถึงด้านครอบครัว 
มัลลิกา  มัติโก และคณะ (2542:126-127) กล่าวไว้ว่า “ผู้สูงอายุ” คือบุคคลที่มีอายุ 60 ปี

ขึ้นไป มีสุขภาพแข็งแรง เป็นวัยที่ท างานและกิจกรรมต่างๆ ได้ พ่ึงตนเองและมีความสามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ “คนแก่” คือบุคคลที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปมีสภาพและบทบาทที่ลดลงตามความสามารถของก าลังหรือความ
แข็งแรงของร่างกาย เป็นกลุ่มที่สังคมเริ่มถอดถอนตามสภาพที่มีอ านาจทางเศรษฐกิจ ส่วนค าว่า “ชรา” คือคน
ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป ต้องพึงพาบุตรหลานในทุกๆ ด้าน 
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ชื่น เตชามหาภัย (2542:92) กล่าวว่าผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปทั้งชาย
และหญิงเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของชาติ เพราะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่บุตรหลาน อีก
ทั้งยังเป็นผู้น า และผู้ท าประโยชน์แก่สังคม ตลอดจนเป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางัฒนธรรมอันดีงามแก่บุตรหลาน 

พุทธทาสภิกขุ (อ้างถึงใน นันทิญา อังกินันทน์ 2546:9) ได้ให้ค าจ ากัดความของผู้สูงอายุว่า 
ถ้าสูงอายุจริงมันต้องสูงทางจิตใจ หมายถึง การรู้เรื่องราวต่างๆ สมกับการเกิดมานาน เรียกว่า รัตตัญญู – ผู้รู้
ราตรีนาน เป็นที่เคารพนับถือ เป็นที่เชื่อถือ หมายความว่า รู้อะไรมากสมกับที่เกิดมานาน อายุยืนยาว มีความ
เชี่ยวชาญในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตที่รู้อะไรมากฉลาดกว่าเด็กๆ นั่นแหละจึงเรียกว่าผู้สูงอายุ 

ชมพูนุท  พรหมภักดี (2556:2) กล่าวว่า “ผู้สูงอายุ” หรือบางคนเรียกว่า “ผู้สูงวัย” เป็นค าที่
บ่งบอกถึงตัวเลขของอายุว่ามีอายุมาก โดยนิยมนับตามอายุตั้งแต่แรกเกิด (Chronological age) หรือทั่วไป
เรียกว่า คนแก่หรือคนชราโดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของค าว่า “คน
แก่” คือ มีอายุมากหรืออยู่ในวัยชรา และให้ความหมายของค าว่า “ชรา” คือ แก่ด้วยอายุ ช ารุดทรุดโทรม 
ส่วนองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) และองค์การสหประชาชาติ (United 
Nations, UN)ใช้ค าในภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุว่า Older person or elderly person และได้ให้นิยามว่า 
"ผู้สูงอายุ"คือ ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงมีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป โดยเป็นการนิยามนับตั้งแต่
อายุเกิด  

สรุปได้ว่า วัยสูงอายุหรือที่เรียกว่าวัยชรานี้ คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต ่60 ปีขึ้นไป จัดเป็นวัยที่อยู่ 
ในระยะสุดท้ายของชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกาย และจิตใจไปในทางเสื่อมลง เป็นประชากรที่เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีค่าของชาติ สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ลูกหลาน และเยาวชนรุ่นหลัง 
อีกทั้งยังเป็นผู้น าท าประโยชน์แก่สังคม หากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีจะเป็นมิ่งขวัญของ
ครอบครัว และเป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้อย่างดี 
  ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุนั้น ได้มีผู้คิดและผู้ที่น ามาปรับปรุงแนวคิดต่างๆจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน โดยมีทฤษฎีหรือแนวคิดต่าง ๆ ที่แบ่งได้ดังนี้ (อาภากร ชัยสุริยา. 2543: 13-17) 

1. ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความชราด้านชีววิทยา เป็นทฤษฎีที่พยายามอธิบายถึง สาเหตุแห่งความ
ชราของสังขาร มี 4 ชนิด คือ 

   1.1 ทฤษฎีท าลายตนเอง (Autoimmunity Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า ความชราเกิดจาก
ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันปกติน้อยลง พร้อมๆกับมีการสร้างภูมิคุ้มกันชนิดท าลายตนเองมากขึ้น  การสร้าง
ภูมิคุ้มกันปกติน้อยลงจะท าให้ร่างกายต่อสู้เชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอมได้ไม่ดีท าให้เกิดความเจ็บปุวยง่าย และ
เมื่อเกิดข้ึนแล้วก็มักจะรุนแรงเป็นอันตรายต่อชีวิต การสร้างภูมิคุ้มกันชนิดท าลายตนเองขึ้นมากเป็นผลร้ายต่อ
ชีวิต โดยมักจะไปท าลายเซลล์ของร่างกายเอง ถ้าเซลล์นั้นเป็นเซลล์ชนิดที่เจริญแล้ว ไม่มีการแบ่งตัวใหม่ ก็จะ
เป็นอันตรายอย่างยิ่งยวดต่อสังขาร 

   1.2 ทฤษฎีความผิดพลาด (Error Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าเซลล์มีการท างานอย่าง
ต่อเนื่องกัน โดยมีการท างานร่วมกันของ D.N.A. และ R.N.A. เพ่ือสังเคราะห์โปรตีนเมื่อคนหรือสัตว์มีอายุมาก
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ขึ้น ยีนของผู้นั้นจะค่อยๆเกิดความผิดปกติ กล่าวคือ มีการส่งต่อข้อมูลทางพันธุกรรม (Genetic Code) 
ผิดพลาดไปจากเดิม ความผิดปกตินี้จะค่อยๆมากขึ้นจนถึงจุดหนึ่งที่ท าให้เซลล์ต่างๆ ของร่างกายเสื่อมและ
หมดอายุลง 

   1.3 ทฤษฎีเรดิคัลอิสระ (Free Radical Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการเสื่อมท าลายของเซลล์
ภายในร่างกาย เป็นผลมาจากมีการสะสมของเรดิคัลอิสระ (Free Radical) ซึ่งเป็นสารประกอบทางเคมีที่
เกิดข้ึนจากปฏิกิริยาเคมีขั้นสุดท้ายของออกซิเจนในเซลล์ปกติสารประกอบเคมีเหล่านี้  จะมีปฏิกิริยาสูงกับสาร
อ่ืน ๆ ภายในเซลล์ โดยเฉพาะสารที่ไม่ละลายในไขมัน จึงเกิดการท าลายและรั่วไหลของผนังเซลล์ได้ง่าย และ
ท าให้มีคอลลาเจนและอิลาสตินเกิดข้ึนมากมาย จนเนื้อเยื่อเสียความยืดหยุ่นไป 

   1.4 ทฤษฎีความเสื่อมถอย (Wear and Tear Theory) โดยเชื่อว่าความชราเป็น
กระบวนการ ที่ก าหนดไว้แล้ว เป็นโปรแกรม มีลักษณะกลไกคล้ายเครื่องยนต์ เมื่อเซลล์ท างานไปเป็นเวลานาน
ย่อมมีการสึกหรอ และกระบวนการเหล่านี้จะมีอัตราของการเสื่อมและถดถอยสูงต่ าแตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับว่ามี
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดมากน้อยเพียงใดในแต่ละบุคคล ซึ่งกระบวนการของความชราในกล้ามเนื้อลาย 
กล้ามเนื้อหัวใจและพวกเซลล์ประสาททั้งหลายสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีนี้ 

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับความชราด้านจิตวิทยา เป็นทฤษฎีที่พยายามอธิบายถึง สาเหตุที่ท าให้
คนชรามีบุคลิกเปลี่ยนแปลงไปมีอยู่ 2 แนวคิด คือ 

   2.1 ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality Theory) ทฤษฎีนี้กล่าวว่า “ ผู้ชราจะเป็นสุขหรือ
ทุกข์ขึ้นอยู่กับภูมิหลังและการพัฒนาจิตใจของผู้นั้น” ถ้าผู้ชราเติบโตขึ้นมาด้วยความมั่นคงอบอุ่น มีความรัก
แบบถ้อยทีถ้อยอาศัย เห็นความส าคัญของคนอ่ืน รักผู้อ่ืน และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ก็มักจะเป็น
คนชราที่ค่อนข้างมีความสุข สามารถอยู่กับลูกหลานหรือผู้อื่นได้โดยไม่ค่อยมีความเดือดเนื้อร้อนใจ แต่ถ้าเป็นผู้
ชราที่เติบโตมาในลักษณะที่ร่วมมือกับใครไม่ใคร่เป็น ไม่อยากช่วยเหลือผู้ใด จิตใจคับแคบ ถือว่าตัวใครตัวมัน 
และมักจะรู้สึกว่าตัวเองท าคุณกับใครไม่ค่อยขึ้น ก็มักจะเป็นผู้ชราที่ไม่ค่อยมีความสุข ชีวิตบั้นปลายมักจะเศร้า
สร้อยน่าสงสาร 

   ทฤษฎีนี้เห็นว่าบุคลิกภาพเป็นตัวแปรส าคัญในการตัดสินความพึงพอใจในชีวิตเพราะชนิด
ของบุคลิกภาพที่ต่างกัน ต้องการระดับของกิจกรรมที่ต่างกันในการที่จะท าให้มีความพึงพอใจในชีวิตสูง  ซึ่ง
บุคลิกภาพที่สามารถอธิบายทฤษฎีนี้ได้คือ 

   “Reorganizers” คือ พยายามที่จะคงไว้ซึ่งวัยกลางคนโดยการค้นหาบทบาทใหม่ๆ เพ่ือ
ทดแทนบทบาทที่สูญเสียไป ในการกระท าดังกล่าว ผู้สูงอายุจะท ากิจกรรมมากและคงไว้ซึ่งระดับความพึงพอใจ
ในชีวิตสูง 

   “Disengaged” คือ พวกท่ีเลิกแสดงบทบาทต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ พวกนี้ชอบอยู่เฉยๆ 
มากกว่า และมีกิจกรรมอยู่ในระดับต่ า แต่จะมีความพึงพอใจในชีวิตอยู่ในระดับสูง 

   ทฤษฎีนี้ได้มองความมีอายุในลักษณะของสภาวะการปรับตัวของสังคมและบุคลิก-ภาพของ
คนว่า ในวัฏจักรแห่งชีวิตของคนจะมีพลวัฒน์ของสังคมอยู่ในตนเองที่คนจะต้องปรับด้วยการยอมรับถึงสภาพ
การเปลี่ยนแปลงที่คงให้สมดุล เพ่ือความอยู่รอดได้ ในสังคม ซึ่งมีพฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็น คือ มีสุขภาพดี
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ยอมรับความเป็นจริง และมีความพึงพอใจในชีวิต แต่ถ้าผู้ที่ประสบปัญหาล้มเหลวในการปรับตัวจะก่อให้เกิด
ปัญหาด้านสุขภาพ ไม่ยอมรับความจริงและก่อให้เกิดความซึมเศร้าใจ 

   2.2 ทฤษฎีความปราดเปรื่อง (Intelligence Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า ผู้ชราที่ยัง
ปราดเปรื่องและคงความเป็นปราชญ์อยู่ได้ ก็ด้วยเป็นผู้ที่มีความสนใจสิ่งต่างๆอยู่ มีการค้นคว้าและพยายามที่
จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ผู้ที่มีลักษณะเช่นนี้ได้จะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี และมีเงินใช้สอยโดยไม่เดือดร้อนเป็น
เครื่องเก้ือหนุน 

3. ทฤษฎีเกี่ยวกับความชราด้านสังคมวิทยา เป็นทฤษฎีที่พยายามวิเคราะห์เหตุที่ท าให้
ผู้สูงอายุต้องมีสภาพทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมทั้งยังเป็นทฤษฎีที่พยายามจะช่วยให้ผู้สูงอายุใน
สังคมมีความสุข ซึ่งจะกล่าวถึงเฉพาะทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพียง 4 ทฤษฎี คือ 

   3.1 ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า ความเป็นอยู่ของาบุคคลจะถูกก าหนด
โดยบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ บุคคลจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและดีเพียงใดขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนต่อ
บทบาทท่ีตนก าลังเป็นอยู่ได้เหมาะสมเพียงใด โดยที่อายุจะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่ง ในการที่จะ
ก าหนดบทบาทของแต่ละบุคคล ในแต่ละช่วงชีวิตที่ด าเนินไปของบุคคลนั้น ดังนั้นบุคคลจะปรับตัวต่อความ
เป็นผู้สูงอายุได้ดีเพียงใด จึงน่าจะขึ้นอยู่กับการยอมรับบทบาทในแต่ละช่วงชีวิตที่ผ่านมาของตนเอง  อันจะ
ส่งผลไปถึงการยอมรับบทบาททางสังคมที่ก าลังจะมาถึงหรือก าลังจะเปลี่ยนไปในอนาคต ทฤษฎีบทบาทนี้ยังมี
ความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีที่ส าคัญอีก 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีกิจกรรม และทฤษฎีการแยกตนเอง 

   3.2 ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า กิจกรรมทางสังคมเป็นแก่นแท้ของ
ชีวิต และจ าเป็นส าหรับทุกวัย กิจกรรมจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้สูงอายุ ทั้งนี้เนื่องจากการมีบทบาทที่ดีทาง
สังคมของผู้สูงอายุ ขึ้นอยู่กับความคล่องแคล่วที่ยังคงอยู่ทัศนะเกี่ยวกับตนเอง (Self Conception) และ
เกี่ยวกับโลกซึ่งจะเป็นทัศนะที่ถูกต้องเพียงไรนั้น เป็นผลมาจากการสังสรรค์และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคม ทฤษฎีกิจกรรมยืนยันว่าผู้สูงอายุที่สามารถด ารงกิจกรรมทางสังคมไว้ได้ จะเป็นผู้ที่มีความพึงพอใจใน
ชีวิตสูง มีภาพพจน์เกี่ยวกับตนเองในด้านบวก กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีกิจกรรมเป็นทฤษฎีที่เชื่อว่าผู้สูงอายุ จะมี
ชีวิตเป็นสุขได้ควรมีบทบาทหรือกิจกรรมทางสังคมตามสมควร เช่น การมีงานอดิเรกท าหรือการเป็นสมาชิก 
กลุ่มกิจกรรมสมาคม ชมรม เป็นต้น 

   3.3 ทฤษฎีการแยกตนเอง (Disengagement Theory) หรือทฤษฎีไร้ภาระผูกพัน เป็น
ทฤษฎีที่ปรากฏครั้งแรกในหนังสือชื่อ Growing Old ของ Elaine Coming และ William E. Henry ในปี ค.ศ. 
1961 ทฤษฎีนี้กล่าวไว้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ผู้สูงอายุต้องลดกิจกรรมของตนเองและ
บทบาททางสังคม เมื่อตนเข้าสู่วัยสูงอายุ ผู้สูงอายุพยายามจะหลีกเลี่ยงหนีความกดดันและความตึงเครียด โดย
การถอนตัวออกจากสังคม ซึ่งเป็นผลจากการที่รู้สึกว่าตนเองมีความสามารถลดลง นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีก
ว่าการที่ผู้สูงอายุไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและบทบาททางสังคมนั้นเป็นการถอนสถานภาพและบทบาทของ
ตนเองให้แก่หนุ่มสาว หรือคนที่จะมีบทบาทหน้าที่ได้ดีกว่า ทั้งนี้เพราะความต้องการสูงสุดของสังคม คือ 
ต้องการทักษะแรงงานใหม่มากกว่าการได้จากผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไปจะคุ้นเคยต่อการไม่
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เกี่ยวข้องกับสังคมหลังจากที่รู้สึกกระวนกระวาย วิตกกังวลและมีความบีบคั้นในช่วงต้น ๆ ในที่สุดผู้สูงอายุจะ
ยอมรับสภาพใหม่คือไม่เก่ียวข้อง 

   3.4 ทฤษฎีความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction Theory) ทฤษฎีนี้ได้รับการพัฒนา
โดย Robert Havighurst, Bernice Neugarten และ Sheldon Tobin ได้ชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่ประสบ
ความส าเร็จมีพ้ืนฐานมาจากการมีความสุขและความพอใจในชีวิต  ทั้งในอดีตและปัจจุบัน องค์ประกอบที่
ชี้ให้เห็นชีวิตที่น่าพอใจมีดังนี้คือ ความสนุกสนาน ความกระตือรือร้นความตั้งใจ ความอดทน และการยอมรับ
ในภาระหน้าที่ซึ่งเกิดจากการกระท าของตนเองและบุคคลอ่ืน การยอมรับในความส าเร็จของบุคคล การมี
แนวความคิดต่อตนเองในทางบวก และความรู้สึกโดยทั่วไปมีการแสดงออกมาอย่างมีความสุขและการมองโลก
ในแง่ด ี

จากที่กล่าวมาแล้วนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งในหลายทฤษฎีที่พยายามจะอธิบายปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวกับความสูงอายุ แต่จะพบว่าทฤษฎีเหล่านี้ไม่มีทฤษฎีใดที่สามารถอธิบายสาเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสภาพทางสังคมของผู้สูงอายุได้ทั้งหมดแต่ทฤษฎีเหล่า นี้ สามารถที่จะน ามาเป็น 
กรอบแนวคิดในการเข้าใจสาเหตุแห่งความชราบุคลิกภาพ พฤติกรรม รวมทั้งบทบาทและสถานภาพของ
ผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลงได้ 

 

2.2 การเปลี่ยนแปลงและการดูแลผู้สูงอายุ 
  2.2.1 การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ 

        ความชราหรือกระบวนการความแก่ (Aging process) เป็นกระบวนการที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย เริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนเติบโตเป็นทารกและเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ในช่วงเวลา
เหล่านี้เซลล์จะเปลี่ยนแปลงในทางเสริมสร้าง ท าให้เจริญเติบโตเมื่อพ้นวัยผู้ใหญ่แล้ว จะมีผลการสลายของ
เซลล์มากกว่าการสร้างเซลล์ ท าให้สมรรถภาพการท างานของอวัยวะต่างๆ ลดลง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ
แตกต่างกันในแต่ละบุคคล การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาแล้ว ยังมี
การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ อารมณ์ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (วนิดา คงข า. 2547: 11-14) ซึ่ง
สามารถอธิบายพอสังเขปได้ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย เป็นการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ 
   1.1 ระบบผิวหนัง ผิวหนังจะบางแห้ง เหี่ยวย่น ขาดความมันและความยืดหยุ่น ต่อมเหงื่อ

น้อยลง ท าให้การปรับตัวต่ออุณหภูมิไม่ดีเช่นวัยอื่น 
   1.2 ระบบประสาทรับสัมผัส จะมีการเสื่อมลงของตา คือ ลูกตามีขนาดเล็กลงและลึก

เนื่องจากไขมันของลูกตาลดลง หนังตาตก รูม่านตาเล็กลง ปฏิกิริยาของม่านตาต่อแสงลดลง ท าให้การมองเห็น
ไม่ด ีความสามารถในการอ่านและลานสายตาลดลง ประสาทรับเสียงเสื่อมลง หูตึงต้องพูดเสียงดังๆ จึงจะได้ยิน 
ประสาทรับกลิ่นเสื่อมลงและการรับรู้รสน้อยลง 

   1.3 ระบบประสาท เซลล์สมองและเซลล์ประสาทมีจ านวนลดลง ท าให้ความไวและ
ความรู้สึกตอบสนองต่อปฏิกิริยาต่างๆ ลดลง การเคลื่อนไหวและความคิดเชื่องช้า ความจ าเสื่อม 
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   1.4 ระบบทางเดินอาหาร เหงือกและฟันของผู้สูงอายุไม่แข็งแรง รับประทานอาหารไม่
สะดวก ต่อมน้ าลายขับน้ าลายออกมาน้อย กระเพาะอาหารและล าไส้เคลื่อนไหวช้าลง ท าให้เกิดภาวะท้องผูก
ได ้การดูดซึมแร่ธาตุลดลง 

   1.5 ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก จ านวนและขนาดเส้นใยกล้ามเนื้อลดลง เคลื่อนไหวได้ช้า
ลง กระดูกมีแคลเซี่ยมน้อยท าให้กระดูกบาง เปราะและหักง่าย กระดูกอ่อนบริเวณข้อต่างๆ เสื่อมลง น้ าไขข้อ
ลดลง การเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ ไม่สะดวก เกิดการติดแข็ง ข้ออักเสบและติดเชื้อได้ง่ายและมีอาการปวด
ตามข้อ 
      1.6 ระบบทางเดินหายใจ ปอดเสื่อม การยุบและการขยายตัวไม่ดี เหนื่อยง่าย กล่องเสียง
เสื่อม เสียงแหบแห้ง กล้ามเนื้อทรวงอกเสื่อมจึงท าให้การหายใจไม่ดี 

   1.7 ระบบหัวใจและหลอดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนก าลัง หลอดเลือดแข็งตัว ขาดความ
ยืดหยุ่น ความดันโลหิตสูงขึ้น ไขมันเกาะผนังหลอดเลือดหนาขึ้น ท าให้มีโอกาสเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจและ
หลอดเลือดมากขึ้น 

   1.8 ระบบทางเดินปัสสาวะ ไตเสื่อมลง ท าให้ขับของเสียน้อยแต่ขับน้ าออกมามากต้อง
ปัสสาวะบ่อย ส่วนกระเพาะปัสสาวะนั้น กล้ามเนื้อหูรูดของท่อปัสสาวะหย่อนจึงกลั้นปัสสาวะได้ไม่ดี บางคน
ต่อมลูกหมากโตขึ้นเป็นผลให้ถ่ายปัสสาวะล าบาก 

   1.9 ระบบต่อมไร้ท่อ ต่อมใต้สมองโดยเฉพาะสมองส่วนหน้าจะเสื่อม การผลิตฮอร์โมน
ต่ าลงท าให้เบื่ออาหาร ตับอ่อนหลั่งสารอินซูลินลดลง ต่อมเพศท างานลดลงท าให้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปร่าง
และโครงสร้างของอวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งอวัยวะที่เก่ียวข้อง 

2. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุแม้ว่าสภาพร่างกายและบทบาททาง
สังคมของคนวัยชราจะเสื่อมลงอย่างเห็นได้ชัดแต่สภาพทางจิตใจไม่จ าเป็นจะต้องเสื่อมตามไปด้วย  (เพ็ญแข 
ปัจจนึก. 2545 : 71) สมองอาจจะท างานล่าช้าแบบเสื่อมถอยไป เช่น ความจ าเสื่อมและความคิดไม่ว่องไว
เช่นเดิม แต่สภาพทางอารมณ์และจิตใจอาจไม่เสื่อม ในที่นี้หมายถึง ยังมีความสามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ได ้สามารถยอมรับสภาพต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปท าตนให้เป็นที่ยอมรับและรักใคร่ของผู้อ่ืน 
และไม่ท าตนให้เป็นที่เบื่อหน่ายหรือเป็นภาระกับผู้อ่ืนจนเกินไป สภาพทางอารมณ์และจิตใจของคนวัยชราจะ
เป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับลักษณะอุปนิสัยบุคลิกภาพซึ่งมาจากพัฒนาการในวัยเด็ก  และประสบการณ์ชีวิตในวัย
ผู้ใหญ่ที่ผ่านมาในผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ อาจเกิดเป็นปฏิกิริยาต่อความเสื่อมโทรมของ
ร่างกาย ร่างกายที่อ่อนแอท าให้ต้องพ่ึงพิงผู้อื่น นอกจากนั้นยังมีการสูญเสียต าแหน่งอ านาจหน้าที่การงาน และ
การลดบทบาทในสังคมลงอีกด้วย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กระทบกระเทือนอารมณ์และจิตใจของคนชรา ท าให้
กังวล น้อยใจ หงุดหงิดง่าย เหงาและซึมเศร้า วัยชราจึงเป็นวัยวิกฤตของการเกิดปัญหาทางจิตใจได้ง่าย 
ประกอบกับมีการสูญเสียด้านอ่ืนๆ เช่น การตายของเพ่ือนและคู่สมรสการจากไปของบุตรหลาน คนโสดจะ
เหงาน้อยกว่าคนมีครอบครัวเพราะเคยชินกับความเหงาและสามารถปรับตัวต่อบุคคลอ่ืนๆ ได้แล้ว 
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ปัญหาทางด้านจิตใจที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก่ 
ความวิตกกังวล แสดงออกโดยมีความกลัวหรือความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆ นอนไม่หลับ 

หงุดหงิด เครียด แสดงออกโดยอาการทางร่างกาย เช่น ปวดท้อง ท้องอืด กลัวจะเป็นโรคร้ายแรง อาจกังวล
มากขึ้นเมื่อมีภาวะกดดัน เช่น เจ็บปุวย ย้ายที่อยู่ ได้รับอุบัติเหตุ 

อารมณ์เศร้าซึม พบได้บ่อยมาก มีอาการอ่อนเพลีย กินไม่ได้ นอนไม่หลับสมาธิเสีย ตัดสินใจ
ไม่ได ้ละเลยการดูแลตนเอง บ่นว่าตนเองไร้ค่า เบื่อชีวิต คิดฆ่าตัวตาย 

อาการระแวง ไม่ไว้ใจผู้อ่ืน กลัวถูกปองร้าย เชื่อว่าจะมีคนมาท าร้ายหรือมาขโมยของ โกรธ
ญาติและสมาชิกในครอบครัว หลงลืมข้าวของแล้วโทษว่ามีคนขโมยไป คิดว่ามีคนมาแกล้งตน 

สับสน ความจ าเสื่อม สับสนเรื่องบุคคล เวลา และสถานที่ หลง ส่วนมากมีสาเหตุมาจาก
ความเสื่อมของสมอง 

นอนไม่หลับ การนอนไม่หลับท าให้ผู้สูงอายุหงุดหงิด และอาจรบกวนสมาชิกในครอบครัวได้ 
อาจเกิดจากไม่ค่อยได้ออกก าลังกาย นอนหลับตอนกลางวันมากเกินไป อาจเป็นผลของความวิตกกังวลและ
อารมณ์เศร้า อาจมีโรคทางกาย เช่น ท้องผูก หรือลุกขึ้นปัสสาวะบ่อย 

3. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
    ปัจจัยทางสังคมมีส่วนเกี่ยวข้องกับสาเหตุของปัญหาทางกายและทางจิตใจของผู้สูงอายุ 

ตัวอย่าง เช่น กระบวนการทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากของสังคมไทย มีแนวโน้มไปทางตะวันตกมาก
ขึ้นย่อมเกิดผลกระทบต่อผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้แก่ 

3.1 การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมและบทบาททางสังคม เช่น บทบาทที่เกี่ยวข้องกับ
การงาน ตลอดจนบทบาทในครอบครัว ผู้สูงอายุซึ่งเคยเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว เป็นหัวหน้าครอบครัว ต้องกลับ
เป็นผู้พ่ึงพิงอาศัย เป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้ ท าให้ผู้สูงอายุเสียอ านาจและบทบาททางสังคมที่เคยมี การ
เปลี่ยนแปลงบทบาทมาเป็นผู้อาศัยในครอบครัว ท าให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตนหมดความส าคัญ บทบาทใหม่
ที่ผู้สูงอายุได้รับ คือ คนเลี้ยงเด็กแทนที่บทบาทผู้น า และผู้แนะแนวทาง ดังนั้น ถ้าคนเรารู้สึกว่าไม่มีบทบาท
ส าคัญเช่นเดิมและต้องพ่ึงพาอาศัยผู้อื่นด้วย ปัจจัยเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความอับอายคิดว่าตนเองเป็นตัวปัญหา 
หรือเป็นภาระของสังคม 

3.2 การถูกทอดทิ้ง ผลของการเปลี่ยนแปลงสังคมแบบดั้งเดิมไปสู่สังคมสมัยใหม่ท าให้เกิด
การขยายตัวหรือเติบโตของชุมชนเมือง (Urbanization) ระบบการผลิตเปลี่ยนจากเกษตรกรรมเป็น
อุตสาหกรรม ท าให้วิถีการด าเนินชีวิตเปลี่ยนไป ผู้สูงอายุที่เป็นภาระหรือไม่สามารถประกอบอาชีพได้ หรือไม่มี
คุณค่าทางเศรษฐกิจมักจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ท าให้ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง เกิดความรู้สึกว้าเหว่ 

3.3 การเสื่อมความเคารพ ในสมัยก่อนผู้สูงอายุได้รับการเคารพนับถือจากผู้อาวุโสในฐานะที่
เป็นผู้มีประสบการณ์ ผู้แนะน าสั่งสอน แต่ในปัจจุบันค่านิยมเหล่านี้ก าลังเปลี่ยนไปตามอย่างสังคมตะวันตก ที่
ยึดอิสรภาพส่วนบุคคล และคิดว่าผู้สูงอายุเป็นคนที่ไม่ทันต่อเหตุการณ์ (Behind thetime) ผู้สูงอายุควรอยู่
ส่วนผู้สูงอายุ ส่วนคนหนุ่มสาวก็อยู่ตามทางของคนหนุ่มสาวซึ่งความคิดเช่นนี้ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างวัยขึ้น
จากข้อความดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า เมื่อบุคคลเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุก็จะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
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เกิดขึ้นใน 3 ด้าน คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยของแต่ละบุคคล  คือ ถ้า
ผู้สูงอายุบางคนรู้จักการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองเป็นอย่างดีก็จะท าให้ร่างกายมีความแข็งแรง  และมี
ความเสื่อมสภาพช้าลง แต่ถ้าผู้สูงอายุไม่มีการดูแลตนเองก็จะท าให้ร่างกายเสื่อมสภาพเร็วขึ้น  และเกิดความ
เจ็บปุวยซึ่งท าให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในชีวิตลดลงและมีผลท าให้คุณภาพชีวิตลดลงตามไปด้วย 

สุทธิพงศ์ บุญผดุง (2554 : 10 - 11) ได้จัดแบ่งการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุไว้ 3 ประการ 
ได้แก่ 

1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  เป็นการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างและหน้าที่ของทุก
ระบบในร่างกายตามธรรมชาติจากวัยมิใช่จากการเป็นโรค การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของผู้สูงอายุนั้นขึ้นอยู่
กับอิทธิพลทางด้านพันธุกรรม โภชนาการ การพักผ่อน การออกก าลังกายและสิ่งแวดล้อม เป็นการ
เปลี่ยนแปลงในช่วงสุดท้ายของชีวิตที่มีลักษณะการพัฒนาการไปในทางตรงกันข้ามกับวัยเด็กผู้สูงอายุจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายไปในทางเสื่อมมากกว่าในด้านการเสริมสร้าง การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงระบบผิวหนัง ระบบประสาท ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบการไหลเวียนของโลหิต ระบบ
การหายใจและระบบทางเดินอาหาร 

2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ  การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุเป็นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและสังคม เพราะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ เป็นผล
มาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทส่วนกลาง ท าให้หลงลืม สับสนได้ง่าย ปัญหาการออกจากงาน ต้อง
สูญเสียอ านาจ บทบาทหน้าที่ ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดความเครียด ส่งผลให้มีความรู้สึกไม่มั่นใจในตนเอง รู้สึกว่า
ความสามารถและคุณค่าของตนเองลดลง และในวัยนี้จะต้องพบกับการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ในช่วงชีวิต คือ การ
ขาดคู่ชีวิต ซ่ึงเป็นผลท าให้ภาวะจิตใจของผู้สูงอายุได้รับการกระทบกระเทือน  การอยู่โดยขาดคู่คิดจะท าให้
จิตใจหดหู่ และเพ่ือนฝูงวัยเดียวกันก็มักจะล้มหายตายจากไป ที่เหลือก็ขาดการติดต่อ เนื่องจากสุขภาพไม่
อ านวย จึงต้องอยู่แบบเหงาๆ ซ่ึงจะท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกท้อแท้หรือมักมีอารมณ์ฉุนเฉียว โกรธง่าย สิ้นหวัง และ
อาจะเป็นเหตุให้การท างานของระบบต่างๆ อ่อนล้าลงได้อีก 

3. การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับสาเหตุ
ของปัญหาทางกายและทางจิตใจของผู้สูงอายุ เป็นลักษณะที่ผู้สูงอายุไม่สามารถแสดงบทบาทต่างๆ ได้ มีผลท า
ให้รู้สึกขาดคุณค่า ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง และในปัจจุบันสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งใน
เรื่องของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและวัฒนธรรมที่มีแนวโน้มไปทางตะวันตก 
มากขึน้ ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุ
จะส่งผลกระทบต่อตัวผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย หรือด้านจิตใจ เนื่องจากอายุที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้
สมรรถภาพร่างกายนั้นลดลง ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง หรือท ากิจวัตรประจ าวันต่างๆ เป็นไปได้
ยากขึ้น ส่งผลกระทบไปถึงจิตใจ ท าให้เกิดความไม่มัน ใจในตนเอง เกิดความหดหู่ ไม่กล้ามีกิจกรรมร่วมกับ
ผู้อืน่ ขาดการเข้าสังคม ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เช่น ผู้สูงอายุบางคนรู้จัก
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ที่จะดูแลสุขภาพของตนเองก็จะท าให้ร่างกายมีความแข็งแรง มีความเสื่อมสภาพช้าลง ก็จะท าให้มีก าลังใจใน
การทีจ่ะมีชีวิตอยู่ต่อไป แต่ถ้าผู้สูงอายุไม่ดูแลตนเอง ร่างกายก็จะเสื่อมสภาพเร็วขึ้น ท าให้เกิดความเจ็บปุวยได้
ง่าย ส่งผลให้ก าลังใจในการใช้ชีวิตลดลง และมีผลท าให้คุณภาพชีวิตลดลงตามไปด้วย เป็นต้น 
  2.2.2 การดูแลผู้สูงอายุ 

        ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีประสบการณ์ชีวิตมาก และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในทางหนึ่ง
ทางใดมาก่อน มีพลังสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้ด ีลูกหลานควรค านึงถึงคุณค่าและประโยชน์ของผู้สูงอายุโดยทั่วไป 
ผู้สูงอายุก็มีความยินดีและเต็มใจให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ รวมทั้งให้คาปรึกษาแก่ผู้ที่อ่อนวัยกว่าอยู่แล้ว ในอดีตที่
ผ่านมา ผู้สูงอายุยังให้ชีวิตที่เป็นสุขตามสมควร ซึ่งจะให้ประโยชน์จากการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ในเวลา
เดียวกันด้วย 

1. เพ่ือช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี สมาชิกในครอบครัว อันประกอบด้วย ลูกหลาน ฯลฯ
ควรปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ ดังต่อไปนี้ 

2. ช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า มีความส าคัญและมีความหวังในชีวิต เช่น ขอค า
แนะนาต่าง ๆ ขอความช่วยเหลือจากผู้สูงอายุให้ควบคุมดูแลบ้านเรือน เป็นที่ปรึกษาอบรมเลี้ยงดูลูกหลาน 

3. ควรระมัดระวังค าพูดและค านึงถึงจิตใจของผู้สูงอายุ หรือการกระทาที่แสดงออกต่อผู้สูงอายุ 
เน้นความส าคัญของผู้สูงอายุเป็นอันดับแรก ยกตัวอย่างเช่น เวลารับประทานอาหารเชิญชวนให้รับประทาน
อาหารก่อนและตักข้าวให้ ซึ่ง (มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล, 2542) ได้กล่าวว่า ความต้องการทางด้านจิตใจมี
ความส าคัญไม่น้อยไปกว่าความต้องการด้านร่างกาย ปัญหาของผู้สูงอายุมักเกิดจากการไม่ได้รับการตอบสนอง
ทางด้านจิตและอารมณ์อย่างเพียงพอ ซึ่งมักเกิดจากความวิตกกังวล ความเครียด และความกลัวต่อการ
เสื่อมสภาพตามวัยของร่างกาย การสูญเสียหรือการเสียชีวิตของคนใกล้ชิดการถูกลดบทบาทหรือการได้รับการ
ยอมรับจากสังคมน้อยลง บุตรหลานหรือผู้ใกล้ชิดผู้สูงอายุควรทราบความต้องการด้านจิตใจของผู้สูงอายุ  เพ่ือ
ปรนนิบัติดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง 

4. ชวนผู้สูงอายุเล่าเรื่องเหตุการณ์ประทับใจในอดีตของท่านให้ฟัง และรับฟังอย่างตั้งใจ จะ
ท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่า ยังมีคนชื่นชมในบางส่วนของชีวิตของตนอยู่ 

5. อ านวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุปฏิบัติกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ เช่น เมื่อผู้สูงอายุต้องการ
ไปวัดหรือศาสนาสถานต่าง ๆ ลูกหลาน ควรจัดเตรียมข้าวของต่าง ๆ ให้ และจัดการรับส่งหรือเป็นเพ่ือน 

6. เอาใจใส่ดูแลเรื่องอาหาร และการออกกาลังกายหรือทางานตามความถนัดให้เหมาะสมกับ 
วัย 

7. ที่พักอาศัย หากผู้สูงอายุต้องการแยกบ้านอยู่ หรือต้องการไปอยู่สถานที่ที่รัฐจัดให้ก็ควร
ตามใจ และพาลูกหลานไปเยี่ยมเม่ือมีโอกาส ถ้าหากผู้สูงอายุรู้สึกเป็นสุข และต้องการอยู่ร่วมกับลูกหลาน ก็ให้
อยู่บ้านเดียวกัน เพ่ือเกิดความรู้สึกอบอุ่น 

8. ช่วยให้ผู้สูงอายุมีโอกาสพบปะสังสรรค์กับญาติสนิท และเพ่ือนร่วมวัยเดียวกัน โดยการพา 
ไปเยี่ยมเยียน หรือเชิญเพ่ือนฝูงญาติมิตร มาสังสรรค์ที่บ้านเป็นที่คลายเหงา พาไปสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของ
ผู้สูงอายุ เช่น วัด หรือชมรมผู้สูงอายุในชุมชน 
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9. ให้ความส าคัญเห็นคุณค่า และเคารพยกย่องนับถือ ด้วยการเชื่อฟังคาสั่งสอนและ
ข้อแนะน าจากผู้สูงอายุ ร่วมมือกันรักษาฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมของไทย เช่น ประเพณีรดน้ าดาหัว
ผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ เป็นต้น 

10. ให้อภัยในความหลงลืม และความผิดพลาดที่ผู้สูงอายุกระทา และยิ่งกว่านั้น ควรแสดง
ความเห็นอกเห็นใจที่เหมาะสมด้วย 

11. ช่วยเหลือดูแลรักษาพยาบาลยามเจ็บปุวย หรือพาไปตรวจสุขภาพให้การดูแลอย่าง
ใกล้ชิดเมื่อเจ็บปุวยหนัก เรื้อรังการเตรียมตัวที่ดีและพร้อม จะทาให้ผู้สูงอายุมีความเชื่อมั่นในตนเองเพ่ิมมาก
ขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัว และสังคมได้อย่างมีความสุข ฉะนั้น ผู้สูงอายุควรรู้จักปฏิบัติตัว เพ่ือการมีชีวิต
ที่เป็นสุขเช่นกันดังนี้ คือ 

1. ท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส หางานอดิเรกทา เช่น ปลูกต้นไม ้เลี้ยงนก เลี้ยงไก ่สุนัข หรืออ่าน 
หนังสือ เป็นต้น 

2. ให้ความสนใจในลูกหลาน ปฏิบัติตนให้ลูกหลานมีความศรัทธา เชื่อมั่น และเป็นที่พ่ึงเมื่อ
ยามเดือดร้อนหรือทุกข์ใจได้ 

3. ให้ความสนใจต่อปัญหาหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยอ่านจากหนังสือ ฟังข่าวจาก
วิทยุ จากโทรทัศน์ จะได้มีความรู้ความเข้าใจ ถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคม อีกทั้งยังเป็นการบริหารความคิด 
และสมองไม่ให้เสื่อมถอยลง 

4. ให้ความช่วยเหลือครอบครัวในส่วนที่พอจะทาได้ เช่น ช่วยดูแลเด็กเล็ก ช่วยดูแลบ้านเมื่อ
ลูกหลานออกไปทางานนอกบ้าน 

5. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง สมบูรณ์ รู้จักออกกาลังกายตามความเหมาะสม ที่ร่างกายจะท า
ได ้ไม่ทาตัวให้เป็นที่กังวลของลูกหลาน หรือผู้อยู่ร่วมกัน 

6. การส่งเสริมและช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุ มีชีวิตเป็นสุข ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ 
ปฏิบัติอย่างจริงจัง จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย เริ่มต้นตั้งแต่ตัวผู้สูงอายุเอง บุคคลในครอบครัว สังคมตลอดจน
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันครอบครัวจะได้ตระหนักถึง
บทบาท และความส าคัญ ที่จะทาให้ผู้สูงอายุ รู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า และมีความส าคัญต่อครอบครัว และ
สังคม 
  จากแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวนั้นสรุปได้ว่า การได้รับการดูแลของผู้สูงอายุ
ประกอบด้วย การดูแลด้านการด ารงชีวิตประจ าวัน การดูแลเมื่อเจ็บปุวย การดูแลด้านจิตสังคม การดูแลด้าน
เศรษฐกิจ เป็นการดูแลช่วยเหลือในความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการและคงไว้ซึ่งการได้รับการยกย่องและมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ 
 

2.3 ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ 
  ผู้สูงอายุก็เป็นเหมือนกับบุคคลทั่ว ไปในสังคม มีความต้องการในการด าเนินชีวิตอย่างปกติ มี
ความเป็นอยู่ที่ดีและมีชีวิตชีวา มีความอิสระในการตัดสินใจ ต้องการความปลอดภัยและไม่อยากเจ็บปุวย 
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ต้องการมีเงินใช้เป็นของตัวเอง ต้องการมีคนคอยช่วยเหลือเมื่อถึงเวลาที่ช่วยตัวเองไม่ได้แล้ว รวมถึงต้องการ
ก าลังใจและความรักจากญาติ พ่ีน้องและคนรอบข้างของตน จากทรรศนะของนักวิชาการและหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง ผู้วิจัยน ามาสรุปความต้องการของผู้สูงอายุได้ดังนี้ 
  บังอร ธรรมศิริ (2549, อ้างถึงใน สุทธิพงศ์ บุญผดุง, 2554 : 11-12) ได้กล่าวถึงความ
ต้องการของผู้สูงอายุว่า ผู้สูงอายุแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกันไป ดังนั้นควรทีจ่ะท าความเข้าใจพ้ืนฐาน
ชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแล ซ่ึงครอบครัวจะมีบทบาทส าคัญยิ่งในเรื่องดังกล่าวโดยมีความต้องการ 4 
ด้าน คือ  

1) ความต้องการทางด้านร่างกาย เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานได้แก่ ความต้องการอาหาร 
การขับถ่าย การพักผ่อนนอนหลับ การมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย การมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสมและ
ต้องการการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปุวย  

2) ความต้องการทางด้านจิตใจ ผู้สูงอายุต้องการความรัก การดูแลเอาใจใส่ การยอมรับนับ
ถือ การเข้าใจ การเห็นอกเห็นใจและการให้อภัย  

3) ความต้องการทางด้านสังคม ผู้สูงอายุยังต้องการมีกิจกรรมทางสังคม เช่น การพบปะ
เพ่ือน การร่วมกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น  

4) ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุจ าเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับตนเอง 
ช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมและท าบุญ รวมทัง้เป็นค่ารักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บปุวย 

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (2551, อ้างถึงใน สุจิตรา สมพงษ์, 2555 : 17-18) ได้แบ่ง
ความต้องการของผู้สูงอายุออกเป็น 7 ด้านคือ ความต้องการการสนับสนุนจากครอบครัวความต้องการด้าน
การประกันรายได้ ความต้องการมีส่วนร่วมในชุมชน ความต้องการที่จะลดการพ่ึงพาคนอ่ืนให้น้อยลง ความ
ต้องการทางสังคมของผู้สูงอายุ ความต้องการทางกายและจิตใจ และความต้องการด้านเศรษฐกิจ 

ส านักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2559) แบ่งความต้องการของ
ผู้สูงอายุแบ่งไดด้ังนี้   

1. ความต้องการทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ  
   1.1 ต้องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ ์ 
   1.2 ต้องการมีผู้ช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด  
   1.3 ต้องการที่อยู่อาศยัทีส่ะอาด อากาศดีสิ่งแวดล้อมด ี 
   1.4 ต้องการอาหารการกินที่ถูกสุขลักษณะตามวัย  
   1.5 ต้องการมีผู้ดูแลช่วยเหลือให้การพยาบาลอย่างใกล้ชิดเมื่อยามเจ็บปุวย  
   1.6 ต้องการไดร้บัการตรวจสุขภาพ และการรักษาพยาบาลที่สะดวกรวดเร็วทันท่วงท ี 
   1.7 ต้องการไดร้บับริการรักษาพยาบาลแบบให้เปล่าจากรัฐ  
   1.8 ความต้องการไดพั้กผอ่นนอนหลับอยา่งเพียงพอ  
   1.9 ความต้องการบ ารุงรักษาร่างกายและการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  
   1.10 ความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือปูองกนัอุบัติเหตุ 
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2. ความต้องการทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและสังคมจะ
ท าให้จิตใจของผู้สูงอายุเปลี่ยนไปด้วย ผู้สูงอายุจะปรับจิตใจและอารมณ์ไปตามการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
และสิ่งแวดล้อม จะเห็นไดว้่าผู้สูงอายส่วนใหญ่จะมีการปรับปรุงและพัฒนาจิตใจของตัวเองให้เป็นไปในทางที่ดี
งามมากข้ึน สามารถควบคุมจิตใจได้ดีกว่าหนุ่มสาว ดังนั้น เมื่อคนเราอายมากขึ้น ความสุขมุเยือกเย็น จะมีมาก
ขึน้ด้วยแต่การแสดงออกจะขึ้นอยูก่ับลักษณะของแต่ละบุคคลการศึกษา ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมในชีวิต
ของคนคนนั้น  

ความเครียดที่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในวัยสูงอายุมีผลต่อจิตใจของผู้สูงอายุมาก 
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของจิตใจที่พบ คือ  

การรับรู้ผู้สูงอายจะยึดติดกับความคิดและเหตุผลของตัวเองการรับรู้สิ่งใหม่ๆ จึงเป็นไป ได้
ยากความจ าก็เสื่อมลง  

การแสดงออกทางอารมณ์ การแสดงออกทางอารมณ์ของผู้สูงอายุเกี่ยวเนื่องกับการสนอง 
ความต้องการของจิตใจต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผู้สูงอายุจะมีความรู้สึกต่อตนเองในแง่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่
เป็นความท้อแท้น้อยใจโดยรู้สึกว่าสังคมไม่ให้ความส าคัญกับตนเองเหมือนที่เคยเป็นมาก่อนท าให้ผู้สูงอายมี
อารมณไ์ม่ม่ันคงการกระทบกระเทือนใจเพียงเล็กน้อยจะท าให้ผู้สูงอายุเสียใจ หงุดหงิดหรือโกรธง่าย  

ต้องการการยอมรับและเคารพยกย่องนับถือและการแสดงออกถึงความมีคุณค่าของผู้สูงอายุ 
โดยสมาชิกในครอบครัว สังคมของผู้สูงอายุ  

ความสนใจสิ่งแวดล้อม ผู้สูงอายจะสนใจสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ และ
ตรงกบัความสนใจของตนเองเท่านั้น 

การสร้างวิถีด าเนินชีวิตของตนเองการมีอายุมากขึ้น คือ การเข้าใกล้กาลเวลาแห่งการสิ้นสุด 
ของชีวิต การยอมรับสภาพดังกล่าว ท าให้ผู้สูงอายุบางคนมุ่งสร้างความดีงามให้แก่ตนเองเพ่ิมมากข้ึน 

 
ความผิดปกติทางจิตใจและในวัยสูงอายุแยกเป็นกลุ่มอาการทางจิต 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ  
1. กลุ่มอาการทางจิตเนื่องจากสมองเสื่อม  
2. กลุ่มอาการผิดปกติดา้นจิตใจและอารมณ์  
กลุ่มอาการทางจิตเนื่องจากสมองเสื่อม  
อาการเริ่มแรกผู้ปุวยจะจ าวันเวลาไม่ได้ ความจ าเสื่อม ความสามารถทางปัญญาลดลง การ

ปรับตัวและการตัดสินใจช้ากลุ่มอาการทางจิตเนื่องจากสมองเสื่อมมี 4 ลักษณะคือ  
1.1 สมองเสื่อม  
1.2 อาการเพ้อคลั่ง  
1.3 กลุ่มอาการหลงลืม  
1.4 กลุ่มอาการทางอารมณ์ 
3. ความต้องการทางด้านสังคม-เศรษฐกิจของผู้สูงอายุ  
3.1 ต้องการได้รับความสนใจจากผู้อ่ืน  
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3.2 ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว สังคม และหมูค่ณะ  
3.3 ต้องการช่วยเหลือสังคมและมีบทบาทในสังคมตามความถนดั  
3.4 ต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือจากครอบครัวและสังคม ทั้งทางด้านความเป็นอยู่ รายได้

บริการจากรัฐ  
3.5 ต้องการมีชีวิตร่วมในชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและสังคม  
3.6 ต้องการลดการพ่ึงพาคนอ่ืนให้น้อยลงไม่ต้องการความเมตตาสงสาร (ที่แสดงออก

โดยตรง)  
3.7 ต้องการการประกันรายได้และประกันความชราภาพ (สูงวัยใส่ใจสุขภาพ, การ

เปลี่ยนแปลงและเตรียมตัวเมื่อเขา้สู่วัยสูงอาย)ุ 
จากการศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุจากทรรศนะของนักวิชาการและหน่วยงานต่างๆ จะ

เห็นได้ว่าเป็นไปในลักษณะที่คล้ายคลึงกันและสอดคล้องกัน กล่าวคือผู้สูงอายุมีความต้องการปัจจัยพ้ืนฐานใน
การด ารงชีวิตทั้งด้านร่างกาย และต้องการปัจจัยสนับสนุนทางด้านจิตใจสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซ่ึง
ผู้วิจัยได้สรุปความต้องการของผู้สูงอายุ โดยศึกษาความต้องการใน 5 ประเด็น คือ 

1. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ความต้องการได้รับการช่วยเหลือด้านการเงินเพ่ือ
สะสมไว้ใช้จ่ายในภาวะที่ตนเองเจ็บปุวย ความต้องการในการช่วยจัดหาอาชีพเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ 

2. ความต้องการด้านสังคม หมายถึง ความต้องการการมีส่วนร่วม การยอมรับและนับถือจาก
บุคคลอืน่ ความต้องการมีความสัมพันธ์อันดีและความต้องการมีกิจกรรมทางสังคม 

3. ความต้องการด้านสภาพแวดล้อม หมายถึง ความต้องการมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยร่มรื่น 
อากาศถ่ายเทได้ดี มีสิ่งอ านวยความสะดวก 

4. ความต้องการด้านร่างกาย หมายถึง ความต้องการอาหารครบทั้ง 3 มื้อ มีเสื้อผ้า 
เครือ่งนุ่งห่มทีเ่หมาะสม การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปุวย และความต้องการในการช่วยเหลือตนเอง 

5. ความต้องการด้านจิตใจ หมายถึง ความต้องการความรักและการดูแลเอาใจใส่ความ
ต้องการเป็นบุคคลที่มีความส าคัญ และได้รับการยอมรับนับถือจากคนรอบข้าง 

 

2.4 การสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
  การสนับสนุนทางสังคม เป็นปฏิพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งประกอบไปด้วย ความรักใคร่ห่วงใย 
ความไว้วางใจ ความช่วยเหลือด้านเงินทอง สิ่งของแรงงาน การให้ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการให้ข้อมูล
ปูอนกลับและข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และการประเมินตนเอง ท าให้บุคคลรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ การได้รับการ
ยอมรับ รู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง เป็นที่ต้องการของบุคคลอ่ืน โดยได้จากกลุ่มคนในระบบของสังคมนั้นเองเป็น
ผู้ให้การสนับสนุน จะท าให้บุคคลนั้นสามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้มีผู้ให้ความหมายของการ
สนับสนุนทางสังคมไว้ ดังนี้ 

ลักษมี บุญธรรม (2540: 58) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมไว้ว่า การ
สนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลได้รับการช่วยเหลือด้านการเงิน แรงงานหรือวัสดุสิ่งของต่างๆ จาก
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บุคคลอ่ืนที่อยู่ใกล้ชิด หรืออยู่ในสังคมของตน ซึ่งอาจจะเป็นสมาชิกในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน บุคลากร
ทางสุขภาพคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกัน 

ระพีพรรณ ค าหอม (2554 : 15) ได้กล่าวถึงสวัสดิการสังคมไว้ว่า เป็นระบบการจัดสรรและ
จัดการบริการสังคมในลักษณะของโครงการหรือบริการต่าง ๆ ให้กับทุกคนในสังคม ภายใต้หลักสิทธิ ความเท่า
เทียมกัน ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางสังคม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม 
การพัฒนาสังคมโดยรวม รวมทัง้การสร้างระบบความมัน่ คงของมนุษย์ในสังคมในระยะยาว 

ทอยด์ (Thoits.1982: 145 -159) ได้แบ่งประเภทของการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 3 
ชนิด ดังนี้ 

1. การสนับสนุนทางด้านเครื่องมือ หมายถึงการได้รับความช่วยเหลือด้านแรงงาน วัสดุ
อุปกรณ ์สิ่งของ เงินทอง ที่จะท าให้บุคคลที่ได้รับนั้นสามารถด ารงบทบาทหรือหน้าที่รับผิดชอบได้ตามปกติ 

2. การสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การได้รับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งค าแนะน า
และการปูอนกลับ 

3. การได้รับการสนับสนุนทางด้านอารมณ์และสังคม หมายถึง การได้รับ ความรักการดูแล 
เอาใจใส่ การได้รับการยอมรับ เห็นคุณค่า และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

เฮาส์ (House. 1981: 15-26) ได้แบ่งชนิดของการสนับสนุนทางสังคม เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
1. การได้รับการตอบสนองความต้องการทางด้านอารมณ์ (Emotional Support) คือ การ

ได้รับความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ การดูแลเอาใจใส่ ความรัก ความจริงใจและความสนใจ 
2. การได้รับความช่วยเหลือด้านสิ่งของการเงินหรือแรงงาน (Instrumental Support) 
3. การได้รับความช่วยเหลือด้านการประเมินผล และเปรียบเทียบพฤติกรรม (Appraisal 

Support) เป็นการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ตนเอง หรือข้อมูลที่น าไปใช้ประเมินตนเอง ได้แก่ การเห็น
พ้อง การรับรอง และการให้ข้อมูลปูอนกลับ ท าให้เกิดความมั่นใจ น าไปเปรียบเทียบตนเองกับผู้อยู่ร่วมใน
สังคม 

4. การได้รับความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Support) เป็นข้อมูลหรือ
ค าแนะน าท่ีสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต 

แพนเดอร์ (กฤติกาพร ใยโนนตาด. 2542: 27 ; อ้างอิงจาก Pender. 1982: 277-278) ได้
แบ่งบุคคลในระบบการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 5 ระบบ คือ  

ระบบที่ 1 การสนับสนุนทางธรรมชาติ (Natural Support System) ได้แก่ แหล่งสนับสนุน
จากครอบครัว ญาติพ่ีน้อง ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดที่สุดและมีความส าคัญมากท่ีสุดต่อผู้ปุวย เพราะครอบครัวเป็นแหล่ง
ที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดค่านิยม ความเชื่อ แบบแผนพฤติกรรม การปฏิสัมพันธ์ และประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตอัน
จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการให้การสนับสนุนผู้ปุวย 

ระบบที ่2 การสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน (Peer Support System) เป็นการสนับสนุนที่บุคคล
ได้รับจากผู้มีประสบการณ์ มีความช านาญในการที่จะค้นคว้าหาความต้องการและสามารถติดต่อชักจูงผู้ปุวยได้
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โดยง่าย เป็นเหตุให้ผู้ปุวยเป็นบุคคลซึ่งประสบความส าเร็จ และสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เลวร้ายต่างๆ 
ในชีวิต 

ระบบที่ 3 การสนับสนุนด้านศาสนาหรือแหล่งอุปถัมภ์ต่างๆ (ReligiousOrganization or 
Denomination) เป็นการสนับสนุนทางสังคมที่จะช่วยให้บุคคล ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความเชื่อ ค่านิยม 
ค าสอน เป็นต้น ได้แก่ พระ นักบวช หมอสอนศาสนา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม 

ระบบที่ 4 การสนับสนุนจากกลุ่มวิชาชีพด้านสุขภาพ (Health Professional Support 
System) เป็นแหล่งการสนับสนุนทางสงคมแห่งแรกที่ให้การช่วยเหลือแก่บุคคล และมีความส าคัญเมื่อการ
สนับสนุนที่ได้รับจากครอบครัว เพ่ือนสนิท และกลุ่มเพื่อนไม่เพียงพอ 

ระบบที่ 5 การสนับสนุนจากกลุ่มวิชาชีพอ่ืนๆ (Organized Support System Not 
Directed by Health Professionals) เป็นการสนับสนุนจากกลุ่มบริการ อาสาสมัคร กลุ่มช่วยเหลือตนเอง 
(Self Health Group) เป็นกลุ่มที่เป็นสื่อกลางที่ช่วยให้ผู้ปุวยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆ ไปในทางที่ส่งเสริม
ให้ผู้ปุวยสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในชีวิตการที่บุคคลได้รับการสนับสนุน ทาง
สังคมอย่างเพียงพอและเหมาะสม ย่อมจะส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ โดยจะช่วยลดความเครียด และท าให้
บุคคลโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของ
บุคคลคนนั้น จะเห็นได้ว่าการสนับสนุนทางสังคมช่วยให้บุคคลมีสุขภาพดีและเกิดความผาสุกได้ 

แนวความคิดหลักดังกล่าวนี้ ถือเปนกรอบในการปฏิบัติตอผู้สูงอายุของประเทศไทย และ
ประเทศอ่ืนๆ ต่อมาความสนใจในเรื่องผู้สูงอายุของนานาประเทศมีเพ่ิมขึ้น ดังนั้น จึงมีการก าหนดหลักการใน
การปฏิบัติตอผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น โดยสมัชชาสหประชาชาติไดรับรองสิทธิของผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2534 และ
ประเทศต่าง ๆ ไดยึดถือเป็นหลักการปฏิบัติตอผู้สูงอาย ุเช่นเดียวกนั ซึ่งหลักการของสหประชาชาติจะเน้นหลัก 
5 ประการ ไดแก  

1. ความเป็นอิสระ หมายถึง ผู้สูงอายุทุกคนควรไดรับอาหาร น้ าดื่ม ที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม
และการดูแล ดานสุขภาพอนามัยอย่างเพียงพอ มีโอกาสที่จะไดท างาน และควรมีส่วนร่วมในการก าหนดว่า    
ผู้สูงอายุควรพ้นจากการใช้แรงงานเมื่อใด นอกจากนี้ ผูสูงอายุสามารถอาศัยอยู่ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่มี
ความปลอดภัย และสามารถอาศัยอยู่ในบ้านให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได รวมถึงควรมีโอกาสไดรับประโยชน
จากแผนงานด้านการฝึกอบรมและการศึกษาที่มี ความเหมาะสมอีกด้วย  

2. การมีส่วนร่วม ผูสูงอายุควรมีส่วนร่วมในการก าหนดและด าเนินการตามนโยบายที่ จะมีผล
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองโดยตรง รวมทั้งไดมีการแลกเปลี่ยนความรูและทักษะกับคนรุ่นหลัง นอกจากนี้
ผู้สูงอายุจะต้องสามารถแสวงหาและขยายโอกาสส าหรับการให้บริการแก ชุมชนตามความสนใจ และขีด
ความสามารถของตนเอง และประการส าคัญ ผู้สูงอายุสามารถ รวมตัวเพ่ือเคลื่อนไหวหรือก่อตั้งสมาคม
ผู้สูงอายุได 

3. การดูแลเอาใจใส ในประเด็นนี้ ผูสูงอายุควรไดรับประโยชนจากการปกปูอง คุ้มครอง และ
การดูแลของครอบครัวและชุมชน ซึ่งต้องสอดคลองกับระบบและค่านิยม และวัฒนธรรมของแต่ละสังคม ควร
ไดรับการดูแลเอาใจใสทางดานสุขภาพเพ่ือช่วยให้สามารถด ารงอยู่ในสังคม ไดรับการฟ้ืนฟูให้สภาวะ ทาง
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ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์อยู่ในระดับที่สมบูรณ ในด้านบริการสังคมและทางกฎหมาย ผูสูงอายุควรไดรับการ
ปกปูอง และคุ้มครองด้วยดีให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนนี้ ควรไดรับสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของ
ความเป็นมนุษย์ เมื่ออยู่ภายใต้ที่พักอาศัย สถานที่บ าบัดหรือดูแลรักษาใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงการให้ความ
เคารพในศักดิ์ศรี ความเชื่อ ความต้องการ และความเป็นส่วนตัว รวมทั้งเคารพในสิทธิของผูสูงอายุ ที่จะ
ตัดสินใจ ในเรื่องท่ีเกีย่วกับการดูแล และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเอง  

4. ความพึงพอใจในตนเอง ในประเด็นนี้ผูสูงอายุควรมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของ ตนเองได
อย่างเต็มท่ีและผู้สูงอายุควรไดใช้ทรัพยากรทางด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านจิตใจ และด้านสันทนาการ
ที่มีในสังคมใหเ้กิดประโยชนมากที่สุด  

5. ศักดิ์ศรี ในประเด็นสุดท้าย ผู้สูงอายุควรมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีความมั่นคง ปลอดภัย 
และไมถูกแสวงหาประโยชนและถูกเอารัดเอาเปรียบไมว่าจะทางร่างกายหรือทางจิตใจ ควรไดรับการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรมโดยไมค านึงถึงเพศ เชื้อชาติ หรือเผ่าพันธุ ความพิการ หรือ สถานะอ่ืน ๆ และควรไดรับการยก
ย่องว่ามีคุณค่าโดยแยกจากประโยชนในเชิงเศรษฐกิจที่ผู้สูงอายุ มีส่วนช่วยเสริมให้กับสังคมอีกด้วย 

สรุป การสนับสนุนทางสังคม คือ การที่บุคคลได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงิน แรงงาน
หรือวัสดุสิ่งของต่างๆ ตลอดจนการได้รับข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้และการประเมินตนเองจากบุคคลอ่ืนซึ่งอยู่
ใกล้ชิด หรืออยู่ในสังคมของตน ซึ่งอาจจะเป็นสมาชิกในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน หรือบุคลากรทางสุขภาพ
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกัน แล้วท าให้บุคคลรู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับ รู้สึกมีคุณค่าและเป็นที่
ต้องการของบุคคลอื่น ซึ่งท าให้บุคคลนั้นสามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

2.5 บทบาทของผู้สูงอายุในชุมชน 
  บทบาทของผู้สูงอายุที่รู้จักและคุณเคยกันเป็นอย่างดีคือ บทบาทของการเป็นญาติผู้ใหญ่ ใน
ครอบครัวที่ทุกคนต่างให้ความเคารพนับถือเปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทรที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุข แก่บุตรหลาน 
แต่บทบาทของผู้สูงอายุบางคน บางพ้ืนที่อาจเป็นมากกว่าการเป็นญาติผู้ใหญ่ในบ้าน ผู้สูงอายุบางคนยังมี
บทบาทอ่ืนๆ ซึ่งจะได้น าเสนอบทบาทท่ีหลากหลายของผู้สูงอายุดังต่อไปนี้  

1. บทบาทของผู้สูงอายุต่อครอบครัว (ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์,2554:21)  
1.1 ในฐานะเป็นพ่อแม่หรือเป็นญาติผู้ใหญ่ถึงแมว้่า ครอบครัวนั้นผู้สูงอายุมีบทบาท รองจาก

พ่อแม่แต่กย็ังมีบทบาทคงไว้ซ่ึงระบบครอบครัว มีบทบาทด้าน การอบรมสั่งสอนบุตรหลาน เป็นแบบอย่างใน
การด ารงชีวิต เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า ช่วยตัดสิน ปัญหาแกไ้ขปัญหาที่เกดิขึน้ภายในครอบครัวเป็นที่ปรึกษา
ในการเลือกคู่ครองให้บุตรหลาน เมื่ออยู่ใน วัยสมควร ช่วยอุปการะด้านที่อยู่อาศยัและช่วยสนับสนุนลูกหลาน
ให้ได้เล่าเรียน  

1.2 ในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลืองานในครอบครัวได้แก่การช่วยดูแลเลี้ยงหลาน เหลน ช่วยดูแล
บ้านและท างานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ  

1.3 ในด้านเศรษฐกิจต่อครอบครัว ในอดีตผู้สูงอายุมีบทบาทส าคัญในการจัดการ ทรัพย์สิน
และมีอ านาจในการตัดสินใจซื้อทรัพย์สินที่มีราคาแพง เช่น ที่ดิน ที่นาและบ้าน แบ่งเบาภาระเศรษฐกิจทาง
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ครอบครัว ตลอดจนดูแลรักษาผลประโยชน์ในครอบครัวแต่ในสภาพปัจจุบัน สังคมไทยก าลังเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสถานภาพบทบาทของผู้ สูงอายุ
เพราะโครงสร้างการผลิตเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ไม่อาจเขา้ไปมีบทบาทในกิจกรรมการผลิตได้อย่างเช่นในอดีต  

2. บทบาทต่อสังคมหรือชุมชน บทบาทของผู้สูงอายุต่อชุมชนที่เคยท ามาในอดีต แต่พบน้อย
มากในปัจจุบันก็คือ บทบาทของการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรือพิพากษาในกรณีพิพาทหรือทะเลาะเบาะแว้งในชุมชน 
บทบาทนี้เป็นบทบาทที่มีความหมายเพราะผู้ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ชี้ขาดหรือไกล่เกลี่ยในกรณี ที่คนใน
ชุมชนเกิดปัญหากันนั้น ต้องเป็นผู้ที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือยกย่องและให้ความเชื่อถือ ปัจจุบันไม่ค่อยมี
วิจัยที่น าเสนอบทบาททางด้านนี้ของผู้สูงอายุอาจเป็นด้วยสภาพชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ภาระในการไกล่เกลี่ย
ตัดสินคดีความกลายเป็นเรื่องของบุคคลที่เป็นผู้น าชุมชนที่มีต าแหน่ง อย่างเป็นทางการเช่น ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
หรือเปน็บุคคลที่ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือ ซึ่งอาจไม่ใช่ ผู้สูงอายุก็ได้ (สุทธิชัย  จิตะพันธ์กูล , 2545:8) 

นอกจากการมีบทบาทต่อสังคมโดยตรงแล้ว ผู้สูงอายุยังมีบทบาทในชุมชนอีกบทบาทหนึ่ง คือ
การบ ารุงรักษาและถ่ายทอดความรู้ที่มีคุณค่าให้ตกทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไป ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ได้เคยถ่ายทอด
ประสบการณ์ชีวิตหรือสิ่งที่ตนเองรู้และเข้าใจให้แก่คนรุ่นปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของการประกอบอาชีพ 
การแก้ไขปัญหาในอาชีพหรือการใช้ชีวิต การจัดการด้านพิธีกรรม โดยวิธีการเล่าให้ฟัง หรือฝึกอบรมให้คนรุ่น
ปัจจุบันเป็นผู้ปฏิบัติบทบาทของผู้สูงอายุในด้านนี้ เป็นที่ยอมรับกันของคนในชุมชน อย่างไรก็ตาม การขอให้ผู้ 
สูงอายุไปเป็นวิทยากรหรือผู้บรรยาย ความรู้ต่าง ๆ ในวงกว้างยังมีอยู่น้อย ท าให้ผู้สูงอายเข้าไปมีบทบาททาง
สังคมได้ไม่มาก ทั้ง ๆ ที่มีศักยภาพ ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากท่าทีของบุคคลในวัยเด็กกว่า ที่เป็นไปในทางที่
ไม่ค่อย ยอมรับความสามารถของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มีบทบาทในชุมชนได้มาก มักเป็นผู้สูงอายุที่มีพ้ืนฐาน ทาง
การศึกษามาก่อน เช่น เป็นข้าราชการ หรือผู้ท างานในองค์กรธุรกิจ ซึ่งเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ยังสามารถรวมตัว 
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มีการส่งเสริมให้มีบทบาททางสังคม ในดา้นต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง (สุทธิชัย จิ
ตะพันธ์กลุ , 2545:10)  

ผู้สูงอายุมีบทบาทส าคัญ ในการท าประโยชน์และมีส่วนร่วมอย่างส าคัญ ในการพัฒนาชุมชน 
ดังนี้ (ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์, 2554, หน้า 22-23)  

2.1 ในดา้นการเป็นผู้น าในชุมชนในการคิดและการตัดสินแกไ้ขปัญหาส าคัญ ๆ และพูดจูงใจ
เพ่ือสร้างความสามัคคีในชุมชน  

2.2 ในด้านการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้วิชาชีพ และวิถีการด ารงชีวิต  
2.3 ในดา้นการให้ค าแนะน าและเป็นปรึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ในชุมชน  
3. บทบาทการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์

สั่งสมจนมีความรอบรู้มีทักษะความเชี่ยวชาญ ในด้านต่าง ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต
ของตนเองและสังคม จนเป็นที่ยอมรับ ของสังคมว่าเป็นภูมิปัญญาหรือปราชญ์ชาวบ้าน  

ภูมิปัญญาที่ผู้สูงอายุไดเ้รียนรู้สั่งสมและสืบทอดต่อกนัมาจากอดีตถึงปัจจุบัน มีอยู่หลากหลาย 
ทั้งในด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านแพทย์แผนไทย ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อม ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านศิลปกรรม ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านปรัชญา ศาสนา 
ประเพณี และด้านโภชนาการ  

ภูมิปัญญาด้านต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น เกิดจากการสะสมความรู้และประสบการณ์ อันยาวนาน 
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ลักษณะต่าง ๆ แล้วเลือกสรรน ามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุง พัฒนาให้เหมาะสมกับ
วิถีชีวิตของตนเองและคนในสังคม แล้วถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งวิธีการ
ถ่ายทอดภูมปิัญญาโดยทั่วไปที่นิยมใช้กันในทุกภูมิภาคได้แก่ สาธิตวิธีการการสั่งสอนด้วยการบอกเล่าหรือการ
สอนด้วยวาจา ในรูปของเพลงกล่อมเด็ก ค าพังเพย สุภาษิต และการสร้างองค์ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์ในรูป
ของต ารา เช่น ต ารายา ต าราปลูกบ้าน ต าราโหราศาสตร์ฯลฯ หรือผูก เป็นวรรณกรรมค าสอน ค าตักภาษิต 
คู่มือแผนที่และต านาน นิทาน ฯลฯ  

นอกจากวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาดังกล่าวแล้ว ยังใช้วิธีฝึกปฏิบัติวิธีบรรยายประกอบ การ
สาธิต วิธีบอกเล่า/ บรรยาย วิธีเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อต่าง ๆ วิธีจัดเป็นรูปแหล่งเรียนรู้ และวิธีถ่ายทอดโดย
ใช้การแสดงพ้ืนบา้นเป็นสื่ออีกด้วย  

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่นิยมใช้กันอยู่ทุกภูมิภาค มีดงัต่อไปนี้  
1. การบอกเล่า บรรยาย ด้วยวาจา เป็นวิธีการที่ผู้ถ่ายทอดเป็นฝุายบอกเล่าอธิบาย หรือ

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ สั่งสมของตนให้แก่ผู้รับการถ่ายทอดในรูปของค าพูด โดยผู้ถ่ายทอดจะต้อง
เป็นฝุายเตรียมเนื้อหา ที่จะพูดวิธีนี้ผู้ถ่ายทอดจะมีบทบาทส าคัญในฐานะผู้ให้ความรู้ส่วนผู้รับการถ่ายทอดจะ
เป็นผู้รบัฟัง และจดจ าความรู้หรือบันทึกสาระส าคัญต่าง ๆ ที่ได้รบัฟังตามไปด้วย  

2. การสาธิต เป็นวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ผู้ถ่ายทอดแสดงหรือกระท าพร้อมกับการบอก
หรืออธิบาย เพ่ือให้ผู้รับการถ่ายทอดได้ประสบการณ์ตรงในเชิงรูปธรรม ซึ่งจะท าให้เข้าใจวิธีการ ขั้นตอนและ
สามารถปฏิบัติได้ การสาธิตที่นิยมใช้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาคือการสาธิตวิธีการและการสาธิต ประกอบการ
บรรยาย  

3. การปฏิบัติจริง อาจหมายรวมถึงการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง เป็นวิธีการถ่ายทอดที่
ผู้รบัการถ่ายทอด ลงมือกระท าจริงในสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริงโดยผู้ถ่ายทอดเป็นผู้คอยแนะน า ตรวจสอบ และ
แก้ไข เพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติถูกต้องตามข้ันตอนและได้ผลงานตามที่ต้องการด้วยวิธีการนี้ผู้รับการถ่ายทอด
จะได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ไปทีละเล็กละน้อยจนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง นับเป็นวิธีการที่เหมาะ
กับการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เน้นทักษะกระบวนการและผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติ  

4. วิธีถ่ายทอดโดยให้เรียนรู้จากสื่อด้วยตนเอง เป็นวิธีที่จัดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาในรูปของสื่อประสมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และท าความเข้าใจด้วยตนเองมากที่สุด เช่น บทเรียนแบบ
โปรแกรม ศูนย์การเรียน คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เป็นต้น  

5. วิธีถ่ายทอดโดยจัดในรูปของแหล่งเรียนรู้ เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่จัดเป็นแหล่งเรียนรู้
ในลักษณะต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ ตลาดนัดภูมิปัญญา เป็นต้น โดยจัดเป็นแหล่งส าหรับการ
เรียนรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา ที่เปิดกว้างส าหรับทุกคนเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ทุกเวลาการถ่ายทอดโดยวิธีนี้อาจ
รวมหมายถึง การใช้วิธีลายลักษณ์ในรูปของต าราต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ด้วย 
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6. วิธีถ่ายทอดโดยใช้การแสดงพ้ืนบ้านเป็นสื่อ เป็นวิธีที่ใช้การแสดงที่ชาวบ้านนิยมชมชอบ
เป็นสื่อในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางภูมิปัญญา โดยที่ผู้รับการถ่ายทอดจะได้รับความเพลินเพลิดไปพร้อม ๆ 
กับการเรียนรู้  

7. วิธีถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยบันทึกองค์ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์เช่น ต าราต่าง ๆ และในรูป
ของสื่ออ่ืน ๆ เช่น วิดีทัศน์ในรูปของวีซีดี/ ดีวีดีเทปเสียง หรือแผ่นซีดีเสียงรวมถึงเว็บไซด์ เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้
ศึกษาเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาต่อไปไม่ให้สูญหาย  

อย่างไรก็ตาม วิธีการถ่ายทอดที่กล่าวมานี้แม้ว่า จะเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา 
แต่ไม่ไดห้มายความว่าวิธีใดจะดีกว่าวิธีใด คงไม่มีวิธีการถ่ายทอดใดเป็นวิธีที่ดีที่สุด หากอยู่ที่การเลือกใช้วิธีการ
ถ่ายทอดให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอด กลุ่มเปูาหมายที่จะรับการ
ถ่ายทอด และรวมถึงความพร้อมของผู้ถ่ายทอดเอง ซึ่งอาจต้องใช้ หลายวิธีผสมผสานกันไป จึงจะช่วยให้การ
ถ่ายทอดภูมิปญัญาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (ธีรยุทธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, 2555:5) 

 

2.6 การดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 
แนวคิดส าหรับการดูแลผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงระบบบริการ การดูแลอย่างต่อเนื่อง

การบริการแบบผสมผสาน การดูแลแบบองค์รวม การประสานการดูแล การสนับสนุนจากท้องถิ่นและชุมชน 
การสนับสนุนศักยภาพของผู้สูงอายุ ในบางชุมชนที่มีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ด ีจะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ชุมชน
มีการดูแลที่ดีด้วย ได้แก่ ชุมชนเข้มแข็งและมีระบบสนับสนุนที่ดี การมีทุนทางสังคมการบริหารทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ การบูรณาการบทบาทในชุมชน และการมีฐานข้อมูลในชุมชน โดยกลวิธีการจัดการของชุมชนที่
มีต่อการดูแลผู้สูงอายุ คือ มีบริการด้านสุขภาพและบริการด้านสังคมที่มีประสิทธิภาพและมีการเข้าถึงบริการ
อย่างทั่วถึง ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุในระดับชุมชนมีดังนี้ 

1. การดูแลผู้สูงอายุโดยทีมหมอครอบครัว ซึ่งให้การดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึงและครอบคลุม รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางไปสถานบริการสาธารณสุขโดยทีมหมอ
ครอบครัว ประกอบด้วย สหวิชาชีพทั้งด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่อยู่ในหน่วยบริการใกล้บ้านและ
โรงพยาบาล และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพของประชาชน 

2. การดูแลผู้สูงอายุโดยอาสาสมัครหรือบุคคลที่มีจิตอาสากลุ่มต่างๆ เช่น อาสายุวกาชาด 
อาสากาชาด สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.) และผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ (Long Term 
Care) เป็นต้น ซึ่งเป็นการดูแลผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจ และด้านสังคมผู้สูงอายุกลุ่มติด
สังคมในสังคมเขตเมืองมีข้อจากัดในการเดินทางออกไปนอกบ้านที่ ไม่สะดวก ส่งผลให้ต้องอยู่กับบ้านและไม่
สามารถร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุคนอ่ืน ดังนั้น การจัดกิจกรรมต่างๆ จึงต้องดาเนินการผ่านชมรมผู้สูงอายุให้
ทั่วถึงทุกพ้ืนที่มากขึ้นเพ่ือให้ผู้สูงอายุคงรักษาสุขภาพที่แข็งแรงให้ยาวนานที่สุด 

3. โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การ
พัฒนาทักษะ การศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจ
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และมีความส าคัญต่อการดาเนินชีวิต ช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จาเป็นโดยวิทยากรจิตอาสา หรือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันก็เป็นพ้ืนที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้
ประสบการณ์ท่ีสั่งสมแก่บุคคลอื่นเพ่ือสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน 

4. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เป็นการจัดสวัสดิการสังคม
ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนรูปแบบหนึ่งโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งประธานชมรมผู้สูงอายุเป็นประธานศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ การจัดตั้งศูนย์เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่รวมกลุ่มในการจัดกิจกรรม 
นันทนาการ การถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และบริการที่ครอบคลุมทั้งด้านการดูแลและพัฒนาสุขภาพ 
จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ 
  โกวิทย์  พวงงาม (2549:25) กล่าวถึงแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ดังนี้ 
  1. แนวคิดพ้ืนฐาน  แนวคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญที่น าไปสู่ การคิด การวางแผน การก าหนด
นโยบาย การส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 
     1.1 การเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และประชาคม กลุ่ม
องค์กรชุมชน จะต้องมีค่านิยมที่เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุว่า มีความส าคัญต่อสังคมและชุมชนท้องถิ่น 
     1.2 เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนัก
ว่า การจัดสรรสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์ และการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุถือเป็นภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่
ส าคัญที่จะต้องให้การบริการ และจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้สูงอายุรมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้อยู่
เย็นเป็นสุข 
     1.3 สร้างค่านิยมการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ ถือเป็นการมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติ เพื่อให้การสงเคราะห์และการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุเป็นไปอย่างยั่งยืน 
  2. หลักการท างาน มีแนวทางการวางนโยบาย การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และการวางแผน
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ดังนี้ 
     2.1 ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยการรณรงค์ในเชิงความคิดเพ่ือให้ทุกภาคส่วนในชุมชนเห็น
คุณค่าของผู้สูงอายุ และก่อให้เกิด ค่านิยมการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ ซึ่งเห็นว่าผู้สูงอายุเป็นทรัพยากร 
(Human Resource) ที่ส าคัญ ที่จะเป็นสาเหตุหลักแห่งภูมิปัญญาให้แก่ท้องถิ่น และควรได้จัดเวทีประชาคม
เพ่ือระดมความคิด วางนโยบายและแผน เพ่ือการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ 

   2.2 ยึดหลักประสานงานกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการ
ประสานงานกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเป็นพ่ี
เลี้ยง(Coaching) และเพ่ือให้เป็นที่ปรึกษาและแนะน า เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางการจัดสวัสดิการ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

   2.3 ยึดหลักการศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้านผู้สูงอายุ โดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานด้านผู้สูงอายุ ที่จัดเก็บรวบรวมไอย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน สามารถรู้
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จ านวน และโครงสร้างผู้สูงอายุของชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งรู้ศักยภาพของผู้สูงอายุทั้งที่พึงตนเองได้และไม่ได้ ซึ่ง
จะต้องจัดไว้เป็นท าเนียบข้อมูลผู้สูงอายุ 

   2.4 ยึดหลักการเตรียมกลไกการท างานด้านผู้สูงอายุ โดยเฉพาะบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีความพร้องที่จะรับผิดชอบงานบริการ และการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ตลอดจนการจัด
ให้มีคณะกรรมการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงต้องจัดการางแผนเตรียมการเรื่องบุคลากร งบประมาณ 
สถานที่ เครื่องมือ ความรู้ความเข้าใจในทางการพัฒนา 

ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพ และการสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุ ควรให้มีส่วนร่วมท าประโยชน์แก่
ชุมชนและสังคม ด้านที่อยู่อาศัยและด้านสภาพแดล้อม เน้นให้ผู้สูงอายุอาศัยในบ้านของตนเองอย่างอิสระให้
มากที่สุด โดยให้เหมาะสมกับสภาพผู้สูงอายุ มีเครื่องอ านวยความสะดวกให้พอเพียง นอกจากนี้จะต้องมี
นโยบาย และแนวทางในการเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุ เพราะคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา 
รายได้ ปัญหาสุขภาพ เพศ สถานภาพทางสังคม บุตรหลานที่ให้ความช่วยเหลือ และการมีอาชีพก่อนวัย 60 ปี 
และการมีอาชีพในปัจจุบัน เพศ สถานภาพทางสังคม บุตรหลานที่ให้ความช่วยเหลือ และสภาพอารมณ์ 
แนวโน้มของปัญหาสุขภาพ ภาวะทุพพลภาพ โรค และภาวะพ่ึงพาด้านอ่ืนๆ ในอนาคต การสร้างคามมั่นคงใน
การด าเนินชีวิต และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การที่จะพิจารณาศักยภาพของผู้สูงอายุในอนาคตจะต้องให้คาม
ส าคัญกับนโยบายงบประมาณ รวมทั้งการด าเนินงานในลักษณะเครื อข่าย ความร่มมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชนและบุคคล ในการโอบอุ้มดูแลผู้สูงอายุในฐานะทรัพยากรที่มีคุณูปการต่อสังคม การพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุควรมีนโยบาย และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1. ควรก าหนดนโยบาย และมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้น และมีการส่งเสริมการฝึกอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ เช่น การผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ การท าอาหาร หรือตามภูมิปัญญา 

2. ควรมีการสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย และการบริการตรวจสุขภาพฟรี 
3. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณตั้งชมรมผู้สูงอายุ 
4. ควรมีการสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวผู้สูงอายุ เช่น ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ อย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. ควรมีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในชุมชน เช่น จัดเวทีประชาคม โครงการเทศบาลพบ

ประชาชน การตั้งกองทุนต่างๆ  
6. ควรจัดงานวันผู้สูงอายุ หรือกิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมได้ 
7. ควรมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามความสมัครใจ 
 

2.7 ข้อมูลผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
จากการส ารวจผู้สูงอายุมีจ านวนประชากรผู้สูงอายุสูงสุด  678  คน  คิดเป็นร้อยละ 23.6 

ของจ านวนประชากรทั้งหมด  แบ่งเป็นเพศชายร้อยละ  39.7 เพศหญิงร้อยละ 60.3 ของจ านวนประชากร

ผู้สูงอายุ              
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สถานะภาพของผู้สูงอายุ   

  มีสถานภาพสมรสร้อยละ 59.8 หม้ายร้อยละ 22.3 หย่า/แยกกันอยู่ร้อยละ 1.3  โสดร้อยละ  

16.6  

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่นับถือ   

  ศาสนาพุทธร้อยละ  99.8  ศาสนาอิสลามร้อยละ  0.2  

ระดับการศึกษาของผู้สูงอายุ   

  เรียนแต่ไม่จบประถมต้นร้อยละ 6.2 จบประถมต้นร้อยละ 43.9 จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ  

13.7  จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ  10.4  จบประกาศนียบัตร/เทียบเท่าร้อยละ 10.6  จบปริญญาตรีร้อยละ 

14.1  เรียนแต่ไม่จบประถมต้นร้อยละ  6.2   

ความสามารถในการอ่านเขียนของผู้สูงอายุ   

  อ่านออก/เขียนได้  94.7  อ่านออก/เขียนไม่ได้ร้อยละ  4.9  อ่านไม่ออก/เขียนไม่ได้ร้อยละ  

0.4  

สถานะทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ  

   ไม่ได้ท างานร้อยละ  53.6   ท างานเชิญเศรษฐกิจร้อยละ  46.4 

รายได้ของผู้สูงอายุ 

  ไม่มีรายได้ ร้อยละ 2.6 มีรายได้ ร้อยละ 97.4 รายได้เพียงพอร้อยละ 89.6 ไม่ เพียงพอร้อย

ละ  10.4  ไม่มีหนี้สินร้อยละ  94.7  มีหนี้สินร้อยละ  5.3 

สถานะทางด้านสุขภาพ 

  - ความสามารถในการมองเห็น  เห็นชัดเจนร้อยละ 80.5 เห็นไม่ชัดเจนร้อยละ 18.6 มองไม่

เห็น ร้อยละ  0.9   

  - ความสามารถในการได้ยิน ได้ยินชัดเจนร้อยละ 88.6 ได้ยินไม่ชัดเจนร้อยละ 10.4 ไม่ได้ยิน 

ร้อยละ  1.0 

ความสามารถในการท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ 

  - ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีไม่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน  ร้อยละ  92.3 

  - ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้ปานกลางต้องการความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน ร้อยละ  6.7 

  - ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้น้อยหรือไม่ได้เลยต้องการความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน  

ร้อยละ  1.0 

พฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 

  การออกก าลังกายที่เหมาะสม  ไม่ได้ท า  ร้อยละ 13.1  ได้ท า  ร้อยละ  86.9 

พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ 
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  พฤติกรรมดีมาก ร้อยละ 53.8 พฤติกรรมดี ร้อยละ 31.4 พฤติกรรมปานกลาง  ร้อยละ 10.9 

ควรเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้ดีขึ้น  ร้อยละ  3.9 

พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 

  การสูบบุหรี่  ไม่เคยสูบเลย ร้อยละ  85.4  ปัจจุบันยังสูบ ร้อยละ  2.9  เคยสูบ ร้อยละ  

11.7 

  การดื่มแอลกอฮอล์  ไม่เคยดื่ม  ร้อยละ  81.8  ดื่มเป็นบางครั้ง  ร้อยละ  4.3  ดื่มทุกวัน  

ร้อยละ  0.7  เคยดื่ม  ร้อยละ  13.2 

  การเสี่ยงต่อการหกล้ม Thai - FRAT ไม่เสี่ยงต่อการหกล้ม  ร้อยละ  83.1 เสี่ยงต่อการหกล้ม  

ร้อยละ  16.9 

สุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ 

  การประเมินภาวะสุขภาพจิตตามแบบประเมินสภาพจิตจุฬา Chula  Mental  Test                    

สภาพจิตผิดปกติ  ร้อยละ  4.5  สภาพจิตปกติ  ร้อยละ  95.5 

  การประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ  ไม่เป็นโรคซึมเศร้า  ร้อยละ  94.3  มีความเสี่ยงหรือมี

แนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า  ร้อยละ  5.7 

 
2.8 การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ 5 อ. 5 ก. สูงวัยสร้างเมือง 
  จากการทบทวนแนวทางการพัฒนาและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
ท้องถิ่นต าบลท่าศาลา ตาม 10 ชุดปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ 5 อ. 5 ก. สูงวัยสร้างเมือง พบว่า 

กลยุทธ์ 5 อ. 
1. การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุ

- ใช้ความรู้ภูมิปัญญา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เช่น งานหัตถกรรม จักสาน ปลูก
สมุนไพร ท าลูกประคบ เป็นต้น  

- ฝึกทักษะผู้สูงอายุและครอบครัวเพ่ือสร้างอาชีพ  เช่น  สานตะกร้า  เป็นต้น 

- สนับสนุนให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่มอาชีพเสริม  เช่น  กลุ่มท าลูกประคบสมุนไพร  กลุ่มท า
ยาหม่องน้ า  น้ ายาอเนกประสงค์  กลุ่มทอผ้า  เป็นต้น 

2. อาหารส าหรับผู้สูงอายุ 

- ครัวเรือนผู้สูงอายุเป็นท าเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตอาหารเอง เช่น ปลูกผักสวนครัวรั้ว
กินได้ เลี้ยงสัตว์ แปรรูปอาหาร เป็นต้น และพัฒนาเป็นครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

- ผู้สูงอายุและครอบครัวประกอบอาหารและบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 
3. การส่งเสริมการออกก าลังกายผู้สูงอายุ  
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- ออกก าลังกายทุกวันและทุกโอกาส ทั้งออกด้วยตนเองที่บ้าน และร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ออกก าลังกาย 

- เป็นผู้น า  แกนน ากลุ่มออกก าลังกายในชุมชน 

- ค้นหาและน าใช้ทุนทางสังคม  คนตนแบบออกก าลังกาย 

- ส่งเสริมการฝึกสมอง  กล้ามเนื้อ 

- สนับสนุนการฝึกทักษะอาสาสมัครในการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ
ส าหรับผู้สูงอายุ  เช่น  กลุ่มออกก าลังกายไม้พอง  กลุ่มเต้นลีลาส  กลุ่มบาสโลป  เป็นต้น 

- ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกก าลังกาย เช่น  เชือกรอกผ้าขาวม้า ยางยืด  เป็นต้น 
4. การออมเพื่อผู้สูงอายุ 

- ออมเพ่ือตนเอง  เช่น  ออมกับชมรม  ออมกับธนาคารทั่วไป 
5. อาสาสร้างเมือง 

- เป็นผู้น า  แกนน ากลุ่มอาสาดูแลเยี่ยมบ้านเพ่ือนผู้สูงอายุในชุมชนฝึกทักษะการดูแล
ตนเองและผู้อ่ืน 

กลยุทธ์ 5 ก. 
1. การลดอุบัติเหตุ 

- ปรับสภาพแวดล้อมของบ้านให้เอ้ือต่อการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ โดยการจัด
สภาพแวดล้อมในบ้านและนอกบ้านให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดิน เช่น ห้องน้ า/ห้องส้วม มี
ราวจับ พ้ืนเรียบ ไม่ขรุขระและไม่ขัดมันจนลื่น 

- การดูแลส่งเสริมสุขภาพ  และฟ้ืนฟูสภาพร่างกายผู้สูงอายุ  เช่น  ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 

- สนับสนุนให้มีบริการตรวจคัดกรอง  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  ความเครียดและ
สุขภาพจิต  ความสามารถในการช่วยตัวเอง  ข้อเสื่อม เป็นต้น  ที่เฉพาะต่อผู้สูงอายุ 

2. การพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ 

- การเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ 

- สนับสนุนให้โรงเรียนผู้สูงอายุ มีหลักสูตร  ตารางเรียนรู้   

- การเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องที่ตนเองเชี่ยวชาญ เช่น สานตะกร้า ออกแบบ
ลายผ้าไหม เพาะพันธุ์กล้าไม้ ทอเสื่อ ท าไม้กวาด เป็นต้น 

3. การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ 

- การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรม 

- เข้าร่วมในกิจกรรม เช่น การท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ การออม การเป็นจิต
อาสา สวดมนต์ นั่งสมาธิ ออกก าลังกาย ตรวจสุขภาพ 

4. การดูแลต่อเนื่อง 
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- เตรียมตัวส าหรับการเข้าสู่วัยสูงอายุ  เช่น  การเข้าร่วมฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคม  จิตวิญญาณ  เป็นต้น 

- การจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาเพื่อดูแลผู้สูงอายุ 
5. กายอุปกรณ์ 

- ผลิตอุปกรณ์การออกก าลังกาย เพ่ือบริหาร ฟ้ืนฟูข้อและกล้ามเนื้อด้วยวัสดุที่มีใน
ท้องถิ่น ส าหรับตนเองและบริจาคให้ศูนย์กายอุปกรณ์ 
 

2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ฉมานันท์ แก้วอินต๊ะ (2554) ท าการศึกษาเรื่อง การน าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2545-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 ไปปฏิบัติ: กรณีศึกษา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้ให้
ข้อเสนอแนะบางส่วนไว้ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรมีการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพ่ือให้
การท างานด้านผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพ และลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน เกิดความเข้าใจในการด าเนิน
กิจกรรม เกิดการรับรู้ในสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน สามารถที่จะน าความรู้ ความเข้าใจที่มีอยู่นั้นมาลงมือใน
ส่วนของการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยครั้งนี้ ที่ผู้วิจัยต้องการส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือกันของภาคีหลักในชุมชนในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

 สริญญา ปิ่นเพชร (2555) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุด้วยการ
มีส่วนร่วมของครอบครัวและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้สรุปรูปแบบใหม่ของการดูแลระยาวส าหรับ
ผู้สูงอายุประกอบด้วย 1) การสนับสนุนงบประมาณและร่วมในการด าเนินงานเยี่ ยมบ้านและกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพของชมรมผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) การจัดระบบการดูแลตามการประเมินศักยภาพ
ของผู้สูงอายุได้แก่ กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง 3) การพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุใน
ครอบครัว  4) การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ และ 5) การมอบรางวัลให้แก่ผู้สูงอายุในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และคลังปัญญาของผู้สูงอายุ   

 นพรัตน์ วัชรขจรกุล (2555) น าเสนอบทเรียนการจัดการเชื่อมประสานภาคี ในการดูแล
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน ซึ่งกล่าวถึงนโยบายด้านงานผู้สูงอายุของโรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้า งฉัตร จ.
ล าปาง  ดังนี้1) ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการตามสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง 2) มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแล
ผู้สูงอายุ 3) ผู้สูงอายุได้รับการดูแลแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง และ 4) เน้นการดูแลอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
ใน ทั้งนี้ การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (long term care) ไม่สามารถจะดูแลได้เฉพาะในเครือข่าย สุขภาพ
เท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยเครือข่ายระดับอ าเภอ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย ทางด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ โดยโรงพยาบาลห้างฉัตรเป็นแกนน าในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุในอ าเภอ มี
การปรับ “ระบบเดิม” เป็น “ระบบพัฒนา” ดูแลผู้สูงอายุเริ่มตั้งแต่การคัดกรองไปจนถึงการเตรียมผู้สูงอายุที่
ต้องดูแลระยะยาวกลับไปยังชุมชน “ระบบพัฒนา” ได้ก าหนดให้บริการทั้งทางด้านสุขภาพและสังคม โดยใช้
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ครอบครัวเป็นหลัก ถ้าครอบครัวดูแลไม่ไหว โรงพยาบาลห้างฉัตรจะให้อาสาสมัครเข้าไปช่วยเป็นพ่ีเลี้ยง โดยมี
ภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุน ซึ่งทางโรงพยาบาลห้างฉัตรจะจัดอบรมอาสาสมัครให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ อย่าง
น้อยต้องมีอาสาสมัครหมู่บ้านละ 2 คน นอกจากนั้น ยังมีจิตอาสาดูแลผู้ปุวยในศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ปุวยอัม
พฤกษ์-อัมพาตและปฏิบัติธรรม วัดทุ่งบ่อแปูน  เน้นในเรื่องของจิตอาสาเป็นหลัก ลักษณะการท างานจะ
ประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลห้างฉัตร  ซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวได้
ค่อนข้างด ี

 อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของผู้สูงอายุไทย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาสภาพการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ ในด้านเปูาหมายการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ลักษณะกลุ่มเปูาหมาย
ผู้สูงอายุ หลักสูตรและเนื้อหา ผู้จัดการศึกษาและผู้สอน วิธีการจัดการศึกษา สื่ อและแหล่งการเรียนรู้ การ
ประเมินผล การบริหารจัดการ ผลการจัดการศึกษา (2) ศึกษาความต้องการการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ 
ในด้านเปูาหมายการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ลักษณะกลุ่มเปูาหมายผู้สูงอายุ หลักสูตรและเนื้อหา ผู้จัดการ
ศึกษาและผู้สอน วิธีการจัดการศึกษา สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การประเมินผล การบริหารจัดการ ผลการจัด
การศึกษา (3) ศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุไทย เครื่องมือที่ในการวิจัย
คือ แบบสอบถามและแนวทางการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัย พบว่า 1. สภาพการจัดการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ
ผู้สูงอายุ จัดขึ้นเพ่ือการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ในช่วงอายุ 60-64 ปี มากที่สุด ผู้จัดการศึกษาและผู้สอนคือ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในรูปแบบการจัดอบรมระยะสั้น โดยสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่ใช้มากที่สุดคือ สื่อบุคคล 
ประเมินผลด้วยวิธีการสังเกตโดยใน พ.ศ. 2553 พบว่า มีโครงการที่จัดให้ผู้สูงอายุของหน่วยงานต่าง ๆ มาก
ที่สุด คือ 1-3 โครงการ 2. ความต้องการการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ จัดขึ้นเพ่ือการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ ในช่วงอายุ 60-64 ปี มากท่ีสุด ผู้จัดการศึกษาและผู้สอน คือครูภูมิปัญญาหรือผู้รู้ในชุมชน ในรูปแบบ
การจัดอบรมระยะสั้น สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่ต้องการมากที่สุด คือสื่อบุคคล ประเมินผลด้วยวิธีการประเมิน
ตามสภาพจริง และต้องการให้ชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายบริหารจัดการการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
3. อนาคตภาพการจัดการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุไทย มีเปู าหมายการจัด เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
สภาพร่างกายที่สมบูรณ์และมีสุขภาพดี เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวและสามารถปรับตัวเข้า
กับชุมชน สังคม และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมได้ กิจกรรมการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุไทย เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษา
นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยแบบบูรณาการในลักษณะสาระบันเทิง มีการสร้างและส่งเสริม
แกนน าผู้สูงอายุเพ่ือเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับกลุ่มเปูาหมาย 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่
พ่ึงตนเองได้ และกลุ่มที่พ่ึงตนเองไม่ได้ เนื้อหาการเรียนรู้ควรตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ตาม
ความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล และควรน าไปสู่การประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์ชีวิตที่เป็นจริง 
แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการปรับตัวทางสังคมและจิตใจ ด้านเศรษฐกิจและการออม 
ด้านการเรียนรู้ และด้านสิทธิของผู้สูงอายุตามกฎหมาย วิธีการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ได้แก่ การจูงใจให้ผู้สูงอายุเข้ารับการศึกษา ควรเน้นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม โดยเสริมแรงจูงใจ
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เรื่องประโยชน์ผู้สูงอายุจะได้รับหลังจากเข้ารับการศึกษา ผู้จัดการศึกษาและผู้สอน ควรเป็นผู้ปฏิบัติงานด้าน
การพัฒนาผู้สูงอายุในพ้ืนที่ กิจกรรมการจัดการศึกษาควรบูรณาการอย่างหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะพหุวัย 
เน้นการอภิปรายหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันอย่างไม่เป็นทางการ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ควรมีบทบาท
ส าคัญและใกล้ชิดในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ผู้สูงอายุเป็นรายบุคคล การประเมินผลควร
ประเมินตามสภาพจริงด้วยการสังเกต โดยมีการบริหารจัดการในลักษณะที่ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายร่วมกัน
บริหารจัดการ ให้งบประมาณสนับสนุนและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนร่วมกัน 

 ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข และคณะ. (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และ
อาชีพของผู้สูงอายุ: การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมภาวะพฤฒิพลัง มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุ โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน โดยพ้ืนที่ที่ท าการวิจัยเป็นชุมชนเขา
สามมุก ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุที่รับจ้างแกะหอยที่
ยินดีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์สภาพปัญหาและความต้องการในการเรียนรู้ 
สังเคราะหก์รอบแนวคิดเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมภาวะพฤฒิพลังส าหรับผู้สูงอายุ และ ประเมิน
ภาวะพฤฒิพลังก่อนและหลังการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ต่ าสุด และใช้สถิติอ้างอิงในรูปของการเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยสองค่าจากกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มเดียว (Paired samples t-test) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
แหล่งการเรียนรู้ (60.0%) ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา ตนเอง (50.0%) ไม่รู้วิธีการเรียนรู้  
(50.0%)  และไม่เคยได้รับการฝึกทักษะในการเรียนรู้ (50.0%)  ในด้านความต้องการด้านการเรียนรู้ กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่ต้องการพัฒนาวิธีการเรียนรู้ (60.0%)  ไม่ต้องการใช้แหล่งเรียนรู้ (50.0%) ไม่ต้องการเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง (50.0%) ไม่ต้องการฝึกนิสัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (50.0%)  
ไม่ต้องการได้รับการส่งเสริมสนับสนุน การเรียนรู้ (40.0%)  แต่มีความต้องการได้รับการพัฒนาทักษะในการ
เรียนรู้ (55.0%) รูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นคือ โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเรื่องปัญหาสุขภาพจาก
การท างาน จากนั้นกลุ่มตัวอย่างน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยมีการหยุดพักหรือ
เปลี่ยนอิริยาบถ ระหว่างการท างานเป็น   ระยะ ๆ บางคนเข้าร่วมกิจกรรมออกก าลังกายโดยการร ากระบอง
ทุกวัน เป็น เวลา 1 เดือน ผลการเปรียบเทียบภาวะพฤฒิพลังพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาวะพฤฒิหลังเรียนรู้ สูง
กว่า ก่อนเรียนรู้  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 วีนัส วัยวัฒนะ (2550)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลและ 
ครอบครัวกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้   1.  คุณลักษณะส่วนบุคคล
ของผู้สูงอายุ คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400   คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 55.80 เป็นเพศชาย ร้อยละ 44.20 ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 60 - 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.0 ส่วนใหญ่
จะมีสถานภาพสมรสเป็นชีวิตคู่ คิดเป็นร้อยละ 68.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในขั้น
ประถมศึกษาร้อยละ 73.30  รองลงมาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปร้อยละ 20.30  โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
รายได้ต่อเดือนไม่เกินเดือนละ 2,700  บาท คิดเป็นร้อย ละ 57.75 2.  คุณลักษณะด้านครอบครัว  
คุณลักษณะด้านครอบครัวของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่มีจ านวน สมาชิกในครอบครัว 4 - 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
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47.00 ด้านลักษณะครอบครัวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวขยายคิดเป็นร้อยละ 50.20   สัมพันธภาพ
ในครอบครัว ผลการศึกษาพบว่าสัมพันธภาพในภาพรวมของผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่
ละด้านพบว่า  ด้านความรัก ปรองดอง ห่วงใยซึ่งกันและกัน สัมพันธภาพด้านนี้ของผู้สูงอายุอยู่ในระดับปาน
กลาง (  = 3.15)   ด้านมีการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สัมพันธภาพด้านนี้ของผู้สูงอายุอยู่ในระดับปาน
กลาง (  = 3.00) ด้านมีความเคารพยกย่องให้เกียรติต่อกัน สัมพันธภาพด้านนี้ของผู้สูงอายุอยู่ในระดับปาน
กลาง (  = 2.96) ด้านมีการดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีปัญหา สัมพันธภาพด้านนี้ของผู้สูงอายุอยู่ 
ในระดับปานกลาง (  = 3.04) ด้านมีกิจกรรมร่วมกันในชีวิตประจ าวัน  สัมพันธภาพด้านนี้ของผู้สูงอายุอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 2.88) 3.  คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ โดยใช้แบบสัมภาษณ์
คุณภาพชีวิต ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพกาย ด้านสภาพจิตใจ  ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสภาพสภาพแวดล้อม ผล
การศึกษาสรุปได้ดังนี้ ด้านสุขภาพกาย  คุณภาพชีวิตขององค์ประกอบด้านสุขภาพกายของผู้สูงอายุ พบว่า โดย 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.81)  ด้านสภาพจิตใจ คุณภาพชีวิตองค์ประกอบด้านสภาพจิตใจของ
ผู้สูงอายุพบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.21) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม  คุณภาพชีวิต
องค์ประกอบด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุ  พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.89) 
ด้านสภาพแวดล้อม  คุณภาพชีวิตองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ พบว่า  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (  = 3.07) 4.  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลและครอบครัวกับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลและครอบครัวกับคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 1)  คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย  คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ
โดยการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์พบว่า อายุ สถานภาพสมรส และรายได้มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพกาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพกายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนเพศไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย 
คุณลักษณะด้านครอบครัวของผู้สูงอายุ เกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพกายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนจ านวนสมาชิก ในครอบครัวและลักษณะครอบครัวไม่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านสุขภาพกาย 2)  คุณภาพชีวิตด้านสภาพจิตใจ  คุณลักษณะส่วน
บุคคลของผู้สูงอายุโดยการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ พบว่า เพศ ระดับการศึกษา และรายได้ มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตด้วนสภาพจิตใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อายุมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้าน
สภาพจิตใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   ส่วนสถานภาพสมรส ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
ด้านสภาพจิตใจ คุณลักษณะด้านครอบครัวของผู้สูงอายุ เกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับ 
คุณภาพชีวิตด้านสภาพจิตใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนจ านวนสมาชิกใน ครอบครัวและ
ลักษณะครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านสภาพจิตใจ 3)  คุณภาพชีวิตด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม  คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุโดยการ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา และรายได้ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้าน ความสัมพันธ์ทางสังคม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างมีนัยส าคัญ 
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ทางสถิติที่ระดับ .01 คุณลักษณะด้านครอบครัวของผู้สูงอายุเกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์
กับ คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ส่วนจ านวนสมาชิกในครอบครัวและ
ลักษณะครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 4)  คุณภาพชีวิต
ด้านสภาพแวดล้อม  คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุโดยการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ พบว่า อายุ  
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต ด้านสภาพแวดล้อมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนเพศไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อม คุณลักษณะด้าน
ครอบครัวของผู้สูงอายุ เกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  จ านวนสมาชิกใน ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้าน
สภาพแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนลักษณะครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุสภาพแวดล้อม  

สุวพัชร ฤทธิโสม (2553)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุของครอบครัว ในจังหวัดจันทบุรี  ผลการวิจัย พบว่า   1.  ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อย
ละ 70.3 โดยมีอายุเฉลี่ย 42.2 ปี (S.D.=10.3 ปี) อายุต่ าสุด 20 ปี สูงสุด 68 ปี โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40-
49 ปี ร้อยละ 34.8 รองลงมาอายุ 30 -39  ปี ร้อยละ 27.4  ส่วนมากส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 
1-4 ร้อยละ 37.5 รองลงมาคือระดับประถมศึกษาปีที่ 5-7 ร้อยละ 24.4 มีสถานภาพคู่มากที่สุด ร้อยละ 68.5 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 37.3 รองลงมาเป็นเกษตรกร  ร้อยละ 29.2 มีค่ากลางรายได้ของ
ครอบครัวต่อเดือน 8,300 บาท เฉลี่ย 10,660.90 บาท (S.D.=7584.70 บาท) รายได้ต่อเดือนต่ าสุด 3,000 
บาท สูงสุดที่ 62,000 บาท ส่วนใหญ่มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001 -10,000 บาท ร้อยละ 
64.0 รองลงมาคือ 10,001 -15,000 บาท ร้อยละ 12.8 มากกว่าครึ่งหนึ่งมีรายได้เพียงพอไม่เหลือเก็บ ร้อยละ 
57.7 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุในฐานะบุตรร้อยละ 64.5 รองลงมา คือสามี/ภรรยา 
ร้อยละ 17.1 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัวร้อยละ 54.2 โดยเป็นความดันโลหิตสูงมากที่สุดร้อยละ 33.9 
รองลงมา คือเบาหวาน โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ และเป็นทั้งเบาหวานและความดันโลหิตสูง คิดเป็น ร้อยละ 
22.8, 15.8 และ 10.2 ตามล าดับ เมื่อผู้สูงอายุเจ็บปุวยจะรักษาที่โรงพยาบาลรัฐหรือสถานีอนามัยเป็นส่วน
ใหญ่ร้อยละ 92.7 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ร้อยละ 84.4 
จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลของรัฐมากที่สุดร้อยละ 67.3 รองลงมาคือเจ้าหน้าที่ สถานีอนามัยอาสาสมัคร
สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชน/คลินิก คิดเป็นร้อยละ 54.2, 45.6 และ 13.4 ตามล าดับ หัวข้อ
ที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเป็นเรื่องอาหารมากที่สุดร้อย ละ 83.6 รองลงมา คือ เรื่องการออก
ก าลังกาย อารมณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อโรคยา และอบายมุข คิดเป็น ร้อยละ 79.8 , 42.8, 41.6,  38.8 และ 
32.0 ตามล าดับ 2.  พฤติกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของครอบครัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยรวม อยู่ในระดับสูง มีความเฉลี่ย 2.44 คะแนน (S.D.=.36 คะแนน) จาก
คะแนนเต็ม3 คะแนน เมื่อจ าแนกเป็นระดับ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้าน การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุอยู่ในระดับสูงร้อยละ 72.04 มีพฤติกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ระดับปานกลางร้อยละ 
24.49 และมีพฤติกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระดับต่ าเพียงร้อยละ 3.02   เมื่อพิจารณารายด้าน
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พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอยู่ในระดับสูงและปานกลาง โดยมีพฤติกรรม 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพด้านจิตใจอารมณ์อยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 2.55 คะแนน (S.D. = 42 
คะแนน) รองลงมา คือ พฤติกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพด้าน ร่างกายอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกันโดยมี
ค่าเฉลี่ย 2.47 คะแนน (S.D.=.38 คะแนน) ในขณะที่พฤติกรรม ด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้านสังคม 
เศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลางและมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 2.31 คะแนน (S.D. =.52 คะแนน) เมื่อพิจารณาถึง
จ านวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละระดับท้ัง 3 ด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้าน
จิตใจอารมณ์ และด้านร่างกายอยู่ในระดับสูง จ านวนใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 73.30 และ 72.29 ตามล าดับ
ในขณะที่มีพฤติกรรมด้านการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจสังคมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 65.24 มี
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้านร่างกาย และด้านจิตใจอารมณ์ อยู่ในระดับปานกลางจ านวนใกล้เคียง
กัน คือร้อยละ 22.92 และ 21.91 ตามล าดับ มีพฤติกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้านสังคม เศรษฐกิจ
อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 25.69 ในขณะที่มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้านสังคมเศรษฐกิจอยู่ใน
ระดับต่ าร้อยละ 9.07 และมีพฤติกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้านร่างกาย และด้านจิตใจอารมณ์อยู่
ใน ระดับต่ าเท่ากันคือร้อยละ 4.79  3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของ
ครอบครัว 1) ปัจจัยน า พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ย 11.66 คะแนน (S.D. = 1.71 คะแนน) จากคะแนนเต็ม 13 คะแนน ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับ การ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอยู่ในระดับดีร้อยละ 80.4 รองลงมามีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 16.6  กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ย 3.39 คะแนน (S.D. = .41 คะแนน) จากคะแนนเต็ม 4  ส่วนใหญ่มีทัศนคติ เกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ อยู่ในระดับดี ร้อยละ 76.3 รองลงมามีทัศนคติเกี่ยวกับการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุอยู่ใน
ระดับปานกลางร้อยละ 23.2 2) ปัจจัยเอ้ืออ านวย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเข้าถึงแหล่งประโยชน์ อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.51 คะแนน (S.D. = .56 คะแนน) จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน ส่วนใหญ่มีการเข้าถึง
แหล่ง ประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 71.03 รองลงมามีการเข้าถึงแหล่งประโยชน์ระดับต่ า 16.88 
และมีการเข้าถึงแหล่งประโยชน์ อยู่ในระดับดี เพียงร้อยละ 12.09 กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ในการ ส่งเสริม
สุขภาพอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 2.70 คะแนน (S.D. = .56 คะแนน) จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน  ส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์ในการส่งเสริมสุขภาพระดับปานกลาง ร้อยละ 68.01 รองลงมามี ประสบการณ์ในการ
ส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับดี ร้อยละ 19.90 และมีประสบการณ์ในการส่งเสริม สุขภาพอยู่ในระดับต่ าร้อยละ 
12.09  3) ปัจจัยสนับสนุน พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับการสนับสนุนอยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ย 3.03 คะแนน (S.D. = 
.43คะแนน) จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนเพ่ือการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุในระดับ
ปานกลางร้อยละ 71.28 รองลงมาได้รับการสนับสนุนในระดับดีและต่ า ร้อย ละ 25.44 และ 3.27 ตามล าดับ 
กลุ่มตัวอย่างได้รับการขัดขวางในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.25 คะแนน (S.D. = .35 คะแนน) ส่วนใหญ่ได้รับ
การขัดขวางระดับปานกลางร้อยละ 69.27 ระดับต่ าร้อยละ 29.72 และได้รับการขัดขวางระดีบดี ร้อยละ 1.01 
4)  อิทธิพลของปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ืออ านวย และปัจจัยสนับสนุน ที่มีต่อพฤติกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุของครอบครัว  พบว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง .001 ถึง 



43 
 

 
 

.716 ซึ่งมีค่าไม่เกิน .80 และค่า Tolerance > .413 ซึ่งมากกว่า .19 และค่า VIF <  2.421 ซึ่งน้อยกว่า 5.3 
แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันเองสูง สามารถใช้เป็นตัวแปรอิสระส าหรับการวิเคราะห์ถดถอยได้ 
และตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง .007 ถึง .577 มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 5 คู่ ระหว่าง พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของครอบครัว กับ
รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ความรู้ เกี่ยวกับ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ทัศนคติเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ การเข้าถึงแหล่งประโยชน์ และประสบการณ์ในการส่งเสริมสุขภาพ พบว่าปัจจัยน า ได้แก่ 
อายุ เพศ การศึกษา อาชีพเกษตรกร ค้าขาย รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ แม่บ้าน/ไม่ได้ท างาน/นักเรียนนักศึกษา 
สถานภาพสมรส รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ความรู้และ ทัศนคติเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ปัจจัยเอ้ืออ านวยได้แก่ การเข้าถึงแหล่งประโยชน์ ประสบการณ์ในการส่งเสริมสุขภาพ  และปัจจัยสนับสนุน 
ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนและขัดขวาง สามารถอธิบายพฤติกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของ
ครอบครัวได้ร้อยละ 43.6 (R2 = .436) โดยปัจจัย 3 ตัว คือ รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ความรู้เกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และทัศนคติเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และปัจจัยเอ้ืออ านวย 1 ตัว คือ
ประสบการณ์ในการส่งเสริม สุขภาพ สามารถอธิบายพฤติกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของครอบครัว
ได้อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยประสบการณ์ในการส่งเสริมสุขภาพมีอ านาจในการท านายสูงที่สุด 
(ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.536) รองลงมาคือ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภ าพผู้สูงอายุ 
ทัศนคติที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน (ค่าสัมประสิทธิ์ ถดถอย
มาตรฐานเท่ากับ 0.203, 0.152 และ -0.111 ตามล าดับ) โดยรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนมี ความสัมพันธ์
เชิงผกผันกับพฤติกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของครอบครัว 
 

2.10 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
แผนภาพกรอบแนวคิด “การพัฒนาระบบและนวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น” 
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กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research: PAR) โดยใช้วงจรการวิจัยของเคมมิสและแมคทักการ์ด ๔ ขั้นตอน (การวางแผน การ
ปฏิบัติการ การสังเกต และ การสะท้อนคิด) ในการเข้าไปร่วมเรียนรู้ในกระบวน “การวิจัยระบบและนวัตกรรม
การดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น” ได้แบ่งการศึกษาเป็น ๓ ระยะ รายละเอียดดังต่อไปนี้  

ระยะที่ ๑ เตรียมการวิจัยและศึกษาสถานการณ์ก่อนการพัฒนาฯ ประกอบด้วย ๑) การประชุม
ทีมวิจัยเพ่ือท าความเข้าใจแผนการด าเนินกิจกรรมทั้งหมด ๒) ออกแบบแนวทางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเสนอแก่ทีมงานเพ่ือน าใช้ในการจัดการประชุมเพ่ือค้นหา วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาระบบ
การดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นให้พบ ๓) ค้นหา และวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับสถานการณ์และการ
จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งต่อให้ทีมวิจัยน าใช้ในการประชุมเพ่ือ
วิเคราะห์ และจัดท าแผนพัฒนาระบบ ๔) สังเกตการณ์การท างานของ “อปท.เครือข่าย” ตั้งแต่การตั้งทีมงาน 
การประสาน    การก าหนดแนวทางการท างาน และการน าแนวทางไปด าเนินการ เป็นต้น  

ผลลัพธ์ที่ได้จากระยะนี้คือ ๑) ข้อมูลสถานการณ์ก่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูอายุโดย
ชุมชนท้องถิ่น ๒) แผนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ๓) แผนการพัฒนาในแต่ละประเด็น 

ระยะที่ ๒ ด าเนินการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูอายุโดยชุมชนท้องถิ่น เป็นการเข้าร่วมกิจกรรม
การด าเนินงานของศูนย์จัดการเครือข่ายฯ ทุกครั้ง เพ่ือด าเนินกิจกรรมดังต่อนี้  ๑) สังเกตและสนทนากลุ่มเพ่ือ
บันทึกพฤติกรรมของ “อปท.เครือข่าย” ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ แนวทางการให้ทุนสนับสนุนแก่
พ้ืนที่ ตั้งแต่การประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนโครงการย่อยแก่พ้ืนที่ การด าเนินงานของทุกทีมงานใน      
การติดตามหนุนเสริมพ้ืนที่เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการลุล่วงตามเปูาหมาย 

ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในระยะนี้ คือ 1) ข้อมูลกระบวนด าเนินงานของ  “อปท.เครือข่าย” 
ในการเป็นกลไกเพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 2) ข้อมูลกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุแก่
ต าบลที่ได้รับทุนสนับสนุนในแต่ละประเด็น 

ระยะที่ ๓ การประเมินและสิ้นสุดการพัฒนา เป็นการประเมิน สรุปผลการการด าเนินงานของ 
“อปท.เครือข่าย” ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุเป็นการด าเนินงานเพ่ือติดตามผลลัพธ์และผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากการด าเนินงานของ “อปท.เครือข่าย” ที่ช่วยหนุนเสริมให้ต าบลได้สร้างระบบการพัฒนาผู้สูงอายุใน
ด้านต่างๆ โดยทีมวิจัยด าเนินการดังนี้ ๑) เก็บข้อมูลจากเอกสารต่างๆ รวมทั้งการสังเกต และสนทนากลุ่มเพ่ือ
น าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบให้เห็นสถานการณ์ก่อนและหลังการพัฒนา ๒) สนทนากลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการพัฒนาจากทุกภาคส่วน เพ่ือวิเคราะห์หารูปแบบการพัฒนาระบบและนวัตกรรมเพ่ือการดูแล
ผู้สูงอายุ ๓) ศึกษาประเมินประสิทธิผลการด าเนินโครงการของแต่ละพ้ืนที่ ๔) สังเคราะห์ปัจจัยเงื่อนไขส่ง
ผลกระทบต่อ  การด าเนินงาน ๕) สังเคราะห์ “การวิจัยระบบและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน
ท้องถิ่น” 

ผลที่ได้จากการศึกษาในระยะนี้คือ ๑) ผลการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาแต่ละประเด็นของต าบล  
ที่ได้รับทุนสนับสนุนฯ โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการด าเนินงาน 2) ปัจจัย เงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อ       
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การด าเนินงาน ๓) รูปแบบการพัฒนาระบบและนวัตกรรมเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุ ๔) รายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ๕) บทความตีพิมพ์ผลการวิจัย 
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บทท่ี 3 
วิธีการวิจัย 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
  การศึกษาวิจัย “การพัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นต าบลท่า
ศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช”มีวิธีการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลวิจัยแบบเฉพาะเจาะ (Purposive) 
จากผู้ที่มีประสบการณ์ในกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 1) ผู้สูงอายุที่ด าเนินการ
พัฒนาระบบแล้วและผู้ดูแลผู้สูงอายุ เช่น ครอบครัว และเพ่ือนบ้าน  2) ผู้ดูแลผู้สูงอายุจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 ภาคีเครือข่ายที่ด าเนินการพัฒนาระบบ และผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาระบบ เช่น ครอบครัว เพื่อนบ้าน  

การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น มีพ้ืนที่วิจัย
และผู้ให้ข้อมูล ดังตารางที่ 1 มีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 1 พื้นที่วิจัยและผู้ให้ข้อมูลการศึกษาวิจัย “การพัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น” 
 

ล าดับ ชื่อโครงการและพื้นที่ด าเนินงานวิจัย 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล 

หมายเหตุ 
ผู้ด าเนินการพัฒนาระบบ ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1 การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน
ท้องถิ่น หมู่ที่ 1 เทศบาลต าบลท่าศาลา  ต าบล
ท่าศาลา  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช 

1..นักวิชาการในโครงการ 
2..นักวิชาการมหาวิทยาลัย 

1..ผู้สูงอายุที่ด าเนินการ
พัฒนาระบบ 
2..ผู้สูงอายุ 
3. 4 ภาคีหลัก 8 คน
ที่มาจากท้องถิ่นท้องที่ 
4.ตัวแทนผู้ที่ได้รับ 

1.. ผู้สูงอายุ 
2..ครอบครัว 
3.เ พื่ อ น บ้ า น /
ญาติ 

1.. ข้อมูลแบบเชิง
คุณภาพใช้วิธีการ
หาข้อมูลจนอิ่มตัว 
(Data saturation) 
2..ข้อมูลแบบเชิ ง
ป ริ ม า ณ จ ะ ใ ช้
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple 
random 
sampling) 

 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานี้ ประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่ 1) ทีมนักวิจัย 2) การเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจัย และ 3) การประเมินผลลัพธ์ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1) ทีมวิจัย เป็นทีมวิจัยที่มีคุณลักษณะของนักวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ผ่านการศึกษาและการ
พัฒนาทักษะการวิจัยเชิงคุณภาพก่อนการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
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2) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย   
    2.1) แบบศึกษาข้อมูลมือสองเพ่ือศึกษาสถานการณ์ด้านผู้สูงอายุและการจัดการของ

องค์กรต่างๆที่เก่ียวข้อง   
    2,2) แบบส ารวจสถานการณ์ด้านต่างๆ ผู้สูงอายุของต าบลที่ได้รับทุนสนับสนุนก่อนและ

หลังการพัฒนา   
    2.3) แบบสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม อปท. เครือข่ายฯ ประเด็นการพัฒนาระบบ การ

ดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น   
    2.4) แบบสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มพ้ืนที่ที่ได้รับทุนสนับสนุน ประเด็นการด าเนิน

โครงการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น            
    2.5) แบบบันทึกภาคสนามเพ่ือสังเกตการดาเนินงาน อปท. เครือข่ายฯ และพ้ืนที่ที่ได้รับ

ทุนสนับสนุน        
    2.6) แบบประเมินทักษะการวิจัยชุมชนเพ่ือถอดบทเรียนก่อนและหลังการพัฒนา 
๓) เครื่องมือการประเมินผลลัพธ์ ประกอบด้วย 3.1) แบบบันทึกเปรียบเทียบสถานการณ์

ด้านต่างๆ ผู้สูงอายุของต าบลก่อนและหลังการพัฒนา 3.2) แบบบันทึกประสิทธิผลของโครงการที่ได้รับทุน
สนับสนุน 

 

3.3 การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงานวิจัย โดยการตรวจสอบคุณภาพการวิจัย  3 ลักษณะ 
ได้แก่ 1) การตรวจสอบคุณภาพภายใน 2) การตรวจสอบคุณภาพภายนอก และ 3) การตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1) การตรวจสอบคุณภาพภายใน โดยคณะผู้วิจัยเข้ารับการอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์  

2) การตรวจสอบคุณภาพภายนอก ใช้การตรวจสอบสามเส้า (triangulation) ทั้งด้าน
ความถูกสอดคล้องของข้อมูล (data triangulation) ผู้จัดเก็บข้อมูล (investigators triangulation) สอดคล้อง
กับทฤษฎี (theoretical triangulation) 

 3) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยให้ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ดูความ
สอดคล้องของแนวค าถามในการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ปรับปรุงแนวค าถาม ทดลองใช้แนวค าถามกับผู้ที่มี
ลักษณะคล้ายกับกลุ่มเปูาหมาย ปรับแนวค าถามอีกรอบ จึงน ามาใช้ในการสัมภาษณ์จริงกับกลุ่มเปูาหมาย 
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
1) การเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่รายงานการวิจัยของพ้ืนที่หมู่ที่ 1  เทศบาล

ต าบลท่าศาลา รายงานการวิจัยเชิงประเด็น จ านวน ๘ ประเด็น และเอกสารข้อเสนอนโยบายต่างๆ 
2) การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการเข้าพบ ผู้สูงอายุและกลุ่มเข้าสู่วัยสูงอายุในต าบลที่

รับผิดชอบ และจากผู้ดูแลผู้สูงอายุจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น 4 องค์กรหลักที่ดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่เช่น 
อปท. ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน  ชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยการชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ขอความร่วมมือ เมื่อ
ได้รับการยินยอมจึงให้ตอบแบบสอบถามโดยอิสระใช้เวลาประมาณ 45 นาที เมื่อเสร็จแล้วใส่ซองปิดผนึก
ส่งกลับให้ผู้วิจัยโดยตรง 

3) การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยกิจกรรม ประกอบด้วย 3.1 การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
โดยการนัดหมายผู้สูงอายุและกลุ่มเข้าสู่วัยสูงอายุในต าบลและจากผู้ดูแลผู้สูงอายุจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ใช้เวลาประมาณ ๖๐ นาทีต่อกลุ่มและหากผู้ร่วมโครงการวิจัยยินยอมให้ท าการบันทึกเสียง จะท าการ
บันทึกเสียงการท าการสนทนากลุ่มเฉพาะด้วยตลอดจนการสรุปผลการสนทนากลุ่มเฉพาะเป็นระยะ ๆ เพ่ือ
ทดสอบความถูกต้องของข้อมูล  3.2) การสังเกตและสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้สูงอายุและกลุ่มเข้าสู่วัยสูงอายุใน
ต าบลและจากผู้ดูแลผู้สูงอายุจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เวลาประมาณคนละ 30 นาที และหากผู้ร่วม
โครงการวิจัยยินยอมให้ท าการบันทึกเสียง จะท าการบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ด้วย 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 1) ข้อมูลเชิงปริมานใช้
การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ตามแนวทางขอของไมล์และฮิวเบอร์แมน โดยแบ่งการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็น 3 ขั้นตอนคือ การลดทอนข้อมูล การแสดงข้อมูล และ การสรุปข้อมูล ด้วยแผนภาพความคิดต่างๆ 
เพ่ือแสดงให้เห็นกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น โดยเริ่มจากผู้วิจัยอ่านข้อมูลที่ได้
จากการจัดเก็บ แยกแยกเพ่ือให้เห็นองค์ประกอบของข้อมูลทั้งหมด สร้าง Typology เพ่ือจ าแนกข้อมูลให้เห็น
ฉากทัศน์กระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาฯ ใช้ Thematic Analysisเพ่ือจ าแนกประเด็นหลัก 
ประเด็นย่อยในกระบวนการพัฒนาฯ และสร้างแผนภาพสรุปความคิด(Conceptual MAP) เพ่ือแสดงให้เห็น
กระบวนการและผลที่เกิดข้ึน 

จริยธรรมการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ค านึงถึงหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประกอบด้วยหลักความเคารพใน

บุคคล หลักผลประโยชน์หรือไม่ก่ออันตราย และหลักความยุติธรรม โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
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 1. การขอรับรองด้านจริยธรรม หลังจากเขียนข้อเสนอโครงการ ก่อนด าเนินการศึกษา ผู้วิจัย
เสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
 2. ขออนุญาติท าการวิจัยในพ้ืนที่ เมื่อได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้ว  

3. ด าเนินการเก็บข้อมูลตามหลักจริยธรรมให้ความเคารพต่อสิทธิบุคคล ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
     3.1 กระบวนการให้ข้อมูลแก่อาสาสมัครเพ่ือการตัดสินใจเข้าร่วมในโครงการวิจัย โดย
ผู้วิจัยแนะน าตัวเอง บอกจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัย มีผลอย่างไรต่อผู้ให้ข้อมูล ขออนุญาตบันทึกข้อมูล 
และอธิบายให้ชัดว่าข้อมูลที่เก็บนั้นน าไปใช้น าเสนอในภาพรวมเท่านั้น ถ้าผู้ให้ข้อมูลไม่อนุญาตก็จะหยุดเก็บ
ข้อมูลในทันที ผู้ให้ข้อมูลมีสิทธิออกจากการเป็นผู้ให้ข้อมูลได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ในขั้นตอนก่อนเก็บข้อมูล
ต้องท าความเข้าใจกับผู้ให้ข้อมูลว่าข้อมูลส่วนใดที่จะใช้ และใช้อย่างไรในขั้นตอนการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย  

3.2 การชักจูงเพ่ือให้เข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้วิจัยอธิบายผลประโยชน์และผลเสียที่อาจ
เกิดขึ้นให้กับผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลในโครงการวิจัย เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมวิจัยตัดสินใจเองโดยไม่มีการแทรกแซง
ด้านการใช้อ านาจบังคับจากหน่วยงาน หัวหน้างาน เป็นต้น 

3.3 ความเป็นส่วนตัวและการเก็บความลับ ผู้วิจัยระบุข้อมูลในขั้นตอนการให้ข้อมูลแก่
อาสาสมัครให้ชัดเจนว่าข้อมูลที่ได้จะเก็บเป็นความลับ มีการอนุญาติยิยยอมก่อนเก็บข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล
ในภาพรวมเท่านั้น จะไม่ให้มีการสืบค้นข้อมูลไปถึงตัวบุคคลได้ ไม่ระบุชื่ออาสาสมัครลงในทุกขั้นตอนของการ
วิจัยแต่จะใช้รหัสแทนในการบันทึกข้อมูล ยกเว้นกรณีท่ีเป็นข้อมูลทางบวกที่ผู้ให้ข้อมูลต้องการเปิดเผยตัวตน  
      3.4 การให้ความยุติธรรม โดยผู้วิจัยปฏิบัติกับผู้ให้ข้อมูลภายใต้มาตรฐานเดียวกัน 
เพ่ือความเท่าเทียม ไม่ท าให้เกิดการแบ่งแยก ไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ที่ต่างชนชั้น กรณีเกิดความขัดแย้งในชุมชน 
ผู้วิจัยจะวางตัวเป็นกลาง แสดงบทบาทเป็นผู้รับฟังท่ีดีกับท้ังสองฝุาย 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัย “การพัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นต าบลท่า

ศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช”มีวิธีการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลวิจัยแบบเฉพาะเจาะ (Purposive) 
จากผู้ที่มีประสบการณ์ในกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 1) ผู้สูงอายุที่ด าเนินการ
พัฒนาระบบแล้วและผู้ดูแลผู้สูงอายุ เช่น ครอบครัว และเพ่ือนบ้าน  2) ผู้ดูแลผู้สูงอายุจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 ภาคีเครือข่ายที่ด าเนินการพัฒนาระบบ และผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาระบบ เช่น ครอบครัว เพื่อนบ้าน ผลการวิจัยที่ได้สามารถสรุปได้ดังนี้ 

   4.1 สถานการณ์ก่อนการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นของต าบลท่าศาลา 
อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอย่างไร 
   4.2 กระบวนการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นของต าบลท่าศาลา อ าเภอท่า
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอย่างไร 

4.3 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ ของท่าศาลา อ าเภอท่า
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอย่างไร 

  4.4 รูปแบบการด าเนินงานของชุมชนท้องถิ่น ของต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นอย่างไร 

   4.5 นวัตกรรมส าหรับการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ของต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอย่างไร 

 

4.1 สถานการณ์ก่อนการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ของต าบลท่าศาลา 
อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอย่างไร 

จากการส ารวจผู้สูงอายุมีจ านวนประชากรผู้สูงอายุสูงสุด  678  คน  คิดเป็นร้อยละ 23.6 

ของจ านวนประชากรทั้งหมด  แบ่งเป็นเพศชายร้อยละ  39.7 เพศหญิงร้อยละ 60.3 ของจ านวนประชากร

ผู้สูงอายุ              

สถานะภาพของผู้สูงอายุ  มีสถานภาพสมรสร้อยละ 59.8 หม้ายร้อยละ 22.3 หย่า/แยกกัน

อยู่ร้อยละ 1.3  โสดร้อยละ  16.6  

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่นับถือ  ศาสนาพุทธร้อยละ  99.8  ศาสนาอิสลามร้อยละ  0.2  

ระดับการศึกษาของผู้สูงอายุ  เรียนแต่ไม่จบประถมต้นร้อยละ 6.2 จบประถมต้นร้อยละ 

43.9 จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ  13.7  จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ  10.4  จบประกาศนียบัตร/เทียบเท่า

ร้อยละ 10.6  จบปริญญาตรีร้อยละ  14.1  เรียนแต่ไม่จบประถมต้นร้อยละ  6.2   
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ความสามารถในการอ่านเขียนของผู้สูงอายุ  อ่านออก/เขียนได้  94.7  อ่านออก/เขียนไม่ได้

รอ้ยละ  4.9  อ่านไม่ออก/เขียนไม่ได้ร้อยละ  0.4  

สถานะทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ ไม่ได้ท างานร้อยละ  53.6   ท างานเชิญเศรษฐกิจร้อยละ  

46.4 

รายได้ของผู้สูงอายุ ไม่มีรายได้ ร้อยละ 2.6 มีรายได้ ร้อยละ 97.4 รายได้เพียงพอร้อยละ 

89.6 ไม่เพียงพอร้อยละ  10.4  ไม่มีหนี้สินร้อยละ  94.7  มีหนี้สินร้อยละ  5.3 

สถานะทางด้านสุขภาพ ความสามารถในการมองเห็น  เห็นชัดเจนร้อยละ 80.5 เห็นไม่

ชดัเจนร้อยละ 18.6 มองไม่เห็น ร้อยละ  0.9   ความสามารถในการได้ยิน ได้ยินชัดเจนร้อยละ 88.6 ได้ยินไม่

ชัดเจนร้อยละ 10.4 ไม่ได้ยิน ร้อยละ  1.0 

ความสามารถในการท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีไม่

ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน  ร้อยละ  92.3 ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้ปานกลางต้องการความ

ช่วยเหลือจากผู้อื่น ร้อยละ  6.7 ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้น้อยหรือไม่ได้เลยต้องการความช่วยเหลือ

จากผู้อื่น  ร้อยละ  1.0 

พฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ การออกก าลังกายที่เหมาะสม  ไม่ได้ท า  ร้อยละ 13.1  

ได้ท า  ร้อยละ  86.9 

พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ  พฤติกรรมดีมาก ร้อยละ 53.8 

พฤติกรรมดี ร้อยละ 31.4 พฤติกรรมปานกลาง  ร้อยละ 10.9  ควรเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้ดีขึ้น  

ร้อยละ  3.9 

พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ การสูบบุหรี่  ไม่เคยสูบเลย ร้อยละ  85.4  ปัจจุบัน

ยังสูบ ร้อยละ  2.9  เคยสูบ ร้อยละ  11.7 การดื่มแอลกอฮอล์  ไม่เคยดื่ม  ร้อยละ  81.8  ดื่มเป็นบางครั้ง  

ร้อยละ  4.3  ดื่มทุกวัน  ร้อยละ  0.7  เคยดื่ม  ร้อยละ  13.2 การเสี่ยงต่อการหกล้ม Thai - FRAT ไม่เสี่ยงต่อ

การหกล้ม  ร้อยละ  83.1 เสี่ยงต่อการหกล้ม  ร้อยละ  16.9 

สุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพจิตตามแบบประเมินสภาพจิตจุฬา 

Chula  Mental  Test  สภาพจิตผิดปกติ  ร้อยละ  4.5  สภาพจิตปกติ  ร้อยละ  95.5 การประเมินภาวะ

ซึมเศร้าในผู้สูงอาย ุ ไมเ่ป็นโรคซึมเศร้า  ร้อยละ  94.3 มีความเสี่ยงหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า ร้อยละ  

5.7 
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4.2 กระบวนการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นของต าบลท่าศาลา อ าเภอท่า
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอย่างไร 

จากการทบทวนแนวทางการพัฒนาและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
ท้องถิ่นต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีแนวทางในการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายู 
ดังนี้ 

แนวทางแรก 6 ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย  
1. การพัฒนาศักยภาพ 
2. การพัฒนาสภาพแดล้อมที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุ 
3. การพัฒนาระบบบริการ 
4. การจัดตั้งกองทุนหรือจัดให้สวัสดิการช่วยเหลือกัน 
5. การพัฒนาน าใช้ข้อมูลในการส่งเสริมแก้ปัญหาส าหรับผู้สูงอายุ 
6. การพัฒนากฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติเพ่ือหนุนเสริมการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้ระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
แนวทางท่ี ๒ ชุดปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ 5 อ. 5 ก. สูงวัยสร้างเมือง สรุปได้ตาม

ตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 การพัฒนางานและกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ต าบลท่าศาลา  

ตาม 10 ชุดปฏิบัติการการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 5 อ. 5 ก. สูงวัยสร้างเมือง 

ลักษณะงานและกิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

อ. ที่ 1 การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
1.1 ใช้ความรู้ภูมิปัญญา สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ ท าน้ ามันเขียวไพร (น้ ามัน
เปลือกมังคุด) กิจกรรมท าสายคล้องแมส
จากลูกปัด และการท าน้ ายาล้างจานจาก
น้ าหมักธรรมราชาติ 
1.2 ฝึกทักษะผู้สูงอายุและครอบครัว ใน
เขตเทศบาลต าบลท่าศาลา เพ่ือสร้าง
อาชีพ  ฝึกท าน้ ามันเขียวไพร (น้ ามัน
เปลือกมังคุด) กิจกรรมท าสายคล้องแมส
จากลูกปัด และการท าน้ ายาล้างจานจาก
น้ าหมักธรรมราชาติ 
1.3 สนับสนุนให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

- เพ่ือส่งเสริมการฝึก
อาชีพของผู้สูงอายุ  
ในเขตเทศบาล
ต าบลท่าศาลา 
 

- สามารถส่งเสริม
การฝึกอาชีพของ
ผู้สูงอายุ ในเขต
เทศบาลต าบลท่า
ศาลา 
 

ผู้สูงอายุมีทักษะ
และความรู้ในการ
ท าน้ ามันเขียวไพร 
กิจกรรมท าสาย
คล้องแมสจาก
ลูกปัด และการท า
น้ ายาล้างจานจาก
น้ าหมักธรรมชาติ 
 



53 
 

 
 

ต าบลท่าศาลารวมกลุ่มอาชีพเสริม   
ผู้ร่วม เทศบาลต าบลท่าศาลา, ชมรม
ผู้สูงอายุ 
 
 
อ. ที่ 2 อาหารส าหรับผู้สูงอายุ 
 

1.1 ครัวเรือนผู้สูงอายุใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ผลิตอาหารเอง เช่น ปลูก
ผักสวนครัวรั้วกินได้ เลี้ยงสัตว์ แปร
รูปอาหาร เป็นต้น และพัฒนาเป็น
ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ผู้สูงอายุและครอบครัวประกอบ
อาหารและบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ 

1.3 ผู้ร่วม เทศบาลต าบลท่าศาลา,  
     ชมรมผู้สูงอายุ 
 

 
- เพ่ือสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  
- เพ่ือสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุและครอบ 
ครวัประกอบอาหาร
และบริโภคอาหารเพ่ือ
สุขภาพ 

 
- สามารถ
สนับสนุนให้
ผู้สูงอายุใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  
- ผู้สูงอายุและ
ครอบครัวประกอบ
อาหารและบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ 

 
ผู้สูงอายุบริโภค
อาหารที่ผลิตเอง
และอาหารเป็น
อาหารเพื่อสุขภาพ 

ตารางท่ี 2 การพัฒนางานและกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ต าบลท่าศาลา  

ตาม 10 ชุดปฏิบัติการการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 5 อ. 5 ก. สูงวัยสร้างเมือง (ต่อ) 

ลักษณะงานและกิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

อ. ที่ 3 การส่งเสริมการออกก าลังกายผู้สูงอายุ 

1.1 สนับสนุนให้ผู้สูงอายุในเขต

เทศบาลต าบลท่าศาลา  ออกก าลัง

กายทุกวันและทุกโอกาส ทั้งออก

ด้วยตนเองท่ีบ้าน และร่วมกิจกรรม

กลุ่มออกก าลังกาย   

1.2 สร้างผู้น า  แกนน ากลุ่มออกก าลัง

กายในชุมชน 

1.3 รับสมัครผู้สูงอายุที่สนใจเป็น 

        ต้นแบบออกก าลังกาย 

- เพ่ือสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุในเขต         
เทศบาลต าบลท่าศาลา 
ออกก าลังกาย 
เพ่ือสร้างสุขภาพ 
- เพ่ือส่งเสริมการใช้ 
ทุนทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมาประยุกต์ 
เพ่ือออกก าลังกาย 
- เพ่ือเสริมสร้างสุข 

- ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลท่าศาลา มีสุข 
ภาพที่ดี 
- สามารถน าวัฒนธรรม
ท้องถิ่น มาประยุกต์      
เพ่ือออกก าลังกาย 
 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบล          
ท่าศาลา มีสุขภาพ
ที่ด ี



54 
 

 
 

1.4 ส่งเสริมการฝึกสมอง  กล้ามเนื้อ

สนับสนุนการฝึกทักษะอาสาสมัคร

ในการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสร้าง

เสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ  

โครงการออกก าลังกาย โดยศิลปะ

พ้ืนบ้าน (มโนราห์) 

1.5 สนับสนุนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

การออกก าลังกาย  กะลานวดเท้า 

        ผู้ร่วม เทศบาลต าบลท่าศาลา,    
        ชมรมผู้สูงอายุ 
 

ภาพที่ดีของผู้สูง          
อายุทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ 
- เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพ ส่งเสริม     
ภูมิปญัญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น      
ให้ด ารง 
สืบทอดต่อไป 
 

1.6 สนับสนุนให้ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลท่าศาลา  ออกก าลัง
กายทุกวันและทุกโอกาส ทั้งออก
ด้วยตนเองท่ีบ้าน และร่วม
กิจกรรมกลุ่มออกก าลังกาย   

1.7 สร้างผู้น า  แกนน ากลุ่มออกก าลัง
กายในชุมชน 

1.8 รับสมัครผู้สูงอายุที่สนใจเป็น 
        ต้นแบบออกก าลังกาย 

1.9 ส่งเสริมการฝึกสมอง  กล้ามเนื้อ
สนับสนุนการฝึกทักษะอาสาสมัคร
ในการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสร้าง
เสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ  
โครงการออกก าลังกาย โดยศิลปะ
พ้ืนบ้าน (มโนราห์) 

1.10 สนับสนุนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การออกก าลังกาย  กะลานวดเท้า 

        ผู้ร่วม เทศบาลต าบลท่าศาลา,    
        ชมรมผู้สูงอายุ 
 

- เพ่ือสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุในเขต         
เทศบาลต าบล         
ท่าศาลา ออกก าลังกาย 
เพ่ือสร้างสุขภาพ 
- เพ่ือส่งเสริมการใช้  
ทุนทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมาประยุกต์  
เพ่ือออกก าลังกาย 
- เพ่ือเสริมสร้างสุข  
ภาพที่ดีของผู้สูง          
อายุทั้งด้านร่างกาย 
และจิตใจ 
- เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพ ส่งเสริม    
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น     
ให้ด ารง 
สืบทอดต่อไป 
 
 

- ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลท่าศาลา 
มีสุขภาพที่ดี 
- สามารถน าวัฒน       
ธรรมท้องถิ่นมา
ประยุกต์เพ่ือออก         
ก าลังกาย 
 
 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบล          
ท่าศาลา มีสุขภาพ
ที่ด ี
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อ. ที่ 4 การออมเพื่อผู้สูงอายุ 

1.1 ออมเพื่อตนเอง  เช่น  ออมกบัชมรม  
ออมกบัธนาคารทัว่ไป 

     ผู้รว่ม เทศบาลต าบลท่าศาลา,  
     ชมรมผู้สูงอายุ 
 

- เพื่อสนบัสนุนให้
ชมรมผูสู้งอายทุ  า
กิจกรรมการออม 

- มีการรวมตวั
จดัตั้งกลุ่มออม 

กองทุนวันละ 1 
บาท 

อ. ที่ 5 อาสาสร้างเมือง 

1.1 เป็นผูน้ า  แกนน ากลุ่มอาสาดูแล
เยีย่มบา้นเพื่อนผูสู้งอายใุนชุมชน
ฝึกทกัษะการดูแลตนเองและผูอ่ื้น 

     ผูร่้วม เทศบาลต าบลท่าศาลา,  
     ชมรมผูสู้งอายุ 

- เพ่ืออบรมจิตอาสา
ดูแลผู้สูงอายุและ ออก
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการภายในเขต
เทศบาลต าบลท่าศาลา 

- จิตอาสาดูแล
ผู้สูงอายุและออก
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ 

ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลท่าศาลาได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึง 

ตารางท่ี 2 การพัฒนางานและกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ต าบลท่าศาลา 

ตาม 10 ชุดปฏิบัติการการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 5 อ. 5 ก. สูงวัยสร้างเมือง (ต่อ) 

ลักษณะงานและกิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

ก. ที่ 1 การลดอุบัติเหตุ 
 

1.1 การดูแลส่งเสริมสุขภาพ  และฟ้ืนฟู
สภาพร่างกายผูสู้งอาย ุ เช่น  
ส่งเสริมการออกก าลงักาย 

1.2 สนบัสนุนใหมี้บริการตรวจคดั
กรอง  เบาหวาน  ความดนัโลหิตสูง
ความเครียดและสุขภาพจิต  
ความสามารถในการช่วยตวัเอง  ขอ้
เส่ือม เป็นตน้  ท่ีเฉพาะต่อผูสู้งอาย ุ

ผู้ร่วม เทศบาลต าบลท่าศาลา, ชมรม
ผู้สูงอายุ 
 
 
 

 
- เพ่ือส่งเสริมการออก
ก าลังของผู้สูง        
อายุ ในเขตเทศบาล
ต าบลท่าศาลา 

- เพ่ือสนับสนุนใหมี้
บริการตรวจคดั         
กรองโรคท่ีเฉพาะต่อ
ผูสู้งอาย ุ

 
- สามารถส่งเสริมการ
ออกก าลัง   ของ
ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล           
ต าบลท่าศาลา 
- สามารถสนับสนุน

ใหมี้บริการตรวจคดั
กรองโรคท่ีเฉพาะ
ต่อผูสู้งอายุ 

 
ผู้สูงอายุสุขภาพ
ร่างกายที่ดี  และ        
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ 
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ก. ที่ 2 การพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ 
1.1 ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล             

ท่าศาลาเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียน
ผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิต) 

1.2 สนับสนุนให้โรงเรียนผู้สูงอายุ (มหา
ลัยชีวิต) มีหลักสูตร  ตารางเรียนรู้ 

1.3 การเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้
เรื่องท่ีตนเองเชี่ยวชาญ เช่น  
สานตะกร้า ออกแบบลายผ้าไหม 
เพาะพันธุ์กล้าไม้ ทอเสื่อ ท าไม้
กวาด เป็นต้น 

      ผู้รว่ม เทศบาลต าบลท่าศาลา,    
      ชมรมผู้สูงอายุ 

- เพ่ือสนับสนุนผู้สูง 
อายุในเขตเทศบาล
ต าบลท่าศาลาเข้า 
ร่วมกิจกรรมในโรง 
เรียนผู้สูงอายุ  
(มหาลัยชีวิต) 
- เพ่ือสนับสนุนให้
โรงเรียนผู้สูงอายุ         
(มหาลัยชีวิต) มี
หลักสูตร ตาราง 
เรียนรู้ 
- เพ่ือสนับสนุนผู้สูง 
อายุเข้าร่วมเป็น
วิทยากรให้ความรู้ 

- เทศบาลต าบลท่า
ศาลาสามารถ  
พลักดันผู้สูงอายุใน 
เขตเทศบาลต าบล 
ท่าศาลาเข้าร่วม
กิจกรรมในโรงเรียน
ผู้สูงอายุ(มหาลัยชีวิต) 
- โรงเรียนผู้สูงอายุ 
(มหาลัยชีวิต)  มี
หลักสูตร ตาราง 
เรียนรู้ 
- ผู้สูงอายุเข้าร่วม
เป็นวิทยากรให้
ความรู้ 

มีโรงเรียนผู้สูงอายุ 
(มหาลัยชีวิต) ใน
เขตเทศบาลต าบล
ท่าศาลา มีหลักสูตร
ตรงตามความ
ต้องการขอผู้สูงอายุ   

 
ตารางท่ี 2 การพัฒนางานและกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ต าบลท่าศาลา  

ตาม 10 ชุดปฏิบัติการการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 5 อ. 5 ก. สูงวัยสร้างเมือง (ต่อ) 

ลักษณะงานและกิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

ก. ที่ 3 การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ 
1.1 รับสมัครผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

ต าบลท่าศาลาเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ของชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม 
เช่น การท ากิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ การออม  

1.2 ส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุเป็นจิต
อาสา สวดมนต์ นั่งสมาธิ ออกก าลัง
กาย ตรวจสุขภาพ 

ผู้ร่วม เทศบาลต าบลท่าศาลา, ชมรม
ผู้สูงอายุ 
 

-เพ่ือสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุรวมกลุ่ม
ท าอาสา เพ่ืองาน
สาธารณะ 

- สามารถพลักดัน
ผู้สูงอายุใน 
ชุมชนเข้าร่วมชมรม 
และเข้าร่วม ท า
กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ 

ผู้สูงอายุเข้าร่วม
ชมรมและมีการร่วม
กลุ่มทางสังคมที่
ก่อให้เกิดประโยชน์
สาธารณะ 
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ก. ที่ 4  การดูแลต่อเนื่อง 

1.1 เตรียมตวัส าหรับการเขา้สู่วยัสูงอาย ุ 
เช่น  การเขา้ร่วมฝึกอบรมเตรียม
ความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ  
สังคม  จิตวญิญาณ  เป็นตน้ 

ผูร่้วม เทศบาลต าบลท่าศาลา, ชมรม
ผูสู้งอาย ุ

เพื่อใหค้วามรู้ผูท่ี้
ก  าลงัเขา้สู่วยั
ผูสู้งอาย ุ

ผู้ที่ก าลังเข้าสู่วัยสูง 
อายุ สามารถเตรียม
ความพร้อม    
ทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ เพ่ือเข้าสู่ 
ผู้สูงวัย 

ผู้ที่ก าลังเข้าสู่วัย
สูงอายุ  สามารถ
เตรียมความพร้อม
เข้าสู่วัยสูงอายุ
สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมกับผู้สูงอายุ
ในชมรมได้ 

ก. ที่ 5  กายอุปกรณ์ 

1.1 เทศบาลต าบลท่าศาลาผลิตอุปกรณ์
การออกก าลงักาย เพื่อบริหาร ฟ้ืนฟู
ขอ้และกลา้มเน้ือดว้ยวสัดุท่ีมีใน
ทอ้งถ่ิน ผูร่้วม เทศบาลต าบลท่า
ศาลา, ชมรมผูสู้งอาย ุ

เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลงัดว้ยกาย
อุปกรณ์ เพื่อ
บริหารฟ้ืนฟูขอ้
และกลา้มเน้ือ 

ผู้สูงอายุได้ประโยชน์
จาก การออกก าลัง 
กายโดยใช้    กาย
อุปกรณ์ 

ผู้สูงอายุมีวัสดุที่
ผลิตจากท้องถิ่น  
ใช้ในออกก าลังกาย 

 
4.3 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุของต าบลท่าศาลา อ าเภอท่า
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอย่างไร 

จากการวิเคราะห์ศักยภาพและทุนทางสังคมในการดูแลผู้สูงอายุของต าบลท่าศาลา มีการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุของต าบลท่าศาลา โดยได้ด าเนินการจัดท าระบบดูแล

ผู้สูงอายุตามรายการ ดังนี้  

ด้านพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

  1. จัดตั้งมหาลัยชีวิตเทศบาลต าบลท่าศาลา และมีหลักสูตรการเรียนรู้ ครอบคลุมการเรียนรู้

ด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ ด้านอาชีพ ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

2. การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ท าหน้าที่ช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือผู้สูงอายุ

ครอบคลุมทุกดา้น ได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม และสุขภาพ 

3. การพัฒนาทักษะและด าเนินกิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ในชุมชน ให้การดูแลช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุในลักษณะที่แตกต่างกันครอบคลุมปัญหาและความต้องการ และทุกสภาวะสุขภาพ เช่น โครงการเพ่ือ

เยี่ยมเพ่ือน 

4. จัดให้มีการค้นหา และสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้น าในด้านต่างๆ ให้เป็น

วิทยากรถ่ายทอดหรือจัดการเรียนรู้ เช่น นางจุฑาพร ไทยสุชาติ ประธานชมรมผู้สูงอายุ ด าเนินการบริหาร
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กิจการชมรม นางจิตติพร จีระประเสริฐ ผู้น าเต้นแอโรบิค  น.ส.เพ็ญศรี หาญสวัสดิ์ ผู้น าในการท าน้ าหมักชี

ภาพ 

5. สนับสนุนให้มีกิจกรรมเสริมตามโอกาส หรือพัฒนาทักษะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ส าหรับผู้สูงอายุ

ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม เช่น มีกิจกรรมทุกวันส าคัญทางศาสนา  และมีการจัด

ประชุมประจ าเดือนทุกวันศุกร์ที่สองของเดือน 

6. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างรายได้  สนับสนุนให้ในชุมชน

รวมกลุ่มสร้างอาชีพ  และหารายได้เสริม จัดโครงการสร้างอาชีพ เช่น โครงการท าน้ ามันเขียวสมุนไพร ท า

น้ ายาล้างจานจากน้ าหมักธรรมชาติ ท าสายคล้องแมสจากลูกปัด เป็นต้น 

7. ฝึกอบรมผู้เตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุและผู้สูงอายุให้มีความรู้และทักษะการดูแลตนเองได้ตาม

ภาวะสุขภาพ 

8. จัดท าหลักสูตรและคู่มือการอบรมผู้สูงอายุและผู้ดูแลต่างๆ เช่น หลักสูตรและคู่มือการ

ดูแลตนเอง 

ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ 

9. สนับสนุนให้มีกิจกรรมการลดรายจ่ายในครัวเรือนผู้สูงอายุ 

10. สนับสนุนให้มีศูนย์กีฬา หรือศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ หรือลานกิจกรรม ส าหรับผู้สูงอายุ

พร้อมอุปกรณ์ และวิทยากรหรือผู้ฝึกสอน 

ด้านการพัฒนาระบบบริการ 

11. จัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านตามความจ าเป็น เช่น การดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพ ช่วย

ดูแลกิจวัตรประจ าวัน การช่วยพื้นฟูสภาพ บริการด้านการแพทย์ 

12. การจัดบริการสุขภาพหลายรูปแบบ เช่น การให้ค าปรึกษาเรื่องสุขภาพ การเข้าถึงสิทธิ

ต่างๆ สิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมาย 

13. มีศูนย์บริการหรือศูนย์ประสาน ให้ยืมอุปกรณ์จ าเป็นในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ 

14. สนับสนุนการด าเนินการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน และ ผู้สูงอายุที่ติดเตียง 

รวมถึงจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย ส าหรับผู้สูงอายุแก่

ผู้สูงอายุ 

ด้านการจัดตั้งกองทุนหรือจัดให้สวัสดิการช่วยเหลือกัน 

15. สนับสนุนให้กองทุน องค์กรการเงินในชุมชน สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพ ดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมอาชีพ 

16. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการที่จัดโดยชุมชน 
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17. สนับสนุนการจัดการตลาดในชุมชนทั้งตลาดอาหารและตลาดจ าหน่ายผลผลิตเพ่ือให้เกิด

การซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าในชุมชน และนอกชุมชน เป็นต้น 

ด้านการพัฒนาน าใช้ข้อมูลในการส่งเสริมแก้ปัญหาส าหรับผู้สูงอายุ 

18. จัดท าระบบข้อมูลชุมชนที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบครบถ้วนครอบคลุมเพ่ือน าใช้

สนับสนุนช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ เช่น ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสถานะสุขภาพ ข้อมูลทุนและศักยภาพ 

19. จัดท าระบบข้อมูล ระบบสื่อสารที่สนับสนุน ให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการได้ง่าย รวดเร็ว และ

มีประสิทธิภาพ 

ด้านการพัฒนากฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติเพื่อหนุนเสริมการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้ระบบการดูแลผู้สูงอายุ 

20. สนับสนุนผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะทั้งเวทีการประชุม

ทั่วไป และประชุมเฉพาะเรื่องส าหรับผู้สูงอายุ 

21. จัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่มีงาน กิจกรรมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ

ผู้สูงอายุ 

    

4.4 รูปแบบการด าเนินงานของชุมชนท้องถิ่นเครือข่ายของต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอย่างไร 
   รูปแบบการด าเนินงานของชุมชนทอ้งถ่ินเครือข่ายของต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหดั
นครศรีธรรมราช ในการดูแลผูสู้งอายุใชชุ้ดปฏิบติัการพฒันาระบบดูแลผูสู้งอายุ 5 อ. 5 ก. สูงวยัสร้างเมือง 
ดังนี้ 
   อ.ที่ 1 การส่งอาชีพผู้สูงอายุ มีการจัดท าโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการท าน้ ามันเขียว
สมุนไพร กิจกรรมท าสายคล้องแมสจากลูกปัด กิจกรรมท าน้ ายาล้างจานจากน้ าหมักธรรมชาติ 
   อ. ที่ 2 อาหารส าหรับผู้สูงอายุ ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการเลือกรับประทานอาหารที่เป็น
ประโยชน์ 
   อ. ที่ 3 การส่งเสริมการออกก าลังกายผู้สูงอายุ มีการจัดสถานที่ออกก าลังกายให้กับผู้สูงอายุ 
จัดโครงการส่งเสริมการออกก าลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุโดยใช้ศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้(มโนราห์) และการใช้
ผ้าขาวม้า 
   อ. ที่ 4 การออมเพ่ือผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการของผู้สูงอายุ 
   อ. ที่ 5 อาสาสร้างเมือง จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเพ่ือนเยี่ยมเพื่อน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้าน
ต่างๆ เช่น การออกก าลังกาย การท าน้ ายาล้างจาน การท าน้ าหมัก เป็นต้น 
   ก. ที่ 1 การลดอุบัติเหตุ ให้มีบริการตรวจคัดกรอง  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูงความเครียด
และสุขภาพจิต  ความสามารถในการช่วยตัวเอง  ข้อเสื่อม เป็นต้น   
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   ก. ที่ 2 การพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ มีโรงเรียนผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิต) ในเขตเทศบาลต าบล
ท่าศาลา มีหลักสูตรตรงตามความต้องการขอผู้สูงอายุ   
   ก. ที่ 3 การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเข้าร่วมชมรมและมีการร่วมกลุ่มทางสังคมที่
ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ 
   ก. ที่ 4  การดูแลต่อเนื่อง ผู้ที่ก าลังเข้าสู่วัยสูงอายุ  สามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุในชมรมได ้
   ก. ที่ 5  กายอุปกรณ ์มีการจัดตั้งธนาคารกายอุปกรณ ์

 
4.5 นวัตกรรมส าหรับการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นของต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอย่างไร 
  การศึกษาวิจัย “การพัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นต าบลท่า
ศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผู้วิจัยจัดท านวัตกรรมส าหรับการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน
ท้องถิ่นของต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ 

1. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการท าน้ ามันเขียวสมุนไพร 
                       ปัจจุบันประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรด้านการเกษตรและพืชสมุนไพรเป็นส าคัญ 
ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้มีการน าพืชสมุนไพร และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาให้มีศักยภาพมาก
ขึ้น ความตื่นตัวของประชาชนในประเทศ ในการน าสมุนไพรมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายและหลากหลาย
รูปแบบ เพ่ือน าสมุนไพรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยาสมุนไพร (ยารักษาโรคต่างๆ) ผลิตภัณฑ์
ประเภทสูดดม (น ามันเขียว พิมเสนน้ า ยาหม่อง ยาดม) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม (แชมพู ครีมบ ารุงผม) 
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวพรรณ (สบู่ โลชั่น ครีมบ ารุงผิว) ผลิตภัณฑ์กันยุง (ยาจุดกันยุง ตะไคร้หอม) หรือใช้เป็น
ส่วนผสมในการท าผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ให้มีสรรพคุณที่ดีตามความต้องการและปลอดภัยจาก
สารพิษตกค้าง เป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสมุนไพรไปพร้อมกัน    
                 ด้วยเหตุนี้ทางกองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลท่าศาลา ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ได้ตระหนัก
ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้สมุนไพรและการน ามาแปรรูป ก่อให้เกิดองค์ความรู้ ดึงองค์ความรู้ ภูมิ
ปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการท าน้ ามัน
เขียวสมุนไพรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ส่งเสริมทักษะในการเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดและ
สรรพคุณของสมุนไพร ทั้งยังสามารถน าความรู้ที่ได้อบรมมาต่อยอดเป็นอาชีพเสริม เพ่ือสร้างรายได้ให้กับคน
ในครอบครัวและคนในชุมชน ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบในการท างานเป็นกลุ่มหรือการรวมตัวของคนในชุมชน เปิด
โอกาสให้คนในชุมชนได้รวมตัวกันท ากิจกรรมและรวมกลุ่มสร้างอาชีพ เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ และได้เผยแพร่แนวคิดใหม่ๆ เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาจากการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการท า
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น้ ามันเขียวสมุนไพร มาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการ
สร้างรายไดใ้ห้กับครอบครัวและชุมชนต่อไป 
 

เป้าหมายของโครงการฯ   
  เป้าหมายของโครงการฯ ประกอบด้วย 
  1) เทศบาลสามารถส่งเสริมการรวมกลุ่มในการท ากิจกรรมของผู้สู งอายุ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

2) เทศบาลสามารถสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเป็นอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน  ทั้ง  6  ชุมชน
3) เทศบาลสามารถเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสมุนไพร ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 

ท้องถิ่นให้ด ารงสืบทอดต่อไป   
                      4) เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง 
  กลุ่มเป้าหมายในโครงการฯ   

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าศาลา  
วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการฯ  

  วัตถุประสงค์ของโครงการฯ  
           1) เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มในการท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ 
  2) เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเป็นอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุ 
  3) เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสมุนไพร ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด ารง
สืบทอดต่อไป 
  4) เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง 
  ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการฯ 
  โครงการ “ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการท าน้ ามันเขียวสมุนไพร” มีผลลัพธ์ และตัวชี้วัด เพ่ือให้
คณะท างานเทศบาลต าบลท่าศาลา ได้ด าเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ รายละเอียดดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการฯ 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
1) ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่ม
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน 
ท าประโยชน์ให้แก่ชุมชน
และสังคม 

1.1) ผู้สูงอายุ  ทั้ง  6  ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลท่าศาลา  ที่เป็นสมาชิก
ในชมรมผู้สูงอายุ   
1.2) ผู้สูงอายุสามารถเสนอโครงการให้ตรงกับความต้องการและก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่คนในชุมชนเอง  
1.3) คณะท างานสามารถจัดท าโครงการได้ตามความต้องการของผู้สูงอายุ 
1.4) โครงการที่จัดท าสามารถส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ  และ
เป็นการรวมกลุ่มที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชน  
 

2) ผู้สูงอายุมีอาชีพเสริม 
เพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย 

2.1) เกิดผู้สูงอายุแกนน าสร้างการเปลี่ยนแปลงเพิ่มอาชีพให้แก่คนในชุมชน 
2.2) ผู้สูงอายุในครัวเรือนสามารถสร้างรายได้จากอาชีพเสริม 
2.3) ผู้สูงอายุที่ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้  สามารถน ามาเป็นอาชีพหลักสร้าง
รายได้ให้กับตนเอง 
 

3) ส่งเสริมภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด ารง
สืบทอดต่อไป 

3.1) เกิดเป็นภูมิปัญญาของคนในชุมชน  ทั้ง  6  ชุมชน 
3.2) มีผู้สูงอายุที่เป็นแกนน าชุมชน  ร่วมกันส่งเสริมเพ่ือพัฒนาต่อไปเป็น
อาชีพภายในชุมชนเอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของชุมชนเอง 
3.3) ผู้สูงอายุสามารถเผยแพร่วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาของชุมชนและสามารถ
ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังได้ 

4) ส ร้ า ง ศั ก ยภ าพขอ ง
ผู้ สู ง อ า ยุ ใ ห้ มี สุ ข ภ า พ
แข็งแรง สุขภาพจิตดีและ
อยู่ ใ น สั ง ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ความสุข 

4.1) ผู้สูงอายุในชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองมากข้ึน 
 - ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มกันท ากิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี 
 - ผู้สูงอายุสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 - ผู้สูงอายุสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในกับชุมชนได้ 

 
2. โครงการการออกก าลังกายโดยศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ 

                      ปัจจุบันประเทศไทยมีการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านที่มีอยู่อย่างหลากหลาย 
แตกต่างกันตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคต่างๆ ที่สืบทอดกันมา ในการส่งเสริมสุขภาพมีการน ามาประยุกต์ใช้
ในการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ ซึ่งวัยผู้สูงอายุมีข้อจ ากัดในการออกก าลังกาย ในภาคใต้การ
ออกก าลังกายโดยศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านมโนราห์ รองเง็ง ตารีกีปัส เป็นการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาที่เป็น
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ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านที่เป็นที่นิยมของคนในภาคใต้ เป็นศิลปะการแสดงที่สืบต่อจากบรรพบุรุษตามวิถีชีวิต
ภาคใต้ ซึ่งมีการผสมผสานเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านไว้อย่างเป็นองค์รวม 
นับว่าเป็นการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมและความรู้ทางด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู เพ่ือดัดแปลงและคิดค้นเป็นท่า
ออกก าลังกายได้อย่างลงตัวและเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ เป็นอัตลักษณ์ในการออกก าลังกายที่แสดงความเป็น
ตัวตนของแต่ละชุมชนในภาคใต้ แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์ของชุมชน อีกทั้งนอกจากจะเป็นการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้แล้ว ยังส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ เป็นนวัตกรรมใหม่ในการออก
ก าลังกายและสร้างเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีด้วย ด้วยเหตุนี้ทางเทศบาลต าบลท่าศาลาได้
ตระหนักเห็นความส าคัญของการออกก าลังกายโดยศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน จึงได้จัดท าโครงการการออกก าลัง
กายโดยศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ขึ้น เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายใน
ท้องถิ่นเป็นการพัฒนาทักษะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้น าภูมิปัญญาที่มี
อยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับการส่งเสริมสุขภาพมากยิ่งข้ึน 
                  ดังนั้นเทศบาลต าบลท่าศาลา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดูแลส่งเสริม
ประชาชน จึงได้คิดจัดท าโครงการการออกก าลังกายโดยศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ ในรูปแบบของการรวมกลุ่มของ
ผู้สูงอายุ เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มของผู้สูงอายุเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน จะได้รับ
ความรู้ ส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ ซึ่งจะส่งผลทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น และยังสามารถน าความรู้ที่ได้มาต่อยอด พัฒนาศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านให้ด ารงอยู่คู่กับ
ชุมชน เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุให้ความสนใจและมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต เปิดโอกาสให้สมาชิกของกลุ่ม
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่พัฒนาทักษะในการดูแลตนเองที่จ าเป็น เพ่ิมพูนความรู้ ฝึกประสบการณ์ในการด าเนินกิจกรรม 
ได้รับแนวคิดใหม่ๆ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุมีความสุข เกิดทักษะในการดูแล
ตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ให้เป็นภาระแก่ครอบครัว ชุมชนและสังคม เพ่ือน าความรู้จากการฝึกอบรม มา
พัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านคุณภาพชีวิต ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยอยู่บน
พ้ืนฐานแนวคิดที่ว่า “ผู้สูงอายุมีคุณค่าและมีศักยภาพ ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีส่วนร่วมท า
ประโยชน์ให้สังคม และส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้สูงอายุ สาระการ
เรียนรู้จะต้องท าให้ผู้สูงอายุสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตปัจจุบัน เพ่ิมโอกาสในการรวมกลุ่มในลักษณะ
เครือข่ายหรือชุมชน” ซึ่งเป็นการยกระดับการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน เพ่ือให้ผู้สูงอายุมองเห็น
คุณค่าและความส าคัญของตนเอง และชุมชนประจักษ์ในศักยภาพและพลังของผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้
ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรีและมีความสุข จึงจัดท าโครงการการออกก าลังกายโดยศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ข้ึน 

เป้าหมายของโครงการฯ   
  เป้าหมายของโครงการฯ ประกอบด้วย 
  1)  เทศบาลสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ออกก าลังกายเพ่ือสร้างสุขภาพ 
                2) แกนน าในชุมชนสามารถร่วมกันส่งเสริมการใช้ทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์เพ่ือ
ออกก าลังกาย 
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                3) เทศบาลส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
                4)  เสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ด ารงสืบทอดต่อไป 
  กลุ่มเป้าหมายในโครงการฯ   

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าศาลา  
วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการฯ  

  วัตถุประสงค์ของโครงการฯ  
           1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ออกก าลังกายเพ่ือสร้างสุขภาพ 
                 2) เพื่อส่งเสริมการใช้ทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์เพ่ือออกก าลังกาย 
                 3) เพื่อเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
                 4) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ด ารงสืบทอดต่อไป 
 
  ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการฯ 
  โครงการ “การออกก าลังกายโดยศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้” มีผลลัพธ์ และตัวชี้วัด เพ่ือให้
คณะท างานเทศบาลต าบลท่าศาลา ได้ด าเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการฯ 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
1) ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี และสามารถบริหาร
จัดการการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

1.1) ผู้สูงอายุ  ทั้ง  6  ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลท่าศาลา  ที่เป็นสมาชิก
ในชมรมผู้สูงอายุ   
1.2) ผู้สูงอายุสามารถเสนอโครงการให้ตรงกับความต้องการและก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่คนในชุมชนเอง  
1.3) คณะท างานสามารถจัดท าโครงการได้ตามความต้องการของผู้สูงอายุ 
1.4) โครงการที่จัดท าสามารถส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ  และ
เป็นการรวมกลุ่มที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชน 
1.5) กิจกรรมที่ท าผู้สูงอายุสามารถน าไปบริหารและจัดการการเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต  

2) ผู้สูงอายุได้ออกก าลัง
กายที่มีความเหมาะสม
เพ่ือสร้างสุขภาพ 

2.1) เกิดผู้สูงอายุแกนน าสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้สูงอายุในชุมชน 
   -  ชักชวน  รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มผู้สูงอายุรักสุขภาพ 
2.2) เทศบาลส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพ 
2.2) ผู้สูงอายุเรียนรู้ท่าออกก าลังกายที่เหมาะสม 

3) ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีทั้ งด้ านร่างกายและ

3.1) เกิดเป็นภูมิปัญญาและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น (ปักใต้) ของคนใน
ชุมชน  ทั้ง  6  ชุมชน 
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ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
จิตใจ 3.2)  ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มกันท ากิจกรรมเสริมสร้างด้านร่างกายและ

สุขภาพจิตที่ดี 
4) สามารถสร้างศักยภาพ
ของผู้สูงอายุ ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ให้ด ารงสืบทอด
ต่อไป 

4.1) ผู้สูงอายุในชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองมากข้ึน 
 - ผู้สูงอายุสามารถเผยแพร่วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาของชุมชนและสามารถ
ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังได้  
 
 

 

3. โครงการอบรมให้ความรู้แก่จิตอาสา (ผู้สูงอายุ)เพื่อเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 
                        ผู้สูงอายุหมายถึงบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทั่วโลก คาดการณ์ว่าจะเพ่ิมจากร้อยละ 10 ในปี พ.ศ.2543 เป็นร้อยละ 15 ในปี พ.ศ.2569 และ
ประเทศไทยที่มีแนวโน้มจากร้อยละ 10.7 ในปี พ.ศ.2550 เป็นร้อยละ 29.6 ในปี พ.ศ.2568 ส่งผลให้ก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 – 2548 เพราะมีจ านวนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 10.2 – 
10.4 ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ประมาณปี 2567 – 2568 
เช่นเดียวกับภาคใต้ตอนบน (จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ระนอง) ที่มี
จ านวนและสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช มี
สัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 13.69 ในปี 2560 และมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.33 ต่อปี เป็นต้น 
                 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อาศัยอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 (และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งเทศบาลต าบลถือว่ามีบทบาท หน้าที่หลัก ที่ต้องให้ความส าคัญ ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ สามารถท าคุณประโยชน์ต่อสังคมควบคู่ไปกับลูกหลานคนรุ่นหลัง และ
เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตในอนาคตอย่างมีคุณภาพและมีความสุขเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ
โดยสมบูรณ์” ดังนั้น กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลท่าศาลา ได้จัดโครงการอบรมให้คามรู้แก่จิตอาสาเพ่ือ
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และหวังว่าจิตอาสาของเทศบาลต าบลท่าศาลา ซึ่งเป็นผู้สูงวัยด้วยกัน จะเป็นผู้ถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่ได้รับ เหล่านี้ ไปสู่ผู้สูงอายุในชุมชนของตนเองต่อไป ซึ่งเป็นผู้สูงอายุติดบ้าน 

เป้าหมายของโครงการฯ   
  เป้าหมายของโครงการฯ ประกอบด้วย 
  1) ผู้สูงอายุจิตอาสามีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยให้แก่ผู้สูงอายุ การออก
ก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น 
                     2) ผู้สูงอายุจิตอาสา มีศักยภาพ และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุต่อไป 
  3) ผู้สูงอายุจิตอาสาเกิดการเรียนรู้ และน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุทธ์ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน ตลอดจนประยุทธ์ใช้ในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ 
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  กลุ่มเป้าหมายในโครงการฯ   
1) คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และจิตอาสา (ผู้สูงอายุ) จ านวน 32 คน  
วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการฯ 

  วัตถุประสงค์ของโครงการฯ  
           1) เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่จิตอาสา (ผู้สูงอายุ) มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการดูแลสุขภาพ
อนามัยให้แก่ผู้สูงอายุ การออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น 
  2) เพ่ือให้จิตอาสา มีศักยภาพ และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุต่อไป 
  3) เพ่ือให้จิตอาสาเกิดการเรียนรู้ และน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุทธ์ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน ตลอดจนประยุทธ์ใช้ในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ 
  ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการฯ 
  โครงการอบรมให้ความรู้แก่จิตอาสา (ผู้สูงอายุ) เพ่ือเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน มีผลลัพธ์ 
และตัวชี้วัด เพ่ือให้คณะท างานเทศบาลต าบลท่าศาลา ได้ด าเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ รายละเอียด
ดังตารางที่ 5  
ตารางท่ี 5 ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการฯ 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
1)  ผู้ สู ง อ า ยุ จิ ตอ าสามี
ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง
การดูแลสุขภาพอนามัย
ให้แก่ผู้สูงอายุ 

1.1) ผู้สูงอายุจิตอาสามคีวามรู้ความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพอนามัย 
1.2) ผู้สูงอายุจิตอาสาสามารถน าความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพ
อนามัยไปใช้ในชีวิตประจ าวันต่อตนเองและสังคมได้ 
 

2) ผู้ สู งอายุ จิ ตอาสา มี
ศักยภาพ และทักษะใน
การดู แลผู้ สู งอายุ  การ
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุต่อไป 
 

2.1) ผู้สูงอายุจิตอาสามีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุด้วยกัน 
2.2) ผู้สูงอายุจิตอาสามีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ ให้ค าแนะน าและ
ช่วยเหลือกัน 
 

3) ผู้สูงอายุจิตอาสาเกิด
การเรียนรู้ และน าความรู้
ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ไ ป ป ร ะ ยุ ท ธ์ ใ ช้  ใ น
ชีวิตประจ าวัน ตลอดจน
ประยุทธ์ใช้ในการพัฒนา
ครอบครัว  ชุมชน และ
สังคมได ้

3.1) ผู้สูงอายุจิตอาสาความรู้ที่ได้รับไปประยุทธ์ใช้ในชีวิตประวัน 
3.2) ผู้สูงอายุจิตอาสาความรู้ที่ได้รับไปประยุทธ์ใช้ในครอบครัว ชุมชน และ
สังคม 
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4. โครงการจิตอาสา (ผู้สูงอายุ) เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน (เพื่อนเยี่ยมเพื่อน) 
                        ผู้สูงอายุหมายถึงบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทั่วโลก คาดการณ์ว่าจะเพ่ิมจากร้อยละ 10 ในปี พ.ศ.2543 เป็นร้อยละ 15 ในปี พ.ศ.2569 และ
ประเทศไทยที่มีแนวโน้มจากร้อยละ 10.7 ในปี พ.ศ.2550 เป็นร้อยละ 29.6 ในปี พ.ศ.2568 ส่งผลให้ก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 – 2548 เพราะมีจ านวนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 10.2 – 
10.4 ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ประมาณปี 2567 – 2568 
เช่นเดียวกับภาคใต้ตอนบน (จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ระนอง) ที่มี
จ านวนและสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช มี
สัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 13.69 ในปี 2560 และมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.33 ต่อปี เป็นต้น 
                 ปัจจุบันเทศบาลต าบลท่าศาลา มีผู้สูงอายุในเขต (682) คิดเป็นร้อยละ 23.79 ของประชากร
ทั้งหมด (2,866) เมื่อเทียบสัดส่วนถือว่ามีจ านวนมากขึ้น เมื่อเปรียมเทียบกับประชากรกลุ่มต่างๆ และมี
แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ กลุ่มผู้สูงอายุ แบ่งตามหลักการช่วยตนเองในกิจวัตรประวันมี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มติดสังคม 
กลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง ส าหรับกลุ่มติดสังคม เป็นกลุ่มที่ช่วยตนเองได้ดีเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 
ช่วยเหลือคนอ่ืนได้ และกลุ่มติดบ้าน เป็นกลุ่มที่พอช่วยเหลือตนเองได้บ้างมีความจ ากัดในการช่วยเหลือ
กิจกรรมทางสังคม ส่วนกลุ่มติดเตียง คือกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้ 
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เทศบาลต าบล ถือว่ามีบทบาทหน้าที่หลักที่ต้องให้ความส าคัญด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สามารถท าคุณประโยชน์ต่อสังคม ควบคู่ไปกับลูกหลานคนรุ่นหลัง และเป็น
แบบอย่างการใช้ชีวิตในอนาคตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข ดังนั้นเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ “สังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลท่าศาลา ได้จัดโครงการจิตอาสา(ผู้สูงอายุ) เยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ(เพ่ือนเยี่ยมเพ่ือน) เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่มีจิตอาสา(กลุ่มติดสังคม) ได้เชิญชวนผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้าน เข้า
สังคมภายนอก เพ่ือร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป 

เป้าหมายของโครงการฯ   
  เป้าหมายของโครงการฯ ประกอบด้วย 
  1) เทศบาลสามารถส่งเสริมผู้สูงอายุ (ติดสังคม) มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม สามารถ
ช่วยเหลือคนอ่ืนได้น าความรู้การดูแลสุขภาพอนามัยที่ได้รับ ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้สูงอายุ (ติดบ้าน) ได้ 
                     2) เทศบาลสามารถเสริมสร้างก าลังใจ ให้แก่ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน 
  3) เทศบาลส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ (ที่ติดบ้าน) กล้าที่จะออกสู่สังคมภายนอก ร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ในสังคมได้ 
  กลุ่มเป้าหมายในโครงการฯ   

1) จิตอาสา (ผู้สูงอายุ) และเจ้าหน้าที่โครงการจ านวน 40 คน 
2) ผู้สูงอายุ (ติดบ้าน) ชุมชนละ 5 คน จ านวน 30 คน 
 
 



68 
 

 
 

วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการฯ  
  วัตถุประสงค์ของโครงการฯ  
           1) เพือ่ส่งเสริมผู้สูงอายุ (ติดสังคม) มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม สามารถช่วยเหลือคนอ่ืนได้
น าความรู้การดูแลสุขภาพอนามัยที่ได้รับ ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้สูงอายุ (ติดบ้าน) ได้ 
  2) เพ่ือเสริมสร้างก าลังใจ ให้แก่ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน 
  3) เพื่อให้ผู้สูงอายุ (ท่ีติดบ้าน) กล้าที่จะออกสู่สังคมภายนอก ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้ 
  ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการฯ 
  โครงการจิตอาสา (ผู้สูงอายุ) เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน (เพ่ือนเยี่ยมเพ่ือน) มีผลลัพธ์ และ
ตัวชี้วัด เพ่ือให้คณะท างานเทศบาลต าบลท่าศาลา ได้ด าเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 6  
 ตารางท่ี 6 ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการฯ 
 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
1) จิตอาสา(ผู้สูงอายุที่ติด
สั ง ค ม )  มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
กิ จ ก ร ร ม ท า ง สั ง ค ม 
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ 

1.1) ผู้สูงอายุ  ทั้ง  6  ชุมชน มีผู้สูงอายุที่เป็นจิตอาสาทุกชุมชน 
1.2) ผู้สูงอายุสามารถเสนอโครงการให้ตรงกับความต้องการและก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่คนในชุมชนเอง  
1.3) คณะท างานจิตอาสาสามารถจัดท าโครงการได้ตามความต้องการของ
ผู้สูงอายุในชุมชน 
1.4) โครงการที่จัดท าสามารถส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ(จิต
อาสา)  และเป็นการรวมกลุ่มที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชน  
 

2) ผู้ สู งอายุที่ ติ ดบ้ านมี
ขวัญและก าลังใจที่ดี 

2.1) ผู้สูงอายุที่ติดบ้านมีขวัญและก าลังใจที่ดีในการด าเนินชีวิต 
2.2) ผู้สูงอายุที่ติดบ้านและติดเตียง ไม่มีความรู้สึกว่าตนเองถูกทอดทิ้ง 
 

3) ผู้ สู งอายุที่ติดบ้าน มี
ความกล้าที่จะออกจาก
บ้าน 

3.1) ผู้สงอายุที่อยู่ติดบ้านเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมมากข้ึน 
3.2 มีการพบปะพูดคุยระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันมากขึ้น 
 

 
  5. โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ (กิจกรรมท าน้ ายาล้าง

จานจากน้ าหมักธรรมชาติ)  

       ปัจจุบันประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรด้านการเกษตรและพืชสมุนไพรเป็นส าคัญ 
ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้มีการน าพืชสมุนไพร และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาให้มีศักยภาพมาก
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ขึ้น ความตื่นตัวของประชาชนในประเทศ ในการน าสมุนไพรมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายและหลากหลาย
รูปแบบ เพ่ือน าสมุนไพรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยาสมุนไพร (ยารักษาโรคต่างๆ) ผลิตภัณฑ์
ประเภทสูดดม (น ามันเขียว พิมเสนน้ า ยาหม่อง ยาดม) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม (แชมพู ครีมบ ารุงผม) 
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวพรรณ (สบู่ โลชั่น ครีมบ ารุงผิว) ผลิตภัณฑ์กันยุง (ยาจุดกันยุง ตะไคร้หอม) หรือใช้เป็น
ส่วนผสมในการท าผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ให้มีสรรพคุณที่ดีตามความต้องการและปลอดภัยจาก
สารพิษตกค้าง เป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสมุนไพรไปพร้อมกัน    
                 ด้วยเหตุนี้ทางกองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลท่าศาลา ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ได้ตระหนัก
ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้สมุนไพรและการน ามาแปรรูป ก่อให้เกิดองค์ความรู้ ดึงองค์ความรู้ ภูมิ
ปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการท าน้ ายา
ล้างจานจากน้ าหมักธรรมชาติ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ส่งเสริมทักษะในการเรียนรู้
เกี่ยวกับชนิดและสรรพคุณของสมุนไพร ทั้งยังสามารถน าความรู้ที่ได้อบรมมาต่อยอดเป็นอาชีพเสริม เพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับคนในครอบครัวและคนในชุมชน ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบในการท างานเป็นกลุ่มหรือการรวมตัวของคน
ในชุมชน เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้รวมตัวกันท ากิจกรรมและรวมกลุ่มสร้างอาชีพ เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และได้เผยแพร่แนวคิดใหม่ๆ เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาจากการฝึกอบรมส่งเสริ มอาชีพ
การท าน้ ายาล้างจานจากน้ าหมักธรรมชาติ มาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจและ
คุณภาพชีวิต ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนต่อไป 

 เป้าหมายของโครงการฯ   
  เป้าหมายของโครงการฯ ประกอบด้วย 
  1) เทศบาลสามารถส่งเสริมการรวมกลุ่มในการท ากิ จกรรมของผู้สู งอายุ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

2) เทศบาลสามารถสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเป็นอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าศาลา 
จ านวน 45 คน 

3) เทศบาลสามารถเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสมุนไพร ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 
ท้องถิ่นให้ด ารงสืบทอดต่อไป   
  กลุ่มเป้าหมายในโครงการฯ   

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าศาลา  
วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการฯ  

  วัตถุประสงค์ของโครงการฯ  
           1) เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มในการท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ 
  2) เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเป็นอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุ 
  3) เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสมุนไพร ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด ารง
สืบทอดต่อไป 
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  4) เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง 
  ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการฯ 
  โครงการ “ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการท าน้ ายาล้างจานจากน้ าหมักธรรมชาติ” มีผลลัพธ์ และ
ตัวชี้วัด เพ่ือให้คณะท างานเทศบาลต าบลท่าศาลา ได้ด าเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 7  
ตารางท่ี 7 ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการฯ 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
1) ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่ม
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน 
ท าประโยชน์ให้แก่ชุมชน
และสังคม 

1.1) ผู้สูงอายุ  ทั้ง  6  ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลท่าศาลา  ที่เป็นสมาชิก
ในชมรมผู้สูงอายุ   
1.2) ผู้สูงอายุสามารถเสนอโครงการให้ตรงกับความต้องการและก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่คนในชุมชนเอง  
1.3) คณะท างานสามารถจัดท าโครงการได้ตามความต้องการของผู้สูงอายุ 
1.4) โครงการที่จัดท าสามารถส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ  และ
เป็นการรวมกลุ่มที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชน  
 

2) ผู้สูงอายุมีอาชีพเสริม 
เพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย 

2.1) เกิดผู้สูงอายุแกนน าสร้างการเปลี่ยนแปลงเพิ่มอาชีพให้แก่คนในชุมชน 
2.2) ผู้สูงอายุในครัวเรือนสามารถสร้างรายได้จากอาชีพเสริม 
2.3) ผู้สูงอายุที่ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้  สามารถน ามาเป็นอาชีพหลักสร้าง
รายได้ให้กับตนเอง 
 

3) ส่งเสริมภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด ารง
สืบทอดต่อไป 

3.1) เกิดเป็นภูมิปัญญาของคนในชุมชน  ทั้ง  6  ชุมชน 
3.2) มีผู้สูงอายุที่เป็นแกนน าชุมชน  ร่วมกันส่งเสริมเพ่ือพัฒนาต่อไปเป็น
อาชีพภายในชุมชนเอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของชุมชนเอง 
3.3) ผู้สูงอายุสามารถเผยแพร่วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาของชุมชนและสามารถ
ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังได้ 

4) ส ร้ า ง ศั ก ยภ าพขอ ง
ผู้ สู ง อ า ยุ ใ ห้ มี สุ ข ภ า พ
แข็งแรง สุขภาพจิตดีและ
อยู่ ใ น สั ง ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ความสุข 

4.1) ผู้สูงอายุในชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองมากข้ึน 
 - ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มกันท ากิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี 
 - ผู้สูงอายุสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 - ผู้สูงอายุสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในกับชุมชนได้ 
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6. โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ (กิจกรรมท าสายคล้องแมสจากลูกปัด)  

  ด้วยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลท่าศาลา ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ได้ตระหนักตระหนัก
ถึงความส าคัญของการเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ ดึงองค์ความรู้ ภูมิปัญญาที่มีอยู่ใน
ชุมชนมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการท าสายคล้องแมสจาก
ลูกปัด เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ส่งเสริมทักษะในการเรียนรู้เกี่ยวกับความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตภัณฑ์เครื่องประดับกับบุคลิกภาพ และรู้จักวัสดุอุปกรณ์ และการใช้
เครื่องมือในการผลิตเครื่องประดับ ทั้งยังสามารถน าความรู้ที่ได้อบรมมาต่อยอดเป็นอาชีพเสริม เพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับคนในครอบครัวและคนในชุมชน ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบในการท างานเป็นกลุ่มหรือการรวมตัวของคน
ในชุมชน เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้รวมตัวกันท ากิจกรรมและรวมกลุ่มสร้างอาชีพ เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และได้เผยแพร่แนวคิดใหม่ๆ เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาจากการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
การท าสายคล้องแมสจากลูกปัดมาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจและคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนต่อไป 

 เป้าหมายของโครงการฯ   
  เป้าหมายของโครงการฯ ประกอบด้วย 
  1) เทศบาลสามารถส่งเสริมการรวมกลุ่มในการท ากิจกรรมของผู้สู งอายุ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

2) เทศบาลสามารถสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเป็นอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าศาลา 
จ านวน 45 คน 

กลุ่มเป้าหมายในโครงการฯ   
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าศาลา  
วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการฯ  

  วัตถุประสงค์ของโครงการฯ  
           1) เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มในการท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ 
  2) เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเป็นอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุ 
  3) เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง 
  ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการฯ 
  โครงการ “ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการท าสายคล้องแมสจากลูกปัด” มีผลลัพธ์ และตัวชี้วัด 
เพ่ือให้คณะท างานเทศบาลต าบลท่าศาลา ได้ด าเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ รายละเอียดดังตารางที่ 8  
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ตารางท่ี 8 ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการฯ 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
1) ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่ม
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน 
ท าประโยชน์ให้แก่ชุมชน
และสังคม 

1.1) ผู้สูงอายุ  ทั้ง  6  ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลท่าศาลา  ที่เป็นสมาชิก
ในชมรมผู้สูงอายุ   
1.2) ผู้สูงอายุสามารถเสนอโครงการให้ตรงกับความต้องการและก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่คนในชุมชนเอง  
1.3) คณะท างานสามารถจัดท าโครงการได้ตามความต้องการของผู้สูงอายุ 
1.4) โครงการที่จัดท าสามารถส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ  และ
เป็นการรวมกลุ่มที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชน  
 

2) ผู้สูงอายุมีอาชีพเสริม 
เพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย 

2.1) เกดิผู้สูงอายุแกนน าสร้างการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมอาชีพให้แก่คนในชุมชน 
2.2) ผู้สูงอายุในครัวเรือนสามารถสร้างรายได้จากอาชีพเสริม 
2.3) ผู้สูงอายุที่ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้  สามารถน ามาเป็นอาชีพหลักสร้าง
รายได้ให้กับตนเอง 
 

3) ส่งเสริมภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด ารง
สืบทอดต่อไป 

3.1) เกิดเป็นภูมิปัญญาของคนในชุมชน  ทั้ง  6  ชุมชน 
3.2) มีผู้สูงอายุที่เป็นแกนน าชุมชน  ร่วมกันส่งเสริมเพ่ือพัฒนาต่อไปเป็น
อาชีพภายในชุมชนเอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของชุมชนเอง 

4) ส ร้ า ง ศั ก ยภ าพขอ ง
ผู้ สู ง อ า ยุ ใ ห้ มี สุ ข ภ า พ
แข็งแรง สุขภาพจิตดีและ
อยู่ ใ น สั ง ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ความสุข 

4.1) ผู้สูงอายุในชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองมากข้ึน 
 - ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มกันท ากิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี 
 - ผู้สูงอายุสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 - ผู้สูงอายุสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในกับชุมชนได้ 

 

  
7. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุ 
                      การสร้างเสริมสุขภาพ มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของบุคคลทุกคนที่ต้องการเป็นคน
ที่มีสุขภาพดี การมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์ จะเป็นทุนในการประกอบกิจกรรมและภารกิจในชีวิตประจ าวัน ตาม
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าการด าเนินงานทางด้านสุขภาพ
ในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มุ่งเน้นระบบสุขภาพเป็นระบบน าซ่อม กล่าวคือเดิมสุขภาพเป็น
ระบบตั้งรับ คือรอให้เจ็บปุวยแล้วจึงน ามาซ่อมหรือน ามารักษา ท าให้ประชาชนคนไทยเจ็บปุวยและตายก่อน
วัยอันควร เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจจ านวนมาก แต่แนวคิดปัจจุบันเป็นระบบเชิงรุก พยายามท าทุกวิถีทาง
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ที่จะสร้างสุขภาพให้มีสุขภาพดีให้มากท่ีสุด ซึ่งทุกคนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและมีการปฏิบัติตน หรือมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องโดยมีการปฏิบัติที่ท าให้มีความสุขที่ดี และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงหรืองดการ
กระท าที่เสี่ยงหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น มีการออก าลังกายเป็นประจ า การกินอาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการ การระมัดระวังเรื่องอาหารการกินที่ปลอดภัย ไม่มีสารพิษปนเปื้อน การส่งเสริมสุขภาพจิต การ
จัดการกับความคิดด้วยตนเอง เป็นต้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ควรระมัดระวังการเจ็บปุวยและอุบัติเหตุ ซึ่งมักจะ
เกิดข้ึนง่ายในผู้สูงอายุ หากผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพดังกล่าว ต้องใช้เวลาในการรักษาและฟ้ืนฟูในการรักษา
นานกว่าคนหนุ่มสาว การออกก าลังกาย เป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เพราะนอกจากจะ
ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง กล้ามเนื้อท างานดีขึ้นยังเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ หายเครียดและที่ส าคัญ คือ เซลล์
สมองท างานดีขึ้น การออกก าลังกายส่งผลดีต่อผู้สูงอายุในหลายๆ ด้าน โดยการออกก าลังกายจะส่งผลต่อ
ระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต ท าให้กล้ามเนื้อหัวใจมีขนาดใหญ่และแข็งแรงขึ้นส่งผลให้สามารับเลือดเข้า
สาหัวใจและสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้มากขึ้น ในระบบกล้ามเนื้อการออกก าลังกายท าให้ปอดขยายใหญ่ขึ้น
และกล้ามเนื้อท่ีใช้ในการหายใจแข็งแรงข้ึน ส่งผลให้ปอดสามารถระบายอากาศและแลกเปลี่ยนก๊าชได้เพ่ิมข้ึน 
  ซึ่งจะเห็นได้ว่าการออกก าลังกายส่งผลดีต่อผู้สูงอายุด้วยเหตุนี้ ทางกองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลต าบลท่าศาลา ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมการออกก าลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีในผู้สูงอายุ มีสุขภาพกาย
แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข   

เป้าหมายของโครงการฯ   
  เป้าหมายของโครงการฯ ประกอบด้วย 
  1)  เทศบาลสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ออกก าลังกายเพ่ือสร้างสุขภาพ 
                2) แกนน าในชุมชนสามารถร่วมกันส่งเสริมการใช้ทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์เพ่ือ
ออกก าลังกาย 
                3) เทศบาลส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
                4)  เสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ด ารงสืบทอดต่อไป 
  กลุ่มเป้าหมายในโครงการฯ   

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าศาลา  จ านวน 40 คน 
วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการฯ  

  วัตถุประสงค์ของโครงการฯ  
           1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ออกก าลังกายเพ่ือสร้างสุขภาพ 
                 2) เพื่อส่งเสริมการใช้ทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์เพ่ือออกก าลังกาย 
                 3) เพื่อเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
                 4) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ด ารงสืบทอดต่อไป 
  ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการฯ 
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  โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุโดยผ้าขาวม้า” มีผลลัพธ์ และตัวชี้วัด 
เพ่ือให้คณะท างานเทศบาลต าบลท่าศาลา ได้ด าเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ รายละเอียดดังตารางที่ 9 
ตารางท่ี 9 ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการฯ 

ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
1) ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี และสามารถบริหาร
จัดการการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

1.1) ผู้สูงอายุ  ทั้ง  6  ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลท่าศาลา  ที่เป็นสมาชิก
ในชมรมผู้สูงอายุ   
1.2) ผู้สูงอายุสามารถเสนอโครงการให้ตรงกับความต้องการและก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่คนในชุมชนเอง  
1.3) คณะท างานสามารถจัดท าโครงการได้ตามความต้องการของผู้สูงอายุ 
1.4) โครงการที่จัดท าสามารถส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ  และ
เป็นการรวมกลุ่มที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชน 
1.5) กิจกรรมที่ท าผู้สูงอายุสามารถน าไปบริหารและจัดการการเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต  

2) ผู้สูงอายุได้ออกก าลัง
กายที่มีความเหมาะสม
เพ่ือสร้างสุขภาพ 

2.1) เกิดผู้สูงอายุแกนน าสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้สูงอายุในชุมชน 
   -  ชักชวน  รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มผู้สูงอายุรักสุขภาพ 
2.2) เทศบาลส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพ 
2.2) ผู้สูงอายุเรียนรู้ท่าออกก าลังกายที่เหมาะสม 

3) ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีทั้ งด้ านร่างกายและ
จิตใจ 

3.1) เกิดเป็นภูมิปัญญาและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น (ปักใต้) ของคนใน
ชุมชน  ทั้ง  6  ชุมชน 
3.2)  ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มกันท ากิจกรรมเสริมสร้างด้านร่างกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 

4) สามารถสร้างศักยภาพ
ของผู้สูงอายุ ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ให้ด ารงสืบทอด
ต่อไป 

4.1) ผู้สูงอายุในชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองมากข้ึน 
 - ผู้สูงอายุสามารถเผยแพร่วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาของชุมชนและสามารถ
ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังได้  
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บทท่ี 5 
สรุปการวิจัย อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัย “การพัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นต าบลท่า

ศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช” สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะที่ได้ 
ดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
   5.1.1 สถานการณ์ก่อนการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ของต าบลท่าศาลา 
อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

จากการส ารวจผู้สูงอายุมีจ านวนประชากรผู้สูงอายุสูงสุด  678  คน  คิดเป็นร้อยละ 23.6 

ของจ านวนประชากรทั้งหมด  เพศหญิงร้อยละ 60.3 สถานะภาพของผู้สูงอายุ  มีสถานภาพสมรสร้อยละ 59.8 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่นับถือ  ศาสนาพุทธร้อยละ  99.8  ระดับการศึกษาของผู้สูงอายุ  จบประถมต้นร้อยละ 43.9 

ความสามารถในการอ่านเขียนของผู้สูงอายุ  อ่านออก/เขียนได้  94.7  สถานะทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ ไม่ได้

ท างานร้อยละ  53.6  รายได้ของผู้สูงอายุ มีรายได้ ร้อยละ 97.4 รายได้เพียงพอร้อยละ 89.6 ไม่มีหนี้สินร้อย

ละ  94.7  สถานะทางด้านสุขภาพ ความสามารถในการมองเห็น  เห็นชัดเจนร้อยละ 80.5 ความสามารถใน

การได้ยิน ได้ยินชัดเจนร้อยละ 88.6 ความสามารถในการท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้ดีไม่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน  ร้อยละ  92.3  พฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ การออก

ก าลังกายที่เหมาะสม  ได้ท า  ร้อยละ  86.9 พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ 

พฤติกรรมดีมาก ร้อยละ 53.8 พฤติกรรมดี พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ การสูบบุหรี่  ไม่เคยสูบ

เลย ร้อยละ  85.4  การดื่มแอลกอฮอล์  ไม่เคยดื่ม  ร้อยละ  81.8  การเสี่ยงต่อการหกล้ม Thai - FRAT ไม่

เสี่ยงต่อการหกล้ม  ร้อยละ  83.1 สุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพจิตตามแบบประเมิน

สภาพจิตจุฬา Chula  Mental  Test  สภาพจิตปกติ  ร้อยละ  95.5 การประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ  

ไมเ่ป็นโรคซึมเศร้า  ร้อยละ  94.3  

   5.1.2 กระบวนการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นของต าบลท่าศาลา อ าเภอท่า
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

แนวทางในการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายูแนวทางแรก 6 ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ 
ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาสภาพแดล้อมที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุ การพัฒนาระบบบริการ การ
จัดตั้งกองทุนหรือจัดให้สวัสดิการช่วยเหลือกัน การพัฒนาน าใช้ข้อมูลในการส่งเสริมแก้ปัญหาส าหรับผู้สู งอายุ
การพัฒนากฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติเพื่อหนุนเสริมการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบการดูแล
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ผู้สูงอายุ แนวทางที่ ๒ ชุดปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ 5 อ. 5 ก. สูงวัยสร้างเมือง ประกอบด้วย การ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อาหารส าหรับผู้สูงอายุ การส่งเสริมการออกก าลังกายผู้สูงอายุ การออมเพ่ือผู้สูงอายุ 
อาสาสร้างเมือง การลดอุบัติเหตุ การพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ การดูแลต่อเนื่อง กาย
อุปกรณ ์

5.1.3 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ ของท่าศาลา อ าเภอท่า
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

จากการวิเคราะห์ศักยภาพและทุนทางสังคมในการดูแลผู้สูงอายุของต าบลท่าศาลา มีการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุของต าบลท่าศาลา โดยได้ด าเนินการจัดท าระบบดูแล

ผู้สูงอายุตามรายการ ดังนี้  

ด้านพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เช่น จัดตั้งมหาลัยชีวิตเทศบาลต าบลท่าศาลา และมีหลักสูตร

การเรียนรู้ ครอบคลุมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ ด้านอาชีพ ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น  การ

จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ท าหน้าที่ช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือผู้สูงอายุครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ด้าน

สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม และสุขภาพ การพัฒนาทักษะและด าเนินกิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ใน

ชุมชน ให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในลักษณะที่แตกต่างกันครอบคลุมปัญหาและความต้องการ และทุก

สภาวะสุขภาพ เช่น โครงการเพ่ือเยี่ยมเพ่ือน สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างรายได้  

สนับสนุนให้ในชุมชนรวมกลุ่มสร้างอาชีพ  และหารายได้เสริม จัดโครงการสร้างอาชีพ เช่น โครงการท าน้ ามัน

เขียวสมุนไพร ท าน้ ายาล้างจานจากน้ าหมักธรรมชาติ ท าสายคล้องแมสจากลูกปัด เป็นต้น 

ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุ เช่น สนับสนุนให้มีกิจกรรมการลดรายจ่ายใน

ครัวเรือนผู้สูงอายุ สนับสนุนให้มีศูนย์กีฬา หรือศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ หรือลานกิจกรรม ส าหรับผู้สูงอายุพร้อม

อุปกรณ์ และวิทยากรหรือผู้ฝึกสอน 

ด้านการพัฒนาระบบบริการ เช่น จัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านตามความจ าเป็น เช่น การ

ดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพ ช่วยดูแลกิจวัตรประจ าวัน การช่วยพ้ืนฟูสภาพ บริการด้านการแพทย์  การ

จัดบริการสุขภาพหลายรูปแบบ เช่น การให้ค าปรึกษาเรื่องสุขภาพ การเข้าถึงสิทธิต่างๆ สิทธิพ้ืนฐานตาม

กฎหมาย สนับสนุนการด าเนินการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน และ ผู้สูงอายุที่ติดเตียง รวมถึงจัด

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย ส าหรับผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุ 

ด้านการจัดตั้งกองทุนหรือจัดให้สวัสดิการช่วยเหลือกัน เช่น สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเป็นสมาชิก

กองทุนสวัสดิการที่จัดโดยชุมชน สนับสนุนการจัดการตลาดในชุมชนทั้งตลาดอาหารและตลาดจ าหน่ายผลผลิต

เพ่ือให้เกิดการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าในชุมชน และนอกชุมชน เป็นต้น 

ด้านการพัฒนาน าใช้ข้อมูลในการส่งเสริมแก้ปัญหาส าหรับผู้สูงอายุ เช่น จัดท าระบบข้อมูล

ชุมชนที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบครบถ้วนครอบคลุมเพ่ือน าใช้สนับสนุนช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ เช่น ข้อมูล



77 
 

 
 

พ้ืนฐาน ข้อมูลสถานะสุขภาพ ข้อมูลทุนและศักยภาพ จัดท าระบบข้อมูล ระบบสื่อสารที่สนับสนุน ให้ผู้สูงอายุ

เข้าถึงบริการได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

ด้านการพัฒนากฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติเพ่ือหนุนเสริมการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้ระบบการดูแลผู้สูงอายุ เช่น สนับสนุนผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ

ทั้งเวทีการประชุมทั่วไป และประชุมเฉพาะเรื่องส าหรับผู้สูงอายุ จัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่มีงาน กิจกรรม

สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ 

  5.1.4 รูปแบบการด าเนินงานของชุมชนท้องถิ่น ของต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นอย่างไร 
         รูปแบบการด าเนินงานของชุมชนท้องถิ่นเครือข่ายของต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จัง
หัดนครศรีธรรมราช ในการดูแลผู้สูงอายุใช้ชุดปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ  5 อ. 5 ก. สูงวัยสร้างเมือง 
ดังนี้  อ.ที่ 1 การส่งอาชีพผู้สูงอายุ มีการจัดท าโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการท าน้ ามันเขียวสมุนไพร 
กิจกรรมท าสายคล้องแมสจากลูกปัด กิจกรรมท าน้ ายาล้างจานจากน้ าหมักธรรมชาติ  อ. ที่ 2 อาหารส าหรับ
ผู้สูงอายุ ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ อ. ที่ 3 การส่งเสริมการออก
ก าลังกายผู้สูงอายุ มีการจัดสถานที่ออกก าลังกายให้กับผู้สูงอายุ จัดโครงการส่งเสริมการออกก าลังกายในกลุ่ม
ผู้สูงอายุโดยใช้ศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้(มโนราห์) และการใช้ผ้าขาวม้า อ. ที่ 4 การออมเพ่ือผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการของผู้สูงอายุ อ. ที่ 5 อาสาสร้างเมือง จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเพ่ือนเยี่ยมเพ่ือน 
เป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การออกก าลังกาย การท าน้ ายาล้างจาน การท าน้ าหมัก เป็นต้น 
   ก. ที่ 1 การลดอุบัติเหตุ ให้มีบริการตรวจคัดกรอง  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูงความเครียด
และสุขภาพจิต  ความสามารถในการช่วยตัวเอง  ข้อเสื่อม เป็นต้น  ก. ที่ 2 การพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ มี
โรงเรียนผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิต) ในเขตเทศบาลต าบลท่าศาลา มีหลักสูตรตรงตามความต้องการขอผู้สูงอายุ     
ก. ที่ 3 การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเข้าร่วมชมรมและมีการร่วมกลุ่มทางสังคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์
สาธารณะ ก. ที่ 4  การดูแลต่อเนื่อง ผู้ที่ก าลังเข้าสู่วัยสูงอายุ  สามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุในชมรมได้ ก. ที่ 5  กายอุปกรณ ์มีการจัดตั้งธนาคารกายอุปกรณ์ 

   5.1.5 นวัตกรรมส าหรับการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ของต าบลท่าศาลา อ าเภอท่า
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
          การศึกษาวิจัย “การพัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น
ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผู้วิจัยจัดท านวัตกรรมส าหรับการดูแลผู้สูงอายุโดย
ชุมชนท้องถิ่นของต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
การท าน้ ามันเขียวสมุนไพร  โครงการการออกก าลังกายโดยศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ โครงการอบรมให้ความรู้แก่
จิตอาสา (ผู้สูงอายุ)เพ่ือเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  โครงการจิตอาสา (ผู้สูงอายุ) เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน (เพ่ือน
เยี่ยมเพ่ือน)  โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ (กิจกรรมท าน้ ายาล้างจานจากน้ า
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หมักธรรมชาติ) โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ (กิจกรรมท าสายคล้องแมสจาก
ลูกปัด)  และโครงการส่งเสริมการออกก าลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มในการท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมองค์
ความรู้เพ่ือพัฒนาเป็นอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสมุนไพร ส่งเสริมภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด ารงสืบทอดต่อไป เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ออกก าลังกายเพ่ือสร้างสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมการใช้ทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมา
ประยุกต์เพ่ือออกก าลังกาย และเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

     ผลลัพธ์ ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าประโยชน์ให้แก่ชุมชนและ
สังคม ผู้สูงอายุมีอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด ารงสืบทอด
ต่อไป สร้างศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้สูงอายุ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถบริหารจัดการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้สูงอายุได้ออกก าลังกายที่มีความเหมาะสม
เพ่ือสร้างสุขภาพ และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

 

5.2 การอภิปรายผลการวิจัย 
 
   5.2.1 สถานการณ์ก่อนการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ของต าบลท่าศาลา 
อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

จากการส ารวจผู้สูงอายุมีจ านวนประชากรผู้สูงอายุสูงสุด  678  คน  คิดเป็นร้อยละ 23.6 

ของจ านวนประชากรทั้งหมด  เพศหญิงร้อยละ 60.3 สถานะภาพของผู้สูงอายุ  มีสถานภาพสมรสร้อยละ 59.8 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่นับถือ  ศาสนาพุทธร้อยละ  99.8  ระดับการศึกษาของผู้สูงอายุ  จบประถมต้นร้อยละ 43.9 

ความสามารถในการอ่านเขียนของผู้สูงอายุ  อ่านออก/เขียนได้  94.7  สถานะทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ ไม่ได้

ท างานร้อยละ  53.6  รายได้ของผู้สูงอายุ มีรายได้ ร้อยละ 97.4 รายได้เพียงพอร้อยละ 89.6 ไม่มีหนี้สินร้อย

ละ  94.7  สถานะทางด้านสุขภาพ ความสามารถในการมองเห็น  เห็นชัดเจนร้อยละ 80.5 ความสามารถใน

การได้ยิน ได้ยินชัดเจนร้อยละ 88.6 ความสามารถในการท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้ดีไม่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน  ร้อยละ  92.3  พฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ การออก

ก าลังกายที่เหมาะสม  ได้ท า  ร้อยละ  86.9 พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ 

พฤติกรรมดีมาก ร้อยละ 53.8 พฤติกรรมดี พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้ สูงอายุ การสูบบุหรี่  ไม่เคยสูบ

เลย ร้อยละ  85.4  การดื่มแอลกอฮอล์  ไม่เคยดื่ม  ร้อยละ  81.8  การเสี่ยงต่อการหกล้ม Thai - FRAT ไม่

เสี่ยงต่อการหกล้ม  ร้อยละ  83.1 สุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพจิตตามแบบประเมิน

สภาพจิตจุฬา Chula  Mental  Test  สภาพจิตปกติ  ร้อยละ  95.5 การประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ  

ไม่เป็นโรคซึมเศร้า  ร้อยละ  94.3 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวพัชร ฤทธิโสม (2553)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุของครอบครัว ในจังหวัดจันทบุรี  ผลการวิจั ย พบว่า   
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1.  ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.3 โดยมีอายุเฉลี่ย 42.2 ปี (S.D.=10.3 ปี) ส่วนมาก

ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4 ร้อยละ 37.5 มีสถานภาพคู่มากที่สุด ร้อยละ 68.5 ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 37.3 มีค่ากลางรายได้ของครอบครัวต่อเดือน 8,300 บาท เฉลี่ย 10,660.90 

บาท (S.D.=7584.70 บาท) มากกว่าครึ่งหนึ่งมีรายได้เพียงพอไม่เหลือเก็บ ร้อยละ 57.7 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

มีความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุในฐานะบุตรร้อยละ 64.5 รองลงมา คือสามี/ภรรยา ร้อยละ 17.1 ผู้สูงอายุส่วน

ใหญ่มีโรคประจ าตัวร้อยละ 54.2 โดยเป็นความดันโลหิตสูงมากที่สุดร้อยละ 33.9 รองลงมา คือเบาหวาน โรค

กระดูกและกล้ามเนื้อ และเป็นทั้งเบาหวานและความดันโลหิตสูง คิดเป็น ร้อยละ 22.8 , 15.8 และ 10.2 

ตามล าดับ 

   5.2.2 กระบวนการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นของต าบลท่าศาลา อ าเภอท่า
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

แนวทางในการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายูแนวทางแรก 6 ชุดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ 
ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาสภาพแดล้อมที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุ การพัฒนาระบบบริการ การ
จัดตั้งกองทุนหรือจัดให้สวัสดิการช่วยเหลือกัน การพัฒนาน าใช้ข้อมูลในการส่งเสริมแก้ปัญหาส าหรับผู้สูงอายุ
การพัฒนากฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติเพื่อหนุนเสริมการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบการดูแล
ผู้สูงอายุ แนวทางที่ ๒ ชุดปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ 5 อ. 5 ก. สูงวัยสร้างเมือง ประกอบด้วย การ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อาหารส าหรับผู้สูงอายุ การส่งเสริมการออกก าลังกายผู้สูงอายุ การออมเพ่ือผู้สูงอายุ 
อาสาสร้างเมือง การลดอุบัติเหตุ การพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ การดูแลต่อเนื่อง กาย
อุปกรณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สริญญา ปิ่นเพชร (2555) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุด้วยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้สรุปรูปแบบใหม่ของการ
ดูแลระยาวส าหรับผู้สูงอายุประกอบด้วย 1) การสนับสนุนงบประมาณและร่วมในการด าเนินงานเยี่ยมบ้านและ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของชมรมผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) การจัดระบบการดูแลตามการ
ประเมินศักยภาพของผู้สูงอายุได้แก่ กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง 3) การพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุในครอบครัว  4) การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ และ 5) การมอบรางวัลให้แก่ผู้สูงอายุในเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคลังปัญญาของผู้สูงอายุ 

5.2.3 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ ของท่าศาลา อ าเภอท่า
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

จากการวิเคราะห์ศักยภาพและทุนทางสังคมในการดูแลผู้สูงอายุของต าบลท่าศาลา มีการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุของต าบลท่าศาลา โดยได้ด าเนินการจัดท าระบบดูแล

ผู้สูงอายุตามรายการ ดังนี้  

ด้านพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เช่น จัดตั้งมหาลัยชีวิตเทศบาลต าบลท่าศาลา และมีหลักสูตร

การเรียนรู้ ครอบคลุมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ ด้านอาชีพ ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น การ

จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ท าหน้าที่ช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือผู้สูงอายุครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
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สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม และสุขภาพ การพัฒนาทักษะและด าเนินกิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ใน

ชุมชน ให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในลักษณะที่แตกต่างกันครอบคลุมปัญหาและความต้องการ และทุก

สภาวะสุขภาพ เช่น โครงการเพ่ือเยี่ยมเพ่ือน สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างรายได้   

สนับสนุนให้ในชุมชนรวมกลุ่มสร้างอาชีพ  และหารายได้เสริม จัดโครงการสร้างอาชีพ เช่น โครงการท าน้ ามัน

เขียวสมุนไพร ท าน้ ายาล้างจานจากน้ าหมักธรรมชาติ ท าสายคล้องแมสจากลูกปัด เป็นต้น 

ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุ เช่น สนับสนุนให้มีกิจกรรมการลดรายจ่ายใน

ครัวเรือนผู้สูงอายุ สนับสนุนให้มีศูนย์กีฬา หรือศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ หรือลานกิจกรรม ส าหรับผู้สูงอายุพร้อม

อุปกรณ์ และวิทยากรหรือผู้ฝึกสอน 

ด้านการพัฒนาระบบบริการ เช่น จัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านตามความจ าเป็น เช่น การ

ดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพ ช่วยดูแลกิจวัตรประจ าวัน การช่วยพ้ืนฟูสภาพ บริการด้านการแพทย์  การ

จัดบริการสุขภาพหลายรูปแบบ เช่น การให้ค าปรึกษาเรื่องสุขภาพ การเข้าถึงสิทธิต่างๆ สิทธิพ้ืนฐานตาม

กฎหมาย สนับสนุนการด าเนินการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน และ ผู้สูงอายุที่ติดเตียง รวมถึงจัด

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย ส าหรับผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุ 

ด้านการจัดตั้งกองทุนหรือจัดให้สวัสดิการช่วยเหลือกัน เช่น สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเป็นสมาชิก

กองทุนสวัสดิการที่จัดโดยชุมชน สนับสนุนการจัดการตลาดในชุมชนทั้งตลาดอาหารและตลาดจ าหน่ายผลผลิต

เพ่ือให้เกิดการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าในชุมชน และนอกชุมชน เป็นต้น 

ด้านการพัฒนาน าใช้ข้อมูลในการส่งเสริมแก้ปัญหาส าหรับผู้สูงอายุ เช่น จัดท าระบบข้อมูล

ชุมชนที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบครบถ้วนครอบคลุมเพ่ือน าใช้สนับสนุนช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ เช่น ข้อมูล

พ้ืนฐาน ข้อมูลสถานะสุขภาพ ข้อมูลทุนและศักยภาพ จัดท าระบบข้อมูล ระบบสื่อสารที่สนับสนุน ให้ผู้สูงอายุ

เข้าถึงบริการได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

ด้านการพัฒนากฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติเพ่ือหนุนเสริมการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้ระบบการดูแลผู้สูงอายุ เช่น สนับสนุนผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ

ทั้งเวทีการประชุมทั่วไป และประชุมเฉพาะเรื่องส าหรับผู้สูงอายุ จัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่มีงาน กิจกรรม

สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพรัตน์ วัชรขจรกุล (2555) น าเสนอบทเรียนการจัดการเชื่อม
ประสานภาคี ในการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน ซึ่งกล่าวถึงนโยบายด้านงานผู้สูงอายุของ
โรงพยาบาลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง  ดังนี้1) ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการตามสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง 2) มี
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ 3) ผู้สูงอายุได้รับการดูแลแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง และ 4) เน้น
การดูแลอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนใน ทั้งนี้ การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (long term care) ไม่สามารถจะ
ดูแลได้เฉพาะในเครือข่าย สุขภาพเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยเครือข่ายระดับอ าเภอ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย 
ทางด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ โดยโรงพยาบาลห้างฉัตรเป็นแกนน าในการ
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จัดตั้งศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุในอ าเภอ มีการปรับ “ระบบเดิม” เป็น “ระบบพัฒนา” ดูแลผู้สูงอายุเริ่มตั้งแต่
การคัดกรองไปจนถึงการเตรียมผู้สูงอายุที่ต้องดูแลระยะยาวกลับไปยังชุมชน “ระบบพัฒนา” ได้ก าหนด
ให้บริการทั้งทางด้านสุขภาพและสังคม โดยใช้ครอบครัวเป็นหลัก ถ้าครอบครัวดูแลไม่ไหว โรงพยาบาลห้าง
ฉัตรจะให้อาสาสมัครเข้าไปช่วยเป็นพี่เลี้ยง โดยมีภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุน ซึ่งทางโรงพยาบาลห้างฉัตรจะ
จัดอบรมอาสาสมัครให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ อย่างน้อยต้องมีอาสาสมัครหมู่บ้านละ 2 คน นอกจากนั้น ยังมีจิต
อาสาดูแลผู้ปุวยในศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ปุวยอัมพฤกษ์-อัมพาตและปฏิบัติธรรม วัดทุ่งบ่อแปูน  เน้นในเรื่อง
ของจิตอาสาเป็นหลัก ลักษณะการท างานจะประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลห้างฉัตร  ซึ่งส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวได้ค่อนข้างดี 

  5.2.4 รูปแบบการด าเนินงานของชุมชนท้องถิ่น ของต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นอย่างไร 
         รูปแบบการด าเนินงานของชุมชนท้องถิ่นเครือข่ายของต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จัง
หัดนครศรีธรรมราช ในการดูแลผู้สูงอายุใช้ชุดปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ  5 อ. 5 ก. สูงวัยสร้างเมือง 
ดังนี้  อ.ที่ 1 การส่งอาชีพผู้สูงอายุ มีการจัดท าโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการท าน้ ามันเขียวสมุนไพร 
กิจกรรมท าสายคล้องแมสจากลูกปัด กิจกรรมท าน้ ายาล้างจานจากน้ าหมักธรรมชาติ  อ. ที่ 2 อาหารส าหรับ
ผู้สูงอายุ ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ อ. ที่ 3 การส่งเสริมการออก
ก าลังกายผู้สูงอายุ มีการจัดสถานที่ออกก าลังกายให้กับผู้สูงอายุ จัดโครงการส่งเสริมการออกก าลังกายในกลุ่ม
ผู้สูงอายุโดยใช้ศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้(มโนราห์) และการใช้ผ้าขาวม้า อ. ที่ 4 การออมเพ่ือผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการของผู้สูงอายุ อ. ที่ 5 อาสาสร้างเมือง จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเพ่ือนเยี่ยมเพ่ือน 
เป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การออกก าลังกาย การท าน้ ายาล้างจาน การท าน้ าหมัก เป็นต้น 
   ก. ที่ 1 การลดอุบัติเหตุ ให้มีบริการตรวจคัดกรอง  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูงความเครียด
และสุขภาพจิต  ความสามารถในการช่วยตัวเอง  ข้อเสื่อม เป็นต้น  ก. ที่ 2 การพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ มี
โรงเรียนผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิต) ในเขตเทศบาลต าบลท่าศาลา มีหลักสูตรตรงตามความต้องการขอผู้สูงอายุ     
ก. ที่ 3 การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเข้าร่วมชมรมและมีการร่วมกลุ่มทางสังคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์
สาธารณะ ก. ที่ 4  การดูแลต่อเนื่อง ผู้ที่ก าลังเข้าสู่วัยสูงอายุ  สามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุในชมรมได้ ก. ที่ 5  กายอุปกรณ ์มีการจัดตั้งธนาคารกายอุปกรณ์ 
   สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข และคณะ. (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้และอาชีพของผู้สูงอายุ: การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมภาวะพฤฒิพลัง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุ โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน โดย
พ้ืนที่ที่ท าการวิจัยเป็นชุมชนเขาสามมุก ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง
คือผู้สูงอายุที่รับจ้างแกะหอยที่ยินดีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์สภาพปัญหา
และความต้องการในการเรียนรู้ สังเคราะห์กรอบแนวคิดเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมภาวะพฤฒิ
พลังส าหรับผู้สูงอายุ และ ประเมินภาวะพฤฒิพลังก่อนและหลังการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา 
ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ต่ าสุด และใช้สถิติอ้างอิงในรูปของการ
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เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยสองค่าจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว (Paired samples t-test) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่าง ส่วนใหญ่ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ (60.0%) ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 
ตนเอง (50.0%) ไม่รู้วิธีการเรียนรู้  (50.0%)  และไม่เคยได้รับการฝึกทักษะในการเรียนรู้ (50.0%)  ในด้าน
ความต้องการด้านการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่ต้องการพัฒนาวิธีการเรียนรู้ (60.0%)  ไม่ต้องการใช้
แหล่งเรียนรู้ (50.0%) ไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง (50.0%) ไม่ต้องการฝึกนิสัย
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (50.0%)  ไม่ต้องการได้รับการส่งเสริมสนับสนุน การเรียนรู้ (40.0%)  แต่มีความ
ต้องการได้รับการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ (55.0%) รูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นคือ โครงการอบรมให้
ความรู้แก่ผู้สูงอายุเรื่องปัญหาสุขภาพจากการท างาน จากนั้นกลุ่มตัวอย่างน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยมีการหยุดพักหรือเปลี่ยนอิริยาบถ ระหว่างการท างานเป็น   ระยะ ๆ บางคนเข้าร่วม
กิจกรรมออกก าลังกายโดยการร ากระบองทุกวัน เป็น เวลา 1 เดือน ผลการเปรียบเทียบภาวะพฤฒิพลังพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีภาวะพฤฒิหลังเรียนรู้สูงกว่า ก่อนเรียนรู้  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

   5.2.5 นวัตกรรมส าหรับการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ของต าบลท่าศาลา อ าเภอท่า
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   การศึกษาวิจัย “การพัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นต าบลท่า
ศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผู้วิจัยจัดท านวัตกรรมส าหรับการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน
ท้องถิ่นของต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการ
ท าน้ ามันเขียวสมุนไพร  โครงการการออกก าลังกายโดยศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ โครงการอบรมให้ความรู้แก่จิต
อาสา (ผู้สูงอายุ)เพ่ือเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  โครงการจิตอาสา (ผู้สูงอายุ) เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน (เพ่ือนเยี่ยม
เพ่ือน)  โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ (กิจกรรมท าน้ ายาล้างจานจากน้ าหมัก
ธรรมชาติ) โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ (กิจกรรมท าสายคล้องแมสจากลูกปัด)  
และโครงการส่งเสริมการออกก าลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มในการท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้
เพ่ือพัฒนาเป็นอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสมุนไพร ส่งเสริมภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด ารงสืบทอดต่อไป เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ออกก าลังกายเพ่ือสร้างสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมการใช้ทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมา
ประยุกต์เพ่ือออกก าลังกาย และเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

ผลลัพธ์ ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม 
ผู้สูงอายุมีอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด ารงสืบทอดต่อไป 
สร้างศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถบริหารจัดการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้สูงอายุได้ออกก าลังกายที่มีความเหมาะสม
เพ่ือสร้างสุขภาพ และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุไทย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
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(1) ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ ในด้านเปูาหมายการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
ลักษณะกลุ่มเปูาหมายผู้สูงอายุ หลักสูตรและเนื้อหา ผู้จัดการศึกษาและผู้สอน วิธีการจัดการศึกษา สื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ การประเมินผล การบริหารจัดการ ผลการจัดการศึกษา (2) ศึกษาความต้องการการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ในด้านเปูาหมายการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ลักษณะกลุ่มเปูาหมายผู้สูงอายุ หลักสูตร
และเนื้อหา ผู้จัดการศึกษาและผู้สอน วิธีการจัดการศึกษา สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การประเมินผล การบริหาร
จัดการ ผลการจัดการศึกษา (3) ศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุไทย 
เครื่องมือที่ในการวิจัยคือ แบบสอบถามและแนวทางการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัย พบว่า 1. สภาพการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ จัดขึ้นเพ่ือการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ในช่วงอายุ 60 -64 ปี มากที่สุด 
ผู้จัดการศึกษาและผู้สอนคือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในรูปแบบการจัดอบรมระยะสั้น โดยสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ที่ใช้มากที่สุดคือ สื่อบุคคล ประเมินผลด้วยวิธีการสังเกตโดยใน พ.ศ. 2553 พบว่า มีโครงการที่จัดให้
ผู้สูงอายุของหน่วยงานต่าง ๆ มากที่สุด คือ 1-3 โครงการ 2. ความต้องการการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ 
จัดขึ้นเพ่ือการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ในช่วงอายุ 60-64 ปี มากที่สุด ผู้จัดการศึกษาและผู้สอน คือครูภูมิ
ปัญญาหรือผู้รู้ในชุมชน ในรูปแบบการจัดอบรมระยะสั้น สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่ต้องการมากที่สุด คือสื่อ
บุคคล ประเมินผลด้วยวิธีการประเมินตามสภาพจริง และต้องการให้ชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ าย
บริหารจัดการการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 3. อนาคตภาพการจัดการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
ไทย มีเปูาหมายการจัด เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์และมีสุขภาพดี เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสัมพันธภาพ
ที่ดีกับครอบครัวและสามารถปรับตัวเข้ากับชุมชน สังคม และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมได้ 
กิจกรรมการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุไทย เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานการจัด
การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยแบบบูรณาการใน
ลักษณะสาระบันเทิง มีการสร้างและส่งเสริมแกนน าผู้สูงอายุเพ่ือเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ส าหรับกลุ่มเปูาหมาย 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่พ่ึงตนเองได้ และกลุ่มที่พ่ึงตนเองไม่ได้ เนื้อหาการเรียนรู้ควร
ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ตามความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล และควรน าไปสู่การ
ประยกุต์ใช้ได้ในสถานการณ์ชีวิตที่เป็นจริง แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการปรับตัวทาง
สังคมและจิตใจ ด้านเศรษฐกิจและการออม ด้านการเรียนรู้ และด้านสิทธิของผู้สูงอายุตามกฎหมาย วิธีการ
จัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ การจูงใจให้ผู้ สูงอายุเข้ารับการศึกษา ควรเน้นการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โดยเสริมแรงจูงใจเรื่องประโยชน์ผู้สูงอายุจะได้รับหลังจากเข้ารับการศึกษา ผู้จัดการ
ศึกษาและผู้สอน ควรเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาผู้สูงอายุในพ้ืนที่ กิจกรรมการจัดการศึกษาควรบูรณาการ
อย่างหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะพหุวัย เน้นการอภิปรายหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันอย่างไม่เป็น
ทางการ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ควรมีบทบาทส าคัญและใกล้ชิดในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้ผู้สูงอายุเป็นรายบุคคล การประเมินผลควรประเมินตามสภาพจริงด้วยการสังเกต โดยมีการบริหารจัดการใน
ลักษณะที่ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายร่วมกันบริหารจัดการ ให้งบประมาณสนับสนุนและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ 
ที่มีอยู่ในชุมชนร่วมกัน 
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 

ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัยในครั้งนี้ 
  1. ควรส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ ถือได้ว่าชมรมผู้สูงอายุจะเป็นตัวหลักที่ช่วย
ขับเคลื่อนให้กิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเกิดจากองค์กรหรือหน่วยงานใดก็ตาม จะสามารถดาเนินงานไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จในการดาเนินกิจกรรม 

2. โครงการที่จะด าเนินการควรมีความชัดเจน จะมีแบบแผนการปฏิบัติงานที่ระบุถึงชื่อ
โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย พ้ืนที่การดาเนินงาน ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ รายละเอียดกิจกรรม 
ตลอดจนระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม งบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ไว้อย่างละเอียดและชัดเจน 
ซึ่งจะทาให้องค์กรหรือหน่วยงานที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานร่วมกันเกิดความเข้าใจในงาน และ
สามารถรับรู้ถึงหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละส่วน 

3. การด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาให้ผู้สูงอายุเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและมีความสุขที่จะปฏิบัติ อาจให้ผู้สูงอายุเป็นผู้คิดกิจกรรมขึ้นเอง โดยมีภาคีเครือข่ายเป็น
เพียงผู้ชี้แนะเท่านั้น ควรให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนจนถึงการประเมินผล  เพ่ือจะทาให้ได้รู้ว่า
กิจกรรมที่ดาเนินไปนั้นส่งผลต่อตัวผู้สูงอายุเอง ชุมชน หรือหน่วยงานต่างๆ เกิดประสิทธิภาพในการดาเนิน
กิจกรรมและมีผลต่อการพัฒนาทางด้านสุขภาพ ด้านสังคม ในระยะยาว 

4. ควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทุกขั้นตอนอย่าง
เต็มความสามารถและให้เป็นไปตามกลไกของกระบวนการ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู และ
สนับสนุนอย่างถูกวิธีและครอบคลุม จะช่วยปูองกันและลดปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริง 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุนให้องค์กรชุมชน เช่น อาสาสมัครชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจที่สังคมให้ความส าคัญ  ไม่
ทอดทิ้ง ซึ่งจาเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ดูแลผู้สูงอายุด้วย 

6.การดาเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ นั้น ควรเน้นสร้างความยั่งยืนในการดาเนิน
งาน โดยอาจทาให้เห็นความส าคัญของผู้สูงอายุและเห็นถึงปัญหาต่างๆที่จะเกิดตามมาหากผู้สูงอายุเหล่านี้ถูก
ละเลยหรือไม่ได้รับความใส่ใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชน (ลูกหลาน) ที่จะเป็นส่วนส าคัญให้ผู้สูงอายุไม่
รู้สึกขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป ซึ่งจะสามารถช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในอนาคตได้ 
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