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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบ

การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุชายทะเลดําเนินการวิจัยในพื้นที่คัดสรรจังหวัดชลบุรีกลุมตัวอยางคือผูสูงอายุ ผูดูแล

ผูสูงอายุ ประชาชน และบุคลากรจากหนวยงานที่เก่ียวของจํานวน 200 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยเครื่องมือวิจัย

ที่มีคุณภาพในเกณฑที่ยอมรับได วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติที 

 ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุชายทะเลเปนรูปแบบการดูแลแบบองครวม 

ประกอบดวย 6 สวน คือ 1) การสงเสริมความรูเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ 2) การพัฒนาทักษะที่

จําเปนเพื่อการสงเสริมสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ 3) การสงเสริมความรูเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ สําหรับ

ผูดูแลผูสูงอายุ 4) การสรางส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 5) การสรางความเขมแข็งและการมี

สวนรวมของชุมชนเพื่อการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและ 6) ดําเนินกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุเชิงรุกอยาง

ตอเน่ืองจากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะวา ชุมชนควรมีการนํารูปแบบการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุชายทะเลที่ได

จากการวิจัยไปใชในการสงเสริมผูสูงอายุชายทะเล และควรมีการนําไปประยุกตใชในชุมชนที่อยูพื้นที่ชายทะเล 

เขตอ่ืน ๆ 
 

คําสําคัญ: ผูสูงอายุชายทะเลการสงเสริมสุขภาพสภาพแวดลอมที่ดี การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน     

การดูแลแบบองครวม 
 

Abstract 

The objective of this research was to develop health promotion model for the elderly 

along eastern sea coast. The research sample consisted of 200 persons comprising elderly, 

elderly caregivers, people and staff working with related agencies. Data were collected by the 

instruments which had acceptable validity and reliability. Data were analyzed using descriptive 

statistics and t-test. 
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 Results revealed that the health promotion model for elderly along eastern sea coast 

was holistic care consisted of six parts including 1) providing knowledge about health 

promotion for elderly, 2) developing essential skills for health promotion for elderly, 3) providing 

knowledge about health promotion for elderly caregivers, 4) building environment facilitating 

health promotion for elderly, 5) building community strength and participation for health 

promotion for elderly and 6) implementing continuous proactive activities for health 

promotion for elderly. These findings suggest that community should use the health promotion 

model for elderly along eastern sea coast from this study in order to conduct health 

promotion for elderly along eastern sea coast and should apply this health promotion model 

to the community along other sea coasts.   
 

Keywords:  elderly along eastern sea coast, health promotion, good environment, family and 

community participation, holistic care 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ในปจจุบันประเทศไทยเขาสูการเปนสังคม

ผูสูงอายุ (Aging society) อยางเต็มตัว ดังขอมูล

ประชากรผูสูงอายุป พ.ศ. 2559 พบวา ประเทศไทย

มีผูสูงอายุรอยละ 15.1 ของประชากรทั้งหมด และ

คาดการณวาในป พ.ศ. 2573 และ พ.ศ. 2583 จะ

เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 26.6 และ 32.1 ตามลําดับสวน

ภาคตะวันออกของประเทศไทย มีผูสูงอายุรอยละ 

14.7 ของประชากรทั้งหมดในภาคตะวันออก (กรม

กิจการผูสูงอาย,ุ 2559; เทศบาลเมืองแสนสุข, 2555)

ทุกภาคสวนที่ เ ก่ียวของจึงตองใหความสําคัญใน

สถานการณน้ี เน่ืองจากวัยผูสูงอายุมีการเปล่ียนแปลง

ทั้ งดานรางกาย จิตใจ  อารมณ  และสังคม ที่ มี

แนวโนมไปในทางที่เส่ือมลงซ่ึงอาจสงผลใหเกิดปญหา

สุขภาพรวมไปถึงการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ ไม

เหมาะสม นอกจากน้ียังพบปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะ

สุขภาพของ ผู สู งอายุ คื อ  การดู แล สุขภาพการ

รับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และการ     

พักผอนนอนหลับ (นํ้าฝน กองอรินทร, ชลธิชาเรือนคํา 

และโรชินี อุปรา, 2552) สําหรับภาวะสุขภาพของผู

สูงอายุในเขตภาคตะวันออกมีโรคที่พบบอย 3 อันดับ

แรกคือความดันโลหิตสูง โรคเก่ียวกับกลามเน้ือและ

กระดูกและโรคเบาหวาน สวนพฤติกรรมสุขภาพ

โดยรวมอยู  ในระดับปานกลาง มีป จจัยทํ านาย

พฤติกรรมสุขภาพ ได แก การไดรับการสนับสนุน

เก่ียวกับสุขภาพ การรับรู ประโยชนของการสงเสริม

สุขภาพและความเชื่ออํานาจในตนเก่ียวกับสุขภาพ 

โดยร วมกันทํานายได   ร อยละ 63.9 (ปนนเรศ     

กาศอุดม, คณิสร แกวแดง และธัสมน นามวงษ , 

2550) จากปญหาภาวะสุขภาพและพฤติกรรม

สุขภาพดังกลาวจะสงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอาย ุ

 พื้นที่ชายทะเลภาคตะวันออกของประเทศ

ไทยไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

เปนสําคัญในปจจุบันจึงมีการปรับเปล่ียนจากชุมชนที่

มี วิถีชี วิตชนบทเปนชุมชนเมืองมากขึ้น สงผลให
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ผูสูงอายุตองมีการปรับเปล่ียนความเปนอยูและการ

การดําเ นินชีวิตไปจากเดิม (พรทิพย  สุขอดิ สัย ,   

จันทรชลี มาพุทธ และรุงฟา กิติญาณุสันต, 2557) 

เชน มีการบริโภคอาหารจานดวนมากขึ้น จากวิถีชีวิต

ที่เรงรีบทั้งของตนเองและบุตรหลานจึงมีขอจํากัดใน

การเลือกบริโภค มีการรับประทานอาหารทะเลที่มี  

โคเรสเตอรอลสูงและอาหารที่มีรสเค็ม เปนตน ซ่ึงมี

ความเชื่อมโยงกับอุบัติการณเกิดโรคเรื้อรังตางๆ เชน 

โรคอวน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และ  

อ่ืนๆ สอดคลองกับขอมูลจากการคัดกรองสภาวะ

สุขภาพผูสูงอายุของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัด

ชลบุรี  ซ่ึง มีพื้นที่ชายทะเลเปนสวนใหญ  พบวา 

ผูสูงอายุมีภาวะอวน รอยละ 21.8 มีโรคประจําตัว

รอยละ 53.7 โรคประจําตัวที่พบมากที่สุด คือ โรค

ความดันโลหิต สู ง รอยละ  36.9 รองลงมาคื อ 

โรคเบาหวาน รอยละ 19.0 และภาวะไขมันในเลือด

สูง รอยละ 16.1 (เทศบาลเมืองแสนสุข, 2558) 

ผูสูงอายุอยูคนเดียวมากขึ้น เน่ืองจากบุตรหลานตอง

ออกไปทํางานนอกบาน ทําใหเกิดความเส่ียงตอ

ปญหาสุขภาพตามมา ที่พบบอยคือ การหกลม และ

ขาดการไปตรวจสุขภาพประจําป ผูสูงอายุสวนหน่ึง

ยังทํางานเพื่อหาเ ล้ียงชีพ ซ่ึ งเปนง านบริ การที่

เก่ียวเน่ืองกับการบริการดานการทองเที่ยวชายฝง

ทะเลหลายประเภท เชน งานใหเชาเกาอ้ีผาใบ ขาย

อาหารแบบแผงลอย คาขายของที่ระลึก (เทศบาล

เมืองแสนสุข,2555) ผูสูงอายุที่ทําอาชีพคาขายและ

ใหบริการตามชายหาดเหลาน้ี ตองสัมผัสกับความ

รอนสูงเสียเหงื่อมาก มีโอกาสเส่ียงตอการเปนลมแดด 

ตองใชเวลานานในการยืนทําอาหาร เดินขายสินคา

แกนักทองเที่ยว มีโอกาสเส่ียงตอการรับประทาน

อาหารไมตรงเวลาปวดเม่ือยรางกายและปญหา

สุขภาพอ่ืนๆ  

 จากขอมูลดังกลาวมาขางตน จึงมีความ

จําเปนตองหากลวิธีหรือรูปแบบเพื่อการสงเสริม

สุขภาพสําหรับผู สูงอายุที่ เหมาะสม แตจากการ

ทบทวนวรรณกรรมที่ผานมายังไมพบการวิจัยที่

เ ก่ียวของกับรูปแบบการสงเสริมสุขภาพสําหรับ

ผูสูงอายุในพื้นที่ชายทะเลภาคตะวันออก ผูวิจัยจึง

สนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพ

ของผูสูงอายุชายทะเล ที่บูรณาการแนวคิดคุณภาพ

ชีวิต แนวคิดการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ แนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการมีสวนรวม และการ

เปล่ียนแปลงตามวัย มาเปนกรอบแนวคิดการวิจัย

คุณภาพชีวิตหมายถึง ระดับการมีชีวิตที่ดีมีความสุข 

และความพึงพอใจในชีวิต ทั้งในดานรางกาย จิตใจ 

สังคม และอารมณ และการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ 

ที่เปนการประสานการรับรู ของผูสูงอายุดานรางกาย 

จิตใจ ความสัมพันธทางสังคมส่ิงแวดลอม ภายใต 

วัฒนธรรม คานิยมและเปาหมายในชีวิตของผูสูงอายุ

แต ละคน การสงเสริมสุขภาพผู สูงอายุ หมายถึง 

กระบวนการคงไวหรือเพิ่มขีดความสามารถของ

ผูสูงอายุโดยมีเปาหมายเพื่อใหผูสูงอายุใชศักยภาพ

ของตนที่ มีอยูใหมากที่ สุดในการดํารงชีวิตอยางมี

คุณภาพรูปแบบการส ง เสริ ม สุขภาพผู สู งอายุ

ประกอบดวย การสงเสริมสุขภาพดาน 1) อาหาร   

2) ออกกําลังกาย3) อารมณ  4) อโรคยา และ         

5) อนามัยส่ิงแวดลอมการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนการสงเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุในดานตาง ๆ อยางพอประมาณ พอดีไมนอย

เกินไปไมมากเ กินไป และมีเหตุผลในการเ ลือก

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ เชน การรับประทานอาหาร 

การออกกําลังกายที่เหมาะสมมีประโยชนกับตนเอง  

มีภูมิคุมกันหมายถึง มีการเตรียมตัวใหพรอมในการ

เข า สู วั ย สู งอายุ  พร อมรับผลกระทบและการ
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เป ล่ียนแปลงด านตาง  ๆ  ที่จะเ กิดขึ้ นจากการ

เปล่ียนแปลงตามวัยโดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจ

และดําเนินกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพตาง ๆ ให

อยูในระดับพอเพียง 2 ประการ คือ 1) เงื่อนไข

ความรู คือ ความรอบรูเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพ

รับรูประโยชน และอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม

สงเสริมสุขภาพ และ 2) เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความ

ตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต  ใช

สติปญญา อดทน และมีความเพียรในการปฏิบัติ

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพอยางตอเน่ือง เพื่อบรรลุ

เปาหมายสูงสุดในการมีภาวะสุขภาพที่แข็งแรงตลอด

ชวงอายุสวนการมีสวนรวมของครอบครัวในการ

ส ง เสริ ม สุขภาพผู สู งอายุ เ ปนการที่ สมาชิ ก ใน

ครอบครัว เชน บุตรหลาน สามี/ภรรยา มีสวนรวมใน

การดแูลรวมรับผิดชอบ กระตุน ใหกําลังใจ สนับสนุน 

ใหคําแนะนํา ชี้แนะแนวทาง ชวยเหลือ และรวมใน

กระบวนการตัด สินในการดูแลสง เสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุ (Kaakinen et al., 2015) ซ่ึงงานวิจัยน้ีมี

เปาหมายคือ  ผู สู งอายุ ในชุมชนชายทะเลภาค

ตะวันออกมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

 ผูวิจัยเชื่อวาองคความรูที่ไดจากการศึกษา

ครั้งน้ีจะชวยใหบุคลากรทางสุขภาพและหนวยงานที่

เก่ียวของสามารถใหการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ

ไดอยางมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังเปนทางเลือกของการ

ดูแลอีกทางเลือกหน่ึงที่เหมาะสมกับปญหาและความ

ตองการของผูสูงอายุในชุมชนชายทะเลภาคตะวันออก 

จึงนับวาเปนประโยชนอยางมากทั้งในดานบริการ

สุขภาพและจะเปนขอมูลที่ สําคัญในการชี้ นําการ

กําหนดนโยบายดานสุขภาพผูสูงอายุชายทะเลของ

ประเทศไทยตอไป 

 
 

 

 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพื่อพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพของ

ผูสูงอายุชายทะเล 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยน้ีเปนวิจัยและพัฒนา (Research 

and Development) โดยใชกระบวนการวิจัยแบบมี

สวนรวมดําเนินการในชุมชนชายทะเลภาคตะวันออก 

จังหวัดชลบุรีที่ทีมผูวิจัย หนวยงานในพื้นที่และผูนํา

ชุมชน รวมกันพิจารณาคัดสรรตามเกณฑ คือเปน

ชุมชนขนาดไมต่ํากวา 150 หลังคาเรือนมีผูสูงอายุ

อาศัยอยูในชุมชนไมต่ํากวา 100 คน เปนพื้นที่ที่ไดรับ

การจัดใหอยูในกลุมพื้นที่ชายทะเล ผูนําชุมชนและ

แกนนําจากองคกรที่เก่ียวของมีความยินดีในการเขา

รวมการวิจัย 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรคื อผู สู งอายุ  ผูดู แลผู สู งอายุ

ประชาชน บุคลากรในหนวยงานที่เก่ียวของในพื้นที่

คัดสรร 

กลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุ ผูดูแลผูสูงอายุ

ประชาชน บุคลากรในหนวยงานที่เก่ียวของในพื้นที่

คัดสรรดังน้ี 

 1. ผูสูงอายุ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑการคัด

เขาคือ มีการรับรู วัน เวลา สถานที่ และบุคคลปกติ 

อาศัยอยูกับครอบครัว และสามารถชวยเหลือตัวเอง

ไดจํานวน 50 คนและมีเกณฑการคัดออกคือ ขณะ

เขารวมการวิจัย ผูสูงอายุมีภาวะเจ็บปวยเฉียบพลันที่

ตองไดรับการรักษา เชน อุบัติเหตุ เปนตน 

 2. ผูดูแลผู สูงอายุ เปนผูดูแลผู สูงอายุใน   

ขอ 1 จํานวน 50 คน  

 3. ประชาชน หมายถึง หัวหนาครอบครัว 

หรือตัวแทน ในชุมชนที่คัดสรร จํานวน 80 คน  
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 4.  บุ ค ลากร ในหน วยงานที่ เ ก่ี ย วข อ ง 

หมายถึง บุคลากรจากเทศบาล องคการบริหารสวน

ตําบลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในพื้นที่ที่

เก่ียวของกับชุมชนที่คัดสรร จํานวน 20 ราย 
 

 การไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง 

 1. ผูสูงอายุ ไดมาจากการสุมแบบงายจาก

รายชื่อผูสูงอายุที่อยูในชุมชนที่คัดสรรที่ไดรับการคัด

กรองแลวมีคุณสมบัติตามที่กําหนด  

 2. ผูดูแลผูสูงอายุ ไดมาจากผูดูแลผูสูงอายุ

ในขอ 1 

 3. ประชาชน ไดมาจากการสุมแบบงายจาก

รายชื่อหัวหนาครอบครัวหรือตัวแทน ในครัวเรือนที่

อยูในชุมชนที่คัดสรร 

 4. บุคลากรจากหนวยงานที่เก่ียวของ ไดมา

จากการสุมแบบงายจากรายชื่อบุคลากรจากเทศบาล 

องคการบริหารสวนตําบล โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล ในพื้นที่ที่เก่ียวของกับชุมชนที่คัดสรร 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยพัฒนา

ขึ้นใหมตามแนวคิดที่เก่ียวของ ดังน้ี 

       ชุดที่ 1 แบบสํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชน  

ชุดที่ 2 แบบวัดความรูเก่ียวกับการสงเสริม

สุขภาพผูสูงอายุและพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ 

ดานความรูมีขอคําถาม 17 ขอ เปนแบบใหเลือกตอบ

ใช ไมใช และไมแนใจ สวนดานพฤติกรรมสงเสริม

สุขภาพเปนการประเมินเก่ียวกับวิถีชีวิตของผูสูงอายุ

ในปจจุบันที่กระทําจนเปนนิสัยประจําตัวหรือปฏิบัติ

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ มีขอคําถาม 24 ขอ ให

เลือกตอบ 3 ระดับคือ ปฏิบัติ เปนประจําปฏิบัติ

บางครั้ง ไมเคยปฏิบัต ิ

 ชุดที่ 3 แบบวัดความรูเก่ียวกับการสงเสริม

สุขภาพผูสูงอายุของผูดูแล ประชาชน และบุคลากร

จากหนวยงานที่เก่ียวของ เปนการวัดความรูดานการ

สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุมีขอคําถาม 17 ขอให

เลือกตอบ ใช ไมใช และไมแนใจ 

 ชุดที่ 4 แบบวัดคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใช

แบบวัดคุณภาพชีวิตของแคนทริล (Cantril, 1965) ที่

วัดคุณภาพชีวิตใน 2 มิติ คือความพึงพอใจในชีวิต

และความสุขในชีวิตลักษณะเปนมาตรขั้นบันไดที่มี

ชวงคะแนนตั้งแต 0-10 ขั้นบันไดขั้นต่ําสุด คือ 0 

แสดงถึงระดับคุณภาพชีวิตต่ําสุด ขั้นบันไดขั้นสูงสุด

คือ 10 แสดงถึงระดับคุณภาพชีวิตสูงสุด  
 

 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 

 แบบวัดความรูเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุและพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ และแบบ

วัดความรูเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุของ

ผูดูแล ประชาชนและบุคลากรจากหนวยงานที่

เก่ียวของไดรับการตรวจความตรงตามเน้ือหาโดย

ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดแก อาจารยพยาบาลผูมีความ

เชี่ยวชาญดานการพยาบาลผูสูงอายุ 2 ทาน พยาบาล

วิชาชีพผูมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานการ

พยาบาลผูสูงอายุและมีประสบการณทํางานเก่ียวกับ

ผูสูงอายุในชุมชน 1 ทาน ซ่ึงไดคาดัชนีความตรงตาม

เน้ือหา คือ .80 และ .90 ตามลําดับ หลังจากน้ัน

นําไปตรวจสอบความเที่ยงโดยผูวิจัยนําแบบวัดทุกชุด

ไปทดลองใชกับกลุมที่ มีความคลายคลึงกับกลุม

ตัวอยางจํานวนกลุมละ 20 คน แลวนําวิเคราะหดวย

สูตร KR 20 และสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาครอนบาคได

คาความเที่ยง คือ .80 และ .78 ตามลําดับ สวนแบบ

วัดคุณภาพชี วิตน้ันเปนการรับรู เฉพาะบุคคลใน

สภาวการณน้ันๆ จึงเปนส่ิงเฉพาะตนของแตละบุคคล
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และมีการเปล่ียนแปลงตามการใหคุณคา การให

ความหมายและเวลาตามขอตกลงของ Cantril 

(1965) (Mckeehan, Jenkins, & Dickson, 1986) 

และแบบวัดน้ีมีเพียง 1 ขอตอ 1 แบบวัด ซ่ึงเปน

จํานวนนอย ทําใหเปนขอจํากัดในการตรวจสอบ

ความเที่ยงของเครื่องมือดวยวิธีการตางๆ จึงละเวน

การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือชุดน้ี 
 

การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง 

โครงการวิจัยน้ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษยของมหาวิทยาลัยบูรพาใน

ขั้นตอนดําเนินการวิจัยผู วิจัยพิทักษสิทธ์ิของกลุม

ตัวอยางโดยทําเอกสารชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัย 

ขั้นตอนดําเนินการวิจัย และรายละเอียดที่เก่ียวของ

ใหกับกลุมตัวอยางทุกราย พรอมทั้งชี้แจงใหทราบถึง

สิทธิในการที่จะปฏิเสธหรือตอบรับการเขารวมการ

วิจัย การปฏิเสธไมมีผลใด ๆ ตอกลุมตัวอยาง คําตอบ

หรือขอมูลทุกอยาง ผูวิจัยถือวาเปนความลับและ

นํามาใชเฉพาะในการศึกษาเทาน้ัน หลังจากกลุม

ตัวอยางตอบรับเขารวมการวิจัยแลว ผูวิจัยใหกลุม

ตัวอยางลงนามในใบยินยอมเขารวมการวิจัย  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ผู วิจัย

ดําเนินการ 3 ระยะโดยใชกระบวนการวิจัยแบบมี 

สวนรวม ดังน้ี 

ระยะท่ี 1 การคัดสรรพื้นที่และชุมชน การ

เตรียมพื้นที่ และการสํารวจขอมูลที่เก่ียวของ ใชเวลา 

2 เดือน 

  1. การคัดสรรพื้นที่และชุมชน ทีมวิจัย

รวมกับหนวยงานในพื้นที่  ผูนําชุมชน อาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) ตัวแทนผูสูงอายุ ผูดูแล และ

ประชาชนในพื้นที่ชายทะเลภาคตะวันออก พิจารณา

คัดสรรพื้นที่และชุมชนตามเกณฑที่กําหนดไว  

 2. การเตรียมพื้นที่หลังจากไดชุมชนที่คัด

สรรแลวทีมวิจัยลงพื้นที่พรอมผูนําชุมชน อสม. และ

ผู รั บ ผิ ด ชอบจากหน วย งานที่ เ ก่ี ย วข อ ง ชี้ แ จ ง

รายละเอียดของโครงการวิจัยเพื่อขอความรวมมือใน

การวิจัย สรางความเขาใจ และความตระหนักแกผูนํา

ชุมชน ประชาชน และผูเ ก่ียวของ ในการสงเสริม

สุขภาพผูสูงอาย ุ

 3. การสํารวจขอมูลพื้นฐานที่เก่ียวของ ทีม

วิจัยรวมกับผูนําชุมชน และอสม.ประจําชุมชน ทํา

การสํารวจขอมูลที่เก่ียวของ คือ 1) ขอมูลพื้นฐานของ

ชุมชน 2) ความรู เ ก่ีย วกับการสง เสริม สุขภาพ 

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุ 3) สัมภาษณเชิงลึกผู สูงอายุ  4) ความรู

เ ก่ียวกับการสง เสริมสุขภาพผู สูงอายุของผูดูแล       

5) ความรูเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุของ

ประชาชน และ 6) ความรู เ ก่ียวกับการสง เสริม

สุขภาพผู สูงอายุ  ของบุคลากรจากหนวยงานที่

เก่ียวของ  

 4. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานที่เก่ียวของ

กับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุเม่ือไดขอมูลจากการ

สํารวจทั้งหมดในขอ 3 แลวทีมวิจัยทําการวิเคราะห

ขอมูลดวยการหาคาความถี่ รอยละ สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คาเฉล่ีย และจัดกลุมคําตอบที่ไดจากการ

สัมภาษณเชิง ลึกหลังจากน้ันทําการสรุปผลการ

วิเคราะหและนําเสนอขอมูลตอประชาคมในชุมชน

และหนวยงานที่เก่ียวของ  

 ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการสงเสริม

สุขภาพผูสูงอายุชายทะเล ใชเวลา 3 เดือน ประชุม

ระดมสมอง โดยทีมวิจัยประชุมระดมสมองรวมกับ

ผูเชี่ยวชาญดานผูสูงอายุ บุคลากรดานสุขภาพในพื้นที่ 
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คือ พยาบาลผูรับผิดชอบงานดานผู สูงอายุ  จาก

เทศบาลเมืองแสนสุข และ รพ.สต. รวมกับสังเคราะห

ขอมูลจากระยะที่ 1 พัฒนาจนไดเปนรูปแบบการ

สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุชายทะเล  

 ระยะท่ี 3  การใชรูปแบบการสง เสริ ม

สุขภาพผู สู ง อายุ ช ายทะ เล  การติ ดตาม  และ

ประเมินผล ใชเวลา 7 เดือน 

 1. การวางแผนการดําเนินกิจกรรมตาม

รูปแบบการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุทีมผูวิจัยรวมกับ

หนวยงานในพื้นที่ ผูนําชุมชน อสม.ประจําชุมชน 

ตัวแทนผูสูงอายุ ผูดูแล และประชาชน วางแผนการ

ดําเนินกิจกรรม 

 2. การจัดเตรียมทรัพยากร ทีมผู วิ จั ย

จัดเตรียมทรัพยากรเพื่อดําเนินการตามรูปแบบการ

สงเสริมสุขภาพที่กําหนดไว เชน ส่ือประกอบการให

ความรู อุปกรณทางการแพทยที่จําเปนและอุปกรณที่

ใชในการสาธิตและฝกทักษะตางๆ  

  3. จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพแกผูสูงอาย ุ

 3.1 กิจกรรมใหความรู เ รื่อง การ

เปล่ียนแปลงตามวัยแนวทางการสงเสริมสุขภาพ      

ที่เหมาะสม และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการ

ประยุกตใชในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ

 3.2 การฝกทักษะประกอบดวย ทักษะ

การออกกําลังกายการคํานวณแคลอรีในอาหารการ

กําหนดเมนูอาหารการคํานวณดัชนีมวลกาย การผอน

คลายความเครียด โดยใชการสาธิต การสาธิต

ยอนกลับ และการใชตวัแบบ เชน วีดิทัศน คูมือ และ

ตนแบบผู สูงอายุที่ มีสุขภาพและพฤติกรรมสงเสริม

สุขภาพที่ด ี

4.  จัดกิจกรรมใหความรูแกผูดูแลผูสูงอายุ

เรื่องการเปล่ียนแปลงตามวัยหลักการและวิธีการ

สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

บทบาทหนาที่ของผูดูแลและครอบครัวในการสงเสริม

สุขภาพผูสูงอาย ุ

  5. จัดกิจกรรมใหความรูแกประชาชน และ

บุคลากรจากหน วยงานที่ เ ก่ี ย วข อง เ รื่ อง  การ

เปล่ียนแปลงตามวัยหลักการและวิธีการสงเสริม

สุขภาพผูสูงอายุแนวคิดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

บทบาท หน าที่ การ มีส วนร วมของชุมชนและ

หนวยงานที่เก่ียวของในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ

  6. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และ

นําเสนอผลการดําเนินงานตอพื้นที ่
 

การวิเคราะหขอมูล 

วิ เ คราะหข อมูลโดยการหาค าความถี่     

รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาเฉล่ีย และสถิติที  
 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยครั้งน้ีนําเสนอเปน 3 สวน ดังน้ี 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุ 

 กลุมตัวอยางผูสูงอายุสวนใหญเปนเพศหญิง

รอยละ 60.0 สถานภาพสมรสคู รอยละ 58.0

การศึกษาระดับประถมศึกษารอยละ 94.0 และ    

ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ มีโรคประจําตัวรอยละ 

80.0  โรคประจําตัวที่เปนมากที่สุดคือโรคความดัน

โลหิตสูงรอยละ 60.0 เ ม่ือเจ็บปวยไปรักษาที่

โรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนยที่เปนของ

รัฐบาลรอยละ 66.0 ยาที่ใชประจําสวนใหญคือยา

รักษาโรคความดันโลหิตสูงรอยละ 60.0 มีการตรวจ

สุขภาพประจําปรอยละ 68.0 ใชสิทธิการรักษาดวย

บัตรทองหรือบัตรผูสูงอายุรอยละ 94.0 รับรูวามี

ภาวะสุขภาพดีรอยละ 50.0 ทุกคนมีความสามารถใน

การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันในระดับชวยเหลือตัวเอง

ไดดี 
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 สวนท่ี 2 รูปแบบการสงเสริมสุขภาพของ

ผูสูงอายุชายทะเล 

 รู ปแบบการส ง เสริ ม สุขภาพผู สู งอายุ

ชายทะเลที่ไดจากการวิจัย มีลักษณะเปนการดูแล

แบบองครวมประกอบดวย 6 สวน ดังน้ี  

 1. การสงเสริมความรูเก่ียวกับการสงเสริม

สุขภาพสําหรับผูสูงอาย ุ

 การสงเสริมความรูแกผูสูงอายุ เรื่อง 1) 

การเปล่ียนแปลงตามวัย 2) หลักการ วิธีการ และ

แนวทางการสงเสริมสุขภาพที่เหมาะสมดานการ

รับประทานอาหารการออกกําลังกาย การสงเสริม

ภาวะอารมณการจัดการความเครียดการหลีกเล่ียง

ป จ จั ย เ ส่ี ย ง ต อ ปญห า สุ ขภ าพ  และ ก ารดู แ ล

ส่ิงแวดลอมเพื่อการสงเสริมสุขภาพ 3) แนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตใชในการสงเสริม

สุขภาพ  

 2. การพัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับการ

สงเสริมสุขภาพสําหรับผูสูงอาย ุ

 การพัฒนาทักษะจําเปนสําหรับการสงเสริม

สุขภาพแกผูสูงอายุในดานตาง ๆ คือ 1) การออกกําลัง

กาย 2) การรับประทานอาหาร 3) การบริหารสมองเพื่อ

ปองกันภาวะสมองเส่ือม 4) การจัดการความเครียดใน

องคประกอบน้ีกําหนดใชกลวิธีใหความรูและพัฒนา

ทักษะ 3 ขั้นตอน คือ 1) การประเมินความพรอม

ผูสูงอายุและผูดูแล 2) การตั้งเปาหมาย และ 3) การ

วางแผนและเตรียมความพรอม  

 3. การสงเสริมความรูเก่ียวกับการสงเสริม

สุขภาพผูสูงอายุ สําหรับผูดูแลผูสูงอาย ุ

การสงเสริมความรู เรื่อง 1) การเปล่ียนแปลง

ตามวัย 2) หลักการและวิธีการสงเสริมสุขภาพที่

เหมาะสมสําหรับผู สูงอายุ  3) แนวคิด เศรษฐกิจ

พอเพียงและการประยุกตใชในการสงเสริมสุขภาพ

ผู สูงอายุ  และ 4) บทบาทหนาที่ของผูดูแลและ

ครอบครัวในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ

 4 . การสราง ส่ิงแวดลอมที่ เ อ้ื อตอการ

สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  

 การสรางส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการสงเสริม

สุขภาพผู สูงอายุที่ สําคัญประกอบด วย การจัด

ส่ิงแวดลอมที่ดีในบานและสรางส่ิงแวดลอมที่ดีใน

ชุมชน การจัดส่ิงแวดลอมที่ดีในบานตองเปนความ

รวมมือกันระหวางผู สูงอายุ ผูดูแลและสมาชิกใน

ครอบครัว สวนการสรางส่ิงแวดลอมที่ดีในชุมชนตอง

เปนความรวมกันระหวางผู สูงอายุ ผูดูแล ชุมชน 

(ประธานชุมชน อสม.ประจําชุมชน) และหนวยงานที่

เก่ียวของ เพื่อดูแลส่ิงแวดลอมทางกายภาพชีวภาพและ

สังคม 

 5. การสรางความเขมแข็งและการมีสวน

รวมของชมุชนเพื่อการสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ

กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมใหความรูแก

ประชาชน แกนนํา และผูเก่ียวของในชุมชน เก่ียวกับ 

1) การเปล่ียนแปลงตามวัย 2) หลักการและวิธีการ

ส ง เ ส ริ ม สุ ขภาพที่ เ ห มาะสม สํ าห รั บ ผู สู ง อ ายุ            

3)  แนวคิดแนวคิด เศรษฐ กิจพอเพีย งและการ

ประยุกตใชในการสงเสริมสุขภาพผู สูงอายุ และ       

4)บทบาท หนาที่และการมีสวนรวมของชุมชน และ

บุคคลกรในหนวยงานที่เ ก่ียวของ ในการสงเสริม

สุขภาพผูสูงอาย ุ

 6. ดําเนินกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

เชิงรุกอยางตอเน่ือง 

 บุคลากรดานสุขภาพที่ เ ก่ียวของดําเนิน

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชนชายทะเล

อยางตอเน่ือง ปรับเปล่ียนบริการดานสุขภาพใหเปน

บริการในเชิงรุกอยางเปนองครวมที่ครอบคลุมทุก ๆ 
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ดานที่สอดคลองกับปญหา ความตองการ บริบท 

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผูสูงอายุชายทะเล 

 สวนท่ี 3 เปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับการ

สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุ และคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ กอนและ

หลังไดรับกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 

 ผลการวิจัย พบวา หลังจากผูสูงอายุไดรับ

กิจกรรมสง เสริมสุขภาพมีคะแนนเฉ ล่ียความรู

เก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุมากกวากอน

ไดรับกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = - 3.144, 

p<.01) คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมสง เสริมสุขภาพ

มากกวากอนการไดรับกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (t = - 2.644, p<.01) และคะแนนคุณภาพชีวิต

มากกวากอนไดรับกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

(t = - 3.175, p<.01) ดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความรู เ ก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและ     

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ กอนและหลังไดรับกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุชายทะเล (n=50) 
 

ตัวแปร กอนไดรับกิจกรรม หลังไดรับกิจกรรม t p-value 

M SD M SD 

ความรูเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ 12.93 2.02 13.34 2.14 - 3.144 <.01 

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ 25.96 4.66 26.78 4.11 - 2.644 <.01 

คุณภาพชีวิตของผูสูงอาย ุ 16.02 2.90 16.34 2.80 - 3.175 < .01 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

 จากผลการ วิจัยครั้ ง น้ี  ได รูปแบบการ

สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุชายทะเลที่บูรณาการแนวคิด

คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การมีสวนรวมของ

ครอบครัวและชุมชน หลักการสง เสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุและการเปล่ียนแปลงตามวัย เม่ือนํารูปแบบ

การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุชายทะเลไปทดลองใช 

พบวา หลังจากผูสูงอายุไดรับกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 

มีคะแนนเฉล่ียความรูเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพ

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตมากกวา

กอนไดรับกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัย

อภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 

 การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 

 การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงอยูบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี

และพอประมาณอยางมีเหตุผล ผู สูงอายุ ผูดูแล

ผูสูงอายุ และชุมชน สามารถพึ่งตนเองมีภูมิคุมกัน 

รู เทาทันโลก อยู ในสังคมแหงภูมิปญญาและการ

เรียนรู สามารถรักษาภูมิปญญาทองถิ่นควบคูไปกับ

การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามดํารงไว ซ่ึง

คุณธรรมและคุณคาทางสังคมที่มีความสมานฉันทเอ้ือ

อาทรตอกันอันจะเปนรากฐานของการพัฒนาอยาง

สมดุล มีคุณธรรมและยั่งยืนการสงเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุในดานตาง ๆ ไดแก การรับประทานอาหาร 

ออกกําลังกายอยางพอประมาณ พอดีไมนอยเกินไป

ไมมากเกินไป และมีเหตุผล ในการเลือกรับประทาน

อาหาร ออกกําลังกายที่เหมาะสม หลีกเล่ียงปจจัยที่มี

ผลเสียตอสุขภาพ เลือกปฏิบัติในส่ิงที่มีประโยชน มี

ภูมิคุมกัน โดยมีการเตรียมตัวใหพรอมในการเขาสูวัย

สูงอายุพรอมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดาน

ตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและ
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ดําเนินกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพตาง ๆ ใหอยูใน

ระดับพอเพียง 2 ประการ คือ 1) เงื่อนไขความรู คือ 

ความรอบรู เ ก่ียวกับหลักการและวิธีการสงเสริม

สุขภาพรับรูประโยชนของการสงเสริมสุขภาพ 2) 

เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มี

ความซ่ือสัตยสุจริต ใชสติปญญา อดทน และมีความ

เพียรในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพอยาง

ตอเน่ือง เพื่อบรรลุเปาหมายสูงสุดในการมีภาวะ

สุขภาพที่แข็งแรงตลอดชวงอายุขัย และมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีทุกดาน 

 การสงเสริมสุขภาพผู สูงอายุโดยการมี

สวนรวมของครอบครัวและชุมชน 

 การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชนจะ

ชวยพัฒนาความสามารถของสมาชิกในครอบครัวให

สามารถดูแลสงเสริมสุขภาพผู สูงอายุแบบพึ่งพา

ตนเอง ครอบครัวเขามามีบทบาทในการดูแลผูสูงอายุ

เพิ่มขึ้นสงผลใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพที่

เหมาะสมมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น อยูรวมกับครอบครัว

และสังคมไดอยางมีความสุข (ณภัทร จารุจุฑารัตน,  

2560) ในการพัฒนาการมีสวนรวมของครอบครัวมา

จากการที่สมาชิกแตละครอบครัวไดรวมกันสรุป

ปญหา วิเคราะหปญหา วางแผนคิดกิจกรรมและ

วิธีการดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุที่ เหมาะสมเพื่อ

นําไปปฏิบัติได เพราะครอบครัวเปนกลุมบุคคลที่มี

ความผูกพันและใชชีวิตรวมกัน มีความใกลชิด และ

สนิทสนมกับผูสูงอายุมากที่สุด (Kaakinen et al., 

2015) จึงทราบปญหาและมีบทบาทในการดูแล

ผูสูงอายุมากที่สุด สวนการมีสวนรวมของชุมชนเปน

กระบวนการพัฒนาความสามารถของประชาชนใน

ชุมชนซ่ึงเปนหัวใจสําคัญและเปนวิถีทางที่จะทําให

บรรลุวัตถุประสงคของการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุที่

กํ าหนด ไว โ ด ยการ ใหประ ชาชน มีส วนร วมใน

กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน ไดแก การกําหนด

ปญหาความตองการการวางแผนการดําเนินงาน การ

ประเมินผล และการมีสวนรวมในการรับและใช

ผลประโยชน  

 การสงเสริมความรูและการพัฒนาทักษะ

การสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ 

ความรูเปนองคประกอบที่สําคัญของการปฏิบัติการ

สงเสริมสุขภาพของผู สูงอายุเม่ือผูสูงอายุมีความรู

เพียงพอเ ก่ียวกับสุขภาพของตนเองและวิธีการ

สงเสริมสุขภาพ จะชวยใหผูสูงอายุมีการตัดสินใจและ

จัดการปญหาในการสงเสริมสุขภาพตนเอง (Clark et 

al., 1991) รูขอดีหรือจุดแข็งของตนเอง (Helmreich 

et al., 2017) และมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพอยาง

เหมาะสมดังน้ี 

 1. การรับประทานอาหาร เปนการสงเสริม

ใหผูสูงอายุรับประทานอาหารที่ถูกตอง การเลือก

รับประทานอาหารที่เหมาะสมกับความตองการของ

รางกายอยางครบถวนและปริมาณเพียงพอ มีการวาง

แผนการจัดรายการอาหารที่เหมาะสม มีรายการ

อาหารแลกเปล่ียนสําหรับผู สูงอายุโรคเบาหวาน 

รายการอาหารแลกเปล่ียนเพื่อลดโซเดียมสําหรับ

ผู สูงอายุ โรคความดันโลหิต สูง รายการอาหาร

แลกเปล่ียนสําหรับลดไขมัน อาหารลดนํ้าหนัก การ

เลือกซ้ืออาหาร การอานฉลากอาหาร การวางแผนจัด

เมนูอาหารสําหรับผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพโดยเนน

การใชภูมิปญญาทองถิ่น และแหลงอาหารที่หางายใน

ทองถิ่นชายทะเล  

 2. การออกกําลังกาย เปนการสงเสริมให

ผูสูงอายุมีกิจกรรมทางกาย มีแบบแผนการออกกําลัง

กายอยางความสมํ่าเสมอ ใชวิธีการออกกําลังกายที่

เหมาะสม เชน การบริหารรางกายในทาน่ังและการ

บริหารในทายืน  
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 3. การสงเสริมภาวะอารมณและการจัดการ

ความเครียด เปนการสงเสริมใหผูสูงอายุทํากิจกรรมที่

ชวยทําใหผอนคลาย ลดความตึงเครียด เชน การทํา

สมาธิ การผอนคลายกลามเน้ือ การฝกหายใจ การฟง

ดนตรีการฟงธรรมะการทํากิจกรรมที่ชอบ เชน รอง

เพลง วาดรูป เปนตน มีการแสดงออกทางอารมณที่

เหมาะสมในแตละสถานการณเพื่อรักษาสมดุลของ

รางกายและจิตใจ 

           4. การหลีกเล่ียงปจจัยเส่ียงที่จะทําใหเกิด

ปญหาสุขภาพ (อโรคยา) หมายถึง การปฏิบัติตนของ

ผูสูงอายุเพื่อลดปจจัยเส่ียงของการเจ็บปวย และ

เสียชีวิตดวยโรคที่มีสาเหตุจากการมีพฤติกรรมสุขภาพ

ไมเหมาะสม เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดัน

โลหิตสูง และเบาหวาน  

           5. การดูแลส่ิงแวดลอม เนนใหมีการจัด

ส่ิงแวดลอมที่ มีความปลอดภัยสามารถเขาถึ งได 

สามารถสร างแรงกระตุ น และดู แลรั กษาง าย 

ส่ิงแวดลอมที่มีความปลอดภัยหมายถึงปลอดภัยทั้ง

ดานรางกายและสุขภาพอนามัย ไดแก มีที่พักอาศัย

เปนสัดสวน มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี  มีระบบ

ปองกันภัยที่ดี เชน มีแสงสวางที่เพียงพอมีราวจับใน

หองนํ้า พื้นบานไมล่ืน มีสัญญาณฉุกเฉินเม่ือตองการ

ขอความช วยเหลือ เปนตน  สามารถ เข าถึ งได 

หมายถึง การที่ ผูสูงอายุสามารถเขา-ออกบานได

สะดวก เชน มีทางลาดสําหรับรถเข็นการจัดทําประตู

บานหรือส่ิง อํานวยความสะดวกตาง ๆ ในบาน     

เปนตน มีความเหมาะสมและสะดวกตอการใชงาน

สามารถสรางแรงกระตุนหมายถึงการตกแตงสภาพที่

พักอาศัยและ ส่ิงแวดลอมเพื่ อความน าอยู  เช น 

เลือกใช สีบานที่ เหมาะสม มีความสวางเพียงพอ    

เปนตน ดูแลรักษางาย หมายถึง บานที่ออกแบบให

ดูแลรักษาไดงายและมีความปลอดภัย 

การฝกทักษะเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพ

จะชวยใหผูสูงอายุเกิดความม่ันใจและนําไปปฏิบัติ  

ไดอยางเหมาะสมและตอเ น่ือง (Kanfer, 1998) 

ผูสูงอายุควรไดรับการฝกทักษะการออกกําลังกาย 

การจัดรายการอาหาร การผอนคลาย และการบริหาร

สมอง ทักษะการออกกําลังกาย เชน กายบริหารแบบ

น่ังและกายบริหารแบบยืน ควรมีการสาธิตและสาธิต

ยอนกลับเพื่อใหผู สู งอายุมีความเชื่อวาตนเองมี

ความสามารถที่จะกระทําใหสําเร็จตามเปาหมายแลว

จะพยายามแสดงความสามารถน้ันอยางเต็ม ซ่ึงจะ

ชวยเพิ่มการปฏิบัติตอเน่ืองได (Resnick & Inguito,  

2011) ฝกทักษะการจัดรายการอาหารที่เหมาะสม 

รายการแลกเปล่ียนสําหรับผูสูงอายุโรคเบาหวาน 

รายการอาหารแลกเปล่ียนเพื่อลดโซเดียมสําหรับ

ผูสูงอายุที่ มีโรคความดันโลหิตสูง รายการอาหาร

แลกเปล่ียนสําหรับลดไขมัน อาหารเพื่อลดนํ้าหนัก 

การอานฉลากอาหาร การวางแผนจัดเมนูอาหาร

สําหรับผู สูงอายุที่ มีปญหาสุขภาพโดยเนนการใช    

ภูมิปญญาทองถิ่น และแหลงอาหารที่หางายใน

ทองถิ่นชายทะเล การคํานวนแคลอรี่อาหารแตละม้ือ 

การคํานวนดัชนีมวลกาย ฝกทักษะการผอนคลาย 

เชน การทําสมาธิ การผอนคลายกลามเน้ือ การฝก

หายใจ การจินตนาการ การนวดผอนคลาย เปนตน 

และการฝกทักษะการบริหารสมองเพื่อปองกันภาวะ

สมองเส่ือม  

 นอกจากน้ีควรใชกลวิธีใหความรูและพัฒนา

ทักษะโดยผู สูงอายุเปนศูนยกลางของการเรียนรู 

ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 1) การประเมินความ

พรอมผูสูงอายุและผูดูแล โดยเก็บขอมูลของผูสูงอายุ

และครอบครัว ขอมูลพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพใน

ปจจุบัน ทักษะการสงเสริมสุขภาพของผู สูงอายุ 

ปญหาและอุปสรรคตอการเรียนรูและการปฏิบัติ
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พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ เชน สภาพแวดลอม 

เศรษฐานะ วัฒนธรรม เปนตน 2) การตั้งเปาหมาย 

พยาบาลตั้งเปาหมายการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

รวมกับผูสูงอายุและผูดูแล 3) การวางแผนและเตรียม

ค วามพร อม  เ ป น การ วา ง แผน โ ดย พย าบ า ล

ผูรับผิดชอบในการสงเสริมความรูและการพัฒนา

ทักษะเพื่อการสงเสริมสุขภาพ วางแผนรวมกับ

ผูสูงอายุและผูดูแลเพื่อพิจารณาเลือกวิธีการสงเสริม

สุขภาพที่เหมาะสมกับผูสูงอายุแตละคน ซ่ึงกลวิธีทั้ง 

3 ขั้ นตอนน้ีจะช วยสรางแรงจู งใจและเพิ่ มพูน

ความสําเร็จของการเรียนรูและพัฒนาทักษะเพื่อการ

สงเสริมสุขภาพดวยตนเองของผูสูงอายุ (DeCoste & 

Maurer, 2011) 

 การสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวม

ของชุมเพื่อการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

 การดําเนินงานเพื่อการสงเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุตองอาศัยการปฏิบัติของชุมชนที่เปนรูปธรรม

และ มีป ระ สิท ธิผลจากการทํ าป ระชาคมของ

ผูเก่ียวของในชุมชนที่คัดสรรครั้งน้ี ไดประเด็นการ

เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง ประกอบดวย การ

จัดลําดับความสําคัญของปญหา การตัดสินใจ การ

วางแผนและการดําเนินการ เพื่อการบรรลุภาวะสุขภาพ

ที่ดีของผู สูงอายุ  มีหัวใจสําคัญในการขับเคล่ือน

กระบวนการตางๆ คือ การเสริมสรางพลังอํานาจของ

ชุมชนทําใหชุมชนเกิดความรูสึกเปนเจาของ ใหการ

สนับสนุนชุมชนในการกําหนดทิศทาง และการสราง

ประชาสังคมในชุมชน (สุจินดา สุขรุง, อารยา ปราน

ประวิตร และอารี พุมประไวทย, 2561) เชน กลุมออก

กําลังกายกลุมจิตอาสา เปนตน ชุมชนในการวิจัยครั้งน้ี

มีกลุมออกกําลังกายที่ เขมแข็งที่กอตั้ง โดยความ

รวมมือของชุมชน ผูสูงอายุ อสม. มีการดําเนินการ

อยางตอเน่ือง สวนกลุมจิตอาสาของชุมชนเปนการ

รวมมือของอสม. และประชาชนในชุมชนการสราง

ความเข มแข็ งและการมี ส วนร วมของชุมชนมี

ความสําคัญการวิจัยน้ีจึงกําหนดใหแกนนําชุมชนอสม.

ประชาชนบุคลากรที่เก่ียวของผูสูงอายุและผูดูแล

ผูสูงอายุมีสวนรวมในทุกขั้นตอนตั้งแตรวมคิดรวม

ตัดสินใจรวมทํารวมตรวจสอบรวมรับประโยชนควบคู

ไปกับกระบวนการเรียนรูของชุมชนโดยยึดผูสูงอายุ

เปนศูนยกลางเพื่อให เ กิดการเปล่ียนแปลงที่พึ ง

ประสงคพัฒนาการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในทิศทาง

ที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 การสรางส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการสงเสริม

สุขภาพผูสูงอายุ 

 การจัดส่ิงแวดลอมที่ดีในบานและชุมชนจะ

ชวยใหผูสูงอายุปลอดภัย ไมเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะ

ส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่เปนส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัย

และเอ้ือตอการมีสุขภาวะที่ดีของผูสูงอายุ การจัดการ

ทางกายภาพคือจัดการใหมีถนนปลอดภัยตอการ

สัญจรของผูสูงอายุ มีไฟฟาสองสวางตามแนวถนน

ทาง มีสวนสาธารณะใหผูสูงอายุออกกําลังกายมีการ

ปกปองและอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรทาง

ธรรมชาติ จัดส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุเชน ศูนยเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น

ดานสมุนไพร ศูนย เรียนรู เกษตรปลอดสารและ

เศรษฐกิจพอเพียงส่ิงแวดลอมทางชีวภาพจะชวยให

ผูสูงอายุไมเจ็บปวยดวยโรคติดตอตาง ๆ ส่ิงแวดลอม

ทางสังคม เชน การสงเสริมสัมพันธภาพที่ดีตอกันของ

คนรอบขางในชุมชนเปนตน การจัดการส่ิงแวดลอมที่

เอ้ือตอการมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพที่เหมาะสม 

เชน รณรงคใหผู สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ลด

อาหารเค็มที่เปนอาหารที่มีมากในชุมชน และลดการ

ใชเครื่องปรุงรสซ่ึงจะชวยใหเกิดการเปล่ียนพฤติกรรม

การบริโภคเพื่อลดการเกิดโรคเรื้อรังของผูสูงอาย ุ
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 ดําเนินกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

เชิงรุกอยางตอเน่ือง 

 ในประเด็นน้ีอธิบายไดวา การที่บุคลากร

ดานสุขภาพที่เก่ียวของมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริม

สุขภาพผูสูงอายุอยางตอเน่ือง เชน การออกกําลังกาย

เปนประจําทุกวัน มีการปรับเปล่ียนบริการทางดาน

สาธารณสุขที่เนนบริการเชิงรุกมากขึ้น เชน ใหบริการ

คัดกรองสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ และการให

คําปรึกษาดานสุขภาพผูสูงอายุที่บาน แบบเปนองครวม

สอดคลองกับปญหา ความตองการ บริบท วัฒนธรรม 

และวิถีชีวิตของผูสูงอายุชายทะเล ซ่ึงเปนการสงเสริม

ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงทั้งตออารมณและความคิดที่

เฉพาะกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ 

(Pender, Murdaugh, & Parsons,2015) ซ่ึงจะชวย

ใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพที่เหมาะสม

และตอเน่ืองตอไป 

 สรุปองคความรูที่ไดจากการศึกษาครั้ง น้ี 

ผูวิจัยเชื่อวาจะเปนแนวทางใหบุคลากรทางสุขภาพ

และหนวยงานที่ เ ก่ียวของสามารถใหการสงเสริม

สุขภาพของผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปน

ทางเลือกของการดูแลที่เหมาะสมกับปญหาและความ

ตองการของ ผู สูงอายุ ชายทะ เล  จึ ง นับว า เปน

ประโยชนตอดานบริการสุขภาพ และเปนขอมูลที่

สําคัญในการกําหนดนโยบายดานการสงเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายขุองประเทศไทยตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 

ดังน้ี 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

ชุมชนควรมีการนํารูปแบบการสง เสริมสุขภาพ

ผู สูงอายุชายทะเลที่ ไดจากการวิจัยไปใชในการ

สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุชายทะเลในพื้นที่ในชุมชน

เพิ่มขึ้น และควรมีการนําไปประยุกตใชในชุมชนพื้นที่

ชายทะเลอ่ืน ๆ 

 2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายองคกรที่

เ ก่ี ย วข อ ง ร ะดั บป ร ะ เ ทศและท อ ง ถิ่ น ค วร ให

ความสําคัญเรื่องการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ

ชุมชนชายทะเล และมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร

เ ก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพของผู สูงอายุชุมชน

ชายทะเล 
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