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หลกัสตูรกระบวนการ กิจกรรมอบรมพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ีและแกนน าผู้สงูอายใุนชมุชน ผ่านการ
ปรับปรุงเนือ้หาความรู้ และพฒันาให้เป็นชุดคู่มือการฝึกอบรม (Training Package) เพ่ือ “การพฒันาระบบ
การดแูลผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ” ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายการอบรมทัง้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อาสาสมคัรด้านสาธารณสขุ กลุ่มชมรมผู้สงูอาย ุรวมทัง้ผู้แทนองค์กรชมุชนกลุ่มอ่ืนๆ ซึ่ง
ชดุการฝึกอบรมดงักล่าวสามารถน าไปปรับประยกุต์ใช้โดยหน่วยงาน/ทีมงาน/ เครือข่ายท่ีรับผิดชอบด้านการ
พฒันาระบบบริการปฐมภมูิ และระบบการดแูลผู้สงูอายใุนชมุชนแบบบรูณาการ 

 โดยส านักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ได้ด าเนินการทดสอบชุดคู่มือการอบรม
ดงักล่าวโดยความร่วมมือกบัภาควิชาเวชศาสตร์ชมุชน คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยความ
ต้องการการอบรมขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นซึ่งได้รับความร่วมมือและเกิดผลตอ่กลุ่มเป้าหมาย
ดงักล่าวได้เป็นอย่างดี ทัง้นีส้ามารถน าคู่มือดังกล่าวและบทเรียนจากการอบรมน าไปปรับใช้เพ่ือพัฒนา
ศกัยภาพเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขทัง้ในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัต าบล(รพ.สต.) โรงพยาบาล
ชมุชน และภาคีท่ีเก่ียวข้องในการพฒันาระบบการดแูลผู้สงูอายใุนชมุชนในพืน้ท่ีอ่ืนๆได้ตอ่ไป 

ในฐานะผู้ รับผิดชอบการจดัท าหลกัสตูรกระบวนการ กิจกรรมอบรมพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ีและแกน
น าผู้สงูอายใุนชมุชน หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบบันีจ้ะเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีใช้เป็นฐานในการพฒันาการ
ท างานเพ่ือผู้สงูอายตุอ่ไป 
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1. หลักการและเหตุผล 
 การมีสขุภาพท่ีดีเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของมนษุย์ และเป็นจดุมุ่งหมายทางสงัคมท่ียอมรับกนั  ทัว่โลก 
การมีสุขภาพดีนัน้ขึน้อยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ครอบครัว ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณธรรมท่ี
ส าคญั คือ ความรัก ความเอือ้อาทร ความเมตตากรุณา ดงันัน้ การท่ีจะพฒันาให้ประชาชน มีสขุภาพดี หรือ
หวัใจส าคญัท่ีจะท าให้เกิดสุขภาพดีนัน้ ประชาชนทุกคนต้องตระหนกัว่าเป็นหน้าท่ี ท่ีส าคญัของตนในการ
จดัการสุขภาพด้วยตนเอง และเม่ือดูแลตนเองได้ดีแล้วก็ควรจะหันมาดูแลคนรอบข้างท่ีไม่สามารถดูแล
ตวัอย่างได้เต็มท่ี คือ ผู้สงูอาย ุในขณะเดียวกนัการท่ีจะน าไปสู่การพฒันาสขุภาวะดีท่ียัง่ยืนได้จะต้องมีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินชีวิตให้มีพฤติกรรมท่ีถกูต้อง ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมไทย
และสงัคมโลก 

 ในวยัสงูอายนุัน้ ต้องเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงทัง้ทางร่างกาย จิตใจ และสงัคม การเปล่ียนแปลง
ทางด้านร่างกายสามารถชะลอลงได้ด้วยการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต การออกก าลงักาย และการดแุลสุขภาพ
ของตนเอง ในขณะท่ีด้านจิตใจ สงัคม และครอบครัวนัน้ เพ่ือบ้านและชุมชน ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพ อย่างไรก็ตามการด าเนินการดูแลส่งเสริมสุขภาพถูกมอง ว่าเป็นหน้าท่ีของบุคลากรใน
หน่วยงานสาธารณสุขท่ีจะเข้ามาให้บริการ ซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่หน้าท่ี ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือ
ชมุชนใดชมุชนหนึง่ท่ีจะเป็นผู้ด าเนินการ หากแตต้่องมีการร่วมมือกนัเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพ่ือน าไปสู่การ
มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ทัง้นี ้การส่งเสริมให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องและแกนน าผู้ สูงอายุในชุมชน
สามารถดแูลผู้สงูอายไุด้อยา่งถกูต้อง จงึเป็นสิ่ง ท่ีไมค่วรมองข้าม และควรให้ความส าคญัโดยเร่งดว่น 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ความรู้และทศันคติท่ีดีแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานสาธารณสขุ เจ้าหน้าท่ี อบต. และแกนน า
ผู้ดแูลผู้สงูอายใุนชมุชน 

 2. เพ่ือสร้างแกนน าผู้ดแูลผู้สงูอายใุนชมุชน 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือสร้างแกนน าและทีมงานในการดแูลสขุภาพผู้สงูอายใุนชมุชน 1 ต าบลตอ่ 1 อ าเภอ 

1. ตวัแทนจากทกุอ าเภอโดยด าเนินการคดัเลือก 1 ต าบลตอ่ 1 อ าเภอ ประกอบด้วย 
2. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุผู้ รับผิดชอบงาน ผู้สงูอาย ุจ านวน 1 คน 
3. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานผู้สงูอาย ุจาก องค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน จ านวน 1 คน 
4. แกนน าผู้สงูอายใุนต าบล จ านวน 1 คน 

4. ระยะเวลาในการฝึกอบรม   2 วนั 1 คืน จ านวน 50 คน 

5. การประเมินผล 
 -  ประเมินผลด้านความรู้และศกัยภาพของผู้ เข้ารับการอบรม ก่อน- หลงัการฝึกอบรม 

 -  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เร่ืองการดูแลผู้ สูงอายุในชุมชนในแต่ละต าบลท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรม รวมถึงเครือขา่ยในการดแูลผู้สงูอายใุนชมุชน 
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6. การรับรองผลการอบรม 
 แจกประกาศนียบตัรให้แก่ผู้ผา่นการฝึกอบรมตลอดหลกัสตูร โดยมีระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการการดแูลผู้สงูอายใุนชมุชน รวมถึงได้ มีการ
จดัท าแผนงานการด าเนินการดแูลผู้สงูอายใุนชมุชน ได้เครือข่ายการท างานดแูลผู้สงูอายใุนชมุชน ซึ่งส่งผล
ให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ให้มีสุขภาพดี และมี
คณุภาพชีวิตท่ีดีตอ่ไป 

8. ข้อแนะน าในการใช้หลักสูตร “พฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าที่และ  
แกนน าผู้สูงอายใุนชุมชน” 
 1. ผู้ ท่ีน าชดุกิจกรรม “พฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ีและแกนน าผู้สงูอายใุนชมุชน” นีไ้ปใช้จ าเป็นต้อง
ส ารวจทศันคตท่ีิดีในการท างานผู้สงูอาย ุมองถึงศกัยภาพเชิงบวก และเข้าใจถึงสถานการณ์และปัญหาของ
ผู้สงูอาย ุไมย่ดึตดิกบัความคิดเห็นของตนเป็นส าคญั และสร้างบรรยากาศผ่อนคลายในการด าเนินกิจกรรม 
เพ่ือให้ผู้ ได้รับการอบรมมีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็น และร่วมซกัถามได้ 

 2. ชุดกิจกรรมส าหรับการ“พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีและแกนน าผู้ สูงอายุในชุมชน” นีเ้น้น
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมท่ีเน้นผู้ เข้าร่วมเป็นศูนย์กลาง และเรียนรู้ไปพร้อมๆกันระหว่างผู้ด าเนิน
กิจกรรมและผู้ เข้ารับการอบรม ดงันัน้ ผู้ ด าเนินกิจกรรมควรให้ความส าคญักับบรรยากาศในการด าเนิน
กิจกรรมโดยค านงึถึงบทบาทของตนวา่คือ “ผู้จดัการเรียนรู้” เป็นผู้กระตุ้น สร้างค าถาม สร้างบรรยากาศให้ผู้
เข้ารับการอบรมได้วิเคราะห์ แลกเปล่ียนความคดิเห็น 

3. ชดุกิจกรรมส าหรับการ“พฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ีและแกนน าผู้สงูอายใุนชมุชน” นีน้อกจากจะ
ประกอบด้วยตวัอยา่งกิจกรรมท่ีจะสร้างความเข้าใจในการท่ีจะน าไปใช้กบัผู้สงูอายใุนชมุชนแล้ว ยงัมีข้อมลู
ชดุความรู้ท่ีผู้ด าเนินการสามารถน าไปขยายความเช้าใจในเร่ืองการดแูลผู้สงูอายใุนชมุชนได้ 
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ตารางการฝึกอบรม 
วันแรก 

 8.00-8.30 น. ลงทะเบียน 
กลุ่มใหญ่ 8.30-8.45  พิธีเปิดการฝึกอบรม และกล่าวรายงาน 

8.45-9.30  ท าความรู้จักกัน และ ละลายพฤตกิรรม (ice breaking session) 
โดย วิทยากรกระบวนการ: 
แนะน าวธีิการฝึกอบรม และ เตรียมความพร้อม  
โดย วิทยากรกระบวนการ: 

9.30-10.30  

กิจกรรมกลุ่ม:  
สถานการณ์ผู้สงูอาย ุธรรมชาต ิแนวทางและวธีิจดักลุ่มผู้สงูอาย ุแนวคิดกระบวนทศัน์การท างานกบั
ผู้สงูอายใุนชมุชน 
โดย ทีมวทิยากรกระบวนการ: 

10.30-10.45 (รับประทานอาหารว่าง) 
10.45-11.30 กิจกรรมกลุ่ม:  

(ตอ่) สถานการณ์ผู้สงูอาย ุธรรมชาต ิแนวทางและวธีิจดักลุ่มผู้สงูอาย ุแนวคดิกระบวนทศัน์การท างานกบั
ผู้สงูอายใุนชมุชน 
โดย ทีมวทิยากรกระบวนการ: 

11.30 – 12.30 

สรุปแนวทางการจัดบริการ ส่งเสริมสุขภาพ สุขภาวะของผู้สูงอายุ รายบุคคล ครอบครัว และ 
สร้างเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
วทิยากรหลกั: 
การประเมินผู้สูงอายุ 
วทิยากรหลกั: 
สรุปแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
วทิยากรหลกั: 

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวนั และชม “นิทรรศการ 
 13.00-16.00 

กลุ่มย่อย 
จดัการเรียนรู้ในประเดน็ส าคญัตอ่การดแูลผู้สงูอายุ 
วทิยากรหลักของแตล่ะฐานเป็นนกัวชิาการ ผู้ปฎิบตังิาน ผู้ เช่ียวชาญในด้านนัน้ท่ีเป็นบคุคลในพืน้ท่ี 

1 ฐานท่ี1 อาหาร สุขภาพฟัน 
2 ฐานท่ี 2 สุขภาพจติและ การจัดการความเครียดในผู้สูงอายุ 
3 ฐานท่ี 3 การจัดการสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก  
4 ฐานท่ี 4 การออกก าลังกาย และการฟ้ืนฟูสภาพ 

กลุ่มใหญ่ 
16.00-16.30 

แลกเปล่ียนเรียนรู้กิจกรรมประจ าฐาน การเรียนรู้  
วทิยากรหลกั:  

 16.30 – 19.00 พกัผ่อนตามอธัยาศยั และรับประทานอาหารเย็นร่วมกนั 
 

19.00-20.00  

สุนทรียสนทนา 
แลกเปล่ียนความคิด ความเข้าใน เร่ือง ความสุขของผู้สูงอายุ  มิตทิางวัฒนธรรม และ จติ
วญิญาณของผู้สูงอายุ และกระบวนการออกแบบระบบบริการในหน่วยบริการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ 
ผู้น าการสนทนา และทีมวทิยากรหลกั 
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วันที่สอง 
 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 
กลุ่มใหญ่ 8.30-10.30 น. เสวนาการขับเคล่ือน งานผู้สูงอายุในชุมชน กลยุทธ์การท างานงานกับชุมชน ชมรมคน

ต้นแบบ พลังสามวัย  สวัสดกิารในสังคมและ ชุมชน 
วทิยากรหลกั และวทิยากรต้นแบบในพืน้ท่ีทกุภาคส่วน 

กลุ่มย่อย 10.30-11.30 น. การพัฒนาแผนด าเนินการ ดูแลผู้สูงอายุเฉพาะพืน้ท่ี ของผู้เข้ารับการอบรม  
ทีมวิทยากรกระบวนการ 

กลุ่มใหญ่ 11.30-12.00 น. สรุป กระบวนการบริหารจัดการด้านการดูแลผู้สูงอายุ  
วทิยากรหลกั 

 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
 13.00-15.15 น. จติอาสา ในผู้สูงอายุ และร่วมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสาธารณะ 
 15.15-15.30 น. รับประทานอาหารวา่ง 
 15.30-16.30 น. พธีิปิด และมอบใบประกาศการฝึกอบรม 

 

ข้อเสนอแนะในการเลือกสรรควิทยากร/วิทยากรกระบวนการ  

วิทยากรหลกัของแตล่ะฐานอาจเป็นนกัวิชาการ ผู้ปฎิบตังิาน ผู้ เช่ียวชาญในด้านนัน้ท่ีเป็นบคุคลในพืน้ท่ี 
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วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้เห็นวา่ สงัคมผู้สงูอาย ุ เป็นอยา่งไร 

2.  เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมประชมุได้รู้จกักนั 

 

กจิกรรมชดุ ท าใหเ้ปน็ผูส้งูวัย 
อุปกรณ์ที่เตรียม 

 การฟัง : อปุกรณ์ 1) ท่ีเสียบห ูเพ่ือไมใ่ห้ได้ยิน 

 การเหน็ : อปุกรณ์ 1) แวน่ตาของเด็กเลน่ท่ีท าให้การเห็นแตกตา่งไป  มาพน่ให้มัว่ หลกัคือท าให้ไมช่ดั  
แยกสีไมอ่อก 2)  กระดมุสีตา่งๆ เพื่อให้แยกสี 

 การเคล่ือนไหว : อปุกรณ์ 1)  สนบัเข่าท่ีมีถงุทรายถ่วง    2)  สนบัมือท าให้เคล่ือนไหวนิว้ล าบาก 3)  
แก้วน า้   เหยือกน า้ น า้ (เพ่ือให้เทน า้ล าบาก)  

 

กจิกรรมชดุ Role play   ชุมชนดอกล าดวน 
อุปกรณ์ที่เตรียม 

1. บทละครของแตล่ะคน   ให้ใสใ่นซองจดหมาย   1 กลุม่ มี  9 ซอง 9 บทบาท 

2. กระดาษบรู๊ฟ   ปากกาหลายสี 

3. ป้ายช่ือ   9 ชิน้ตอ่กลุม่ (ผู้สงูอายช่ืุอ เห่ียว   ผู้สงูอายช่ืุอเหงา ผู้สงูอายช่ืุอหงอย ผู้สงูอายช่ืุอหวงั     
ชิตดแูลพ่อแม ่    อสม .จ๋อย   สงัเกตการณ์ นายก อบต. 

(มีรางวลัให้ผู้แสดงได้สมบทบาท  กลุม่ละ  1 รางวลั โดยให้คนในกลุม่พิจารณา) 

 

กิจกรรม/กระบวนการ 

1.แบง่ กลุม่ ๆละ 9 คน 

 2.รอบที่ 1 จบัคู ่หรือสามคน พดูคยุ  ท่านจะใช้ชีวิตเม่ืออายุ   70 ปี  อย่างไร” ในสถานการณ์ท่ีชมุชนมี
แตผู่้สงูอายอุยู่ด้วยกนั  ลกูหลานมีน้อยและไปท างานไกลบ้าน 

3.  รอบที่ 2 ใช้เวลา 20 นาที จบัฉลาก ใครได้บทอะไร   (วิทยากรประจ ากลุ่มมอบฉลาก) ให้แตล่ะคนศกึษา
บท 3 นาที  (ผู้ ท่ีได้รับบทสงูอาย ุให้ใสเ่คร่ืองมือท่ีเตรียมไว้ให้)    หลงัจากนัน้ให้แตล่ะคนพยายามแสดงตาม
บทท่ีได้รับมอบหมาย     

 4.  รอบท่ี  3   ใช้เวลา 10 นาที    ให้แตล่ะคนสะท้อน “ความรู้สกึ” ในบทตา่งๆ 

กิจกรรมที่ 1 สถานการณ์ผู้สงูอาย ุธรรมชาติ แนวทาง 
และวธิจีัดกลุม่ผูส้งูอายุ แนวคิดกระบวนทัศน์การท างาน 
กับผูส้งูอายุในชุมชน 
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Role play ชุมชนดอกล าดวน  
ตัวละคร   9  บท  

 พอ่ใหญ่ แมใ่หญ่ ช่ือ เหงา : ผู้สงูอายท่ีุอยู่ตวัคนเดียว   เหงา    

 พอ่ใหญ่  แมใ่หญ่ช่ือ  หงอย  ผู้สงูอายท่ีุมีโรคเบาหวาน   ไมส่บายกาย   ไมส่บายใจ  มีหลานท่ีต้องเลีย้ง   

 พอ่ใหญ่  แมใ่หญ่ ช่ือ  เห่ียว  ผู้สงูอายมีุโรคความดนัโลหิตสงูเป็นอมัพฤกษ์ เป็นพอ่แมข่อง นาย/ นาง
ชิต     

 พอ่ใหญ่ แมใ่หญ่ ช่ือ หวงั   ผู้สงูอายท่ีุยงัพอมีพลงัไปท่ีไหนได้    

 นาย / นางชิต  ลกูของพอ่ใหญ่แมใ่หญ่ เห่ียว  ต้องมีหน้าท่ีดแูลพอ่แม่ เพราะเป็นอมัพฤกษ์  

  นาย/นางจอ๋ย   อาย ุ40  ปี  วยัแรงงานในหมู่บ้าน  ท าการเกษตร  และเป็นอสม.ในหมู่บ้าน       

 นายก อบต .   อยากชวนให้คนมาชว่ยพฒันาชมุชน   1   คน 

 หมอน้อย   เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ     

 ผู้สงัเกตการณ์   1   คน  

 

บทพอ่ใหญ่ / แมใ่หญ่  ชือ่ เหงา  
ผู้สงูอาย ุช่ือ  เหงา วยั  70  ปี เป็นผู้สงูอายท่ีุเม่ือเป็นหนุ่มสาวทิง้ลกูหลานไปท างานหาเงินอยู่นอก

หมูบ้่านลกูๆ เตบิโตขึน้ไปท างานข้างนอกไม่ผกูพนั  นานๆมาเย่ียมท่ีหนึ่ง   หลงัจากคูชี่วิตตายลงเม่ือสองปี
ก่อน ก็อยูแ่ตเ่พียงล าพงัตวัคนเดียว    มีความเหงาอยูล่กึๆ  ต้องการเอามาดแูล   มาเย่ียมเยียน    เวลาใคร
มาเย่ียมหาจะดีใจ   อยากพูด  อยากคยุ   อยากเล่าเร่ืองความทกุข์ของตนเอง แต่ฟังใครไม่รู้เร่ืองเพราะหู
ตงึ 

 

บทพอ่ใหญ่  แมใ่หญ่  ชือ่  หงอย 
ผู้สงูอาย ุช่ือ หงอย  วยั  65  ปี   อยู่กบัหลานวยั 14 ขวบช่ือ ดาม  ท่ีไม่คอ่ยอยู่ติดบ้านไปเท่ียวอยู่

กบัเพ่ือนฝงูชอบท าให้เป็นห่วงและเครียด แม้ร่างกายจะแข็งแรงแตมี่โรคเบาหวานรุมเร้าอยู่  น า้ตาลขึน้ๆ  
ลงๆ  เวียนหัว ใคร่วูบ  มีอาการตาพร่ามัวเพราะรักษาระดับน า้ตาลไม่ได้     มีความทุกข์เก่ียวกับการ
เจ็บป่วยตนเองและห่วงหลาน  ใครจะมาชวนท าอะไรก็ไม่สนใจ  สนใจแตเ่ร่ืองราวตนเอง ตอนนีแ้คอ่ยากรู้
วา่อบต.  ผู้น า หรือ หมอ จะชว่ยอะไรตวัเองได้บ้าง 

บทพอ่ใหญ่ แมใ่หญ่ ชือ่เหีย่ว  
ผู้สงูอายช่ืุอ เห่ียว   เป็นผู้ ป่วยอมัพฤกษ์มาสามปี   พอเดินได้ แตแ่ขน ขา ด้านซ้ายออกแรง   เพราะ

เป็นโรคความดนัโลหิตสูงแล้วเส้นเลือดในสมองแตก ร่างกายเคล่ือนไหวไม่ได้ดงัใจท าให้อารมณ์หงุดหงิด
ง่าย มีลูกช่ือ  ชิต  กลับมาช่วยดูแลและท านาท่ีบ้านไปด้วย แต่รู้สึกว่าลูกไม่ค่อยให้ความสนใจ เลยยิ่ง
กลายเป็นคนขีบ้น่  เรียกร้องความสนใจ   
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บทพอ่ใหญ่ แมใ่หญ่ ชือ่ หวงั 
ผู้สงูอายวุยั  72  ปี     เคยเป็นผู้น าในชมุชน คนให้ความนบัถือ  เร่ิมต้น  เศรษฐกิจพอเพียงตัง้แตย่งั

หนุม่   สขุภาพในบัน่ปลายชีวิตยงัแข็งแรงไมเ่ป็นโรค  ประกายตาสดใส     อยู่ในครอบครัวท่ีมีลกูๆ หลานอยู่
ในบ้านด้วยกันพร้อมหน้า เป็นท่ีพึ่งให้กับครอบครัว       เม่ืออายุมากแล้วยงัมีจิตอาสาตามนิสยัคนอีสาน  
ออกไปช่วยเหลือ เพ่ือนฝูง  อยู่เป็นประจ า    หมอน้อยกับนายกอบต. มักชวนออกไปเย่ียมคนในหมู่บ้าน   
มกัชว่ยคล่ีคลายปัญหาในครอบครัว   ปลอบใจเพื่อนวยัเดียวกนัท่ีคดิมาก  

 

บท นาย/นางชติ  ลกูทีร่ับภาระเล้ียงพ่อแมท่ีเ่ปน็อัมพาต 
วยัแรงงานท่ีจ าเป็นต้องกลบัมาดแูลพ่อแม่    เพราะป่วยเป็นอมัพาต   มีพ่ีน้องเพียงแคส่องคน   จึง

เป็นคนท่ีต้องย้ายครอบครัวกลบัมาอยูก่บัพอ่แมเ่พ่ือดแูล   กลบัมาท านาเพ่ือเลีย้งตนเองและครอบครัว  และ
พยายามหารับจ้างงานใกล้ๆในหมูบ้่าน     เพ่ือให้ได้เงินเพียงพอดแูลครอบครัวและรักษาพ่อแม่    ไม่มีเวลา
ไปช่วยเหลือใคร    กลับมามักได้ยินเสียงบ่น   ท าให้เครียด  อารมณ์ไม่ดี     ไม่รู้จะจดัการกับครอบครัว
ตนเองอยา่งไร    เวลาใครชวนไปท างานหมูบ้่านก็จะบอกวา่ไปไมไ่ด้    และจะบอกว่า บ้านอ่ืนก็เหมือนกนัไม่
มีเวลาไปชว่ยเหลือหมูบ้่าน   

 

บท  นาย/นางจ๋อย :  อสม. 
เป็น อสม.ในหมู่บ้านวยั  40 ปี   ในรุ่นนีไ้ม่คอ่ยมีใครอยู่ในบ้าน  เม่ือก่อนก็ไปท างานข้างนอก พอ

หน้านาก็กลบัมาท านาท่ีบ้าน      แตเ่ม่ือพ่อแม่แก่ก็กลบัมาอยู่ด้วย    มีลงุ ป้า  ข้างๆ บ้านท่ีลกูๆ ไปท างาน
นอกบ้าน     ท าให้ อสม. จ๋อย กลายเป็นลูกคอยดูแลผู้สูงอายุในหลายบ้าน      คอยหาของท่ีจ าเป็นให้  
บางท่ีผู้สงูอายก็ุวานให้ไปซือ้ของท่ีตลาดให้  หรือบางท่ีก็ต้องพาผู้สงูอายบุางคนไปหาหมออนามยั และรับ
ยามาให้กับผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถไปไกลได้   จะมีข้อมูลผู้สูงอายุทัง้หมดของหมู่บ้าน  สามารถเล่าความ
ทกุข์ของผู้สงูอายไุด้อยา่งลกึซึง้           

 

นายก อบต. 
นายก อบต. ช่ือ ชยั  เป็นคนหนุม่วยัส่ีสิบปี     เพิ่งเข้ามาเป็นนายก ได้รับการเลือกตัง้แบบใสสะอาด  

เพราะเคยเป็น ผู้น าในหมู่บ้านมาก่อน  เป็นคนอยากพัฒนาให้คนในต าบลมีความสุข    โดยเฉพาะเห็น
ความส าคญัของกลุม่ผู้สงูอาย ุ    ใจอยากให้ชมุชนช่วยกนัดแูลผู้สงูอาย ุและให้กลุ่มผู้สงูอายเุหล่านีอ้อกมา
ช่วยเหลืองานต าบล    แต่ประชุมท่ีไรก็ไม่มีคนไปได้  เลยต้องเข้ามาคุยและดูปัญหาท่ีละบ้าน    และ
พยายามจะพดูให้ นาย/ นาง ชิต ออกมาชว่ยเหลือชมุชนบ้าง  

 

หมอนอ้ย  เจ้าหนา้ทีส่าธารณสุข 
หมอน้อยเป็นหมอ วยัเบญจเพส ชอบถาม อยากรู้   เพิ่งย้ายมาอยู่อนามยับ้านล าดวน   อยากรู้ว่า

หมูบ้่านนีอ้ยูก่นัอยา่งไร  ผู้สงูอายมีุชีวิตอยูก่นัอยา่งไร  เลยหาเวลาออกมา        เป็นคนชอบถามให้คนอ่ืนคยุ  
เลา่เร่ืองตนเองออกมา  
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ผู้สังเกตการณ์  
มีบทบาทเพียงแค ่ เฝ้าสงัเกต   ไม่มีบทต้องพดู และมีหน้าท่ี เล่าสะท้อนเร่ืองราว  ความรู้สึก ท่ีเห็น

ในกลุม่   หลงัจากละครจบ 
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วัตถุประสงค์หลักของแต่ละฐาน 

ในแต่ละฐานจะวางขอบเขตเนือ้หาและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้ รับกา รอบรม โดย
ลกัษณะการด าเนินการเป็นแบบ Interactive ผู้ เข้าร่วมจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีน่าสนใจและสามารถเก็บ
เก่ียว ความรู้ เทคนิควิธีการท างานเพ่ือพฒันาระบบภาคีความร่วมมือในการดแูลผู้สงูอายใุนชมุชนตอ่ไป 

กิจกรรมกระบวนการ 

เป็นการจดักิจกรรมผสมผสานการให้ความรู้และทดลองฝึกปฏิบตัิเพ่ือการน าไปใช้ในการปฏิบตัิงาน
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้สงูอาย ุทัง้นี ้ผู้จดักระบวนการจะมีการแจ้งกติกาการเข้าร่วมใน
ขัน้ตอนแรกซึ่งแบง่เป็น 4 กลุ่มโดยประมาณจ านวนคนให้เท่ากันแต่ละกลุ่ม ต่อมาให้แบง่เรียนรู้แตล่ะฐาน
การเรียนรู้ ฐานละ 25 - 30 นาทีรวมทัง้สรุปและแลกเปล่ียนซกัถามในแตล่ะฐานการเรียนรู้ ขัน้ตอนสดุท้าย
เป็นการให้เวลาตวัแทนแตล่ะกลุม่สะท้อน แลกเปล่ียนบทเรียนสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในแตล่ะฐาน 

 

ฐานที ่1 อาหาร สุขภาพฟัน 
รูปแบบกระบวนการ 

แบง่เป็น 2 ฐานยอ่ย คือ อาหาร และฟัน 

อาหาร : ใช้การบรรยายประกอบการสาธิตทัง้อาหารสาธิตท่ีเป็นอาหารประจ าถ่ิน และให้ผู้ รับการ
อบรมมีสว่นร่วมในการค านวณอาหาร และมีการซกัถาม เลน่เกมส์ทายปัญหาระหวา่งการเรียนรู้  

ฟัน : .ใช้การบรรยายประกอบการสาธิต โดยมีโมเดลฟันแสดง และมีการซกัถาม เลน่เกมส์ทาย
ปัญหาระหว่างการเรียนรู้  

 

ฐานที ่2 สุขภาพจติและ การจัดการความเครยีดในผูส้งูอายุ 
รูปแบบกระบวนการ 

 วิทยากรหลกัน าเสนอถึงรูปแบบ และวิธีการประเมินความเครียดส าหรับผู้สงูอาย ุรวมทัง้เสนอ
รูปแบบการจดัการความเครียดท่ีสามารถปฏิบตัไิด้เบือ้งต้น โดยมีการบรรยายและให้ผู้ ได้รับการอบรมร่วม
ปฎิบตัิ และเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุแลกเปล่ียน และซกัถาม 

 

ฐานที ่3 การจัดการสภาพแวดลอ้มและสิ่งอ านวยความสะดวก  
รูปแบบกระบวนการ 

วิทยากรหลักได้น าเสนอภาพการจัดการสภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวก ท่ีเหมาะ
ส าหรับผู้สงูอาย ุและเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุแลกเปล่ียน และซกัถาม 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมยอ่ย 4 ฐาน 
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ฐานที ่4 การออกก าลังกาย และการฟ้ืนฟสูภาพ 
รูปแบบกระบวนการ 

ใช้การบรรยายและฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรกล่าวน าถึงความส าคัญของการออกก าลังกายของ
ผู้สูงอายุเพ่ือลดอุบตัิเหตท่ีุเกิดจากการหกล้มและเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ท่ีช่วยในการยืน 
การเดิน การทรงตวั การเคล่ือนไหวและข้อต่อต่างๆของผู้สูงอายุ จากนัน้ให้ผู้ เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติ
พร้อมกันทัง้หมดโดยใช้เก้าอีน้ัง่ท่ีไม่มีล้อเล่ือนเป็นส่วนประกอบในการฝึกกายบริหาร ซึ่งมีผู้สาธิตการออก
ก าลงักาย 

มีการสาธิต และปฏิบตัิร่วมกนั ในการดแูลฟืน้ฟูผู้สูงอาย ุ เน้นการให้ความส าคญัตอ่กิจกรรมการ
ด ารงชีวิตประจ าวนั, การให้ข้อมลูและค าแนะน าตอ่ญาติและผู้ดแูลกลบัไปดแูลอย่างตอ่เน่ืองท่ีบ้านได้อย่าง
ถกูต้อง  เหมาะสม  และสง่เสริมการท ากิจกรรมกลุ่มหรือการรวมกลุ่ม  เพ่ือคงสภาพการท างานของร่างกาย
(Maintain function) และการฟืน้ฟจูิตใจและสงัคมของผู้สงูอาย ุ

 

***หมายเหตุ: วิทยากรหลักของแต่ละฐานเป็นนักวิชาการ ผู้ปฎิบัติงาน ผู้เช่ียวชาญในด้านนัน้ท่ี
เป็นบุคคลในพืน้ท่ี 
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กิจกรรมที ่3 สุนทรยีสนทนา 
วัตถุประสงค์เพื่อ 

แลกเปล่ียนความคดิ ความเข้าใน เร่ือง ความสขุของผู้สงูอาย ุ มิติทางวฒันธรรม และ จิตวิญญาณ
ของผู้สงูอาย ุและกระบวนการออกแบบระบบบริการในหนว่ยบริการเพ่ือดแูลผู้สงูอาย ุ

 

กิจกรรมที ่4 เวทเีสวนาการขับเคลือ่น งานผูส้งูอายุในชุมชน กลยุทธ์การท างานงาน
กับชุมชน ชมรมคนตน้แบบ พลงัสามวัย สวัสดกิารในสังคม และ ชุมชน 
วัตถุประสงค์เพื่อ 

 เสนอหลักคิด แลกเปล่ียนวิ ธีการพัฒนารูปธรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ สูงอายุชุมชนในบริบท
หลากหลาย รวมทัง้ประเด็นท่ีพึงตระหนกัด้านการพฒันาชมรมผู้สงูอายุ คนต้นแบบ/แกนน าผู้สงูอายุ และ
การขบัเคล่ือนงานผู้สงูอายนุ าไปสูช่มุชนเข้มแข็ง 

เนือ้หาหลัก 

น าเสนอประสบการณ์ของการพฒันาภาคีความร่วมมือของภาคสาธารณสขุ ท้องถ่ิน และชมุชนเพ่ือ
พฒันาระบบการดแูลสขุภาพผู้สงูอายใุนชมุชน โดยให้ผู้แทนจากพืน้ท่ีสะท้อนแนวคิด เทคนิค กระบวนการ 
และเสนอรูปธรรมสวสัดิการสงัคมในระดบัชมุชนจากความร่วมมือภาคีท่ีเก่ียวข้องและสามารถสะท้อนการ
สนบัสนุนให้เกิดระบบสวัสดิการสงัคมในรูปแบบต่างๆได้ ผ่านรูปธรรมการพฒันาและการจัดการกองทุน
สวสัดกิารชมุชน กิจกรรมหลากหลายของศนูย์เอนกประสงค์ การพฒันาสภาพแวดล้อมและอปุกรณ์หรือสิ่ง
สนบัสนนุ รวมทัง้การพฒันาศกัยภาพของระบบการดแูลส าหรับผู้สงูอายใุนชมุชนได้อยา่งยัง่ยืน 

 

กิจกรรมที่ 5  การพฒันาแผนด าเนนิการ ดแูลผูส้งูอายุเฉพาะพื้นที ่    
                   ของผูเ้ขา้รบัการอบรม 
วัตถุประสงค์เพื่อ 

 ให้ผู้ เข้าร่วมได้ระดมสมองในการเขียนแผนด าเนินการดแูลผู้สงูอายใุนต าบลร่วมกนั โดย
องค์ประกอบของกลุม่มาจากทีมงานในการดแูลสขุภาพผู้สงูอายใุนชมุชน 1 ต าบลตอ่ 1 อ าเภอ 
 



13 
 

 
 

 

 การดแูลผู้สงูอายใุนชมุชน เป็นงานท่ีมีความส าคญั ย่ิงในปัจจบุนัสงัคมไทยก้าวเข้าสูส่งัคมของ
ผู้สงูอาย ุเพราะกลุม่ประชากรวยันีก้ าลงัเพิ่มมากขึน้ และแนวโน้มท่ีอายยืุนยาวขึน้อีกด้วยแล้ว  การเข้าใจถึง
สถานการณ์และปัญหาจะยิ่งมีความส าคญัมากขึน้ไปอีก 

สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ด้วยจ านวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากข้ึน 

 สดัส่วนประชากรผู้สงูอายขุองไทยเพิ่มจากร้อยละ 5.4 ( ปี 2503) เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 6.3 (ปี 2523) ร้อยละ  
9.4 (ปี 2543)  ร้อยละ  10.7 (ปี 2550) และคาดวา่จะเป็นร้อยละ 20.0 (ปี 2568) 

 

ตาราง 1 แสดงจ านวนประชากรรวม จ านวนประชากรสงูอาย ุและสดัส่วนประชากรสูงอายุของประชาชากร 
พ.ศ. 2503 – 2568 

พ.ศ. จ านวนประชากร
รวม 

จ านวนประชากร
อายุ 60 ปีขึน้ไป 

ร้อยละของประชากรอายุ 
60 ปีขึน้ไป 

2503 26,257,916 1,506,000 5.4 
2513 34,397,371 1,680,900 4.9 
2523 44,824,540 2,912,000 6.3 
2533 4,509,500 4,014,000 7.4 
2543 62,236,000 5,867,000 9.4 
2548 64,765,000 6,693,000 10.3 
2550 65,711,000 7,038,000 10.7 
2553 67,042,000 7,522,800 11.8 
2563 70,821,000 11,888,000 16.8 
2568 72,286,000 14,452,000 20.0 

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 
 

สถานการณ์การด าเนินชีวิต: ผู้สูงอายุมีแนวโน้มต้องอยู่ตามล าพัง และต้องพึ่งตนเอง
ได้มากข้ึน  

 การส ารวจสภาวะการท างานของประชากร  พ.ศ. 2551 พบว่าประชากรผู้สงูอายุวัยต้น (อาย ุ 60-69  ปี)  
มีร้อยละ  59  ผู้สูงอายวุยักลาง (อาย ุ 70-79  ปี)  มีร้อยละ  32  และผู้สงูอายวุยัปลาย (อาย ุ 80  ปีขึน้ไป)  
มีร้อยละ  10 

 การส ารวจผู้สงูอาย ุในปี  พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2550  พบว่า  ผู้สูงอายุท่ีอยู่กับคู่สมรสเพิ่มขึน้จากร้อย
ละ  15.9  เป็น  16.3 

เอกสารหมายเลข 2 
ท ำไมตอ้งผูส้งูอำยุ 
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 และการส ารวจผู้สงูอาย ุในปี  พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2550 เชน่กนั พบว่า  ผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียวเพิ่มจาก
ร้อยละ 6.3  เป็นร้อยละ  7.7  ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหญิง  และอายุมากกว่า  70  ปี  โดยสาเหตุท่ีอยู่
ล าพงัคนเดียว  คือ  โสด  ไม่มีลกูหลาน  คูส่มรสเสียชีวิตก่อน  หรือลกูหลานมีภารกิจในตา่งถ่ิน  ผู้สงูอายุท่ี
อยูล่ าพงัจะขาดการดแูลยามเจ็บป่วย  ความรู้สกึเหงา  และปัญหาด้านการเงิน1 

 สถานการณ์ด้านผู้ดูแล พบว่า ในปี พ.ศ.2573 จะเหลือประชากรวัยท างานเพียง 2.5 คนต่อการดูแล
ผู้สงูอาย ุ1 คน กล่าวคืออตัราส่วนศกัยภาพการเกือ้หนุนลดลง(potential support ratio) ครอบครัวเด่ียว
และแนวโน้มของการไมแ่ตง่งานสงูขึน้ จงัหวะเวลาการแตง่งานของหนุม่สาวเร่ิมช้าลง 

 

สถานการณ์การเกื้อหนุนทางการเงิน รายได้ และความมั่นคง 

 ผู้สูงอายุตกอยู่ในภาวะยากจน  โดยเฉพาะครอบครัวขนาดใหญ่หรือครัวเรือนท่ีมีผู้สูงอายุเป็นหัวหน้า
ครัวเรือน  คาดประมาณว่า มีจ านวน 7.08 ล้านคน (ร้อยละ 11.25 ของประชากรทัง้ประเทศ) ในจ านวนนี ้
เป็นจ านวนของผู้สงูอายท่ีุยากจน  1,139,888 คน แบง่ออกเป็นช่วงอาย ุ60-69 ปี จ านวน 575,052 คน และ
อาย ุ70 ปี ขึน้ไป จ านวน 564,836 คน  หรือคิดเป็นร้อยละ 16.10 ของประชากรท่ียากจน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 18 ของประชากรทัง้ประเทศ2 

 สถานการณ์ด้านอาชีพและรายได้ พบว่า ร้อยละ 6 ของผู้สงูอายท่ีุต้องการท างานแตไ่ม่มีงานท า ร้อยละ 
35.7 ท่ีมีการท างานในรอบสปัดาห์ และร้อยละ16.8 ท่ีมีรายได้ต ่ากวา่ 10,000 บาทตอ่ปี 

 แหล่งรายได้ยามชราภาพของผู้สูงอายุมาจากบตุรหลาน ร้อยละ 53.2 จากการท างานร้อยละ 28.9 จาก
คูส่มรส ร้อยละ 6.1 จากเงินบ านาญ ร้อยละ 4.4 และจากเงินออม/ รายได้ดอกเบีย้/ ทรัพย์สินร้อยละ 2.9  

 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในกลุ่มประชาชนทัว่ไปเน้นการใช้ระบบงบประมาณจากรัฐกลาง โดยจ่ายเบีย้ยงัชีพให้
ผู้สูงอายุถึง 1.75 ล้านคน (2552) ข้าราชการมีระบบบ านาญ และกบข. ลกูจ้างเอกชนมีเงินประกนัสงัคม
และบางคนมี provident fund ส่วนแรงงานนอกระบบจ านวน 21.18 ล้านคน ใช้ระบบเงินออมส่วนบคุคล
เทา่นัน้ 

                                                 
1 ชาย  โพธิสิตา  และสชุาดา  ทวีสิทธ์ิ, 2552 : 91, 108-109 
2 ส านกัพฒันาเศรษฐกิจชมุชนและการกระจายรายได้  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 2547 
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สถานการณ์สุขภาพผู้สูงอายุ: โรคมากข้ึน และซับซ้อนเพิ่มข้ึน 

 ปัญหาสขุภาพโดยทัว่ไปของผู้สงูอาย ุพบว่า ร้อยละ 72 – 80 มีโรคประจ าตวัเรือ้รัง มีอาการปวด
ข้อต่างๆ (ร้อยละ 43-48) มีโรคความดนัโลหิตสูง (ร้อยละ 14-27) มีโรคเบาหวาน (ร้อยละ 3-9) มีอาการ
หลงลืมง่าย (ร้อยละ 8 - 12) มีปัญหาทางการได้ยิน (ร้อยละ 8 - 15) มีปัญหาการมองในระยะใกล้ (ร้อยละ 
50-66) มีปัญหาการมองในระยะไกล (ร้อยละ22-36) จ าเป็นต้องได้รับประทานยาเป็นประจ า (ร้อยละ 40-
55) สบูบุหร่ีเป็นประจ า (ร้อยละ 12-26) ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 9-21) มีปัญหาเก่ียวกับเท้า
ท าให้เดินไม่สะดวก (ร้อยละ 16) มีปัญหาหกล้ม(โดยหกล้มนอกบ้านมากกว่าในบ้านและมกัเกิดจากการ
สะดดุสิ่งกีดขวางหรือพืน้ล่ืน) (ร้อยละ 10)3 

 จากท่ีผู้ สูงอายุมีแนวโน้มการเกิดปัญหาสุขภาพหลากหลาย และมีปัญหาเรือ้รังตามมาหลาย
ประเภท เชน่ 

โรคความดนัโลหิตสงู โรคเบาหวาน โรคหวัใจ โรคอมัพาต/อมัพฤกษ์ โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคมะเร็ง ซึ่ง
มีการส ารวจสถานการณ์โรคเรือ้รังกบัผู้สงูอาย ุดงัแผนภมูิ 

 
แผนภูม ิ1 แสดงร้อยละของผู้สงูอายท่ีุเป็นโรคเรือ้รัง พ.ศ.2550 

 
ที่มา: สถาบนัเวชศาสตร์ผู้สงูอาย ุกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ ดดัแปลงจากการส ารวจประชากร
สงูอายใุนประเทศไทย พ.ศ.2550 ส านกังานสถิตแิหง่ชาต ิ

 

 

 

                                                 
3 รศ.นพ.ประเสริฐ อสัสนัตชยั. การบริการสขุภาพส าหรับผู้สงูอายไุทยในระดบัปฐมภมิู ; วารสารระบบบริการปฐมภมิูและเวชศาสตร์ครอบครัว 

ปีที่ 1 ฉบบัที่ 2 (มีนาคม – มิถนุายน : 2552) 
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สถานการณ์ระบบบริการด้านสุขภาพที่เอื้อต่อผู้สูงอายุในชุมชน 

 นโยบายหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าเอือ้ให้เกิดรูปแบบหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีหลากหลาย รวมทัง้
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณและจัดบริการผู้ สูงอายุส าหรับ
ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นอกจากนี ้นโยบายการกระจายอ านาจ ท าให้ท้องถ่ิน
มีบทบาทในการเข้าถึงข้อมลูด้านสขุภาพชมุชน มีบทบาทสนบัสนนุและเสริมพลงัอ านาจแก่ชมุชน
ได้เพิ่มมากขึน้ 

 หน่วยบริการปฐมภูมิซึ่งกระจายในทุกต าบลต่างมีบทบาทสูงภายใต้สถานการณ์ผู้สูงอายุท่ีเพิ่ม
จ านวนมากขึน้และมีปัญหาสขุภาพเรือ้รัง ท าให้ต้องการบริการท่ีจ าเพาะมากขึน้ รวมทัง้ต้องเป็น
บริการท่ีตอ่เน่ือง ครอบคลมุทัง้ท่ีหน่วยบริการ ท่ีบ้านและในชมุชน กลุ่มท่ีมีภาวะพึ่งพิงจะต้องการ
การดแูลเฉพาะและจ าเป็นต้องท างานเช่ือมโยงร่วมกบัหนว่ยงานอ่ืนอยา่งบรูณาการ 

 

บทบาทของสถานบริการในแต่ระดับในการดูแลผู้สูงอายุต้องค านึงถึง 

 การประเมินผู้สงูอายคุรบวงจร 

 การสร้างเสริมสขุภาพและการป้องกนัโรค 

 แนวทางการคดักรองและตรวจเช็คสขุภาพ 

 การดแูลรักษาแบบองค์รวม 

 

แนวคิดในการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาวะ 

ควรมุ่งเน้นให้ผู้ สูงอายุสามารถด ารงชีวิตในครอบครัวและชุมชนอย่างมีสุขภาวะ ภายใต้การ
เกือ้หนุนของเครือข่ายในชุมชนและการสนบัสนุนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  จึงน ามาสู่ระบบบริการท่ีพึง
ประสงค์ ได้แก ่

1. ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของผู้สูงอายุในการด ารงชีวิตได้อย่างมีศกัดิ์ศรี มีส่วนร่วมใน
การดแูล สขุภาวะของตนเอง  

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนผู้ดแูลในครอบครัวโดยมีระบบการให้ความรู้และฝึกทกัษะแก่ผู้ ป่วย
และผู้ดแูล และการสนบัสนนุในชมุชนท่ีเข้มแข็ง 

3.  มีบริการสุขภาวะท่ีครอบคลุม บูรณาการทัง้ด้านสุขภาพและสงัคม แก่ผู้ สูงอายุในชุมชน 
และบริการเชิงรุกถึงบ้านผู้สงูอายท่ีุมีภาวะทพุลภาพชว่ยเหลือตนเองไมไ่ด้ 

4. อปท. และภาคีประชาชน มีบทบาทร่วมในการบริหารระบบบริการสุขภาวะผู้สูงอายุใน
ชมุชน ภายใต้การสนบัสนนุของหนว่ยงานรัฐทัง้ในและนอกชมุชน 

5. ระบบบริการสุขภาวะแก่ผู้สูงอายุในชุมชนสามารถพฒันาและด าเนินการได้อย่างมีความ
ยัง่ยืน  
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สถานการณ์การท างานส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน คือ  

 บทบาทหลกัการดแูลผู้สงูอายอุยูท่ี่ครอบครัว ระดบัการเกือ้กลูในครัวเรือนและชมุชนแตกตา่งกนั  

 แนวทางด าเนินการสว่นใหญ่ของหนว่ยบริการยงัเป็นบริการสขุภาพมากกว่าจะเน้นมิติสขุภาวะ
และคณุภาพชีวิต ลกัษณะการท างานเชิงสขุภาวะมีความครอบคลมุตา่งกนัในแตล่ะแห่ง สว่นใหญ่
เป็นบริการแยกสว่น ขาดความครอบคลมุ เช่ือมโยงโดยเฉพาะส าหรับกลุม่ผู้สงูอายท่ีุช่วยตนเอง
ไมไ่ด้หรือกลุม่ท่ีขาดผู้ดแูล  

 บทบาทหนว่ยบริการในการท างานร่วมเพื่อเสริมศกัยภาพการท างานของภาคประชาชนในการ
จดัระบบสวสัดิการชมุชนเพ่ือผู้สงูอายใุนรูปแบบท่ีหลากหลาย 

 องคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินมีบทบาทสนบัสนนุบริการด้านสขุภาพและสงัคมแตกตา่งกนัขึน้กบั
วิสยัทศัน์ ศกัยภาพผู้น า ศกัยภาพการเงินและปัจจยัพืน้ฐานของชมุชน 

 

การท างานกับผู้สูงอายุในชุมชน 

เป้าหมายที่พึงประสงค์: ผู้สูงอายุสามารถได้รับการสนบัสนุนและการดแูลในมิติท่ีเป็นองค์รวม สืบหา
ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องและวางแผนดแูลท่ีตอ่เน่ือง เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันความเส่ียง ดแูความเจ็บป่วย
โดยความร่วมมือจากบคุคล ครอบครัวและองค์กรตา่งๆในชมุชนเพ่ือคณุภาพชีวิตและสขุภาวะ 



18 
 

กรอบแนวคิดการท างานกับผู้สูงอายุในชุมชน 

 

 

 

 

เป้าหมาย : ผูส้งูอายุมสีขุภาพทีด่ ีมชีวีติชวีา ป้องกนัการ
เจบ็ปว่ย/ภาวะแทรกซอ้น 

ผูส้งูอายุ 
ผูด้แูล 

ครอบครวั 

รปูแบบบรกิาร 
เขา้ถงึ/ต่อเนื่อง/องคร์วม/ ผสมผสาน/ ประสาน

บรกิารบริการบริการ 

-ใหบ้รกิาร 
-จดัการและประสาน 

-เสรมิศกัยภาพ 

- สง่เสรมิ/สนบัสนุน 

-คดักรอง/ป้องกนั/ปรบัพฤตกิรรมเสีย่ง 
-ดแูลโรคเรือ้รงั/ภาวะทุพพลภาพ 

-ดแูลต่อเนื่องทีบ่า้น 

-ดแูลระยะสดุทา้ยชวีติ 

-นโยบายทีเ่อือ้ใหผู้ส้งูอายุมชีวีติอย่างมี
ศกัดิศ์ร ี
-สง่เสรมิการเรยีนรู ้ในการปรบัตวั 
-ระบบสวสัดกิารเงนิช่วยเหลอื/ตัง้กองทุน 
-สง่เสรมิการท างานตามความถนดั 

-เตรยีมชมุชนเขา้ใจ รูคุ้ณค่าสงูอายุ/โรค/ การชว่ยเหลอื/
คน้หาศกัยภาพ  
-สรา้งแกนน า/อาสาสมคัร เครอืขา่ย/ชมรม 
-ระดมความช่วยเหลอืทรพัยากร ตัง้กองทุน 

บทบาท 

ผูใ้หบ้รกิาร 
 

บทบาท 

องคก์รปกครองทอ้งถิน่ 

 

บทบาท
ชุมชน 
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ตัวอย่างชุดบริการที่ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุที่มีอยู่ในชุมชน 
 
การสง่เสริมอาชีพ กลุม่อาชีพตา่งๆ แตไ่มเ่จาะจงส าหรับผู้สงูอายุ 

การสร้างความมัน่คงด้านรายได้ เบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุอปท. หลายแห่งมีการเพ่ิมจ านวนผู้ ได้รับเบีย้ยงัชีพโดยงบท้องถ่ิน/ 
เพ่ิมจ านวนเงิน 

การสง่เสริมสถานภาพผู้สงูอาย ุ ทุกแห่งมีการส่งเสริมด้านประเพณีวฒันธรรม ศาสนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ภูมิปัญญา
ผู้สงูอาย ุกิจกรรมสนัทนาการ ชมรมผู้สงูอายุ 

สวสัดิการชมุชน มีกองทนุฌาปนกิจ มีบางแห่งท่ีมีการจดัสวสัดิการชมุชนโดยกองทนุหมูบ้่าน 

บริการช่วยเหลือด้านสงัคม อาสาสมคัรดแูลผู้สงูอาย ุ(พืน้ท่ีน าร่อง) 

บริการด้านสขุภาพ การสง่เสริมสขุภาพ (ออกก าลงักาย โภชนาการ)  

การตรวจคดักรองโรคเรือ้รัง 

บริการรักษาพยาบาลทัว่ไป/คลินิกเบาหวาน ความดนั 

ศนูย์สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุแพทย์แผนไทย  

บริการเย่ียมบ้าน บริการดแูลรักษาพยาบาลที่บ้าน  

บริการสายดว่นปรึกษาด้านสขุภาพ บริการการแพทย์ฉกุเฉิน (EMS) 

 

นอกเหนือจากสถานการณ์และความจ าเป็นของผู้สูงอายุดังกล่าวแล้ว ยังมีมาตรการ
เชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

 แผนผู้สูงอายุแห่งชาตฉิบับท่ี 2( พ.ศ. 2545- 2564) การสร้างปรัชญาหลกัในการดแูลท่ีเน้น
ระบุหลักประกันในวัยผู้ สูงอายุ เร่ิมจาก ประชากรช่วยตนเอง ครอบครัวเกือ้หนุน ชุมชน
ชว่ยเหลือและสดุท้ายสงัคม ภาครัฐให้การเกือ้หนนุตามล าดบั นอกจากนี ้ให้ผู้สงูอายมีุศกัดิ์ศรี 
สมควรด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนของตนได้อย่างมีคณุภาพ ส าหรับบทบาทการด าเนินงานขึน้อยู่
กบักระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก าหนดในมาตรา 80 ว่าให้รัฐต้อง
ด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสงัคม การสาธารณสุข การศึกษา และวฒันธรรม โดยต้อง
สงเคราะห์และจดัสวสัดกิารให้แก่ผู้สงูอาย ุผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทพุพลภาพ และผู้ อยู่ในสภาวะ
ยากล าบาก ให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้และพึง่พาตนเองได้ 

 กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์(พม.) กลไกท่ีเร่ิมท่ีระดับจังหวัดมี
บทบาทหน้าท่ีดแูล ก ากับ ภายในจงัหวดั โดยมีโครงการเร่ืองศนูย์อเนกประสงค์ท่ีด าเนินการ
ร่วมกบัองค์การบริหารสว่นต าบล และในบางพืน้ท่ีน าร่องมีอาสาสมคัรดแูลผู้สงูวยั(อผส.) 

 กระทรวงสาธารณสุข ในระดบัจังหวัด บทบาทดูแล ก ากับภายใต้ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัด ในระดบัอ าเภอเป็นโรงพยาบาลชุมชน (รพช.), โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ในระดบั
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ต าบลมีสว่นดแูลประสานตดิตามคือ สถานีอนามยั และ PCU โดยมีอาสาสมคัรประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.)  มีบทบาทในชว่ยประสานเช่ือมตอ่อีกระดบัหนึง่ 

 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)บทบาทท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สงูอาย ุคือเร่ืองเงิน
เหมาจ่าย และเร่ืองของการจดัการกองทุนสุขภาพประจ าต าบลท่ีมีด าเนินการในบางพืน้ท่ี ท่ี
ด าเนินการร่วมกบัท้องถ่ิน ชมุชน 

 สภาผู้สูงอายุ เป็นองค์เอกชน แบบ NGOs ไม่ได้มีกฎหมายท่ีชดัเจน แต่ในเร่ืองการด าเนิน
ผู้สูงอายุนัน้เป็นส่วนท่ีช่วยประสาน ขบัเคล่ือน ผลักดนัให้เกิดสภาผู้สูงอายุในระดบัจังหวัด 
และมีการชว่ยขบัเคล่ือนให้เกิดชมรมผู้สงูอายใุนชมุชนเกิดขึน้ 
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ผู้สูงวัยคือใคร ? 

โดยธรรมชาติของคนเรานัน้ ไม่มีใครคิดว่าตนเองแก่หรือเป็นผู้ สูงวัย  ค านิยามของความเป็น
ผู้สงูอาย ุจงึขึน้อยูก่บัมมุมองของแตล่ะบคุคล  

ค าจ ากัดความ ผู้ สูงอายุตาม พ.ร.บ. ผู้ สูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายถึงบุคคลท่ีมีอายุเกิน  60 ปี
บริบูรณ์ขึน้ไปและมีสญัชาติไทย  และจะได้รับสิทธิคุ้มครอง ส่งเสริม  สนบัสนุนในด้านต่างๆ ได้แก่  การ
บริการทางการแพทย์และสาธารณสขุ การศกึษา ศาสนา  ข้อมูลข่าวสาร  การประกอบอาชีพ การพฒันา
ตนเอง การมีสว่นร่วมในการกิจกรรมของสงัคมและชมุชน และได้รับสวสัดกิารตา่งๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 

เราจะจ าแนกผู้สูงอายุอย่างไร ?  (มอร์แกนและคนุเกล*) 

 1). ใช้ช่วงของชีวิตเป็นตัวก าหนด (Life stage) ข้อดี คือ แบ่งได้ง่ายมองเห็นได้ชดัเจน แต่
ข้อจ ากดั คือ ไมส่ามารถก าหนดจดุของชว่งท่ีเปล่ียนแปลงในแตล่ะวยัเพ่ือเข้าสูอี่กวยัหนึง่ได้อยา่งแนน่อน 

 2). ใช้ความสามารถในการท าหน้าที่ เป็นตัวก าหนด (Functional age) หมายถึง
ความสามารถในการท าหน้าท่ีทางด้านร่างกาย จิตใจ และสงัคม โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการใช้
ชีวิตและภาวะการพึ่งพา นิยมใช้เป็นข้อมูลวางแผนจดัท ากิจกรรมด้านสุขภาพ สวสัดิการสงัคม ข้อจ ากัด 
คือ ควรการมีวดัซ า้ในแต่ละช่วงเวลา เน่ืองจากความสามารถในการท าหน้าท่ีเปล่ียนแปลงได้ตามอายแุละ
ภาวะเจ็บป่วย 

 3). จ าแนกผู้สูงอายุ โดยใช้จ านวนปี (Chronological age) วิธีนีน้ิยมใช้เป็นตวัก าหนดในการ
สิน้สดุการท างานตามกฎหมายหรือภาวะการจ้างงาน 

ธรรมชาตขิองผู้สูงวัย มีทัง้สว่นท่ีสะสมมากขึน้ และมีภาวะถดถอย ความเส่ือมตามธรรมชาต ิซึง่
มีมากน้อยขึน้กบัสภาพแวดล้อม และสขุภาพพืน้ฐานของแตล่ะบคุคล 

 

ท าความเขา้ใจผูส้งูวัยมากขึ้น 
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ปัจจัยก าหนดความเปลี่ยนแปลงของผู้สูงวัย  
 

 
ที่มา: WHO: active ageing: a policy framework 
 

คุณค่า และศักยภาพของผู้สูงอายุ มองแบบเห็นคูนค่า หรือ ลดคุณค่า 

“เป็นภาระ”  “ต้องพึง่พาลกูหลาน”  “ไมมี่ความสามารถ ท างานไมไ่ด้” 

หรือ แม้แตค่ าหยอกล้อวา่ “หลงลืมเหมือนคนแก่” เหลา่นี ้

ความจริงแล้วการมองภาพเช่นนี ้เป็นภาพสะท้อนและคา่นิยมท่ีแสดงถึงการลดทอนคณุคา่ของผู้สงูอายุ   
แล้วจริง ๆ สงัคมต้องการเพิ่มคณุคา่ของผู้สงูอาย ุหรือไม ่?  

 

ศักยภาพที่หลากหลาย ของผู้สูงวัย 

ศักยภาพทางด้านสติปัญญา  ประสบการณ์ ความรู้ท่ีสัง่สมมา ท าให้ผู้สงูวยัมีความเข้าใจท่ีรอบ
ด้าน และภูมิปัญญาหลายด้าน  เข่น ความรู้ด้านแพทย์แผนโบราณ สมุนไพร วิธีการใช้ชีวิต การใช้
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา การให้ค าแนะน าหรือแนวทางการแก้ปัญหาแก่ลกูหลาน  

ศักยภาพในเร่ืองความเข้าใจชีวิตและสังคม รู้จกัวางแผนชีวิต ความเข้าใจในหลกัธรรม ปูม
ประวตัศิาสตร์ในชมุชน ค าสอนตา่งๆ 

ศักยภาพในการงานอาชีพ ชา่งตา่งๆ ท าสตูรอาหาร ถกัทอเย็บปักจกัสาน  

ศักยภาพในการท างานเพ่ือชุมชนและสังคม  เป็นผู้น าชมุชน  ริเร่ิมจดัการกองทนุชมุชน  ก่อตัง้
และร่วมท ากิจกรรมชมรมผู้สงูอาย ุเป็นจิตอาสา หรืออาสาสมคัรในชมุชน ท างานมลูนิธิเพ่ือการกศุลตา่ง ๆ 
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ทัศนคติในการท างานกับผู้สูงวัย  

การเข้าใจตวัตนและธรรมชาติของผู้สงูวยัจะช่วยลดอคติท่ีมีตอ่ผู้สงูวยั เข้าใจ แบบแผน พฤติกรรม
ท่ีมีได้หลายลกัษณะ ทัง้นีเ้ป็นวิวฒันาการท่ีสัง่สมตามปัจจยัแวดล้อม  

1).ผู้สูงอายุท่ีประพฤติปฏิบัติได้สอดคล้องตามวัยของตน ท าให้ไม่เกิดปัญหาต่อครอบครัว 
ได้แก่ มีความเป็นอยูอ่ยา่งสงบ มีความสนใจกิจกรรมตา่ง ๆ ตามความพอใจและเหมาะสม มุ่งท าประโยชน์
ตอ่สงัคมโดยเข้าร่วมเป็นกลุม่ซึง่มีความมัน่คงทางจิตใจ ยอมรับการเปล่ียนแปลงได้ง่าย 

2).ผู้สูงอายุท่ีเป็นกลุ่มท่ีชอบต่อสู้ มีพลังใจสูง ท าให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ขึน้ได้ 
เป็นกลุม่ท่ีลกุขึน้มาท ากิจกรรมตา่งๆ แสดงให้เห็นว่าตนเองมีความสามารถ ต้องการการยอมรับจากสงัคม
และคนรอบข้าง 

3).ผู้สูงอายุท่ีต้องพึ่งพาผู้อ่ืน มกัต้องการความสนใจ และความเอาใจใส่จากคนในครอบครัวมาก 
คนกลุ่มนีม้ักจะมีความกังวล ใจน้อย ขีบ้่น หงุดหงิดร าคาญใจ ต้องการผู้ ดูแลและเอาใจใส่อย่างมาก 
ต้องการให้ลกูหลานอยูใ่กล้ๆ  

4).ผู้สูงอายุท่ีสิน้หวังในชีวิต มกัจะเกิดความเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตใจ โดยเฉพาะโรคซึมเศร้า
เป็นกลุม่ท่ีดเูหมือนจะปลงหรือเข้าใจในชีวิต แตล่ึกๆ แล้วมีความรู้สึกเศร้าภายใน เงียบ เก็บตวั ไม่สนใจท า
สิ่งใหม่ๆ  
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วัตถุประสงค์ และ ขอบเขตของการประเมิน 
จากท่ีกล่าวมา ในตอนต้น ว่า ในวัยสูงอายุ นัน้มีการเปล่ียนแปลงทัง้กาย ใจ และสังคม ภาวะ

สขุภาพของผู้สงูอายนุัน้ เม่ือเกิดโรค ขึน้แล้วมกัจะเป็นโรคเรือ้รัง และ รักษาได้ หายขาดยาก  

 การดูแลผู้สูงอายุ และ การประเมินผู้สูงอายุในชุมชน จึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ สูงอายุ  มี
สขุภาพดี และ พึง่พาตนเองได้ 

 จดุเน้นท่ี การพฒันาความสามารถในการท าหน้าท่ี และ ชว่ยเหลือ ผู้สงูอายตุามศกัยภาพ   
 การประเมินครอบคลุมการทางด้านร่างกาย จิตใจ สงัคม และ สิ่ งแวดล้อมท่ีมีผลต่อสุขภาพ

ผู้สูงอายุ ผู้ประเมิน คือ ทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ีนัก
กายภาพบ าบดั นกัสาธารณสขุ และ ทีมงาน   

 ตวัชีว้ัดท่ีส าคัญคือ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ท่ีคงท่ี หรือ ดีขึน้ ทัง้นี ้การประเมินผู้สูงอาย ุ
จะต้องมีการประเมินผู้สงูอาย ุในเวลาท่ีเหมาะสม   

 การประเมินท่ีเป็นระบบในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

กลยุทธ์ ที่ส าคัญของการประเมิน 

ในระดบัปฐมภมูิ การประเมินผู้สงูอาย ุท าได้โดยการผสมผสานงานประจ าท่ีมีอยู ่เชน่  

 การ เย่ียมบ้าน  
 การให้บริการสขุภาพท่ีบ้าน   
 การออกหนว่ยเคล่ือนท่ี  
 การให้บริการผู้สงูอาย ุในสถานบริการ 

รวมถึงจะต้องใช้ เทคนิคการสมัภาษณ์ การสงัเกต การตรวจร่างกาย และ การทดสอบผู้สงูอาย ุเฉพาะด้าน 
เพ่ือท าความเข้าใจผู้สงูอาย ุอย่างครอบคลมุ ทัง้ กาย ใจ สงัคม และ สิ่งแวดล้อม ว่า  ผู้สูงอาย ุมีสขุภาวะ
ทางกาย อารมณ์ และสังคม และ ความสามารถในการท าหน้าท่ีเป็นอย่างไร ทัง้นี ้เพ่ือน าไปสู่การวาง
แผนการส่งเสริมสุขภาพ การรักษา การฟืน้ฟูสภาพ และ  การดแูลเพ่ือเพิ่มความสามารถหรือให้การฟืน้ฟู
สภาพ เพื่อให้ มีสขุภาพดี พึง่พาตนเองได้ และ มีคณุภาพชีวิตท่ีดี ในท่ีสดุ  

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 3 การประเมนิผูส้งูอายุ 
ดร.ปิยธดิา  คูหริัญญรตัน์ 
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แนวทางการประเมนิ  
1. การซักประวัติ เม่ือให้บริการท่ีสถานบริการปฐมภูมิ หรือ ให้บริการสุขภาพท่ีบ้าน ประเด็นท่ีควรให้

ความสนใจ และ ซกัประวตั ิเพ่ือประเมิน ได้แก่  
 อาการน าส าคญั 
 ข้อมลูทัว่ไป 
 ประวตัเิจ็บป่วยปัจจบุนั 
 รวมถึงการตรวจร่างกายเบือ้งต้น การทบทวนระบบตา่งๆในผู้สงูอาย ุ 
 การประเมินภาวะโภชนาการ  การชัง่น า้หนกั วดัส่วนสูง การวดัความยาวของช่วงแขน การ

ประเมินสดัสว่นของเอวและ สะโพก ( weight hip ratio) 
 การกลัน้ปัสสาวะ   
 การทรงตวั/ประวตัิการพลดัตกหกล้ม (พิจารณา ตามลกัษณะของการหกล้ม, เวลา, สถานท่ี) 

การประเมินการเคล่ือนไหวของผู้สงูอาย ุเชน่ get up and go test    
 การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการมองเห็นและการได้ยิน เป็นต้น 

 
2. ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต  ประเดน็ท่ีควรประเมิน ได้แก่  

 ลกัษณะความเจ็บป่วย 
 การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
 การผา่ตดั/บาดเจ็บ 

 
3. การส่งเสริมสุขภาพ ประเดน็ท่ีควรประเมิน ได้แก่ 

 ประวตักิารตรวจสขุภาพและ การตรวจคดักรอง 
 การได้รับภมูิคุ้มกนั ตา่งๆ เชน่ วคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ 

 
4. ประวัติการใช้ยาในผู้สูงอายุ  ซึ่งข้อมูลท่ีส าคญัอาจได้ จากการซกัประวตัิ สอบถาม  หรือ จาก

การสงัเกต ขณะท่ีเย่ียมบ้าน ประเดน็ท่ีควรประเมิน ได้แก่ 
 ยาท่ีใช้ประจ าจากทกุแพทย์ (ประเมิน ในประเดน็ของการ ความสม ่าเสมอ,ความถกูต้องในการ

ใช้ยา) 
 วิตามิน อาหารเสริม 
 สมนุไพร วิธีการใช้ แหลง่ท่ีมา ความเช่ือตอ่การใช้ยา 
 ปฏิกิริยาจากการใช้ยา  
 การแพ้ยา/อาหาร 
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5. ประวัติส่วนตัวของผู้สูงอายุ  

 การประเมินประวตัสิว่นตวัของผู้สงูอาย ุท าให้ผู้ประเมิน สามารถเรียนรู้ท่ีจะเข้าใจผู้สงูอาย ุมากขึน้ 
ในระยะเวลาอนัสัน้ การเย่ียมบ้าน เป็นกิจกรรมอนัหนึง่ท่ีจะท าให้สามารถเข้าใจผู้สงูอาย ุมากขึน้ ประเด็นท่ี
ควรประเมินได้แก ่

 สถานภาพสมรส บุตร (สมัพนัธภาพกับบุตร การเย่ียมเยียนของบตุร เบอร์โทรศพัท์) การสูญเสีย 
สมาชิกและบคุคลใกล้ชิด  

 ระบบเกือ้หนนุ (ครอบครัว เพ่ือน และบริการชมุชน)  
 การศกึษา อาชีพ การออกจากงาน/เกษียณ 
 ท่ีอยูอ่าศยั สวสัดกิารทางสงัคม การเดนิทาง  
 งานอดเิรก กิจกรรมทางสงัคม 
 การออกก าลงักาย 
 การสบูบหุร่ี ด่ืมสรุา ชา กาแฟ 
 ความเช่ือ วฒันธรรม และการใช้ชีวิต 

 

6. ที่อยู่อาศัย และส่ิงแวดล้อม  ประเมินผลโดยการสงัเกต และ การสมัภาษณ์ จากการไปเย่ียม
บ้าน หรือ การสอบถาม จากการซกัประวตัเิป็นต้น ประเดน็ส าคญัท่ีควรประเมิน เชน่  

 ลกัษณะของบ้านพกั (ชัน้เดียวยกพืน้สงู ชัน้เดียวไมย่กพืน้ สองชัน้ ทาวน์เฮ้าส์) 
 การขึน้บนัได   มีราวจบัท่ีบนัได  
 พืน้ท่ี บ้านล่ืนหรือไม ่ 
 มีการดดัแปลงบ้านให้เหมาะกบัผู้สงูอายหุรือไม ่อยา่งไร 
 มีราวในห้องนอนหรือไม ่
 มีราวในห้องน า้หรือไม ่ 
 นอนบนพืน้หรือนอนบนเตียง 
 ห้องน า้เป็นแบบนัง่ห้อยขา (ชกัโครก) หรือนัง่ยอง ๆ  
 แสงสวา่งของห้อง 
 สิ่งอ านวยความสะดวก ในการเคล่ือนย้านผู้สงูอายไุด้ สะดวกและปลอดภยั 

 

7. การประเมินสัมพันธภาพของผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว  ประเมินผลโดยการ
สงัเกต สมัภาษณ์  โดยมีประเดน็ท่ีส าคญัท่ีควรประเมิน คือ   

 ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีผู้ดแูล (จากความคดิเห็นของผู้สงูอาย)ุ 
 ผู้ ท่ีดแูลผู้สงูอายคืุอใคร และใครเป็นผู้ดแูลผู้สงูอายมุากท่ีสดุ 
 จ านวนสมาชิกในบ้าน 
 ปัจจบุนัผู้สงูอายอุาศยัอยูก่บัใคร  
 บทบาทของผู้สงูอายใุนบ้าน (หวัหน้าครอบครัว/ ผู้อาศยั) 
 ผู้สงูอาย ุในสภาพปัจจบุนัมีสถานะต้องดแูลใคร และรับภาระอะไรบ้าง 
 ความสมัพนัธ์ของผู้สงูอายกุบัสมาชิกในครอบครัว 
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8. การประเมินความสามารถในการท าหน้าที่  ประเมินโดยการสังเกต และ การใช้การสอบถาม 
ผู้สงูอาย ุตามแบบประเมินเฉพาะด้าน โดยอาจผสมผสานไปกบัการเย่ียมบ้าน การซกัประวตัิ พร้อมกบั
การตรวจร่างกาย หรือการดแูลสขุภาพท่ีบ้าน 

 

การประเมินการท าความสามารถในการท าหน้าที่ แบ่งได้ 3 ส่วนคือ 

การประเมินการท าหน้าที่ทางกาย  ประเมินโดยการใช้ แบบประเมินกิจวตัรประจ าวนั (Activities 
of Daily Living) และกิจวัตรประจ าวันขัน้พืน้ฐานท่ีสามารถอยู่คนเดียวได้อย่างอิสระ  (Instrument 
Activities of Daily) 

แบบประเมินกิจวัตรประจ าวัน  

เป็นการประเมินกิจกรรมท่ีจ าเป็นของการดแูลตนเองของผู้สงูอาย ุได้แก่  

 การสวมเสือ้ผ้า  
 อาบน า้  
 ใช้ห้องสขุา  
 การเคล่ือนไหว  เชน่การขึน้ลงจากเตียง การเดนิ 
 การรับประทานอาหาร 
 การควบคมุการขบัถ่าย  

คะแนนท่ีวดัได้เป็นระดบัความสามารถในการท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระในแตล่ะกิจกรรม  หรือความ
ต้องการความชว่ยเหลือตามความจ าเป็นนัน้ๆ 

วิธีการวดั โดยให้ผู้สงูอายุประเมินตนเองในการท ากิจวตัรประจ าวนั ค าว่า ท าได้ ในท่ีนี ้หมายถึง
ท ากิจกรรมประจ าวนัได้อยา่งอิสระ ท าได้จริงโดยไมมี่ผู้คอยดแูลชว่ยเหลือชีแ้นะ หรือไม่มีคนเข้ามาช่วย  ใน
ผู้สงูอายท่ีุปฏิเสธการกระท าหน้าท่ีถือวา่ไมส่ามารถกระท ากิจวตัรประจ าวนันัน้ๆ ได้ แม้ว่าความเป็นจริง จะ
ท าได้ก็ตาม 

การประเมินกิจวัตรประจ าวันต่อเนื่อง(Instrumental activities of daily living, IADL) 

แบบประเมินกิจวตัรประจ าวนัตอ่เน่ือง(Instrumental activities of daily living, IADL) เป็นการ
ประเมินความสามารถในการท ากิจวตัรประจ าวนัตอ่เน่ืองหรือความสามารถในการท ากิจกรรมท่ีจ าเป็นซึ่ง
สนบัสนนุการอยูไ่ด้อยา่งอิสระและอาศยัอยูท่ี่บ้านคนเดียวได้ ประเดน็ท่ีประเมินได้แก่ 

 การใช้โทรศพัท์ การตดิตอ่ส่ือสาร การโทรศพัท์ ออกได้โดยไมต้่องชว่ยเหลือ  
 การเดนิทาง การเดนิทางคนเดียว โดยรถสว่นตวัหรือรถรับจ้าง 
 การจา่ยตลาด สามารถจบัจา่ยสิ่งของอาหาร และน าของกลบั 
 การเตรียมอาหาร การคดิรายการอาการ การเตรียมอาหาร 
 การท างานบ้าน การท าความสะอาดบ้าน 
 การรับประทานยา การเตรียมยา การรับประทานยา ได้ถกูต้อง ตรงเวลา 
 การจดัการเร่ืองการเงิน  การนบัเงิน ทอนเงิน 
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การประเมินการท าหน้าที่ทางจิตใจ สติปัญญา และภาวะอารมณ์ เป็นการประเมิน การรู้
คิด จดจ า และภาวะจิตใจในผู้สงูอายุ เคร่ืองมือประเมินท่ีเป็นมาตรฐาน ได้แก่ แบบสอบถามสุขภาพจิต
อย่างสัน้ (Short Portable Mental Status Questionnaire) แบบประเมินภาวะซึมเศร้า (Thai geriatric 
depression scale) เพ่ือใช้คดักรองภาวะซมึเศร้า และ แบบทดสอบสมองในผู้สงูอายแุละสขุภาพจิต (Mini-
Mental State Examination) เพ่ือใช้เป็นแบบคดักรองภาวะสมองเส่ือมในผู้สงูอาย ุและ การเฝ้าระวงัภาวะ
สมองเส่ือมในผู้สงูอายุ ซึ่งเม่ือพบปัญหาเบือ้งต้น จะช่วยให้สามารถส่งตอ่แพทย์เพ่ือท าการดแูลรักษาและ
ฟืน้ฟสูมรรถภาพตอ่ไป  

การประเมินการท าหน้าท่ีในสงัคม เป็นการประเมิน การมีชีวิตอยู่อย่างเหมาะสมกับสงัคมของผู้สูงอาย ุ
ประเดน็ท่ีควรประเมินได้แก่ 

 บทบาทของผู้สงูอายใุนการเป็นสมาชิกขององค์กรในชมุชน 
 การมีสว่นร่วมในกิจกรรมของชมุชน 
 การมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางศาสนา ในวดั หรือในงานบญุ 
 การมีโอกาส ได้เป็นอาสาสมคัร  
 การได้บริจาคทาน ทรัพย์สินหรือได้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 การได้ชว่ยเหลือ เพ่ือนบ้าน  
 การได้มีโอกาสรับประทานอาหารนอกบ้าน  
 การได้มีโอกาสชว่ยเหลือ สงัคมอ่ืนๆ  

 

การดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล และ ครอบครัว 

ผลการประเมินผู้ สูงอายุ อย่างครอบคลุมนี ้จะช่วยให้ประเมินผู้ สูงอายุ ได้ตามการพัฒนา
ความสามารถในการท าหน้าท่ี  เพ่ือท่ีจะให้ความช่วยเหลือผู้สงูอายตุามศกัยภาพ ผลการประเมินสามารถ
แบง่กลุม่ผู้สงูอายไุด้ เป็น 3 กลุม่คือ  

1. ช่วยเหลือตนเองได้ดี  สุขภาพดี สามารถดูแลตนเองและผู้อื่นๆได้ ในกลุ่มนีอ้าจเร่ิม
เกิดความเปล่ียนแปลงท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาสขุภาพในด้าน กาย จิต สงัคม  แตย่งัไม่มากพอท่ีจะเกิด
โรคนัน้ ผู้สูงอายุจะอยู่ในสภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรค การป้องกนัโรคในระดบันีเ้น้นในเร่ืองของการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ การปรับสภาพสิ่งแวดล้อมในบ้าน
และชมุชน รวมถึงการสง่เสริมความสมัพนัธ์ของผู้สงูอายใุนครอบครัวและ ชมุชน 

การดูแลรายบุคคล การสง่เสริมสขุภาพ และ ป้องกนัโรค 

บทบาทของครอบครัว ได้แก่ การสนบัสนุนทางสงัคม ให้การดแูล ให้ความนบัถือและให้คณุค่า  จดั
สิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมในการใช้ชีวิตประจ าวัน รวมถึงสนบัสนุนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีส่วนร่วม 
บทบาททางสงัคม และ มีส่วนร่วม ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา รวมถึงศกึษาหาความรู้ ในการดแูล
ผู้สงูอายเุพิ่มเติม เรียนรู้ท่ีจะเข้าใจผู้สงูอาย ุและ ความเปล่ียนท่ีจะเกิดขึน้ เพ่ือไม่ให้เ กิด ความขดัแย้ง หรือ 
ชอ่งวา่งระหวา่งวยั  
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บทบาทของเจ้าหน้าท่ีระดับปฐมภูมิ กลุ่มผู้ สูงอายุท่ีมีสุขภาพดี พึ่งพาตนเองได้ นี ้นับว่า เป็นกลุ่มท่ีมี
ความสามารถ และศกัยภาพในการดแูลตนเอง และสามารถเรียนรู้วิธีการในการดแูลสขุภาพของผู้สงูอายุ
รายบคุคลได้ อยา่งไรก็ตาม การดแูล เย่ียมบ้านและประเมินผู้สงูอาย ุอย่างครอบคลมุสม ่าเสมอ จะช่วยให้
สามารถ พบความผิดปกติ หรือ ปัญหาสุขภาพท่ีเกิดขึน้ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยให้ สามารถค้นหา
ปัญหา และ ให้การดแูลสขุภาพผู้สงูอายไุด้ อยา่งเหมาะสมตอ่ไป  

 
2. เจ็บป่วยเรื้อรังต้องการความช่วยเหลือและดูแลบางส่วน  กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนีมี้อาการ

ของโรดเกิดขึน้  ต้องการความช่วยเหลือและการดูแลเน่ืองจากผลของการเกิดโรคและบางส่วนเกิด
ความเสียหายหรือพิการ 

การดูแลรายบุคคล  

 การเข้ารับการรักษา  
 การรับประทานยา สม ่าเสมอ ถกูต้อง  
 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การออกก าลังกาย การเลือก

รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์  
 การดแูลตนเองด้านจิตใจ  
 กิจกรรมการมีสว่นร่วมทางสงัคม  

การดูแลในระดับครอบครัว  

 ดแูลและสง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุ
 จดัสิ่งแวดล้อมในบ้าน  ให้มีความเหมาะสม 
 อ านวยความสะดวกในการเคล่ือนย้าย หรือ พา ผู้สงูอายไุปพบแพทย์ 
 ดแูล ผู้สงูอายใุห้ ปฏิบตัติวัและรัปประทานยาสม ่าเสมอ  
 รวมถึงให้ก าลังใจผู้สูงอายุ และเกือ้หนุนทางสังคมผู้สูงอายุ เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจใน

ตนเองและ เห็นคณุคา่ในตนเอง  

ข้อควรค านึง ในการดแูลผู้สูงอายุในครอบครัวคือ การดแูลผู้สูงอายุท่ีมีความเจ็บป่วย จะต้อง
ระมดัระวงัไม่ให้ ผู้สงูอายุ รู้สึกว่า ตนเองเป็นภาระ และ ถูกจ ากัดการท ากิจกรรมต่างๆ ควรค านึงเสมอว่า 
ทกุคนมีศกัยภาพ ดงันน้ั ครอบครัว จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีความเข้าใจ ในผู้สูอาย ุและให้โอกาสผู้สูงอายุได้ 
พึง่ตนเอง (ตามศกัยภาพ) สง่เสริมคณุคา่ และสนบัสนนุให้เกิดการพึง่ตนเอง ภายใต้การดแูลของครอบครัว 

บทบาทของเจ้าหน้าท่ีระดบัปฐมภูมิ การดแูลสขุภาพท่ีบ้าน การประเมินอย่างสม ่าเสมอ และการ
ส่งเสริมสขุภาพโดย ร่วมมือกบัผู้สงูอาย ุและ ครอบครัวจะช่วยให้ สามารถค้นหา ปัญหา และป้องกนัและ
ลดภาวะแทรกซ้อนท่ีจะเกิดขึน้ได้ เพ่ือป้องกนัความพิการท่ีอาจเกิดขึน้ จากโรคตอ่ไปได้ 

 
3. ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ต้องการการดูแล ในกลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มท่ีเจ็บป่วยเรือ้รัง ต้องการความ

ช่วยเหลือ และ ต้องการการดูแล เน่ืองจากการเกิดโรค มีอาการ และเกิดความเสียหายหรือพิการ
จ าเป็นต้องมีการหยดุโรคและพืน้ฟใูห้อวยัวะท่ีเสียหายสามารถใช้งานได้  
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นอกเหนือจากการดแูล และส่งเสริมสขุภาพ การรักษาตามอาการ และจะต้องมีการ ดแูลทางด้าน
จิตใจ เน่ืองจากมีความพิการเกิดขึน้ทัง้ตวัผู้สูงอายุเอง  ผู้ดแูล และบคุคลในครอบครัวรอบข้าง รวมถึงการ
วางแผนท่ีจะต้องดแูลผู้ ป่วยในระยะยาว   

การดูแลระดับบุคคล 

 การเข้ารับการรักษา  
 การรับประทานยา สม ่าเสมอ ถกูต้อง  
 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การออกก าลังกาย การเลือก

รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์  
 การดแูลตนเองด้านจิตใจ 

การดูแลระดับครอบครัว 

 ดแูลและสง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุ
 จดัสิ่งแวดล้อมในบ้าน  ให้มีความเหมาะสม 
 อ านวยความสะดวกในการเคล่ือนย้าย หรือ พา ผู้สงูอายไุปพบแพทย์ 
 ดแูล ผู้สงูอายใุห้ ปฏิบตัติวัและรับประทานยาสม ่าเสมอ  
 รวมถึงให้ก าลังใจผู้สูงอายุ และเกือ้หนุนทางสังคมผู้สูงอายุ เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจใน

ตนเองและ เห็นคณุคา่ในตนเอง  
 การดแูลผู้สงูอาย ุในระยะยาว  
 การดแูลและให้ก าลงัใจ บคุคลในครอบครัว แ 
 สง่เสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งคนในครอบครัว  
 ให้คณุคา่ผู้สงูอาย ุและ สง่เสริมให้เกิดความผาสกุในครอบครัว และ คณุภาพชีวิตของผู้สงูอาย ุ  

 

บทบาทของเจ้าหน้าที่ปฐมภูมิ โดยร่วมมือกับ ผู้สูงอายุ ครอบครัว  บทบาทที่ส าคัญ
คือ  

 การดแูลสขุภาพในครอบครัว  
 การประเมินผู้สงูอายอุยา่งตอ่เน่ือง 
 ฟืน้ฟสูภาพ การท ากายภาพบ าบดั  
 การดแูล ในระยะสดุท้ายของชีวิต 

ในการประเมินผู้สงูอาย ุและ ดแูลสขุภาพผู้สงูอาย ุควรจะต้องค านงึถึงจดุมุง่หมายท่ีส าคญัคือ การ
คงศกัยภาพไว้ให้ได้สงูสุด พึ่งพาตนเองได้ ร่วมกบัการมีคณุภาพชีวิตท่ีดี  ถึงแม้ว่าผู้สงูอายุ จะช่วยเหลือ
ตนเองได้ลดลง แต่ยังต้องการความยอมรับนับถือ มีสิทธ์ิและเสรีภาพของตนเอง   ผู้ สูงอายุแต่ละคน
แตกตา่งกนัไปตามภูมิหลงัและบคุลิกภาพ   ผู้สงูอายสุ่วนใหญ่จะมีความสขุมากกว่าถ้าได้อยู่ในบ้านของ
ตนเอง แม้ว่าจะเก่าและขาดสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ   ภาวะสูงวัย (สงัขาร) เส่ือมถอยไปทุกวัน 
ผู้สงูอายสุว่นใหญ่ จงึต้องการมีสว่นร่วมในการตดัสินใจในสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัตนเอง  และปรารถนาให้
เวลาในแตล่ะวนัของผู้สงูอายเุป็นไปอย่างมีความหมาย มีคณุคา่และเพิ่มพนูศกัยภาพ  ผู้ ท่ีเก่ียวข้องจึงควร
สง่เสริมให้ผู้สงูอายมีุความส าคญั เห็นความส าคญัและสามารถดแูลตนเองได้ มีศกัดิ์ศรี มีความเป็นมนษุย์ 
และเม่ือสิน้สดุวาระสดุท้ายของชีวิต ก็ จากไป อยา่งสมศกัดิศ์รี 
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1. วิธีคิดต่อการใช้ชีวิตในบั่นปลาย 
2. ปักธงชีวิตใหม่ของผู้สูงวัย อีกครั้ง 
3. คิดเคล่ือนงานผู้สูงอายุในชุมชนอย่างไร 
4. บทบาทชุมชนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ 
5. ชุมชนพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยหรือยัง  
6. กรณีการเคล่ือนงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงวัยในชุมชน 
7. เคล็บไม่ลับ  ในการท างานร่วมกับผู้สูงอายุ 

กระบวนการขบัเคลื่อน 
งานผู้สูงอายุในชุมชน 
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1.  วิธีคิดต่อการใช้ชีวิตในบั่นปลาย  

หากเรานึกถึงช่วงท่ีเราเป็นผู้สงูอายุ เราเห็นภาพชีวิตผู้สงูอายขุองเราอย่างไร เป็นวยัท่ีไม่
อยากให้มาถึง เห็นภาพแหง่ความทรุดโทรม หมดแรงทํางาน ชีวิตอยูร่่วมกบัความเจ็บป่วยพึ่งพาตวั
ไม่เองไม่ได้ ให้ลกูหลานดแูล หมดความร่ืนรมย์กบัการใช้ชีวิต เปรียบเสมือน “เคร่ืองยนต์ท่ีผุพัง” 
“ไร้คุณค่า หมดความหมาย” ล้วนเป็นภาพบาดลึกเข้าไปถึงจิตใจ หรือ การเข้าสู่วัยนีก้ลบัเป็น
โอกาสให้มีเวลากลบัมาได้พฒันาจิตวิญญาณของตนเองมีความเป็นอิสระ ยงัมีแรงมีพลงัในการ
ทํางาน   เรียกวา่หากเป็นชาวบ้านยงัจบัมีดเหน็บใสเ่อวเข้าไปทํางานในสวน เป็นผู้สงูวยัท่ีมีปัญญา
ในการดําเนินชีวิต มีคนมาขอคําปรึกษาหารือเห็นว่าเราสามารถช่วยแก้ปัญหาได้เป็น “เคร่ืองท่ียัง
มีพลัง”  “ขิงแก่” วิธีคิคต่อการมีชีวิตในวัยดังกล่าวมีความหมายต่อการใช้ชีวิตในบั่นปลาย ท่ี
แตกตา่งกนั 

สําหรับสงัคมไทยท่ีต้องก้าวไปสู่สงัคมผู้สูงอายุ ผู้ ท่ีสนใจทํางานผู้สูงอายุอาจจะต้องก้าว
ข้ามวิธีคิดสําคญั 2  เร่ือง ท่ีบดบงัวิธีทํางานในเร่ืองนี ้ กล่าวคือ  ประการแรก  ส่วนคนใหญ่ของ
ผู้คนในยคุปัจจบุนั มกัเห็นภาพสงูวยัเพียงด้านลบท่ีถดทอยและเจ็บป่วย  ซึ่งตามข้อเท็จจริงพบว่า
ยงัมีผู้สงูวยัท่ีมีแรงพลงัในการทํางานเพ่ือตนเองและสงัคม คนในสงัคมต้องหลดุออกไปจากภาพท่ี
เราคิดเพียงด้านเดียว“ผู้สงูอายกุับความเจ็บป่วย” “ผู้สงูอายเุป็นภาระ” หากพลิกวิธีคิดมาอีกด้าน
โดยอิงหลักคิดตามธรรมชาติจะพบว่าผลไม้ท่ีสุก “แก่ พอดี”  จะมีความอร่อยตามรสชาต ิ
เชน่เดียวกบัชีวิตจึงต้องอยู่ให้ “แก่ พอ” เพ่ือท่ีชีวิตจะได้มี  “โอกาสล้ิมรสชาติของชีวิต” ทําให้ไม่
เสียทีท่ีเกิดมาเป็นมนษุย์เช่นเดียวกบัแนวคิดทางด้านตะวนัออกท่ีให้คณุค่ากบัการมีชีวิตท่ียืนยาว 
เพ่ือทําความดีเป็นเสบียงตอ่ไปในชาตหิน้า จึงเป็นวยัสําคญัท่ีมีความหมายของการดํารงอยู่ หลาย
ครัง้ท่ีเราพบเห็นว่ายงัมีผู้สงูวยัท่ียงัสนุกกบัการมีงานทําและมีความร่ืนรมย์กับการมีชีวิตอยู่  บาง
แง่มุมจากการใช้ชีวิตมากพอเฉลียวฉลาดจากการได้รับประสบการณ์ต่างๆ มามาก พอท่ีจะ
เอือ้อํานวยคณุประโยชน์ให้พวกเด็กๆ และคนหนุ่มสาวในการให้คําปรึกษา แนะนํา ให้ข้อคิดจาก
ความชํานาญในชีวิตมามาก ดงันัน้ ผู้สูงอายุ จึงไม่ใช่คนอ่อนแอท่ีสังคมจ าเป็นต้องคอย"
สงเคราะห์ ช่วยเหลือ" แต่เป็นพลังส าคัญของการสร้างเศรษฐกิจสังคม และเป็นปัญญา
ของสังคมได้ 

ประการท่ีสอง ตอ่เน่ืองจากประการแรกในแง่ท่ีว่า เม่ือเราไม่ควรมองผู้สงูอายเุป็นภาระ
แล้ว  เราก็ยงัไมค่วร รอวา่จะทําอะไร เฉพาะตอนท่ีประชากรกลายเป็นผู้สงูอายแุล้ว จะทําอะไรต้อง
มุ่ง "สร้างความพร้อม" ของผู้คนทกุคนในสงัคม ไม่ว่าจะเป็นผู้สงูอายุ หรือยงัหนุ่มสาว ไม่ว่าจะมี
ครอบครัวแล้ว หรือไม่มีครอบครัว ไม่ว่าจะมีผู้สูงอายอุาศยัอยู่ด้วยหรือยงัไม่มี สิ่งสําคญัท่ีต้องทํา 
เพ่ือสร้างความพร้อมสูส่งัคมผู้สงูอาย ุ

 

เอกสารหมายเลข 4 กระบวนการขบัเคลือ่น 
        งานผูส้งูอายุในชุมชน 

                      อรอนงค์ ดเิรกบุษราคม 
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 ในห้วงท่ีสงัคมไทยก้าวเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุโดยใน พศ. 2553 เป็นปีแรก เพียง 20 ปี ใน 
พศ. 2573 คนไทย 1 ใน 4 จะเป็นผู้สูงอายุ (ร้อยละ 25.2)1 และท่านคงจะเป็นหนึ่งในจํานวน
ดงักล่าว ประเทศไทยมีเวลาสัน้ในกว่าประเทศท่ีพฒันาแล้วมากในการเตรียมบุคลากรชุมชนและ
ประเทศ (ญ่ีปุ่ นใช้เวลาก้าวเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายปุระมาณ 60 ปีขึน้ไป) หากท่านอยู่ในฐานะผู้ นําของ
ชุมชนในวันนีแ้ละมีโอกาสเตรียมวนัเวลาข้างหน้าของชุมชนท่านได้ ท่านคงอยากให้ชีวิตในบัน้
ปลายของคนในชุมชนท่าน มีชีวิตอย่างมีคณุคา่ ศกัดิ์ศรี อิสระมีส่วนร่วมและสามารถดแูลตนเอง
ได้ ซึง่ขึน้อยูว่า่ทา่นจะเตรียมสร้าง “สังคมเพ่ือผู้สูงอายุ” ในวนันีอ้ยา่งไร  

 

2.  ปักธงชีวิตใหม่ของผู้สูงวัย  อีกครั้ง  

สงัคมในซีกโลกตะวนัออกในแทบเอเชียในอดีตท่ีมีความยึดมัน่ในเร่ืองกตญัํู จะมีคํากล่าวท่ี
ให้ความหมายแก่ผู้สงูวยัในเชิงคณุคา่ ให้การยกย่องผู้ มีอายยืุนว่าเป็นผู้ควรแคก่ารเคารพนบัถือใน
ชาวจีนมีพิธีกรรมท่ีให้ความสําคญัในการผ่านช่วงอายสํุาคญั คือ พิธีแซยิคซึ่งถือว่า  เม่ือบุคคลมี
อายคุรบ ๖๐ ปี แสดงวา่บคุคลนัน้ได้บรรลคุวามเป็นคนอย่างสมบรูณ์ เพราะได้ผ่านกิจกรรมตา่ง ๆ 
มาครบ  มีประสบการณ์เกือบทกุด้าน ชาวจีนจงึให้ความสําคญักบัพิธีนี ้โดยถือว่าบคุคลท่ีอายคุรบ 
๖๐ ปี หรือ ๕ รอบอาย ุได้บรรลคุวามเป็นผู้อาวโุสทัง้ในระดบัครอบครัวและชมุชน พิธีแซยิดจึงเป็น
ทัง้กิจกรรมในระดบัครอบครัวและชุมชนเพราะนอกจากจะมีสมาชิกในครัวเรือนมาร่วมด้วยแล้ว  
คนในชมุชนจะมาร่วมพิธีฉลองเพื่อรับรู้ความเป็นผู้อาวโุสอีกด้วย2 ในขณะท่ีซีกโลกตะวนัตกท่ีมุ่งให้
ความสําคญัทางด้านเศรษฐกิจ วยัแรงงานจงึเป็นทนุการผลิตท่ีสําคญัในขณะท่ีการสงูวยักลายเป็น
แรงงานไร้คา่ ทําให้การก้าวเข้าสู่วยันีจ้ึงหมดความหมาย  ในขณะท่ีโลกมีการเช่ือมตอ่โยงกันและ
สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมท่ีเน้นเศรษฐกิจ จึงกลายเป็นดูเหมือนว่าการมีอายุท่ีสูงวัยในอีก
ความคิดหนึ่งได้กลบักลายเป็นช่วงเวลา “หมดคณุค่า” ท่ีไม่น่าร่ืนรมย์อีกต่อไป แต่สงัคมไทยยงัมี
ทนุวฒันธรรม และฐานจิตใจท่ีสําคญัท่ียงัไม่ได้ถูกลบเลือนไปเลยท่ามกลางสงัคมปัจจบุนัหากเรา
ปักธงชีวิตใหม่ของผู้สงูวยัในสงัคมไทย เราปรารถนาให้สุขภาพผู้สูงอายุท่ีพึงประสงค์ 4 หลกัการ 
คือ 

 พึง่ตนเอง – อยูเ่พ่ือดแูลตนเองได้ยืนยาวท่ีสดุ 

  ครอบครัวเกือ้หนนุ – อยูเ่พ่ือความอบอุน่ในครอบครัวให้นานท่ีสดุ 

  ชมุชนชว่ยเหลือ – อยูเ่พ่ือสานสมัพนัธ์กบัเพ่ือนให้นานท่ีสดุ 

  สงัคม รัฐ เกือ้หนนุ – อยูเ่พ่ือให้มีคณุภาพชีวิตในสงัคมให้ดีท่ีสดุ 

 

                                                        
1 สํานกังานสถิตแิหง่ชาติและสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ

2
 http://guru.sanook.com/answer/question/%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%94/ 
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โดยเปล่ียนกรอบแนวคิดสงัคมไทยตอ่ผู้สงัอายไุทย ท่ีหลงตามกระแสในช่วง 30 – 40 ปี ให้กลบั
หวนคืนมาสูส่งัคมไทยอีกครัง้หนึง่3 

 

 
 
3. คิดเคล่ือนงานผู้สูงอายุในชุมชนอย่างไร 

การคดิเคล่ือนเร่ืองงานผู้สงูอายใุนชมุชน  เพ่ือให้ชมุชนสามารถดแูลผู้สงูอายไุด้อยู่อย่างมี
ความสขุอบอุน่  มีศกัดิ์ศรี  และพึ่งตนเองได้ยาวนานท่ีสดุ โดยมีฐานคิดสําคญัว่าผู้สงูอายเุป็นพลงั
และต้องมีการเตรียมคนให้เข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุท่ีดีในสงัคมอนาคต เพ่ือให้ชุมชนสามารถอยู่ได้
แม้จะมีพลเมืองท่ีเป็นผู้สงูอาย ุจงึมีประเดน็สําคญัท่ีจะชวนคดิก่อนเคล่ือน 

 

ความจริงของสังคมข้างหน้าที่เชื่อมโยงกับชีวิตตนเอง 

ค าถาม  ข้อท่ี 1 “ท่านจะใช้ชีวิตเม่ืออายุ   70 ปี อย่างไร”   ในสถานการณ์ท่ีชมุชนมี
แตผู่้สงูอายอุยูด้่วยกนั ลกูหลานมีน้อยและไปทํางานไกลบ้าน  

ค าถาม  ข้อท่ี 2 หากชุมชนไม่เตรียมการส าหรับผู้สูงอายุ   ชีวิตของท่านจะพบเจอ
อะไรบ้าง 

                                                        
3
 http://www.m-society.go.th/news_detail.php?newsid=1276 
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คําถามสําคัญสองข้อท่ีให้แต่ละคนพิจารณาผ่านชีวิตของตนเอง เล่าเร่ืองราวและ
ข้อคิดเห็นใส่กนั หากชมุชนทําหรือไม่ทําการพฒันาผู้สงูอายอุะไรจะเกิดอะไรขึน้กับตนเอง  จนทํา
ให้เห็นว่า  วนันีห้ากเราไม่เตรียมการขบัเคล่ือนงานผู้สูงอายุในสงัคม  “ชีวิตเรา ครอบครัว ชุมชน
เดือดร้อนแน่“แม้ว่าครอบครัวหนึ่งจะกล่าวว่าตนเองมีพร้อมดแูลผู้สงูอายใุนครอบครัว หากแตโ่ดย
ภาพรวมท่ีผู้คนในชมุชนส่วนใหญ่ “อมทกุข์” ท่านจะสขุได้อย่างไร พดูคยุกนัจนทําให้เห็นว่า ชีวิต
ของตนเองเช่ือมโยงกับการเปล่ียนแปลงสังคม   จนรู้สึกว่า” ปล่อยช่างหัวมันไม่ได้” 

 

เรื่องผู้สูงอายุ ใครเป็นเจ้าของ  

 เม่ือคิดได้ว่าชีวิตตนเองกับชีวิตสงัคมเช่ือมโยงและเก่ียวข้องกัน ประเด็นท่ีชวนคิดต่อไป  
“งานผู้สูงอายุในชุมชนใครเป็นเจ้าของเร่ืองนี”้ หากเม่ือไรก็ตามท่ีชุมชนยังไม่เห็นว่า “ชุมชนเป็น
เจ้าของเร่ือง” แตก่ารทํางานผู้สงูอายสุว่นใหญ่จะเข้าลกัษณะตอบโจทย์หน่วยงานเหนือโดยเฉพาะ
ตวัชีว้ดัของหน่วยงานมากกว่าตอบโจทย์ของชมุชน สําคญัอีกอย่างคือคนภายนอกอย่างไรก็ตาม
อาจจะเพียงแค่รู้สถานการณ์เชิงเหตุผล และอาจไม่ลึกซึง้วิถีชีวิตและตวัตนท่ีแท้จริงของคนใน
ชุมชนท่ีมีลกัษณะคิดแบบเช่ือมโยงและเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ควร
ระลกึอยูเ่สมอวา่ “เราเป็นคนนอก คดิแทนทําแทนชมุชนไมไ่ด้” 

แต่หากเช่ือว่า “เราหายใจแทนกันไม่ได้” เร่ืองราวชนิดนี”้ชุมชนต้องลุกขึ้นมาจัดการ
ด้วยตนเอง” โดยใช้ความเดน่ของวิธีคดิแบบชาวบ้านท่ีมี “ความเช่ือมโยง ให้ความสําคญัเร่ืองของ
ความสมัพนัธ์กบัทกุสิ่งไมว่า่ สิ่งเหนือธรรมชาต ิความเช่ือ ธรรมชาติ และชีวิตคน“ 

 

อย่ารีบพุ่งมุ่งท ากิจกรรมผู้สูงอายุ ก่อนสร้างกระบวนการเรียนรู้ 

ถึงแม้ใจจะมาเห็นเป็นธุระเก่ียวข้องกับตนเองและชมุชน แตก่่อนท่ีจะกระโจนไปสู่การทํา
กิจกรรมเก่ียวกับผู้สงูอายใุนชุมชนท่ีมกัเป็นขัน้ตอนท่ีคุ้นเคยโดยยงัขาดการนึกใคร่ครวญรอบด้าน  
ดงันัน้หากมีการตัง้วงพูดคยุ  เรียนรู้ร่วมกนัในกลุ่มคนท่ีเก่ียวข้องจากหลายภาคส่วน   โดยเฉพาะ
คนท่ีมีลกัษณะ  “จิตใหญ่ ใจสาธารณะ เอาธุระ กัดไม่ปล่อย เช่ือมร้อยผู้คน”    เพ่ือทําความ
เข้าใจ  

 ปรับฐานคิดของชุมชนในเรื่องผู้สูงอายุ ท่ีเป็น  “พลงั” ไม่ใช่ “เคร่ืองพงั”  เรียนรู้
ศกัยภาพ ภูมิปัญญา ของผู้สงูอายใุนชมุชน จะทําให้กระบวนการทํางานพลิกไปจากเดิม
และได้พลังผู้ สูงอายุมาช่วยงานชุมชน   กิจกรรมผู้ สูงอายุจะไม่ใช่เพียงเป็นเร่ืองการ
สงเคราะห์ ชว่ยเหลือหากแตเ่ป็นเร่ืองการพฒันาศกัยภาพ และนําศกัยภาพมาชว่ยชมุชน   

 ผู้สูงอายุในชุมชน  เป็นอยู่ อย่างไร  หากทุกคนได้ย้อนคิดและนํารูปธรรมของ
ผู้ สูงอายุในชุมชนในอดีต  ปัจจุบัน  และสังคมในอนาคต มาพูดคุยกัน   จะพบว่า
สังคมไทยเม่ือสามสิบส่ีสิบปีก่อน ผู้ สูงอายุเป็นวัยท่ีคุณค่ามีชีวิตอยู่อย่างพัฒนาจิตใจ
ตนเอง  แต่ทุกวนันีชุ้มชนบ้างแห่งเร่ิมพบว่าผู้สูงอายุบางส่วนถูกทอดทิง้   แล้วบ้านเรามี
ข้อมลูท่ีบอกว่าสขุและทกุข์ของผู้สงูอายเุป็นอย่างไร และหากในอนาคตท่ีชมุชนบ้านเรามี
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แต่ผู้สูงอายุจะเป็นอย่างไร ซึ่งบางชุมชนไหวตวัทนัหนักลบัมาดแูลและพฒันาศกัยภาพ
ของผู้สงูอายกุนัแล้ว  

 

ตั้งจุดหมายปลายทางและ ชักชวนผู้คน  

แม้จะปักธงชีวิตใหมข่องผู้สงูอายโุดยภาพรวม   แตว่่าชมุชนแตล่ะแห่งมีความแตกตา่งกนั  
ดงันัน้ชมุชน ควรเป็นผู้ กําหนดภาพการพฒันาผู้สงูอายใุนชมุชนตามท่ีสามารถทําได้ในระยะ 3 – 4 
ปี ใกล้ๆ วา่ 

 อยากเห็นผู้สงูอายใุนชมุชนเป็นอย่างไร เพ่ือช่วยทําให้ภาพท่ีต้องการไปชดัขึน้ รู้ว่าจะ
ไปทางไหน 

 ชมุชนเรามีทนุดีๆ อะไรท่ีจะมาขยบังานผู้สงูอาย ุเชน่ วฒันธรรม ประเพณี  วดั ศาสนา 
ผู้สงูวยัท่ีเป็นแบบอยา่ง ภมูิปัญญาท่ีอยูก่บัผู้สงูอาย ุเป็นต้น  

 หากอยากขยบัเร่ืองผู้สูงอายใุครจะเข้าร่วมด้วยช่วยกนั แตล่ะชมุชนจะมีองค์ประกอบ
ของคนท่ีเข้ามาร่วมทํางานในเร่ืองนีแ้ตกตา่งกนั  แตท่ี่สําคญัคือผู้สงูอายตุ้องเป็นแกน
นําหลักคนหนึ่งในการขับเคล่ือนการดําเนินงานในกลุ่มตนเอง  ซึ่งแต่ละกลุ่มท่ีชวน
เข้ามาเป็นเจ้าของในเร่ืองนีจ้ะมีบทบาทอยา่งไร 

 

กลุ่มเป้าหมาย มิใช่แค่ผู้สูงอายุ  

 การจดักลุ่มผู้สูงอายุเพ่ือการพฒันาผู้สงูอายุในชมุชน ช่วยทําให้เห็นว่าจะดงึศกัยภาพแต่
ละกลุ่มมาช่วยเหลือกันและกันได้อย่างไร นอกจากนีผู้้ ท่ีเ ก่ียวข้องยังสามารถหากิจกรรมท่ี
สอดคล้องในแตล่ะกลุม่หากแบง่ตามศกัยภาพในการดํารงชีวิตของผู้สงูอาย ุ พบวา่  

 กลุ่มผู้ สูงอายุท่ีมีศกัยภาพสามารถออกมาช่วยเหลือสังคม ชุมชน   นับได้ว่าเป็น “กลุ่ม
พลัง” กลุ่มนีห้ากสามารถค้นหาและมีการพัฒนา จะทําให้ชุมชนสามารถพัฒนางาน
ผู้สูงอายุและงานในชมุชนอ่ืนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกลุ่มปราชญชาวบ้าน 
ข้าราชการเกษียณอาย ุ

 กลุ่มผู้สูงอายุท่ีช่วยเหลือตนเองได้แต่มกัใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้าน กลุ่มนีค้วรทําให้มีสขุภาพ
กายและใจเข้มแข็งเพ่ือการพึ่งตนเอง ช่วยเหลือตนเองให้ได้ยาวนานท่ีสดุ ควรชวนกลุ่มนี ้
ออกมาจากบ้าน  เพ่ือให้กลุ่มผู้สูงอายุนีมี้ชีวิตชีวา และสามารถดํารงชีวิตอย่างมีคณุค่า
และศกัดิศ์รีให้ยาวนานท่ีสดุ  

 กลุม่ผู้สงูอายท่ีุไมส่ามารถชว่ยเหลือตนเองได้  เป็นกลุ่มสําคญัท่ีชมุชนไม่ควรละเลยกลุ่มนี ้
มีทัง้ผู้สงูอายท่ีุมีภาวะเจ็บป่วย  พิการจนต้องติดเตียง  หรือติดบ้านไม่สามารถออกไปไหน
ได้ หรือกลุ่มผู้สงูอายท่ีุภาวะยากลําบาก เช่น ยากจน  มีเงินแตอ่ยู่คนเดียวตามลําพงัไม่มี
คนดูแล ชุมชนควรมีบริการหรือการสนับสนุนการดํารงชีวิตท่ีตรงกับความต้องการตาม
ความขาดในแตล่ะเร่ือง เพ่ือให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้  
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ในการพฒันาผู้สงูอายใุนชมุชน ไมเ่พียงแตก่ลุม่ผู้สงูอายเุทา่นัน้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย แตย่งั
มีกลุ่มท่ีสนบัสนุนผู้สูงอายุ  เช่น  ผู้ดแูลผู้สูงอายุ  อาสาสมคัร  พระ  รวมถึงกลุ่มวยักลางคนเพ่ือ
เตรียมตวัเข้าสูว่ยัสงูอายอุยา่งมีคณุภาพ  ซึง่ท่ีผา่นมาสงัคมไทยมีการเตรียมตวัคนเข้าสู่วยัผู้สงูอายุ
น้อยมาก   เม่ือก้าวเข้ามาสูว่ยัดงักลา่วทําให้มีปัญหาสขุภาพและขาดความมัน่คงของชีวิต 

 

ยกเครื่องเรื่องโครงสร้างและระบบบริการ 

 ลองจินตนาการเพียงแค ่20  ปี  คนในชมุชนมีผู้สงูอาย ุ1 ใน 4 ชมุชนมีอะไรท่ีควรปรับตวั
เพ่ือให้กลุ่มนีส้ามารถดแูลตนเอง  พึ่งตนเองได้ โครงสร้างในชุมชน ต้องป้องกนัไม่ให้มีอบุตัิเหตุ
กับผู้สูงอายุได้ง่าย  เช่น   โครงสร้างท่ีเดินเล่นควรมีท่ีพกัข้างทาง  สถานบริการท่ีรองรับการใช้
บริการมีห้องนํา้ท่ีเหมาะสมกบัผู้สงูอาย ุ ปรับระบบบริการและส่ิงสนับสนุน  สถานีอนามยัปรับ
บริการเก่ียวกับการดแูลผู้ ป่วยและผู้สูงอายุไปอยู่ท่ีชุมชน   เพ่ือลดความยุ่งยากการเดินทางมาท่ี
สถานบริการของผู้สูงอายุ  ระบบบริการประคับประคองชีวิตช่วงสุดท้าย มีระบบอาสาสมัครท่ี
สามารถเช่ือมโยงกบัสถานบริการได้  โรงเรียนท่ีมีจํานวนเด็กนกัเรียนน้อยลง ปรับระบบการศกึษา
สําหรับผู้สงูวยั   องค์กรปกครองท้องถ่ินจดัโครงสร้างองค์กรให้มีผู้ ท่ีรับผิดชอบงานผู้สงูอายโุดยตรง
นโยบายท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรมในการพฒันาคณุภาพชีวิตผู้สงูอายท่ีุมาจากข้อมลูในกลุ่มผู้สงูอายจุะ
มีผลตอ่การเลือกผู้ นําในชมุชนของสงัคมผู้สงูอาย ุ

 

4.บทบาทชุมชนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ 

ทําไมชุมชนและท้องถ่ินต้องนําประเด็นเร่ืองผู้สูงอายุมาเป็นโจทย์สําคญัของตนเอง คง
ปฏิเสธไม่ได้ว่าเพียงเวลาแค่ 20 ปี ประชากรผู้ อายุจะเป็น 1 ใน 4 ของชุมชนในสงัคมไทย    
แน่นอนท่ีว่าลําพงัครอบครัวท่ีเล็กลง     ไม่สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงเพ่ือดแูลคณุภาพชีวิต
ของผู้ สูงอายุให้สามารถดํารงศักยภาพท่ีดีได้    อย่างน้อยการพัฒนาศัก ยภาพผู้ สูงอายุและ
ผู้ เก่ียวข้อง การพฒันาโครงสร้างเพ่ือรองรับให้ผู้สงูอายมีุคณุภาพชีวิตท่ีดี และการนําพลงัผู้สงูอายุ
มาพฒันา   ล้วนแตเ่ป็นบทบาทเอือ้อํานวยของชมุชนและท้องถ่ินท่ีแตกตา่งไปจากบทบาทเดิมของ
ท่ีเคยทําในด้านการชว่ยเหลือและสงเคราะห์ผู้สงูอาย ุ 

 

บทบาทของชุมชนในการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุ 

การท่ีผู้สูงอายุจะมีคณุภาพชีวิตท่ีดีเป็นต้นแบบเรียนรู้ของประสบการณ์ชีวิต  และการท่ี
ผู้สูงอายุจะเข้ามามีส่วนตดัสินใจในเร่ืองราวของชุมชน ชุมชนควรมีบทบาทดําเนินการ  ในเร่ือง
ตา่งๆ  เชน่  

• คนในชมุชนต้องได้รับการปลกูฝัง ให้มีพืน้ฐานจิตสํานึก ความคิด และการปฏิบตัิของ
ทกุคนในชมุชน (ผู้สงูอาย ุลกูหลาน และผู้อยู่อาศยัในชมุชนทกุคน)   ต้องตระหนกัถึง
คณุคา่ ความสําคญัของผู้สงูอายุ (โดยเฉพาะลกูหลาน) เสมอเหมือนปชูนียบคุคล ท่ี
เป่ียมด้วยประสบการณ์ชีวิตท่ีล้มเหลว และดีงาม   ซึ่งเป็นแบบอย่างในการดําเนิน
ชีวิตของลูกหลาน ชุมชนในปัจจุบนั โดยลูกหลาน และผู้ อาศยัในชุมชนต้องแสดง
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ความเคารพยกย่อง ให้เกียรติเป็นแบบอย่างท่ีดีงาม  เพ่ือเป็นรากฐานชีวิตในชมุชนท่ี
จะเอือ้อาทรตอ่กนั  

• ชมุชนมีการจดัทําโครงสร้างเพ่ือรองรับการใช้ชีวิตของผู้ สงูอายุ เช่น จดัตัง้ “สวนรวม
แรง ร่วมใจ ร่วมรัก พิทกัษ์สขุภาพ” ร่วมกนัทัง้ภาครัฐ และเอกชน โดยความร่วมมือ
ของประชาชนในชุมชน โดยชมรมเป็นแกนร่วมสร้างสวนสุขภาพ ประกอบด้วย  
สนามออกกําลงักาย, สนามเด็กเล่น, ลานกิจกรรม และร่วมปลกูต้นไม้ดอกไม้ให้ร่ม
ร่ืน สวยงาม เป็นรากฐานการปลกูฝังการด ูแลสขุภาพ รักธรรมชาติแกลกูหลาน  เป็น
การสร้างสายใยสมัพนัธ์ ร่วมกันทุกกลุ่มอายใุห้เกิดขึน้ในชมุชน โดยชุมชนและเพ่ือ
ชมุชน 

•  ชมุชนมีการจดัตัง้กลุ่มส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านในชมุชนนัน้ เพ่ือให้มีการสืบทอด
การปฏิบตัิเป็นกิจวตัรประจําวัน เพ่ือถ่ายทอดถึงลูกหลาน  และเป็นวัฒนธรรมใน
ชุมชนตลอดไป เช่น กลุ่มจดัทําสิ่งของเคร่ืองใช้  อาหารพืน้บ้านท่ีมีประโยชน์ เพ่ือ
จําหนา่ยในร้านค้าของชมุชน และกลุม่การนวดแผนไทยให้แพร่หลายตลอดไป  

• ชุมชนประกาศเกียรติคุณลูกหลาน หรือผู้ดูแลผู้ สูงอายุดีเด่นในชุมชน  เพ่ือเป็น
แบบอย่างท่ีดีงาม  ให้ลูกหลานมีจิตสํานึก ในความรับผิดชอบดแูลผู้สูงอายุอย่าง
ตอ่เน่ืองสืบไป 

• ชมุชนสร้างเสริมส่ือการดแูลรักษาสขุภาพ และส่งเสริมการดําเนินกิจกรรม ของชมรม
ผู้สงูอาย ุให้ดํารงอยูต่ลอดไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

• ชมุชนให้ความสําคญั และจดัเตรียมความพร้อมบคุคล ท่ีจะเข้าสู่วยัสงูอาย ุ(อาย ุ55-
60 ปี) เพ่ือการยอมรับ และปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ สงัคม และสิ่งแวดล้อมทัง้
ร่างกาย จิตใจ ได้อย่างมีความสขุ โดยการดําเนินโครงการฝึกทกัษะชีวิต แบบมีส่วน
ร่วมในการปรับตวั รับการเปล่ียนแปลงในวยัสงูอายอุยา่งเหมาะสม 

• ชมุชนจดัตัง้ศนูย์ดแูลสง่เสริมสขุภาพเดก็วยัเตาะแตะ (เด็กอาย ุ0-3 ปี) โดยผู้อยู่ในวยั
ก่อนสงูอาย ุหรือผู้สงูอายท่ีุมีความพร้อม และสมคัรใจ เพ่ือการแสดงถึงคณุคา่ และมี
การอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ของทรัพยากรบุคคลในชุมชน อย่างเป็นรูปแบบ
สมยัก่อนท่ีงดงามวิธีหนึง่  

 

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท)  ในการเตรียมรับสังคมผู้สูงวัย  

หากพิจารณาตามพระราชบญัญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ได้ประกาศใช้ กฎหมายฉบบั
ดงักล่าวได้กําหนดสิทธิท่ีผู้สูงอายุจะต้องได้รับตามกฎหมาย เช่น  การบริการทางการแพทย์ การ
บริการทางการศกึษา การประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมทางสงัคมและการพฒันาตนเองในด้าน
ตา่งๆ การอํานวยความสะดวกและปลอดภยัในอาคารสถานท่ี  ยานพาหนะ บริการสาธารณะอ่ืนๆ 
การช่วยเหลือคา่โดยสารยานพาหนะ การยกเว้นคา่เข้าชมสถานท่ีของรัฐ   ความช่วยเหลือกรณีถกู
ทําร้ายหรือได้รับอนัตรายหรือถกูทารุณกรรม การช่วยเหลือกรณีถกูทอดทิง้  การช่วยเหลือกรณีถกู
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  การจัดท่ีพักอาศัยให้กับผู้ สูงอายุท่ีประสบปัญหา การจัดหา
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เคร่ืองนุง่หม่ การสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ การจดังานศพตามประเพณี สิทธิตา่งๆ เหล่านีต้ามท่ีกําหนด
ไว้ในกฎหมายก็เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของสังคมไทยท่ีได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุ ซึ่ง
ปัจจบุนัองค์การบริหารสว่นท้องถ่ินมีบทบาทสําคญัท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัผู้สงูอาย ุ

แต่ส่วนใหญ่ท่ีผ่านมาพบว่า  การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้กบัผู้สงูอายมีุลกัษณะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ยงัเน้นการสงเคราะห์ ได้แก่ การสงเคราะห์
เบีย้ยงัชีพ การสง่เสริมด้านสขุภาพเป็นหลกั การดําเนินการในลกัษณะท่ีจะส่งเสริมการช่วยตนเอง
ของผู้สูงอายุยังมีจํากัด   เน้นการพึ่งพางบประมาณจากส่วนกลาง ซึ่งจะส่งผลต่อการผูกพัน
งบประมาณจํานวนมากในอนาคต   ถึงเวลาแล้วท่ีท้องถ่ินต้องสร้างนวัตกรรมการให้บริการ
สาธารณะท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของผู้สงูอายใุนท้องถ่ินของตนให้มากขึน้4    

 การดําเนินนโยบายเก่ียวกับผู้สูงอายุ จะต้องเน้นประเด็นการพัฒนาศกัยภาพผู้สูงอาย ุ   
ให้โอกาสในการมีงานทํา และการมีส่วนร่วมในฐานะผู้ทรงคณุวุฒิของผู้สูงอายุในองค์กรท้องถ่ิน   
โดยให้เป็นผู้ เสนอนโยบายเก่ียวกับผู้สูงอายุ    สนบัสนุนการดําเนินงานของกลุ่มผู้สูงอาย ุ   และ
เอือ้อํานวยเร่ืองโครงสร้างท่ีปลอดภัยสําหรับการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้สูงอายุ เช่น  ทางเดิน  
ห้องนํา้   สนับสนุนสถานบริการของรัฐท่ีพัฒนาศักยภาพกับผู้ สูงอายุ     โดยการดําเนินงาน
ดงักลา่วท้องถ่ินควรมีข้อมลูสถานการณ์ผู้สงูอายุในด้านตา่งๆเพ่ือนํามาประกอบการวางแผน   ให้
การสนบัสนนุได้โดยการจดัตัง้โครงการช่วยเหลือตนเอง หรือโครงการพึ่งตนเองสําหรับผู้สงูอายุ 
และเตรียมให้ความรู้แก่ผู้สงูอายเุพ่ือเตรียมตวัก่อนการเกษียณผู้สงูอายุในตําบลมีระบบดแูลไม่ถกู
ทอดทิง้  นอกจากนัน้ครอบครัวผู้สูงอายุยังควรได้รับการเกือ้หนุนผู้สูงอายุจะต้องได้รับการ
สนับสนุนจากท้องถ่ิน  ท้องถ่ินสนบัสนุนประเพณีนิยมในเร่ืองบทบาทของครอบครัวในการดูแล
ผู้สงูอาย ุ  อยา่งไรก็ตามท้องถ่ินควรจดัให้มีผู้ รับผิดชอบการดําเนินงานผู้สงูอายใุนองค์กร 

 

5. ชุมชนพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยหรือยัง  

 

"สังคมทุกวันนี ้คนในชุมชนอาจจะไม่ม่ันใจว่าแก่ชราไปแล้ว    ลูกจะเลีย้งดูได้” 

                        “ขณะนีมี้ผู้สูงอายุถึง 5 แสนคนท่ีถูกทิง้ไว้ตามล าพัง “ 

 

ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีไม่หยุดนิ่ง แต่พอคาดเดาได้ว่าในช่วงท่ีท่านผู้ นํา
องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินหรือผู้ นําชมุชน ท่ีมีอายรุาว 46  ปี ขึน้ไป คงจะเป็นหนึ่งในผู้ ท่ีมีโอกาส
ได้รับผลกระทบจากการท่ีประชากรผู้สงูอายเุป็น  1  ใน  4  ของสงัคม เม่ือท่านอายเุกือบ 70   ปี 
ภาพท่ีปรากฏในสายตาปัจจุบนันีคื้อ  มีผู้ สูงอายุอยู่ตามลําพังหรือคนเดียวเพราะลูกหลานไป
ทํางานห่างไกลจากชมุชน  และเม่ือเวลาเดินไปข้างหน้าอีก  30  ปี   ท่ีเป็นสงัคมผู้สงูอาย ุท่านจะ
ดํารงชีวิตในสงัคมนัน้อย่างไร  หากไม่มีการเตรียมรับมือไว้ตัง้แต่วนัท่ีท่านยังมีโอกาสท่ีพอจะทํา
                                                        
4 http://www.publicpolicy-in-thailand.com/index/index.php/examples-of-public-policy/44-thai-public-policy/65-

publicpolicy-seniors.html 
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อะไรได้บ้างหรือว่า จะลองหาทางทํางานผู้สงูอายท่ีุมากไปกว่างานแบบเดิมๆท่ีเน้นการสงเคราะห์
และชว่ยเหลือ ในฐานะผู้ ท่ีดแูลคณุภาพชีวิตของคนในตําบล อาจจะลองตรวจสอบโดยใช้เครืองมือ
ตารางง่ายๆ ดวู่าชมุชนของตนเองมีความพร้อมเตรียมรองรับและก้าวเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายใุน 15  -  
30  ปี  นีอ้ยา่งไร ดงันี ้

 

การเตรียมพร้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
องค์กร ประเดน็ มี ไม่มี 

องค์กรปกครองท้องถิ่น   
นโยบายและการวางแผน  มีการจดัทําแผนและวิสยัทศัน์ ชมุชนดแูลผู้สงูอายุ   

 มีแผนการพฒันาศกัยภาพผู้สงูอาย ุและผู้ดแูลผู้สงูอายุ   

 มีข้อมูลผู้สูงอายุท่ีสามารถนํามาวางแผนได้ โดยมีการประเมินสอบถามความ
ต้องการจากผู้สงูอายใุนชมุชนทกุระยะ 

  

การสนบัสนนุ 
(ไมร่วมคา่เบีย้ยงัชีพ) 

 มีการสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ สูงอายุ และผู้ ดูแล
ผู้สงูอายใุนชมุชน รวมถงึมีการเตรียมตวัผู้ เข้าสูว่ยัสงูอายุ 

  

 สง่เสริมเครือข่ายผู้สงูอายใุนการดําเนินกิจกรรม   

 สง่เสริมให้เครือข่ายผู้สงูอายไุด้แลกเปลี่ยนกบัพืน้ท่ีอื่นๆ    

 สง่เสริมการใช้ภมูิปัญญา ในการดแูลสขุภาพ   

โครงสร้าง  มีผู้ รับผิดชอบการพฒันางานผู้สงูอายุ   

 มีศนูย์พฒันาดแูลผู้สงูอาย ุกลางวนัและระยะยาว    

 มีระบบสื่อสาร ประชาสมัพนัธ์ท่ีเข้าถงึผู้สงูอายไุด้ทกุกลุม่   

 มีการจดัระบบขนสง่ท่ีให้บริการผู้สงูอายไุด้มาทํากิจกรรมหรือรับบริการได้อย่าง
สะดวก 

  

 มีพืน้ทีสาธารณะ ออกกําลงักายท่ีเพียงพอและปลอดภยั    

การมีสว่นร่วมของ
ผู้สงูอาย ุ

 ผู้สงูอายมุีสว่นร่วมเป็นท่ีปรึกษาในงานองค์กรปกครองท้องถ่ิน   

ผู้สงูอายไุมถ่กูทอดทิง้  ผู้สงูอายทุกุคนท่ียากลําบากได้รับการสนบัสนนุดแูล   
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การเตรียมพรอ้มของหน่วยงานรัฐฯ ในพื้นที ่
องค์กร ประเดน็ มี ไม่มี 

หน่วยงานรัฐในพืน้ที่   
มีศกัยภาพดําเนินงาน
เพ่ือให้ผู้สงูอายไุด้อยู่
อย่างมีคณุค่า  ศกัด์ิศรี  

 หน่วยงานด้านสขุภาพมีศกัยภาพในการสง่เสริมและพฒันาผู้สงูวยัในด้าน
สขุภาพให้สามารถพึง่ตนเองได้นานท่ีสดุ  

  

 หน่วยงานด้านการศกึษามีศกัยภาพในการสร้างการเรียนรู้ให้กบัผู้สงูวยั   

 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านอาชีพมีศกัยภาพพฒันาผู้สงูอายใุห้สามารถเลีย้งดู
ตนเองได้ 

  

สถานท่ีราชการมีการ
จดัทําโครงสร้างท่ีเอือ้ตอ่
การใช้บริการของ
ผู้สงูอาย ุ

 มีห้องนํา้ท่ีเหมาะสมกบัผู้สงูอายใุช้บริการ  
  (มีโถส้วมนั่ง  ก๊อกและประตใูช้แบบคนัโยก  พืน้ไม่ลื่น แสงสว่างเพียงพอ  ประตู
กว้าง  ราวยดึเกาะ มีทางลาดสําหรับรถเข็น )   

  

 มีทางลาดเอียงและไมม่ีพืน้ท่ีท่ีเสี่ยงอนัเป็นเหตใุห้เกิดอบุตัิเหตไุด้ง่าย     

มีการจดับริการสขุภาพ
ดแูลช่วยเหลือผู้สงูอายท่ีุ
ช่วยเหลือตนเองไมไ่ด้
และครอบครัว 

 มีบริการเย่ียมบ้านท่ีสนับสนุนให้ครอบครัวสามารถดูแลผู้ สูงอายุได้อย่างมี
คณุภาพ  

 สามารถจัดบริการเฉพาะ  บริการป้องกันความเสี่ยง  บริการประคับประคอง
ผู้สงูอายใุนระยะเวลาสดุท้าย ได้ 

 มีศกัยภาพในการเช่ือมต่อบริการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุและครอบครัวท่ี
สงูขึน้ 

  

 

การเตรียมพรอ้มองค์ชุมชน และองค์กรระดับพืน้ที่ 
องค์กร ประเดน็ มี ไม่มี 

ชุมชนมีปัจจัยเอือ้ให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และศักดิ์ศรี   
โครงสร้าง  มีพืน้ท่ีของผู้สงูอายใุนการทํากิจกรรมร่วมกนัอย่างปลอดภยั    

 มีพืน้ท่ีของผู้สงูอายใุนการถ่ายทอดภมูิปัญญา    

มีวฒันธรรมท่ีเอือ้ตอ่การ
แสดงคณุคา่ผู้สงูอายุ 

 ผู้สงูอายไุด้มีโอกาสใช้ภมูิปัญญาในการทํากิจกรรม 

 ผู้สงูอายมุีสว่นตดัสินใจในการดําเนินกิจกรรมของชมุชน 

  

มีการสร้างจิตสํานกึใน
ชมุชน 

 มีการธํารงแสะสร้างคา่นิยม กตญัํ ู  ให้ความเคารพผู้สงูวยั 

 มีกิจกรรมเชิดช ูและสร้างคณุคา่ ผู้สงูอาย ุ  ผู้ดแูลในครอบครัว 

  

 สง่เสริมวฒันธรรมท่ีเอือ้อาธร ช่วยเหลือกนั    

มีภาคีร่วมดําเนินงาน
ผู้สงูอาย ุ

 ภาคีทํางานผู้สงูอายปุระกอบด้วยหลายกลุม่และหลายวยั 

 โดยมีผู้สงูอายเุป็นผู้ นํา 
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องค์กร ประเดน็ มี ไม่มี 

 มีระบบเครือข่ายอาสาดแูลผู้สงูอายใุนชมุชน  

 อาสาสมคัรสาธารณสขุมีศกัยภาพในการดแูลและสง่เสริมผู้สงูอายไุด้ 

 วัดหรือศาสนะสถานมีบทบาททางด้านพัฒนาจิตใจ และเป็นท่ีพึ่งให้กับ
ผู้สงูอาย ุ

มีการจดัระบบกองทนุใน
ชมุชน 

 กองทนุสวสัดิการ 

 กองทนุบํานาญผู้สงูอายุ 

  

มีระบบอาหารที่เกือ้กลูตอ่
การมีชีวิตอยู่และมีสขุภาพ
ดี 

 ชมุชนมีการรักษาแหลง่อาหารตามธรรมชาติ  ซึง่คนในชมุชนสามารถหามากิน
ได้ 

 มีการสร้างระบบอาหารที่ปลอดภยั เช่นข้าวกล้องปลอดสาร ผกัปลอดสาร 
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6. กรณีการเคล่ือนงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงวัยในชุมชน 

การเคล่ือนพลงัผู้สงูอายใุนชมุชน ขึน้อยูก่บับริบทของชมุชนและความถนดัของคนท่ีจะเข้า
ไปร่วมพัฒนา  เร่ืองเล่าท่ีจะกล่าวถึงในลําดบัต่อไป เป็นการนําเสนอว่าในพืน้ท่ีประเทศไทย มี
เร่ืองราวเล็กๆมากมายท่ีเกิดจากกลุ่มผู้ สูงอายุ ทัง้ในระดับ บุคคล กลุ่ม ชมรม และชุมชนท่ีลุก
ขึน้มาพฒันาสขุภาวะของผู้สงูวยัของตนเอง ดงันีคื้อ 

 

6.1 พฤติพลัง:  ยายเทียม ขับเคล่ือนงานชุมชน   

 หลายคนอาจจะนกึหรือพดูอยูเ่สมอวา่ “เราเพียงคนเดียวจะไปทําอะไรได้” แตภ่ายใต้พืน้ท่ี
กว่า 16  ไร่ กลบัมีเร่ืองราวการขบัเคล่ือนจากคนเพียงสองสามคน ในหมู่บ้านริมเส้นทางระหว่าง
เชียงราย แมส่าย   ท่ีดรู่มร่ืนด้วยพรรณไม้ต้นใหญ่ท่ีใช้เวลาหลายช่วงนบัแตปู่่ ย่าตาทวด มีสมนุไพร
และพรรณไม้กวา่ 200  ชนิดท่ีใช้กินและใช้ได้  ใต้ร่มเงาไม้ท่ีมีเพิงไม้มีผู้คนมากมาย โดยเฉพาะผู้สงู
วยัมานัง่ทําผ้าปักใต้ต้นไม้ใหญ่  มีเสียงพดูคยุกนัด้วยใบหน้าท่ีร่าเริงดเูสมือนพืน้ท่ีแห่งนีเ้ป็นบ้านท่ี
เป็นพืน้ท่ีสาธารณะของผู้คน ยายเทียมและตาธีร  ผู้สงูวยัท่ีอายกุว่า 70  ปี  ท่ีดเูหมือนว่าอายเุป็น
เพียงตวัเลขท่ีผา่นเข้ามา  เพราะยงักระชบักระเฉง แววตาท่ีบง่บอกถึงความใจดี  เป็นเจ้าของบ้านท่ี
ได้ให้ใช้เป็นสถานท่ีสว่นร่วมแหง่นี ้เป็นศนูย์ไมเ่ป็นทางการของคนสงูวยั 

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุคณุแทนนิตย์ เข้าไปเจอยายบญุเทียมปี  2548  โดยท่ีบริเวณบ้าน
ยายเทียมได้ถกูปรับมาเป็นการทํางานโอท็อปผ้าปัก ปักด้วยมือของผู้สงูวยัและคนวยักลางคน ลาย
ประยกุต์จากผ้าชาวเขา  สมาชิกผู้สงูวยัคนหนึ่งท่ีมาร่วมปักผ้าบอกว่า “หนึ่ง-ตงัค์ก็ได้ ไส้ก็เต็ม อ่ิม
ด้วย ได้ปัก ได้เพ่ือน ได้สมาธิ”  บ้านของยายเทียมเป็นพืน้ท่ีท่ีผู้ สูงวัยมาร่วมตัวกันแบบไม่เป็น
ทางการ เร่ิมแรกเพียงแค่การชวนคนมานั่งรวมกลุ่มกันจนกระทั่งกลายเป็นแหล่งผลิตสินค้า
พืน้เมืองท่ีมีกลิ่นอายของบ้านมากกว่าศนูย์ผลิตสินค้าโดยในการทํางานนีมี้ผู้ช่วยคนสําคญัคือคณุ
ทองประกายท่ีเป็นลูกสาวยายเทียม เป็นคนบริหารจดัการเร่ิมตัง้แต่ชวนคนเข้ามาเรียนรู้  เอามา
สอน ใครเข้ามามีความถนดัในเร่ืองอะไร ทกุคนท่ีมาไมต้่องใช้เงิน คนไหนทําอะไรไม่เป็น ก็ให้กวาด
ใบไม้ในสวน ทําให้เกิดใจท่ีจะมารวมกลุม่กนั   มานัง่ทํางานด้วยกนัตามความถนดั 

นอกจากจะมีกิจกรรมผ้าปักแล้ว ศนูย์รวมแหง่นีย้งักลายเป็นท่ีถ่ายทอดภูมิปัญญาระหว่าง
รุ่นให้กบัเยาวชน ช่วงท่ีเด็กว่างจากการเรียนจะได้เข้ามาหดัทําขนมไทย ขนมถ้วย สอดไส้ ถัว่แปบ 
มาทําและกินขนมด้วยกนั เป็นการให้การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัวิถีชมุชน อยู่ในพืน้ท่ีแห่งนีย้งัซึมซบั
เป็นการเรียนรู้แบบของจริงไปในตวั   ทัง้เร่ืองสีข้าวกล้อง การทํายาสมนุไพร  ในขณะเดียวกนัเด็กก็
ไมเ่ป็นคนแปลกหน้าของท่ีนัน่ เพราะมีคนเปรยว่าเด็กไปเรียนไกลๆ แล้วห่างจาหมู่บ้าน  กลายเป็น
คนแปลกหน้าของหมู่บ้านมีการพฒันาเป็นหลกัสูตรของนกัเรีย  เวลาแสดงผลงานนกัเรียนก็เชิญ
กลุ่มผู้สงูอายไุปแสดงท่ีโรงเรียนด้วย พืน้ท่ีแห่งนีจ้ากการวมตวัของผู้สงูวยั ยงัก่อเกิดนวตกรรมต่อ
การดแูลสขุภาพท่ีพฒันามาจากปัญญาเพื่อแก้ปัญหาของกลุม่คนเหลา่นีใ้นอีกหลายเร่ือง 

เร่ืองแรกหนีไม่พ้นสังคมท่ีถูกเกษตรเคมีรุกรานพืน้ท่ีทํากิน  จนรุกเข้าสู่พืน้ท่ีร่างกาย 
ปรากฏว่าในร่างกายของผู้ คนมีสารเคมี เห็ดห้า หรือท่ีเรียกว่าเห็ดตบัเต่ากลายเป็นตวัเดินเร่ืองให้
คนลดการใช้ยาฆ่าหญ้าไปโดยปริยาย และยงัมีรายได้จากการเก็บเห็ดขาย เกิดซุปเปอร์มาเก็ตท่ี
สวนหลงับ้าน เป็นเร่ืองราวท่ีผ่านการเรียนรู้ของนายเป็ง  พิราลยัสมาชิกในกลุ่มท่ีได้ออกไปเรียนรู้
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จากโรงเรียนชาวนา เก่ียวกับการใช้นํา้ปุ๋ ยชีวภาพและฮอร์โมนไข่จุลินทรีย์หน่อกล้วย นํากลบัมา
ทดลองใช้ในการเพาะเห็ดตบัเตา่  กระบวนการท่ีใช้เชือ้เห็ดผสมและนําไปวางรากต้นไม้โดยห้ามใช้
สารเคมี  กลายเป็นกศุโลบายลดสารเคมีกําจดัศตัรูพืชในชมุชน 

เร่ืองท่ีสอง คงต้องมาพดูถึงสงัขารท่ีเป็นไปตามวยั  พบว่าถงุถ่วงใจ เป็นถงุทราย ใส่ตรงข้อ
เท้านกับาส  สําหรับนกัวิ่งจะใส่ข้อเท้าเวลากระโดดจะกระโดดได้สงู  ซึ่งมีราคาประมาณ 300 กว่า
บาท แตที่มผู้สงูวยัท่ีแม่จนัได้นัง่คยุร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุและนกักายภาพบําบดัได้พฒันา
ทําเป็นถงุทรายเหลือคูล่ะ 40  บาท เย็บเหมือนท่ีนอน เป็นปล้อง เพ่ือไม่ให้ไหลมารวมกนั เย็บเป็น
ผ้าผกูมดัตรงข้อเท้า  แกวง่ๆ ชว่ยกล้ามเนือ้ขา ลดพวกปวดข้อ ตัง้ช่ือนีเ้พราะปกติคนมกัอ้างว่าไม่มี
เวลา แตค่วามจริง ทํายงัไงให้เราเอาชนะใจเราได้ ถ่วงท่ีข้อเท้า ถ่วงท่ีใจด้วย เจ้าหน้าท่ีทําหน้าท่ีตัง้
โจทย์ให้งบประมาณ ผู้สูงวยัเป็นคนคิดแบบ  ซึ่งเร่ืองนีเ้ผยแพร่ไปไกลกว่าสิ่งท่ีเจ้าหน้าท่ีพูด  แต่
อย่างไรก็ตามมีเบือ้งหลังของถุงถ่วงใจ ถุงถ่วงใจไม่ใช่แค่วัตถุแต่ยังมีความหมายท่ีส่ือส่งไปถึง
ความห่วงหาอาทร   เป็นโอกาสทีทําให้คนมาพบปะพูดคุยและเย่ียมเยียนกัน สร้างโอกาสให้คน
หลายกลุม่ในชมุชนได้มาร่วมมือกนัตดัเย็บถงุทราย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สงูอาย ุแม่บ้านอาสาสมคัร
สาธารณสขุ ระหว่างท่ีมีการสอดแทรกเร่ืองดนตรี และขนมท่ีเป็นวิถีของชมุชน เป็นการสร้างความ
มัน่ใจให้กบัคนท่ีดําเนินชีวิตสอดคล้องกบัธรรมชาติ ซึ่งสร้างคณุคา่ให้กบัความเป็นมนษุย์ได้เรียนรู้
สิ่งท่ีดี ท่ีมีอยูใ่นชมุชน  

 เร่ืองราวท่ีเล่ามา เป็นเร่ืองท่ีขยับจากความสนใจของยายเทียมเพียงคนเดียว ท่ีเร่ิม
รวมกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ แล้วเร่ืองราวต่างๆก็เข้ามาร้อยเรียงเป็นเร่ืองราวท่ีมีคณุคา่กบัสงัคม 
ทําให้มีข้อคิดตามไปได้ว่ามีผู้สูงวยัอีกหลายคนท่ีอยู่ในชุมชนท่ีมีความพร้อมอาจจะเร่ิมกิจกรรม
เล็กๆ หากพวกเรา ในฐานะแกนนํา เจ้าหน้าท่ีรัฐ องค์กรนําในชมุชน ช่วยกนัหนนุเสริมตอ่เติม และ
ร่วมเรียนรู้  อาจจะทําให้ชมุชนเราได้มีเร่ืองราวใหม่ๆ  และเข้ามาช่วยพฒันาชมุชนได้ เช่นเดียวกบั
เร่ืองราวเล็กๆ จากประสบการณ์การออกกําลงักายของป้าบุญมี เครือรัตน์ท่ีทุกข์ทรมานด้วยโรค
ป่วยหลงัเรือ้รังจนเกิดอาการข้างเคียงทําให้ท้อแท้  แตว่นัหนึง่เศษทอ่นไม้ท่ีถกูทิง้กองสมุไว้ทําให้ป้า
ลองเอาไม้มาแกวง่ไปมา  อาการดีขึน้จนลองออกกําลงักายด้วยไม้จนคิดท่าได้12 ท่า เป็นการออก
กําลงักายท่ีแพร่หลาย “รําไม้พลองป้าบุญมี” ในสงัคมไทย เราอาจจะทบทวนและลองคิดใหม่กับ
คําวา่ “เราคนเดียวจะไปทําอะไรได้” 

6.2 ชมรมผู้สูงอายุ: ไม่เหี่ยว ไม่เฉา เพราะเหงาอยู่บ้านตามล าพัง” 

การรวมกนัของผู้สงูวยัท่ีมีกิจกรรมท่ีสร้างคณุคา่ และทําให้วนัเวลาท่ีวา่งๆ  สร้างชีวิตชีวาให้กบั
ผู้คนอ่ืนเป็นชีวิตท่ีมองไปข้างหน้าก็ยงัมีความหวงั  หนัหลงักลบัไปมองวยัท่ีผ่านมาด้วยการเรียนรู้
และช่ืนชมรวมถึงการบริหารจดัการกลุม่ท่ีมีทกัษะพิเศษบางประการในการดแูลผู้สงูวยัให้เกิดความ
พงึพอใจ ซึง่ผู้สงูอายท่ีุมีสขุภาพดีพิจารณาท่ี 2 องค์ประกอบ คือ การมีชีวิตอยูอ่ยา่งมีความสขุ และ
ดําเนินชีวิตประจําวนัอยา่งกระฉบักระเฉง แสดงออกโดยการเป็นอาสาสมคัร ทําสิ่งท่ีตนเองชอบ มี
การติดต่อสมัพนัธ์กับบุคคลอ่ืนการสร้างพืน้ท่ีให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสมารวมกลุ่มทํากิจกรรมของ
ตนเองจงึเป็นเร่ืองท่ีควรสง่เสริม ทําให้สงัคมได้รับการดแูลจากพลงัผู้สงูวยัการเคล่ือนตวัของกลุ่มผู้
สงูวยัยงัมีลกัษณะการทํางานท่ีแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะพืน้ท่ีของเมือง หรือชนบท  
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         1)  ชมรมผู้สูงอายุในเขตเมืองนนทบุรี  ในสงัคมกลางเมืองใหญ่ท่ีตา่งคนตา่งอยู ่
กลบัมีโครงสร้างหนึง่ท่ีเกิดขึน้ได้ในสงัคมใจกลางเมือง ท่ีมีกลุม่ผู้สงูวยัสามารถรวมตวักนัเป็นชมรม
มีกิจกรรมท่ีตอ่เน่ืองมายาวนานสิบปี ใครก็ตามท่ีเข้าไป รพ.พระนัง่เกล้า จะพบเห็นว่ามีผู้สงุอายทุัง้
ชาย-หญิง ทํากิจกรรมช่วยเหลือผู้ ใช้บริการอยู่ตามจดุต่าง ๆ ทัง้การช่วยเหลือแนะนําการทําบตัร 
การใช้บริการของ รพ. เล่นดนตรีไทยให้ฟังจนมีเด็ก ๆ มา รพ.กบัผู้ปกครองมาขอเรียนด้วย   การ
ช่วยงานบญัชี    หรือแม้แต่งานท่ีช่วยด้านจิตใจโดยตรงคือ    มีห้องพระท่ีมีอาสาสมคัรซึ่งศกึษา
เร่ืองธรรมมะมาคอยแนะนําการปฏิบตัิ ทําให้ผู้ ป่วยมีจิตใจสงบขึน้  การนวดแผนไทย  บริการตดั
ผมฟรีให้ผู้ ป่วย และอีกมากมายกระจายอยู่แทบทกุส่วนงานของโรงพยาบาล   และเป็นการทํางาน
ท่ีเน้นการให้ทําในสิ่งท่ีอยากทํา ตามความสมคัรใจ ท าในนามชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระนัง่
เกล้า  จ. นนทบุรี บรรดาจิตอาสาผู้ สูงวัยในรพ.พระนั่งเกล้า คือ ส่วนใหญ่เคยมาใช้บริการท่ี
โรงพยาบาล เม่ือหายแล้วก็อยากทําประโยชน์ให้กับโรงพยาบาล  สมาชิกท่านหนึ่งลงุสกล กุล
ประดษิฐ์ เป็นชา่งตดัผมก็อทุิศเวลาสปัดาห์ละ 1 วนั มาให้บริการตดัผมให้กบัผู้ ป่วยในโรงพยาบาล 
ระหว่างท่ีตดัผมก็คยุกนัไปกบัผู้ ป่วย โดยลงุบอกว่าคนป่วยนอนโรงพยาบาลยิ่งอยู่นานผมจะยาว
รุงรังทําให้หน้าตาไม่สดช่ืน  เม่ือตัดผมแล้วจะได้หน้าตาสดช่ืนสดใส จะได้ดูดีออกไปจาก
โรงพยาบาล  5  

 กิจกรรมท่ีมีผลตอ่การสร้างพลงัผู้สงูอายท่ีุมีชีวิตแบบคนเมืองและช่วยเหลือผู้สงูอายท่ีุด้อย
โอกาส จิตอาสาของผู้ สูงวัยกลุ่มนีส้ร้างขึน้จากกลไกของกลุ่มผู้ สูงอายุและการสนับสนุนจาก
โรงพยาบาลของรัฐ ชมรมผู้สงูอายซุึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเกณียณอาย ุ  ซึ่งเปรียบเสมือน "คลงั
ความรู้"เคล่ือนท่ีกระจายอยู่ทัว่โรงพยาบาล สมาชิกท่านหนึ่งกล่าวว่าได้เข้ามารวมเพราะเห็นว่า
เป็นเร่ืองท่ีทําแล้วได้ประโยชน์   ทําแล้วสมองไม่ฝ่อ กิจกรรมไปเย่ียมผู้ ป่วยด้วยจิตอาสา มีการไป
เย่ียมผู้ ป่วยทัง้ท่ีนอนติดเตียงตามบ้าน ใส่ชุดจิตอาสาไปช่วยเย่ียมเยียนโดยจะมีเจ้าหน้าท่ีของ
โรงพยาบาลพระนัง่เกล้าไปด้วย   ชว่ยประสานเร่ืองรถ และในวนัพธุจะไปเย่ียมคนไข้ตามตกึผู้ ป่วย
ใน ท่ีมีอาย ุ60 ปีขึน้ไป มีบตัรอวยพรไปให้ และจดักิจกรรมผู้สงูอาย ุมีการแสดงดนตรี   เล่นระนาด   
วนัศกุร์มีการเลน่คียบอรด์ 

 

 การบริหารจัดการภายในกลุ่ม ขณะนีมี้สมาชิกพันกว่าคน โดยผู้สูงอายุจะมากรอกใบ
สมัครกันเองสําหรับกรรมการชมรมผู้สูงอายุได้ใช้เร่ืองวุฒิในการนํามาพิจารณาช่วยทํางาน  มี
กรรมการชมรม  22  คน พฤหัสบดีแรกของเดือนมีสันทนการภายในสมาชิกกลุ่มผู้ สูงอาย ุ 
พฤหสับดีท่ีสองเลีย้งวนัเกิดมีการเลีย้งโต๊ะจีนคนละ 150  บาท  โดยเป็นอาหารท่ีเหมาะสมกับ
สขุภาพ  พฤหสับดีท่ีสามสอนสมาชิกทําดอกไม้ผ้าใยบวัมีการสอนทําขนม พฤหสับดีท่ีส่ีสมาชิกจะ
พากันไปทัศนศึกษาเดือนเว้นเดือนมีการท่องเท่ียว  มีการเล่นกีฬาเปตอง   การรํากลองยาว  
สมาชิกป่วยมีการไปเย่ียม  คนละ  300   บาท  ตายมีพวงหรีด   500 บาท 

 

                                                        
5 http://gotoknow.org/blog/pr-hhc/107394 
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          2)  ชมรมผู้สูงอายุในชนบท “อุ้ยสอนหลาน"...สืบสานภูมิปัญญาของ
ชาวแม่วาง6 

วนันีภ้าพของคนเฒ่าคนแก่ชมุชนแม่วางอําเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ ไม่โดดเดียวเหงา
หงอยอีกตอ่ไป หากมีกิจกรรมสําคญับางอยา่งให้ทํา โดยมีกําลงัใจเป็นเด็กเล็กลกูหลานคอยวิ่งเล่น
อยู่ใกล้ ๆ    ทัง้หมดนีมี้แรงหนุนสําคัญจากคนเฒ่าคนแก่ท่ี รักจะทํางานอย่าง พ่ออุ้ ยใจคํา 
ตาปัญโญ พร้อมด้วยผู้ ร่วมงานจํานวนหนึง่ริเร่ิมโครงการเล็กๆท่ีช่ือ "โครงการอุ้ยสอนหลาน" 

เม่ือพดูถึงของเล่นพืน้บ้าน เด็กสมยันีน้้อยคนนกัท่ีจะรู้จกั   ส่วนใหญ่แล้วเด็ก ๆ จะรู้จกั
ของเล่นท่ีผลิตขึน้จากนวกรรมใหม่ อาทิ ปืนกลแสงเลเซอร์ เกมกด เคร่ืองบินไขลาน ตุ๊กตาบาร์บี ้
หรือแม้แตร่ถแขง่ท่ีใช้รีโมทบงัคบัท่ีกําลงัฮิตให้หมู่เด็กๆอย่างรถกระป๋องเป็นต้น  หากมองย้อนกลบั
ไปในอดีตสมยัปู่ ยา่ตายายทําของเลน่พืน้บ้านให้ลกูหลานเลน่  ไม่ว่าจะเป็นม้าก้านกล้วย ก๊อบแก๊บ
ท่ีทําจากกะลามะพร้าว ปลาตะเพียนสานจากไม้ไผ่  สิ่งเหล่านีล้้วนมาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
ทัง้สิน้ ปัจจุบนัอาจเรียกได้ว่าของเล่นดงักล่าวไม่เหลือให้เด็กรุ่นหลงัได้รู้จกักนัเลย  สมยัก่อนเม่ือ
เวลาท่ีคนเฒา่คนแก่นัง่ทําของเล่นพืน้บ้าน จะมีลกูหลานมานัง่ล้อมวงดู  บรรยากาศความสมัพนัธ์
อนัใกล้ชิดสนิทแนบแบบนีไ้ม่มีให้เห็นอีกแล้ว กลายเป็นว่าลกูหลานห่างเหินคนเฒ่าคนแก่ เด็กรุ่น
ใหม่นิยมเข้าไปเท่ียวตามห้างสรรพสินค้าใช้จ่ายเงินทองแบบสุรุ่ยสุร่ายปล่อยให้ปู่ ย่าตายายต้อง
เหงาเดียวดายอยูก่บับ้าน 

จากสภาพการเปล่ียนแปลงของชุมชนแม่วางในช่วงเวลา 40 ปีท่ีผ่านมา การพฒันา
ประเทศท่ีมุ่งเน้นส่งเสริมการพฒันาภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมการผลิตเชิงเด่ียวเพ่ือขายส่งผล
กระทบให้คนแม่วางต้องเผชิญปัญหาต่าง ๆ  มากมาย อาทิ ปัญหาหนีส้ิน ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาการใช้สารเคมี ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ํา ปัญหาทางสงัคม ครอบครัวไม่มีความอบอุ่น  เด็ก
และเยาวชนติดยาเสพติด ช่องว่างระหว่างเด็กและคนสูงอายุ การขาดหายไปของภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ฯลฯ ซึ่งจากปัญหาดงักล่าวข้างต้นทําให้กลุ่มผู้ เฒ่าผู้ แก่รวมตวักันเป็นชมรมผู้สูงอายุ
อําเภอแมว่างขึน้เม่ือปี พ.ศ.2535 เพ่ือเป็นการสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของท้องถ่ินจากคนแก่
สูค่นรุ่นใหม ่

กระทัง่ปี พ.ศ.2539 พ่ออุ้ยใจคํา ตาปัญโญ ได้ริเร่ิมดําเนินโครงการอุ้ยสอนหลาน โดยการ
ประสานงานความร่วมมือกับเจ้าพระคณุพระญาณสมโภช  วดัดอยสพัพัํ ดํูาเนินการสอนดนตรี
พืน้บ้านให้กบัเดก็เยาวชนจากโรงเรียนบ้านวาดวิทยาคม บ้านดอนเปา บ้านใหม่สวรรค์และบ้านท่า
โป่ง โดยจดัการเรียนทกุวนัอาทิตย์ จนเม่ือปี พ.ศ.2544 จึงได้เร่ิมสอนการสกัสานเชิน สานกบ สาน
งแูละชะลอม 

โครงการอุ้ยสอนหลานได้ขยายวงกว้างออกไปสู่ประชาชนทั่วไปมากขึน้  เม่ือเครือข่าย
องค์กรชุมชนแม่วางร่วมกับโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมได้รวบรวมพ่อครูแม่ครูท่ีมีความรู้ด้านภูมิ
ปัญญาพืน้บ้านหลากหลายสาขา อาทิ ทอผ้า การทําผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าว จกัสาน การทํา
ร่ม ศิลปินพืน้บ้าน หมอเมือง  การทําเกษตร การแปรรูปผลผลิตพืน้บ้านและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตกิวา่ 30 คน มาถ่ายทอดความรู้ภมูิปัญญาให้กบัเดก็นกัเรียน 

                                                        
6 http://www.chiangmainews.co.th/cmndc_open.php?nid=63 
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หลงัจากความร่วมมือในครัง้นัน้ ได้มีการประสานงานเชิญผู้ รู้ ครูภูมิปัญญาไปถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่เด็กในโรงเรียนตา่ง ๆ บางกรณีมีการพานกัเรียนมาเรียนรู้ท่ีบ้านผู้ รู้เช่น เรียนรู้การจกั
สานท่ีบ้านพ่ออุ้ยใจคํา เรียนรู้การทําร่มท่ีบ้านพ่ออุ้ยป๋ันบ้านดอนเปา เรียนรู้สมนุไพรผกัพืน้บ้านท่ี
บ้านพ่อน้อยบรูณ์ บ้านใหม่สวรรค์และเรียนรู้การจดัการทรัพยากรธรรมชาติป่าชมุชนกบัพะตีจอนิ
ท่ีบ้านหนองเตา่ 

โครงการอุ้ยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญาและวฒันธรรมท้องถ่ินแม่วาง  นบัเป็นโครงการ
หนึ่งท่ีเกิดขึน้จากความร่วมมือของชมรมผู้สงูอายใุนการสานตอ่ภูมิปัญญาพืน้บ้านของท้องถ่ินให้
ได้รับการสืบทอดจากคนรุ่นหลงัต่อไป  การเดินทางเพ่ือสานตอ่ความรู้ภูมิปัญญาของเล่นพืน้บ้าน
ในโครงการอุ้ยสอนหลานแห่งนี  ้ กลบัไม่พบเพียงของเล่นพืน้บ้านหน้าตาแปลก ๆ ท่ีคนรุ่นใหม่ไม่
เคยเห็นมาก่อนเกือบ 20 ชนิดเท่านัน้ ทว่ายงัพบบางสิ่งบางอย่างท่ีหวนกลบัคืนมาด้วยนัน่ก็คือ 
ความสขุ ความผกูพนั รอยยิม้และเสียงหวัเราะ 

 

6.3  ท้องถิ่นกับการดูแลผู้สูงอายุ 

 

1)   อบต.บางสีทอง กับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 7 

 

"เป็นความโชคดีของผู้สูงอายุท่ีอยู่ต าบลบางสีทอง อ.บางกรวย ห่างกรุงเทพฯ แค่เทศบาล
เมืองบางกรวยก้ัน ประมาณไม่ถงึ 1 กม.  จุดเด่นของ Home care ทีน่ี อบต. เป็นเจ้าภาพ 

และเป็นเจ้าของด้วย 

 

"เม่ือเรามีโอกาส เขาได้เลือกเราเข้ามาแล้ว เราก็ท า แต่ถ้าเราจะหมดโอกาส".. น่ีก็เป็นสิ่ง
ที่คนท้องถิ่นต้องท าครับ 

 

 ตําบลบางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เป็นพืน้ท่ีเมืองท่ีมี 5 หมู่บ้าน ประชากร 8,900 
กว่าคน พืน้ท่ี 58 ตร.กม. . ปัญหาของตําบลบางสีทองท่ีเกิดขึน้ในช่วงหลงัๆ 30% เป็นคนในพืน้ท่ี 
อีกประมาณ 70% เป็นคนท่ีย้ายเข้าไป มี 2 กลุ่ม เป็นผู้ ท่ีไปซือ้บ้านจดัสรรอยู่ ก็จะมีผู้ ท่ีสามารถ
ชว่ยเหลือตวัเองได้ กบัผู้ ท่ีชว่ยเหลือตนเองไมไ่ด้ 

 องค์การบริหารส่วนตําบลบางสีทองได้ประยกุต์การดแูลผู้สงูอายท่ีุบ้านมาตัง้แต ่ปี 2549 
ทําร่วมกบักระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ในจงัหวดันนทบรีุ   โดยได้มีโอกาสเข้า
รับการอบรม เพ่ือท่ีได้มาดูแลประชาชนในหมู่บ้าน การดําเนินการของ  ต.บางสีทอง เร่ืองการ
ปฏิบตังิาน ของอาสาสมคัรดแูลผู้สงูอายท่ีุ ต.บางสีทอง เป็นการเสริมสร้างจิตสํานึกในชมุชน ดแูล

                                                        
7 สง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุ- Active Ageing สู ่LTC (3) อบต_บางสีทอง กบัการสง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย.ุhtm 
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ผู้สงูอายใุนชมุชนของตนเอง ท่ีอาสาสมคัรคดิกนัเองทํากนัเอง โดยมีภารกิจในให้การช่วยเหลือดแูล
ผู้สงูอายใุนชมุชน ของตวัเอง ท่ีมีผู้ดแูล และไมมี่ผู้ดแูล ท่ีชว่ยเหลือตนเองได้ และไมไ่ด้ 

 อาสาสมคัรผู้ดแูลผู้สงูอาย ุ(อผส.) ของตําบลบางสีทอง มี 40 ท่าน ชาย 2 หญิง 38 คน ซึ่ง 
อผส. ของบางสีมองมีอายุตัง้แต่ 35-65 บางคนก็ 70 แล้ว เพราะว่าเป็นตําบลท่ีใกล้เมือง หา
อาสาสมคัรยากอาสาสมคัรกลุ่มนีจ้ะเป็น อสม. เดิม ซึ่งมีความสามารถ เก่ง เราจึงเอา อสม. มา
เป็น อผส. และเพิ่มอีกบางคนเท่ากับได้ให้เขาได้ค่าตอบแทนด้วย และดแูลทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ
ทัง้ผู้สงูอาย ุและตวั อผส. ก็ได้รับการดแูลด้วย    ซึ่งได้คนท่ีทํางานได้ และมีประสิทธิภาพด้วยครับ  
ผู้สงูอายเุองเขาก็ดแูลกันเองได้ เป็นการดแูลมาจากใจ เพ่ือนบ้านดแูลเพ่ือนบ้าน  คณะกรรมการ
ประกอบด้วย ประธาน กรรมการฯ เลขาฯ เหรัญญิก นายทะเบียนโดยมีท่ีปรึกษาเป็นนายก รอง
นายก ปลดั และ พมจ.จงัหวดัช่วยดแูลอยู่ตําบลบางสีทองมีผู้สงูอาย ุ317 คน อาสาสมคัร 1 คน 
ดแูลไม่น้อยกว่า 5 คนขึน้ไป ซึ่งอผส. ได้รับการฝึกอบรมการปฏิบตัิงาน 2 ครัง้ ก่อนท่ีจะเร่ิม
ปฏิบตังิาน ออกเย่ียมผู้สงูอายทุกุสปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 ครัง้ ดแูลสขุภาพเบือ้งต้นดแูลสิ่งแวดล้อมท่ี
อยู่อาศยัดแูลเร่ืองอาหารและยา ดแูลการออกกําลงักาย จดักลุ่มงานอดิเรก การดแูลขัน้พืน้ฐาน
สําหรับผู้สงูอาย ุการสงัเกตอาการผิดปกต ิ

การสนับสนุนในระยะแรกการปฏิบัติงานของ อผส. ได้รับการสนับสนุนจาก พมจ.จังหวัด 
ขณะนีอ้บต.บางสีทอง เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ นอกเหนือจากเร่ืองอาสาสมัครดแูลผู้สูงอาย ุ 
ยงัมีการสนบัสนนุ รถสําหรับพาไป อผส. ไปเย่ียมใหญ่ เดือนละ 1 ครัง้ (แตเ่ย่ียมเล็ก อผส.ไปเอง) 
ตอนท่ีผู้สงูอายปุ่วย ต้องไป รพ. ให้ อาสาสมคัรท่ีอยู่ใกล้พาไป รพ. ได้เลย และเบิกคา่ใช้คา่รถเบิก
กบั อบต. โดยคณะบริหารจะต้องออกทกุครัง้ถ้าไมต่ดิภารกิจ ถ้าตดิต้องมี 1 คนไปด้วย 

 

2) บทบาทท้องถิ่น: หน่ึงต าบล หน่ึงภูมิคุ้มกัน สานพลังสร้างนักส่ือสาร
สุขภาพท้องถิ่นต าบลแม่ทราย เพื่อพฒันารูปแบบการส่ือสารสุขภาพที่
เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ  

จากสถานการณ์สขุภาพท่ีพบว่าคนใน ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่  พบว่าป่วยด้วยโรค  
6 อนัดบั คือ โรคปวดกล้ามเนือ้, ไข้หวดั, ผ่ืนคนั, ปวดศีรษะ, ความดนัโลหิตสงู และโรคเบาหวาน 
มกัพบในผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาสขุภาพจากโรคเรือ้รังและการเส่ือมสภาพของร่างกาย 
ซึง่เกิดจากกรรมพนัธุ์ พฤตกิรรมการบริโภคท่ีไมถ่กูต้อง และเกิดจากข้อจํากดัให้คําแนะนําการดแูล
สขุภาพ เน่ืองจากจํานวนเจ้าหน้าท่ีสถานีอนามยัมีไม ่เพียงพอ ทําให้ชมรมนกัส่ือสารสขุภาพ ต.แม่
ทราย จึงร่วมกบั องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทราย,  สถานีอนามยัตําบลแม่ทราย และชมรม
ผู้สงูอายตํุาบลแม่ทราย โดยการสนบัสนนุของ สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ 
(สสส.) จดัทํา โครงการหนึง่ตําบล หนึง่ภมูิคุ้มกนั สานพลงัสร้างนกัส่ือสารสขุภาพท้องถ่ินตําบลแม่
ทราย เพ่ือพฒันารูปแบบการส่ือสารสขุภาพท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สงูอายุ และสามารถส่ือสารข้อมลู
ในการดแูลสขุภาพของตนเองและเพื่อนร่วมวยัคนอ่ืน ๆ ได้ 

 น.ส.ศริิพร พนัธุลี หวัหน้าโครงการหนึง่ตําบล หนึง่ภมูิคุ้มกนัฯ กล่าวว่า ประชากรส่วนใหญ่
ใน ต.แม่ทราย เป็นผู้สงูอายแุละเด็ก ขาดการด ูแลเอาใจใส่จากลกูหลาน  เน่ืองจากไปทํางานตา่ง
ถ่ิน อีกทัง้ผู้สูงอายสุ่วนใหญ่มีปัญหาโรคภยัไข้เจ็บรุมเร้าตามวยั จึงต้องให้คําแนะนําในการดแูล
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รักษาสุขภาพอย่างถูกต้อง แต่เน่ืองจากมีข้อจํากัดในเร่ืองบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีน้อยและ
แนวความคิดของผู้สงูอายท่ีุมกัละเลยคําแนะนําหรือคําเตือนของแพทย์   รวมถึงไม่เข้าใจข่าวสาร
สขุภาพท่ีมีการเผยแพร่ผา่นส่ือตา่ง ๆ ส่ือเข้าไมถ่ึง ทําให้ผู้สงูอายใุน ต.ท่าทราย มีสถิติการเจ็บป่วย
ท่ีเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ ทัง้ยงัมีข้อจํากดัเร่ืองภาษาและวฒันธรรม  

 ดงันัน้โครงการฯจงึเน้นจดัตัง้เครือขา่ยแกนนํานกัส่ือสารสขุภาพตําบลสงูวยัอย่างมีคา่หรือ 
นสต. โดยใช้หลกัคิด เพ่ือนดแูลเพ่ือน วยัเดียวกนั ภาษาเดียวกนั  โดยให้ผู้สงูอายุระดมความคิด
ร่วมกนัเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ด้านสขุภาพในชมุชนของตนเอง  แล้วค้นหาผู้สงูอายท่ีุ
เป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพมาบอกเล่าวิธีการป้องกันโรคกับคนอ่ืน  ๆ จากนัน้โครงการจะ
พฒันาศกัยภาพ นสต. ในการจดักระบวนการเรียนรู้ในชมุชน โดยให้แกนนําหารูปแบบส่ือท่ีจะทํา
ให้ผู้สูงอายุสนใจ เพ่ือสามารถส่ือสารข้อมูลการดแูลรักษาโรคต่าง ๆ ได้อย่าง ทัว่ถึง และถูกต้อง 
ชดัเจน พร้อมจดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ หาวิธีส่ือสาร เช่น การบอกปากตอ่ปาก , เล่าผ่านวิทยชุมุชน 
หอกระจายขา่ว จดหมายขา่ว หรือผา่นการละเลน่ทางวฒันธรรมประจําท้องถ่ิน  

นายเชาวเลิศ สุทธิสวสัดิ์ ประธานชมรมผู้สูงอาย ุต.แม่ทราย กล่าวว่า หลงัเปิดตวัโครงการฯ เม่ือ
ปลายปีท่ีผ่านมา มีผู้สงูอายใุน ต.แม่ทราย เข้าร่วมโครงการ 80 คน จาก 232 คน ซึ่งผู้สงูอายใุน
ชมุชนมีศกัยภาพของตนเองอยู่แล้ว การเปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถในการดแูลเพ่ือนร่วม
วยัในชมุชนเดียวกนั นอกจากจะเป็นการสง่เสริมสขุภาพแล้ว ยงัทําให้ผู้สงูอายเุห็นคณุคา่ใน ตวัเอง 
สามารถผสมผสานภูมิปัญญาสู่การทํากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในท้องถ่ิน  การ
ส่ือสารระหวา่งผู้สงูอาย ุจะได้รับข้อมลูด้านสขุภาพท่ีชดัเจนมากขึน้ 

การให้ผู้สงูอายุท่ีดแูลสขุภาพได้ดีเป็นต้นแบบ ด้วยการบอกเล่าประสบการณ์ผ่านส่ือตา่ง 
ๆ ทําให้ผู้สงูอายท่ีุได้รับฟังรู้สกึอยากปฏิบตัติาม เพราะได้รับข้อมลูจากเพ่ือนวยัเดียวกนั ด้วยภาษา
เดียวกัน อีกทัง้เป็นการเสริมความเข้มแข็งทางใจด้วย เพราะผู้ เฒ่า   ผู้ แก่จะรู้สึกว่าตนเองมี
ความสําคญั และสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน เรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมทัง้ด้านสุขภาพ
กายและสขุภาพใจให้ผู้สงูวยัไปพร้อม ๆ กนั8.  

 

6.4   การใช้ทุนของชุมชนที่มีอยู่ในการท างานดูแลผู้สูงวัย  

1) วัฒนธรรม “ตานต๊อค”   

 ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากวฒันธรรมของความมีนํา้ใจตอ่กนัแล้วโดยเฉพาะใน
ชนบท  ไทยในภาคเหนือ ท่ียงัคงมีวฒันธรรมท่ีช่วยเหลือเกือ้กลูผู้ ท่ีมีด้อยโอกา  ชมุชนบ้านวงัหม้อ
จดักิจกรรมตานต๊อดขึน้ โดยกิจกรรมได้สอดคล้องกบังานวิจยัเร่ืองทกุข์ของครอบครัวในชมุชน ซึ่ง  
สมาชิกในชมุชนเห็นวา่ 5 ครอบครัวท่ีมีความเป็นห่วงและอยากให้ความช่วยเหลือ จึงได้ร่วมกนัคิด
กิจกรรมขึน้ การตานต๊อดมีความหมายถึงการให้ทานกบัผู้ยากไร้และต้องทําในเวลากลางคืนของ
ช่วงการออกพรรษา ซึ่งถือว่าเราได้ทํากิจกรรมท่ีถกูต้อง แตก่ารจะไปให้ทานกบัผู้ยากไร้ต้องไปใน
เวลาท่ีเขานอนหลบัพกัผ่อน (ต๊อด ) คือการทอดกายพกัผ่อน) และต้องไปเงียบๆ พอถึงบ้าน
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เป้าหมายก็จดุประทดัให้เขาตกใจและออกมาด ูจึงจะได้เห็นข้าวของท่ีเราเอาไปมอบให้ เขาก็จะให้
พร  เพ่ือให้สมาชิกในชมุชนได้มีส่วนร่วม พอถึงวนังาน มีคนนําข้าวของ  ทัง้อาหารเคร่ืองนุ่งห่มมา
บริจาคกนัมากมาย ถึงเวลา 19.39นาที คณะทํางานทํากิจกรรมตามขัน้ตอน คือ ทําพิธีเปิด ในวนัท่ี 
30 พ.ย เราได้รับความรู้พร้อมความสนกุสนานมากมาย เด็กๆเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม  ด้วยการตี
กลองยาวแห่ไปตามถนน ถึงอีก 200 เมตรก่อนถึงบ้านเป้าหมายเราก็หยดุตี ซึ่งเป็นบรรยากาศท่ี
อบอุ่นและเห็นพลงัของคนบ้านวงัหม้อ ตําบลต้นธงชยัมากๆ ชมุชนไหนจะนําเอาไปทําตอ่ เราไม่
หวงคะ่ และอยากเผยแพร่สิ่งดีงามนีต้ลอดไป9 

 

2) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการพฒันาผู้สูงวัย  

ตําบลบกุระสงั เป็นตําบลหนึ่งท่ีพบว่ามีผู้สงูอายุท่ีมีอายมุากกว่า 60 ปี ถึงร้อยละ 10.60 
ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ เป็นประชากรท่ีอยู่กับชุมชน ไม่ได้ออกไปทํางานท่ีอ่ืนแต่ยงัเป็น
กลุ่มท่ีจะมีปัญหาทางด้านสภาพร่างกาย และขาดความมั่นใจตนเอง อันจะส่งผลต่อภาวะ
สขุภาพจิต สถานีอนามยับกุระสงั ได้จดัโครงการผู้สงูวยั สขุภายสขุใจ ด้วยหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
ปี 2550 ขึน้ เพ่ือสง่เสริมให้สมาชิกชมรมผู้สงูอายตํุาบลบกุระสงั มีอาชีพ มีงานอดิเรกทําอนัส่งผลดี
ต่อสุขภาพทัง้ทางร่างกายและจิตใจตามมา ได้ประสานคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุในแต่ละ
หมู่บ้านคดัเลือกผู้สูงอายุท่ีมีความสนใจเข้าร่วมโครงการ และสมคัรเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ มีผู้สมคัรเป็นสมาชิกจํานวนทัง้สิ น้ 59 คน มีการจดัอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกใน
เร่ืองการสง่เสริมอาชีพตัง้แตปี่ 2549 สรุปได้ดงันี ้

1. อบรมคณุภาพชีวิตผู้สงูอาย ุเก่ียวกบัการดแูลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ การอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน การส่งเสริมอาชีพในผู้ สูงอายุ การส่งเสริมค่านิยม การใช้จ่ายเพ่ือ
สวสัดิการผู้สูงอายุ มีกิจกรรมคลายเครียด เล่นเกมตา่ง ๆ ในผู้สูงอายแุละดงูานการเลีย้ง
ปลาดกุ สง่เสริมรายได้ 

2. อบรมให้ความรู้พืน้ฐานในการเลีย้งปลา ในเร่ืองการเตรียมบ่อ การให้อาหาร มีเกษตร
อําเภอหนองก่ีมาให้ความรู้ แนะนําในการเลีย้งปลาดกุ 

3. อบรมส่งเสริมอาชีพ มีการให้ความรู้ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ การศึกษาดูงาน การ
สาธิต การฝึกปฏิบตั ิการทํางานเป็นกลุม่ และกิจกรรมนนัทนาการ 

4. อบรมการจดัการภูมิปัญญาผู้สงูอาย ุได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากศนูย์พฒันาการ
จัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์เป็นการจัดการอบรมเพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ส่งเสริมรายได้ให้กับผู้สูงอายุ มีการจดัอบรมให้ความรู้เร่ืองการเลีย้งปลาดกุ การจกัสาน 
สมนุไพร โดยมีทีมงานวิทยากรจากประมงจงัหวดั สง่เสริมภมูิปัญญาผู้สงูอายุ 

นอกจากนีย้งัมีการดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์อีกมาก อาทิ  แจกพนัธุ์ปลา หวัอาหาร 
และผ้าปบู่อ ให้กับสมาชิกกลุ่ม เพ่ือไปดําเนินการเลีย้งปลาดกุ โดยได้แจกให้กบัสมาชิกกลุ่มตาม
โครงการผู้สงูอาย ุสขุกาย สขุใจ ด้วยหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2550 จํานวน 59 คน โดยแจกพนัธุ์
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ปลาดกุคนละ 500 ตวั ผ้าปบูอ่ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร คนละ 1 ผืน และหวัอาหารปลาดกุ
เล็กคนละ 1 กระสอบ 

จดัทําบอ่สาธิตการเลีย้งปลาดกุ เลีย้งกบ ในสถานีอนามยั มีเจ้าหน้าท่ีสถานีอนามยั เป็น
คนดแูลดําเนินการ เพ่ือเป็นแหล่งในการศกึษาดงูาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ประชาชนในหมู่บ้าน หรือ
ผู้คนท่ีสนใจ เป็นการสง่เสริมให้ประชาชนอยูอ่ยา่งพอเพียงตอ่ไป 

โครงการนีเ้ป็นโครงการท่ีใช้งบประมาณไม่มาก แต่ผลท่ีได้คุ้มค่า ทัง้ทางผู้ สูงอายุเอง 
ครอบครัว และทัง้ในชุมชนด้วย อีกทัง้ยังเป็นโครงการท่ีสอดคล้องกับพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ให้ประชาชนอยู่อย่างพอเพียง การดําเนินโครงการนีถื้อได้ว่าเป็น
โครงการนําร่องท่ีดี ทําให้ประชาชนสนใจท่ีจะดําเนินการตามแบบอย่าง เป็นการสนองตอ่นโยบาย
รัฐบาล สร้างความสามคัคีให้เกิดในชุมชน ประชาชนได้มีกิจกรรมร่วมกันทํา ร่วมกันคิด เกิดพลงั
แหง่การพฒันาชมุชนตอ่ไป โครงการ “ผู้สงูวยั สขุกาย สขุใจ ด้วยหลกัเศรษฐกิจพอเพียง” ปี  2550 
จัดเป็นนวัตกรรมหนึ่งในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา ส่งเสริมอาชีพผู้ สูงอายุ ซึ่งส่งผลดีทัง้ด้าน
ร่างกายและจิตใจของผู้สงูอาย ุเป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้สงูอายุให้มีการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ มีความสขุเม่ือได้เห็นผลงานของตนเอง และได้รับความช่ืนชมจากชมุชน และบคุคล
อ่ืน ๆ ทําให้เกิดความภาคภูมิใจ ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ซึ่งศนูย์พัฒนาการจดัสวัสดิการ
สงัคมผู้สงูอายุบ้านบุรีรัมย์ ข้อน้อมนําถวายเป็นหนึ่งใน “80 นวตักรรมทางสงัคมไทย เทิดไท้องค์
ราชนัย์” 

 

3) ทิ่ดินสาธารณะพัฒนามาสู่สวนสมุนไพรต าบลบางพลับ  

ลุงสุทัศน์ อยู่นาน รองประธานเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า แนวคิด
ในการสร้างสวนสมุนไพรนัน้ เกิดขึน้มาจากการมองเห็นว่าในจงัหวดัอ่างทองมีท่ีดินสาธารณะ
หลายแห่งถูกทิง้ให้รกร้างว่างเปล่า โดยไม่มีการใช้ประโยชน์อะไรเลย ทางเครือข่ายผู้สูงอายุ
อ่างทองก็เลยปรึกษากันว่าน่าจะมีการนําเอาท่ีดินสาธารณะต่างๆ  มาบริหารจัดการให้เกิด
ประโยชน์ และคิดว่าการจดัตัง้สวนสมุนไพรผู้สูงอายุขึน้มา  น่าจะเป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุด จึงได้ไป
เจรจาของเช่าพืน้ท่ีสาธารณะ ขนาด 3 ไร่ จาก อบต.บางพลบั อ.โพธ์ิทอง ในอตัราค่าเช่าปีละ 
3,000 บาท จากนัน้ก็ได้ปรับพืน้ท่ีใหม่ มีการสร้างโรงเรือนสําหรับปลูกสมนุไพรขึน้ ทําถนนภายใน
สวน ตอ่มาได้นําสมนุไพรในท้องถ่ินและจากท่ีอ่ืนๆ กว่า 200 ชนิดมาปลกูไว้ และมีการเขียนป้าย
บอกช่ือสมนุไพรชนิดตา่งๆ พร้อมทัง้สรรพคณุเอาไว้ด้วย ซึ่งสมนุไพรท่ีปลกูไปแล้ว ตอนนีกํ้าลงัอยู่
ในชว่งของการเจริญเตบิโต อีกไมน่านก็จะสามารถให้ผลผลิตตอบแทนได้อยา่งเตม็ท่ี 

สวนสมนุไพรแห่งนีจ้ะเป็นศนูย์เรียนรู้เก่ียวกบัสมนุไพรของชมุชน เป็นศนูย์รวมของ
ผู้สงูอายทุัง้จงัหวดั แหลง่พกัผ่อนหย่อนใจของชมุชน ศนูย์ขยายพนัธุ์สมนุไพร และศนูย์แปร
รูปสมนุไพรในอนาคต เพ่ือนําผลกําไรมาจดัเป็นกองทนุสวสัดกิารสําหรับผู้สงูอายตุอ่ไป 

หากโครงการจดัสร้างสวนสมนุไพรประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ทางคณะกรรมการก็
จะจดัทําโครงการเก่ียวกับสมุนไพรอ่ืนๆ ตามมา เช่น  การขยายพันธุ์แจกและจําหน่าย แปรรูป
ผลิตภณัฑ์สมนุไพร และทําโรงอบและโรงนวดสมนุไพรขึน้ เพ่ือสนบัสนุนให้สมาชิกมีรายได้เสริม 
ตลอดจนเป็นศนูย์ถ่ายทอดภมูิปัญญาเก่ียวกบัสมนุไพรให้กบัลกูหลาน 
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“การด าเนินงานที่ผ่านมา ประสบความส าเร็จด้วยดี ท าให้คณะท างานมีก าลงัใจ
มากข้ึนโดยในอนาคต เครือข่ายผู้สูงอายุจังหวดัอ่างทองจะผลกัดนัให้มีการน าเอาที่
สาธารณะมาใช้ประโยชน์ให้มากข้ึน จะมีการจัดตัง้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรข้ึน
บริเวณด้านหลงัสวนสมุนไพรแห่งนี้ จะจัดตัง้กองทุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ จัด
กิจกรรมอนรัุกษ์ภูมิปัญญาไทย และขยายเครือข่ายใหมี้สมาชิกมากข้ึน จะได้ดูแลผู้สูงอายุ
อย่างทัว่ถึง” ลุงสุทัศน์ กลา่ว 

ทัง้นี ้ การผลักดนัให้มีการนําเอาพืน้ท่ีสาธารณะประโยชน์ท่ีถูกทิง้ให้รกร้างมาบริหาร
จดัการให้เกิดประโยชน์ขึน้โดยเครือข่ายผู้สงูอายอุ่างทองนัน้  นบัว่าเป็นมิติใหม่ท่ีเพิ่งเกิดขึน้ ซึ่งได้
จุดประกายให้เครือข่ายผู้สูงอายุอีกหลายจงัหวัดนําเอาแนวคิดนีไ้ปปรับใช้ในจังหวัดของตนเอง    
และน่ีก็คือ พลงัของผู้สงูอายุ ท่ีใช้ภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ไปสร้างสรรค์ชุมชน ทําให้ผู้สงูอายอุ่างทองใน
วนันีม้ิใชผู่้ โดดเดี่ยวและแปลกแยกในสงัคม ลกูหลานอีกตอ่ไป10 

 

7.  เคล็บไม่ลับ ในการท างานร่วมกับผู้สูงอายุ 

 

เรื่องพื้นๆ ที่ง่าย แต่มักมองข้าม   

 สําหรับผู้ ท่ีได้มีโอกาสสมัผสัร่วมทํางานกับกลุ่มผู้สูงอาย ุ   นบัเป็นโอกาสเรียนรู้ชีวิตผ่าน
เร่ืองราวของคนท่ีผ่านประสบการณ์มาก่อน แต่ด้วยการลดถอยของร่างกายบางส่วนประกอบกับ
วยัท่ีแตกตา่งการร่วมเรียนรู้อาจมีบางสิ่งท่ีต้องทําความเข้าใจ   จะทําให้การทํางานร่วมกบัผู้สงูอายุ
มีหนทางท่ีราบร่ืนขึน้  อยา่งเชน่   

• เร่ืองพืน้ฐาน น่ัง ฟัง พูด  กับผู้สูงอายุ   วิธีน่ังคุยกับผู้สูงอายุ   ควรนั่งให้ระดับ
เดียวกัน และพยายามนั่งให้หน้าตรงกัน    ทําไมต้องนัง่ตรงหน้า       เพราะผู้สูงอาย ุ
retina หรือจอรับภาพ จะรับแสงได้น้อยลง    การรับภาพของผู้สูงอาย ุด้านข้างๆ จะหุบ
เข้ามา ตามอายท่ีุมากขึน้      มกัพบว่าพออายเุข้าช่วง  70-80  ปี  ตําแหน่งท่ีผู้สงูอายจุะ
ชนบอ่ยท่ีสดุ คือ มอเตอร์ไซต์ท่ีชอบโผล่มาข้าง        วิธีพูด      พดูให้เสียงดงัพอสมควร   
แตไ่มต้่องเสียงสงู    ออกเสียงให้ทุ้ม   การออกเสียงให้ออกมาจากพงุ    หขูองผู้สงูอายรัุบ
ฟังเสียงทุ้มได้ดีกว่าเสียงแหลม    พูดให้ช้า และชัด      ท่ีไม่ให้ตะโกนเพราะว่า เวลาท่ี
ตะโกน   ใบหน้าจะก้าวร้าวขึน้มา คล้ายกบัจะเชือดผู้สงูอายไุปเลย     วิธีฟัง   แบบรับรู้
ความรู้สกึ และจะยิ่งดีหากฟังแล้วรับรู้ได้วา่ผู้สงูอายตุ้องการอะไร    

• ท่าท่ีท่ีเข้าหาผู้สูงอายุ     ท่าท่ีเป็นลูกหลาน  จะสามารถเข้าถึง “ใจ” ของผู้สูงอายุได้    
ร่วมถึงการยกย่อง    ให้เกียรติให้คุณค่ากับผู้ สูงอายุ  ไม่ได้นึกว่าผู้ สูงอายุเป็นผู้ มารับ
บริการ    การเรียกนําหน้านบัญาตเิป็นเร่ืองท่ีทําให้ความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนัมากขึน้        

                                                        
10

 CODI - สวนสมนุไพรชมุชน ศนูย์ถ่ายทอดภมิูปัญญาผู้ เฒา่อา่งทอง.htm 
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• ส าคัญที่ประโยคเร่ิมต้น  เคล็ดลับนีไ้ด้รับฟังถ่ายทอดมาจากผู้ นําทางการเมืองของ
เทศบาลในจังหวัดนนทบุรีท่ีมีผลงานทํางานร่วมกับผู้ สูงอายุ ได้เป็นอย่างดี    ได้ให้
ข้อคดิเห็นวา่ ประโยคแรกท่ีเราเร่ิมพดูกบัผู้สงูอายเุป็นสิ่งสําคญั      โดยเฉพาะเวลาทํางาน
แล้วมีความคิดเห็นท่ีแตกต่าง    อย่าเพิ่งรีบร้อนไปตัดรอนความคิดของท่าน  หรือไปเถียง
โต้แย้ง  ควรเร่ิมจากมองข้อดีของวิธีคิดของผู้ สูงอายุก่อน   ค่อยเพิ่มเติมข้อคิดเห็นท่ี
แตกต่างในภายหลัง     หรือหากจําเป็นต้องขัดแย้งทางความคิดเห็น  อาจจะเร่ิมด้วย
คําถามท่ีให้ผู้สงูอายไุด้เห็นถึงความความรู้สกึในฐานะลกูหลาน  “ ป้ายงัรักผมอยู่มัย๊  ช่วย
หนอ่ยได้ไหม”     แล้วคอ่ยเร่ิมเสนอสิ่งท่ีเห็นแตกตา่งไป     

• ท าอย่างไร ก็เคยใหญ่มาก่อน   สําหรับการทํางานกลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุนัน้  จะพบว่า 
กลุ่มข้าราชการท่ีเกษียณออกมาจากราชการนบัว่าเป็นกําลังความคิดท่ีสําคญั      บาง
ท่านอาจจะยังไม่รู้จะเข้ามาร่วมในกลุ่มอย่างไร      โดยเฉพาะในเขตพืน้ท่ีคล้ายเมือง  
ความเป็นทางการในการเชิญเข้าร่วมอาจจะยังจําเป็น          อย่างไรก็ตามบางท่านใน
กลุ่มนีจ้ะมีคณุลักษณะเฉพาะ   ท่ีเคยเป็นผู้ นํามาก่อน    ดงันัน้การจัดพืน้ท่ีให้กลุ่มนีไ้ด้
แสดงอยา่งเหมาะสม  ผู้สงูอายโุดยทัว่ๆไป   คนท่ีทํางานเก่ียวข้องอาจจะต้องแวะเวียนไป
หา    ชกัชวนให้เข้ามาชว่ยทํากิจกรรม     ประเดน็เร่ือง  “ได้บญุ  เป็นการช่วยเหลือกนั  ทํา
แล้วเกิดความภูมิใจ  มีความสุข”  เป็นเร่ืองทีรับรู้จากการได้ลองเข้าร่วมกิจกรรม  
โดยเฉพาะการทํากิจกรรมด้วยจิตใจเสียสละ  อดทน       

• วางตัวเป็นกลาง และหาคนกลาง     เวลาทํางานกลุ่มมกัมีเร่ืองท่ีเห็นแตกต่างกันเป็น
เร่ืองปกติ   จะมีเร่ืองท่ีผู้สงูอายแุย่งกันพดู  ในฐานะคนทํางานไม่ควรเบรก ว่าไม่ถูก  ควร
ทําให้มีการประนีประนอมเกิดขึน้   การพูดตดับทบางครัง้อาจทําให้เกิดความน้อยใจใน
ผู้สูงอายุได้   ดงันัน้  ผู้ ท่ีทํางานกับผู้ สูงอายุต้องวางตวัเป็นกลางไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่ง   
หากมีกรณีท่ีเห็นต่างและต้องการข้อยุติ      ยกบทบาทนีใ้ห้ผู้ สูงอายุท่ีทุกคนในกลุ่มให้
ความเกรงใจจะเป็นผู้ตดัสินใจ 

• มีกิจกรรมต่อเน่ือง   เป็นปัจจยัสําคญัของการทํางานผู้สงูอาย ุ พบว่ากิจกรรมง่าย ๆ  ท่ี
ทําได้ทัง้ในเขตเมืองและชนบท คือ  กิจกรรมทางศาสนา    การทัศนศึกษา   กิจกรรม
ชว่ยเหลือสมาชิกในองค์กร               

• บทเสริม เอือ้อ านวย  และประสานงาน   ให้กิจกรรมท่ีกลุ่มผู้ สูงอายุคิดด้วยตนเอง
สามารถทําจนสําเร็จ       เป็นทางหนึง่ในการเสริมพลงักลุ่มผู้สงูอาย ุ       

• เติมเสน่ห์   ความจริงใจ  อารมณ์ขัน    ส่วนใหญ่โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
มกัจะคํานึงและให้ความสําคญัว่า  วนันีจ้ะให้วิชาการเนือ้หาเร่ืองอะไรดีกับกลุ่มผู้สูงอาย ุ       
แต่แท้จริงแล้วการท่ีผู้ สูงอายุมารวมกลุ่มกันนัน้    สิ่ง ท่ีทําให้อยากมาคื อเร่ืองของ
บรรยากาศ   การจัดบรรยากาศจึงเป็นอีกเร่ืองท่ีไม่ควรมองข้าม    โดยเฉพาะการสร้าง
บรรยากาศให้มี อารมณ์ขนั     อารมณ์ขนัจะช่วยลดความกดดนั ทําให้จิตใจเบิกบานและ
มีความสุข   ยิ่งหากกระตุ้นให้ผู้สูงอายุในกลุ่มสร้างอารมณ์ขนัให้ตนเองและคนรอบข้าง    
จะทําให้กลุ่มเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อกัน  เกิดบรรยากาศท่ีอบอุ่น   และเกิดความรักต่อ
กัน   ความเป็นกลุ่มจะเหน่ียวแน่นระคนไปด้วยความสุข    แต่ก็มีข้อข้อห้ามอยู่บ้าง



54 

 

สําหรับอารมณ์ขนั   ก็คืออย่าไปทําให้ใครเดือดร้อนหรืออบัอาย           ดงันัน้การรวมกลุ่ม
ผู้สงูอาย ุ   ควรมีกิจกรรมสร้างอารมณ์ขนัให้มีเสียงหวัเราะร่วมกนั  จะทําให้มีสขุภาพจิตดี    
ชว่ยกระตุ้นจิตใจท่ีแสนเหน่ือยหนา่ยให้หวัเราะได้อีกครัง้    เน่ืองจากการหวัเราะจะช่วยลด
ความดนัโลหิตและระดบัฮอร์โมนคอร์ติซอลลง (ฮอร์โมนคอร์ติซอล = ฮอร์โมนแสดงความ
เหน่ือยล้าในกระแสเลือด) แถมยงัช่วยเสริมสร้างระดบัของ "อิมโมโนโกลบลูินเอ"    ซึ่งเป็น
สารแอนตบิอดีท่ีสร้างภมูิคุ้มกนัให้ร่างกายอีกด้วย    

• การสร้างความโปร่งใสในเร่ืองเงิน     เงินมกัเป็นเร่ืองท่ีทําให้บาดหมางหรือเข้าใจกนั
ผิดได้ง่าย  ดงันัน้การทํางานกลุ่มต้องให้ความใส่ใจความโปร่งใส ตรวจสอบได้   หรือให้
กลุม่ผู้สงูอายเุป็นคนดําเนินงานเอง    และไมเ่อาเร่ืองเงินมาเป็นตวัตัง้ในการดําเนินงาน 

 

ร่วมสร้างกิจกรรมผู้สูงอายุ 

    การดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุจะนําพาความสุข ความมีชีวิตชีวา ความหวัง  
ความหมายการเห็นคณุคา่และความภาคภูมิใจในตนเอง     มาสู่ตวัผู้สงูอายเุองทกุขณะในช่วงวยั
สดุท้ายของชีวิต   อีกทัง้ยงัก่อให้เกิดประโยชน์แก่บคุคลใกล้ชิด ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สงูอายุ  ตลอดจน
ชมุชนและสงัคมของผู้สงูอายอีุกด้วย  ดงันัน้ผู้สูงอายุจึงไม่ควรปล่อยให้วันเวลาล่วงผ่านเป็น
เพียงการเพิ่มความชราให้แก่ชีวิต แต่ควรเพิ่มความงดงามและคุณค่าให้แก่ชีวิตทุกขณะ
เม่ือวันเวลาล่วงผ่าน11   กิจกรรมหลกัๆ  ท่ีกลุม่ผู้สงูอายดํุาเนินการนอกเหนือไปจากการได้เรียนรู้
ในเร่ืองการดแูลสขุภาพแล้ว    จะอยูใ่นเร่ือง 

• สะสมเสบียงก่อนเดินทาง  เป็นกิจกรรมผ่านศาสนา   ซึ่งการรับธรรมะเข้ามาหล่อ
เลีย้งใจได้อย่างถกูต้อง เพียงพอ และเหมาะสมกับโอกาส เพ่ือให้จิตมีคณุภาพสูง และมี
พลงั    

• จิตอาสา ในวัยผู้ สูงอายุเป็นวัยท่ีพร้อมจะเป็น “ผู้ ให้”   กิจกรรมท่ีนําไปสู่การเป็นผู้ ให้ 
ช่วยเหลือนับเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะเข้ามาตอบแทน  เติมกําลัง  คุณค่าให้กับชีวิต   ซึ่งเร่ือง
ดงักลา่วได้เช่ือมโยงกบัการได้สร้างบญุเป็นเสบียงในภาคหน้า    บทบาทของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
มีหน้าท่ีหนุนเสริมด้านยานพาหนะให้กลุ่มผู้ สูงอายุ        หนุนเสริมการเช่ือมเครือข่าย
ตา่งๆ    

• เวที พื้นที่ ได้แสดงผลงาน และสร้างการมีส่วนร่วม   ชุมชนควรมีการจัด
โอกาสให้กลุม่ผู้สงูอายไุด้มีส่วนร่วมในชมุชนและในองค์กรของชมุชน      การจดัสรรพืน้ท่ี
ได้แสดงออกในกลุ่มผู้สงูอาย ุ    ผู้สูงอายทุกุคนจะรู้สึกดีหากตนเองได้มีโอกาสแสดงออก
ถึงบทบาทและผลงานของตนเอง  

• ชวนกันไปเรียนรู้โลกภายนอก     การท่ีผู้สงูอายไุด้ออกไปทอ่งเท่ียว  จะช่วยให้ท่าน
ได้ปลดปลอ่ยความรู้สึกจําเจท่ีต้องอยู่แตใ่นบ้าน ได้เปิดโลกทศัน์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จาก
โลกรอบตวัท่ีท่านไม่เคยได้สมัผสัมาก่อน   จะทําให้ท่านรู้สึกต่ืนเต้น ดีใจท่ีได้เห็นสิ่งท่ีไม่

                                                        
11

 http://www.stou.ac.th/stoukc/elder/main1_4.html 
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เคยเห็น รู้สึกแปลกตา อยากรู้อยากเห็น ความรู้สึกเบื่อหน่าย จําเจ เซ็งก็จะลดน้อยลง ทํา
ให้ความเครียด ความทุกข์ใจ เศร้าใจ  ความไม่พอใจทัง้หลายก็ลดน้อยลงอีกด้วย 
สุขภาพจิต สุขภาพกายก็จะดีตามมา อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ สูงอายุท่ีจะไปทัศนศึกษา    
ต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านสมรรถนะร่างกายของผู้ สูงอายุก่อน   ซึ่งในหลาย
ชมรมผู้ สูงอายุจะมีการวางข้อกําหนดสําหรับผู้ ท่ีจะร่วมเดินทางไปกับคณะ    ในส่วน
ผู้ดแูลต้องมีความพร้อมในเร่ืองยาและเวชภณัฑ์   

• โลกใบใหม่เปิดได้  ไม่ไกลตัว ทําอย่างไรให้มีการศึกษาท่ีให้ผู้ สูงอายุได้มีโอกาส
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพฒันาตนเอง เป็นการให้ผู้สงูอายไุด้ใช้ชีวิตอย่างมีคณุภาพ  ใช้เวลา
วา่งให้เป็นประโยชน์  ทําให้ลดโรคสมองเส่ือมและภาวะโรคซมึเศร้า  การใช้อินเตอร์เน๊ตจึง
เป็นหนทางหนึ่งท่ีทําให้ผู้ สูงอายุในวยัเกษียณได้เปิดโลกใบใหม  สามารถเช่ือมโยงและ
รับรู้เร่ืองราวภายนอกได้ 
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 การจัดการสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก  
รวมท้ังนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุท่ีบ้าน  

 การออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอาย ุ

 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอาย ุ

 การดูแลผู้สูงวัย : มิติทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ 

 อารมณ์ การจัดการความเครียด การเห็นคุณค่าของตนเอง 

 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 

 อาหาร(สุขบัญญัติ 9 ข้อ) 

กลยุทธ์ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและ
ดูแลผู้สูงอาย ุ



 

57 
 

 

 

 

 

การจัดการสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวก รวมทั้งนวัตกรรมที่เอื้อ
ต่อการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่บ้าน1 

 

หลกัการจดัสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัสําหรับผู้สงูอาย ุซึ่งเป้าหมายคือ มีชีวิตท่ีสดใส ลด
การพึ่งพา จากข้อมูลท่ีพบว่าในประเทศท่ีกําลงัพฒันาใช้เวลาเพิ่มประชากรผู้สูงอายุรวดเร็วกว่า
ประเทศท่ีพฒันาแล้ว ฝร่ังเศสใช้เวลา 115 ปี ในการเพิ่มจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 14 ในขณะท่ี
ไทยจะใช้เวลาเพียง 22 ปี เท่านัน้ และโดยอายเุฉล่ียเพศหญิงจะมีอายคุาดหวงัเฉล่ียมากกว่าเพศ
ชาย ดงัภาพ 

 
  

ท าไมต้องปรับสภาพแวดล้อม  

เน่ืองด้วยการเปล่ียนแปลงของร่างกาย เช่น ความสูงลดลง สายตาพร่ามวั หูตึง เป็นต้น 
การเปล่ียนแปลงด้านสังคม เช่น ญาติ มิตร บริวาร ท่ีค่อยๆลดลง และห่างไกล เป็นต้น การ
เปล่ียนแปลงทางจิตใจ เช่น ความเหงา การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ เช่น ไม่มีรายได้ประจํา แต่
รายจ่ายสูงขึน้ และเป็นวัยท่ีเส่ือมโทรมลงทําให้ง่ายต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือทุพพลภาพ หรือ
เสียชีวิต ดงันัน้ทางออกสําหรับสูงอายุคือการจดัสภาพแวดล้อม ท่ีพกัอาศยัให้เหมาะสมเพ่ือลด
อุบตัิเหตุ ลดการพึงพา เพ่ือชีวิมีสุข และท่ีสําคญัคือไม่สร้างให้เกิดความรู้สึกเหมือนถูกกักขัง 

                                                      
1 เรียบเรียงเนือ้หาจากการจดัประชมุวิชาการบริการปฐมภมิู “ภาคีร่วมพฒันาระบบดแูลผู้สงูวยั” 22 – 23 มกราคม 2552 บรรยาย
โดย รศ. ไตรรัตน์ จารุทศัน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

เอกสารหมายเลข 5 
กลยุทธเ์พือ่การส่งเสรมิสุขภาพ
และดูแลผูส้งูอายุ 
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เน่ืองจากผู้สงูอายนุอกจากจะเปล่ียนแปลงทางร่างกายแล้ว การเปล่ียนแปลงจิตใจความรู้สึก เหงา 
หว้าเหว ขีน้้อยใจ ความสมัพนัธ์ทางสงัคมลดน้อยลง ทางเศรษฐกิจรายได้หลกัไมเ่ป็นไปเหมือนเคย 
อีกทัง้ยงัมีรายจ่ายท่ีมากขึน้ ดงันัน้การปรับปรุงท่ีอยู่อาศยัสําหรับผู้สูงอายุนัน้ต้องบูรณาการโดย
คํานงึถึง 4 ประเดน็ไปพร้อมๆ กนั ดงันี ้1.ความอบอุน่ 2.ปลอดภยั 3. มัน่คง และ 4. มีผู้ดแูล 

การเปล่ียนแปลงรูปร่างและลักษณะท่าทางที่มีผลต่อการออกแบบ
สภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ 

 อตัราการเตีย้ลงทัง้เพศหญิงและเพศชายจะเทา่กนัประมาณ 1.2 ซม.เม่ืออายเุพิ่มขึน้ 20 ปี 

 ช่วงกว้างขณะกางแขน(Span)ของเพศหญิงและเพศชายจะลดลงประมาณร้อยละ  2 
ในชว่งอาย ุ65-73 ปี และอตัราการลดลงจะเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 3  เม่ืออายมุากขึน้ 

 ความสงูจะลดลงอยา่งรวดเร็วในช่วงอายุ 80-90 ปีความสงูของร่างกายจะลดลงประมาณ  
2 นิว้ ตัง้แตอ่าย ุ20-70 ปี 

 การเปล่ียนแปลงนํา้หนกั ประมาณ 20% และพบว่านํา้หนกัจะคงท่ีระหว่างอายุ      65-74 
ปีแล้วหลงัจากนัน้นํา้หนกัจะลดลง 

 การเปล่ียนแปลงของกระดูกและข้อ หมอนรองกระดูกสันหลังบางลง ช่องว่างระหว่าง
ปล้องของกระดกูสนัหลงัแคบลง กระดกูสนัหลงัสัน้ลง ทําให้หลงังอ ศีรษะจะเงยขึน้ไปทาง
หลงั คอสัน้ 

 การเปล่ียนแปลงของลกัษณะท่าทาง “ท่าเดินผู้สูงอายุ” โดยจะเดินก้าวสัน้ๆและช้าลง
ช่วงเวลาท่ีเท้าทัง้สองข้างแตะพืน้พร้อมๆกันในขณะเดินนานขึน้ เท้ากางออกจากกัน
มากกว่าปกติ หลงังอและตวัเอนไปข้างหน้าเล็กน้อย แขนกางออกและแกว่งน้อย เวลา
หมนุตวัเลีย้วลําตวัจะแข็งและมีการบิดของเอวน้อย 

 ความเส่ือมของสายตา ซึง่แสงสวา่งมีเพียงพอมีความสําคญั และจําเป็นมากขึน้ 

 ความเส่ือมถอยทางการได้ยิน  

 

สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร และเหมาะสม 

 ควรคํานงึวา่ สิ่งแวดล้อมตา่งๆท่ีสร้างขึน้นัน้สามารถเพิ่มสขุอนามยั และคณุภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุได้ ผู้สูงอายุเหล่านัน้สามารถทํางาน และอยู่ได้อย่างอิสระในท่ีอยู่อาศยัของ
ตนเอง นานท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ 

 สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกบัผู้สงูอายใุช้ได้กับ เด็ก คนพิการ คนท้อง เราเรียกว่าการ
ออกแบบท่ีไมมี่สิ่งกีดขวาง การออกแบบสําหรับทกุๆคน 

 

ตัวอย่างสถานที่ และการจัดรูปแบบที่เหมาะสม 

ตัวอย่างสถานที่   ท่ีกําลังดําเนินการออกแบบ และทดลอง การจัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับผู้ สูงอายุสมองเส่ือม คือ บ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรูปแบบเดิมการ
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ออกแบบจดัสภาพแวดล้อมเป็นแบบมีพืน้ท่ีมีกรงล้อมรอบ ซึ่งทําให้ผู้สงูอายรูุ้สึกถกูกกัขงั และผลท่ี
ตามมาคือกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนีมี้อารมณ์ก้าวร้าวเพิ่มด้วย โดยแรงบนัดาลใจใหม่มองไปท่ีการใช้
สอยพืน้ท่ีนอกอาคาร หรือภายในอาคารท่ีให้ผู้สงูอายุสมองเส่ือมให้สามารถมีกิจกรรมของตนเอง
ได้ ซึง่โดยหลกัการการเพิ่มพืน้ท่ีให้มีโอกาสค้นหา และทํากิจกรรมในแตล่ะวนั เช่นการเลีย้งปลา ก็
เป็นทางเลือกหนึง่ท่ีจะชว่ยฟืน้ฟกูลุม่นีไ้ด้ 

ตวัอยา่งโครงการท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหมาะสมสําหรับผู้สงูอายุ 

1. โครงการบ้านบศุยานิเวศม์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

2. โครงการสถานพกัฟืน้สวางคนิวาส จงัหวดัสมทุรปราการ 

3. โครงการบางไทร ฮอสปิเฮ้าส์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

4. โครงการริเออิ ลมุพินีเรสซิเดนส์ กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะทั่วไปของทางลาด ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ 

 พืน้ผิวทางลาดต้องเป็นวสัดท่ีุไมล่ื่น 

 พืน้ผิวของจดุตอ่เน่ืองระหวา่งพืน้กบัทางลาดต้องเรียบไมส่ะดดุ 

 ความกว้างสทุธิกว้าง 90-150 ซม. 

 มีพืน้ท่ีหน้าทางลาดเป็นท่ีวา่งยาวไมน้่อยกวา่ 150 ซม. 

 ต้องมีความลาดชนัไมเ่กิน 1:12 และมีความยาวชว่งละไมเ่กิน 6 เมตร 

 ทางลาดด้านท่ีไม่มีผนงักัน้ให้ยกขอบสงูจากพืน้ผิวของทางลาดไม่น้อยกว่า  50 ซม. และมี
ราวกนัตก 

 ทางลาดท่ีมีความยาวตัง้แต ่2.50 เมตร ขึน้ไป ต้องมีราวจบัทัง้สองด้าน 

ลักษณะทั่วไปของห้องน้ า ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ 

 มีราวจบัจากภายนอกห้อง เชน่บริเวณห้องนอน หรือห้องรับแขกท่ีตอ่เน่ืองมาท่ีห้องนํา้ได้ 

 มีราวจบัท่ีสามารถเดนิได้ทัว่ห้องนํา้ 

 เฉพาะตรงฝักบวั และท่ีอาบนํา้ ควรมีท่ีนัง่และสญัญาณฉกุเฉินในห้องนํา้ 

 ฝักบวัควรเป็นชนิดแรงดนัต่ํา 

 ประตหู้องนํา้ควรเป็นแบบท่ีเปิดให้คนอ่ืนสามารถเข้าไปได้เม่ือเกิดอบุตัเิหต ุ

 ห้องนํา้ควรกว้างประมาณ 1.50 -2.00 เมตร (ไมก่ว้างและไมแ่คบเกินไป) 

 พืน้ผิวไมค่วรล่ืน 

 มีพืน้ท่ีวา่งภายในห้องส้วมมีเส้นผา่ศนูย์กลางไมน้่อยกวา่ 1.50 เมตร 
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การออกแบบอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ      
คนท้อง 

สวิทช์ สงูไม่เกิน 90 เซนติเมตร เพ่ือหลีกเล่ียงการเอือ้ม สวิทซ์ขนาดต้องใหญ่ และมีแสง
ตอนปิดสวิทซ์ และสามารถปิดเปิดได้ในระยะเอือ้มถึงจากเตียงนอน 

ปลัก๊ไฟ สงูจากพืน้ อย่างน้อย 45 เซนติเมตร เพ่ือหลีกเล่ียงการก้ม มีสวิทซ์สําหรับปิด-เปิด
ปลัก๊ 

 ระบบไฟฟ้า ตดิตัง้ระบบตดัไฟอตัโนมตัิ กรณีไฟฟ้าลดัวงจร มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉกุเฉิน
บริเวณห้องนอน ห้องรับแขก และทางเข้าบ้าน 

ก๊อกน้้า ถ้ามีระบบนํา้ร้อน ควรปรับเป็นระบบนํา้อุ่นหวัเดียวผสม เพ่ือป้องกนันํา้ร้อนลวก 
ก๊อกนํา้และอปุกรณ์ควรเป็นชนิดก้านโยก 

สีและพื้นผิว อุปกรณ์และส่วนของอาคารดงันีใ้ห้มีสีท่ีตดักันหรือแตกต่างจากสีของส่วน
ตอ่เน่ืองของอปุกรณ์อยา่งเดน่ชดั ซึง่ตามธรรมชาตขิองการให้สีสามารถจําแนกในเบือ้งต้นได้ คือ สี
เขียว หมายถึง ความปลอดภยั ให้ไปได้สีเหลือง หมายถึง ความเส่ียงภยั ให้ระวงั สีแดง หมายถึง 
อนัตราย 
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การเคล่ือนไหว ออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ 

จากการสํารวจประชากรสูงอายุไทย พ.ศ. 2550 ของสํานกังานสถิติแห่งชาติ พบว่า สถิติ
การหกล้มในผู้สงูอายอุยูท่ี่ร้อยละ 10.4 ส่วนใหญ่เกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และเกิดนอกตวับ้าน
มากกว่าในบ้าน  นอกจากนีย้งัพบว่าการดแูลสขุภาพด้วยตนเองโดยวิธีการออกกําลงักาย มีเพียง 
ร้อยละ 41.7 โดยนบัรวมกิจกรรมการทํางานท่ีใช้แรงกายด้วยแล้ว  ดงันัน้ เพ่ือเป็นการลดอบุตัิเหตุ
ท่ีเกิดจากการหกล้มในกลุ่มผู้สงูอายใุห้น้อยลง  การออกกําลงักายเพ่ือสขุภาพ จึง เป็นกลยทุธ์หนึ่ง
ท่ีความเหมาะสมสําหรับกลุม่ผู้สงูอาย ุ

ความสําคญัของการออกกําลงักายของผู้สงูอายเุพ่ือลดอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากการหกล้มและ
เป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ท่ีช่วยในการยืน การเดิน การทรงตวั การเคล่ือนไหวและ
ข้อตอ่ตา่ง ๆ ของผู้สงูอาย ุซึง่มีประโยชน์ คือ 

 ชว่ยให้กล้ามเนือ้ เอ็น ข้อตอ่แข็งแรงและยืดหยุน่ 

 ชว่ยให้กระดกูแข็งแรง ชะลอการเกิดโรคกระดกูพรุน 

 ชว่ยให้เคล่ือนไหว ทรงตวัได้ดี ระบบขบัถ่ายทํางานดีขึน้ 

 ชว่ยให้หวัใจ หลอดเลือด และปอดแข็งแรง 

 ชว่ยให้มีพลงั รู้สกึสบาย มีความสขุ 

ข้อควรระวังในการออกก าลังกาย 

 ไมค่วรออกกําลงักายท่ีต้องออกแรงเกร็ง หรือเบง่ เช่น การยกนํา้หนกัเพราะจะทําให้ความ
ดนัโลหิตสงูขึน้ 

 ไม่ควรออกกําลงักายท่ีมีแรงกระทําต่อข้อมมากๆ เช่น การวิ่ง การกระโดด การขึน้บนัได
บอ่ยๆ เน่ืองจากผู้สงูอายมุกัมีปัญหากระดกู และข้อเขา่เส่ือมตามวยั 

 ไมค่วรออกกําลงักายในท่าท่ีต้องใช้ความเร็วสงู หรือต้องเปล่ียนทิศทางอย่างฉับพลนัท่ีจะ
ทําให้ไมเ่กิดการรักษาสมดลุย์ของร่างกาย 

 ควรออกกําลงักายจากน้อยไปมาก ไมห่กัโหม ทัง้นีข้ึน้กบัสภาพร่างกายของแตล่ะทา่น 

ตัวอย่าง การออกก าลังกาย 14 ท่า (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) ได้แก่ 

1. การบริหารร่างกายเพ่ือเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนือ้และข้อต่อในผู้ สูงอายุ หาก
ผู้ สูงอายุได้บริหารร่างกายเป็นประจําทุกวัน จะมีส่วนช่วยให้การเคล่ือนไหวร่างกายทําได้
กระฉับกระเฉงมากขึน้ ลดการปวดเม่ือยบริเวณกล้ามเนือ้และข้อต่อท่ีเกิดจากการทํางาน
ตอ่เน่ืองกนัเป็นระยะเวลานาน ๆ และลดการใช้ยาแก้ปวด ซึ่งจะมีผลเสียต่อสขุภาพของผู้สงูอาย ุ
โดยมีท่าออกกําลังกาย จํานวน 8 ท่า ได้แก่ เหยียดคอ ยกแขน กรรเชียง เหยียดหลงั เหยียดเข่า 
เตะเท้า เหยียดข้อเท้าและนัง่สวนสนาม โดยการนัง่ออกกําลงักายบนเก้าอีท่ี้มีความแข็งแรงและไม่
มีล้อเล่ือน 

2. การบริหารร่างกายเพ่ือเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื อ้ท่ีช่วยในการเคล่ือนไหวของ
ผู้สงูอาย ุหากผู้สงูอายทํุาเป็นประจําจะมีส่วนทําให้กล้ามเนือ้ท่ีช่วยในการยืน การเดิน การทรงตวั



 

62 
 

จะมีความแข็งแรงมากขึน้ อบุตักิารณ์ของการพลดัตกหกล้มหรือล่ืนล้มจะลดน้อยลง โดยมี ท่าการ
ออกกําลงักาย จํานวน 6 ทา่ ได้แก่ เหยียดนอ่ง เขยง่ปลายเท้าสลบัยืนบนส้นเท้า เหว่ียงขาออกข้าง 
ย่อเข่า งอและเหยียดสะโพกและโยกลําตัว (บางท่าใช้มือจับท่ีพนักเก้าอีเ้พ่ือการทรงตัวของ
ร่างกาย) 

ซึ่งประโยชน์ของการบริหารร่างกายแต่ละท่า เช่น ท่าย่อเข่าจะช่วยผู้ สูงอายุให้มีการ
เคล่ือนไหวร่างกายท่ีมัน่คงมากขึน้ (ขาไม่สัน่) มีประโยชน์ในการขึน้-ลงบนัไดและการเข้าห้องนํา้ 
ทา่เหยียดคอเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนือ้คอ เป็นต้น 

รปูภาพประกอบทา่กายบรหิาร 14 ทา่ จากกรมอนามัย 

 
 

ส าหรับผู้ท่ีสนใจ ต้องการอดัสําเนาวีซีดีชดุนีเ้พ่ือนําไปเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยมิได้คิดมลูค่า
หรือเพ่ือการกศุล กรมอนามยัมีความยินดีให้ท่านเผยแพร่ได้โดยไม่สงวนลิขสิทธ์ิแตอ่ย่างใดติดตอ่ 
กองออกกําลงักายเพ่ือสขุภาพ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ โทรศพัท์ 0 2590 4591-2 หรือ 
089-8212218 
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การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ2 

ผู้ สูงอายุเป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงในเร่ืองความเจ็บป่วยเรือ้รังและภาวะความพิการไ ด้
มากกวา่กลุม่ประชากรชว่งอายอ่ืุนๆ นวตักรรมด้านการฟืน้ฟูสมรรถภาพสามารถนํามาช่วยป้องกนั
สุขภาพและป้องกันภาวะความพิการซํา้ซ้อนในกลุ่มผู้ สูงอายุได้ ตวัอย่างเช่น การฟื้นฟูสําหรับ
ผู้สงูอายท่ีุมีปัญหาการเคล่ือนไหวจากภาวะอมัพฤกษ์ อมัพาต และการฟืน้ฟูสําหรับผู้ มีปัญหาด้าน
การกลืน เป็นต้น 

 การถ่ายทอดประสบการณ์ในการดแูล ฟืน้ฟูผู้สงูอาย ุ เน้นการให้ความสําคญัตอ่กิจกรรม
การดํารงชีวิตประจําวนั, การให้ข้อมลูและคําแนะนําตอ่ญาตแิละผู้ดแูลกลบัไปดแูลอย่างตอ่เน่ืองท่ี
บ้านได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  และส่งเสริมการทํากิจกรรมกลุ่มหรือการรวมกลุ่ม  เพ่ือคงสภาพ
การทํางานของร่างกาย (Maintain function) และการฟืน้ฟจูิตใจและสงัคมของผู้สงูอาย ุ

 การฟื้นฟูหรือออกก าลังกายแขนสําหรับผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาการเคล่ือนไหวจาก
ภาวะ อมัพฤกษ์ อมัพาต  ด้วยการท่ีให้ผู้สูงอายุออกกําลงักายด้วยตนเองโดยการใช้แขนข้างท่ีมี
แรงช่วยยกแขนท่ีอ่อนแรง  เพ่ือป้องกันการยึดติดของข้อต่อและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้การ
เคล่ือนไหว – การใช้มือและแขน ซึ่งควรกระทําได้ตัง้แต่ระยะแรก ๆ ท่ีผู้สูงอายุมีภาวะอ่อนแรง มี
ความรู้สกึตวัดีและสภาพร่างกายคงท่ีแล้ว (Stable) แนะนําให้ทําการเคล่ือนไหวแขนอย่างน้อยวนั
ละ 90 ครัง้ 

 การฟืน้ฟูผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาอมัพฤกษ์ อมัพาต ระยะเวลาในการฟืน้ฟูจะขึน้อยู่กับพยาธิ
สภาพและระดบัความรุนแรงของแต่ละคน แต่มีการศึกษาพบว่า ถ้าผู้สูงอายุหรือผู้ ป่วยได้รับการ
ฟืน้ฟูสมรรถภาพอย่างเหมาะสม ภายใน 6 – 8 เดือนแรกหลังจากท่ีเร่ิมมีอาการ ก็จะมีโอกาสท่ี
ฟืน้ฟสูมรรถภาพได้ดีกวา่ผู้ ท่ีเป็นระยะเวลานาน 

 ข้อห้ามและข้อควรระวัง ในการเคล่ือนไหวแขน คือ ให้ทําการเคล่ือนไหวอย่างช้า ๆ 
ไมก่ระชากเพราะอาจจะทําให้ข้อตอ่เคล่ือนได้เน่ืองจากผู้สงูอายมีุภาวะกล้ามเนือ้ออ่นแรงอยู่ 

การฟื้นฟูส าหรับผู้มีปัญหาด้านการกลืน ต้องคํานงึถึง 

(1) กล้ามเนือ้บริเวณปาก, ลิน้และขากรรไกร  ซึ่งจะต้องมีการออกกําลงักายกล้ามเนือ้ใน
บริเวณนีด้้วยการอ้าปาก ทําปากจู๋ แลบลิน้แตะริมฝีปากบนและล่าง แลบลิน้ออกมาพยายามแตะ
จมกูและคาง แลบลิน้แตะมมุปากซ้าย-ขวา หดัพดูคําวา่ “คาลา คาลา คาลา” ให้เร็วท่ีสดุ 

สําหรับผู้สงูอายบุางรายท่ีไมส่ามารถขยบัปาก ลิน้และขากรรไกรได้เอง  จะต้องมีญาติหรือ
ผู้ดแูลชว่ยนวดลิน้และชว่ยขยบัปากและขากรรไกรให้แทน 

(2) ท่าทาง ควรมีการจดัท่าทางท่ีเหมาะสม  เช่น  ท่านัง่หลงัพิงพนกัเก้าอี ้ เข่างอวางราบ
กบัพืน้  คอก้มเล็กน้อย  หรือในบางรายท่ีมีอาการเกร็งของกล้ามเนือ้ลําตวั แขน-ขา  ให้จดัท่าทางท่ี
อยู่ในลักษณะตรงข้ามกับอาการเกร็ง  เพ่ือให้การกลืนอาหารท่ีถูกต้อง เหมาะสมและเป็นการ
ป้องกนัการสําลกัอาหารและนํา้ได้ 

                                                      
2

 เรียบเรียงเนือ้หาจากการจดัประชมุวิชาการบริการปฐมภมิู “ภาคีร่วมพฒันาระบบดแูลผู้สงูวยั” 22 – 23 มกราคม 2552 
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(3) ลกัษณะของอาหาร  การเลือกอาหารท่ีเหมาะสมโดยเร่ิมต้นจากการเลือกรับประทาน
อาหารท่ีมีลักษณะข้น (Texture) เป็นเนือ้เดียวกัน แล้วจึงค่อย ๆ พฒันาให้มีความข้นลดลงไป
จนถึงอาหารเหลว เชน่ นํา้ผลไม้ และนํา้เปลา่ 

ในกรณีผู้สงูอายุท่ีใส่สายยางสําหรับให้อาหารและนํา้ (NG tube) จะฟืน้ฟูด้านการกลืน 
สามารถทําได้ โดยใช้หลกัการและวิธีการฟืน้ฟสํูาหรับผู้ มีปัญหาด้านการกลืน แตค่วรจะดําเนินการ
ภายใต้การประเมินและฟืน้ฟโูดยผู้ เช่ียวชาญก่อนท่ีจะนําไปฟืน้ฟดู้วยตนเอง 

วิธีทดสอบการมีปัญหาในการกลืน ทดสอบโดยให้กลืนนํา้เปล่า 1 ช้อนชาแล้วดวู่า
มีอาการสําลกัหรือไม ่
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การดูแลผู้สูงวัย : มิติทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ3 

 กระบวนทศัน์สขุภาพใหมท่ี่มองสขุภาพในแง่การมีดลุยภาพของชีวิตท่ีมิติตา่งๆ ผสมผสาน
กนัอย่างลงตวั  ทําให้เราสามารถเห็นถึงศกัยภาพของผู้สูงอายุมากกว่า ท่ีจะมองเฉพาะในแง่ของ
ความพร่องโดยถือว่าการสูงวยัเป็นช่วงวยัท่ีสามารถมีดลุยภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีให้
ความหมายใหมแ่ก่ชีวิต  การสงูอายจุึงเป็นช่วงวัยท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมีลกัษณะเฉพาะท่ีหาไม่ได้
ในช่วงวยัอ่ืนๆ  เป้าหมายของการดแูลสูงภาพของผู้สูงวยัจึงไม่ใช่การพยายามยืดความเป็นหนุ่ม
สาว หากแตเ่ป็นการน้อมรับการเข้าสู่ภาวการณ์สงูวยัโดยเห็นถึงศกัยภาพ  และภารกิจของอีกช่วง
ตอนหนึง่ของชีวิตท่ีมีความหมายและความท้าทายท่ีมีคณุคา่ท่ีไมอ่าจมีได้ในชว่งวยัอ่ืน 

 การสูงวัยเป็นโอกาสของการแสวงหาคุณค่าทางจิตวิญญาณ (Aging as 
an opportunity for spiritual journey) 

 การผ่านเร่ืองราวของชีวิตและประสบการตา่งๆ ทําให้ผู้สงูอายไุด้พบเห็น  “สจัธรรม” ของ
ชีวิต และได้สะสมความเข้าใจเก่ียวกบัความเป็นจริงในทางโลก การสงูวยัจึงเป็นโอกาสท่ีดีของการ
แสวงหาในทางจิตวิญญาณ เพราะผู้สงูอายุมีศกัยภาพท่ีได้สะสมไว้ยาวนานอย่างท่ีคนในวยัหนุ่ม
สาวไมมี่ การให้ความหมายของการสงูวยัว่าเป็นโอกาสของการแสวงหาคณุคา่ในทางจิตวิญญาณ
จึงเป็นการนิยามความสูงวัยท่ีมุ่งไปท่ีศักยภาพมากกว่าท่ีไปยํา้คิดอยู่กับปัญหาหรือการไร้
ความสามารถของผู้สงูอาย ุ

 การทบทวนและเข้าใจคุณค่าของชีวิต (Life reviewing and 
appreciation) 

 การได้ทบทวนสิ่งท่ีได้กระทําและเป้าหมายของชีวิตไม่เพียงแตเ่ป็นการเรียนรู้และเข้าใจถึง
คณุค่าการใช้ชีวิตท่ีผ่านมา  แต่ยงัเป็นการทําให้เห็นถึงสิ่งท่ียงัต้องสานตอ่สําหรับเวลาท่ีเหลืออยู ่ 
รวมทัง้ภารกิจท่ีต้องฝากฝังสําหรับคนรุ่นต่อๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้ทําการทบทวนชีวิต
ร่วมกับคนใกล้ชิดในครอบครัวก็จะทําให้สามารถช่ืนชมความสําเร็จร่วมกันและช่วยเหลือกันใน
สว่นท่ีต้องสานตอ่ 

 การฟื้นฟูและซ่อมแซมเยียวยาความสัมพันธ์ทางสังคม (Renewing 
and repairing of social relation) 

 การตระหนักว่าชีวิตไม่ได้มีเฉพาะมิติทางกายภาพเท่านัน้  แต่ยังมีมิติทางจิตและทาง
สงัคมท่ีจะทําให้ชีวิตมีความสมบรูณ์ได้  ทําให้เราสามารถกลา่วได้วา่ชีวิตท่ีดีไม่ได้หมายถึงเพียงแค่
การมีอวยัวะท่ีทํางานตามปกติ  แต่ยงัต้องเป็นชีวิตท่ีมีความสมัพนัธ์ในทางสงัคมท่ีดีกับผู้ อ่ืนด้วย  
การสงูวยัอาจมีภารกิจท่ีสําคญั คือการได้ฟืน้ฟูความสมัพนัธ์ทางสงัคมและการเยียวยาซ่อมแซม
ความร้าวฉานท่ีอาจเกิดขึน้จากความขัดแย้งในช่วงวัยท่ีอ่อนวุฒิภาวะ  การมีโอกาสได้คืนดีกัน  
การให้อภยัและอโหสิกรรมตอ่สิ่งท่ีได้ละเมิดตอ่กนั  เป็นสิ่งท่ีให้คณุคา่แก่ชีวิตในวยัสงูอายไุด้ 

 

                                                      
3

 เรียบเรียงโดย นางสาวนงลกัษณ์ ตรงศีลสตัย์ สํานกับริหารการพฒันาระบบบริการปฐมภมิู กระทรวงสาธารณสขุ 
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 การมีชีวิตที่สะท้อนภูมิปัญญาจากประสบการณ์ชีวิต (Synthesizing 
wisdom from long life experience) 

 การผา่นประสบการณ์ชีวิตท่ียาวนานทําให้ผู้สงูอายไุด้เรียนรู้และเข้าถึงความหมายของสิ่ง
ตา่งๆ ได้มากกวา่ผู้ออ่นประสบการณ์  การมีเวลาท่ีว่างเว้นจากภาระท่ีเร่งรีบเฉพาะหน้าเปิดโอกาส
ให้ผู้ สูงอายุ สามารถสังเคราะห์ความรู้และภูมิปัญญาให้เป็นบทเรียนสําหรับคนรุ่นต่อๆ มา  
นอกจากนัน้การเรียนรู้จากประสบการณ์ยังทําให้การใช้ชีวิตในช่วงเวลาท่ีเหลืออยู่เป็นไปอย่าง
สะท้อนภมูิปัญญาได้อยา่งเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของผู้สงูวยั 

 การเตรียมตัวตายและการท าวาระสุดท้ายของชีวิตให้สมบูรณ์ (Dealing 
with life completion) 

 หากวัยเด็กเราเตรียมตัวเป็นผู้ ใหญ่ด้วยการศึกษาเล่าเรียน  วัยรุ่นเป็นวัยเรียนรู้เพ่ือ
สามารถรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคมได้เม่ือเติบโตเป็นผู้ ใหญ่  วัยสูงอายุก็มีภารกิจท่ีต้อง
เตรียมตวัสําหรับชว่งเวลาตอ่ไปของชีวิต  คือการเตรียมตวัตายและการทําวาระสดุท้ายของชีวิตให้
สมบูรณ์  การทําให้วาระสดุท้ายของชีวิตเป็นไปอย่างราบร่ืนและสนัติเป็นสิ่งท่ีต้องเรียนรู้และต้อง
ตระเตรียม  ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ท่ีจะปล่อยวาง  หรือการสะสางสิ่งท่ีค้างคาใจ  ซึ่งจําเป็นต้องมี
การเตรียมพร้อมทัง้กาย ใจ สงัคมและในทางจิตวิญญาณ 

 จะเห็นได้ว่า  แม้ว่าในมิติทางกาย  ผู้สูงอายุจะไม่มีร่างกายท่ีแข็งแรงได้อย่างในวยัหนุ่ม
สาว  แต่ในมิติอ่ืนไม่ว่าจะเป็นมิติทางจิตใจ  ทางสังคม  และมิติทางจิตปัญญา  ผู้ สูงอายุมี
ศกัยภาพและสามารถใช้ศกัยภาพดงักลา่วในการสร้างคณุคา่ให้ชีวิตมีความสมบรูณ์  จดุแข็งในมิติ
เหลา่นีจ้ะมีความหมายมากขึน้  หากเราสามารถขยายกรอบวิธีคิดเก่ียวกบัสขุภาพให้ครอบคลมุสิ่ง
ท่ีอยู่นอกเหนือไปจากมิติทางกายภาพ  ในแง่นีก้ารปรับกระบวนทัศน์ทางการแพทย์ให้สามารถ
เข้าใจสขุภาพอยา่งเป็นองค์รวมมากขึน้  จะทําให้แนวคดิการสร้างเสริมสขุภาพของผู้สงูอายเุป็นไป
ในลกัษณะท่ีบรูณาการของมิตติา่งๆ ของชีวิตได้มากขึน้ 
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อารมณ์ การจัดการความเครียด การเห็นคุณค่าของตนเอง 

การเปล่ียนแปลงของผู้สูงอาย ุมิใช่อยู่ท่ีอายซุึ่งเป็นเพียงตวัเลขอย่างเดียวเท่านัน้ แตก่าร
เปล่ียนแปลงของร่างกายท่ีเห็นได้ชดันัน้ จะขึน้อยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่าง เช่น พันธุกรรม 
การด ารงชีวิต การด าเนินชีวิต และสภาพจิตใจด้วย 

จะเห็นว่าบางคนแม้อายุมาก ทําไมจึงดูไม่แก่ แต่บางคนอายุไม่มาก ทําไมดูแก่เกินวัย 
ทัง้นีเ้ป็นเพราะองค์ประกอบดงัได้กลา่วมาแล้ว 

ฉะนัน้การยอมรับการเปล่ียนแปลงของผู้สงูอายจุะขึน้อยู่กบัการได้รับการสขุศกึษา ให้รู้ว่า
เม่ือยา่งเข้าสูว่ยัสงูอาย ุจะมีการเส่ือมของร่างกาย รู้ถึงการปรับตวัหรือสงัเกตการเส่ือมของร่างกาย
ได้อยา่งไร 

ถ้าขาดความรู้ ความเข้าใจ อาจทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงของอารมณ์อย่างมากมาย
ซึ่งการเปล่ียนแปลงของอารมณ์ เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของร่างกายนัน่เอง 

ผู้สงูอายเุม่ือร่างกายเส่ือมสมรรถภาพ จะมีการเสียบทบาทของตวัเอง ทําให้ความเช่ือมัน่
ในตวัเองลดลง และจะสง่ผลไปถึงกิจกรรมประจําวนั ไม่เป็นท่ีพอใจ ทําให้เกิดความวิตกกงัวลกลวั 
และยิ่งได้พบเห็นสภาพของผู้ ท่ีอยูใ่นวยัเดียวกนั ย่ิงทําให้เกิดความกลวั อารมณ์เศร้า ซึมลงและสิน้
หวงั 

อารมณ์ของผู้สูงอายุ 

ผู้สงูอายมีุการเปล่ียนแปลงทางด้านอารมณ์ท่ีเห็นได้ชดัคือ 

1. การสูญเสีย เป็นสาเหตสํุาคญัมาก เช่น การสูญเสียคนใกล้ชิด จะทําให้อารมณ์ของผู้สูงอายุ
หวัน่ไหวไปด้วย ผู้สงูอายจุะรู้สกึเศร้า ว้าเหว ่และมีความรู้สกึกลวัวา่จะเป็นไปในสภาพอยา่งนัน้ 

2. พน้จากหนา้ทีก่ารงาน ทําให้รู้สกึวา่มีปัญหาเร่ืองเศรษฐกิจ ไมไ่ด้รับการยกยอ่งนบัถือเหมือนเดมิ 

3. การผ่าตัด ทําให้มีจิตใจหดหู่ ท้อแท้ สิน้หวงั เพราะโอกาสท่ีจะมีสภาพร่างกายเหมือนเดิมนัน้
เป็นไปได้ยาก 

4. ความเขา้ใจ หรือความจา้มีน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจําใหม่จะเส่ือม แตเ่ร่ืองเก่าๆจะจํา
ได้ดี 

5. เก็บตัว ไมช่อบเข้าสงัคม บางคนคดิวา่ตวัเองแก่แล้ว จะรู้สกึวา่หงดุหงิด 

6. ทุกข์ใจ มกัจะทกุข์ใจเร่ืองในอดีตด้วยความเสียดาย คดิถึงปัจจบุนั และวิตกกงัวลตอ่อนาคต 

7. ตึงเครยีด วิตกกงัวล โกรธง่าย 

โดยทัว่ไปผู้สงูอายตุ้องการให้คนยกยอ่งเอาใจใส ่เอาอกเอาใจ เห็นใจ และเห็นว่าตนมีประโยชน์ตอ่
สงัคม ต่อลูกหลาน ต้องการให้มีคนคอยพยาบาล ความกลวัหรือความวิตกกังวลของผู้สงูอายุจึง
เป็นปัญหาสขุภาพจิตอยา่งหนึง่ 
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ปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ 

ผู้สงูอายมุกัจะประสบปัญหาตา่งๆ ดงันี ้

1. ความวิตกกังวล กลวัว่าจะต้องพึ่งลกูหลาน ขาดความเช่ือมัน่ นอนไม่หลบั กลวัถกูทอดทิง้ กลวั
ภยั กลวัขาดความสามารถ กลวัไม่ได้รับการเอาใจใส่ดแูลจากลูกหลาน ผู้สูงอายมุกักลวัไปตา่งๆ
นานา ทําให้ออ่นเพลีย ไมมี่แรง เป็นลมง่าย หายใจไมอ่อก เบื่ออาหาร เป็นต้น 

2. การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ ผู้สงูอายบุางคนซึมเศร้า หงุดหงิด ระแวง เอาแต่ใจตนเอง ทําให้
รู้สกึวา่เป็นการสญูเสียทางใจ หมดกําลงัใจ นอนไมห่ลบั เป็นต้น 

3. การเปลี่ยนแปลงทางความคิด ผู้สงูอายมุกัจะคิดซํา้ซาก ลงัเล ระแวง หมกมุ่นเร่ืองของตวัเอง 
และเร่ืองในอดีต จะคิดเร่ืองในอดีตด้วยความเสียใจ เสียดาย ท่ีปล่อยเวลาท่ีผ่านมาให้เปล่า
ประโยชน์ และคดิถึงปัจจบุนัด้วยความหวาดกลวั กลวัถกูทอดทิง้ กลวัถกูเขารังเกียจ 

4. พฤติกรรม มกัเอาแตใ่จตวัเอง จู้ จี ้ขีบ้น่ อยูไ่มส่ขุ ชอบยุง่เร่ืองคนอ่ืน 

5. ความจ้า มกัจําปัจจุบนัไม่คอ่ยได้ และชอบยํา้คําถามซํา้ๆกับคนท่ีคยุด้วย ทําให้เกิดความเบื่อ
หนา่ย บางรายจําผิดพลาด และพยายามแตเ่ร่ืองราวจนกลายเป็นพดูเท็จ 

6. โรคจติ ความพิการทางสมอง มีการเส่ือมของสมอง ในกรณีท่ีเส่ือมน้อย เป็นไม่มากไม่ต้องนอน
พกัรักษาตวั4 

                                                      
4
 พญ.ประไพ ยศะทตัต์ ปัญหาสุขภาพจิตผู้ สูงอายุ. นิตยสารหมอชาวบ้านเลม่ที่ 108 เม.ย.2531. 
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กรมสขุภาพจิตได้ทําแบบคดักรองโรคซึมเศร้าท่ีง่ายและมีความไวสําหรับใช้ในชุมชน  ท่ี
เรียกว่า แบบคดักรองโรคซึมเศร้า 2 คําถาม (2Q) ซึ่งการประมวลผลหากได้ผลลพัธ์ออกมาเป็น
บวก มีแนวโน้มวา่จะเป็นผู้ ป่วยโรคซมึเศร้า ควรได้รับการประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9 
คําถาม (9Q) ซึง่เป็นการประเมินเบือ้งต้นในชมุชน และเพื่อให้การชว่ยเหลือตอ่ไป 

แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 ค าถาม (2Q) มีรายละเอียดคือ 5 

ข้อแนะน า : ถามด้วยคําถามท่ีสอดคล้องกบัท้องถ่ิน หรือเหมาะสมกบัผู้ถกูสมัภาษณ์ ควรถาม
ให้ได้คําตอบทีละข้อ ถ้าไมเ่ข้าใจให้ถามซํา้ ไมค่วรอธิบายขยายความเพิ่มเตมิ และให้ผู้ประเมินกา
เคร่ืองหมาย ในชอ่งท่ีตรงกบัคําตอบของผู้ รับบริการ 

ค าถาม ภาษากลาง ภาษาอีสาน ภาษาถ้องถิ่นใต้ มี ไม่ม ี
1 ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวม

วันนี ้ท่านรู้สึก 
หดหู่ เศร้า หรือทอ้แทส้ิ้นหวงั 
หรือไม่ 

ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
รวมม่ือน่ีเจ้ามีอาการมูน่ีบ่ :
อกุอัง่ หงอย เซ็ง หนหวย บ่เป็น
ตาอยู่ มีแต่อยากไฮ่ 

ตัง้แต ่2 อาทิตย์ก่อนจนถงึ
วนันี ้(สรรพนาม) รู้สึกหดหู่ 
(โหยหา) หรือว่าทอ้ใจ หมด
หวงั ช่ายม่าย 

  

2 ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวม
วันนี ้ท่านรู้สึก 
เบือ่ท าอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน
หรือไม่ 

ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
รวมม่ือน่ีเจ้ามีอาการมูน่ีบ่ : 
บส่นใจหยงั บอ่ยากเฮ็ดหยงั บ่
มว่นบซ่ืน 

ตัง้แต ่2 อาทิตย์ก่อนจนถงึ
วนันี ้(สรรพนาม) รู้สึก เบื่อ 
ไมอ่ยากทาํไหร ทําไหรกะ
ไมห่นกุ/ไมเ่พลนิ ช่ายมา่ย 

  

การแปลผลและการดําเนินการตอ่ 

 หากคําตอบไม่มีทัง้ 2 ข้อ ถือวา่ปกต ิไมเ่ป็นโรคซมึเศร้า 

 หากคําตอบมีในข้อใดข้อหนึ่งหรือทัง้สองข้อ (มีอาการใดๆในคําถามท่ี 1 หรือ 2) หมายถึง
เป็นผู้ มีความเส่ียง หรือมีแนวโน้มท่ีจะเป็นโรคซมึเศร้า ให้ประเมินตอ่ด้วยแบบประเมิน
ภาวะซมึเศร้าด้วยแบบประเมิน 9 คําถาม (9Q) 

 

                                                      
5 แบบทดสอบภาวะซมึเศร้า.กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ; 2547. 

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95/
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แบบประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9 ค าถาม (9Q) 

ข้อแนะน า : ถามด้วยคําถามท่ีสอดคล้องกบัท้องถ่ิน หรือเหมาะสมกบัผู้ถกูสมัภาษณ์ ควรถาม
ให้ได้คําตอบทีละข้อ ถ้าไมเ่ข้าใจให้ถามซํา้ ไมค่วรอธิบายขยายความเพิ่มเตมิ พยายามให้ได้
คําตอบทกุข้อ จากนัน้รวบรวมคะแนน และแปลผลตามตารางแปลผล 

หมายเหตุ: ให้เน้นการค้นหาอาการในชว่งระยะ 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา 

 
คะแนนรวม การแปลผล 

< 7 ไมม่ีอาการของโรคซมึเศร้า 
7 – 12 มีอาการของโรคซมึเศร้า ระดับน้อย 

13 – 18 มีอาการของโรคซมึเศร้า ระดับปานกลาง 

≥ 19 มีอาการของโรคซมึเศร้า ระดับรุนแรง 

เกณฑ์ในการประเมิน หากมีอาการของโรคซมึเศร้า ควรได้รับบริการคําปรึกษา หรือส่งพบ
แพทย์เพ่ือดําเนินการตรวจวินิจฉยัให้ถกูต้อง และเข้ารับการรักษาตอ่ไป 
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ผู้สงูอายเุป็นวยัท่ีพบวา่มีโรคในชอ่งปากมากท่ีสดุ เน่ืองจากการสะสมของโรคตัง้แตว่ยัเด็ก 
โรคในช่องปากท่ีสําคญัและพบได้บอ่ย ได้แก่ โรคฟันผ ุโรคปริทนัต์อกัเสบ และความผิดปกติของ
อวยัวะในชอ่งปาก ผู้สงูอายคุวรได้รับการดแูล และส่งเสริมสขุภาพช่องปากสม่ําเสมอ เพ่ือสขุภาพ 
และคุณภาพชีวิต ทัง้โดยการดูแลด้วยตนเอง การดูแลจากชุมชน และท้องถ่ิน รวมทัง้บริการ
ส่งเสริมป้องกันจากสถานบริการของรัฐ ในส่วนของการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุด้วย
ตนเอง อาจทําได้โดย 

1. การท าความสะอาดช่องปาก โดย 

- การแปรงฟัน มีข้อควรคํานงึถึงในการแปรงฟัน ดงันี ้

 แปรงฟันวนัละ 2 ครัง้ เช้าและก่อนนอน 

 ใช้แปรงสีฟันท่ีมีขนอ่อนนุม่ ร่วมกบัการใช้ยาสีฟันผสมฟลอูอไรด์ 

 ควรแปรงฟันให้ทัว่ทกุซ่ี ทกุด้าน โดยเฉพาะเน้นบริเวณซอกฟัน และคอ
ฟันท่ีตดิขอบเหง่ือ 

- ใช้อปุกรณ์เสริม ได้แก่ แปรงซอกฟัน ไหมขดัฟัน เพ่ือชว่ยทําความสะอาดซอกฟัน 

2. รับประทานอาหาร เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี โดย 

- รับประทานผกัและผลไม้ รสไมห่วานจดั 

- ลดอาหารเสริม หรือขนม รสหวานจดั 

- หลีกเล่ียงเคร่ืองดื่มท่ีมีนํา้ตาลสงู เชน่ นํา้อดัลม 

- รับประทานอาหรให้เป็นมือ้ ไมกิ่นจบุจิบระหวา่งมือ้ 

3. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เส่ียงต่อการเกิดโรคในช่องปาก เช่น สูบหรี่ 
ดื่มสุรา เคี้ยวหมาก 

4. ตรวจช่องปาก พร้อมทั้งดูแลฟันแท้ และฟันเทียมด้วยตนเอง 
สม่ าเสมอ 

5. พบทันตแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก อย่างน้อยปีละ 1-2 ครัง้ 
แม้จะรู้สึกว่าไม่มีอาการผิดปกติใดๆ 

 

เอกสารอ้างอิง 

1. กองทนัตสาธารณสขุ กรมอนามยั. เร่ืองนา่รู้สขุภาพชอ่งปากผู้สงูวยั. สิงหาคม 2547 

การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
กลุม่พฒันาเทคโนโลยนีวตักรรมทนัตสขุภาพวยั
ทา้งานและสงูอาย ุ

      กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 
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อาหารกับผู้สูงอายุ(สุขบัญญัติ 9 ข้อ) 

ผู้สงูอายมีุความต้องการพลงังานและสารอาหารเหมือนบคุคลวยัอ่ืนๆ เพียงแตต้่องการใน
ปริมาณท่ีลดน้อยลง ดงันัน้เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืน ควรกินให้เป็นคือการปฎิบตัิ
ตามโภชนบญัญตั ิ

 

สัดส่วนอาหาร ตามธงโภชนาการ 

 
องค์ความรู้ เรื่อง ธงโภชนาการ 

ขั้นที ่1 กลุม่ข้าว แป้ง กินปริมาณมากท่ีสดุ เพ่ือให้ได้สารอาหารหลกั คือ คาร์โบไฮเดรต (ข้าว ข้าว
เหนียว ขนมปัง เผือก มนั ขนมจีบ เส้นก๋วยเต๋ียว) ตวัอย่าง ข้าวเหนียว ½ ทพัพี = 1 ทพัพี, ขนมปัง 
1 แผน่ = 1 ทพัพี 

ขั้นที ่2 กลุม่ผกั และผลไม้ กินปริมาณรองลงมา เพ่ือให้ได้วิตามิน แร่ธาต ุและใยอาหาร 

ผกั (ต้มสกุ) 6 ทพัพี เน้น เบญจรงค์ (5 สี) (แดง เหลือง ส้ม เขียว ขาว) 

ผลไม้ 4 ส่วน (ตวัอย่าง ส้ม 2 ผล = 1 ส่วน มะละกอ 6 ชิน้ = 1 ส่วน องุ่น 10 ผล = 1 ส่วน มะม่วง
สกุ ½ ผล = 1 สว่น) 

ขั้นที ่3 กลุม่เนือ้สตัว์ ถัว่ ไข่ และนม กินปริมาณพอเหมาะ เพ่ือให้ได้โปรตีน คณุภาพดี เหล็ก และ
แคลเซียม เนือ้สตัว์ / พืช 6 ช้อนกินข้าว (ตวัอย่าง ปลา 1 ช้อน = 1 ช้อนกินข้าว 15 กรัม เต้าหู้
หลอด ½ หลอด = 1 ช้อนกินขา่ว เต้าหู้แผน่ ¼ ชิน้ = 1 ช้อนกินข้าว กุ้ ง 2 ตวั = 1 ช้อนกินข้าว ไข่ 1 
ฟอง = 2 ช้อนกินข้าว นอ่งไก่เล็ก 1 นอ่ง = 1 ช้อนกินข้าว) 

ขั้นที ่4 กลุม่นํา้มนั นํา้ตาล เกลือ หนว่ยวดั = ช้อนชา (กินแตน้่อยเทา่ท่ีจําเป็น) 
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ตัวอย่างอาหาร 1 วัน ส าหรับผู้สูงวัย 

 มือ้เช้า : ข้าวกล้อง + ผดัขิงปลา + แกงเลียง + มะละกอ 

 มือ้วา่งเช้า : กล้วยนํา้ว้า + นมพร่องมนัเนย 

 มือ้กลางวนั : ข้าวคลกุกะปิ + ส้มเขียวหวาน 

 มือ้วา่งบา่ย : มนัต้มนํา้ตาล 

 มือ้เย็น : ข้าวกล้อง + ปลาทตู้มส้ม + ยําถัว่พ ู+ มะมว่งสกุ 
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“การส่ือสารกับผู้สูงอายุน้ันความรู้สึกเอ้ืออาทรและห่วงใยเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคัญท่ีสุด” 

 

การส่ือสารส าหรับผู้สูงอายุ1 

 การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ หรือเทคนิคท่ีท าให้การดแูลผู้สูงอายุเกิดผลส าเร็จ มีความเข้าใจระหว่างผู้
ให้บริการและผู้ รับบริการ การส่ือสารท าให้เกิดการบ าบัด การดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ การส่ือสารท่ีดีท าให้
ส่ือข้อมลูได้ตรงตามท่ีเป็นจริง 

 ผู้สงูอายสุามารรับรู้ข้อมลูได้ตรงตามความเป็นจริง แตป่ระมวลผล แปลผลข้อมลูช้ากว่าคนหนุ่มสาว 
ผู้ปฎิบตัิงานผู้สงูอายจุึงต้องให้เวลาแก่ผู้ สงูอายุจึงต้องให้เวลาแก่ผู้สงูอายุมากขึน้ ไม่เร่งรัดในการท ากิจกรรม
ตา่งๆ 

 ภาษาพูดกับผู้ สูงอายุต้องชัดถ้อยชัดค า พูดซ า้ๆ ไม่เร่งเร็วจนเกินไป เน้นทีละประเด็น และต้อง
ประเมินสมรรถนะในการได้ยิน ประกอบภาษากาย เชน่ การสมัผสั การสบตา การยิม้ การพยกัหน้า 

 เทคนิคการส่ือสารเชิงการบ าบัดท่ีใช้บ่อย เช่น ใช้ค าถามปลายเปิดเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ สูงอายุพูด
ระบายความรู้สึก ค าถามท่ีท าให้กระจ่าง เพ่ือความเข้าใจในความคิดและความรู้สึกของผู้สูงอายุ การให้
สะท้อนความรู้สึก เพ่ือให้ทบทวนเก่ียวกบัตนเองได้ การสัมผัสช่วยลดความรู้สึกวิตกกงัวล การสบตาแสดง
ถึงความจริงใจ ท าให้เกิดความไว้วางใจ สมัพนัธภาพท่ีดีรวมทัง้การฟังอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเทคนิคการ
ฟังอยา่งตัง้ใจ เปิดใจ ไมต่ดัสิน ชว่ยจ าประเดน็สาระและความรู้สกึท่ีผู้สงูอายแุสดงออกได้ 

 

การออกแบบคู่มือการดูแลตนเอง  

1) การจดัท าคูมื่อการดแูลตนเองส าหรับผู้ สงูอาย ุเป็นสิ่งจ าเป็นและควรจดัท าเพ่ือเป็นเคร่ืองมือ
ให้ประชาชนใช้เรียนรู้ เป็นแนวทางในการดแูลสขุภาพตนเอง  

2) เนือ้หาท่ีควรจัดท าเป็นส่ือคู่มือการดูแลตนเอง   ได้แก่  ปัญหา หรืออาการท่ีพบบ่อย  หรือ
ลกัษณะการเปล่ียนแปลงตามวยั  หรือ ความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัผู้สงูอาย ุ

3) ลกัษณะส่ือคูมื่อการดแูลตนเองท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สงูอายุ 

  3.1 ส่ือเคล่ือนไหว เชน่ การแสดงกายบริหารจงัหวะไทย 

  3.2 ส่ือสิ่งพิมพ์  เชน่ เอกสารขนาดกะทดัรัด ภาษาขนาดมองเห็นง่าย  

                                                           
1 ระวิวรรณ เผ่ากณัหา การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน: ระบบ หลักการ และแนวทางปฏิบัต“ิกลยุทธ์การดูแลผู้สูงวัยในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

และชุมชน”, สถาบนัวิจยัและพฒันาระบบสขุภาพชมุชน. มกราคม, 2552 

เอกสารหมายเลข 6 
การสือ่สาร และเทคนคิการ
ท างานกับผูส้งูอายุ 
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  3.3 การผสมผสานวฒันธรรมท้องถ่ิน  จะกระตุ้นการปฏิบตัตินด้านสขุภาพได้ เช่นเพลงลกูทุ่ง 
ล าตดั  หมอล า เชน่การจดัท าคูมื่อดแูลตนเองโรคเบาหวานโดยใช้ส่ือหมอล าพืน้บ้าน  เป็นต้น 

      4 ) คู่มือการดแูลตนเองท่ีเหมาะสมน่าจะใช้เป็นแบบบนัทึกประวัติ การจดัการตนเองในเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่งหรือภาพรวม  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือก ากบัตนเองส าหรับผู้สูงอายุ อาจบนัทึกเป็นกราฟง่ายๆ หรือตวัเลข
หรือแบบบนัทกึรายการ เป็นต้น 

การผลิตส่ือส าหรับผู้สูงอายุ ต้องค านงึถึงภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอ ต้องเป็นภาษาท่ีแสดงค าสัง่ 
หรือภาษาท่ีเชิญชวนให้คดิหรือท าตาม  

ตวัอยา่งเชน่ ควรแปรงฟันวันละ 2 คร้ัง  หรือ ฟันท่านจะแข็งแรงและอยู่กับท่านไปจนตลอดชีวิต
หากท่านดูแลโดยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง  

 

การสร้างเครื่องมือการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ 

คูม่ือการดแูลตนเอง 

เนือ้หา ปัญหา อาการพบบอ่ย การเปลีย่นแปลงตามวยั 

ประเด็นที่มกัคาดเคลือ่น เก่ียวกบัผู้สงูอาย ุ

เพื่อให้เรียนรู้ มีแนวทาง ดแูล

สขุภาพตนเอง 

ลกัษณะสือ่ 

สือ่เคลือ่นไหว 

สือ่สิง่พิมพ์ 

ผสานวฒันธรรมท้องถ่ินใน

กิจกรรม เช่นสือ่หมอล า เพลง

ลกูทุง่ ล าตดั 

สง่เสริมให้มี Aging Hotline 

ในชมุชนผสมผสานกิจกรรม

สือ่สาระ วิทยชุมุชน 

เคร่ืองมือเฉพาะอื่นๆ ช่วยเร่ืองการดแูลตนเองเพื่อ

ช่วยก ากบัสขุภาพส าหรับผู้สงูอายดุ้วยตนเอง (กราฟ

ง่ายๆ ส าหรับบนัทกึตวัเลข/รายการกิจกรรม) 
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ 

 พฤตกิรรมสขุภาพของผู้สงูอาย ุเป็นผลพวงจากแบบแผนการด าเนินชีวิตท่ีกระท า หรือปฏิบตัิตอ่เน่ือง
มายาวนาน รวมทัง้การเปล่ียนแปลงตามวยัท่ีท าให้ผู้สงูอายรูุ้สกึคบัข้องใจท่ีไม่มีสมรรถภาพทางกายเท่าคนวยั
หนุม่สาว จงึยากท่ีจะปรับเปล่ียนพฤตกิรรมท่ีกระท าจนเคยชิน พฤติกรรมสขุภาพหมายถึง การกระท าหรือการ
ปฏิบัติของบุคคลต่างๆท่ีมีผลต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน การปรับพฤติกรรมสุขภาพมี
ความส าคญัมาก เป็นการบ าบดัท่ีไม่เน้นการใช้ยา เน้นการสร้างสุขภาพอย่างองค์รวม  ในผู้สูงอายุทัง้กลุ่ม
ปกติ กลุ่มเส่ียงและท่ีเจ็บป่วย  เน้นการดูแลสุขภาพ  การมีความเป็นอยู่ท่ีดี หรือ มีคณุภาพชีวิตท่ีดี โดย
ผสมผสานไปกับแบบแผนการด าเนินชีวิต   การปฏิบตัิตนด้านสขุภาพท่ีก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพในผู้สูงอาย ุ
เช่น การสูบบุหร่ี  การด่ืมสุรา  การไม่ออกก าลงักาย  การด่ืมน า้น้อย  การเคล่ือนไหวน้อย  การไม่แสดงออก  
การอยูอ่ยา่งสนัโดษไมช่อบกิจกรรมทางสงัคม  เป็นต้น  

       เทคนิคการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม เทคนิคและหลกัการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมสขุภาพในผู้สงูอาย ุ

1) แบบแผนความเช่ือด้านสขุภาพและการประยกุต์ใช้ในผู้สงูอาย ุ

2) ทฤษฏีความสามารถตนเองและการประยกุต์ใช้ในผู้สงูอาย ุ

3) การสร้างเสริมพลงัอ านาจการดแูลสขุภาพตนเองในผู้สงูอายุ 

 

อาสาสมัคร แกนน า 

 อาสาสมคัร หรือแกนน าผู้ดแูลผู้สงูอาย ุ เป็นวิธีการท างานท่ีใช้ทนุทางสงัคมท่ีมีอยู่ในชมุชนเข้ามาเป็น
ตวัช่วยในการท างานด้านผู้สูงอาย ุอาสาสมคัรอาจเป็นคนตา่งวยัหรือผู้สงูอายเุอง เพ่ือส่งเสริมให้มีเพ่ือนตา่ง
วยัและสมัผสัความรู้สกึท่ีมีคณุคา่ในตนเองของผู้สงูอาย ุลกัษณะของกลุม่อาสาสมคัรหรือแกนน าควรมีดงันี  ้

 1)  การจดัตัง้กลุ่มอาสาสมคัร จากประชาชนในชมุชนท่ีเป็นผู้ ท่ีมีจิตสาธารณะ ยินดีบริการยินดีให้
ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน ไม่หวงัผลตอบแทนท่ีเป็นค่าจ้าง ต้องมีการหาอาสาสมคัร สามารถเข้าใจ
บทบาทอาสาสมคัร เรียนรู้เก่ียวกบัธรรมชาตขิองผู้สงูอาย ุปฏิบตักิารชว่ยเหลือเบือ้งต้นส าหรับผู้สงูอาย ุ

 2)  การก าหนดเป็นนโยบายและก าหนดแนวทางในการพฒันากลุม่อาสาสมคัรแกนน าดแูลผู้สงูอายุ
ในชมุชน เพ่ือรองรับปัญหาผู้สงูอายอุยู่โดดเด่ียวตามล าพงั ซึ่งจะมีมากขึน้  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นระบบ
และตอ่เน่ือง  

 3)  การสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพ การเสริมพลงั  ก ากบัตดิตาม การกระตุ้นให้ก าลงัใจ  

 4) การจดัตัง้เครือขา่ยผู้ดแูล ค้นหากลุม่อาสาสมคัรรุ่นใหมเ่พ่ือทดแทน เพ่ือความยัง่ยืน  

 5)  การหาวิธีการตอบแทนท่ีไมใ่ชค่า่จ้าง ส าหรับผู้ ท่ีท างานอาสาดแูลผู้สงูอายใุนชมุชน 

 

การขับเคลื่อนจากชุมชนแบบมีส่วนร่วม   

 1)  การรวมกลุ่มประชาคมเพ่ือจดัท าแผนพฒันาสขุภาพผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอาย ุ ครอบครัวหรือ 
ญาตผิู้ดแูล   ประชาชน  มีสว่นร่วมคดิ ร่วมวางแผนตัง้แตเ่ร่ิม และด าเนินการด้วยตนเอง ร่วมรับประโยชน์จาก
กิจกรรม หรือโครงการตา่ง ๆ 
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 2)  กระบวนการขบัเคล่ือน ควรให้ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องเข้ามามีสว่นร่วมให้มากท่ีสดุ 

 3) สาระท่ีควรด าเนินการ อาจเร่ิมท่ีการจดัสวสัดิการท่ีครบถ้วน ครบวงจร ตามสิทธิอนัพึงมีพึงได้ 
โดยจดัท าเป็นแผนยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาสุขภาพผู้สูงอายุอย่างองค์รวม แบ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะ
สัน้ ระยะยาว เน้นการก ากบัตดิตามประเมินผล ปรับแผน อยา่งตอ่เน่ือง 

 4) กระบวนการขบัเคล่ือน  อาจใช้กิจกรรมทางวฒันธรรมประเพณีเป็นส่ือ และควรได้รับการสนบั
สนบัจากหนว่ยงานภาครัฐอยา่งจริงจงั  

 

การประสานเชื่อมโยง 

1)  ลักษณะการเช่ือมประสานการการบริการสุขภาพผู้สูงอายุ  มีการเช่ือมประสานระหว่างสถาน
บริการทกุระดบั และท่ีบ้าน หรือชมุชน  

2)  บุคลากรท่ีเช่ือมประสาน  การเช่ือมประสานระหว่างบุคลากรท่ีท างานด้านผู้สูงอายุ การท างาน
ระหวา่งทีมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือการดแูลท่ีครบถ้วน เชน่ แพทย์ พยาบาลด้านผู้สงูอาย ุสถาปนิก ท่ีดแูลการจดั
บ้านและสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมกบัผู้ สงูอาย ุบคุลากรท่ีรับผิดชอบงานด้านสาธารณสขุของอบต.หรือเทศบาล 
เพ่ือสร้างพลงัการท างานไปพร้อมกนั  

 

การสร้างอาชีพ 

1)  ผู้สงูอายสุว่นหนึง่ยงัต้องการมีงานท าเพ่ือหารายได้เลีย้งครอบครัวและตนเอง   

2)  ผู้สงูอายสุว่นหนึง่ยงัคงมีศกัยภาพในการท างานจงึควรให้คงท างานเพ่ือสร้างรายได้ตอ่ไป 

3)  ลกัษณะอาชีพท่ีเหมาะสมกบัผู้สงูอาย ุ

4)  การป้องกนัอนัตรายจากการประกอบอาชีพ 

5)  การจ้างงานในระบบ  อายงุานท่ีควรเกษียณ 60 หรือ 65 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกบัสดัส่วนภาระการ
ท างานในอนาคตท่ีมีคนวยัท างานลดลง ผู้สงูอายจุึงต้องขยายเวลาการท างานเพิ่มขึน้จากเดิมท่ีก าหนดอายุ
เกษียณ 60 ปีตามกฎหมาย 
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 ในฐานะท่ี ผู้สงูอายก็ุเป็นหนึง่ในผู้ ท่ีต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย พรบ. ผู้สงูอาย ุจะกําหนด
สิทธิอะไรไว้บ้างและในสายตาสหประชาชาติ เขาคิดกนัอย่างไรเก่ียวกบัผู้สงูอายทุางสหประชาชาติ มีการ
มุ่งเน้นในเร่ืองของผู้ สงูอาย ุเช่น ความมีคณุคา่ของตวัเอง การลดอตัราการเจ็บป่วย การมีอิสรภาพในการ
พึง่พาตนเอง การมีสว่นร่วมของผู้สงูอาย ุ สิทธิในการบรรลคุวามต้องการโดยเฉพาะด้านข่าวสาร การศกึษา 
อาชีพ 

 

สิทธิของผู้สูงอายุตามหลักการขององค์การสหประชาชาติ 

การมอีสิรภาพในการพึง่ตนเอง 
1. ผู้สงูอายพุงึมีสิทธิท่ีจะได้รับอาหาร นํา้ ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งหม่ และการดแูลสขุภาพอย่างเพียงพอ 

ทัง้จากการจดัสรรรายได้ การสนบัสนนุชว่ยเหลือจากครอบครัวและ ชมุชน ตลอดจนการชว่ยเหลือ
ตนเอง 

2. ผู้สงูอายพุงึมีสิทธิและโอกาสได้ทํางาน หรือมีโอกาสท่ีจะสร้างรายได้ทางอ่ืนให้กบัตนเอง 

3. ผู้สงูอายพุงึมีสิทธิและมีสว่นร่วมในการกําหนดการเกษียณอายกุารทํางาน 

4. ผู้สงูอายพุงึมีสิทธิเข้าถึงโครงการฝึกอบรมและโครงการด้านการศกึษาท่ีเหมาะสม 

5. ผู้สงูอายพุงึมีสิทธิท่ีจะอาศยัอยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยั และสามารถท่ีจะปรับให้เข้ากบัความ
พงึพอใจสว่นบคุคลและความสามารถท่ีเปล่ียนไป 

6. ผู้สงูอายพุงึมีสิทธิท่ีจะพกัอาศยัอยูท่ี่บ้านของตนเองได้นานท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ 

 

การมสีว่นรว่ม  
1. ผู้สงูอายพุงึมีสิทธิคงอยู่ในสงัคม และมีสว่นร่วมอย่างแข็งขนัในการกําหนด และ ดําเนินนโยบายท่ี

มีผลโดยตรงตอ่ความเป็นอยู่อนัดีของผู้สงูอาย ุรวมทัง้แลกเปล่ียนความรู้และทกัษะกบัคนรุ่นใหม่ 

2. ผู้สงูอายพุงึมีสิทธิท่ีจะแสวงหาและพฒันาโอกาสในการให้บริการแก่ชมุชน และทํางานอาสาสมคัร
ในตําแหนง่ท่ีเหมาะสมกบัความสนใจและความสามารถ 

3. ผู้สงูอายพุงึมีสิทธิท่ีจะก่อตัง้ขบวนการหรือสมาคมเพ่ือผู้สงูอายุ 

 

 

เอกสารหมายเลข 7 
สทิธิ และองค์กรท่ีเกีย่วขอ้งในการ
ดแูลผูส้งูอายุ 
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การอปุการะเลีย้งด ู
1. ผู้สงูอายพุงึมีสิทธิท่ีจะได้รับการอปุการะเลีย้งดู และการปกป้องคุ้มครองจากครอบครัวและชมุชน 

ตามคณุคา่วฒันธรรมของแตล่ะระบบสงัคม 

2. ผู้สงูอายพุงึมีสิทธิเข้าถึงบริการด้านการดแูลสขุภาพ เพ่ือชว่ยให้สามารถและคงไว้หรือฟืน้ฟู
สมรรถภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ให้อยูใ่นระดบัท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุ และเพ่ือชว่ยป้องกนั
หรือชะลอการเกิดภาวะเจ็บป่วยอีกด้วย 

3. ผู้สงูอายพุงึมีสิทธิได้รับบริการทางด้านสงัคมและกฎหมาย เพ่ือสง่เสริมอิสรภาพในการดําเนินชีวิต
การปกป้องคุ้มครองและการอปุการะเลีย้งด ู

4. ผู้สงูอายพุงึมีสิทธิท่ีจะได้รับประโยชน์จากการเลีย้งดใูนสถานสงเคราะห์ ซึง่จะให้ บริการด้านการ
ปกป้องคุ้มครอง การฟืน้ฟสูมรรถภาพ และการกระตุ้นทางด้านจิตใจและสงัคม ในสภาพแวดล้อม
ท่ีปลอดภยัและบรรยากาศท่ีเป็นมิตร ตามความเหมาะสมกบัสถานภาพและความต้องการ 

5. ผู้สงูอายพุงึมีสิทธิมนษุยชนทัง้ปวงและเสรีภาพขัน้พืน้ฐาน ในขณะท่ีอยูใ่นสถานท่ีใดใด หรือใน
สถานท่ีให้บริการดแูลรักษา รวมทัง้พงึได้รับการยอมรับในศกัดิศ์รี ความเช่ือ ความต้องการ และ
ความเป็นสว่นตวั ตลอดจนสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการอปุการะเลีย้งด ูและคณุภาพชีวิตของ
ตนเอง 

 

ความมศีกัดิศ์ร ีและการบรรลคุวามต้องการ  
1. ผู้สงูอายพุงึมีสิทธิท่ีจะดํารงชีวิตอยูอ่ยา่งมีศกัดิ์ศรี และมีความมัน่คงปลอดภยัปราศจากการถกู

แสวงหาผลประโยชน์ ตลอดจนการปฏิบตัิอยา่งทารุณ ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ 

2. ผู้สงูอายพุงึได้รับการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรมโดยไมคํ่านงึถึงความแตกตา่งทางวยัเชือ้ชาติ เผา่พนัธุ์ 
ภมูิหลงั ศาสนา ความพิการ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสถานภาพอ่ืนใด 

3. ผู้สงูอายพุงึมีสิทธิท่ีจะแสวงหาโอกาสในการพฒันาศกัยภาพของตนเองได้อยา่งเตม็ท่ี 

4. ผู้สงูอายพุงึมีสิทธิเข้าถึงแหล่งการศกึษา วฒันธรรม ความเช่ือ ทางศาสนา และนนัทนาการใน
สงัคม 
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องค์กรภาครัฐ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่ด าเนินการผู้สูงอายุ 
ล าดับ รายชื่อองค์กรหรือหน่วยงาน สิทธิที่พงึได้รับ 
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความม่ันคงของมนุษย์ 
-กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 
-สํานกัสง่เสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอายุ 
-สํานกังานปลดักระทรวงฯ 

 
-จัดตัง้สถานสงเคราะห์คนชรา  เพ่ืออุปการะผู้ สูงอายุท่ีประสบ
ปัญหาทกุข์ยากเดือดร้อน  และสมคัรใจเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ 
-จดัตัง้ศนูย์บริการทางสงัคมผู้สงูอาย ุ(Day Center) 
-จดัหน่วยเคลื่อนท่ี สําหรับเย่ียมเยียนผู้สงูอายุ 
-ช่วยเหลือผู้สงูอายท่ีุถกูแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
-ช่วยเหลือผู้สงูอายท่ีุประสบปัญหาครอบครัว 
-ช่วยเหลือเงินจดัการศพผู้สงูอาย ุ รายละ  2,000  บาท 
-ช่วยเหลือด้านท่ีอยู่อาศยั  อาหารและเคร่ืองนุ่งห่มตามความจําเป็น 
-เสนอแนะนโยบาย แนวทาง มาตรฐาน และติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานด้านผู้สงูอายุ 
-สนับสนุนเงินอุดหนุนองค์กรเอกชน มูลนิธิ ท่ีดําเนินงานด้าน
ผู้สงูอาย ุ

2. กระทรวงแรงงาน 
-กรมการจดัหางาน 
-สํานกังานประกนัสงัคม 
-กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

-ให้ข้อมูล  คําปรึกษา  ข่าวสารตลาดแรงงาน การจัดหางาน  รับ
สมคัรงาน  บริการข้อมลูทางอาชีพ ตําแหน่งงานวา่ง   
-คุ้มครองผู้ประกนัตนกรณีชราภาพ อาย ุ55 ปีบริบรูณ์ 
-การอบรมและฝึกอาชีพ 

3. กระทรวงศึกษาธิการ 
-สํานกังานสง่เสริมการศกึษา 
นอกระบบและการศกึษา 
ตามอธัยาศยั 

- จดัศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน  และให้มีหลกัสตูรการศกึษาเก่ียวกับ
ผู้ สูงอายุ  ตัง้แต่การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ถึงขัน้อุดมศึกษาอย่าง
ตอ่เน่ือง  ทัง้ในระบบ  นอกระบบ  และตามอธัยาศยั  และมีรายการ
ตา่งๆ เพ่ือผู้สงูอาย ุ

4. กระทรวงวัฒนธรรม 
-สํานกังานคณะกรรมการ 
วฒันธรรมแห่งชาติ (สวช.) 

-รวบรวม คดัเลือกศิลปินแห่งชาติ 
-อํานวยความสะดวก  ความปลอดภัยในพิพิธภณัฑ์ โบราณสถาน  
หอจดหมายเหตุ  หอศิลป์  สนับสนุนสถานท่ีจัดกิจกรรม  และลด
อตัราคา่เข้าร่วมกิจกรรม 

5. กระทรวงสาธารณสุข 
-กรมอนามยั 
-สถาบนัเวชศาสตร์ผู้สงูอายุ 
 กรมการแพทย์ 
-กรมสขุภาพจิต 
-สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพ 

-ส่งเสริมสขุภาพ  เฝ้าระวงั  ป้องกนัรักษาโรค ฟื้นฟูสุขภาพอนามยั
ผู้สงูอาย ุ
-ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์ คุณภาพการบริการ
ให้ได้มาตรฐานครอบคลมุ 
-ดแูลสขุภาพจิตผู้สงูอายุ 
-ดําเนินการรักษาพยาบาลแก่กลุม่ผู้สงูอายุ 
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แห่งชาติ (สปสช.) 
-โรงพยาบาลสงักดั 
กระทรวงสาธารณสขุทัว่ประเทศ 

-ศึกษาวิจัย หรือสนับสนุนหน่วยงาน ทัง้ภาครัฐ  และเอกชนใน
การศกึษาเร่ืองเก่ียวกบัผู้สงูอายตุา่งๆ 
-จดัช่องทางพิเศษเฉพาะ  เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการบริการท่ีสะดวก  
รวดเร็ว 

6. กระทรวงมหาดไทย 
-กรมการพฒันาชมุชน 
-กรมสง่เสริมการปกครอง 
สว่นท้องถ่ิน 

-ส่งเสริมและสนบัสนุนการรวมกลุ่มผู้สงูอายุ ในสาขาวิชาชีพต่างๆ 
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และช่วยเหลือสงัคม 
-ช่วยเหลือเงินเบีย้ยงัชีพแก่ผู้สงูอาย ุเดือนละ 500 บาท 
-จดักิจกรรมในชมุชนท่ีเก่ียวกบัผู้สงูอายุ 
-จดัตัง้สถานสงเคราะห์คนชรา 
-จดัตัง้ศนูย์บริการทางสงัคมผู้สงูอายุ 

7. กรุงเทพมหานคร -สงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้สงูอายท่ีุเดือดร้อน จดัตัง้ชมรมผู้สงูอายุ 
-จดัตัง้คลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาล สงักัดกรุงเทพมหานคร และ
ศนูย์บริการสาธารณสขุ 
-สร้างและประสานงานเครือข่าย จัดหน่วยเคลื่อนท่ี เย่ียมเยียน
ผู้สงูอาย ุ

8. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
-การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
-สํานกัพฒันาการกีฬาและ 
นนัทนาการ/การกีฬาแห่ง 
ประเทศไทย/สํานกังาน 
การกีฬาภมูิภาค 

-จดักิจกรรม  และโครงการเพ่ือผู้สงูอายุ 
-บริการตรวจสขุภาพ  ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การเข้าร่วม
กิจกรรมตา่งๆ  ใช้บริการในสนามกีฬา  สวนสขุภาพ  ลานกีฬาแอโร
บิค  สนามเปตอง  ห้องออกกําลงักาย  และรับสมคัรเป็นสมาชิก 
ชมรมศภุชลาสยั 

9. ส านักนายกรัฐมนตรี 
-กรมประชาสมัพนัธ์ 

-เผยแพร่สื่อเก่ียวกับผู้สูงอายุ รณรงค์ให้ประชาชน และสื่อมวลชน
เห็นความสําคญัของผู้สงูอายใุนรูปแบบตา่งๆ 

10. กระทรวงพาณิชย์ 
-กรมพฒันาธุรกิจการค้า/ 
สถาบนัฝึกอบรมธุรกิจการค้า 

- อบรมด้านการจัดการ  การตลาด และนําสินค้าร่วมจําหน่ายใน
งานตา่งๆ 

11. กระทรวงยุตธิรรม 
-กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
 

- ให้คําแนะนํา  ปรึกษา  ความรู้ทางกฎหมาย จัดหาทนายความ
ช่วยเหลือ  สนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือว่าความแก้
ต่างคดี และได้รับความดูแลจากอาสาสมัครคุ้ มครองสิทธิ  และ
เสรีภาพในพืน้ท่ี 

12. กระทรวงการคลัง 
-กรมสรรพากร 

- ผู้ เลีย้งดูบิดามารดา  ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ จํานวน  
30,000  บาทตอ่ผู้สงูอาย ุ 1  คน 
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13. -กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
-กระทรวงเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร 

- ยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าเข้าชมสถานท่ี จํานวน  257  แห่ง  เช่น  
พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ  อทุยานประวตัิศาสตร์  
สวนสตัว์ โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ  เป็นต้น 

14. กระทรวงคมนาคม 
-การรถไฟแห่งประเทศไทย 
-การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 
แห่งประเทศไทย 
-บริษัท  ระบบขนส่งมวลชนจํากัด 
(มหาชน) 
-องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ  
(ขสมก.) 
-บริษัท  ขนสง่  จํากดั (บขส.) 

-ลดค่าโดยสารทุกชัน้ตลอดทาง  ทุกสาย (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) 
เฉพาะเดือนมิถุนายน-กนัยายน  โดยผู้สูงอายุไม่ต้องเข้าแถวรอซือ้
ตั๋ว  มีท่ีนั่งรอรับตั๋ว พนักงานช่วยยกสัมภาระ ปฐมพยาบาลเมื่อ
เจ็บป่วย 
-ลดคา่โดยสารคร่ึงราคา 
- จดัลิฟต์บริการ  ท่ีสถานีหมอชิต  สยาม  อโศก อ่อนนุช  และช่อง
นนทรี 
-ลดค่าโดยสารคร่ึงราคา (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ตลอดวนั  และมีท่ี
นัง่สํารองเฉพาะ 
-ลดคา่โดยสารคร่ึงราคา (ไมร่วมคา่ธรรมเนียม)  
จดัท่ีนัง่พกัผ่อนและห้องสขุา 

15. -การบินไทย 
-การบินกรุงเทพ  
(บางกอกแอร์เวย์) 
-สายการบินนกแอร์/แอร์เอเชีย 
-ท่าอากาศยานทกุแห่ง 

-ลด ค่า โ ดย ส าร   1 5 %  เฉ พ าะ ชั น้ป ร ะห ยัดแ ล ะ เ ท่ี ยว บิ น
ภายในประเทศ  อํานวยความสะดวกขึน้เคร่ืองเป็นลําดบัแรก 
-ลดค่าโดยสาร  5%  ชัน้ประหยัด  เฉพาะเท่ียวบินภายในประเทศ  
อํานวยความสะดวกขึน้เคร่ืองเป็นลําดบัแรก 
-อํานวยความสะดวกขึน้เคร่ืองเป็นลําดบัแรก 
-จดับริการสิ่งอํานวยความสะดวก  ได้แก่  ลิฟต์  โทรศพัท์  ทางลาด  
ห้องสขุา  มมุพกัผ่อน 

16. -ท่าเรือข้ามฟากทกุแห่ง -มีเจ้าหน้าท่ีอํานวยความสะดวก  ความปลอดภยั 
และประชาสมัพนัธ์เส้นทาง 

17. -การทางพิเศษแห่งประเทศไทย -จดับริการห้องนํา้เฉพาะดา่นดินแดง  ดา่นสขุมุวิท 62 
และดา่นบางนา 

 

นอกจากนี ้ยังมีภารกิจของหน่วยงานอ่ืนๆ ในเร่ืองทําหน้าท่ีพิทักษ์  คุ้มครองสิทธิแก่ผู้ สูงอายุ
ทางด้านกฎหมาย เช่น กระทรวงยตุิธรรม รวมทัง้หน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีในการศึกษาวิจยั เผยแพร่ความรู้
แหล่งวิชาการเก่ียวกับ ซึ่งมีผลงานแพร่หลายทัง้ใน และต่างประเทศ เช่น วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นต้น 
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3 ก���))���!�*�� +�,���ก!!)�-�, . ������� 2541 ������������ !"��������	 
4 ก�!�/ก0�1	23�ก02#��������	45�5-*)-���	�ก,� 10 �& �.�. 2539 ������� 2541 ������������ !"��������	 
5 !�)�51�8�9�����,$��:3#�,5���,��;"�ก-*��ก���	
�����������	45� �.�. 2530 < 

2540  
������� 2541 ������������ !"��������	 

6 !�)�51�8�9�����,$��:3#�,5���,��;"�ก-*��ก���	
�����������	45� �.�. 2530 < 
2540 (�39) 2) 

������� 2541 ������������ !"��������	 

7 1�9)��ก�!1�8ก!���	
�����������	�%��!�� ��). 1�9)�� 2542 ������������ !"��������	 
8 1�9)��ก�!1�8ก!���	
�����������	�%��!���$������5-*��;�!2�	
 1�9)�� 2542 ������������ !"��������	 
9 !�����3ก�!8%���,����B1!�ก�!�	
������*���������	���*��C��& ��������	��ก3 

2542 
������� 2542 ������������ !"��������	 

10 :��58����������D�� �� E�����0�45� MMSE-THAI 2002 ������� 2542 ������������ !"��������	 
11 9 �!#ก�!���*��-�-�8C����������	 ������� 2542 ������������ !"��������	 
12 ก�!��N���ก2O"�-D��8:3#�%�!�$1	2����-�, ��������	 �& 2542 ������� 2542 ������������ !"��������	 
13 B!1��C���������	 1�9)�� 2543 ������������ !"��������	 
14 1�9)��ก�!8�:3���P��������	!#�#�	85��� 1�9)�� 2543 ������������ !"��������	 
15 �	�� ,�� 	C���������	 1�9)�� 2543 ������������ !"��������	 
16 B!1Q��C���������	 1�9)�� 2543 ������������ !"��������	 
17 B!1 �C���������	 1�9)�� 2543 ������������ !"��������	 
18 ก�!�%�!�$1	2����-�, ��������	45� �& 2543 ������� 2543 ������������ !"��������	 
19 B1!�ก�!�%�!�$���#�)�����*�)��������	45� 2543 ������� 2543 ������������ !"��������	 
20 !�����3ก�!8%���,����B1!�ก�!�	
������*���������	���*��C��& 

��������	��ก3 
������� 2543 ������������ !"��������	 

21 (!9��) �!#!������� ,��������	 �3�กก�! �� 	3 :3#1��)��R�)� ������� 2543 ������������ !"��������	 
22 !������!#$%��& 2542 - 2543 ������� 2543 ������������ !"��������	 
23 � !-�)�!��)�!!�!������ก0-�2 1�9)�� 2544 ������������ !"��������	 
24 Older persons in Thailand 2004 ������� 2544 ������������ !"��������	 
25 ก�!�%�!�$1	2����-�, ��������	45� �& 2544 ������� 2544 ������������ !"��������	 
26 ก�!��กก%�3��ก�����*��	
����%��!����������	 ������� 2545 ������������ !"��������	 
27 ก�!�/ก0�:��1�8ก!��:3#���#B����ก�!��������	45� �.�. 2545 ������� 2545 ������������ !"��������	 
28 ก�!��กก%�3��ก��5�*�4�:3#�E��#B!1��������	 1�9)�� 2545 ������������ !"��������	 
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29 ����!5�*�4�:3#�E��#B!1��������	 1�9)�� 2545 ������������ !"��������	 
30 ก�!��กก%�3��ก��5�*�4�:3#�E��#B!1��������	 1�9)�� 2545 ������������ !"��������	 
31 ก�!8�:3�	
��� ����C����������	 1�9)�� 2546 ������������ !"��������	 
32 ��8�3��ก�! !�$!9��ก��:3#ก�!8�:31���� ������� 2546 ����"�)�8_$�!#���`!��

��2����! ���*���������	 
33 ������	
���:3#ก�!�a,�� , ��%��!����������	 ������� 2548 ������������ !"��������	 
34 )� !b��ก�!C���!,ก�!�	
�����������	 ������� 2548 ������������ !"��������	 
35 1�9)��:��5��ก�!8�:3!�ก0�B!1���� 1�9)�� 2548 ����"�)�8_$�!#���`!��

��2����! ���*���������	 
36 1�9)���9���!,)�	
����%��!����������	 1�9)�� 2548 ����"�)�8_$�!#���`!��

��2����! ���*���������	 
37 ก�!8�:3B!1��������	:������
��,�� ������� 2548 ������������ !"��������	 
38 1�9)��ก�!��!)ก�!� !-�)1��)�!��)�)�*��
����9���������	 1�9)�� 2548 ����"�)�8_$�!#���`!��

��2����! ���*���������	 
39 1�9)��ก�!8�:3���P��!#�#�	85��� 1�9)�� 2548 ������������ !"��������	 
40 1�9)���	
����!#$%� ����������	 1�9)�� 2549 ������������ !"��������	 
41 :��5������a,�� ,ก�!$�8ก,$ก!!)5��ก���%��!����������	ก��B!1���C$ ������� 2549 ������������ !"��������	 
42 :��5������a,�� , ก�!�c��ก�� ก�!1�8ก!�� :3#���1��!#�#�!,*):!ก
��

B!1������� B!1�3�8�3��8���C$ :3#B!1)#�!_�C���������	 
������� 2549 ������������ !"��������	 

43 :��5������a,�� , ก�!8�:3B����%���8 B!1������� B!11��)8��B3�, ��� 
:3#���#4
)��C��3��8,8�ก ,�%��!����������	 

������� 2549 ������������ !"��������	 

44 :��5������a,�� ,ก�!$�8ก,$ก!!)5��ก�� (Physical Activity) �%��!����������	 ������� 2549 ������������ !"��������	 
45 !������!�*��!��:��ก�!��กกก%�3��ก��C��D%��%��!����������	 ������� 2549 ������������ !"��������	 
46 B1!�ก�!�,$��ก�!�%�!�$:3#�/ก0����#�	
���
����������	  

4 ��1 
��45� 
����,$�� 2549 ������������ !"��������	 

47 ก�!��กก%�3��ก���%��!����������	 
���
9����*�) 1�9)�� 2550 ������������ !"��������	 
48 B!1��8
�� ��8�
9� C���������	 1�9)�� - ������������ !"��������	 
49 B!11��)8��B3�, ���C���������	 1�9)�� - ������������ !"��������	 
50 1�9)��ก�!��กก%�3��ก��
�D���D�b���%��!����������	 1�9)�� - ������������ !"��������	 
51 1�9)��ก�!�!#�),����#B����ก�!C���������	 1�9)�� - ������������ !"��������	 
52 1�9)��ก�!8�:3���P��������	!#�#�	85����%��!���!#���� 1�9)�� - ������������ !"��������	 
53 1�9)��ก�!��กก%�3��ก����D�b���%��!����������	 1�9)�� - ������������ !"��������	 
54 ����!���*����������	 1�9)�� - ������������ !"��������	 
55 ก�!��กก%�3��ก���%��!����������	 !%�4)���� 1�9)�� - ������������ !"��������	 
56 1�9)��ก�!�!�����!,)�	
�����������	C��	)�� 1�9)�� - ������������ !"��������	 
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57 ������#�3_8C���������	 1�9)�� - ������������ !"��������	 
58 B!1)#�!_�C���������	 1�9)�� - ������������ !"��������	 
59 B!1�3�8�3��8���C$C���������	 1�9)�� - ������������ !"��������	 
60 ก���!,��!3)�!�2���*��	
���C����������	 1�9)�� - ������������ !"��������	 
61 B!1�)�����*�)C���������	 1�9)�� - ������������ !"��������	 
62 ก�!C����C���������	 1�9)�� - ������������ !"��������	 
63 �)	8���5/ก�	
����!#$%� ����������	 1�9)�� - ������������ !"��������	 
64 FAMLIY MEDICINE MEETING NEW CHALLENGES ������� - ������������ !"��������	 
65 3ก�!�%�!�$���#�	
���:3#ก�!��กก%�3��ก��
����������	 ������� - ������������ !"��������	 
66 b��
��)�3��������	45� ������� - ������������ !"��������	 
67 �����5-*���9��C���������	 ������� - ������������ !"��������	 
68 ���#B����ก�!C���������	 ������� - ������������ !"��������	 
69 ก�!8�:3���P�����#�)�����*�)�%��!���!#���� ������� - ������������ !"��������	 
70 B1!�ก�!�5,8�!#�ก-�! ,�)�8_$�9� 100 �& ������� - ������������ !"��������	 
71 ก�!8�:3���P�����#�)�����*�)�%��!���	13�ก!��;�!2�	
 ������� - ������������ !"��������	 
72 ก�!8�:3!�ก0�B!1��������	8���ก�!:�5�"5���3��ก�%��!���	13�ก!5��

ก�!:�5�":3#��;�!2�	
 
������� - ������������ !"��������	 

73  %�!������� !"��������	 ������� - ������������ !"��������	 
74 :��58��������)�����D�� �� 7 ��5- (E�����0�45�) �1!�*��)�� - ������������ !"��������	 
75 ��)�� 1!/*�q-ก E�����������	 1�9)�� - ����"�)�8_$�!#���`!��

��2����! ���*���������	 
76 ���*�!���,D)�������� !9�)C�9C$�	
����9����ก ������� - ก��5�� ��;�!2�	
  

ก!)���)�� 
77 �,D):��) 1�9)�� ก�!8�:3�	
����9����ก8��� ���� �%��!���������� ������� - ก��5�� ��;�!2�	
  

ก!)���)�� 
78 1�9)�� ก�!�9���!,)�	
�����������	C��	)�� 1�9)�� - ก!)ก�!:�5�" 
79 1�9)�� 1��)!���ก-*��ก���	
������)��
����������	 1�9)�� - ก!)ก�!:�5�" 
80 1�9)����������	E����)��!2" 1�9)�� - �%���ก�,)�"��*�r 
81 ก�!8�:3 ����C����5�� ������� - �%���ก�,)�"��*�r 
82 ก�!8�:3��������C��	)��: !#�� �3�กก�! :3#:��5���a,�� , ������� 2552 �������,$��:3#��N��

!#���	
����	)��(���.) 
83 ก�!��N��!#��8�:3��������	 ������� 2552 ���. 
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