


 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
ระดับชาติ คร้ังที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1  

Community Social Development (CSD) สัมพันธ์ 
หัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
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ณ  ณ อาคารหอประชุม 48 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 

จัดโดย 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์  
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คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มูลนิธิม่ันพัฒนา  

และ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1  
Community Social Development (CSD)  
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กองบรรณาธิการ  : ผศ.ดร.โกนฏิฐ์  ศรีทอง٠รศ.ดร. วิวัฒน์ หามนตรี٠ผศ.ดร. อุบลวรรณา ภวกานันท์ 
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  พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ٠พระปลัดสมชาย ปโยโค,ดร.٠พระสุกิจจ์  สุจณิฺโณ 

แบบปก – รูปเล่ม  :  บริษัท จ.เจรญิ อินเตอร์พริ้น (ประเทศไทย) จ ากัด  
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การดูแลสขุภาพของผู้สูงอายุในชมรมชวนชมของเทศบาลต าบลลานกระบือ 
อ าเภอลานกกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

Health Care of the Elderly in Chuan-chom Club of  
Lan Krabue District Municipality, LAN Krabue District, Kamphaeng Phet 

Province. 
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สิริพร กันสุข1, ชิดแดน เชื้อเมืองพาน1, รัชนาท คุ้มทอง1, อรรถพล ศรีขุนด่าน1 และ อิสสราพร กล่อมกล  านุ่ม2 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรื อง การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมชวนชมเขตเทศบาลลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื อศึกษาสถานการณ์การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล
ลานกระบือ 2) เพื อศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมชวนชมที ด าเนินการโดยเทศบาลต าบลลาน
กระบือ โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย คือ ผู้สูงอายุในชมรม
ชวนชมเขตเทศบาลต าบลลานกระบือ เจ้าหน้าที ในชมรมและหัวหน้าฝ่ายจัดกิจกรรม รวมทั้งสิ้นจ านวน 20 คน 
ใช้วิธีการเจาะจงในการเลือกผู้ให้ข้อมูลและเครื องมือที ใช้ในการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย ใช้แบบ
สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นการมุ่งค้นหาค าอธิบายปรากฏการณ์ที เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนในแง่ของความเกี ยวข้องตัวแปรต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า  (1) สถานการณ์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุใน
ชมรมชวนชมเขตเทศบาลต าบลลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชรนั้นพบว่าการดูแลผู้สูงอายุเกิดขึ้นจากทั้ง 
ผู้สูงอายุดูแลตนเอง ครอบครัวท าหน้าที ดูแลและมีระบบการดูแลโดยชุมชน เช่น อสม. สาธารณสุข หรือแม้แต่ 
เทศบาลต าบล ในการท ากิจกรรมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชมรมผู้สูงอายุ (2) ในส่วนของรูปแบบการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุในชมรมชวนชมเขตเทศบาลต าบลลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า มีการใช้กิจกรรม
เพื อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกก าลังกาย เช่น ล าไม้พอง เต้นแอโรบิค บริหารกล้ามเนื้อแขนและขา มีการตรวจ
สุขภาพประจ าเดือน สิ้นเดือนของทุกเดือนหรือในทุกวันอังคาร เริ มจากวัดความดัน น้ าหนัก ส่วนสูง เช็ค
ร่างกายโดยรวมและเช็คตามประวัติการรักษา มีการให้ผู้สูงอายุในชมรมเฝ้าดูแลซึ งกันและกันภายในชมรม 
และมีการเตรียมรับมือจากเหตุการณ์ที จะเกิดขึ้น 
ค าส าคัญ :  สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุ, รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
 
 

                                                 
1
 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการพัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ที่มาและความส าคัญ 

วิถีชีวิตของมนุษย์หรือลักษณะตามธรรมชาติของมนุษย์ ก็คือการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และจ าเป็นที 
จะต้องพึงพาอาศัยบุคคลอื นๆ เช่น เมื อแรกเกิดต้องอาศัยพ่อแม่พี น้องคอยเลี้ยงดู และเมื อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็
จะต้องต้องมีสัมพันธ์กับเพื อน ครูอาจารย์ และบุคคลอื นที เกี ยวข้องหรือที เรียกว่ากันโดยทั วไปว่า “สังคม”  ค า
ว่า “สังคม” หมายถึง กลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป อาศัยอยู่รวมกันเป็นระยะเวลายาวนานอย่างต่อเนื อง ใน
บริเวณหรือพ้ืนที แห่งใดแห่งหนึ งมีอาณาเขตที ชัดเจน และมีการปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างมีระเบียบและแบบแผน 
ภายใต้วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมที สอดคล้องกัน ตลอดจนสามารถเลี้ยงตนเองได้ตามสมควรแกอัตภาพ และ
ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้สูงวัย เมื อปีพ.ศ.2559 ประเทศไทยมี
ประชากรทั้งหมด 65.72 ล้านคน  ชาย 32.28 ล้านคน หญิง 33.44 ล้านคน(ข้อมูลตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ณ วันที  24 กุมภาพันธ์ 2559) มีสัดส่วนวัยเด็กร้อยละ 17.82 วัยท างานร้อยละ65.67 
และวัยผู้สูงอายุร้อยละ 16.90 อัตราการเจริญพันธุ์รวมของประชากรไทยในปี 2560 อยู่ที  1.59 ซึ งต  ากว่า
ระดับทดแทน โดยคาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงตลอดช่วงแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที  12-15 (พ.ศ.2579) 
เหลือเพียง 1.35 ในปี 2579 และการเปลี ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วของ
ประเทศไทย เนื องมาจากการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์หรือการเกิดน้อยลง และอัตราการตายลดลง คนไทย
อายุคาดเฉลี ยยืนยาวขึ้น การเปลี ยนแปลงท าให้รูปแบบของภาวะโรคเปลี ยนจากโรคติดเชื้อไปเป็นโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง ถ้าหากไม่ด าเนินการใดๆในการเพิ มอัตราการเกิดของประชากร จะส่งผลให้โครงสร้างประชากรไทย
เปลี ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื อสิ้นสุดการแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ  ฉบับที 12 
(2560 - 2564)  

สภาพทั วไปของเทศบาลลานกระบือ อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร เดิมที อ าเภอลานกระบือ 
เรียกว่าลานควาย เพราะมีสัตว์ป่ามากมาย และเพื อประโยชน์ของท้องถิ นให้มีความเจริญก้ าวหน้าโดย
เปลี ยนแปลงเป็นเทศบาลลานกระบือ ในปัจจุบัน สภาพทั วไปผู้สูงอายุอยู่บ้านเฉยๆ และถูกลูกหลานทิ้ง  ท าให้
จิตใจและร่างกาย ไม่มีความสุขเกิดความทุกข์และเกิดโรคต่างๆตามมา ชมรมผู้สูงวัยเทศบาลต าบลลานกระบือ 
ได้รวมกลุ่มร่วมกันท ากิจกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เริ มแรกใช้สถานที ของวัดแก้วสุริย์ฉายเป็นที รวมกลุ่ม ชมรมผู้
สูงวัยได้อยู่ในความดูแลของชมรมดอกบานชื นภายใต้การส่งเสริมของโรงพยาบาลลานกระบือ แต่เกิดปัญหา
เนื องจากบางครั้งทางวัดมีกิจกรรมซึ งตรงกับวันที ทางชมรมมีกิจกรรม ทางเทศบาลได้เห็นถึงความส าคัญของผู้
สูงวัยจึงแก้ไขปัญหาโดยการสร้างอาคารอเนกประสงค์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ขึ้นมาเพื อเป็นศูนย์ชมรมผู้
สูงวัยด้วยงบประมาณ 11,995,000 บาท เมื อปี พ.ศ.2552 และชมรมผู้สูงวัยก็ได้ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื อง
เรื อยมา และกระทั งในปี พ.ศ.2557 ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยได้เปลี ยนเป็นชมรมชวนชมจนถึง
ปัจจุบัน  

ผู้สูงวัยถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของสังคมที มีคุณค่ายิ งเนื องจากผ่านประสบการณ์มามาก และเคยเป็น
ก าลังส าคัญของสังคมมาก่อน  และได้ท าคุณประโยชน์แก่สังคมมากมาย  จ าเป็นอย่างยิ งที คนรุ่นหลังจะต้องให้
ความส าคัญ  ทั้งทางสุขภาพจิต สุขภาพกาย เป็นการเชิดชูเกียรติให้ผู้สูงวัยสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี

249



  

 

ความสุข ในประเทศไทยถือเอาอายุ 60 ปี เป็นเกณฑ์ในการเข้าสังคมผู้สูงอายุ ตามเกณฑ์ที ประชุมสมัชชาโลก
ว่าด้วยผู้สูงวัยให้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุ ดังนั้น การเข้าสู่การเป็นผู้สูงวั ยเป็นสัญลักษณ์ของการ
เปลี ยนแปลงในลักษณะการสูญเสีย ท าให้ผู้สูงวัยต้องเผชิญกับการเปลี ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่าง
กะทันหัน ปัญหาดังกล่าวยังส่งผลกระทบไปถึงครอบครัวและสังคมอีกด้วย ด้านครอบครัวต้องรับภาระดูแลผู้
สูงวัยที สุขภาพร่างกายเสื อมลง สภาพจิตใจเปลี ยนแปลงไป อาจเกิดปัญหาการปรับตัวระหว่างผู้สูงวัยกับบุตร
หลาน ซึ งส่งผลต่อสัมพันธภาพในครอบครัวได้ ส่วนด้านสังคม รัฐต้องรับภาระดูแลผู้สูงวัยที ไม่สามารถดูแล
ตัวเองได้ ซึ งนับวันจะมีจ านวนเพิ มมากขึ้น สิ งส าคัญที สุดที จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก็คือตัวผู้สูงวัยเอง ที 
จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื อจะใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม  

เทศบาลต าบลลานกระบือ(ได้เห็นถึงความส าคัญของปัญหา จึงได้จัดผลักดันและสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและเป็นชมรมผู้สูงอายุที มีความเข็มแข็งจนได้รับให้เป็นชมรมผู้สูงอายุเข็มแข้ง
ต้นแบบของภาคเหนือตอนล่างและได้รับรางวัลชมรมผู้สูงอายุดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพระดับเขตรัฐมนตรี
ช่วยกระทรวงสาธารณสุขโดยพบว่ามีการสนับสนุนให้เกิดชมรมผู้สูงอายุ ซึ งเป็นชมรมที มีความเข้มแข็งได้รับ
รางวัล  1.เป็นชมรมผู้สูงอายุคุณภาพดีเด่นระดับเขต  2.องค์กรที ท าประโยชน์ด้านผู้สูงอายุดีเด่น  (ส านักงาน
เทศบาลต าบลลานกระบือ, 2559)  

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสถานการณ์การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและรูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
ในชมรมผู้สูงอายุเขตเทศบาลต าบลลานกระบือ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เพื อเป็น
รูปแบบที เหมาะสมต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ รองรับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุในอนาคต เพราะสังคมไทยใน
ปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุที มีจ านวนของผู้สูงอายุเพิ มมากขึ้น และ ทั้งนี้จากที ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที มี
มากขึ้น ช่วยให้คนมีอายุยืนขึ้น จากการคุมก าเนิดและสถานภาพทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้การมีบุตรลดลงอย่าง
ต่อเนื อง ซึ งผู้สูงอายุเป็นบุคคลที ต้องพึ งพา มีปัญหาจากการเสื อมถอยของร่างกายซึ งเป็นไปตามธรรมชาติตาม
วัยที เพิ มมากขึ้น รวมทั้งการมีโรคเรื้อรังต่างๆซึ งมักเกิดในช่วงสูงวัยเช่น เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง จากการ
ขาดการเคลื อนไหวและการออกก าลังกาย จากปัญหาสุขภาพ การมีรายได้ลดลง หรือไม่มีรายได้ และมีปัญหา
สุขภาพจิต เพราะเป็นวัยแห่งการพลัดพรากสูญเสีย ดังนั้นจึงเป็นวัยที ต้องมีการดูแลเฉพาะแตกต่างจากวัยอื นๆ 
เพื อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้พอสมควรกับวัย มีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่า งกายและจิตใจ เพื อลด
ปัญหาของผู้สูงอายุเอง ของครอบครัว และของสังคม จึงท าให้กลุ่มของผู้วิจัยต้องการศึกษาสถานการณ์และ
รูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจึงได้ค้นหาพ้ืนที ในการศึกษาจึงได้กลุ่มเป้าหมายเป็นเทศบาลต าบลลาน
กระบือ เพราะในพ้ืนที นี้มีชมรมผู้สูงอายุที มีความพร้อมที มีการรวมกลุ่มกันในการท ากิจกรรมในการดูแลรักษา
สุขภาพและการออกก าลังกายของผู้สูงอายุ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  (Research Objectives)  
1. เพื อศึกษาสถานการณ์การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร 
2. เพื อศึกษารูปแบบการดูแลสขุภาพของผู้สูงอายุในชมรมชวนชมที ด าเนินการโดยเทศบาลต าบลลาน
กระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ขอบเขตการของการวิจัย  
1.ขอบเขตเชิงเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาสถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุและรูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
ในชมรมเขตเทศบาลต าบลลานกระบือ อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร จึงก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้
ดังนี้ 

 
2.ขอบเขตเชิงพื้นที่   

ชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลลานกระบือ อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
 

3.ขอบเขตเชิงผู้ให้ข้อมูล  
ผู้ให้ข้อมูลที ศึกษาในครั้งนี้ เป็นผู้สูงอายุที เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมในเขตเทศบาลต าบลลานกระบือ 

อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ที มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  
1. ผู้สูงอายุในชมรม จ านวน 15 คน เป็นที ไว้วางใจของคนในชมรมและมีบทบาทหน้าที ในการ

ช่วยกิจกรรมในชมรม 
2. เจ้าหน้าที ในชมรม             จ านวน  4 คน 
3. หัวหน้าฝ่ายจัดกิจกรรมชมรม จ านวน  1 คน 

 
4.ขอบเขตเชิงระยะเวลา 

เริ มท าการศึกษาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2560 – 30 กันยายน  2560 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าวิจัยเรื อง รูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมชวนชมเขต
เทศบาลต าบลลานกระบือ อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้  

1. รูปแบบวิจัย 
2. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
3. เครื องมือใช้ในการวิจัย  
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การดูแลสุขภาพ 

ผู้สูงอายุ
ในชมรม 

รูปแบบการดูแล
สุขภาพผูสู้งอาย ุ

ผู้สูงอายสุามารถอายุ
ในสังคมได้อยา่งมี

ความสุขตามอัตภาพ 

การดูแลผูสู้งอายุด้วยตัวผู้สูงอายเุอง หมายถึง จะท า
อย่างไรให้ผูสู้งอายุมีคณุภาพชีวิตที ดีคือผู้สูงอายุที มคีวามสุขความ
พอใจตามอัตภาพ สามารถท าประโยชน์ท้ังต่อตนเอง ต่อผู้อื น ต่อ
ชุมชน และต่อสังคมเพื อที จะน าไปสู่การได้รับค ายกย่องและ
สรรเสริญจากสังคมโดยรวม สิ งส าคัญที จะท าให้ผูสู้งอายุมีชีวิตที เป็น
สุขคือการมีคณุภาพชีวิตที ด ี

การดูแลภายในครอบครัว คือ  การให้ความดูแลเอาใจใส่
แก่ผู้สูงอายุในปัจจัยสี  ไม่ว่าจะเป็นการให้อาหาร เสื้อผ้า จดัที อยู่
อาศัย การดูแลสุขภาพ รักษาพยาบาล รวมทั้งการใหเ้งิน การดูแล
เอาใจใส่ทั้งด้านร่างกายจติใจ เป็นต้น 

การดูแลโดยชุมชน เพื อสร้างจิตส านึกให้คนในชุมชนการ
เกิดการแกไ้ขปัญหา ระดมความรว่มมือและพัฒนาบริการต่างๆ 
ใหแ้ก่สมาชิกในชุมชนของตนระหว่างผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน 
องค์การ และสถาบันทางสังคมต่างๆ ซึ งมีรูปแบบและลักษณะ
บริการแตกต่างกัน  
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1. รูปแบบวิจัย 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นวิธีค้นหาความจริงจากเหตุการณ์ และ

สภาพแวดล้อมที มีอยู่ตามความเป็นจริง โดยพยายามวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์กับสภาพแวดล้อม 
เพื อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Insight) จากภาพรวมของหลายมิติ ความหมายนี้จึงตรงกับความหมาย
ของการวิจัยเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Research) ซึ งปล่อยให้สภาพทุกอย่างอยู่ในธรรมชาติ ไม่มีการจัด
กระท า (Manipulate) สิ งที เกี ยวข้องใดๆเลย 

2. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

2.1 ประชากร 
ประชากรที ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ งเป็นสมาชิก  ชมรมผู้สูงอายุ

ของโรงเรียนสร้างสุขเทศบาลต าบลลานกระบือ อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ซึ งมีจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด 250 คน ในช่วงเวลา ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2560 ใช้ตารางกลุ่มตัวอย่าง 
Krejcie & Morgan ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 20 คน โดยวิธีการเจาะจงผู้สูงอายุในชมรม จ านวน 15 คน 
เจ้าหน้าที ในชมรม  จ านวน  4 คน หัวหน้าฝ่ายจัดกิจกรรมของชมรม จ านวน  1 คน ด้วยเหตุเป็นที ไว้วางใจ
ของคนในชมรมและมีบทบาทหน้าที ในการช่วยกิจกรรมในชมรม  

2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้ให้ข้อมูลที ศึกษาในครั้งนี้ เป็นผู้สูงอายุที เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมในเขตเทศบาลต าบลลานกระบือ 
อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ที มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  

1. ผู้สูงอายุในชมรม  จ านวน 15 คน ซึ งเป็นที ไว้วางใจของคนในชมรมและมีบทบาทหน้าที ใน
การช่วยกิจกรรมในชมรม 

2. เจ้าหน้าที ในชมรม    จ านวน  4 คน 
3. หัวหน้าฝ่ายจัดกิจกรรมชมรม  จ านวน  1 คน 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

1. แบบสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้าง 
  2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group)  

เครื องมือที ใช้ในการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย ใช้แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม แบบไม่มี
โครงสร้าง เป็นการมุ่งค้นหาค าอธิบายปรากฏการณ์ที เกิดขึ้นกับผู้เรียนในแง่ของความเกี ยวข้องตัวแปรต่างๆ 
โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือแนะน าตัวจากมหาวิทยาลัยเพื อติดต่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์

และการตอบแบบสนทนากลุ่มจากชมรมผู้สูงอายุ ที คัดเลือกไว้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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 2. ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบการสนทนากลุ่มไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบ 
ตามก าหนดวันและเวลาที ได้นัดหมายกับชมรมผู้สูงอายุของโรงเรียนสร้างสุข เขตเทศบาลต าบลลานกระบือ 
อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ที เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

3. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสัมภาษณ์และแบบการสนทนากลุ่มท้ังหมดแล้วเลือกเอาเฉพาะฉบับที สมบูรณ์
เพื อน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 

 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้เวลาตีความ การจ าแนกชนิดหมวดหมู่ วิเคราะห์ เปรียบเทียบลักษณะข้อมูลการ
หาความเกี ยวโยงของปรากฏการณ์และขั้นตอนต่างๆ หารหาค าอธิบาย การสังเคราะห์  

อภิปรายผลการวิจัย 
1. สถานการณ์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลลานกระบือ  

1.1 ด้านผู้สูงอายุดูแลตัวเอง   
ลักษณะโดยทั วไปผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต อันเนื องมาจากการเสื อมสมรรถภาพ

ตามอายุที มากขึ้น ซึ งผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้พอสมควรกับวัย มีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ เพื อลดปัญหาของครอบครัว และสังคม ผู้สูงอายุดูแลตนเองประกอบด้วยการดูแลในด้านอาหาร ด้าน
การเคลื อนไหวร่างกาย การออกก าลังกาย ด้านสุขภาพจิต และด้านสิ งแวดล้อม นอกจากนี้ การดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้สูงอายุนั้นจ าเป็นที จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื องการดูแลสุขภาพตั้งแต่ยังไม่เจ็บป่วย เพื อ
บ ารุงรักษาตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรง และรู้จักที จะป้องกันตนเอง ไม่ให้เกิดโรคและ เมื อเจ็บป่วยก็รู้วิธีการที จะ
รับมือกับปัญหาที พบเจอเบื้องตนจนหายเป็นปกติ หรือถ้าอาการหนักรับมือไม่ไหวก็ควรไปพบแพทย์  

บริบทโดยรวมของคนชุมชนลานกระบือผู้สูงอายุดูแลตัวเอง มีการปลูกผัก ค้าขาย บางคนก็อยู่บ้าน
เฉยๆ และถูกลูกหลานทิ้ง  ท าให้จิตใจและร่างกาย ไม่มีความสุขเกิดความทุกข์และเกิดโรคต่างๆตามมา ทางอ
สม. และโรงพยาบาลจึงได้เชิญเข้าร่วมท ากิจกรรมกับทางชมรมท าให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมท า ได้ออกก าลังกาย 
ได้พูดคุยกับคนวัยเดียวกัน ดังบทสัมภาษณ์ดังนี้ 

“ก็จะดูแลสุขภาพตัวเองเป็นประจ าเสมอเลือกกินอาหารที เหมาะสมกับร่างกายที เหมาะกับตัวของเรา
บางทีก็หาเวลาไปออกก าลังกายหรือในบางครั้งก็ออกไปหาเพื อนบ้านไปพูดคุยกับคนที รู้จักเพื อเป็นการผ่อน
คลายให้กับตัวเองด้วย” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  1 สุทัศ มณีขติยะ, เพศชาย ,อายุ 66 ปี , อาชีพเกษตรกร,วันที  
29 สิงหาคม 2560) 

“กินอาหารที มีประโยชน์ เดินออกก าลังกายบ้าง มีการพบปะกับเพื อนบ้าง ท ากิจกรรมกับลูกหลาน
บ้างและพักผ่อนให้เพียงพอ” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  2 เสริม พิลึก, เพศหญิง ,อายุ 65 ปี ,อาชีพเกษตรกร,วันที  
29 สิงหาคม 2560) 
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“อาหารการกินก็หาเก็บแถวๆข้างบ้านไว้ท ากิน บ้างก็หาในนาในไร่ท ากินไปวันๆ บางครั้งปวดขาปวด
หลังก็หาซื้อยามากินไปวันๆ ว่างก็หางานท าถางหญ้าข้างบ้านเดินไปเล่นข้างบ้านกับเพื อนบ้าน” (ผู้ให้สัมภาษณ์
คนที  3 ศรี วงษ์เนตร, เพศชาย ,อายุ 74 ปี,อาชีพอยู่บ้านเฉยๆ,วันที  29 สิงหาคม 2560) 

“กินอาหารที มีประโยชน์ต่อร่างกาย  กินผักที ปลูกเอง  ดื มน้ าสมุนไพร  ออกก าลังกายวันล่ะนิ ดละ
หน่อย  เดินยืดเส้นยืดสายทุกวัน  ไม่ท าตัวให้เครียด  หลีกเลี ยงงานที หนักเกินไป ท างานที ตัวเองพอท าไหวและ
เข้าวัดท าบุญตักบาตร ท าจิตใจให้สงบ”(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  4 พเยาว์ พานทอง,เพศหญิง ,อายุ 67 ปี ,อาชีพ
ค้าขาย ,วันที  29 สิงหาคม 2560) 

“ดูแลตัวเองให้มีความสุขและสุขภาพร่างกายที แข็งแรง ปราศจากทุกข์ใดๆ ทั้งปวง บริโภคอาหารหลัก
ที ครบ 5 หมู่ ส่วนมากผู้สูงอายุจะบริโภคประเภทปลาและพืชผักใบเขียวโดยส่วนใหญ่ เพราะเชื อว่าจะท าให้
ร่างกายแข้งแรง มีอายุที ยืนยาว บางผู้สูงอายุก็จะมีการรับประทานอาหารเสริมเพื อสุขภาพที แข็งแรง ทานแล้ว
ชะลอวัยไม่ให้แก่เร็ว ทานแล้วผิวจะเต่งตึง ผู้สูงอายุแต่ละคนจะมีวิธีการดูแลตัวเองที แตกต่างกันออกไป” (ผู้ให้
สัมภาษณ์คนที  5 จ านง จิ้วนราย, เพศหญิง ,อายุ 68 ปี ,อาชีพหาของเก่าขาย,วันที  29 สิงหาคม 2560) 

“ตอนเช้าตื นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟัน กินกาแฟ ท ากับข้าวโดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะใช้เตาถ่านในการ
ท ากับข้าวโดยกับข้าวนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผัก ที สามารถหาเก็บบริเวณบ้านปลอดสารพิษ และรับประทาน
อาหารที มีประโยชน์และย่อยสลายได้ง่าย รับประทานยาตามที หมอสั งและออกก าลังกายสม  าเสมอและพักผ่อน
ให้เพียงพอ” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  6 เทียนชัย วัธรพงษ์อนันต์, เพศชาย ,อายุ 69 ปี ,อาชีพหัวหน้าฝ่ายบริการ
สาธารณะสุข,วันที  29 สิงหาคม 2560)  

“ตื นเช้ามาก็เดินรอบบริเวณบ้านเพื อเป็นการออกก าลังกายอย่างเบาแล้วก็รดน้ าต้นไม้บริเวณสวนหลัง
บ้านเพื อน าพืชผักนั้นมาท าเป็นอาหารเพื อจะได้กินผักปลอดสารพิษ จะท าให้ร่างกายไม่ต้องได้รับสารพิษแล้ว
จะได้มีร่างกายที แข็งแรง เข้าวัดท าบุญบ่อยๆจะได้มีจิตใจที ดี นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่นอนเกิน 4 ทุ่ม 
จะได้มีสุขภาพที ดีแข็งแรง” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  7 พิมพ์ เจริญสุข, เพศหญิง, อายุ 60 ปี,อาชีพ อสม. , วันที  
29 สิงหาคม 2560) 

“การบ าบัดตนเองเมื อมีมีความทุกข์ หรือมีความกังวลช่วยให้คุณมีความสุขในทุกสิ งเพียงเท่านี้ก็จะ
เป็นผู้สูงอายุที มีความสุขสมวัยและใช้ชีวิตมั นปลายอย่างคุ้มค่าเป็นบุคคลตัวอย่างแห่งความสุขให้กับลูกหลาน
ได้ นอกจากนี้ จะมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที แข็งแรง  เป็นบุคคลที น่าอิจฉาแม้ว่าอยู่ในวัยสูงอายุก็ตาม (ผู้ให้
สัมภาษณ์คนที  8 อุบล สายจิตร, เพศหญิง,อายุ 65 ปี ,อาชีพ ประธานชมรม,วันที  29 สิงหาคม 2560)   
 โดยสรุปคือ ผู้สูงวัยจะเริ มต้นจากการดูแลตนเอง โดยจะให้ความส าคัญกับการรับประทานอาหารที มี
ประโยชน์ ทานครบ 5 หมู่ ในบางรายได้ท าการปลูกผักไว้ทานเองเพื อหลีกเลี ยงสารเคมีที ปนเปื้อนมากับผัก 
นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังให้ความส าคัญกับการออกก าลังกายเพื อให้มีสุขภาพแข็งแรงควบคู่ไปกับการพักผ่อนที 
เพียงพอ ส่วนในแง่ของจิตใจผู้สูงอายุจะมีการออกไปพบปะพูดคุยท ากิจกรรมกับเพื อนบ้านหรือคนรู้จักเพื อให้
รู้สึกผ่อนคลายและหายเหงา  
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1.2 ด้านครอบครัวดูแลผู้สูงอายุ   
ลักษณะครอบครัวที มีผู้สูงอายุ อยู่ในความดูแล จ าเป็นต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติ และการ

เปลี ยนแปลงของผู้สูงอายุและตระหนักว่าความสูงวัยเป็นภาวะที จะต้องเกิดกับทุกคน การท าความเข้าใจความ
สูงวัย จะท าให้สมาชิกในครอบครัว สามารถปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม และน ามาซึ งความผาสุกของ
ผู้สูงอายุและสมาชิกทุกคนในครอบครัวด้วยเช่นเดียวกัน การดูแลผู้สูงอายุซึ งท าโดยครอบครัวจึงควรเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุคงไว้ซึ งความสามารถทางด้านร่างกายและส่งเสริมการท างานของระบบ อวัยวะต่างๆของ
ร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ สาระของการดูแลผู้สูงอายุ มี 4 ประเด็นหลักที จ าเป็น ได้แก่ 1) การดูแลด้าน
อาหาร 2) การออกก าลังกาย 3) ความเครียดและวิตกกังวล และ4) การป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายที อาจเกิด
ขึ้นกับผู้สูงอายุ สาระส าคัญทั้ง 4 ประการนี้เป็นสิ งจ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุทุกคน แต่หากผู้สูงอายุมีปัญหา
สุขภาพที เฉพาะเจาะจง เช่น มีปัญหาโรคเรื้อรัง หรือมีความพิการ ผู้สูงอายุเหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับการดูแล
มากขึ้นเป็นพิเศษ   

บริบทโดยรวมของคนชุมชนลานกระบือเกี ยวกับครอบครัวดูแลผู้สูงอายุนั้น โดยทั วไปแล้วก็จะท า
อาชีพการเกษตร ปลูกข้าว ปลูกอ้อย และก็ต้องมีหน้าที ที ต้องรับผิดชอบหลายอย่าง ค่ าใช้ภายในบ้าน และก็
ต้องดูแลคอยเอาใจใส่ผู้สูงอายุต้องแบ่งเวลาให้ได้  และก็ต้องคอยพาไปหาหมอตามนัด ดังบทสัมภาษณ์ดังนี้ 
 “ครอบครัวก็คอยดูแลเอาใจใส่สม  าเสมอไม่ละเลยเมื อมีปัญหาอะไรก็จะเข้ามาปรึกษาพูดคุยคลอด 
และทุกครั้งที ไม่สบายหรือต้องไปพบหมอลูกหลานก็จะพาไปหาหมอเสมอทุกครั้ง” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  1 สุทัศ 
มณีขติยะ, เพศชาย ,อายุ 66 ปี , อาชีพเกษตรกร,วันที  29 สิงหาคม 2560) 

“มาท ากับข้าวให้ มาท าความสะอาดบ้านให้ ดูแลเรื องค่าใช้จ่ายในบ้านให้” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  2 
เสริม พิลึก, เพศหญิง ,อายุ 65 ปี ,อาชีพเกษตรกร,วันที  29 สิงหาคม 2560) 

 “ลูกหลานก็ช่วยดูแลในเรื องอาหารการกินและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในครัวเรือน และก็พาไปหาหมอตาม
วันเวลาที หมอนัด” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  3 ศรี วงษ์เนตร, เพศชาย ,อายุ 74 ปี,อาชีพอยู่บ้านเฉยๆ,วันที  29 
สิงหาคม 2560) 

 “คอยดูแลทางด้านร่างกาย  อาหาร  ที อยู่อาศัย  และสุขภาพของผู้สูงอายุภายในบ้านคอยดูแลส่งเงิน
ให้ใช้   ท าอาหารให้กิน  พาไปตรวจร่างกาย  ดูแลจิตใจของผู้สูงอายุไม่ให้เครียด  ให้มีจิตใจร่าเริงอยู่เ สมอ  พู
คุยกับผู้สูงอายุท าให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกว่าเป็นภาระของครอบครัว” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  4 พเยาว์ พานทอง,เพศ
หญิง ,อายุ 67 ปี ,อาชีพค้าขาย ,วันที  29 สิงหาคม 2560) 

 “ครอบครัวควรที จะดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ วัยผู้สูงอายุก็จะเหมือนวัยเด็กอีกครั้ง คือ อยากได้ความรัก 
ความเอาใจใส่ คอยดูแลในด้านต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ค่อยพูดคุยถามสารทุกข์สุกดิบของท่าน เพราะจะท าให้
ผู้สูงอายุมีความสุข ปราศจากความทุกข์และโรคภัยต่าง ๆ ที จะเกิดขึ้น การดูแลผู้สูงอายุโดยผ่านกระบวนการ
จากครอบครัวจะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุจะดูมีความสุขและรอยยิ้มที สดใส ไม่กังวลและไม่เครียดในเรื องต่างๆ หรือ
สิ งต่างๆ” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  5 จ านง จิ้วนราย, เพศหญิง ,อายุ 68 ปี ,อาชีพหาของเก่าขาย,วันที  29 
สิงหาคม 2560) 
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 “การดูแลของผู้สูงอายุของครอบครัวนั้นจะดูแลผู้สูงอายุในด้านอาหารและด้านสุขภาพเพราะใน
ครอบครัวมีการท าอาหารมาให้ในตอนเช้าและบางครั้งที เจ็บป่วยก็จะเป็นคนดูแลพาไปรักษาในสถานที 
โรงพยาบาลหรือบางครั้งหมอนัดก็จะพาไปดูแลเอาใจใส่และบางครั้งก็พาไปท าบุญไหว้พระหรือเที ยวสถานที 
ต่างๆ เป็นการท าให้ผู้สูงอายุมีความสุขและลดความเครียดอีกด้วย” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  6 เทียนชัย วัธรพงษ์
อนันต์, เพศชาย ,อายุ 69 ปี ,อาชีพหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณะสุข,วันที  29 สิงหาคม 2560)  

 “จัดหาที อยู่อาศัยให้อยู่ด้วยกัน ให้เงินส าหรับค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจ าวันหาเครื องนุ่งห่มเสื้อผ้า
อุปกรณ์ต่างๆเพื อความสะดวก พาไปเที ยวในสถานที ต่างๆ เพื อให้เขามีความสุขความสนุกในการใช้
ชีวิตประจ าวัน จะท าให้ผู้สูงอายุนั้นต้องการอยากมีชีวิตไปนานๆ ไม่เบื อหน่ายในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน คุยกับ
ท่านบ่อยๆเพื อท าให้ลดระยะห่างในครอบครัว” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  7 พิมพ์ เจริญสุข, เพศหญิง, อายุ 60 
ปี,อาชีพ อสม. , วันที  29 สิงหาคม 2560) 

 “ครอบครัวดูแลผู้สูงอายุ ควรพาผู้สูงอายุไปผ่อนคลายตามสถานที ท่องเที ยวเพื อที จะให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิตที ดี  ไม่เครียด  ไม่เศร้า  ไม่เหงา  และไม่ควรใช้ค ารุนแรงต่อผู้สูงอายุ” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  8 อุบล 
สายจิตร, เพศหญิง,อายุ 65 ปี ,อาชีพ ประธานชมรม,วันที  29 สิงหาคม 2560)  
 โดยสรุปคือ ครอบครัวมีการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื องอาหาร สุขภาพ ที อยู่
อาศัย มีการพาผู้สูงอายุไปท าบุญไปเที ยวพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นครอบครัวท าให้ผู้สูงอายุมีความสุขลด
ความเครียดและรวมไปถึงสภาพจิตใจของผู้สูงอายุที อ่อนไหวง่ายไม่ควรน าความเครียดหรือปัญหามาให้กับ
ผู้สูงอายุ และไม่ควรใช้ค าพูดที รุนแรงต่อผู้สูงอายุ 

1.3 ด้านชุมชนดูแลผู้สูงอายุ    
ลักษณะการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงระบบบริการของรัฐ การดูแล

อย่างต่อเนื อง การบริการแบบผสมผสาน การดูแลแบบองค์รวม การประสานการดูแล ลักษณะการดูแลสุขภาพ
ของชุมชนก็จะมีลักษณะที มีใกล้เคียงกับการดูแลแบบครอบครัว ซึ งความคล้ายนี้จะมีลักษณะเป็นการให้ความ
ช่วยเหลือในเรื องต่างๆ เช่น การสอบถามเรื องความต้องการของผู้สูงอายุนั้นมีความต้องการในเรื องอะไรบ้าง 
เรื องสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไร มีการได้รับการรักษาพยาบาลหรือเสียค่าใช้จ่ายในการรักษายาบาลมากน้อย
เพียงใด ในที นี้ก็เป็นลักษณะการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนที ช่วยเฝ้าดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 

บริบทโดยรวมของคนชุมชนลานกระบือเกี ยวกับชุมชนดูแลผู้สูงอายุนั้น  ก็จะคอยหากิจกรรมมาให้
ผู้สูงอายุได้ท าเพื อประโยชน์แก่ตัวผู้สูงอายุเองได้ออกกลังกาย ได้พบปะพูดคุยกัน  และให้บริการทางการ
ช่วยเหลือในยามที ไม่มีลูกหลานคอยดูแลสามารถพาไปหาหมอได้  รับมาท ากิจกกรมต่างๆ ดังบทสัมภาษณ์ดังนี ้

“ก็จะดูแลในทุกๆเรื องไม่ว่าจะเป็นเรื องประกันของหมู่บ้าน เงินทุนหมู่บ้าน หรือแม้แต่กิจกรรมต่างๆ
ของชุมชนที เราสามารถเข้าไปช่วยได้เขาก็จะมาบอกให้เราเข้าไปช่วยหรือแม้แต่เรื องการดูแลตัวเองก็จะมาให้
ค าแนะน าเสมอๆ” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  1 สุทัศ มณีขติยะ, เพศชาย ,อายุ 66 ปี , อาชีพเกษตรกร,วันที  29 
สิงหาคม 2560) 
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 “มีการจัดกิจกรรมเกี ยวกับผู้สูงอายุให้ มีการตรวจสุขภาพ” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  2 เสริม พิลึก, เพศ
หญิง ,อายุ 65 ปี ,อาชีพเกษตรกร,วันที  29 สิงหาคม 2560) 

 “มีการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุในการออกก าลังกายเพื อสุขภาพของตัวเอง การเดิน การนั งคุยพบ
คนอื น การเต้น และให้ค าแนะน าในเรื องการดูแลตนเอง” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  3 ศรี วงษ์เนตร, เพศชาย ,อายุ 
74 ปี,อาชีพอยู่บ้านเฉยๆ,วันที  29 สิงหาคม 2560) 

 “จัดให้มีหน่วยงานดูแลผู้สูงอายุในด้านสุขภาพ  ส าหรับผู้สูงอายุที ติดบ้าน เป็นโรคซึมเศร้าหรือป่วย
ทางจิต  ให้มีหน่วยงาน เช่น  อ.ส.ม. สาธารณสุข  เข้ามาให้ความช่วยเหลือ  ช่วยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ให้แก่ผู้สูงอายุได้มารวมตัวกันท ากิจกรรม  เช่น  ออกก าลังกาย  พบปะพูดคุยกันในวัยเดียวกัน  ท าให้ผู้สูงอายุ
ไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งหรือไม่มีคุณค่า” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  4 พเยาว์ พานทอง,เพศหญิง ,อายุ 67 ปี ,อาชีพ
ค้าขาย ,วันที  29 สิงหาคม 2560) 

 “ชุมชนมีการดูแลผู้สูงอายุด้วยวิธีจัดกิจกรรม 1 ครั้ง/สัปดาห์ โดยจะเชิญกลุ่มผู้สูงอายุออกมาท า
กิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมเต้นแอโรบิดเพื อร่างกายที แข็งแรง ก็จะท าให้ผู้สูงอายุได้ออกมาท ากิจกรรมออก
ก าลังกายและยังได้รอยยิ้มและความสุขของผู้สูงอายุเวลาที ท่านนั งพูดคุยและรับประทานอาหารหลังจากท า
กิจกรรมเสร็จร่วมกัน” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  5 จ านง จิ้วนราย, เพศหญิง ,อายุ 68 ปี ,อาชีพหาของเก่าขาย,วันที  
29 สิงหาคม 2560) 

 “ชุมชนมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุท าเพื อเป็นการพบปะเพื อนฝูงและเป็นการแลกเปลี ยนความคิดเห็นอีก
ด้วยและมีสถานพยาบาลเข้ามาตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที แข็งแรงและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  6 เทียนชัย วัธรพงษ์อนันต์, เพศชาย ,
อายุ 69 ปี ,อาชีพหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณะสุข,วันที  29 สิงหาคม 2560)  

“จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้น เพื อที จะให้ผู้สูงอายุได้พบปะกันจะได้มีสังคมของเขาแล้วท าให้ใช้ชีวิตเหมือน
ในวัยรุ่น จัดหาเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที มีอายุ  60 ปีขึ้นไปเพื อน าเงินจ านวนนี้ไปใช้ชีวิตประจ าวัน จัดหาที อยู่
อาศัยแก่ผู้สูงอายุที ไม่มีที อยู่อาศัยเพื อจัดการปัญหาผู้ที ไร้ที อยู่อาศัย” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  7 พิมพ์ เจริญสุข, 
เพศหญิง, อายุ 60 ปี,อาชีพ อสม. , วันที  29 สิงหาคม 2560) 

 “ชุมชนควรจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุท าในเวลาว่าง  เช่น  การสารตะกร้า  การผลิตสิ งของต่างๆ  
เพื อที จะให้ผู้สูงอายุมีรายได้เสริมในเวลาว่าง” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  8 อุบล สายจิตร, เพศหญิง,อายุ 65 ปี ,
อาชีพ ประธานชมรม,วันที  29 สิงหาคม 2560  

โดยสรุปคือ ทางชมรมมีการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูอายุ ด้วยวิธีจัดกิจกรรม 1 ครั้ง/สัปดาห์ โดยจะเชิญ
กลุ่มผู้สูงอายุออกมาท ากิจกรรมร่วมกัน จะมีหน่วยงานดูแลผู้สูงอายุในด้านสุขภาพมีการตรวจสุขภาพ และ
ส าหรับผู้สูงอายุที ติดบ้าน เป็นโรคซึมเศร้าหรือป่วยทางจิต  ให้มีหน่วยงาน เช่น  อ.ส.ม. สาธารณสุข  เข้ามาให้
ความช่วยเหลือ  ช่วยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุได้มารวมตัวกันท ากิจกรรม  เช่น  ออกก าลัง
กาย  พบปะพูดคุยกันในวัยเดียวกัน  ท าให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งหรือไม่มีคุณค่า ผู้สูงอายุได้ออกก าลังกาย
แล้ว ยังได้รอยยิ้มและมีความสุข  
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2. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมชวนชมเขตเทศบาลต าบลลานกระบือ ผู้วิจัยพบว่า  
ในส่วนของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมชวนชมเขตเทศบาลต าบลลานกระบือ จังหวัด

ก าแพงเพชร พบว่า มีการใช้กิจกรรมเพื อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกก าลังกาย เช่น ล าไม้พอง เต้นแอโรบิค 
บริหารกล้ามเนื้อแขนและขา มีการตรวจสุขภาพประจ าเดือน สิ้นเดือนของทุกเดือนหรือในทุกวันอังคาร เริ ม
จากวัดความดัน น้ าหนัก ส่วนสูง เช็คร่างกายโดยรวมและเช็คตามประวัติการรักษา  มีการให้ผู้สูงอายุในชมรม
เฝ้าดูแลซึ งกันและกันภายในชมรม และมีการเตรียมรับมือจากเหตุการณ์ที จะเกิดขึ้น 

2.1 ใช้กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกก าลังกาย เช่น ล าไม้พอง เต้นแอโรบิค บริหาร
กล้ามเนื้อแขนและขา เป็นต้น  

กิจกรรมออกก าลังกายเพื อสุขภาพ  กิจกรรมประเภทนี้เป็นประโยชน์ในทางสุขภาพมาก จะช่วยให้ผู้
สูงวัย  มีร่างกายที แข็งแรงขึ้น และยังสร้างความสนุกสนานให้กับผู้สูงวัยอีกด้วย เช่น การออก าลังกาย การร า
ไทยประยุกต์ การเต้นแอโรบิค การร าไม้พลอง ร าวงกลองยาว  เป็นต้น กิจกรรมของผู้สูงอายุเกิดจากมี
หน่วยงานของ อสม. เข้ามาช่วยใเรื องจัดสถานที และดูแลในเรื องการรักษาพยาบาล 

          
 

          
 
“วัยผู้สูงอายุเป็นวัยที ร่างกายเสื อมสภาพลง การดูแลส่งเสริมสุขภาพจะต้องดูแลและส่งเสริมทั้ง

สุขภาพกายและสุขภาพจิตการออกก าลังกาย จึงเป็นทางเลือกหนึ งที สามารถท าให้สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ของคนเราแข็งแรง การออกก าลังกายจะช่วยชะลอการเสื อมของร่างกายได้ รักษาสภาพร่างกายให้ สมบูรณ์ 
แข็งแรง ยืดอายุของชีวิต และช่วยพัฒนาร่างกาย แม้จะสูงอายุแล้วก็ยังมีสมรรถภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ” 
(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  1 สุทัศ มณีขติยะ, เพศชาย ,อายุ 66 ปี , อาชีพเกษตรกร,วันที  29 สิงหาคม 2560) 
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 “กิจกรรมการออกก าลังกายท าให้มีสุขภาพที แข็งแรงมากจากที ร่างกายรู้สึกอ่อนแรงและไม่เคยออก
ก าลังกายมาก่อนรู้ได้ว่ากล้ามเนื้อมีการเคลื อนไหวเป็นอย่างดีและยังมีความสนุกสนานกับเพื อนร่วมชมรม” 
(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  2 เสริม พิลึก, เพศหญิง ,อายุ 65 ปี ,อาชีพเกษตรกร,วันที  29 สิงหาคม 2560) 

“ชมรมก็ได้มีการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายให้ผู้สูงอายุมากมายแล้วแต่ผู้สูงอายุจะเลือกวิธีการไหน 
เช่น ร้องเพลง ล าไม้พอง เต้นแอโรบิค เพื อบริหารกล้ามเนื้อแขนและขาแก่ผู้สูงอายุ” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  3 ศรี 
วงษ์เนตร, เพศชาย ,อายุ 74 ปี,อาชีพอยู่บ้านเฉยๆ,วันที  29 สิงหาคม 2560) 

“ท าให้เกิดความสนุกในการท ากิจกรรมต่างๆที ทางชมรมจัดให้ และยังช่วยให้สุขภาพร่างกายมีความ
แข็งแรงเพิ มมากยิ งข้ึน สภาพจิตใจก็มีความสุขไปด้วย” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  4 พเยาว์ พานทอง,เพศหญิง ,อายุ 
67 ปี ,อาชีพค้าขาย ,วันที  29 สิงหาคม 2560) 

 “กิจกรรมการออกก าลังกาย เป็นกิจกรรมที ผู้สูงอายุในชมรมทุกคนมารวมตัวกัน เพื อท ากิจกรรมการ
ออกก าลังกาย ท าให้สุขภาพแข็งแรงและสามารถพบปะเพื อน ท าให้ไม่เกิดความเครียดแต่ท าให้เกิดความสุข
และสนุก” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  5 จ านง จิ้วนราย, เพศหญิง ,อายุ 68 ปี ,อาชีพหาของเก่าขาย,วันที  29 
สิงหาคม 2560) 

“กิจกรรมการออกก าลังกายนั้นช่วยให้ร่างกายได้ขยับและเคลื อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย ท าให้
กล้ามเนื้อแข็งแรง และมีอารมณ์ที ดีไม่เครียดสนุกเฮฮากับเพื อนๆรุ่นเดียวกันและสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้เป็น
อย่างดี” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  6 เทียนชัย วัธรพงษ์อนันต์, เพศชาย ,อายุ 69 ปี ,เป็นหัวหน้าฝ่ายบริการ
สาธารณะสุข,วันที  29 สิงหาคม 2560)  

“ชมรมมีกิจกรรมการออกก าลังกายนั้นก็ช่วยลดความเครียดได้ เพราะเป็นกิจกรรมที ช่วยให้ร่างกายได้
ออกก าลังกาย หรือขยับส่วนต่างๆของร่างกายการได้เต้นกับเพลงท าให้ผู้สูงอายุนั้นลืมเรื องเครียดๆได้เป็นอย่าง
ดีและสนุกสนานไปกับเพื อนในชมรม” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  7 พิมพ์ เจริญสุข, เพศหญิง, อายุ 60 ปี,อาชีพ อส
ม. , วันที  29 สิงหาคม 2560) 

“กิจกรรมออกก าลังกายเพื อสุขภาพ กิจกรรมนี้ช่วยให้ร่างกายได้ขยับกล้ามเนื้อตลอดเวลา เคลื อนไหว
ทุกส่วนของร่างกาย ท าให้ร่างกายสดชื น แข็งแรงและยังสนุกสนาน เฮฮาร้องเพลง เต้นไปด้วยกับเพื อน
ผู้สูงอายุในวัยเดียวกันอีกด้วย” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  8 อุบล สายจิตร, เพศหญิง,อายุ 65 ปี ,เป็นประธาน
ชมรม,วันที  29 สิงหาคม 2560)   

2.2 มีการตรวจสุขภาพประจ าเดือน สิ้นเดือนของทุกเดือนหรือในทุกวันอังคาร เริ่มจากวัดความ
ดัน น้ าหนัก ส่วนสูง เช็คร่างกายโดยรวมและเช็คตามประวัติการรักษา  

กิจกรรมการตรวจสุขภาพ ทุกวันอังคารจะเริ มกิจกรรม ตั้งเวลา 8.30 น. – 12.00 น. ซึ งจะมี อสม. 
เข้ามาช่วยในการชั งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน และจ่ายยา 
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“ระบบอวัยวะต่างๆ ก็ท างานมีประสิทธิภาพลดลง มีอายุที ยืนยาวขึ้นย่อมมีสภาพร่างกายที 

เสื อมสภาพลงตามธรรมชาติ ในการตรวจสุขภาพจึงเป็นสิ งที ดีในวัยผู้สูงอายุเพราะผู้สูงอายุจะมีความเสี ยงต่อ
การเจ็บป่วยทางด้านร่างกายเพื อตรวจพบความเจ็บป่วยใดๆ ตั้งแต่ระยะเริ มแรกในผู้สูงอายุจึงมีมาก เช่น ความ
ดันโลหิตสูง ” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  1 สุทัศ มณีขติยะ, เพศชาย ,อายุ 66 ปี , อาชีพเกษตรกร,วันที  29 สิงหาคม 
2560) 

“ภายในชมรมก็มีการจัดตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีการวัดความดัน ชั งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และ
เช็คตามประวัติการรักษา รับยาตามอาการ” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  2 เสริม พิลึก, เพศหญิง ,อายุ 65 ปี ,อาชีพ
เกษตรกร,วันที  29 สิงหาคม 2560) 

“ภายในชมรมจะมีการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุทุกคนในชมรมท าให้ทุกคนได้รับความสะดวกในการ
รักษาและรับยาเป็นอย่างมาก เพราะไม่ต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาลและไม่จ าเป็นต้องรอคิวนานๆอีกด้วย” 
(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  3 ศรี วงษ์เนตร, เพศชาย ,อายุ 74 ปี,อาชีพอยู่บ้านเฉยๆ,วันที  29 สิงหาคม 2560) 

 “ท าให้รู้ว่าสุขภาพของตนนั้นเป็นยังไงเจ็บปวดอะไรหรือเปล่า หากเจ็บป่วยก็จะได้รีบท าการรักษาได้
ทันและท าให้สุขภาพร่างกายนั้นมีความพร้อมในการท ากิจกรรมต่างๆได้ดียิ งขึ้น” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  4 พเยาว์ 
พานทอง,เพศหญิง ,อายุ 67 ปี ,อาชีพค้าขาย ,วันที  29 สิงหาคม 2560) 

“การตรวจสุขภาพมี อสม. เข้ามาให้บริการแทนหมอเพื อตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุรับการรักษา
สุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในชมรมมีการตรวจสุขภาพในแต่ละสัปดาห์เพื อเป็นการตรวจหาโรคต่างๆและ
รักษาตามประวัติการรักษา” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  5 จ านง จิ้วนราย, เพศหญิง ,อายุ 68 ปี ,อาชีพหาของเก่า
ขาย,วันที  29 สิงหาคม 2560) 
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“ทางสาธารณะสุขหรือ อสม. จะท าการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้อายุ เช่น วัดความดัน ชั งน้ าหนัก และ
จา่ยยาให้ผู้สูงอายุที มีโรคประจ าตัว และรักษาตามประวัติการรักษา” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  6 เทียนชัย วัธรพงษ์
อนันต์, เพศชาย ,อายุ 69 ปี ,เป็นหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณะสุข,วันที  29 สิงหาคม 2560)  

 “การที จะเข้าร่วมกิจกรรมจะมีการตรวจร่างกายผู้สูงอายุ ด้วยการวัดความดัน ชั งน้ าหนักส่วนสูง และ
บันทึกใส่สมุดของผู้สูงอายุเพื อเป็นการเฝ้าดูอาการผู้สูงอายุในชมรมว่ามีสุขภาพดีขึ้นไหม พร้อมจ่ายยาให้
ผู้สูงอายุที มีโรคประจ าตัว โดยไม่ต้องเสียค่าจ่ายใดๆ” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  7 พิมพ์ เจริญสุข, เพศหญิง, อายุ 
60 ปี,อาชีพ อสม. , วันที  29 สิงหาคม 2560) 

“ทางชมรมผู้สูงอายุจะมีการตรวจร่างกายผู้สูงอายุทุกเช้าในวันที มีกิจกรรมของทางชมรม มีการตรวจ 
ความดัน ตรวจร่างกาย ชั งน้ าหนัก ส่วนสูง และจ่ายยาให้ผู้สูงอายุที มีโรคประจ าตัวที มาเข้าร่วมชมรม” (ผู้ให้
สัมภาษณ์คนที  8 อุบล สายจิตร, เพศหญิง,อายุ 65 ปี ,เป็นประธานชมรม,วันที  29 สิงหาคม 2560) 

2.3 ให้ผู้สูงอายุในชมรมเฝ้าระวังตัวเอง และมีการเตรียมรับมือจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น  
การเตรียมรับมือของผู้สูงอายุ เมื อผู้สูงอายุเริ มมีการไม่สบายจากโรคประจ าตัว เช่น โรคเบาหวาน โรค

ความดัน เป็นต้น ผู้สูงอายุจะบอกกับคนในครอบครัว เมื อมีอาการโดยครอบครัวจะเป็นพาไปตรวจอาการ
เบื้องต้น และเฝ้าดูอาการของผู้สูงอายุตามที แพทย์สั งอย่างต่อเนื องและตัวผู้สูงอายุเองไม่ควรละเลยการดูแล
สุขภาพของตัวเอง 

“ดูแลสุขภาพอนามัยให้ถูกต้อง เช่น รับประทานอาหารที มีคุณค่า มีโปรตีนปานกลาง ไขมันไม่มาก
เกินไปปริมาณต้องจ ากัด ควรออกก าลังกายให้เหมาะสมกับวัย และควรพบแพทย์เพื อตรวจสุขภาพอย่าง
สม  าเสมอ” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  1 สุทัศ มณีขติยะ, เพศชาย ,อายุ 66 ปี , อาชีพเกษตรกร,วันที  29 สิงหาคม 
2560) 

“ในเรื องของการรับมือและการเฝ้าระวังนั้นเมื อรู้สึกว่าตัวเองไม่สบายหรือเริ มมีอาการก าเริบจากโรค
ประจ าตัวก็จะบอกกับลูกหลานในบ้านให้พาไปพบแพทย์ เพื อตรวจดูอาการ” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  2 เสริม 
พิลึก, เพศหญิง ,อายุ 65 ปี ,อาชีพเกษตรกร,วันที  29 สิงหาคม 2560) 

“ผู้สูงอายุในชมรมมีการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ในเรื องการรับประทานอาหาร และการออก
ก าลังกายแบบพอประมาณและมีการเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆในอนาคตที อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว” 
(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  3 ศรี วงษ์เนตร, เพศชาย ,อายุ 74 ปี,อาชีพอยู่บ้านเฉยๆ,วันที  29 สิงหาคม 2560) 

“ท าให้มีความพร้อม ความกระตือรือร้น และยังท าให้ตัวเองนั้นคิดว่ายังไม่แก่ขนาดที จะท าอะไรหรือ
แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยรู้ตัวเองเสมอว่าควรท าอะไรและเมื อมีอาการแปลกๆก็จะรีบไปพบแพทย์ทันที” (ผู้ให้
สัมภาษณ์คนที  4 พเยาว์ พานทอง,เพศหญิง ,อายุ 67 ปี ,อาชีพค้าขาย ,วันที  29 สิงหาคม 2560) 

“ในเรื องของการรับมือและการเฝ้าระวังนั้นต้องคอยดูความผิดปกติของร่างกายของตนเองว่าร่างกาย
ของตนเองมีการผิดปกติตรงไหนและควรบอกลูกหลานเพื อที จะรับมือกับโรคที จะเกิดขึ้นและพาไปพบหมอเพื อ
ตรวจอาการได้ทัน” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  5 จ านง จิ้วนราย, เพศหญิง ,อายุ 68 ปี ,อาชีพหาของเก่าขาย,วันที  
29 สิงหาคม 2560) 
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“การรับมือจากเหตุการณ์ที จะเกิดขึ้นนั้นก็คือการตรวจร่างกายทุกๆเดือนที อานามัย หรือ ไปรับยา
ตามที หมอนัด เพื อตรวจดูเกี ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุและเฝ้าดูอาการผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  
6 เทียนชัย วัธรพงษ์อนันต์, เพศชาย ,อายุ 69 ปี ,เป็นหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณะสุข,วันที  29 สิงหาคม 
2560)  

“เป็นการพาไปตรวจร่างกาย วัดความดันผู้สูงอายุและพาไปตรวจร่างกายทุกๆเดือน ตามที หมอนัด 
และรับประทานอาหารตามที หมอสั งและกินยาบ ารุงร่างกายและเฝ้าติดตามอาการผู้สูงอายุ” (ผู้ให้สัมภาษณ์
คนที  7 พิมพ์ เจริญสุข, เพศหญิง, อายุ 60 ปี,อาชีพ อสม. , วันที  29 สิงหาคม 2560) 

“ในเรื องของการรับมือนั้น ต้องเฝ้าระวังตัวเองให้มากไปตรวจร่างกายทุกเดือน ฟังค าแนะน าตามที 
หมอแนะน าและกินยาตามที หมอสั ง ดูแลตัวเองเกี ยวกับการใช้ชีวิต การรับประทานอาหาร และการออกก าลั ง
กายเป็นประจ า” (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที  8 อุบล สายจิตร, เพศหญิง,อายุ 65 ปี ,เป็นประธานชมรม,วันที  29 
สิงหาคม 2560)   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื อง การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมชวนชมเขตเทศบาลลานกระบือ ใน
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุภายในชมรมชวนชมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลลานกระบือ อ าเภอลานกระบือ  
จังหวัด ก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื อศึกษาการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมชวนชมเขต
เทศบาลต าบลลานกระบือ 2) เพื อศึกษาปัจจัยที สนับสนุนการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมชวนชมเขตเทศ
ต าบลลานกระบือ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan ในการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง  เครื องมือที ใช้ในการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย ใช้แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม แบบไม่มี
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โครงสร้าง เป็นการมุ่งค้นหาค าอธิบายปรากฏการณ์ที เกิดขึ้นกับผู้เรียนในแง่ของความเกี ยวข้องตัวแปรต่างๆ 
โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) มีข้อค้นพบดังนี้ 
1. สถานการณ์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลลานกระบือ  

1.1 ด้านผู้สูงอายุดูแลตัวเอง  
  ผู้สูงวัยจะเริ มต้นจากการดูแลตนเอง โดยจะให้ความส าคัญกับการรับประทานอาหารที มีประโยชน์ 
ทานครบ 5 หมู่ ในบางรายได้ท าการปลูกผักไว้ทานเองเพื อหลีกเลี ยงสารเคมีที ปนเปื้อนมากับผัก นอกจากนี้
ผู้สูงอายุยังให้ความส าคัญกับการออกก าลังกายเพื อให้มีสุขภาพแข็งแรงควบคู่ไปกับการพักผ่อนที เพียงพอ ส่วน
ในแง่ของจิตใจผู้สูงอายุจะมีการออกไปพบปะพูดคุยท ากิจกรรมกับเพื อนบ้านหรือคนรู้จักเพื อให้รู้สึกผ่อนคลาย
และหายเหงา  

1.2 ด้านครอบครัวดูแลผู้สูงอายุ   
  ครอบครัวมีการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื องอาหาร สุขภาพ ที อยู่อาศัย มี
การพาผู้สูงอายุไปท าบุญไปเที ยวพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นครอบครัวท าให้ผู้สูงอายุมีความสุขลดความเครียดและ
รวมไปถึงสภาพจิตใจของผู้สูงอายุที อ่อนไหวง่ายไม่ควรน าความเครียดหรือปัญหามาให้กับผู้สูงอายุ และไม่ควร
ใช้ค าพูดที รุนแรงต่อผู้สูงอายุ 

1.3 ด้านชุมชนดูแลผู้สูงอายุ    
 ทางชมรมมีการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูอายุ ด้วยวิธีจัดกิจกรรม 1 ครั้ง/สัปดาห์ โดยจะเชิญกลุ่มผู้สูงอายุ

ออกมาท ากิจกรรมร่วมกัน จะมีหน่วยงานดูแลผู้สูงอายุในด้านสุขภาพมีการตรวจสุขภาพ และส าหรับผู้สูงอายุที 
ติดบ้าน เป็นโรคซึมเศร้าหรือป่วยทางจิต  ให้มีหน่วยงาน เช่น  อ .ส.ม. สาธารณสุข  เข้ามาให้ความช่วยเหลือ  
ช่วยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุได้มารวมตัวกันท ากิจกรรม  เช่น  ออกก าลังกาย  พบปะพูดคุย
กันในวัยเดียวกัน  ท าให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งหรือไม่มีคุณค่า ผู้สูงอายุได้ออกก าลังกายแล้ว ยังได้รอยยิ้ม
และมีความสุข  
2. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมชวนชมเขตเทศบาลต าบลลานกระบือ ผู้วิจัยพบว่า  

ในส่วนของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมชวนชมเขตเทศบาลต าบลลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่า มีการใช้กิจกรรมเพื อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกก าลังกาย เช่น ล าไม้พอง เต้นแอโรบิค 
บริหารกล้ามเนื้อแขนและขา มีการตรวจสุขภาพประจ าเดือน สิ้นเดือนของทุกเดือนหรือในทุกวันอังคาร เริ ม
จากวัดความดัน น้ าหนัก ส่วนสูง เช็คร่างกายโดยรวมและเช็คตามประวัติการรักษา  มีการให้ผู้สูงอายุในชมรม
เฝ้าดูแลซึ งกันและกันภายในชมรม และมีการเตรียมรับมือจากเหตุการณ์ที จะเกิดขึ้น 

2.1 ใช้กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกก าลังกาย เช่น ล าไม้พอง เต้นแอโรบิค บริหาร
กล้ามเนื้อแขนและขา เป็นต้น  

กิจกรรมออกก าลังกายเพื อสุขภาพ  กิจกรรมประเภทนี้เป็นประโยชน์ในทางสุขภาพมาก จะช่วยให้ผู้
สูงวัย  มีร่างกายที แข็งแรงขึ้น และยังสร้างความสนุกสนานให้กับผู้สูงวัยอีกด้วย เช่น การออก าลังกาย การร า
ไทยประยุกต์ การเต้นแอโรบิค การร าไม้พลอง ร าวงกลองยาว  เป็นต้น กิจกรรมของผู้สูงอายุเกิดจากมี
หน่วยงานของ อสม. เข้ามาช่วยในเรื องจัดสถานที และดูแลในเรื องการรักษา 
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2.2 มีการตรวจสุขภาพประจ าเดือน สิ้นเดือนของทุกเดือนหรือในทุกวันอังคาร เริ่มจากวัดความ
ดัน น้ าหนัก ส่วนสูง เช็คร่างกายโดยรวมและเช็คตามประวัติการรักษา  

กิจกรรมการตรวจสุขภาพ ทุกวันอังคารจะเริ มกิจกรรม ตั้งเวลา 8.30 น. – 12.00 น. ซึ งจะมี อสม. 
เข้ามาช่วยในการชั งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน และจ่ายยา 

2.3 ให้ผู้สูงอายุในชมรมเฝ้าระวังตัวเอง และมีการเตรียมรับมือจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น  
การเตรียมรับมือของผู้สูงอายุ เมื อผู้สูงอายุเริ มมีการไม่สบายจากโรคประจ าตัว เช่น โรคเบาหวาน โรค

ความดัน เป็นต้น ผู้สูงอายุจะบอกกับคนในครอบครัว เมื อมีอาการโดยครอบครัวจะเป็นพาไปตรวจอาการ
เบื้องต้น และเฝ้าดูอาการของผู้สูงอายุตามที แพทย์สั งอย่างต่อเนื องและตัวผู้สูงอายุเองไม่ควรละเลยการดูแล
สุขภาพของตัวเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. เพื อการพัฒนาบทบาทของสถานบริการทางสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน คือเน้นพัฒนา
บริการเชิงรุกในชุมชน มีทีมบริการการดูแลทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าน้าที  รพ .สต นักสังคมสงเคราะห์และ
อาสาสมัครลงพ้ืนที เยี ยมที บ้านหรือให้บริการในจุดศูนย์กลางของชุมชน โดยให้บริการอย่างทั วถึงและสม  าเสมอ 
อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต และชั งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 

2. เพื อการพัฒนาบทบาทของชมรมผู้สูงอายุในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน คือการจัดตั้งหรือรวมกลุ่ม
ผู้สูงอายุในชุมชนอย่างเข้มแข็ง และยกระดับหรือการพัฒนาคุณภาพชมรมผู้สูงอายุ ให้มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ที ดีกว่าเดิม ตัวอย่างเช่น พัฒนาเป็นศูนย์การดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ หรือศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุเวลากลางวันเหมือนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใช้สถานที ในชุมชนและใกล้บ้าน 

3. เพื อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพแก่กลุ่มผู้ดูแล ผู้สูงอายุในชุมชน โดย 
อปท. จัดอบรมให้ความรู้เรื องต่างๆที เกี ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ อาทิ การดูแลด้านร่างกายและจิตใจ การ
จัดสภาแวดล้อม และการมีส่วนร่วมทางสังคมของครอบครัว/ชุมชน 
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