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ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา 
1.  ชื่อผลงานเรื่อง พฒันารูปแบบการดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ                                                                                                  
2.  ระยะเวลาที่ดําเนินการ  เดือน ตุลาคม 2552 - เมษายน 2554 

3.  สัดสวนของผลงานในสวนที่ตนเองปฏิบัติ  100 %  

4.  ผูรวมจัดทําผลงาน  ทีมพยาบาลตึกผูปวยใน  ตึกสงเสรมิสุขภาพ 

5.  บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อสรางรูปแบบการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  สงเสริมให

ผูสูงอายุมีความรูและพฤติกรรมในการสงเสริมสุขภาพตนเองไดอยางถูกตอง  การเลือกกลุมตัวอยาง

ตามคุณสมบัติที่กําหนดไวคือเปนผูสูงอายุที่มารับการบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ จัด

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไดหรือตองการความชวยเหลือบางกิจกรรม 

จํานวน 34 ราย แบงเปน 5 รุน โดยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งประกอบดวย  1) การตรวจและ

ทดสอบสมรรถภาพของรางกาย   2) สงเสริมการรับประทานอาหารสุขภาพ 3) การออกกําลังกาย

เพื่อปองกันการหกลม การยืดเหยียดกลามเนื้อ  4) การสงเสริมสุขภาพชองปากและฟน 5)กิจกรรม

นันทนาการฝกความจํา ฝกกลามเนื้อ ฝกสมาธิ 5)ติดตามประเมินผล เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเปน

แบบสัมภาษณ แบบประเมินความรูและพฤติกรรมกอนและหลังการเขารวมกิจกรรม ดําเนิน

กิจกรรมในชวงเดือนตุลาคม 2553-เมษายน 2554 วิเคราะหขอมูลใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา(t-test) 

   พบวาผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุสวนใหญเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย  (รอยละ 70.6และ 29.4) มีอายุ 60-69 ป รอยละ 47 รองลงมาคือ อายุ 70-79 ป รอย

ละ 41.2 และ อายุ 80 ปขึ้นไป รอยละ 11.8  มีสถานภาพสมรส รอยละ67.6 หมาย/หยา/แยก จํานวน 

รอยละ 29.4  โสด รอยละ2.9   จบชั้นประถมศึกษา รอยละ79.4 มัธยมศึกษาขึ้นไป รอยละ 11.8 

ไมไดเรียนหนังสือ รอยละ 8.8 ไมไดประกอบอาชีพ รอยละ67.6  เปนขาราชการบํานาญ รอยละ 

18.6 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว รอยละ 8.8  เกษตรกรรม รอยละ 5.9  มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิต 

รอยละ 76.5 สวนใหญอาศัยอยูกับครอบครัว รอยละ 94.1 สวนใหญดูแลตนเอง รอยละ 50 มีสามี/

ภรรยาดูแล รอยละ 29.4 บุตรหลานดูแล รอยละ 20.6 

จากการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องตนพบวามีคาดัชนีมวลกายมากกวาปกติรอยละ58.8 

สวนใหญมองเห็นชัดเจนดี  รอยละ58.8    และไดยินชัดเจน รอยละ 85.3  สวนใหญเปนโรคความ

ดันโลหิตสูง รอยละ 38.2  โรคเบาหวาน รอยละ 35.3 ไดรับยาประจํา รอยละ 52.9 ปญหาสําคัญที่ 
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พบคือการสูญเสียความจํา/หลงลืม รอยละ 38.2   พบวามีประวัติหกลมในรอบ 6 เดือนที่

ผานมา รอยละ 20.6   และออกกําลังกายไมสมํ่าเสมอ รอยละ 47.1  สวนใหญสูบบุหรี่ รอยละ 79.4  

และไมดื่มสุรา รอยละ 82.4   รับประทานอาหารเพียงพอและสม่ําเสมอ  รอยละ 47.1  ไมไดรับการ

ตรวจสุขภาพประจําป รอยละ 55.9  

จากผลการดําเนินกิจกรรมพบวาภายหลังการเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ผูสูงอายุมี

ความรูในการสงเสริมสุขภาพ ดีกวากอนการเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบ ทั้งใน

เรื่องการออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร การดุแลสุขภาพทั่วไป การจัดการความเครียด และ

การดูแลสุขภาพปากและฟน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากผลการดําเนินกิจกรรม พบวา ภายหลังการเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพในเรื่องการออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร การดุแล

สุขภาพทั่วไป การจัดการความเครียด และการดูแลสุขภาพปากและฟน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

การเปรียบเทียบความรูและพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพกอนและหลังการเขารวม

กิจกรรมพบวากอนเขารวมกิจกรรมผูสูงอายุมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูกอนเขารวมกิจกรรม เทากับ  

9.17 คะแนน (S.D. 2.38) หลังเขารวมกิจกรรมมีคาเฉลี่ยคะแนนความรู เทากับ 13.38 คะแนน ( S.D. 

0.73) เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางพบวาผูสูงอายุมีความรูในการสงเสริมสุขภาพ  ดีกวากอนการ

เขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ทั้งในเรื่องการออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร การดูแล

สุขภาพทั่วไป การจัดการความเครียด และการดูแลสุขภาพปากและฟน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในการสงเสริมสุขภาพกอนเขารวมกิจกรรมผูสูงอายุมี

คาเฉลี่ยคะแนนดานพฤติกรรมกอนเขารวมกิจกรรม เทากับ  19.02 คะแนน (S.D. 3.67) หลังเขารวม

กิจกรรมมีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมเทากับ 22.79  คะแนน ( S.D. 0.73) เมื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางพบวาภายหลังการเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการ

สงเสริมสุขภาพในเรื่องการออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร การดูแลสุขภาพทั่วไป การจัดการ

ความเครียด และการดูแลสุขภาพปากและฟน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

6.  บทนํา   

 ผูสูงอายุเปนประชากรกลุมหนึ่งของประเทศไทยซึ่งนับวันจะมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยดังจะ

เห็นจากสถิติผูสูงอายุในประเทศไทยในปพ.ศ 2538-2543 พบวามีสัดสวนสูงขึ้น โดยในปพ.ศ 2538

มีจํานวนผูสูงอายุทั้งส้ิน 4,816,000 คนคิดเปนรอยละ 8.11 ของประชากรทั้งหมด ในป พ.ศ 2543มี

ผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้นเปน 5,733,000 คน คิดเปนรอยละ 9.19 ของประชากรทั้งหมด และคาดวาในป
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2548และป 2553 จะมีผูสูงอายุทั้งส้ิน 6,617,000 และ 7,639,000 คนตามลําดับ คิดเปนรอยละ 10.17 

และ 11.36  ตามลําดับ(กองวางแผนทรัพยากรมนุษย  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ, 2544) ซ่ึงสืบเนื่องมาจากการแพทยและการสาธารณสุขที่มีการเจริญและพัฒนา

มากขึ้น เมื่อกาวสูวัยผูสูงอายุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมทั้งทางดานรางกาย จิตใจ ความจํา 

การเรียนรู รวมไปถึงการสูญเสียบทบาทและสถานภาพทางสังคม จากการสํารวจดานอนามัยและ

สวัสดิการผูสูงอายุพบวา ผูที่มีอายุ 60-64 ป มีโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว รอยละ 42.7 อายุ 65-69 ป 

รอยละ 52.1 อายุ 70-74 ป รอยละ 55.5 และ อายุ 75 ปขึ้นไป รอยละ 54.1 (สํานักงานสถิติ

แหงชาติ,2548) แสดงใหเห็นวายิ่งมีอายุเพิ่มขึ้น โอกาสเปนโรคเรื้อรังหรือมีโรคประจําตัวเพิ่มมาก

ขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน บุตรหลานตองเดินทางไปทํางานตางจังหวัดมากขึ้น ทํา

ใหผูสูงอายุตองถูกทอดทิ้งใหอยูบาน บางคนตองมีภาระในการดูแลหลาน จึงทําใหไมใสใจดูแล

สุขภาพของตนเอง ทําใหเกิดปญหาจากการเจ็บปวยตางๆ มากมาย 

 การสงเสริมสุขภาพใหผูสูงอายุ นับเปนแนวทางหนึ่งที่ทั่วโลกยอมรับวาเปนแนวทางที่ชวย

ใหผูสูงอายุมีสุขภาพดีและมีชีวิตที่ยาวนานขึ้น เห็นไดจากในป ค.ศ 1986 ไดมีการประกาศกฎบัตร

ออตตาวาที่ประเทศแคนาดา โดยบัญญัติวา “การสงเสริมสุขภาพ” หมายถึง “ขบวนการสงเสริมให

ประชาชน เพิ่มสมรรถนะในการควบคุม และปรับปรุงสุขภาพของตนเอง ในการบรรลุซึ่งสุขภาวะ

อันสมบูรณ ทั้งทางรางกาย จิตใจ และสังคม” บุคคล  และกลุมบุคคลจะตองสามารถบงบอก และ

ตระหนักถึงความมุงมาดปรารถนาของตนเอง สามารถตอบสนองตอปญหาของตนเอง และสามารถ

เปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอม หรือปรับตนใหเขากับสิ่งแวดลอม หรือปรับตนใหเขากับสิ่งแวดลอมได 

อีกทั้งยังสามารถควบคุมปจจัยตางๆที่มีผลตอสุขภาพ เชน ลดปจจัยเส่ียงที่กอใหเกิดมะเร็ง การขาด

การออกกลังกาย การขาดจิตสํานึกในเรื่องของความปลอดภัย ทําใหเกิดอุบัติเหตุ หลีกเลี่ยงจาก

สิ่งแวดลอมเปนพิษที่เปนสาเหตุที่ทําลายสุขภาพ ขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญ เนนใหเนนดาน

ปจจัยดานสงเสริมสุขภาพ เชน การออกกําลังกายมากขึ้น รับประทานอาหารท่ีมีประโยชนอยูในสิ่ง 

แวดลอมที่ดี (สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)  

  องคการอนามัยโลกไดเสนอวาสิ่งสําคัญที่จะชวยใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคุมไป

กับการมีอายุที่ยืนยาวไดแก” Active aging” นั่นคือกระบวนการที่ชวยสงเสริมใหผูสูงอายุมีสุขภาพที่

ดี มีสวนรวมในสังคม และมีความปลอดภัยในชีวิต โดยอาศัยกลยุทธการสงเสริมสุขภาพที่มีระบบ

ไดแกการเปลี่ยนแปลงคานิยม ลดความยากจน ลดความไมเทาเทียมกันระหวางเพศ พัฒนา

สิ่งแวดลอม มีความรวมมือกันทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชน ผลักดันชุมชนใหเขมแข็ง ให

ครอบครัวมีสวนรวมในการดูแล และลดพฤติกรรมเส่ียง สรางความเขมแข็งในการดูแลสุขภาพดวย

ตนเอง (นิตย ทีศนิยมและคณะ,2546) นอกจากนี้องคการอนามัยโลกยังไดเสนอแนวคิดการสราง
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มาตรฐานการบริการที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ เนื่องจากผูสูงอายุมีความเส่ียงสูงตอการเกิดโรคที่มีความ

ซับซอน และมีโอกาสเกิดโรคแทรกซอนจากการเจ็บปวยและการรักษาไดมากกวาวัยอื่นๆ การ

ใหบริการจึงควรมีการใหขอมูลขาวสาร  การใหความรู การติดตอสื่อสาร และการฝกอบรมแก

เจาหนาที่ผูใหบริการแกผูสูงอายุ  มีการจัดระบบบริการเพื่อใหเกิดการดูแลผูสูงอายุอยางมีระบบ 

 จากการดําเนินงานการสํารวจสถานการณผูสูงอายุในตําบลโคกกรวดในป 2551 จํานวน   

11,877 หลังคาเรือน มีประชากรจํานวน 19,290 คน  มีประชากรผูสูงอายุ ทั้งหมด 1,249 คน  และใน

ป 2553 จํานวนประชากรผูสูงอายุในตําบลโคกกรวดทั้งหมด 1,214 คน ลดลงเนื่องจากมีการ

เปล่ียนแปลงประชากรผูสูงอายุ การยายที่อยูอาศัย  การเสียชีวิตของผูสูงอายุจากโรคประจําตัวและ

ความชราภาพ คิดเปนรอยละ 6.29 ของประชากรทั้งหมดคาดวาอีก 10 ปขางหนา ตําบลโคกกรวดจะ

เขาสูสังคมผูสูงอายุ(ศูนยศึกษาและวิจัยผูสูงอายุ ศูนยอนามัยที่ 5,2553) 

เมื่อเปรียบเทียบป 2551และ2553 พบวา เมื่อแบงผูสูงอายุออกเปน 3 กลุมตามชวงวัย พบวา

ครึ่งหนึ่ง หรือ รอยละ 50 ในป2551 และรอยละ 45.88 ในป 2553 เปนผูสูงอายุวัยตน(60-69ป) คิด

เปนหนึ่งในสามของผูสูงอายุ รองลงมาเปนผูสูงอายุวัยกลาง(70-79ป) รอยละ 32.9 ในป2551 และ

รอยละ 36.24 ในป 2553 และนอยที่สุดเปนผูสูงอายุวัยปลาย(80ปขึ้นไป) รอยละ 15.7 ในป2551 

และรอยละ 17.88 ในป 2553 จากขอมูลจะพบวาผูสูงอายุวัยกลาง(70-79ป)และผูสูงอายุวัยปลาย

(80ปขึ้นไป) มีแนวโนมที่มากขึ้น เชนเดียวกับขอมูลการแบงผูสูงอายุออกเปน 3 กลุม ตามศักยภาพ

การประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน (Activity of Daily Living : ADL) ประชากรผูสูงอายุสวน

ใหญในตําบลโคกกรวดเปนผูสูงอายุกลุมที่ 1 ติดสังคม สามารถชวยเหลือตนเองได สามารถทํา

กิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 89.99 ในป 2551 และ รอยละ 85.25 ในป 2553 จะ

เห็นวาผูสูงอายุ ในกลุมที่ 2 ติดบานและกลุมที่ 3 ติดสังคมมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากรอย

ละ 7.68 เพิ่มเปน รอยละ 11.77 ในผูสูงอายุกลุมที่ 2 และ ในผูสูงอายุกลุม 3 จากรอยละ 2.4 เปนรอย

ละ 2.96   

 จากขอมูลจะพบวาแนวโนมประชากรผูสูงอายุในตําบลโคกกรวด กลุมผูสูงอายุวัยกลาง

(70-79ป)และผูสูงอายุวัยปลาย(80ปขึ้นไป) มีแนวโนมเพิ่มขึ้นและผูสูงอายุกลุมที่ 2 ติดบานและ

กลุมที่ 3 ติดสังคมแนวโนมเพิ่มขึ้น จะปฏิเสธไมไดวาผูสูงอายุทั้งสองกลุมนี้เมื่ออายุมากขึ้น มักมี

หลายโรค ผูสูงอายุยิ่งอายุมาก ยิ่งตองพึ่งพาผูอ่ืน ไมวาจะเปนบุคคลในครอบครัว คูสมรส บุตร ญาติ

และบุคคลภายนอกครอบครัว เชนบุคคลากรทางการแพทย ชุมชน อาสาสมัครประจําหมูบาน 

อาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุ ในการดูแลปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและสุขภาพ จะทําอยางไรใหผูสูงอายุ

มีสุขภาพแข็งแรงคงสภาพเปนผูสูงอายุกลุมที่ 1 ใหนานที่สุด ทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพจึงได

จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยนําผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไดกลุม 1 และกลุม 2ในระยะ



 

 

- 6 - 

เริ่มตนมาจัดกิจกรรมเพื่อใหความรูและฝกการปฏิบัติ เกี่ยวกับการออกกําลังกาย  การรับประทาน

อาหาร การดูแลสุขภาพเบื้องตน การจัดการความเครียด เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุสุขภาพแข็งแรงมี

ความรูและพฤติกรรมในการดูแลและสงเสริมสุขภาพตนเองอยางถูกตอง   
 

7.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางรูปแบบการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

2. เพ่ือใหผูสูงอายุมีความรูในการสงเสริมสุขภาพตนเองอยางถูกตอง 

3. เพ่ือใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมในการสงเสริมสุขภาพตนเองอยางถูกตองและเหมาะสม 
 

8.  วิธีการดําเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน 

8.1  วิธีการดําเนินงาน  

1.ขั้นเตรียมการ 

- ศึกษาขอมูลและปญหาสุขภาพผูสูงอายุในเขตตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา 

- เขียนโครงการการศึกษาเพื่อขออนุญาตทําการศึกษาตอผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 5 

นครราชสีมา เจาหนาที่แผนกผูปวยนอก ผูปวยใน ศูนยวิจัยและสงเสริมคุณภาพผูสูงอายุ  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ และขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและทํากิจกรรม 

- ชี้แจงวิธีการเก็บขอมูลและการทํากิจกรรมแกเจาหนาที่ แผนกผูปวยนอก ผูปวยใน เพื่อ

ชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลและจัดกิจกรรมใหผูสูงอายุ 

- ดําเนินการคัดเลือกกลุมตัวอยาง จากผูสูงอายุที่มารับการบริการในโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพ แผนกผูปวยนอก ผูปวยใน และศูนยวิจัยและสงเสริมคุณภาพผูสูงอายุ  ในชวงเดือน ตุลาคม 

2552 – เมษายน 2554  
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2. ขั้นดําเนินโครงการ 

-   ชี้แจงวัตถุประสงคของการศกึษาตอกลุมตวัอยางเพื่อขอความรวมมือและขอคํายินยอมในการเขา 

     รวมกจิกรรม  โดยลงบันทึกใน แบบคํายนิยอมเขารวมกจิกรรม 

-   ดําเนินการศกึษาตามขั้นตอนที่กําหนดขึน้ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมสมัครใจเขารวม

กิจกรรม 

สมัครใจเขารวม

กิจกรรม 

 

แนะนําการดูแลสุขภาพ

ทั่วไป 

 

รับยากลับบาน 

ดําเนนิกิจกรรมตามโครงการ 

วันที่ 1  เก็บรวบรวมขอมูลผูสูงอายุ  ดังนี ้

1. ขอมูลทั่วไป 

2. ประเมินภาวะสขุภาพเบ้ืองตน  เจาะเลือดตรวจสุขภาพ     

3. ประเมินความสามารถเชิงปฏิบัติของผูสูงอายุ 

4. ประเมินสุขภาพจติของผูสูงอายุ 

5. ประเมินความรูการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ (Pre-test) 

6. ประเมินพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ (Pre-test) 

วันที่ 2 ของการเขาคายสงเสริมสุขภาพ 

1. ออกกําลังกายปองกนัการหกลม และยืดเหยียดกลามเนื้อ 

2. กิจกรรมกลุมสัมพันธ 

3. ใหความรูและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร    

     การผอนคลายความเครยีด การดูแลปากและฟน 

4. ใหความรูและฝกธรรมะรกัษากายใจ 

5. ใหความรูและตรวจสขุภาพชองปากและฟน   

วันที่ 3 ของการเขาคายสงเสริมสุขภาพ 

1. ทบทวนความรู   คนหาปญหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 

2. วางแผนการเยี่ยมบานรวมกันระหวางเจาหนาที่ และผูสูงอายุ 

3. ประเมินความรูการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ (Post-test) 

4. ประเมินพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ (post-test) 

คัดเลือกผูสูงอายุ 

เขารวมกจิกรรม 

ผูสูงอายุที่มารับบริการ 

แผนก OPD+ER+IPD+ศูนยวิจัยและสงเสริมคุณภาพผูสูงอายุ   
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8.2  วิธีการศึกษา   

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ผูสูงอายุที่มารับการบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ แผนกผูปวยนอก ผูปวยใน และ

ศูนยวิจัยและสงเสริมคุณภาพผูสูงอายุ  ในชวงเดือน ตุลาคม 2552 – เมษายน 2554   จํานวน 34 คน 

การเลือกกลุมตัวอยางเปนการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยกําหนดคุณสมบัติ

ดังนี้ 

1. เปนผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้น 

2. เปนผูสูงอายุที่สามารถชวยเหลือและปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได หรือตองการความ

ชวยเหลือบางกิจกรรม โดยการประเมินจากดัชนีบารเทลเอดีแอล(Barthel ADL Index : 

BAI)  

3. มีสติปญญาการรับรูดี โดยประเมินจากแบบประเมิน MMSE-Thai 2002 

4. มีความสมัครใจและยินดีเขารวมการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

เครื่องมอืที่ใชในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ แบบสัมภาษณ ประกอบดวย  

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได ลักษณะการอยูอาศัย ผูดูแลหลัก  โดยการสัมภาษณจากผูสูงอายุ 

สวนที่ 2 ภาวะสุขภาพเบื้องตน ประกอบดวย ดัชนีมวลกาย  การมองเห็น การไดยิน  โรค

และการเจ็บปวย ยาที่ไดรับประจํา ประวัติหกลม(6 เดือนที่ผานมา) การขับถาย 

ปญหานอนไมหลับ การสูญเสียความจํา/หลงลืม การออกกําลังกาย  การสูบบุหรี่ 

การดื่มสุรา การรับประทานอาหาร การตรวจสุขภาพประจําป 

สวนที่ 3  ดานความรูและพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ ในดานการออกกําลังกาย การ

รับประทานอาหาร การดูแลสุขภาพทั่วไป การจัดการความเครียด การดูแลสุขภาพ

ชองปาก โดยการเปรียบเทียบกอนและหลังการเขารวมกิจกรรม 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ   

 1. ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content  Validity) โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน  นํา

แบบสอบถามมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะและรวบรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนี

ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index = CVI) ไดคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา เทากับ 0.80    

 2. นําเครื่องมือไปทดลองใชเบื้องตน (Preliminar Item Try Out) โดยนําไปทดลองใชกับ

กลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางศึกษาจํานวน 10 คน 
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  3. หาความเท่ียงของเครื่องมือ(Reliability) ของแบบสอบถามความรูดานการสงเสริม

สุขภาพผูสูงอายุ  โดยใชสูตรของคูเดอรและริชารดสัน KR-20 ไดคาความเท่ียง เทากับ 0.93 และหา

คาความเที่ยงของแบบสอบถามพฤติกรรมดานการสงเสริมสุขภาพในผูสูงอายุ ดวยการหาคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเที่ยงของ

แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางานมคีาความเที่ยงในระดับ 0.85  
 

8.3  ขอบเขตงาน 

 ผูสูงอายุที่มารับการบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ แผนกผูปวยนอก ผูปวยใน 

และศูนยวิจัยและสงเสริมคุณภาพผูสูงอายุ  ในชวงเดือน ตุลาคม 2552 – เมษายน 2554 
 

9.  ผลการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อสรางรูปแบบการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  สงเสริมให

ผูสูงอายุมีความรูและพฤติกรรมในการสงเสริมสุขภาพตนเองไดอยางถูกตอง  การเลือกกลุมตัวอยาง

ตามคุณสมบัติที่กําหนดไวคือเปนผูสูงอายุที่มารับการบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ จัด

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไดหรือตองการความชวยเหลือบางกิจกรรม 

จํานวน 34 ราย โดยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งประกอบดวย  1) การตรวจและทดสอบ

สมรรถภาพของรางกาย   2) สงเสริมการรับประทานอาหารสุขภาพ 3) การออกกําลังกายเพื่อ

ปองกันการหกลม การยืดเหยียดกลามเนื้อ  4) การสงเสริมสุขภาพชองปากและฟน 5)กิจกรรม

นันทนาการฝกความจํา ฝกกลามเนื้อ ฝกสมาธิ 5) ติดตามประเมินผล เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปน

แบบสัมภาษณ แบบประเมินความรูและพฤติกรรมกอนและหลังการเขารวมกิจกรรม ดําเนิน

กิจกรรมในชวงเดือนตุลาคม 2552 -เมษายน 2554 ผูสูงอายุจํานวน 34 ราย วิเคราะหขอมูลใชสถิติ 

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา(t-test) 
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9.1  สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการดําเนินงาน ดงันี ้

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกลักษณะขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ 

ลักษณะทั่วไป รุนที่ 1-5 (n=34) หมายเหตุ 

จํานวน (คน) รอยละ (%) 

1. เพศ     

                            ชาย 10 29.4  

                            หญิง 24 70.6  

2. อายุ (ป)    

                            60-69 ป 16 47.0  

                            70-79 ป 14 41.2  

                            80 ปขึ้นไป 4 11.8  

3. สถานภาพสมรส    

                            โสด 1 2.9  

                             คู 23 67.6  

                             หมาย/หยา/แยก 10 29.4  

4. ระดับการศึกษา    

                            ไมไดเรียนหนังสือ 3 8.8  

                            ประถมศึกษา 27 79.4  

                            มัธยมศึกษาขึ้นไป 4 11.8  

5. อาชีพปจจุบัน    

                            ไมไดทํางาน/แมบาน 23 67.6  

                             เกษตรกรรม 2 5.9  

                             คาขาย/ธุรกจิสวนตวั 3 8.8  

                             บํานาญ 6 18.6  

6. รายได    

                              เพียงพอ 26 76.4  

                              ไมเพียงพอ 8 23.52  
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกลักษณะขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ(ตอ) 

ลักษณะทั่วไป รุนที่ 1-5 (n=34) หมายเหตุ 
จํานวน (คน) รอยละ (%) 

7. ลักษณะการอยูอาศัย     

                                อยูคนเดียว 2 5.9  

                                อยูกับครอบครัว 32 94.1  

8. ผูดูแลหลัก    

                                ตนเอง 17 50.0  

                                สามี/ภรรยา 10 29.4  

                                บุตรหลาน 7 20.6  

                 

 จากขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุพบวาสวนใหญ

เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  (รอยละ 70.6และ 29.4) มีอายุ 60-69 ป รอยละ 47 รองลงมาคือ อายุ 

70-79 ป รอยละ 41.2 และ อายุ 80 ปขึ้นไป รอยละ 11.8  มีสถานภาพสมรส รอยละ67.6 หมาย/หยา/

แยก จํานวน รอยละ 29.4  โสด รอยละ2.9   จบชั้นประถมศึกษา รอยละ79.4 มัธยมศึกษาขึ้นไป รอย

ละ 11.8 ไมไดเรียนหนังสือ รอยละ 8.8 ไมไดประกอบอาชีพ รอยละ67.6  เปนขาราชการบํานาญ 

รอยละ 18.6 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว รอยละ 8.8  เกษตรกรรม รอยละ 5.9  มีรายไดเพียงพอตอการ

ดํารงชีวิต รอยละ 76.5 สวนใหญอาศัยอยูกับครอบครัว รอยละ 94.1 สวนใหญดูแลตนเอง รอยละ 

50 มีสามี/ภรรยาดูแล รอยละ 29.4 บุตรหลานดูแล รอยละ 20.6 
 

ตารางที่ 2  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามลักษณะ การประเมินภาวะสุขภาพ

เบื้องตน 

ลักษณะทั่วไป รุนที่ 1-5 (n=34) หมายเหตุ 

จํานวน (คน) รอยละ (%) 

1. ดัชนีมวลกาย (BMI)    

                  ผอม  ( <18 kg/m) 3 8.8  

                 ปกติ  (18-23 kg/m) 11 32.4  

                 อวน  ( >23 kg/m) 20 58.8  
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ตารางที่ 2  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามลักษณะ การประเมินภาวะสุขภาพ

เบื้องตน(ตอ) 
ลักษณะทั่วไป รุนที่ 1-5 (n=34) หมายเหตุ 

จํานวน (คน) รอยละ (%) 

2. การมองเห็น    

                ชัดเจน 20 58.8  

                ไมชัดเจน 14 41.2  

3. การไดยนิ    

                ชัดเจน 29 85.3  

               ไมชัดเจน 5 14.7  

4.โรคและการเจ็บปวย    

               โรคความดันโลหิตสูง 13 38.2  

               โรคเบาหวาน 12 35.3  

               โรคตอกระจก/ตอหิน 3 8.8  

               โรคปวดขอ/กระดกู 6 17.6  

5. ยาที่ไดรับ    

               ไมไดรับยา 16 41.1  

               ไดรับเปนประจํา 18 52.9  

6.ปญหาสําคัญของผูสูงอายุ 

    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   

               มีประวัติหกลม(6 เดือนที่ผานมา) 7 20.6  

               กลั้นปสสาวะไมได 7 20.6  

               ทองผูก/ถายอุจจาระลําบาก 11 32.4  

               มีปญหานอนไมหลับ 11 32.4  

               การสูญเสียความจํา/หลงลืม 13 38.2  

7. พฤติกรรมสุขภาพ    

     7.1 ออกกําลังกาย    

               ไมปฏิบัติ 14 41.2  

               ปฏิบัติบางครั้ง 16 47.1  
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ตารางที่ 2  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามลักษณะ การประเมินภาวะสุขภาพ

เบื้องตน(ตอ) 
ลักษณะทั่วไป รุนที่ 1-5 (n=34) หมายเหตุ 

จํานวน (คน) รอยละ (%) 

               ปฏิบัติสมํ่าเสมอ 4 11.8  

      7.2 สูบบุหรี่    

               ไมปฏิบัติ 27 79.4  

               ปฏิบัติบางครั้ง 6 17.6  

               ปฏิบัติสมํ่าเสมอ 1 2.9  

      7.3 ดื่มสุรา    

               ไมปฏิบัติ 28 82.4  

               ปฏิบัติบางครั้ง 3 8.8  

               ปฏิบัติสมํ่าเสมอ 3 8.8  

      7.4  การรับประทานอาหารเพียงพอ    

               ไมปฏิบัติ 8 23.5  

               ปฏิบัติบางครั้ง 10 29.4  

               ปฏิบัติสมํ่าเสมอ 16 47.1  

     7.5การตรวจสุขภาพประจําป    

               ไมปฏิบัติ 19 55.9  

               ปฏิบัติบางครั้ง 8 23.5  

               ปฏิบัติสมํ่าเสมอ 7 20.6  

 

จากการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องตนพบวามีคาดัชนีมวลกายมากกวาปกติรอยละ58.8 

สวนใหญมองเห็นชัดเจนดี  รอยละ58.8    และไดยินชัดเจน รอยละ 85.3  สวนใหญเปนโรคความ

ดันโลหิตสูง รอยละ 38.2  โรคเบาหวาน รอยละ 35.3 ไดรับยาประจํา รอยละ 52.9 ปญหาสําคัญที่

พบคือการสูญเสียความจํา/หลงลืม รอยละ 38.2   พบวามีประวัติหกลมในรอบ 6 เดือนที่ผานมา รอย

ละ 20.6   และออกกําลังกายไมสมํ่าเสมอ รอยละ 47.1  สวนใหญสูบบุหรี่ รอยละ 79.4  และไมดื่ม

สุรา รอยละ 82.4   รับประทานอาหารเพียงพอและสม่ําเสมอ  รอยละ 47.1  ไมไดรับการตรวจ

สุขภาพประจําป รอยละ 55.9  
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความรูการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ กอนและหลังเขารวม

กิจกรรม 

ความรูการสงเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุ 

กอนเขารวมกจิกรรม 

(X) 

หลังเขารวมกิจกรรม 

(X) 
p-value 

รุนที่ 1-5 (n = 34 )    

การออกกําลังกาย 2.97 4.47 <0.001* 

การรับประทานอาหาร 1.70 2.00 0.001 

การดูแลสุขภาพทัว่ไป 1.79 2.97 <0.001* 

การจัดการความเครียด 0.91 1.94 <0.001* 

การดูแลสุขภาพชองปาก 1.76 2.00 0.003 

P <0.05* 

 จากผลการดําเนินกิจกรรม พบวา ภายหลังการเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ผูสูงอายุมี

ความรูในการสงเสริมสุขภาพ ดีกวากอนการเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ทั้งในเรื่องการออก

กําลังกาย การรับประทานอาหาร การดุแลสุขภาพทั่วไป การจัดการความเครียด และการดูแล

สุขภาพปากและฟน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนน พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ กอนและหลังเขารวม

กิจกรรม 

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุ 

กอนเขารวมกจิกรรม 

(X) 

หลังเขารวมกิจกรรม 

(X) 
p-value 

รุนที่ 1-5 (n = 34 )    

ดานการออกกําลังกาย 1.97 2.23 0.048* 

ดานการรับประทานอาหาร 4.47 5.14 0.003* 

ดานการดูแลสุขภาพทั่วไป 3.85 5.08 <0.001* 

ดานการจัดการความเครียด 4.79 5.35 0.003* 

ดานการดูแลสุขภาพชองปาก 3.91 5.02 0.001* 

P <0.05* 

จากผลการดําเนินกิจกรรม  พบวา ภายหลังการเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ผูสูงอายุมี

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพในเรื่องการออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร การดุแลสุขภาพ
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ทั่วไป การจัดการความเครียด และการดูแลสุขภาพปากและฟน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 
 

ตารางที่ 5  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความรู และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ กอนและหลังการ

เขารวมกจิกรรม 

ขอมูล n X S.D. t-value df p-value 

ความรู 

       กอนเขารวมโครงการ 

 

34 

 

9.17 

 

2.38 -10.23 

 

33 

 

<0.001* 

       หลังเขารวมโครงการ 34 13.38 0.73 

พฤติกรรม 

        กอนเขารวมโครงการ 

 

34 

 

19.02 

 

3.67 

 

-5.58 

 

 

33 

 

<0.001* 

        หลังเขารวมโครงการ 34 22.79 22.79 

 

การเปรียบเทียบความรูและพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพกอนและหลังการเขารวม

กิจกรรม พบวากอนเขารวมกิจกรรม ผูสูงอายุมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูกอนเขารวมโครงการ เทากับ  

9.17 คะแนน (S.D. 2.38) หลังเขารวมกิจกรรมมีคาเฉลี่ยคะแนนความรู เทากับ 13.38 คะแนน ( S.D. 

0.73) เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางพบวาผูสูงอายุมีความรูในการสงเสริมสุขภาพ  ดีกวากอนการ

เขารวมโครงการสงเสริมสุขภาพ ทั้งในเรื่องการออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร การดุแล

สุขภาพทั่วไป การจัดการความเครียด และการดูแลสุขภาพปากและฟน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในการสงเสริมสุขภาพกอนเขารวมกิจกรรม ผูสูงอายุมี

คาเฉลี่ยคะแนนดานพฤติกรรมกอนเขารวมกิจกรรม เทากับ  19.02 คะแนน (S.D. 3.67) หลังเขารวม

กิจกรรมมีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมเทากับ 22.79  คะแนน ( S.D. 0.73) เมื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางพบวาภายหลังการเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการสงเสริม

สุขภาพในเรื่องการออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร การดูแลสุขภาพทั่วไป การจัดการ

ความเครียด และการดูแลสุขภาพปากและฟน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

9.2  อภิปรายผลการศึกษา 

พบวาผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุสวนใหญเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย  (รอยละ 70.6และ 29.4) มีอายุ 60-69 ป รอยละ 47 รองลงมาคือ อายุ 70-79 ป รอย

ละ 41.2 และ อายุ 80 ปขึ้นไป รอยละ 11.8  มีสถานภาพสมรส รอยละ67.6 หมาย/หยา/แยก จํานวน 
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รอยละ 29.4  โสด รอยละ2.9   จบชั้นประถมศึกษา รอยละ79.4 มัธยมศึกษาขึ้นไป รอยละ 11.8 

ไมไดเรียนหนังสือ รอยละ 8.8 ไมไดประกอบอาชีพ รอยละ67.6  เปนขาราชการบํานาญ รอยละ 

18.6 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว รอยละ 8.8  เกษตรกรรม รอยละ 5.9  มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิต 

รอยละ 76.5 สวนใหญอาศัยอยูกับครอบครัว รอยละ 94.1 สวนใหญดูแลตนเอง รอยละ 50 มีสามี/

ภรรยาดูแล รอยละ 29.4 บุตรหลานดูแล รอยละ 20.6 

จากการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องตนพบวามีคาดัชนีมวลกายมากกวาปกติรอยละ58.8 

สวนใหญมองเห็นชัดเจนดี  รอยละ58.8    และไดยินชัดเจน รอยละ 85.3  สวนใหญเปนโรคความ

ดันโลหิตสูง รอยละ 38.2  โรคเบาหวาน รอยละ 35.3 ไดรับยาประจํา รอยละ 52.9 ปญหาสําคัญที่

พบคือการสูญเสียความจํา/หลงลืม รอยละ 38.2   พบวามีประวัติหกลมในรอบ 6 เดือนที่ผานมา รอย

ละ 20.6   และออกกําลังกายไมสมํ่าเสมอ รอยละ 47.1  สวนใหญสูบบุหรี่ รอยละ 79.4  และไมดื่ม

สุรา รอยละ 82.4   รับประทานอาหารเพียงพอและสม่ําเสมอ  รอยละ 47.1  ไมไดรับการตรวจ

สุขภาพประจําป รอยละ 55.9  

จากผลการดําเนินกิจกรรมพบวาภายหลังการเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุมี

ความรูในการสงเสริมสุขภาพ ดีกวากอนการเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบ ทั้งใน

เรื่องการออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร การดุแลสุขภาพทั่วไป การจัดการความเครียด และ

การดูแลสุขภาพปากและฟน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากผลการดําเนินกิจกรรม พบวา ภายหลังการเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพในเรื่องการออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร การดูแล

สุขภาพทั่วไป การจัดการความเครียด และการดูแลสุขภาพปากและฟน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

การเปรียบเทียบความรูและพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพกอนและหลังการเขารวม

กิจกรรมพบวากอนเขารวมกิจกรรมผูสูงอายุมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูกอนเขารวมกิจกรรม เทากับ  

9.17 คะแนน (S.D. 2.38) หลังเขารวมกิจกรรมมีคาเฉลี่ยคะแนนความรู เทากับ 13.38 คะแนน ( S.D. 

0.73) เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางพบวาผูสูงอายุมีความรูในการสงเสริมสุขภาพ  ดีกวากอนการ

เขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ทั้งในเรื่องการออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร การดุ

แลสุขภาพทั่วไป การจัดการความเครียด และการดูแลสุขภาพปากและฟน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในการสงเสริมสุขภาพกอนเขารวมกิจกรรมผูสูงอายุมี

คาเฉลี่ยคะแนนดานพฤติกรรมกอนเขารวมกิจกรรม เทากับ  19.02 คะแนน (S.D. 3.67) หลังเขารวม

กิจกรรมมีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมเทากับ 22.79  คะแนน ( S.D. 0.73) เมื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางพบวาภายหลังการเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการสงเสริม
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สุขภาพในเรื่องการออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร การดูแลสุขภาพทั่วไป การจัดการ

ความเครียด และการดูแลสุขภาพปากและฟน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   

10.  การนําไปใชประโยชน 

1. เปนแนวทางในการดูแลและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุสําหรับเจาหนาที่ 

2. เพ่ือเปนรูปแบบในการพัฒนางานดานการดูแลและสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ

3. เพ่ือเปนที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดูแลและสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ
 

11.  ความยุงยากในการดําเนินงาน/ปญหา/อุปสรรค 

1.สถานที่ในการทําโครงการการสงเสริมสุขภาพตองใชตึกผูปวยใน ทําใหรบกวนผูปวย

รายอื่น 

2.การจัดกิจกรรมตองผูสูงอายุมานอนพักในโรงพยาบาล ผูสูงอายุตองแยกจากครอบครวัที่

คุนเคย มคีวามกังวลและหวงบานทําใหรวมกิจกรรมไมเตม็ที่ 

3.พบปญหาในการเก็บขอมูล เนื่องจากผูสูงอายุบางทาน มปีญหาดานการไดยินและสายตา

มองเห็นไมชัดเจนเมื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลตองใชเวลาในการสัมภาษณคอนขางนานบาง

คําถาม  ผูสูงอายุไมเขาใจ ตองมกีารอธิบายเพิ่มเติม 
 

12.  ขอเสนอแนะ/วิจารณ 

  1. เจาหนาที่ควรมคีวามรูทางดานวิชาการในการออกกลังกาย  การรับประทานอาหาร โรค

ในผูสูงอายุ และการจดัการความเครียด รวมถึงการจัดกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมใหแก

ผูสูงอายุ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูสูงอายุ 

       2.ควรมกีารศกึษาระยะยาว ติดตามประเมินความรูและพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพอยาง

ตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความตระหนกัและนําความรูที่ไดไปใชในชีวติประจําวัน 

              3.ในการทําโครงการเพื่อสงเสริมสุขภาพผูสูงอายกุิจกรรมในการออกกําลังกายควรเปน

กิจกรรมที่เหมาะกับบริบทของแตละบุคคลและชุมชน 
 

13.  กิตติกรรมประกาศ 

 ผูวิจัยขอขอบคุณผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 5   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

หัวหนาฝายการพยาบาล หัวหนางานแผนกผูปวยนอก ผูปวยใน และศูนยวิจัยและสงเสริมคุณภาพ

ผูสูงอายุ  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5  นครราชสีมา ที่สนับสนุนในดาน

งบประมาณ วิชาการ และใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และขอขอบคุณผูสูงอายุทุก
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ทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดีในการเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ จนทําใหการศกึษา

ครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
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