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เปนที่ทราบกันดีวา ประชากรสงูอายุในสังคมไทยและทั่วโลกมีอตัราการเพิ่มคอนขางเร็ว ซ่ึงประเทศไทยไดกาว

เขาสูโลกแหงผูสูงอายุ น่ันหมายความวา ในคนไทยรอยคน จะมีผูสูงอายุ อยางนอย 10 คน ซ่ึงคนในสังคมตองใสใจใหการ
ดแูล คาดวาในป 2557 จะมีประชากรสูงอายุ 9 ลานคน คิดเปนรอยละ 14  ของประชากรทั้งประเทศ (1) สอดคลองกับขอมูล 
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี พบวามีผูสูงอายุในชุมชนเขตอําเภอวารินชําราบ รอยละ 14.04 เชนกัน (2) 
แนวโนมการเพ่ิมข้ึนของผูสูงอายดุังกลาว จึงเปนภาวะที่สังคมตองตระหนักในการเตรียมการใหการดแูลอยางจริงจังทั้งใน
สังคมเมืองและในชนบท เพราะเปนการยืนยันวาประชากรไทยมีอายยุืนยาวเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอทั้งระบบการดแูล
ผูสูงอายุทั้งในชุมชนและในสถานบริการสุขภาพ                                                                                                                    
 การมีอายยุืนยาวของผูสูงอายุ โดยเฉพาะผูที่มอีายุมากกวา 80 ป เกิดผลกระทบอะไรบาง พบวา 1 ใน 5 คน มีการ
เจ็บปวยดวยดวยโรคเรื้อรังอยางนอย 1 โรค เชน ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน ปญหาเกี่ยวกับขอ กระดูกและกลามเนื้อ             
โรคหลอดเลือดสมอง ขอมูลน้ีสอดคลองกันทั้งทุกประเทศทั่วโลก  และยังพบอีกวา รอยละ 50 ของผูที่เจ็บปวยนั้น มีการ
เจ็บปวยอยางนอย 2 โรค  ซ่ึงเปนโรคที่สงผลตอการทําหนาที่และการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ (3) (4) หากไมไดรับการดแูลที่
ดีพอจะทําใหผูสงูอายุมคีวามเปนอยูทีย่ากลําบาก  โดยเฉพาะผูสูงอายุเขตภาคอีสาน มักพบวาอยูตามลําพังเนื่องจากบุตร
หลานไปทํางานในเมืองใหญ แนวโนมที่จะขาดผูดแูลจึงมีมากขึ้น สงผลตอสภาพจิตใจ รูสึกเหงาวาเหว หากเกิดซึมเศรา  ยิ่ง
สงผลตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในภาพรวมมากขึ้น   

จากการศึกษาขอมูลผูสูงอายุในชุมชน แหงหนึ่ง ในเขต ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่คณะ
พยาบาลศาสตร ไดจัดโครงการศึกษาสุขภาวะชมุชนและใหบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน(โครงการลูกฮักลูกแพง)              
ในพ้ืนที่น้ีตอเน่ืองมา 3 ป ตั้งแตป 2554-2556  พบวาผูสูงอายใุนเขตตําบลธาตุ เกือบรอยละ 50 เปนโรคเบาหวานและ 
ความดันโลหิตสงู และ ชุมชนมีความตองการการชวยเหลือดานผูสูงอายุ  เมื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายใุนตําบล 
ดังกลาวพบวา สวนใหญมคีุณภาพชีวิตอยูระดบัปานกลาง และประเด็นปญหาที่ทําใหผูสูงอายุคิดวามีผลตอคณุภาพชีวิต  
คือ ดานรางกาย เมื่อศึกษาในรายละเอยีด พบวา การออกกําลังกาย ภาวะซึมเศรา และ อายุ เปนประเด็นสําคัญท่ีมีผลตอ
คุณภาพชีวิตผูสงูอายุ ซ่ึงหมายถึงวา กระทบตอ ความสุขของชีวิต ความพอเพียง การพึ่งตนเอง ความพอดีในชีวิตของ
ผูสูงอายุ (5) (6)                                                                                                                                                           
            จากขอมูลดังกลาว สรุปไดวา ภาวะดานรางกาย หมายความถึง ความแข็งแรง การพึ่งตนเอง การเจ็บปวย  เปน
เรื่องสําคัญที่ผูสงูอายุ ควรไดรบัการดแูลสงเสริมสุขภาพอยางจริงจัง โดยเนนการเตรียมกอนเขาสูวัยสูงอายุตอนปลายที่อาจ
ตองพบกับการเจ็บปวยเรื้อรังหลายโรค วิธีการที่จะทําใหผูสูงอายุมอีายุยืนยาวอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดแก  การสงเสริม
ใหมีกิจกรรมหรือทําสิ่งตางๆ ที่ดํารงชีวิตไดดวยตนเอง หรือ มีการออกกําลังกายอยางตอเน่ือง การดูแลดานจิตใจไมให
ผูสูงอายุเกิดภาวะซึมเศรา โดยการสงเสริมใหมีกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุมในชมรมผูสูงอายุ ซ่ึงเปนการสงเสริมให
ผูสูงอายุมีกิจกรรมทางสังคมรวมกันอยางเปนรูปธรรม ผูที่มีสวนเกี่ยวของสําคญั ไดแก คนในครอบครัว องคกรทองถิ่น 
หนวยงานบริการสุขภาพ โดยเฉพาะโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ที่จะตองรวมมือกันเตรียมการรองรับการดแูล
ผูสูงอายุใหมคีณุภาพชีวิตทีด่ีในบั้นปลายของชีวิตใหมากที่สดุ 
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 ดานการออกกาํลังกาย พบวาคนในชุมชน มีการรวมกลุมออกกาํลังกายอยูบาง เชน การออกกําลังกายแบบ
ประยุกตรําไมพลอง รวมทั้งการมีกิจกรรมทางสังคมการรวมกลุมชมรมผูสูงอาย ุแตยังไมทั่วถึง ตอเน่ือง หากมีการสนับสนุน
ที่เพียงพอ จะทําใหเกิดแหลงประโยชน เปนที่รวมกลุม ที่เรียนรูของคนในชุมชน โดยเฉพาะการเรียนรูดานการดแูลผูสูงอายุ
ในชุมชนไดเปนอยางดี   
 ทีมวิจัยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมกับ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบัววดั                   
จึงทําวิจัยตอยอด โดยเตรยีมการ จัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายใุนชมุชน โดยเนนใหมีกิจกรรมกลุม ไดแก     
การออกกําลังกายตามที่ผูสูงอายุทําแลวชอบ มีความสุขสนุกสนาน เนนการจัดกิจกรรมออกกาํลังกายที่ประยกุตดนตรี
พ้ืนบานเพลงหมอลํา เน่ืองจากผูสูงอายุในชุมชนสวนหนึ่งมีความสามารถในการรองเพลงหมอลํา มีกิจกรรมเสริมที่เพ่ิมพูน
ความรูสึกมีคณุคาในตนเองของผูสูงอายุที่เนนวัฒนธรรมทองถิ่น เชน ใหผูสูงอายุรวมออกแบบการเลือกทําผลิตภัณฑ
ทองถิ่น หรือการดัดแปลงผลิตภัณฑจักสาน การสอนนักเรียนทําพานบายศรี ซ่ึงทําใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองยังมี
ความสามารถ มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง การรวมกลุมของผูสูงอายุทําใหมีเพ่ือน เปนการแลกเปลี่ยนพูดคยุ ปรึกษาหารือกัน
ในเรื่องตางๆไดเปนอยางดี สงเสริมการผอนคลายความเครยีด นอกจากนี้ การเสริมความรู การฝกคดิ การฝกจํา การฝกทํา
อยางตอเน่ืองจะทําใหผูสูงอายุมัน่ใจ และยังชวยฟนฟูความจํา เกิดการคดิ การทําอยางตอเน่ือง สามารถพึ่งพาตนเอง ไดรบั
การยอมรับจากลูกหลาน  จะทําใหผูสูงอายุมคีวามสุข พึงพอใจในชีวิต  ดังนั้น เมื่อผูสูงอายุ สุขภาพรางกายแขง็แรง 
สามารถทํากิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง พ่ึงพาตนเองได ผูสูงอายุยิ่งมีความสุข ถึงแมจะมีชีวิตยืนยาวก็เปนผูสูงอายุที่มี
ความสุขได ภาพรวมของกิจกรรมสงเสริมสุขภาพดานรางกาย สงเสริมกิจกรรมทางสังคม ดังกลาว จึงนาจะเปน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางองครวมที่ครอบครัว ชุมชนมีสวนรวม เปนรูปธรรมท่ีชัดเจน มากข้ึน  
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