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เปนที่ทราบกันดีวา ประชากรสูงอายุในสังคมไทยและทั่วโลกมีอตั ราการเพิ่มคอนขางเร็ว ซึ่งประเทศไทยไดกา ว
เขาสูโลกแหงผูส ูงอายุ นั่นหมายความวา ในคนไทยรอยคน จะมีผูสูงอายุ อยางนอย 10 คน ซึ่งคนในสังคมตองใสใจใหการ
ดูแล คาดวาในป 2557 จะมีประชากรสูงอายุ 9 ลานคน คิดเปนรอยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ (1) สอดคลองกับขอมูล
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี พบวามีผูสูงอายุในชุมชนเขตอําเภอวารินชําราบ รอยละ 14.04 เชนกัน (2)
แนวโนมการเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุดังกลาว จึงเปนภาวะที่สังคมตองตระหนักในการเตรียมการใหการดูแลอยางจริงจังทั้งใน
สังคมเมืองและในชนบท เพราะเปนการยืนยันวาประชากรไทยมีอายุยืนยาวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอทั้งระบบการดูแล
ผูสูงอายุทั้งในชุมชนและในสถานบริการสุขภาพ
การมีอายุยืนยาวของผูสูงอายุ โดยเฉพาะผูที่มอี ายุมากกวา 80 ป เกิดผลกระทบอะไรบาง พบวา 1 ใน 5 คน มีการ
เจ็บปวยดวยดวยโรคเรื้อรังอยางนอย 1 โรค เชน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ปญหาเกี่ยวกับขอ กระดูกและกลามเนื้อ
โรคหลอดเลือดสมอง ขอมูลนี้สอดคลองกันทั้งทุกประเทศทั่วโลก และยังพบอีกวา รอยละ 50 ของผูที่เจ็บปวยนั้น มีการ
เจ็บปวยอยางนอย 2 โรค ซึ่งเปนโรคที่สงผลตอการทําหนาที่และการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ (3) (4) หากไมไดรับการดูแลที่
ดีพอจะทําใหผูสงู อายุมคี วามเปนอยูทยี่ ากลําบาก โดยเฉพาะผูส ูงอายุเขตภาคอีสาน มักพบวาอยูตามลําพังเนื่องจากบุตร
หลานไปทํางานในเมืองใหญ แนวโนมที่จะขาดผูดแู ลจึงมีมากขึ้น สงผลตอสภาพจิตใจ รูสึกเหงาวาเหว หากเกิดซึมเศรา ยิ่ง
สงผลตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในภาพรวมมากขึ้น
จากการศึกษาขอมูลผูสูงอายุในชุมชน แหงหนึ่ง ในเขต ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่คณะ
พยาบาลศาสตร ไดจัดโครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและใหบริการวิชาการโดยใชชุมชนเปนฐาน(โครงการลูกฮักลูกแพง)
ในพื้นที่นี้ตอเนื่องมา 3 ป ตั้งแตป 2554-2556 พบวาผูสูงอายุในเขตตําบลธาตุ เกือบรอยละ 50 เปนโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง และ ชุมชนมีความตองการการชวยเหลือดานผูสูงอายุ เมื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผูส ูงอายุในตําบล
ดังกลาวพบวา สวนใหญมคี ุณภาพชีวิตอยูระดับปานกลาง และประเด็นปญหาที่ทําใหผูสูงอายุคิดวามีผลตอคุณภาพชีวิต
คือ ดานรางกาย เมื่อศึกษาในรายละเอียด พบวา การออกกําลังกาย ภาวะซึมเศรา และ อายุ เปนประเด็นสําคัญที่มีผลตอ
คุณภาพชีวติ ผูสงู อายุ ซึ่งหมายถึงวา กระทบตอ ความสุขของชีวิต ความพอเพียง การพึ่งตนเอง ความพอดีในชีวิตของ
ผูสูงอายุ (5) (6)
จากขอมูลดังกลาว สรุปไดวา ภาวะดานรางกาย หมายความถึง ความแข็งแรง การพึ่งตนเอง การเจ็บปวย เปน
เรื่องสําคัญที่ผูสงู อายุ ควรไดรบั การดูแลสงเสริมสุขภาพอยางจริงจัง โดยเนนการเตรียมกอนเขาสูวัยสูงอายุตอนปลายที่อาจ
ตองพบกับการเจ็บปวยเรื้อรังหลายโรค วิธีการที่จะทําใหผูสูงอายุมอี ายุยืนยาวอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดแก การสงเสริม
ใหมีกิจกรรมหรือทําสิ่งตางๆ ที่ดํารงชีวิตไดดวยตนเอง หรือ มีการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง การดูแลดานจิตใจไมให
ผูสูงอายุเกิดภาวะซึมเศรา โดยการสงเสริมใหมีกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุมในชมรมผูสูงอายุ ซึ่งเปนการสงเสริมให
ผูสูงอายุมีกิจกรรมทางสังคมรวมกันอยางเปนรูปธรรม ผูที่มีสวนเกี่ยวของสําคัญ ไดแก คนในครอบครัว องคกรทองถิ่น
หนวยงานบริการสุขภาพ โดยเฉพาะโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ที่จะตองรวมมือกันเตรียมการรองรับการดูแล
ผูสูงอายุใหมคี ณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ีในบั้นปลายของชีวิตใหมากที่สดุ
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ดานการออกกําลังกาย พบวาคนในชุมชน มีการรวมกลุมออกกําลังกายอยูบาง เชน การออกกําลังกายแบบ
ประยุกตรําไมพลอง รวมทั้งการมีกิจกรรมทางสังคมการรวมกลุมชมรมผูสูงอายุ แตยังไมทั่วถึง ตอเนื่อง หากมีการสนับสนุน
ที่เพียงพอ จะทําใหเกิดแหลงประโยชน เปนที่รวมกลุม ที่เรียนรูของคนในชุมชน โดยเฉพาะการเรียนรูดานการดูแลผูสูงอายุ
ในชุมชนไดเปนอยางดี
ทีมวิจัยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมกับ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบัววัด
จึงทําวิจัยตอยอด โดยเตรียมการ จัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน โดยเนนใหมีกิจกรรมกลุม ไดแก
การออกกําลังกายตามที่ผูสูงอายุทําแลวชอบ มีความสุขสนุกสนาน เนนการจัดกิจกรรมออกกําลังกายที่ประยุกตดนตรี
พื้นบานเพลงหมอลํา เนื่องจากผูสูงอายุในชุมชนสวนหนึ่งมีความสามารถในการรองเพลงหมอลํา มีกิจกรรมเสริมที่เพิ่มพูน
ความรูสึกมีคณ
ุ คาในตนเองของผูสูงอายุที่เนนวัฒนธรรมทองถิ่น เชน ใหผูสูงอายุรวมออกแบบการเลือกทําผลิตภัณฑ
ทองถิ่น หรือการดัดแปลงผลิตภัณฑจักสาน การสอนนักเรียนทําพานบายศรี ซึ่งทําใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองยังมี
ความสามารถ มีความรูสึกที่ดีตอ ตนเอง การรวมกลุมของผูสูงอายุทําใหมีเพื่อน เปนการแลกเปลี่ยนพูดคุย ปรึกษาหารือกัน
ในเรื่องตางๆไดเปนอยางดี สงเสริมการผอนคลายความเครียด นอกจากนี้ การเสริมความรู การฝกคิด การฝกจํา การฝกทํา
อยางตอเนื่องจะทําใหผูสูงอายุมนั่ ใจ และยังชวยฟนฟูความจํา เกิดการคิด การทําอยางตอเนื่อง สามารถพึ่งพาตนเอง ไดรบั
การยอมรับจากลูกหลาน จะทําใหผูสูงอายุมคี วามสุข พึงพอใจในชีวิต ดังนั้น เมื่อผูสูงอายุ สุขภาพรางกายแข็งแรง
สามารถทํากิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง พึ่งพาตนเองได ผูส ูงอายุยิ่งมีความสุข ถึงแมจะมีชีวิตยืนยาวก็เปนผูสูงอายุที่มี
ความสุขได ภาพรวมของกิจกรรมสงเสริมสุขภาพดานรางกาย สงเสริมกิจกรรมทางสังคม ดังกลาว จึงนาจะเปน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางองครวมที่ครอบครัว ชุมชนมีสวนรวม เปนรูปธรรมที่ชดั เจน มากขึ้น
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