
 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการ“การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านทาปลาดุก” 
 

เสนอ 

                                       รองศาสตราจารย์  ดร.  ดวงฤดี   ลาศุขะ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. กนกพร   สุค าวงั 

 

จดัท าโดย 

นางสาวกรรณิการ์ ศรีสมทรง  รหสันกัศึกษา 571231006 
นายคมกริช  สุทธศรี   รหสันกัศึกษา 571231007  
นางสาวจริยา  นพเคราะห์  รหสันกัศึกษา 571231008 
นางสาวฉตัรทิพย ์ แสงสร้อย  รหสันกัศึกษา 571231009 
นางสาวพนิดา  ชยัวงั   รหสันกัศึกษา 571231010 
นางสาวลลิตา  สีรักสา   รหสันกัศึกษา 571231011 
นางสาววชิชาริณี  บุญสนอง  รหสันกัศึกษา 571231012 
นางสาวศิโรรัตน์  สิมทราช  รหสันกัศึกษา 571231014 
นางสาวสารภี  ศรีโสภณ  รหสันกัศึกษา 571231016 
นางสาวแสงเทียน ค ารินทร์  รหสันกัศึกษา 571231018 

 

 

รายงานฉบับนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนวชิาฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุข้ันสูง (564727) 

บัณฑิตศึกษา สาขาวชิาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก ภาคปกติ ช้ันปีที ่1 

ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2557   คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 



 

ค ำน ำ 

 

 โครงการสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอายุบ้านทาปลาดุกหมู่ 5 ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา 

จงัหวดัล าพูน เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนวิชาการฝึกปฏิบติัการพยาบาลผูสู้งอายขุั้นสูง  จดัท าข้ึนเพื่อ

ลดปัจจยัเส่ียงจากปัญหาสุขภาพของผูสู้งอายุบ้านทาปลาดุก ทั้งน้ีทีมด าเนินงานได้ประเมินภาวะ

สุขภาพของผูสู้งอายุแบบองค์รวม พบว่าผูสู้งอายุส่วนใหญ่ในชุมชน มีภาวะความดันโลหิตสูง 

เบาหวานและขอ้เข่าเส่ือม  นอกจากนั้นยงัพบวา่ผูสู้งอายเุส่ียงต่อภาวะสมองเส่ือมอีกดว้ย  

ทีมด าเนินงาน เห็นความส าคญัของปัญหาดังกล่าว จึงจดัท าโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

ผูสู้งอายุบา้นทาปลาดุกข้ึน แมว้า่ช่วงเวลาจะสั้น โดยไดรั้บความกรุณาช่วยเหลืออยา่งดียิง่จากอาจารย์

ท่ีปรึกษาทั้งสองท่าน  ตลอดจนไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบั

ต าบลทาปลาดุก ผูน้ าชุมชน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นและผูสู้งอายุบา้นทาปลาดุก ท่ีให้

ความช่วยเหลือและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี   

คณะผูจ้ดัท าโครงการจึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง ไว ้ณ ท่ีน้ี และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า

กิจกรรมในโครงการสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอายุบา้นทาปลาดุกน้ี จะเป็นประโยชน์แก่ผูสู้งอายุและ

ผูส้นใจ ไม่มากก็นอ้ย 
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ลกัษณะโครงการ 
 
 

ช่ือโครงการ        การสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ บา้นทาปลาดุก  
                        
เจ้าของโครงการ 
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หลกัการและเหตุผล  
 

ประเทศไทยไดก้า้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ (Aging society) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมีประชากรผูสู้งอายุ

ร้อยละ10.4 ของประชากรทั้งประเทศ และคาดวา่อีก 20ปีขา้งหนา้ สังคมไทยจะเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์ 

(Aged society) (สถาบนัวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล , 2556)  ผลการศึกษาปัญหาการเจ็บป่วย

จากการตรวจร่างกายของผูสู้งอายุไทยล่าสุดในปี 2555 โดยส านกังานพฒันานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 

ปรากฏว่า มีผูสู้งอายุ 60 ปีข้ึนไปร้อยละ 85 หรือจ านวนประมาณ 6 ล้านราย ท่ีสามารถดูแลตวัเองได้ และมี

ผูสู้งอายุท่ีนอนติดเตียง ติดบา้น ตอ้งพึ่ งพิงคนอ่ืนดูแลกว่า  1 ล้านราย คิดเป็นเกือบร้อยละ 15 โดยมีประมาณ 

960,000 รายท่ีช่วยเหลือตวัเองไดบ้างส่วน อีกประมาณ 63,000 ราย ท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองไดเ้ลย และ ใน

ปีพ.ศ. 2558 สมชัชาผูสู้งอายุระดบัชาติ (2556) คาดการณ์ว่าอตัราส่วนการเป็นภาระของผูสู้งอายุ อยู่ท่ีร้อยละ 

20.9 และในปี พ.ศ. 2568 จะเพิ่มข้ึนร้อยละ 32.2 ประเทศไทยจะมีอตัราประชากรวยัท างาน (อายุ15-59 ปี) ต่อ

ผูสู้งอายุท่ีจะต้องดูแลในปี พ.ศ. 2558 คิดเป็น 6:1 และในปี พ.ศ. 2568 จะเปล่ียนเป็น3:1 การเปล่ียนแปลง

ดงักล่าว ไดส่้งผลกระทบต่ออตัราส่วนภาระพึ่งพิงท่ีกลุ่มวยัแรงงานจะตอ้งดูแลประชากรผูสู้งอายุเพิ่มมากข้ึน 

รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายของรัฐและครัวเรือนในการดูแลผูสู้งอายุทั้ งในเร่ืองสวสัดิการทางสังคมและสุขภาพ 
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ผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพตั้งแต่ระดบัพื้นฐานจนถึงระดบัเร้ือรัง หรือทุพลภาพ โดยมากกวา่คร่ึงหน่ึงของ

ผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวัและเจ็บป่วยเร้ือรัง เม่ือเป็นเช่นนั้นผูสู้งอายุควรมีสุขภาพดี ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว 

ดูแลตวัเองได้แม้มีปัญหาการเปล่ียนแปลงด้านสุขภาพ และปฏิบัติตวัเพื่อควบคุมปัญหาสุขภาพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ การสร้างเสริมสุขภาพจึงมีส่วนส าคญั ซ่ึงจากประกาศกฎบตัรออตตาวาไดบ้ญัญติัว่า การสร้าง

เสริมสุขภาพ(Health promotion) หมายถึง ขบวนการสร้างเสริมให้ประชาชน เพิ่มสมรรถนะในการควบคุมและ

ปรับปรุงสุขภาพของตนเอง ในการบรรลุซ่ึงสุขภาวะอนัสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยมีหลกั

ส าคญัคือ 1)มีการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อผูสู้งอายุ โดยมีขอ้ตกลงร่วมกนัในการท่ีจะปฏิบติัให้ทุกคนใน

ชุมชนมีสุขภาพดี 2)สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพผูสู้งอาย ุ3)การให้ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการสร้างเสริม

สุขภาพผูสู้งอายุ 4)พฒันาทกัษะการดูแลสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ โดยให้ความรู้ ความเขา้ใจแก่ผูสู้งอายุ 5)

ปรับเปล่ียนบริการดา้นสาธารณสุขโดยเนน้ทางดา้นสุขภาพในเชิงรุกมากข้ึน เช่น มีการคดักรองสุขภาพให้การ

ดูแล ใหค้  าปรึกษาดา้นสุขภาพ โดยให้การบริการในลกัษณะองคร์วมใหค้รอบคลุมทุกดา้น เช่นเดียวกบัชุมชนทา

ปลาดุก ท่ีก าลงัเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ ขณะน้ีมีประชากรในชุมชนทั้งหมด 1,012 ราย มีผูสู้งอายุ 204 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 20 ของจ านวนประชากรทั้งหมด และจากการสัมภาษณ์ผูสู้งอายุในชุมชนมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพืชผกัสมุนไพรท่ีใชป้ระกอบอาหารซ่ึงหาไดง่้ายในชุมชน ผูสู้งอายุบางส่วน

อาศยัอยูบ่า้นเพียงล าพงั แต่ยงัคงไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการเงินจากลูกหลาน และเบ้ียยงัชีพจากหน่วยงานของ

รัฐ สามารถช่วยเหลือตนเองไดต้ามกิจวตัรประจ าวนัของตน แต่ยงัพร่องการออกก าลงักาย และจากการประเมิน

ภาวะสุขภาพของผูสู้งต าบลทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพูน โดยใชแ้บบประเมินภาวะสุขภาพของผูสู้งอายุแบบองค์

รวม[CGA (Comprehensive Geriatric Assessment)] จากผลการประเมินภาวะสุขภาพของผูสู้งอายุแบบองค์รวม 

มีผูสู้งอายุเขา้รับการประเมินภาวะสุขภาพจ านวน 84  ราย เป็นเพศชาย 27 ราย เพศหญิง 57 ราย อายรุะหวา่ง 60-

83 ปี ระดบัการศึกษาตั้งแต่ไม่ไดรั้บการศึกษาถึงระดบัอนุปริญญา ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ พบผูสู้งอายุท่ีมี

ปัญหาเก่ียวกบัภาวะสุขภาพดงัน้ี ผูสู้งอายุท่ีมีภาวะความดนัโลหิตสูงจ านวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.22  ของผู ้

มารับบริการ  ภาวะน ้ าตาลในเลือดสูงจากการตรวจน ้ าตาลในกระแสเลือด(Fasting Capillary Blood Glucose)

มากกว่า 125 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จ  านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 13 ของผูท่ี้มารับบริการ  การประเมินภาวะ

โภชนาการ โดยจ าแนกจากช่วงระดบั BMI อา้งอิงจากสถาบนัเวชศาสตร์ผูสู้งอายุ กรมการแพทย ์กระทรวง

สาธารณสุขพบผูสู้งอายรุะดบั BMI <18.5 หรือมีภาวะไดรั้บสารอาหารไม่เพียงพอมีจ านวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 
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14.6  ระดับ BMI 18.5-24.9 หรือมีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมมีจ านวน 43 คนคิดเป็นร้อยละ 52.4 

ระดบั BMI ≥25 หรือมีภาวะไดรั้บสารอาหารมากเกินไปมีจ านวน 27 คนคิดเป็นร้อยละ 32.9  ประเมินโดยการ

ตรวจประเมินการทรงตวัและการลม้โดยใชว้ธีิ Functional reach test พบวา่ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่จะมีปัญหาการทรง

ตวั นอกจากน้ีจากการตรวจร่างกายผูสู้งอายแุละสอบถามเร่ืองสุขภาพผูสู้งอายุจะมีปัญหาของอาการปวดเข่าและ

หลงั17 รายคิดเป็นร้อยละ 14.28 ของผูม้ารับบริการ และการประเมินความเส่ียงต่อการเกิดภาวะสมองเส่ือมโดย

ใชแ้บบทดสอบสภาพสมองเบ้ืองตน้ฉบบัภาษาไทย (Thai Mini – Mental State Examination) พบผูป่้วยท่ีมีความ

ผดิปกติของความสามารถของสมอง จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.5 ของผูม้ารับบริการ   

จากสถานการณ์ดงักล่าวพบวา่ปัญหาหลกัในผูสู้งอายบุา้นทาปลาดุกคือ ภาวะความดนัโลหิตสูง น ้ าตาล

ในเลือดสูงและขอ้เข่าเส่ือม รวมทั้งในการประเมินพบว่าผูสู้งอายุมีความเส่ียงต่อภาวะสมองเส่ือมอีกดว้ย จาก

การพบปัญหาทางดา้นภาวะสุขภาพของผูสู้งอายุ จึงเป็นท่ีมาของการจดัโครงการสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอายุบา้น

ทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน ทั้งน้ีทีมด าเนินงานจะใช้หลกัการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใตแ้นวคิด 

PDCA  รวมถึงเลือกกิจกรรมท่ีผ่านการศึกษาวิจยัเป็นหลกั ( Evidence-based practice)  ทีมด าเนินงาน เช่ือว่า 

กิจกรรมท่ีจะจดัข้ึนจะช่วยสร้างเสริมให้ผูสู้งอายุมีการจดัการดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการน า

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นชุมชนมาใชใ้ห้ถูกตอ้ง เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผูสู้งอายุบา้นทาปลาดุก หมู่ 5 ต าบล

ทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน 

วตัถุประสงค์หลกั 
 

          เพื่อสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอายใุนชุมชนหมู่ท่ี 5 ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน  
 

วตัถุประสงค์รอง 
   เพื่อใหผู้สู้งอายมีุพฤติกรรมดงัต่อไปน้ี 

1. รอบรู้และปฏิบติับริหารหายใจโดยใชน้าฬิกาเพื่อควบคุมความดนัโลหิตได ้
2. รอบรู้และปฏิบติับริหารสมองเพื่อชะลอและป้องกนัภาวะหลงลืมได ้
3. รอบรู้และปฏิบติับริหารกลา้มเน้ือรอบขอ้เข่าเพื่อช่วยในการเคล่ือนไหวได ้
4. รอบรู้เร่ืองพืชสมุนไพรในชุมชนท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและควบคุมความดนัโลหิตและควบคุม 

ระดบัน ้าตาลในเลือด 
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  โครงการสร้างเสริมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายบุ้านทาปลาดกุหมู่ 5 ต าบลทาปลาดกุ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล  าพูน 

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ  
 

  วนัท่ี 8  มกราคม 2558  ถึง 13 กุมภาพนัธ์  2558  
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 

 ผูสู้งอายแุละประชาชน จ านวน 130 ราย แบ่งเป็น 
 

 1.   ผูสู้งอายหุมู่ 5 ต าบลทาปลาดุก จงัหวดัล าพูน       80  ราย 
 2.   ประชาชนและผูส้นใจ                                  50  ราย 
 
การด าเนินงาน แบ่งเป็น 3 ระยะ ( ตามแนวคิด PDCA )  
 

1. ระยะเตรียมงาน   
 

1.1  วเิคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาพผูสู้งอาย ุ โดยการประชุมร่วมกบั เจา้หนา้ท่ี รพ.สต. / ผูน้  า 
ชุมชน / ผูสู้งอาย ุ หมู่ 5 ต.ทาปลาดุก 

1.2  ประเมินภาวะสุขภาพผูสู้งอาย ุ ผูสู้งอาย ุ หมู่ 5 ต.ทาปลาดุก โดยใชเ้คร่ืองมือ CGA 
1.3  วเิคราะห์ปัญหาเส่ียงและวางแผนจดัท าโครงการ 
1.4   จดัเตรียมอุปกรณ์ ส่ือ หรือนวตักรรมส าหรับการสร้างเสริมสุขภาพและคู่มือส าหรับการ 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพผูสู้งอายุ 
1.5  น าเสนอแผนการด าเนินงานต่อหวัหนา้ รพ.สต และทีมงานเพื่อขอขอ้เสนอแนะ 

1.6  ปรับปรุงแผนงาน 

2. ระยะปฏิบัติงาน 

2.1 จดักิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุท่ี หมู่ 5 ต าบลทาปลาดุก  

3. ระยะติดตามและประเมินผล 

3.1 ประเมินความรู้ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

3.2 วเิคราะห์จุดดี จุดอ่อนของการด าเนินงานร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี รพ.สต. 

3.3 น าเสนอผลงานการจดักิจกรรมเป็นภาษาองักฤษ  
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  โครงการสร้างเสริมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายบุ้านทาปลาดกุหมู่ 5 ต าบลทาปลาดกุ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล  าพูน 

 

การประเมินผล 
   1.   ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพและการป้องกนัโรคได ้      
ถูกตอ้งร้อยละ 80 ข้ึนไป 

   2.  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสาธิตยอ้นกลบัไดถู้กตอ้งร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
                 ผูสู้งอายใุนชุมชนหมู่ 5 เกิดความตระหนกัในการดูแลตนเองเพื่อลดปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ ท่ีจะท าให ้
เกิดโรคเร้ือรัง  
 
งบประมาณ 
 รายรับ 
 งบประมาณจากกลุ่มนกัศึกษาปริญญาโทสาขาการพยาบาลผูสู้งอายแุละอาจารยนิ์เทศ 
 จ านวน 12  คน รวม                12,000     บาท   

รายจ่าย 
1.   ค่าอาหารและอาหารวา่ง (25บาทx144คนx1ม้ือ)  3,600    บาท 
2.   ค่าตอบแทนวทิยากรเร่ืองสมุนไพรและ                            2,000        บาท 
      ค่าน ้ามนัจากสารภี    
2.   ของรางวลั (200ช้ินx11บาท)    2,200    บาท 
3.  ไวนิล (5แผน่x150บาท)       750    บาท 
4.   ค่าน ้ามนัยานพาหนะเหมาจ่าย    1,500    บาท 
5.   ค่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี       950    บาท 
6.   ค่าเอกสารประกอบการอบรม (500ชุด X 2 บาท) 1,000    บาท 
 
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน                       12,000        บาท    
                                                                          (หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น) 
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  โครงการสร้างเสริมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายบุ้านทาปลาดกุหมู่ 5 ต าบลทาปลาดกุ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล  าพูน 

 

 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านทาปลาดุก  
หมู่ที่ 5 ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน 

 
เน่ืองจากการด าเนินงานของโครงการใช้ระเวลาตั้งแต่ วนัท่ี 8 มกราคม ถึง วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2558  

โดยแบ่งระยะเวลาการด าเนินงานเป็น 3 ระยะ ดงันั้น ทีมด าเนินงานงานจะน าเสนอขอ้มูล ท่ีไดใ้นแต่ระยะดงัน้ี 
 

1. ระยะเตรียมงาน   
 

1.1  ทีมด าเนินงานจดัประชุมร่วมกบั เจา้หนา้ท่ี รพ.สต. / ผูน้  าชุมชน / ผูสู้งอาย ุ หมู่ 5 ต.ทา 
ปลาดุก เม่ือวนัท่ี  8 มกราคม 2558  เพื่อวเิคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาพผูสู้งอาย ุ โดยคุณกมล ยะค าแจ ้ 
และพยาบาลวชิาชีพ  เป็นผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์การสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอายใุนต าบลทาปลาดุก 
และทีมด าเนินงานไดจ้ดัท าการอภิปรายกลุ่มกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีเทศบาลต าบล  อาสาสมคัร 
กรรมการกลุ่มหนุ่มสาว และกรรมการชมรมผูสู้งอายุ 
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  โครงการสร้างเสริมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายบุ้านทาปลาดกุหมู่ 5 ต าบลทาปลาดกุ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล  าพูน 

 

1.2  ประเมินภาวะสุขภาพผูสู้งอาย ุ  ท่ีอาศยัใน หมู่ 5 ต.ทาปลาดุก จ านวน 84  คน   เม่ือวนัท่ี 
15 มกราคม  2558  เพื่อวเิคราะห์ปัญหาสุขภาพและความตอ้งการ โดยใชเ้คร่ืองมือ Comprehensive Geriatric 
Assessment ฉบบัภาษาไทย ( ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดูเพิ่มเติมท่ีหนา้ 12 )  

 
1.3  วเิคราะห์ปัญหาเส่ียงของผูสู้งอายท่ีุมารับบริการ และร่วมกบัชุมชนในการวางแผนจดัท า 

โครงการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมต าบล ทาปลาดุก พร้อมน าเสนอแผนการด าเนินงานต่อหวัหนา้ รพ.สต. และทีม 
ในวนัท่ี 23 มกราคม 2558  ผลพบวา่ ผูสู้งอาย ุมีปัญหาโรคความดนัโลหิตสูง  มีภาวะน ้าตาลในเลือดสูง  เส่ียงต่อ
ขอ้เข่าเส่ือม  และมีปัญหาเก่ียวกบัความจ า  

 
 

1.4 ทีมด าเนินงานจดัเตรียมอุปกรณ์ ส่ือ หรือนวตักรรมส าหรับการสร้างเสริมสุขภาพและแผน่ 
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  โครงการสร้างเสริมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายบุ้านทาปลาดกุหมู่ 5 ต าบลทาปลาดกุ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล  าพูน 

 

พบัประกอบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพผูสู้งอายุ ทั้งน้ีบางส่วนไดจ้ดัท าข้ึนมาใหม่ โดยมีอาจารยท่ี์
ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและใหข้อ้เสนอแนะ โปสเตอร์บางส่วนขอยมืจากโครงการสร้าง
เสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

 

โปสเตอร์ท่ีจดัท าข้ึนมาใหม่ 
 

1.5 ปรับปรุงแผนงานตามขอ้เสนอแนะของทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และอาจารย ์

ผูส้อน (ดูแผนการจดักิจกรรมในภาคผนวก ) 
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  โครงการสร้างเสริมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายบุ้านทาปลาดกุหมู่ 5 ต าบลทาปลาดกุ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล  าพูน 

 

2. ระยะปฏิบัติงาน 

                    ในขั้นตอนน้ี เป็นการจดักิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุร่วมกบั เทศบาลต าบลทาปลาดุก หมู่ 

5 และโรงเรียนบา้นทาปลาดุก  ภายใตช่ื้อ “โครงการกาดมั่ว ครัวสมุนไพร” โดยจดัในวนัท่ี  5 กุมภาพนัธ์ 2558 

ท่ีวดัทาปลาดุก 

          กิจกรรมประกอบดว้ย  
1. การแสดงดนตรีของนกัเรียน 
2. การแสดงบริหารร่างกายดว้ยร าวงยอ้นยคุ โดย ชมรมผูสู้งอายแุละนกัเรียน 
3. การใหค้วามรู้และสาธิตในฐานต่าง ๆ  ดงัน้ี 

3.1 ฐานที ่1 การควบคุมความดนัโลหิตโดยการใชน้าฬิกา 
3.2 ฐานที ่2 หนัมาบริหารสมองดว้ยสองมือ 
3.3 ฐานที ่3 การบริหารขอ้ป้องกนัเขา่เส่ือม 
3.4 ฐานที ่4 บอกลาโรคร้ายดว้ยสมุนไพรไทย 
3.5 ฐานที ่5 สาธิตการเพาะเห็ด โดยวทิยากรจากต าบลท่ากวา้ง อ.สารภี 

4. นิทรรศการผกัพื้นบา้นและสาธิตการท าขา้วกลอ้ง โดยชุมชนหมู่ 5  
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  โครงการสร้างเสริมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายบุ้านทาปลาดกุหมู่ 5 ต าบลทาปลาดกุ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล  าพูน 

 

 

ฐานที ่1 การควบคุมความดนัโลหิตโดยการใชน้าฬิกา 

ฐานที ่2 การบริหารสมองป้องกนัสมองเส่ือม 

 

ฐานที ่3 การบริหารขอ้ป้องกนัเข่าเส่ือม 
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  โครงการสร้างเสริมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายบุ้านทาปลาดกุหมู่ 5 ต าบลทาปลาดกุ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล  าพูน 

 

ฐานที ่4  บอกลาโรคร้ายดว้ยสมุนไพรไทย 

 

ฐานที ่5 สาธิตการเพาะเห็ด โดยวทิยากรจากต าบลท่ากวา้ง อ.สารภี 

นิทรรศการ 

 



12 
 

  โครงการสร้างเสริมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายบุ้านทาปลาดกุหมู่ 5 ต าบลทาปลาดกุ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล  าพูน 

 

3. ระยะติดตามและประเมินผล 

ในการติดตามผล ทีมด าเนินงานไดป้ระเมินความรู้ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการในแต่ละฐาน  ในท่ีน้ีจะ 
ขอน าเสนอขอ้มูลในภาพรวมดงัน้ี 
  

ตารางที ่1  จ านวน และเพศของผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุบา้นทาปลาดุก หมู่ท่ี 5 ต าบลทาปลาดุก 

อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพนู 

                    เพศ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
                    ชาย 21 33.9 

หญิง 41 66.1 
รวม 62 100.0 

  
 จากตาราง พบวา่ จ  านวนผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุหมู่ท่ี 5 บา้นทาปลาดุก 
มีจ านวน 62 ราย เพศชาย 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.9 เพศหญิง 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.1  
 

ตารางที ่ 2   ร้อยละของระดบัการศึกษาในผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุบา้นทาปลาดุก หมู่ท่ี 5  
ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพนู 

       ระดบัการศึกษา จ านวน (ราย) ร้อยละ 

       ไม่ไดรั้บการศึกษา 2   3.2 

       ประถมศึกษา                           54 87.1 

       มธัยมศึกษา 3  4.8 

       อนุปริญญา 2  3.2 

       ปริญญาตรี 1 1.6 

            รวม                           62                100.0 

  
       จากตารางท่ี 2  พบว่า ระดบัการศึกษาของผูสู้งอายุท่ีเขา้ร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ บา้นทา
ปลาดุก หมู่ท่ี 5 ต  าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
จ านวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.1 รองลงมามีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.8  
ไม่ไดรั้บการศึกษาเท่ากบัระดบัอนุปริญญา จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.2 และการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.6 
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ตารางที ่6  แสดงโรคประจ าตวัของผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอายบุา้นทาปลาดุก หมู่ท่ี 5 ต าบลทาปลา
ดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพนู 
 

โรคประจ าตวั จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ไม่มีโรคประจ าตวั 28 45 
โรคความดนัโลหิตสูง 11 18 
โรคเบาหวาน 6 10 
โรคขอ้เส่ือม 7 11 
โรคความดนัโลหิตต ่า 1 1.5 
โรคความดนัโลหิตสูงและโรคขอ้เส่ือม 6 10 
โรคความดนัโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 2 3 
โรคหวัใจและโรคขอ้เส่ือม 1 1.5 

รวม 62 100 

 
            จากตารางพบวา่ โรคประจ าตวัของผูสู้งอายขุองผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ
บา้นทาปลาดุก หมู่ท่ี 5 ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน จ านวน 62 ราย ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตวั 
จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมา คือ โรคความดนัโลหิตสูง จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 18  
โรคเบาหวาน จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 โรคขอ้เข่าเส่ือม จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 11 โรคขอ้เส่ือม 
จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 11 โรคความดนัโลหิตต ่าจ  านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.5 พบผูสู้งอายท่ีุมีโรค
ร่วมมากกวา่ 1 โรค ดงัน้ีโรคความดนัโลหิตสูงและโรคขอ้เส่ือมจ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 โรคความดนั
โลหิตสูงและโรคเบาหวานจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 โรคหวัใจและโรคขอ้เส่ือมจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 1.5 
 
ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อการจัดกจิกรรม 
 

1. ความคิดเห็นต่อการจัดกจิกรรม  
จากการสอบถามผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอายบุา้นทาปลาดุก 

 หมู่ท่ี 5 ต  าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน  จ  านวน  62 ราย พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นในการจดั
โครงการในระดบัดีถึงดีมากคิดเป็นค่าเฉล่ียคะแนนอยูท่ี่  3.89   

45 % 

18 % 

10 % 
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2. ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพนัธ์ 
ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่เห็นวา่มีการประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรมในระดบัดีมาก   ดงัตารางท่ี 7  
 

ตารางที ่7   ร้อยละของความคิดเห็นของผูสู้งอายตุ่อการประชาสมัพนัธ์  

ระดบัการประเมนิ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ดี 7 11.3 

ดีมาก 55 88.7 

รวม 62 100.0 
 

  
3. ความรู้ทีไ่ด้รับในแต่ละฐาน    

ผูสู้งอายรุ้อยละ 82.3  เห็นวา่ไดรั้บความรู้ในระดบัดีมากในแต่ละฐาน ดงัตารางท่ี  8  
 

ตารางที ่8   ร้อยละของความเห็นของผูสู้งอายตุ่อความรู้ท่ีไดรั้บ  
 

ระดบัการประเมนิ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ดี 11 17.7 

ดีมาก 51 82.3 

รวม 62 100.0 
 

  

4. ความรู้ทีไ่ด้รับสามารถน าไปปฎบิัติได้ 
      ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 85.5 เห็นวา่ความรู้ท่ีไดรั้บสามารถน าไปประยกุตใ์ช ้ดงัตารางท่ี 

10 มีเพียง  1 รายท่ีบอกวา่พอใช ้เน่ืองจากมีปัญหาการไดย้นิ 
 

        ตารางที ่10  ร้อยละของความเห็นผูสู้งอายตุ่อการน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ช ้ 

ระดบัการประเมนิ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

พอใช ้ 1  1.6 

ดี 8 12.9 

ดีมาก 53 85.5 

รวม 62 100.0 
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การวเิคราะห์บทเรียนที่ได้จากการด าเนินงาน 
 

1. ระยะเร่ิมต้นโครงการ 

ในระยะเร่ิมตน้โครงการไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการเขา้สู่ชุมชน โดยตอ้งผา่นบุคคลหรือหน่วยงานท่ีจะเป็น
กุญแจในการเขา้หาชุมชน ในการจดัโครงการคร้ังน้ีท าใหไ้ดท้ราบรู้ขอ้มูลพื้นฐานในเร่ืองเก่ียวกบัขอ้มูล
ประชากร แหล่งประโยชน์ในการสนบัสนุนการด าเนินงาน อุบติัการณ์และความชุกของโรคต่างๆในชุมชน 
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทาปลาดุก ซ่ึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทาปลาดุกเป็นส่ือกลาง
ในการเขา้หากลุ่มผูน้ าและผูท่ี้มีบทบาทในการพฒันาชุมชน ไดแ้ก่  นายกเทศบาล ผูใ้หญ่บา้น อาสาสมคัร
สาธารณสุข หวัหนา้ชมรมผูสู้งอาย ุ จากการสัมภาษณ์บุคคลเหล่าท าใหไ้ดข้อ้มูลของภาคส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากนายกเทศบาลและผูใ้หญ่บา้น ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบั
แหล่งสนับสนุนทางด้านการเงินในการสร้างเสริมสุขภาพว่าได้งบประมาณมาจากส านักงานหลกัประกัน
สุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)  งบประมาณของเทศบาล และเงินบริจาคจากกลุ่มต่างๆในชุมชน และกลุ่มผูน้ า
ชุมชนเหล่าน้ีจะให้การสนับสนุนเม่ือชุมชนมีความตอ้งการในด้านต่างๆ โดยให้การเขียนโครงการขอความ
ช่วยเหลือจากองค์กร  ส่วนปัญหาทางด้านสาธารณสุขของชุมชน ผูน้ าองค์กรมองว่าขณะน้ี ในชุมชนของ
ตนเองขาดสนบัสนุนเร่ืองการเดินทางเพื่อเขา้ถึงระบบบริการสุขภาพ  

องค์กรด้านสาธารณสุขข้อมูลท่ีได้มาจากเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และ
อาสาสมคัรสาธารณสุข บุคลากรจะมองทางด้านภาวะสุขภาพของผูสู้งอายุในชุมชน มองดา้นความเจ็บป่วย
ของผูสู้งอายุในชุมชน มีหน้าท่ีในการคดักรองภาวะสุขภาพ และการส่งเสริมภาวะสุขภาพของผูสู้งอายุใน
ชุมชนบา้นทาปลาดุกโดยโรคท่ีพบมากในผูสู้งอายุคือ โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูงในผูสู้งอายุ  และทาง
ชุมชนจะจดังานสร้างเสริมสุขภาพคืองานกาดหมั้วครัวสมุนไพรข้ึน จึงอยากไดข้อ้มูลเก่ียวสรรพคุณ ,ขนาด ,
วธีิการใชป้ระโยชน์จากสมุนไพรชนิดต่างๆ ท่ีสามารถหาง่ายไดใ้นชุมชน และอยากน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้ห้ไป
เผยแพร่แก่คนในชุมชนต่อไป 

กลุ่มผูสู้งอายใุนชุมชน โดยผูสู้งอายุจะมีมุมมองท่ีแตกต่างออกไปจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขคือ จะมอง
ถึงปัญหาหรือโรคท่ีส่งผลต่อการท าหน้าท่ีของร่างกายหรือการท ากิจวตัรประจ าวนั เช่น โรคท่ีส่งผลต่อ
กายภาพของผูสู้งอายุ คือ ภาวะขอ้เข่าเส่ือม แหล่งสนับสนุนทางด้านการเงินของผูสู้งอายุมาจากเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายุและมาจากลูกหลาน อาชีพของผูสู้งอายท่ีุยงัสามารถประกอบอาชีพไดส่้วนใหญ่คืออาชีพเกษตรกรรม 
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ส่วนการรับประทานอาหารนั้นผูสู้งอายจุะประกอบอาหารรับประทานเองท่ีบา้น รับประทานผกัและผลไมท่ี้หา
ไดใ้นทอ้งถ่ิน 

การสัมภาษณ์บุคคลต่างๆในชุมชนคร้ังน้ี ท าให้ทราบบริบททั่วไปของชุมชน บทบาทของแต่ละ
หน่วยงานในการสร้างเสริมสุขภาพ ความตอ้งการของผูสู้งอายุในชุมชน มองเห็นมุมมองของปัญหาในแต่ละ
ภาคส่วน และจากการประเมินภาวะสุขภาพของผูสู้งอายุ หมู่ 5 ต.ทาปลาดุก  จ านวน 84 ราย ท าให้มองเห็น
ปัญหาดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุชดัเจนยิ่งข้ึน ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินพบว่าผูสู้งอายุท่ีมีภาวะความดนั
โลหิตสูงจ านวน ภาวะน ้ าตาลในเลือดสูง การประเมินภาวะโภชนาการ โดยจ าแนกจากช่วงระดบั BMI อา้งอิง
จากสถาบนัเวชศาสตร์ผูสู้งอาย ุกรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุขพบผูสู้งอายุระดบั BMI <18.5 หรือมีภาวะ
ไดรั้บสารอาหารไม่เพียงพอมีจ านวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 14.6  ระดบั BMI 18.5-24.9 หรือมีดชันีมวลกายอยู่
ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมมีจ านวน 43 คนคิดเป็นร้อยละ 52.4 ระดบั BMI ≥25 หรือมีภาวะได้รับสารอาหารมาก
เกินไปมีจ านวน 27 คนคิดเป็นร้อยละ 32.9   การประเมินโดยการตรวจประเมินการทรงตวัและการลม้โดยใช้
วิธี Functional reach test พบว่าผูสู้งอายุส่วนใหญ่จะมีปัญหาการทรงตัว นอกจากน้ีจากการตรวจร่างกาย
ผูสู้งอายุและสอบถามเร่ืองสุขภาพผูสู้งอายุจะมีปัญหาของอาการปวดเข่าและหลงั17 รายคิดเป็นร้อยละ 14.28 
ของผูม้ารับบริการ และการประเมินความเส่ียงต่อการเกิดภาวะสมองเส่ือมโดยใช้แบบทดสอบสภาพสมอง
เบ้ืองตน้ฉบบัภาษาไทย (Thai Mini – Mental State Examination) พบผูป่้วยท่ีความผิดปกติของความสามารถ
ของสมอง จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.5 ของผูม้ารับบริการ ซ่ึงปัญหาเก่ียวกบัภาวะสุขภาพท่ีพบมีความ
สอดคลอ้งกบัปัญหาปัญหาท่ีชุมชนตระหนกัในเร่ืองเก่ียวกบั ภาวะความดนัโลหิตสูง น ้ าตาลในเลือดสูง และ
ปัญหาเก่ียวกบัภาวะขอ้เข่าเส่ือม ปัญหาระหวา่งด าเนินการท่ีพบคือปัญหาดา้นการส่ือสาร ซ่ึงความเส่ือมของ
ร่างกายของผูสู้งอายุท  าให้ผูสู้งอายุมีปัญหาเก่ียวกบัประสาทสัมผสัทั้ง 5 และผูสู้งอายุบางราย ไม่สามารถอ่าน
ภาษาไทยออก หรือเขียนภาษาไทยได ้ท าให้มีปัญหาขณะคดักรอง ซ่ึงทางผูค้ดักรองท าการแกปั้ญหาโดยอ่าน
ผูสู้งอายุฟัง หรือถา้หากจะให้ผูสู้งอายุอ่านเอง ก็จะเขียนตวัหนงัสือให้ใหญ่ข้ึน และสถานท่ีมีความคบัแคบ จึง
ปรับการจดัล าดบัการประเมินภาวะสุขภาพให้มีความเหมาะสมกบัสถานท่ีมากท่ีสุด การจดัล าดบัคิวในการเขา้
รับการประเมินภาวะสุขภาพไม่เป็นไปตามท่ีวางแผน และยงัขาดการประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีอาสาสมคัร
สาธารณสุข ท าให้มีความวุ่นวายในการเขา้รับบริการไม่เป็นไปตามคิวบา้งเน่ืองจากมีผูสู้งอายุท่ีเช่ืองช้าหรือ
เคล่ือนไหวร่างกายล าบากไม่สามารถมาตามล าดบัได ้จึงท าใหเ้กิดล าดบัคิวไม่ต่อเน่ือง จึงแกไ้ขปัญหาโดยการ
ให้เจา้หนา้ท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขช่วยในการส่ือสารให้ผูสู้งอายุเขา้รับบริการตามคิวและช่วยดูแลในการพา
ไปเขา้รับบริการตามแต่ละฐาน 
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ในระยะเตรียมการน้ีได้เรียนรู้ วิธีการคน้หาปัญหาทางด้านสุขภาพของผูสู้งอายุ การให้บริการด้าน
สุขภาพและการหาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการคน้หาปัญหาทางดา้นสุขภาพและการใชเ้คร่ืองมือในการคดักรองตรวจ
สุขภาพของผูสู้งอายุในชุมชน ไดเ้รียนรู้การวิเคราะห์ถึงปัญหาและความตอ้งการทางดา้นสุขภาพ การวางแผน
ท าโครงการในการส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอายุในชุมชน การออกแบบกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพแก่
ผูสู้งอายุในชุม เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของผูสู้งอายใุนชุมชน และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินในคร้ังน้ีเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนการจดัโครงการต่อไป 

 

2. ระหว่างด าเนินโครงการ 

 จากการวิเคราะห์ปัญหาในระยะเตรียมการทางกลุ่มจึงไดจ้ดัโครงการสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอายุบา้น
ทาปลาดุกหมู่ 5 ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูนข้ึนมา โดยจดักิจกรรมข้ึนมา 4 กิจกรรม ไดแ้ก่ บอก
ลาโรคร้ายดว้ยสมุนไพรไทย , ฝึกหายใจโดยใช้นาฬิกา , หันมาบริหารสมองดว้ยสองมือ , บริหารขอ้เข่าเพื่อ
สุขภาพเข่าท่ีย ัง่ยืน การด าเนินการในคร้ังน้ีตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของชุมชนในภาคส่วนต่างๆ ท าใหน้กัศึกษา
ไดเ้ห็นการท างานของภาคส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
 องคก์รดา้นสาธารณสุข เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขจะเป็นแกนหลกัในการผูป้ระสานงานกบัหน่วยงานและ
แหล่งประโยชน์ต่างๆ มีมอบหมายงานไปให้ผูท่ี้มีศกัยภาพท่ีเหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็น
หน่วยงานสนบัสนุนในด าเนินโครงการ มีส่วนช่วยในการประชาสัมพนัธ์โครงการ ส่วนบทบาทคนในชุมชน 
ในการด าเนินโครงการคร้ังน้ีมีกลุ่มแม่บา้น อาสาสมคัรต ารวจบา้น อาสาสมคัรสาธารณสุข กลุ่มเยาวชน  ซ่ึง
เป็นกลุ่มจิตอาสาท่ีถือเป็นก าลงัหลักในการด าเนินโครงการ มีวดัซ่ึงเป็นศูนยร์วมจิตใจของชุมชนเอ้ือเฟ้ือ
สถานท่ีจดัโครงการ และผูสู้งอายุในชุมชนนอกจากเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการจดังาน แลว้ยงัเป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลกัของการจดัโครงการ ผูสู้งอายใุนชุมชนก็ใหค้วามส าคญักบัการจดัโครงการ แสดงใหเ้ห็นถึงความสนใจใน
การสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง และระหวา่งด าเนินโครงการไดท้  าให้นกัศึกษามีโอกาสในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างทฤษฎีท่ีได้ศึกษามากบัประสบการณ์ของผูสู้งอายุในการดูแลด้านสุขภาพโดยใช้สมุนไพร
พื้นบา้น และส่งเสริมการให้ความรู้ดา้นสมุนไพรไทยท่ีมีอยู่ในหมู่บา้นท่ีเป็นผลของการใช้สมุนไพรในดา้น
สุขภาพอยา่งถูกตอ้งตามหลกัฐานทางวิชาการ ท าให้ไดเ้รียนรู้วิธีการท าให้ผูสู้งอายุตระหนกัถึงปัญหาและการ
ดูแลทางดา้นสุขภาพของตนเองทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยตวัผูสู้งอายุเองและชุมชนท่ีอยูอ่าศยัของผูสู้งอายุ
เองท่ีมีส่วนร่วมส่งเสริมและสร้างเสริมใหผู้สู้งอายมีุภาวะสุขภาพท่ีดีข้ึน     
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นอกจากแหล่งประโยชน์ในชุมชนท่ีมีส่วนช่วยในการด าเนินการคร้ังน้ี ทางอาจารยแ์ละนกัศึกษายงัได้
สรรหาแหล่งเรียนรู้ภายนอก โดยมีการติดต่อผูท่ี้มีความรู้ในการเพาะเห็ดมาเผยแพร่ความรู้ให้แก่ชุมชน ซ่ึง
ความรู้เหล่าน้ีสามารถน าไปต่อยอดใชไ้ดใ้นชุมชน 

คณะท างานทุกระดับให้ความร่วมมือในการท างาน นอกจากน้ีนักศึกษาได้เรียนรู้การจดัท าการ
ประสานงานกบัองค์กรต่างๆ และผูน้ าในชุมชน การจดัท าโครงการ การวางแผนงาน และการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้การประสานงานกบัเพื่อนร่วมงาน และประสานกบัแหล่งสนบัสนุนภายนอก การ
บริหารจดัการการทรัพยากรท่ีมีอยู่ ได้แก่ จ  านวนเพื่อนร่วมกบัให้เหมาะสมกบังานและหน้าท่ี การจดัการ
งบประมาณ การไดเ้รียนวิธีการจดัการกบัการปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การปรับเปล่ียนวิธีการถ่ายทอดหรือให้
ค  าแนะน าตามขอ้จ ากดัของผูสู้งอายุแต่ละคนในการด าเนินการตามกิจกรรมท่ีให้ความรู้เร่ืองสมุนไพร วิธี
บริหารกลา้มเน้ือขอ้เข่า วธีิการบริหารสมอง และการช่วยลดความดนัโลหิตดว้ยวธีิการก าหนดลมหายใจ 

 
3. ระยะสรุปโครงการ  

ได้เรียนรู้จากชุมชนคือการท างานร่วมกบัคนในชุมชน เรียนรู้บริบทของชุมชนในด้านต่างๆ ได้แก่ 
ดา้นวฒันธรรม สภาพแวดลอ้ม วถีิชีวิตของคนในชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท่ีเห็นความส าคญัใน
การพฒันาชุมชนทาปลาดุก การร่วมมือกนัขององคก์รต่างในภายในชุมชนไดแ้ก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลทาปลาดุกเทศบาลต าบลทาปลาดุก โรงเรียนทาปลาดุก อาสาสมคัรต ารวจบา้น อาสาสาสมคัรสาธารณสุข 
และชมรมผูสู้งอายุ วดั ซ่ึงท าให้เห็นพลงัการขบัเคล่ือนของคนในชุมชนท่ีร่วมกนัพฒันาชุมชนของตนเอง โดย
มีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขให้บริการด้านสุขภาพแก่คนในชุมชน เทศบาลแหล่งสนับสนุนทางด้านการเงิน 
อาสาสมคัรในชุมชนเป็นก าลงัในการขบัเคล่ือนในการพฒันาชุมชนของตนเอง 

ทางกลุ่มนกัศึกษายงัไดป้ระสบการณ์ใหม่ในการใหบ้ริการดา้นสุขภาพเชิงรุกแก่ชุมชน และไดเ้รียนรู้
บทบาทของพยาบาลท่ีจะใหก้ารสร้างเสริมและสนบัสนุนทางดา้นภาวะสุขภาพของผูสู้งอายใุนชุมชนบา้นทา
ปลาดุก เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการเกิดภาวะสุขภาพของผูสู้งอายท่ีุดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองย ัง่ยนืโดยผูสู้งอายเุอง  

จากการสรุปโครงการท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีจะเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวงัดา้นภาวะสุขภาพของผูสู้งอายุ
ในชุมชน และทางกลุ่มนกัศึกษาไดส่้งต่อขอ้มูลแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทาปลาดุกเพื่อน าไป
บริหารจดัการในการเฝ้าระวงัภาวะเส่ียงท่ีจะก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นสุขภาพต่อไป และคนในชุมชนยงัไดค้วามรู้
เพื่อน าไปใชใ้นการดูแลสุขภาพของตนเอง 
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ปัจจัยเอือ้ทีม่ีผลต่อความส าเร็จของโครงการ 
 

 1.  มีการวางแผนและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างองค์กรทางสุขภาพตั้งแต่มหาวิทยาลยัท่ีเอ้ือให้
นกัศึกษามาฝึกปฏิบติังานและโรงพยาบาลส่งเสริมต าบลทาปลาดุกท่ีให้โอกาสในการด าเนินโครงการท่ีจะเกิด
ประโยชน์แก่ผูสู้งอายุในชุมชนรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน 
 2.  การผลกัดนัและการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทาปลาดุก ท าให้
เกิดการผลกัดนันโยบายสุขภาพมาบูรณาการกบับริบทของกิจกรรมในชุมชนมาเป็นจุดเด่นของชุมชน โดย
สร้างความผูกพันและเป็นกันเองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านท าให้เกิดแรงจูงใจและ
กระตือรือร้นในการสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน 
 3.  มี จุดประสงค์ชัดเจนร่วมกันในกลุ่มคนท างานเพื่อชุมชน ตั้ งแต่ผู ้น าหมู่บ้าน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นและประชาชนในพื้นท่ีท าใหก้ารด าเนินงานมีความรวดเร็วและสะดวก 
 4.  ระบบบริหารจดัการในชุมชน มีการกระจายงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบและก าหนด
บทบาทของคนในชุมชนชดัเจนในกระบวนการท างาน และมีการท างานเป็นทีมท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นร่วมกนั 
 5. การไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดบัท่ีตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นคุณค่าของการจดั
โครงการเพื่อผูสู้งอาย ุ
 

จุดแข็ง และ ข้อจ ากดั 

1. จุดแข็ง   
1.1   ประชาชนในชุมชนมีความสามคัคีและใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอยา่งดี 
1.2   มีชมรมและองคก์รในชุมชนท่ีเขม้แขง็ เช่น ชมรมผูสู้งอาย ุชมรม อสม. และกลุ่มเยาวชน  
1.3   ผูน้  าชุมชน องคก์รส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้ าทางศาสนา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให ้

การส่งเสริมและสนบัสนุน 
1.4   ชุมชนมีแหล่งทรัพยากรท่ีเอ้ือในการดูแลสุขภาพ เช่น สมุนไพรพื้นบา้น และมีสถานท่ีท่ีเอ้ือ 

ต่อการจดักิจกรรมในชุมชน 
1.5   ชุมชนมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  เช่น การท าขา้วกลอ้งมือหมุน และน ้าด่ืมสมุนไพร 
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2. ข้อจ ากดั 
2.1 ผูสู้งอายมีุการเส่ือมตามวยั มีส่งผลต่อการรับรู้และความเขา้ใจในการรับความรู้ 
2.2 ดา้นสถานท่ี การจดัเวทีซ่ึงมีการใชเ้คร่ืองกระจายเสียงส่งผลต่อการส่ือสารกบัผูสู้งอายขุณะท า 

กิจกรรมแต่ละฐาน 
2.3 การเรียนรู้เทคโนโลยยีงัมีความจ ากดัในผูสู้งอายุ 
2.4  กลุ่มผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีติดสังคม แต่กลุ่มท่ีติดบา้นและติดเตียง 

ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรม ท าใหข้าดโอกาสท่ีจะไดรั้บความรู้เก่ียวกบัสร้างเสริมสุขภาพ 
        2.5   การคดักรองผูสู้งอาย ุมีเวลานอ้ย สถานท่ีในการคดักรองมีพื้นท่ีนอ้ยไม่เหมาะสมกบัผูม้ารับ
บริการ 
 

โอกาสในการพฒันาและข้อจ ากดัของชุมชน 

โอกาสในการพฒันา ขอ้จ ากดั 
-  ส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ให้

ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได ้เช่น การสนบัสนุนให้
เยาวชนในชุมชนเป็นอาสาสมคัรทางดา้นสุขภาพ 
เพื่อท่ีจะสามารถถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบติัตวัท่ี
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุใหผู้สู้งอายสุามารถดูแล
ตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

-  ขอความสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นพืชสมุนไพรเขา้มา
อบรมและใหค้วามรู้ในดา้นการแปรรูปท่ีถูกตอ้ง 
รวมทั้งสนบัสนุนชุมชนใหผ้ลิตและแปรรูปพืช
สมุนไพร เพื่อจดัจ าหน่ายเป็นสินคา้ สร้างรายได้
ใหแ้ก่ชุมชน 

 

- การเขา้ถึงเทคโนโลยยีงัมีความจ ากดัใน
ผูสู้งอาย ุ
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงงาน 
 

        1.  ในการจดัโครงการในคร้ังต่อไปควรจะมีการอ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอาย ุอาจจะมีการจดัรถไปรับ
ผูสู้งอายตุามบา้นเพื่อมาร่วมโครงการ 
        2. การคดักรองผูสู้งอายุควรมีการก าหนดคิวการเขา้รับบริการท่ีชดัเจน ควรประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ี
อาสาสมคัรสาธารณสุขก่อนใหก้ารคดักรอง  
        3. เพิ่มระยะเวลา และจดัสถานท่ีรับบริการในการคดักรองปัญหาผูสู้งอายใุหมี้ความเหมาะสมกบัจ านวนผู ้
มารับบริการ 
       4. ผูท้  าการคดักรองควรท าความเขา้ใจกบัเคร่ืองมือในการคดักรองปัญหาภาวะสุขภาพใหช้ดัเจนครบถว้น
ทั้งกระบวนการและวธีิการท่ีถูกตอ้ง 
      5. ส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ใหชุ้มชนสามารถพึ่งพาตนเองได ้เช่น การสนบัสนุนใหเ้ยาวชนใน
ชุมชนเป็นอาสาสมคัรทางดา้นสุขภาพ เพื่อท่ีจะสามารถถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้งใหแ้ก่
ผูสู้งอาย ุใหผู้สู้งอายสุามารถดูแลตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ควรน า
ความรู้ท่ีไดรั้บจากโครงการน้ีไปถ่ายทอดใหก้บัผูดู้แล ผูสู้งอายท่ีุภาวะพึ่งพิง ติดบา้น ติดเตียง 
      6. ขอความสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นพืชสมุนไพรเขา้มาอบรมและให้
ความรู้ในดา้นการแปรรูปท่ีถูกตอ้ง รวมทั้งสนบัสนุนชุมชนใหผ้ลิตและแปรรูปพืชสมุนไพร เพื่อจดัจ าหน่าย
เป็นสินคา้ สร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน 
     7.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ควรส่งเสริม สนบัสนุนการเผยแพร่ ความรู้ไปยงัชุมชนอ่ืนๆ 
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ภาคผนวก 1 ก าหนดการกจิกรรมในวนัที ่5 กมุภาพนัธ์ 2558 

ก าหนดการกจิกรรม 
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านทาปลาดุก หมู่ 5  

ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน 
 

08.30-09.00 น.   ลงทะเบียน 

09.00-09.30 น.   กล่าวรายงานโดย นายวชิยั เมธาดุก ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี5  บา้นทาปลาดุก   

ช้ีแจงโครงการโดยชมรม อสม.หมู่ 5  บา้นทาปลาดุก 

กล่าวเปิดงาน “กาดหมั้ว ครัวสมุนไพร” โดย นายกเทศมนตรี นายสวาท เพียรพนสั  

กิจกรรมการแสดงของชมรม อสม. ชมรมผูสู้งอาย ุและกลุ่มเยาวชน 

กิจกรรมการแสดงของชมรม อสม. ชมรมผูสู้งอาย ุและกลุ่มเยาวชน 

09.30-12.00 น                                       แลกเปล่ียนเรียนรู้ในฐานต่างๆ ของ “โครงการสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ”  

     - ฐานท่ี 1 ฝึกการหายใจโดยใชน้าฬิกา 

     - ฐานท่ี 2 หนัมาบริหารสมองดว้ยสองมือ 

     - ฐานท่ี 3บริหารขอ้เข่าเพ่ือสุขภาพเข่าท่ีย ัง่ยนื   

     - ฐานท่ี 4 บอกลาโรคร้ายดว้ยสมุนไพรไทย 

        - ฐานท่ี 5 สาธิตการเพาะเห็ด  

     

12.00-13.00 น.   พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00-13.15 น.   กล่าวปิดงาน 
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ภาคผนวก 2   แผนการจัดกจิกรรมฐานที ่1  “ฝึกการหายใจโดยใช้นาฬิกา” 
 

ผู้จัดกจิกรรม        นางสาวศิโรรัตน์  สิมทราช    นางสาวแสงเทียน  ค ารินทร์  
วนั เวลา สถานทีป่ฏิบัติกจิกรรม  5  เดือนกุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2558 เวลา 8.00-12.00 น.   
ความส าคัญของการจัดกจิกรรม 
  โรคความดนัโลหิตสูง เป็นโรคท่ีสามารถท าใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้นต่างๆตามมามากมาย หาก

ไม่สามารถควบคุมความดนัโลหิตได ้ปล่อยให้ความดนัโลหิตสูงเป็นระยะเวลาต่อเน่ือง อาจท าให้เกิดผลต่อ

ร่างกาย เช่น เส้นเลือดสมองตีบ แตก อุดตนั ท าให้เกิดอมัพาตตามมา,หวัใจท างานหนกัมากข้ึน ท าให้ผนงัของ

กลา้มเน้ือหวัใจหนาตวั ประสิทธิภาพในการท างานของหวัใจลดลง, หลอดเลือดแดงเส่ือม ท าให้เลือดไปเล้ียง

อวยัวะต่างๆไม่เพียงพอ เกิดผลเสียต่ออวยัวะต่างๆ เช่น หากเลือดไปเล้ียงไตไม่เพียงพอ ท าให้ไตเสียหน้าท่ี, 

เลือดไปเล้ียงตาไม่เพียงพอ ประสาทตาเส่ือม ท าให้ตามวัลงเร่ือยๆ จนเกิดอาการตาบอดได้ และจากการ

ประเมินภาวะสุขภาพผูสู้งอายจุ  านวน84 ราย ณ วนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2558 พบผูป่้วยท่ีมีภาวะความดนัโลหิต

สูงจ านวน 66 ราย คิดเป็น 75.22 % ของผูม้ารับบริการ ดงันั้นนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผูสู้งอายุ คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จึงจดัโครงการฝึกหายใจโดยใชน้าฬิกาข้ึน เพื่อผูสู้งอายุสามารถน าไป

เป็นวธีิทางเลือกในการลดความดนัโลหิต 

 

จุดประสงค์  เพื่อใหผู้สู้งอายทุราบวธีิการหายใจเพื่อลดความดนัโลหิต 

วธีิการสอน/ส่ือการสอน  บรรยายและส่ือการสอนบอร์ดใหค้วามรู้ 

การประเมินผล   ผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมสามารถสาธิตยอ้นกลบัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 80 % ข้ึนไปของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
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วตัถุประสงค์ เน้ือหากจิกรรม วธีิการ ส่ือ การประเมินผล 
เพ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วม
โครงการทราบ
วธีิการหายใจเพื่อ
ลดความดนัโลหิต
และปฏิบติัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
 

ตามปกติทั่วไป อตัราการหายใจของผูใ้หญ่นั้นจะอยู่ท่ีประมาณ 16-20 
คร้ัง/นาที แต่เม่ือเกิดความเครียด ความรู้สึกโกรธ ความวิตกกงัวล ความ
กลัว ความรู้สึกตกใจนั้ น สามารถท าให้อัตราการหายใจของคนปกติ
เพ่ิมข้ึนได ้  เน่ืองจากความรู้สึกเหล่าน้ีไปกระตุน้ระบบประสาทท่ีท าให้
อตัราการหายใจเพ่ิมข้ึน และยงัมีผลท าใหก้ารท างานของระบบหวัใจและ
หลอดเลือดท างานหนกัมากข้ึน ความดนัโลหิตเพ่ิมข้ึนได ้      (มาณีย ์อุย้
เจริญพงษ,์2554)  ซ่ึงการหายใจใหช้า้ลง โดยปรับอตัราการหายใจใหน้อ้ย
กว่า 10คร้ัง/นาที ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 15 นาที ต่อเน่ืองทุกวนัอย่าง
นอ้ย 8 สปัดาห์ จะสามารถท าให้ความดนัโลหิตลดลงได ้ เน่ืองจากท าให้
ระบบประสาทของการพกัผ่อนให้ท างานเด่นกว่า มีผลท าให้ความดัน
โลหิตลดลงได ้การหายใจเพ่ือลดความดนัโลหิตสามารถท าไดด้งัน้ี 
1.นัง่ดว้ยท่าท่ีสบาย 
2.หายใจเขา้หางจมูกและผ่อนลมหายใจออกทางปากชา้ๆ ขณะหายใจเขา้
ให้ท้องป่อง หายใจออกท้องยุบ ปรับอตัราการหายใจให้ลดลงโดยใช้
นาฬิกาเป็นตวัช่วยก าหนดลมหายใจ หายใจเขา้ใชเ้วลา 5 วินาที หายใจ
ออกใชเ้วลา 5 วนิาที 
        นอกจากน้ี วิธีการหายใจเพ่ือลดความดันโลหิตน้ีเป็นวิธีการท่ี
สามารถท าไดง่้าย มีความสะดวก ประหยดั เน่ืองจากไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์
ใดๆ 

-บรรยาย 
-สาธิตวธีิการหายใจ 

-บอร์ดใหค้วามรู้ 
-นาฬิกาก าหนดลม
หายใจ 

ผูสู้งอายสุามารถ
สาธิตยอ้นกลบัได้
อยา่งถูกตอ้งมากกวา่ 
80%ของผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมในหวัขอ้
ดงัต่อไปน้ี 
-อตัราการหายใจต ่า
กวา่ 10 คร้ัง/นาที 
-หายใจเขา้ทางจมูก 
ผอ่นลมหายใจออก
ทางปากชา้ๆ 
-หายใจเขา้ทอ้งป่อง
หายใจออกทอ้งยบุ 
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ภาคผนวก 3  กจิกรรมฐานที ่2  “หันมาบริหารสมองด้วยสองมือ” 
 
ช่ือผู้จัดกจิกรรม   นางสาวฉตัรทิพย ์ แสงสร้อย รหสันกัศึกษา 571231009 

  นางสาววชิชาริณี   บุญสนอง รหสันกัศึกษา 571231012 
วนั เวลา สถานทีป่ฏิบัติกจิกรรม  5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558   
ความส าคัญของการจัดกจิกรรม 
 จากการส ารวจประชากรผูสู้งอายุท่ีบ้านทาปลาดุก หมู่ท่ี 5 ต. ทาปลาดุก อ. แม่ทา จ. ล าพูน มี
ผูสู้งอายุท่ีมารับบริการจ านวนทั้งส้ิน 84 คน และจากการประเมินความเส่ียงต่อการเกิดภาวะสมองเส่ือม โดย
ใชแ้บบทดสอบสภาพสมองเบ้ืองตน้ฉบบัภาษาไทย (Thai Mini-Mental State Examination) พบผูป่้วยท่ีเส่ียง
ต่อภาวะสมองเส่ือมจ านวน 34 ราย ซ่ึงคิดเป็น 40.5 % ของผูม้ารับบริการทั้ งหมด ซ่ึงภาวะสมองเส่ือม
สามารถชะลอไดด้ว้ยการบริหารสมอง (สุขพชัรา, 2553) การบริหารสมอง (brain activation) หมายถึง การ
บริหารร่างกายในส่วนท่ีสมองควบคุม โดยเฉพาะกล้ามเน้ือส่วน corpus callosum ซ่ึงเช่ือมสมอง 2 ซีกเขา้
ดว้ยกนั   ให้ท างานประสานกนั มีความแข็งแรงและท างานไดอ้ย่างคล่องแคล่ว สามารถท าให้การถ่ายโยง
ขอ้มูลและการเรียนรู้ของสมอง 2 ซีกเป็นไปอยา่งสมดุลและเกิดประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยงัช่วยให้เกิดการ
ผอ่นคลายความตึงเครียด ท าใหส้ภาพจิตใจเกิดความพร้อมท่ีจะสามารถเกิดการเรียนรู้ไดดี้ มีความจ าทั้งระยะ
สั้ นและระยะยาวท่ีแม่นย  า มีอารมณ์ขนัเพราะคล่ืนสมอง (brain wave) จะลดความเร็วลง คล่ืนบีตา (beta) 
เป็นแอลฟา (alpha) ซ่ึงเป็นสภาวะท่ีสมองท างานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากน้ี ยงัพบว่าการฝึก
สมองดว้ยจ๊ิกซอว ์(ตวัต่อ) สามารถเป็นการออกก าลงักายเพื่อกระตุน้สมอง (S. Webb, 2010) เพื่อเป็นการ
ปรับปรุงและป้องกนัภาวะสมองเส่ือมได ้ซ่ึงการต่อจ๊ิกซอว ์เป็นอุปกรณ์ท่ีหาไดง่้าย ซ่ึงจ๊ิกซอว ์จะมีส่วนช่วย
ให้สมองสามารถเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัรูปทรงและสี ช่วยส่งเสริมการป้องกนัระหวา่งสมองซีกซ้ายและซีกขวา 
ท าให้สามารถเช่ือมต่อระหว่างสมองสองซีกได้ดีข้ึน เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ความเขา้ใจและการ
จดจ า ช่วยในการกระตุน้การผลิต Dopamine ซ่ึงเป็นสารส่ือประสาทท่ีส าคญัในการควบคุมของอารมณ์  และ
หน่ึงในคุณสมบติัท่ีดี คือสามารถเป็นกิจกรรมของกลุ่มท่ีท าร่วมกนั เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกนั ดงันั้น 
ผูรั้บผิดชอบโครงการ จึงไดเ้ห็นถึงความส าคญัของการชะลอความเส่ือมของสมองโดยใชก้ารบริหารสมอง 
(brain activation) และการฝึกสมองดว้ยจ๊ิกซอว ์ 
จุดประสงค์                            เพื่อใหผู้สู้งอายสุามารถฝึกการบริหารสมองไดถู้กตอ้ง 
วธีิการสอน/ส่ือการสอน  การบรรยายและการสาธิตยอ้นกลบั  
                                                     ใชส่ื้อการสอนไวนิลใหค้วามรู้ 
                                                      แผน่พบัท่าการบริหารสมองและประโยชน์ของการฝึกสมอง   

  ดว้ยจ๊ิกซอว ์(ตวัต่อ) 
การประเมินผล                            การสาธิตยอ้นกลบัและตอบค าถาม  
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แผนการจัดกจิกรรม “หันมาบริหารสมอง ด้วยสองมือ” 

หัวข้อ วตัถุประสงค์ เน้ือหา วธีิการสอน /ส่ือการสอน  การประเมนิผล 
1. ให้ ค วาม รู้ เก่ี ยวกับ ภ าวะ
สมองเส่ือมและสาเหตุของการ
เกิดภาวะสมองเส่ือม 

1. เพื่อให้ผูสู้งอายมีุความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับภาวะ
สมองเส่ือมและสาเหตุของ
การเกิดภาวะสมองเส่ือม
ได ้
 

สมองเส่ือมเป็นภาวะท่ีมีการเส่ือมของการท างานของสมอง 
มีผลท าให้เกิดปัญหาเก่ียวกับความจ า ความรอบรู้ มีการ
เปล่ียนแปลงในพฤติกรรมและบุคลิกภาพของผูสู้งอาย ุมีการ
เปล่ียนแปลงทางบุคลิกภาพ เช่น ไม่สนใจตัวเอง ไม่ดูแล
ตวัเอง เป็นตน้ 
สมองเส่ือมเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น 
1 . เกิดจากการเส่ือมของสมองหรือมีการตายของสมอง 
2 . เกิดจากหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดท่ีไปเล้ียงสมองมี
การหนาตวั แข็งตวั หรือตีบตวัผิดปกติ ท าให้ปริมาณเลือดท่ี
ไปเล้ียงสมองลดลง ถา้จนถึงระดับท่ีไม่เพียงพอกับการใช้
งานของสมอง ก็จะท าใหเ้น้ือสมองตายได ้
3 . เกิดจากการติดเช้ือในสมอง  เช่น เช้ือไวรัสต่างๆ 
4 . เกิดจากการขาดสารอาหาร โดยเฉพาะวิตามิน B1 หรือ
วติามิน B 12   
5 . เกิดจากการแปรปรวนของระบบเผาผลาญในร่างกาย ท า
ใหเ้กิดของเสียคัง่ในร่างกาย 
6 . เกิดจากศีรษะถูกกระแทกอยูเ่สมอ เช่น นกักีฬาชก มวย  
7 . เกิดจากเน้ืองอกในสมอง อาการท่ีสังเกตได้ คือ อาการ
แขนขาไม่มีแรง มองเห็นภาพซอ้น อาเจียนหรือปวดศีรษะ 
 

-โปสเตอร์ให้ความรู้เร่ือง “ภาวะ
สมองเส่ือม” 
- แผ่นพับให้ความรู้ภาวะสมอง
เส่ือมและท่าบริหารสมอง 

- ผูสู้งอาย ุสามารถตอบ
ค าถามเก่ียวกับสาเหตุ
ของภาวะสมองเส่ือม
ไดถู้กตอ้ง 
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หัวข้อ วตัถุประสงค์ เน้ือหา วธีิการสอน /ส่ือการสอน  การประเมนิผล 
3. ท่ าการบ ริห ารสมองเพ่ื อ
ชะลอความรุนแรงของภาวะ
สมองเส่ือม 

3. เพื่อให้ผูสู้งอายสุามารถ
บริหารสมองเพื่ อชะลอ
การเกิดภาวะสมองเส่ือม
ได ้

ท่าบริหารสมอง 
 การบริหารปุ่ มสมอง  
1. วางมือขวาท่ีใตก้ระดูกไหปลาร้า ใชน้ิ้วหัวแม่มือและน้ิวช้ี 
คล าหาร่องหลุมต้ืนๆ  
2. นวดบริเวณน้ีประมาณ 30 วินาที เอามือซ้ายวางไปท่ี
ต าแหน่งสะดือ  
3. ขณะท่ีนวดปุ่มสมองก็ใหก้วาดตามองจากซา้ยไปขวา ขวา
ไปซา้ยและจากพ้ืนข้ึนเพดาน 
ประโยชน์ของการบริหารปุ่ มสมอง 
- เพ่ือกระตุน้ระบบประสาทและเส้นเลือดท่ีไปเล้ียงสมองให้
ดีข้ึน 
- ช่วยสร้างให้ระบบการส่ือสารระหว่างสมอง 2 ซีกท่ี
เก่ียวกบัการพดู การอ่าน การเขียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
การบริหารปุ่ มขมบั 
1. ใชน้ิ้วทั้งสองขา้งนวดขมบัเบาๆ วนเป็นวงกลม ประมาณ 
30 วนิาที ถึง 1 นาที 
2. กวาดตามองจากซา้ยไปขวา และจากพ้ืนมองข้ึนไปท่ี
เพดาน 
ประโยชน์ของการนวดปุ่ มขมบั 
- เพ่ือกระตุน้ระบบประสาทและเสน้เลือดท่ีไปเล้ียงสมอง
ส่วนการมองเห็นใหท้ างานดีข้ึน 
- ท าใหก้ารท างานของสมองทั้ง 2 ซีก ท างานสมดุลกนั 

 -โปสเตอร์ให้ความรู้เร่ือง “ภาวะ
สมองเส่ือม” 
- แผ่นพับให้ความรู้ภาวะสมอง
เส่ือมและท่าบริหารสมอง 
- บรรยายสาธิตท่าการบริหาร
สมอง 
 

- ผู ้ สู ง อ า ยุ ส า ธิ ต
ย ้อนกลับ ท่ าบ ริห าร
สมองไดถู้กตอ้ง 
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หัวข้อ วตัถุประสงค์ เน้ือหา วธีิการสอน /ส่ือการสอน  การประเมนิผล 

ปุ่ มใบหู  
1. ใหน้ิ้วหวัแม่มือกบัน้ิวช้ีจบัท่ีส่วนบนสุดดา้นนอกของใบหู
ทั้ง 2 ขา้ง 
2. นวดตามริมขอบนอกของใบหูทั้ง 2 ขา้งพร้อมๆ กนัให้
นวดไล่ลงมาจนถึงต่ิงหูเบาๆ ท าซ ้าหลายๆ คร้ัง  
ประโยชน์ของการนวดใบหู 
- เพ่ือกระตุน้เสน้เลือดฝอยท่ีไปเล้ียงสมองส่วนการไดย้นิ
และความจ าระยะสั้นใหดี้ข้ึน 
- สามารถเพ่ิมการรับฟังท่ีเป็นจงัหวะไดดี้ข้ึน 
การเคล่ือนไหวสลบัข้าง )Cross Crawl) 
ท่าที ่1 นับ 1-10 
ประโยชน์ของการบริหารท่านับ 1-10 
- เพ่ือกระตุน้กลา้มเน้ือมือใหป้ระสานกนั ไม่ใหเ้กิดอาการ
น้ิวลอ็ค 
- เพ่ือกระตุน้สมองท่ีมีการสัง่การใหเ้กิดความสมดุลทั้งซา้ย-
ขวา 
- เพื่อกระตุน้ความจ า 
ท่าที ่2 จบี L 
1. ยกมือทั้งสองขา้งข้ึนมาใหมื้อขวาท าท่าจีบ โดยใช้
น้ิวหวัแม่มือประกบกบัน้ิวช้ีส่วนน้ิวอ่ืนๆใหเ้หยยีดออกไป 
2. มือซา้ยใหท้ าเป็นรูปตวั L โดยใหก้างน้ิวหวัแม่มือกบัน้ิวช้ี
ออกไป ส่วนน้ิวท่ีเหลือใหก้ าเอาไว ้
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หัวข้อ วตัถุประสงค์ เน้ือหา วธีิการสอน /ส่ือการสอน  การประเมนิผล 
3. เปล่ียนเป็นจีบดว้ยมือซา้ยบา้งท าเช่นเดียวกบัขอ้ท่ี 1 ส่วน
มือขวาก็ท าเป็นรูป L เช่นเดียวกบัขอ้ 2 
4. ใหท้ าสลบักนัไปมา 10 คร้ัง 
ประโยชน์ของการบริหารท่าจบี L 
- เพ่ือกระตุ ้นกล้ามเน้ือมือให้ประสานกัน เพ่ือไม่ให้เกิด
อาการน้ิวลอ็ก 
- เพ่ือกระตุน้สมองเก่ียวกบัการสัง่การใหส้มดุล เพื่อใหมี้การ
เคล่ือนไหวอยา่งคล่องแคล่ว 
- เพ่ือกระตุน้การท างานความสมัพนัธ์ระหวา่งมือกบัตา 
ท่าที ่3  โป้ง-ก้อย   
1. ยกมือทั้ งสองขา้งให้มือขวาท าท่าโป้งโดยก ามือและยก

หวัแม่มือข้ึนมา ส่วนมือซา้ยให้ท าท่ากอ้ย โดยก ามือและ
เหยยีดน้ิวกอ้ยช้ีออกมา 

2. เป ล่ียนมาเป็นโป้งด้วยมือซ้ายและก้อยด้วยมือขวา 

3.ใหท้ าสลบักนัไปมา 10 คร้ัง 

ประโยชน์ของการบริหารท่าจบีโป้ง -ก้อย  
- เพ่ือกระตุน้การสัง่การของสมองใหส้มดุลทั้งซีกซา้ยและ
ซีกขวา 
- เพ่ือกระตุน้สมองส่วนการคิดค านวณกะระยะ 
- เพ่ือป้องกนักลา้มเน้ือหวัไหล่เกิดการติดยดึ 
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หัวข้อ วตัถุประสงค์ เน้ือหา วธีิการสอน /ส่ือการสอน  การประเมนิผล 

ท่าที ่4 แตะจมูก-แตะหู 
1. มือขวาไปแตะท่ีหูซา้ย มือซา้ยไปแตะท่ีจมูก ลกัษณะไขว)้
(กนั 
2. เปล่ียนมาเป็นมือซา้ยไปแตะท่ีหูขวา มือขวาไปแตะท่ีจมูก 
(ลกัษณะไขวก้นั) 
ประโยชน์ของการบริหารท่าแตะจมูก-แตะหู 
- ช่วยใหก้ารมองเห็นภาพทางดา้นซา้ยและขวาดีข้ึน 
ท่าที ่5 แตะหู 
1. มือขวาออ้มไปท่ีหูซา้ย ส่วนมือซา้ยออ้มไปจบัหูขวา 
2. เปล่ียนมาเป็นมือซา้ยออ้มไปจบัหูขวาส่วนมือขวาออ้มไป
จบัหูซา้ย 
ประโยชน์ของการบริหารท่า แตะหู 
- เพ่ือกระตุน้การสัง่การของสมองใหส้มดุลทั้งซีกซา้ยและ
ซีกขวา 
-เพ่ือกระตุน้สมองส่วนการคิดค านวณกะระยะ 
-เพ่ือป้องกนักลา้มเน้ือหวัไหล่เกิดการติดยดึ 
 การผ่อนคลาย 
- ยื่นมือทั้ง 2 ขา้งประกบกนัในลกัษณะพนมมือ โดยให้ทุก
น้ิวสัมผัสกันเบาๆ พร้อมกับกรหายใจเข้าออก ท าท่าน้ี
ประมาณ 5-10 นาที  
ประโยชน์ของการบริหารท่าผ่อนคลาย 
- ท าใหเ้กิดสมาธิ เป็นการเจริญสติ  
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หัวข้อ วตัถุประสงค์ เน้ือหา วธีิการสอน /ส่ือการสอน  การประเมนิผล 
4. ใหค้วามรู้เก่ียวกบัประโยชน์
และสามารถต่อจ๊ิกซอว ์ )ตวั

ต่อ (ได้  

4. เพื่อใหผู้สู้งอายมีุความรู้
เก่ียวกบัประโยชน์และ
สามารถต่อจ้ิกซอว ์ )ตวั

ต่อ (ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 ฝึกสมองด้วยจิก๊ซอว์ 

 
การออกก าลงักายเพ่ือกระตุน้สมอง เป็นการปรับปรุงและ
ป้องกนัภาวะสมองเส่ือม ซ่ึงอุปกรณ์ท่ีหาไดง่้ายท่ีสามารถ
น ามาเพ่ือใชใ้นการกระตุน้สมองคือการต่อจ๊ิกซอว ์ซ่ึงจะมี
ส่วนช่วยใหส้มองสามารถเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัรูปทรงและสี 
ช่วยส่งเสริมการป้องกนัระหวา่งสมองซีกซา้ยและซีกขวา ท า
ใหส้ามารถเช่ือมต่อระหวา่งสมองสองซีกไดดี้ข้ึนเพ่ิม
ความสามารถในการเรียนรู้ความเขา้ใจและการจดจ า ช่วยใน
การกระตุน้การผลิต Dopamine ซ่ึงเป็นสารส่ือประสาทท่ี
ส าคญัในการควบคุมของอารมณ์  หน่ึงในคุณสมบติัท่ีดี คือ
สามารถเป็นกิจกรรมของกลุ่มท่ีท าร่วมกนั เพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายเดียวกนั (The Intentional Caregiver Jigsaw 
Puzzles Benefit the Brain, 2014)  
จิก๊ซอว์ มีหลายประเภท และเกือบทุกชนิดจะไดรั้บการ
พิจารณาใหเ้หมาะสมส าหรับการป้องกนั Alzheimer หรือ
ภาวะสมองเส่ือมอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมกระบวนการ
แกปั้ญหา  

จ๊ิกซอว ์ )ตวัต่อ (จ านวน 5 รูป ผูสู้งอายสุามารถต่อ    
จ๊ิกซอว ์ )ตวัต่อ (ได้
อยา่งถูกตอ้ง 
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จ๊ิกซอวท่ี์เหมาสะสมส าหรับผูสู้งอาย ุไม่ควรง่ายหรือยาก
เกินไป เน่ืองจากจ๊ิกซอวท่ี์ง่ายเกินไป อาจจะไม่มีผลในการ
บริหารหรือกระตุน้สมองมากเท่าท่ีควร แต่ถา้เป็นจ๊ิกซอว ์ท่ี
มีความยากเกินไป เม่ือไม่สามารถแกไ้ขใหส้ าเร็จได ้ก็อาจท า
ใหผู้สู้งอายรูุ้สึกลม้เหลว 
(Best Alzheimer’s products puzzles for Alzheimer’s, 2012) 
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ภาคผนวก 4   กจิกรรมฐานที ่3  “บริหารข้อเข่าเพ่ือสุขภาพเข่าทีย่ัง่ยืน” 
 

ช่ือจัดกจิกรรม    นางสาวกรรณิการ์ ศรีสมทรง รหสันกัศึกษา 571231006  
   นายคมกริช สุทธศรี  รหสันกัศึกษา 571231007  

วนั เวลา สถานที่ปฏิบัติกจิกรรม 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558  
ความเป็นมาและความส าคัญของการจัดกจิกรรม 

 จากการส ารวจประชากรผูสู้งอายท่ีุบา้นทาปลาดุก หมู่ท่ี 5 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพูน มี 
ผูสู้งอายท่ีุมารับบริการจ านวน 84 คน และพบวา่มีผูสู้งอายท่ีุมีโรคประจ าตวัเป็นโรคขอ้เข่าเส่ือมจ านวน 17 
คน ซ่ึงส่วนใหญ่มีอาการปวดขอ้เข่า มีสาเหตุมาจากขอ้เข่าเส่ือมตามความสูงอาย ุ ซ่ึงปัญหาปวดขอ้เข่าท าให้
ผูสู้งอาย ุ มีความยากล าบากในการเคล่ือนไหว จึงส่งผลใหคุ้ณภาพชีวติของผูสู้งอายลุดลง และปัญหาท่ี
อาจจะตามมาต่อร่างกายจากการใชย้าแกป้วดหรือวธีิการจดัการอาการปวดท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงความเจบ็ปวด
ส่งผลใหผู้สู้งอายตุอ้งหาวธีิการท่ีจะจดัการกบัอาการโดยการซ้ือยากินเอง อาจเกิดผลขา้งเคียงจากการใชย้าได้
เช่น ระคายเคืองเยือ่บุกระเพาะอาหาร อาจมีอาการปวดทอ้งและเลือดออกได ้ อาการปวดขอ้เข่าสามารถท่ีจะ
บรรเทาไดโ้ดยไม่ตอ้งใชย้าแกป้วด (รัตนาวลี ภกัดีสมยั, 2554) เช่น การบริหารกลา้มเน้ือรอบเข่าท่ีจะช่วย
ชะลอความเส่ือมของผูสู้งอาย ุในการออกกาลงักายหรือการบริหารกลา้มเน้ือรอบเข่า 

    
จุดประสงค์   เพื่อใหผู้สู้งอายบุริหารกลา้มเน้ือรอบขอ้เข่าไดถู้กตอ้ง 
วธีิการสอน/ส่ือการสอน              การบรรยาย สาธิต-สาธิตยอ้นกลบั และใชส่ื้อการสอนไวนิลให้ ความรู้ 
การประเมินผล   การสาธิตยอ้นกลบั 
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วตัถุประสงค์ เน้ือหากจิกรรม วธีิการ ส่ือ การประเมนิผล 

1. โรคข้อเข่าเส่ือม 
วตัถุประสงค์ 
เพื่อมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัโรคขอ้เข่าเส่ือม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.การใช้ข้ออย่างถูกวธีิ 
วตัถุประสงค ์

- เพื่อมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการ
ใชข้อ้อยา่งถูกวธีิ 

-เพ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมมี

           โรคขอ้เข่าเส่ือมเป็นโรคอกัเสบเร้ือรังท่ีพบไดบ่้อยในผูสู้งอาย ุมกัพบในผูสู้งอาย ุวยักลางคน
ข้ึนไป โดยเฉพาะในเพศหญิง ซ่ึงปัจจยัเส่ียงท่ีท าใหข้อ้เข่าเส่ือมไดเ้ร็วข้ึนนัน่คือ การมีน ้ าหนกัตวัท่ี
มากเกินไป อาการขอ้เข่าเส่ือม จะเร่ิมตน้ดว้ยการมีอาการปวดขอ้ หลงัจากท่ีมีอายุมากข้ึน อาการ
ปวดขอ้ก็จะมากข้ึนดว้ย (สมาคมรูมาติสซัม่แห่งประเทศไทย, 2553) 
พยาธิสภาพ 
          ขอ้เส่ือมมีอาการท่ีเกิดข้ึนอยา่งค่อยเป็นค่อยไป โดยปกติผิวกระดูกอ่อนท่ีอยูป่ลายกระดูกยาว
จะท าหน้าท่ีช่วยให้ขอ้เคล่ือนไหวราบล่ืนและรองรับแรงกระแทกจากการลงน ้ าหนักไดดี้ แต่ใน
ผูสู้งอายุท่ีมีอาการของโรคขอ้เข่าเส่ือม จะพบว่ามีการสึกกร่อนบริเวณผิวกระดูกอ่อน จึงท าให้
กระดูกบริเวณขอ้ต่อเกิดการเสียดสีกนั และเกิดเสียงดงักรอบแกรบท่ีเรียกกนัวา่ ขอ้ลัน่ และมีการ
อกัเสบร่วมดว้ย ซ่ึงมีอาการ ปวด บวมแดง ร้อน บริเวณขอ้ เม่ือมีน ้ าหนักตวัมากข้ึนและกลา้มเน้ือ
รอบขอ้อ่อนแรง ก็จะส่งผลให้เกิดการผิดรูปของขอ้ต่อ และน ามาสู่อาการปวดปวดขอ้มากข้ึน เม่ือมี
การเคล่ือนไหวขอ้จะเกิดเฉพาะบริเวณขอ้เข่า และขอ้สะโพกท่ีจะตอ้งรับน ้ าหนัก (Sriratanavut, 
2010) 
ขอ้ควรระวงั 
          หากท่านมีอาการเจ็บหนา้อก ปวดขอ้ หายใจไม่ทนั หรือรู้สึกไม่สบาย ควรหยดุออกก าลงักาย 
อยา่ฝืน และหาโอกาสไปพบแพทย ์
 การใช้ข้ออย่างถูกวธีิ  จะช่วยถนอมขอ้เข่าใหส้ามารถใชง้านไดน้านข้ึน ชะลอความเส่ือม ซ่ึงวธีิการ
นั้นตรงขา้มกบัพฤติกรรมซ่ึงท าร้ายขอ้ คือ 

- ควบคุมน ้ าหนกัตวัไม่ใหม้ากเกิน 
- เล่ียงกิจกรรมท่ีตอ้งงอเข่า พบัเพียบ ขดัสมาธิ หรือการนัง่ยอง ๆ 
- ข้ึนลงบนัไดเท่าท่ีจ าเป็น หากอยูบ่า้นชั้นล่างไดจ้ะเป็นการดีมาก ไม่ตอ้งข้ึนลง

บ่อย ๆ 

- การบรรยาย 
- การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์
ของผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-การบรรยาย 
- การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์
ของผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมี
ความตั้งใจฟัง 
- ผูร่้วมกิจกรรมถาม
ตอบไดถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมี
ความตั้งใจฟัง 
-ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ถามตอบไดถู้กตอ้ง 
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การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ี

เส่ียงต่อการเกิดโรคขอ้เข่า

เส่ือม 

 
 
 
 
 
3. ประเมนิอาการปวดข้อ
เข่าโดยใช้แบบประเมนิ 
Facial Scales 
วตัถุประสงค ์

- เพื่อประเมิน
ระดบัอาการปวด
ขอ้เข่า  

 
 
 
 
 
 

- เลือกประเภทของการออกก าลงักายท่ีไม่มีผลร้ายต่อขอ้เข่า เช่น การเดิน การป่ัน
จกัรยาน หรือการออกก าลงักายในน ้ า เป็นตน้ 

- หมัน่บริหารกลา้มเน้ือรอบเข่าใหแ้ขง็แรงอยา่งสม ่าเสมอ จะช่วยลดแรงกระท า
ต่อขอ้ได ้

- ใชส้นบัเข่าเท่าท่ีจ าเป็น มกัเลือกใชใ้นรายท่ีขอ้เสียความมัน่คง แตห่ากขอ้ยงัมี
ความมัน่คงอยู ่การใชส้นบัเข่า อาจท าใหก้ลา้มเน้ือโดยรอบเข่าอ่อนแรงได ้หาก
มีอาการเจ็บขอ้เข่ามากอยา่งเฉียบพลนั อาจถือร่มหรือไมเ้ทา้ในดา้น 

- ตรงขา้มกบัขาท่ีเจบ็ จะช่วยลดแรงกระท าต่อขอ้ และลดอาการปวดได ้
 
การประเมนิอาการปวดโดยใช้ Facial Scales 

 
Facial Scales คือการใชรู้ปภาพแสดงสีหนา้เพื่อประเมินความรู้สึกปวด 
- ไม่ปวดแทนดว้ยภาพสีหนา้ยิม้แยม้ ร่ามีความสุข 
- ปวดพอทนแทนดว้ยภาพหนา้น่ิวคิ้วขมวดจนถึง 
- ปวดมากท่ีสุดแทนดว้ยภาพใบหนา้ท่ีมีหนา้ตาร้องไหแ้ละน ้ าตาไหล 
การแปลผล :    0 = ไม่มีอาการปวด                         1 – 3 = มีอาการปวดเลก็นอ้ย 
                      4 – 6 = มีอาการปวดปานกลาง          7 – 10 = มีอาการปวดมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-การบรรยาย 
-การประเมินอาการ
ปวดของผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แบบประเมิน 
Facial Scales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ผูร่้วมกิจกรรมให้
ความร่วมมือในการ
ประเมินอาการปวด
ขอ้เข่า 
-ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
สามารถบอกระดบั
อาการปวดขอ้เข่าได้
ถูกตอ้ง 
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วตัถุประสงค์ เน้ือหากจิกรรม วธีิการ ส่ือ การประเมนิผล 

4. ท่าบริหารกล้ามเน้ือข้อ
เข่า 
วตัถุประสงค ์

- เพื่อใหมี้ความรู้
ความใจเก่ียวกบั
ท่าบริหาร
กลา้มเน้ือรอบขอ้
เข่า 

- เพ่ือใหป้ฏิบติัท่า
ในการเสริมสร้าง
กลา้มเน้ือได้
ถูกตอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารข้อเข่า 
         การบริหารขอ้เข่าคือ การบริหารกลา้มเน้ือเหนือเข่าเป็นกลา้มเน้ือมดัใหญ่ท่ีสุดของร่างกาย 
และมีความส าคญัท่ีสุดของขอ้เข่า ซ่ึงท าหนา้ท่ีร่วมกบัเน้ือเยือ่อ่ืนๆ ของขอ้เข่า เพ่ือท าใหข้อ้เข่า
แขง็แรงและมัน่คง ถา้กลา้มเน้ือมดัน้ีแขง็แรงจะท าใหไ้ม่ปวดเข่าและเข่าท าหนา้ท่ีไดต้ามปกติ 
 
ประโยชน์การบริหารข้อเข่า มดีงันี ้

1. บรรเทาอาการปวด และลดอาการบวมของขอ้เข่า 
2. ส่งเสริมการสร้างน ้ าไขขอ้ของเยือ่บุผิว 
3. ท าใหก้ระดูกอ่อน ผิวขอ้ แขง็แรง เพราะน ้ าไขขอ้ ซ่ึงเป็นอาหารของกระดูกอ่อนผิวขอ้ มี

การไหลเวยีนและถูกดูดซึมไปเล้ียงกระดูกอ่อนผิวขอ้ไดดี้ข้ึน และช่วยหล่อล่ืนขอ้ 
4. กลา้มเน้ือเหนือเข่าแขง็แรง ท าใหร้องรับน ้ าหนกัไดดี้ และเหยยีดเขา่-ขาไดต้รง 
5. ขอ้เข่าแขง็แรง และเดินไดอ้ยา่งมัน่คง 
6. ชะลอความเส่ือมของขอ้เข่า 

 
ท่าที ่1 นั่ง – เหยยีดเข่า 
นัง่หอ้ยขาบนเกา้อ้ี อาจมีหมอนเล็กรองใตเ้ข่า เหยยีดขอ้เข่าให้ขายืน
ออกตรงๆ อยา่งชา้ๆ เกร็งเข่าคา้งไว ้นบั 1 ถึง 10 แลว้ค่อยๆ วางขาล

งอย่างช้าๆ(นับเป็น  1 เซต) พัก แล้วเหยียดขาอีกข้างหน่ึง  แบบ
เดียวกัน ท าสลับกันข้างละ10 คร้ังต่อเน่ือง ให้ท า 3 เซต วนัละ 3 
รอบ(Sriratanavut, 2010)  
 
 

- การบรรยาย และ
สาธิตประกอบ 
- การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์
ของผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การบรรยาย 
- สาธิตท่าบริหาร
กลา้มเน้ือขอ้เข่า 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ไวนิลการบริหาร
ขอ้เข่า 
อุปกรณ์ท่ีใช ้
- เกา้อ้ี 10 ตวั 
 
 
 
-ไวนิลการบริหาร
ขอ้เข่า 
อุปกรณ์ท่ีใช ้
- เกา้อ้ี 10 ตวั 
 
 
 

-ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมี
ค ว าม ส น ใ จ ก า ร
บริหารขอ้เข่า  
-ผู ้เข้าร่วมกิจกรรม
ส า ม า ร ถ ส า ธิ ต
ยอ้นกลับท่าบริหาร
กลา้มเน้ือรอบขอ้เข่า
ไดถู้กตอ้งทั้ง 3 ท่า 
 
 
 
 
 
 
 
-ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
สามารถสาธิต
ยอ้นกลบัท่านัง่-
เหยยีดเข่าไดถู้กตอ้ง 
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ท่าที ่2 นั่ง – เหยยีดไขว้ขา 
ใหน้ัง่ไขวข้า โดยขาบนกดลง และขาล่างเหยยีดข้ึน เกร็งนบั 
1-10 ท าสลบัขา้งเช่นกนั ท่าน้ีช่วยใหก้ลา้มเน้ือหนา้ขา และ
ทอ้งขาแขง็แรงข้ึน(Sriratanavut, 2010) 

ท่าที ่3 ยืน-ย่อเข่า 
ยืนตรงด้วยขา 2 ข้าง หรือขาข้างเดียว มือจับพนักเก้าอ้ีไว ้
ค่อยๆ ยอ่เข่าลงเพียงเลก็นอ้ย (อยา่ให้เกิน 30 องศา) โดยล าตวั
เหยียดตรง แลว้ค่อยๆ เหยียดตวัข้ึนตรง พกั (ไม่นาน) ท าซ ้ า 
10 คร้ังต่อเน่ือง (นับเป็น 1 เซต) ให้ท า 3 เซต วนัละ 3 รอบ 
(หากมีน ้ าหนักตัวมากหรือเข่าเส่ือมมาก ไม่ควรท าท่าน้ี) ( 
วไิล คุปตนิ์รัติศยักลุ, 2553) 
 

 

 

 

 
- การบรรยาย 
- สาธิตท่าบริหาร
กลา้มเน้ือขอ้เข่า 
 
 
 
 
 
 
- การบรรยาย 
- สาธิตท่าบริหาร
กลา้มเน้ือขอ้เข่า 
 
 
 
 
 
  
 

 
- ไวนิลการบริหาร
ขอ้เข่า 
อุปกรณ์ท่ีใช ้
- เกา้อ้ี 10 ตวั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
สามารถสาธิต
ยอ้นกลบัท่านัง่-
เหยยีดไขวข้าได้
ถูกตอ้ง 
 
 
 
 
- ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
สามารถสาธิต
ยอ้นกลบัท่ายนื-ยอ่
เข่าไดถู้กตอ้ง 
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ภาคผนวก 5   กจิกรรมฐานที ่4  บอกลาโรคร้ายดว้ยสมุนไพรไทย 

ผู้จัดท า      นางสาวจริยา นพเคราะห์ รหสันกัศึกษา 571231008 
                 นางสาวลลิตา สีรักสา รหสันกัศึกษา 571231011  
                 นางสาวสารภี ศรีโสภณ รหสันกัศึกษา 571231016 
 
วนัทีจั่ดกจิกรรม     5  เดือนกุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2558   
ความส าคัญของการจัดกจิกรรม 
                  จากผลการส ารวจการประเมินสุขภาพผูสู้งอายใุนหมู่บา้นทาปลาดุก 84 ราย พบผูสู้งอายท่ีุมีภาวะ
ความดนัโลหิตสูงจ านวน 66 ราย และภาวะระดบัน ้าตาลในเลือดสูงจากการตรวจน ้าตาลในกระแสเลือด
(Fasting Capillary Blood Glucose)มากกวา่ 125 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตจ์  านวน 11 ราย  นอกจากน้ียงัพบ
ผูสู้งอายจุ  านวนมากท่ีมีความเส่ียงต่อการเป็นโรคความดนัโลหิตสูงและโรคเบาหวานซ่ึงเป็นกลุ่มโรคเร้ือรัง
ท่ีเป็นปัญหาส าคญั ท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกนัการเกิดโรคเพิ่มมากข้ึน   การใช้
พืชสมุนไพรเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีไดมี้การศึกษาและวจิยัวา่มีสรรพคุณช่วยบ าบดัรักษาและช่วยบรรเทาอาการ
ของโรคได ้ ซ่ึงในหมู่บา้นทาปลาดุกมีพืชสมุนไพรหลายชนิดท่ีหาไดง่้าย ทางกลุ่มจึงไดร้วบรวมสรรพคุณ
และประโยชน์ของพืชสมุนไพรในชุมชนมาน าเสนอเพื่อใหท้ราบและสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 
 
จุดประสงค์ 
                  เพื่อใหผู้สู้งอายมีุความรอบรู้เร่ืองสมุนไพรท่ีมีประโยชน์ต่อการลดความดนัโลหิตและลดระดบั 
                 น ้าตาลในเลือด 
วธีิการ  ส่ือ : บรรยายและใชส่ื้อแผน่พบั ไวนิล  ตวัอยา่งพืชสมุนไพร 
การประเมินผล : ผูสู้งอายสุามารถตอบค าถามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 80% ข้ึนไปของผูเ้ขา้ร่วมท ากิจกรรม 
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วตัถุประสงค์ เน้ือหากจิกรรม วธีิการ ส่ือ การประเมนิผล 
- เพื่อใหผู้สู้งอาย ุทราบช่ือสมุนไพร 
สรรพคุณ วธีิการใชแ้ละขอ้ควรระวงั
ของพืช สมุนไพร 
 - เพื่อใหผู้สู้งอาย ุสามารถน าพืช 
สมุนไพรไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

- อธิบายเก่ียวกบัภาวะโรคความดนัโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานเพ่ือน าเขา้สู่เน้ือหาพืชสมุนไพร 
- อธิบายชนิด สรรพคุณ วธีิการใชแ้ละขอ้ควร
ระวงัของพืชสมุนไพรลดความดนัโลหิตสูง คือ 
มะรุม กระเจ๊ียบ และสมุนไพรลดระดบัน ้ าตาลใน
เลือด คือ มะระข้ีนก ผกัเชียงดา 
- เปิดโอกาสใหผู้สู้งอายไุดร่้วมแสดงความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
- ใหผู้สู้งอายตุอบค าถามความรู้ท่ีไดรั้บจากการ
บรรยายเก่ียวกบัพืชสมุนไพร 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยาย ไวนิล  
แผน่พบั 

ตวัอยา่งพืชสมุนไพร 

- การตอบค าถามของ ผูสู้งอาย ุ
 -การประเมิน ความสนใจ จากค าถาม และการ
มีส่วน ร่วมของ ผูสู้งอาย ุ
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ภาคผนวก 6   
สรุปผลการปฏบิัติกจิกรรมของผู้สูงอายุในแต่ละฐาน 

 
 
1. สรุปผลการปฏิบัติกจิกรรม  ฝึกการหายใจโดยใช้นาฬิกา 
 จากการจดักิจกรรม มีผูสู้งเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด  62 รายประเมินผลการจดักิจกรรมโดยการสาธิต
ยอ้นกลบัผลท่ีไดมี้ดงัน้ี(1) ก าหนดลมหายใจโดยให้อตัราการหายใจต ่ากวา่ 10 คร้ัง/นาที สามารถปฏิบติัได้
ถูกตอ้ง 60 ราย ไม่ถูกตอ้ง 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.7 โดยผูสู้งอายุท่ีปฏิบติัไดไ้ม่ถูกตอ้ง 2 ราย ไดส้อนซ ้ าอีก
คร้ัง แบบตวัต่อตวั จนสามารถปฏิบติัได้อย่างถูกตอ้ง (2)หายใจเขา้ทางจมูก ผ่อนหายใจออกทางปากช้าๆ 
ผูสู้งอายุสามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้งทั้ง  62 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ( 3)หายใจเขา้ทอ้งป่องหายใจออกทอ้งยุบ 
ผูสู้งอายสุามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้งทั้ง  62 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงบรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 
 
2. สรุปผลการปฏิบัติกจิกรรม  หันมาบริหารสมองด้วยสองมือ 
     ในการประเมินการบริหารสมองด้วยสองมือ มีเกณฑ์ในการประเมินทั้งหมด 14 ข้อ คิดเป็นข้อละ1 
คะแนน มีการประเมินในเร่ืองของความรู้ความเขา้ใจและสามารถบอกความหมาย สาเหตุของภาวะสมอง
เส่ือมไดถู้กตอ้ง สามารถสาธิตยอ้นกลบัท่าบริหารสมองทั้ง 9 ท่า คือ ท่าบริหารปุ่มสมอง ปุ่มขมบั ปุ่มใบหู 
และการบริหารแบบสลบัขา้งท่าจีบ L ท่าแตะจมูก-แตะหู ท่าโป้งก้อย ท่าแตะหู ท่านับ 1-10 และท่าผ่อน
คลาย รวมทั้งสามารถต่อตวัต่อ (จ๊ิกซอว)์  บอกประโยชน์ของการต่อตวัต่อและการบริหารสมองไดถู้กตอ้ง  
ซ่ึงมีผูสู้งอายุท่ีสามารถผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 คือ 14 คะแนนทั้งหมด 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.0  พบวา่ มี
คะแนนมากกวา่ร้อยละ 80 (11.2 คะแนน) ทั้งหมด 59 ราย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 95.16 และผูท่ี้มีคะแนนต ่ากว่า
ร้อยละ 80 มีจ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.84 ได้ท าการสอนซ ้ าแบบตวัต่อตวัจนสามารถปฏิบติัไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง และมีแผน่พบัใหค้วามรู้ใหผู้สู้งอายสุามารถน ากลบัฝึกดว้ยตนเองท่ีบา้นได ้ดงัตาราง  

ตารางที ่1 แสดงร้อยละของคะแนนแบบประเมินการท ากิจกรรมหนัมาบริหารสมองดว้ยสองมือของผูสู้งอาย ุ

 

 

 

 

 

คะแนนการประเมนิผล (คะแนนเตม็ 14 คะแนน) จ านวน   (ราย) ร้อยละ 

5 2 3.2 

11 1 1.6 

12 2 3.2 

13 8 12.9 

14 49 79.0 

รวม 62 100.0 
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3.  สรุปผลการปฏิบัติกจิกรรม บริหารข้อเข่าเพ่ือสุขภาพเข่าทีย่ัง่ยืน 

        มีผูสู้งอายท่ีุไมมี่อาการปวดเข่าเขา้ร่วมทั้งหมด  42 ราย ท่ีเหลือจ านวน 20 ราย มีอาการปวดแต่ไม่มาก 
จากกิจกรรมบริหารขอ้เข่าเพื่อสุขภาพเข่าท่ีย ัง่ยนืมีผูสู้งอายเุขา้ร่วมทั้งหมด 62 ราย ผูสู้งอายไุดใ้ห้ความ
ร่วมมือและตั้งใจฟังการบรรยายประกอบการสาธิต และแสดงความคิดเห็นไดดี้ระหวา่งการบรรยาย 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ หลงัจากไดส้าธิตการบริหารกลา้มเน้ือรอบขอ้เข่าทั้ง 3 ท่า แลว้ไดใ้หผู้สู้งอายสุาธิต
ยอ้นกลบัใหดู้อีกคร้ัง พบวา่ท่าบริหารเหยยีดเข่าปฏิบติัไดถู้กตอ้งร้อยละ 100 ท่านัง่ไขวข้าถูกตอ้งร้อยละ 100 
และท่ายนืยอ่เข่าถูกตอ้งร้อยละ 98.39 มีผูป้ฏิบติัไม่ถูกตอ้งร้อยละ 1.61 ไดมี้การสอนซ ้ าแบบตวัต่อตวัจน
สามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้ง  ซ่ึงบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมการบริหารกลา้มเน้ือรอบขอ้เข่าประเมิน
การปวดขอ้เข่าพบวา่ ผูสู้งอายไุม่มีอาการปวดเข่าร้อยละ 67.74  และมีอาการปวดเข่าเล็กนอ้ยร้อยละ 32.26 
ดงัตาราง ท่ี 2    

ตารางที ่2   แสดงจ านวนของผูสู้งอายท่ีุท าถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้งในท่าบริหารขอ้เข่า 

ท่าบริหาร ประเมนิผล รวม(ราย) 

ถูกต้อง(ราย) ไม่ถูกต้อง(ราย) 
นัง่เหยยีดเข่า 62 0 62 
นัง่ไขวข้า 62 0 62 
ยนืยอ่เข่า 61 1 62 

 
4. สรุปผลการปฏิบัติกจิกรรม บอกลาโรคร้ายดว้ยสมุนไพรไทย 
 จากการจดักิจกรรมมีผูสู้งเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด  62 ราย ผูสู้งอายมีุความตั้งใจและสนใจรับฟังการ
บรรยาย นอกจากน้ีผูสู้งอายยุงัไดร่้วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสมุนไพรและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
เป็นอยา่งดี หลงัจากการบรรยายผูจ้ดัไดท้  าการประเมินความรู้ของผูสู้งอายโุดยใหต้อบค าถาม 3 ขอ้ 
ค าถามขอ้ท่ี 1 : พืชสมุนไพร เชียงดามีสรรพคุณช่วยลดความดนัโลหิตหรือช่วยลดระดบัน ้าตาลในเลือด 
 จ านวนผูท่ี้ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง  ร้อยละ 87.09 (54 ราย) ตอบค าถามผดิ ร้อยละ 12.91(8ราย) 
ค าถามขอ้ท่ี 2  : พืชสมุนไพรชนิดใดมีสรรพคุณช่วยลดความดนัโลหิต 

จ านวนผูท่ี้ตอบค าถามถูกตอ้ง ร้อยละ 95.16( 59 ราย) ตอบค าถามผดิร้อยละ 4.84 (3ราย) 
ค าถามขอ้ท่ี 3 : โดยปกติไม่ควรรับประทานเกลือแกงก่ีชอ้นชาต่อวนั 
 จ านวนผูท่ี้ตอบค าถามถูกตอ้ง ร้อยละ 88.70( 55 ราย)  ตอบค าถามผดิร้อยละ11.30 (7ราย) 
พบวา่ผูสู้งอายสุามารถตอบค าถามไดห้มดทั้ง 3 ขอ้คิดเป็นร้อยละ 90.31ซ่ึงบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารจดั
กิจกรรมบอกลาโรคร้ายดว้ยสมุนไพรไทย 
 



 




