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บทคัดย่อ
	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ความรู้ส�าหรับการส่งเสริมสมรรถนะการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

ในบริบทประเทศไทย	 โดยใช้ PICOD-T	 สืบค้นและวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบซึ่งได้งานวิจัยที่ผ่านเกณฑ ์

9	เร่ือง	ผลวิเคราะห์พบว่า	1)	โปรแกรมเป็นรปูแบบผสมผสานท่ีเน้นการพฒันาความรู้	ทักษะแบบกลุม่และรายบุคคล

ส่วนใหญ่ใช้เวลาเฉลี่ย	 8	 สัปดาห์	 (2)	 กิจกรรม	 ได้แก่	 การให้ค�าแนะน�าและสอนความรู้อย่างมีแบบแผน	 ก�าหนด 
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รูปแบบที่เป็นรูปธรรม	 สาธิตและฝึกปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ	 ติดตามประเมินภาวะสุขภาพ	 สอนแนะก�ากับ 

การส่งเสริมสุขภาพ	 ใช้ครอบครัวหรือเพื่อนเครือข่ายมามีส่วนร่วม	 3)	 มีการประยุกต์เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ 

มาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ	4)	วัดผลลัพธ์ก่อน-หลัง	ได้แก่	ความรู้	การรับรู้	พฤติกรรม	ตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ทางคลินิก	

คุณภาพชีวิต	การรับประทานอาหาร	การสมรรมถนะทางกาย		การทรงตัว		การนอนหลับ	การท�าหน้าที่ของสมอง	

จติอารมณ์และจติสงัคม	5)	ทฤษฏแีละแนวคดิทีน่ยิมน�ามาประยกุต์ใช้	ได้แก่	ทฤษฏกีารส่งเสรมิสขุภาพของเพนเดอร์

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ	 การสนับสนุนทางสังคม	 การรับรู้ความสามารถของตนเอง	 แบบแผนความเช่ือ 

ด้านสุขภาพ		และการเสริมสร้างพลังอ�านาจ	6)	ขณะด�าเนินโปรแกรมควรประเมินความพร้อมโดยรวมของร่างกาย

และตดิตามค่าความดนัโลหติ	ชพีจร	น�า้ตาล	เจบ็หน้าออกและอาการผดิปกตอิืน่		เสนอแนะให้ใช้ระบบการพยาบาล

ทางไกลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการสอนความรู้และสร้างพฤติกรรมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในวิถีใหม่

ค�ำส�ำคัญ:  การส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่ การส่งเสริมสุขภาพวิถีถัดไป ผู้สูงอายุไทย

Abstract
 This article aimed to synthesize knowledge for enhancing health care competence among Thai 

elderly. Using PICOD-T for systematic search and analysis, this paper synthesized nine (9) qualified 

researches as inputs. The analysis results found that: 1) Most health programs in the synthesized 

researches are comprised of mixed models that focus on developing knowledge; 2) Activities include 

giving advice and teaching knowledge in a structured and concrete manner (the pattern involves 

demonstration, practice of health promotion, follow-up and assessing health conditions, coaching on 

health promotion and involving family and friends in promoting health); 3) Technology and online 

media are tapped to promote health. 4) Results are measured before and after joining the program 

(which include knowledge, perception, behavior, clinical outcome indicators, quality of life, diet, 

physical performance, balance, sleep, brain function, psycho-emotional and psychosocial behavior); 

5) Popular theories and concepts include: Pender's Health Promoting Theory, Health Belief Model 

Theory, Social Support Concept, Health Belief Model and Empowerment for Health Promotion; 6) 

The overall readiness of the body is assessed by monitoring blood pressure, pulse, sugar level, chest 

pain, exacerbation and other abnormalities during the program. Recommended to use Telenursing 

for Teaching knowledge and following up on self-health promotion behaviors of the elderly in the 

next normal.

Keywords:  health promotion in new normal, health promotion in next normal, Thai elderly
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บทน�า
 ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ	หรือ	
Aging society	(ซึง่หมายถงึสงัคมทีม่ปีระชากรอาย	ุ60	ปี
ขึน้ไป	มากกว่าร้อยละ	10)	มาแล้วนบัต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2548 
โดยมีผู้สูงอายุรวมร้อยละ	 10.72	 (ชัชวาล	 วงค์สารี,	
2561)	 เมื่อเข้าสู ่วัยสูงอายุร่างกายของผู้สูงอายุจะมี
ความเส่ือมในระบบต่างๆปรากฏขึ้นและโรคประจ�าตัว 
ปัญหาสขุภาพต่างๆกจ็ะควบคุมยากตามมาด้วย	(Zugich 

et al, 2016)	 อย่างไรก็ดีในมุมมองของการส่งเสริมสุข
ภาพผู ้สูงอายุ	 เชื่อว ่า	 การจัดการส่งเสริมสุขภาพ
สามารถชะลอการเสื่อมสุขภาพในผู้สูงอายุได้	 	จึงมีการ
จัดโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้แนวคิด 
การส้างงเสรมิสขุภาพ	ซ่ึงจากผลการวจิยัผลของจดักจิกรรม
ส�าหรับการส่งเสริมสขุภาพในผูส้งูอายสุามารถชะลอการ
เสือ่มทางสุขภาพของผูส้งูอายไุด้จรงิ	(ปัทมา	ผาติภทัรกลุ
และคณะ,	2561;	พเยาว์	พงษ์ศกัดิช์าตแิละคณะ,	2561;	
ดวงใจ	 เปลี่ยนบ�ารุงและคณะ,2557;	 ศรุตยา	 หาวงษ ์
และคณะ,	2560;	สนุทรยีพนัธ์	อ่อนสแีดง	และคณะ,	2558) 
เมือ่พิจารณาถงึกิจกรรมและรปูแบบการส่งเสรมิสขุภาพ 
ผู้สูงอายุไทยที่ผ่านมา	 พบว่า	 ผู้พัฒนาโปรแกรมต้องม ี
ความรู ้เฉพาะเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู ้สูงอาย ุ
มีความสามารถในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 สามารถ
ประยุกต์ใช้ทฤษฏีที่หลากหลายมาปฏิบัติในโปรแกรม
และสามารถก�ากับการด�าเนินโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ 
โดยผู้ประกอบวิชาชีพต้องเป็นแกนน�าและต้องลงพื้นที ่
เพือ่น�าสร้างสขุภาพให้กบัผูสู้งอายเุอง	(พเยาว์	พงษ์ศกัดิช์าติ 
และคณะ,	 2561;จารุวรรณ	 ก้านศรีและคณะ	 2563;	
สุนทรยีพันธ์	อ่อนสแีดง	และคณะ,2558)	ซึง่เป็นรปูแบบ
ที่พบได้บ่อยซึ่งในยุคปัจจุบัน
	 แต่ในความปรกติใหม่	(New normal)	ที่เกิดขึ้น
ท�าให้รูปแบบการด�าเนินชีวิตของคนในสังคมแบบใหม่ท่ี
แตกต่างจากอดีต	อันเนื่องจากโรคระบาดโควิด	19	มาก
ระทบรูปแบบการด�าเนินชีวิตที่เคยเป็นอยู่	จนแบบแผน
และแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติ

และเคยคาดหมายล่วงหน้าได้	 ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถี
ใหม่ภายใต้หลกัมาตรฐานในศาสตร์นัน้ๆ	ความปรกตใิหม่ 
จึงเป็นรูปแบบการด�าเนินชีวิตอย่างใหม่ท่ีแตกต่างจาก
อดีต	 อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ	 จนแบบแผนและ
แนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและ
เคยคาดหมายล่วงหน้าได้	 ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่
ภายใต้หลักมาตรฐาน	 จากการทบทวรรณกรรม	พบว่า	
ความปรกตใิหม่ในการส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายเุกดิจาก	2	
ปัจจยัหลกั	คอื	ปัจจยัด้านการบริหารการเปลีย่นแปลงใน
ศตวรรษท่ี	21	(Change management in 21st century) 

ซึ่งทุกสิ่งอย่างมีการเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างก้าว
กระโดด	 (Disruptive change)	 การเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะนี้ท�าให้เห็นความแตกต่างของกระบวนการ	
ประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผลในการด�าเนินการที่เคยเป็น
ที่ชัดเจน	(Elton& O'Riordan,2016)	โดยเหตุปัจจัยใน
ศตวรรษที	่21	ทีม่หีลกัฐานเชงิประจกัษ์	ได้แก่	ใช้ปัญญา
ประดิษฐ์	(Artificial intelligence: AI)	เข้ามาประมวล
ผลข้อมูลและตัดสินใจด้วยความแม่นย�า	 ใช้เทคโนโลยี
โลกเสมือนจริง	 (Virtual reality)	 ในการจ�าลองให้
เห็นกระบวนการท�าเป็นจริงและรับรู ้สึกจริงร่วมกับ
เทคโนโลยโีลกเสมอืนจรงินัน้	ใช้เทคโนโลยทีีม่ใีนปัจจบุนั
มาส่งเสริมการท�างานให้เกิดข้ึนจริงตามแบบจ�าลอง	
(Augmented reality: AR)	 ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
เพือ่ทกุสิง่	(Internet of things: IoT)	มาท�าการเกบ็ข้อมลู 
ขนาดใหญ่ให้เป็นฐานข้อมลูออนไลน์	สบืค้น	ประสานงาน 
และสือ่สารด้วยแอพพลเิคชัน่เทคโนโลยทีีน่�าสมยั	ใช้การ 
เรียนรู ้จากโลกาภิวัตน์	 (Globalizations)	 ให้เห็น
ประสบการณ์จากอีกมุมของโลกท่ีเกิดข้ึนแบบนาทีต่อ
นาทีเพื่อน�าประยุกต์ปรับตัวให้เกิดความได้เปรียบเชิง
การแข่งขัน	 (Terry,2020; Palmieri, Peterson, & 

Noeding, 2015)	 	 ซึ่งเป็นความท้ายทายที่จะประยุกต์
ปัจจยัเหล่านีเ้ข้ามาในศาสตร์การส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายุ
	 และ	ปัจจัยด้านเงื่อนไขของโรคระบาดโควิด	19	
ท่ีกระตุ้นให้การดิสรับซั่นในประเทศไทยเกิดข้ึนอย่าง
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ชัดเจน	เหตุเพราะวิธีการเดิมท�าให้เกิดการเจ็บป่วยและ
เสียชีวิตจากการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส	 2019	 เพื่อความ
ปลอดภัยและด�ารงไว้ซึ่งการมีชีวิตอยู่รอดมนุษย์ต้อง
แยกห่างออกจากกัน	 เนื่องจากการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
เป็นเหตุที่ท�าให้การแพร่กระจายของเชื้อเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว	(Muthuppalaniappan & Stevenson, 2021) 
ท�าให้คนไทยต้องเรียนรู้โลกาภิวัฒน์และสร้างนวัตกรรม 
น�าใช้นวัตกรรมอย่างและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว	 	และ
เห็นหลายสิ่งอย่างเกิดขึ้นแทนที่วิธีการเดิมอย่างรวดเร็ว	
ทั้งนี้ในบริบทการบริการทางการพยาบาล	 สภาการ
พยาบาล	(2564)	ได้ประกาศแนวทางการบริการพยาบาล
ทางไกล	 (Telenursing)	 ที่มุ่งการให้บริการทางวิชาชีพ
การพยาบาลผ่านระบบดิจิตัลอย่างมีมาตรฐาน	 ดังนั้น
โรคระบาดโควิด	 19	 เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ดีสรัปชั่น
ได้เร็วขึ้น	 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้สิ่งเดิมหยุดซะ
งักลงหรือหายไปจากที่เคยเป็น	 เราเรียกว่า	 ดีสรัปซั่น 
(Disruptions) 	ภายใต้สถานการณ์แห่งอนาคตทีย่งัคะเน
รูปแบบที่ไม่มีความชัดเจนว่าจะด�าเนินการส่งเสริมสุข
ภาพผู้สูงอายุได้อย่างไรจึงจะเหมาะสม
	 อย่างไรกต็ามไม่ว่าจะเกดิอะไรขึน้การส่งเสรมิสขุ
ภาพผู้สูงอายุไทยยังมีความจ�าเป็นอย่างมาก	เพื่อให้เห็น
ความรู้ที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูง
อายุไทย	 	 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการน�าไปประยุกต์ใน
มิติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในประเทศไทยในชีวิต
วิถีถัดไป	 จะเกิดการดิสรัปชั่นในวิธีการส่งเสริมสุขภาพ
สูงอายุหรือไม่เป็นค�าถามที่ชวนติดตาม	 คณะผู้เขียนจึง
สนใจศึกษาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย	เพือ่สรปุความรูก้ารส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายุ
ในประเทศไทยในปัจจุบันก่อนโรคโควิด	19	ระบาด

ค�าถามการวิจัย
	 การส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุใน
ประเทศไทยเป็นอย่างไร	 เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน/และ
วัดผลลัพธ์อะไรบ้าง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
					 เพื่อศึกษาหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการส่ง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุใน	2	ประเด็น	ได้แก่		1)	องความรู้
และแนวคิด	ทฤษฏีพืน้ฐานท่ีน�ามาประยกุต์ใช้ส่งเสรมิสขุ
ภาพผู้สูงอายุ	2)	การออกแบบโปรแกรมการส่งเสริมสุข
ภาพ	การด�าเนินกิจกรรมและการวัดผลลัพธ์

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยเอกสารครั้งนี้	 ผู ้วิจัยใช้กระบวนการ
ศึกษาและด�าเนินการวิเคราะห์ความรู้จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์อย่างเป็นระบบ	 (Systematic review)	 โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดการสังเคราะห์ความรู้จากหลักฐาน
เชิงประจักษ์อย่างเป็นระบบของฮอลลี่,	 แซลมอนด์และ
สยามเบิร์ท	(Holly , Salmond , & Saimbert, 2017) 

ดังนี้
	 1.ระบขุอบเขตการสบืค้น		คณะผูว้จิยัสบืค้นจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่เชื่อถือได้	6	ฐานข้อมูล	ได้แก่	ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย	(Thai journal citation  index 

center: TCI), PubMed, MEDLINE, ProQuest, Scopus, 
และ	ScienceDirect	 	 ใช้ค�าส�าคัญในการสืบค้นในดัชนี
การอ้างองิวารสารไทยด้วยค�าว่า	“การส่งเสรมิสขุภาพ”,	
“ผู้สูงอายุ”	,	“ผู้สูงอายุไทย”	“ผลของโปรแกรมการส่ง
เสริมสุขภาพ”	และใช้ค�าส�าคัญในการสืบค้นในฐานช้อมู
ลนานาชาติด้วยค�าว่า	“health promotion” “elderly” 

“Thai elderly” “Effects of health promotion 

programs” 
	 2.	ก�าหนดการคัดเลือกวรรณกรรม	(Literature 

selection)	 โดยหลักฐานเชิงประจักษ์	 (Evidences) 
ท่ีเป ็นประชากรและตัวอย่างการศึกษาครั้งนี้ เป ็น
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	 (Full report)	บทความวิจัย 
(Research article)	ประยุกต์ใช้ PICOD-T	 เป็นกรอบ
ในการคัดเลือกวรรณกรรมหรือเป็น	 เกณฑ์การคัดเข้า	
(Inclusion criteria)	ดงันี้	P (population):	เป็นผู้ทีอ่ายุ
ตั้งแต่	60	ปีขึ้นไป	ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และยัง
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เข้าร่วมกจิกรรมในชมุชนหรอืชมรมผูส้งูอาย	ุโดยงานวจัิย
ต้องอยูใ่นช่วงดสีรปัชัน่ตามชวีติวถิใีหม่ทีเ่ริม่ต้นมาตัง้แต่
ปี	ค.ศ.	2000	เป็นต้นมา		I (Intervention or area of 

interest):	เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูง
อายุที่มีการประยุกต์ทฤษฏีหรือแนวคิดด้านสุขภาพใน
การออกแบบการวิจัย		C (Comparison or context):	
งานวิจัยต้องศึกษาในผู้สูงอายุบริบทประเทศไทย	 O 

(outcome of interest):	เป็นผล	(Effects)	หรือผลลัพธ์
ทางสุขภาพ	(Health outcomes)	ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้า
หมายที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพตามโปรแกรมการวิจัย	
D (Designed):	 เป็นงานวิจัยเชิงทดลองหรือกึ่งทดลอง
ที่ศึกษาในผู้สูงอายุ	 โดยมีการออกแบบกิจกรรมที่หลาก

หลายในโปรแกรม	 ระบุเวลา	 ระบุข้ันตอนการด�าเนิน
กจิกรรมและการวดัผลลพัธ์อย่างชดัเจน	T(Time)	:		ช่วง
เวลาของการเผยแพร่งานวจิยัทีส่บืค้นมาวเิคราะห์ความ
รูค้รัง้นีต้้องไม่เกนิ	10	ปี		หรอืใช้งานวจิยัท่ีเผยแพร่ตัง้แต่
เดือนมกราคม	 2555	 ถึงเดือนมิถุนายน	 2564	 เท่านั้น		
และก�าหนด	 เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) 

คือ	 เป็นงานวิจัยที่เผยแพร่เฉพาะบทคัดย่อ	 	 ใช้วิธีการ
ส่งเสริมสุขภาพที่ไม่ระบุแนวคิดหรือทฤษฏีประกอบ		
การศึกษาท่ีใช้รูปแบบพรรณนา	 เป็นงานวิจัยท่ีไม่มีการ
จัดกระท�า	และบทความวิชาการ		หนังสือ	ต�าราและใช้
ภาษาอืน่ทีไ่ม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษในการตพีมิพ์ 
(ขั้นตอนคัดเลือกงานวิจัย	ตามแผนภูมิที่	1.1)

1.
	ก
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	ก

าร
คัด

เล
ือก

2.
	ก

าร
ตร

วจ
สอ

บค
ุณ
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจ�านวน	1,970	เรื่อง		จากฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยจ�านวน	722	เรื่อง				

จากฐานข้อมูล	PubMed	จ�านวน	267	เรื่อง		จากฐานข้อมูล	MEDLINE	จ�านวน	52	เรื่อง					

จากฐานข้อมูล	Scopus	จ�านวน	222	เรื่อง		และจากฐานข้อมูล	ScienceDirect	จ�านวน	707	เรื่อง		

คัดเลือกงานวิจัยที่ซ�้ากันออก	จ�านวน	956	เรื่อง

พิจารณาชื่อเรื่องและบทคัดแล้วคัดงาน

วิจัยที่ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ก�าหนดออก			

จ�านวน	597	เรื่อง										

พิจารณางานวิจัยฉบับสมบูรณ์และงานวิจัย

ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพก�าหนดออก

จ�านวน	128	เรื่อง

งานวิจัยที่เหลือ	จ�านวน	734	เรื่อง

งานวิจัยที่เหลือ	จ�านวน	137	เรื่อง

งานวิจัยที่เหลือ	จ�านวน	9	เรื่อง แผนภูมิที่ 1.1		ขั้นตอนคัดเลือกงานวิจัย
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	 3.	 ประเมินคุณภาพงานวิจัยโดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ	 และความน่าเชื่อถือของหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Melnyk & Fineout-Overholt, 2019)	 7	
ระดับ	 เรียงจากคุณภาพมากหรือระดับ	 1	 ไปคุณภาพ
น้อยหรือระดับ	 7	 ในการศึกษาครั้งนี้คัดเลือกหลักฐาน
เชิงประจักษ์ต้ังแต่ระดับ	 1-3	 เท่านั้น	 และใช้เกณฑ์ใน
การประเมินงานวิจัยที่สอดคล้องกับการมุ ่งน�าไปใช้
ประโยชน์	(Polit & Beck, 2017)	ใน	3	ปัจจัย	คือ	1)	
งานวจิยัมคีวามสอดคล้องกบัปัญหาทางคลนิกิ	(Clinical 

relevance)		2)	อธบิายความหมายเชงิศาสตร์	(Scientific 

merit)	ที่บ่งชี้ว่าพยาบาลเป็นผู้ปฏิบัติและผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้นบ่งชี้ความน่าเชื่อถือของพยาบาลในการท�าบทบาท
การส่งเสรมิสุขภาพผูส้งูอาย	ุ	และ	3)	แนวโน้มของความ
รู้สามารถน�าไปประยุกต์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไทยได้	
	 4.	การวิเคราะห์/สกัดข้อมูล	(Data extraction) 

เป็นการอ่านท�าความเข้าใจกบัชดุข้อมลูเหล่านัน้	แล้วน�า
ข้อมลูมาบันทกึลงในตารางทบทวนงานวจิยัอย่างเป็นระบบ	
(Systematic review table) ประกอบด้วย	ชือ่ผูว้จิยั	ปีที่ 
ตพีมิพ์	ชือ่เรือ่ง	แหล่งตพีมิพ์	วตัถปุระสงค์	ประชากรทีศ่กึษา	
ระเบียบวิธีวิจัย	 ระดับงานวิจัย/หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ผลการวิจัย	 และข้อเสนอแนะในการ	 น�าไปใช้ประ
โยชน ์ต ่อไป	 เป ็นวิธีลดข ้อมูลให ้ เหลือเฉพาะสา
ระส�าคัญ	(Data reduction)แล้วน�ามาจัดหมวดหมู่ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้
	 5.	 การสังเคราะห์ข้อมูล	 (Data synthesis) 

เป็นการอ่าน	เชงิวเิคราะห์เพือ่เปรยีบเทยีบองค์ประกอบ
ของแต่ละชิ้นงาน	 เรียบเรียงเป็นข้อความท่ีมีความเป็น 
นามธรรมมากขึน้โดยล�าดับทบทวน/ตรวจสอบ/สอบทาน 
ระหว่างคณะผู้ศึกษาจ�านวน	 3	 คน	 เพ่ือความเชื่อมั่น
ในการเลือกสรรเฉพาะเนื้อความท่ีมีสาระ	 (Content 

massage)	 การตีความ/แปลความ	 และการประมวล
เข้าเป็นหมวดหมู ่ไปพร้อมกัน	 จากนั้นจึงเรียบเรียง
ใหม่เป็นข้อสรุป	(Conclusion)

	 อนึ่ง	 เนื่องจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัย

เอกสารแบบ	Systematic review	ไม่ได้กระท�าโดยตรง

กับบุคคลหรือกลุ่มตัวอย่างที่มีชีวิตและไม่ได้ละเมิดข้อ
บัญญาติและกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง	 และเป็นวิจัยท่ีใช้
รายงานวจิยัจากบทความวจิยัท่ีถูกตพีมพ์ไว้แล้ว	จงึได้รบั

การยกเว้นการพจิารณาจรยิธรรมการวจิยั	(Exemption) 

ตามคู่มือ	วิธีด�าเนินการมาตรฐานงานจริยธรรมการวิจัย	
(คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี		นพรัตน์วชิระ,	2561)

ผลการวิจัย
 สถานการณ์การพฒันาองความรูก้ารส่งเสรมิสขุ
ภาพวิถีใหม่ในผู้สูงอายุไทย
	 จากหลกัฐานเชงิประจกัษ์	9	เรือ่ง	ทัง้หมดตพีมิพ์	
เป็นภาษาไทย	โดยตพีมิพ์ในระหว่าปี	พ.ศ.	2555	–	2559	
จ�านวน	2	เรื่อง	(ร้อยละ	22.20)	และพ.ศ.	2560	–	2564	
จ�านวน	 7	 เรื่อง	 (ร้อยละ	 77.80)	 เมื่อพิจารณาตาม
ภมูภิาคพบว่ามศีกึษาวจิยัในภาคกลางมากทีส่ดุ	(ร้อยละ 
44.5)	รองลงมาพบในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื		(ร้อยละ 
33.33)	 เมื่อพิจารณาตามผู ้วิจัยหลักพบว่างานวิจัย 
ส่วนใหญ่พัฒนาข้ึนโดยอาจารย์พยาบาลในสถาบัน
อุดมศึกษา	 (ร้อยละ	66.70)	 รองลงมาเป็นงานวิจัยของ
นกัศกึษาบัณฑติศกึษาสาขาวทิยาศาสตร์สขุภาพ	(ร้อยละ	
22.20)	เมือ่พิจารณาตามระดบัของหลกัฐานเชิงประจกัษ์
เป็นรายงานการวิเคราะห์เมตาหรือการทบทวนอย่าง
เป็นระบบจ�านวน	1	เรื่อง	(ร้อยละ	11.10)	และเป็นงาน
วิจัยระดับ	3	หรืองานวิจัยกึ่งทดลองมากที่สุดจ�านวน	8	
เรือ่ง	(ร้อยละ	88.90)		ซึง่แบ่งเป็นงานวิจยักึง่ทดลองแบบ
กลุ่มเดียววัดผลลัพธ์ก่อนและหลังให้โปรแกรมจ�านวน	4		
เรือ่ง	(ร้อยละ	50.0)	และงานวจิยักึง่ทดลองแบบสองกลุม่
วดัผลลพัธ์ก่อนและหลงัให้โปรแกรมและวัดเปรยีบเทยีบ
ระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองจ�านวน	4		เรือ่ง	(ร้อย
ละ	50.0)		ทัง้นีง้านวจิยัทกุเรือ่งมคีวามสอดคล้องกับการ
ส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายท่ีุบ่งช้ีว่าพยาบาลสามารถปฏบัิติ
ได้ด้วยขอบเขตวิชาชีพก�าหนดและแนวโน้มของความรู้
สามารถน�าไปประยุกต์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไทยได	้	
ตามตารางที่	1
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ตารางที่ 1		คุณลักษณะทั่วไปของหลักฐานเชิงประจักษ์

คุณลักษณะทั่วไป จ�านวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

ปีที่ตีพิมพ์

	 พ.ศ.	2555	-	2559

	 พ.ศ.	2560	-	2564

ศึกษาวิจัยในภูมิภาค

	 ภาคใต้

	 ภาคเหนือ

	 ภาคกลาง

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตีพิมพ์ในวารสารประเทศไทย

ลักษณะของผู้ศึกษา

	 เป็นงานวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

	 เป็นงานวิจัยของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

	 เป็นงานวิจัยของพยาบาล/พนักงานสาธารณสุข

ระดับของหลักฐานเชิงประจักษ์

	 ระดับ	1		รายงานการวิเคราะห์เมตาหรือการทบทวนอย่างเป็นระบบ

	 ระดับ	2		รายงานการวิจัยเชิงทดลองที่มีการสุ่มและมีการควบคุม		

	 ระดับ	3		รายงานการวิจัยกึ่งทดลอง		

	 	 -	แบบ	1	กลุ่ม			เปรียบเทียบคะแนนก่อน-หลัง

	 	 -	แบบ	2	กลุ่ม			เปรียบเทียบคะแนนก่อน-หลังของกลุ่มทดลอง

และเปรียบเทียบคะแนนระหว่างกลุ่มกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม	

2

7

1

1

4

3

9		

2

6

1

1	

-

8		

							4

							4

22.20

77.80

11.11

11.11

44.45

33.33

100

22.20

66.70

11.10

11.10

-

88.90

				50

				50

ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ

	 จากหลักฐานเชิงประจักษ์พบว่าผู ้ สูงอายุที่

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพได้อายุ

อยู่ในช่วง	60-75	ปี	จากการศึกษาทั้ง	8	เรื่องมีผู้สูงอายุ

เข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	 578	 คน	 โปรแกรม

ส่วนใหญ่มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้เกดิพฤติกรรมการส่งเสรมิ 

สุขภาพตนเองในผู ้ สู งอายุซึ่ งวัดผลลัพธ ์ ในด ้าน 

การรับประทานอาหาร	 การออกก�าลังกาย	 สมรรถนะ 

ทางกาย		การทรงตวั	การท�าหน้าทีข่องสมอง		จติอารมณ์		

จิตสังคมและการนอนหลับพักผ่อน	 	 ดังนั้นจึงสามารถ

ก�าหนดนยิามในบทบาทพยาบาลกบัการส่งเสรมิสขุภาพ

ในผู้สูงอายุในบริบทประเทศไทยได้ว่า	 การส่งเสริมสุข

ภาพในผูส้งูอาย	ุหมายถงึ		การปฏบิตักิารดแูลส่งเสรมิสขุ

ภาพของพยาบาลทีมุ่ง่เน้นกจิกรรมทีเ่สรมิสร้างสขุภาวะ
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ทางกาย	ใจ	สังคม		อารมณ์และจิตวิญญาณในผู้สูงอายุ

ด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพและเทคโนโลย	ี

นวัตกรรมมาออกแบบโปรแกรมส่งเสรมิให้ผูส้งูอายธุ�ารง

สุขภาพตนเอง	 (Self-care maintenance)	 เพื่อชะลอ

การเสือ่มของสุขภาพและด�าเนินกิจวตัรประจ�าวนัได้ด้วย

ตนเอง	โดยต้องการศัยนโยบายสขุภาพและการเกือ้หนนุ

ทางสังคมในการสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพ

การวัดผลลัพธ์ของการสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ

	 จากหลักฐานเชิงประจักษ์	 8	 เรื่อง	 พบว่า		

ผลลัพธ์ที่เกิดจากการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในบริบท

ประเทศไทยมี	11	ลักษณะ	ได้แก่	1)	วัดความรู้และการ

รับรู้ด้านสุขภาพ	ร้อยละ	25.00	(ชวนพิศ	เจริญพงศ์และ

คณะ,	 2562;	 พเยาว์	 พงษ์ศักด์ิชาติและคณะ,	 2561) 

2)	 วัดความสามารถในการดูแลตนเอง	 ร้อยละ	 12.50	

(ชวนพิศ	 เจริญพงศ์และคณะ,	2562)	3)	 วัดพฤติกรรม

สุขภาพ	 ร้อยละ	 25.50	 (ชวนพิศ	 เจริญพงศ์	 และ

คณะ,	 2562;	 บังอรศรี	 จินดาวงค์	 และคณะ,	 2564) 

4)	 วัดพฤติกรรมการออกก�าลังกาย	 ร้อยละ	 62.50 

(ปัทมา	ผาตภิทัรกุลและคณะ,	2561;	บงัอรศร	ีจินดาวงค์ 

และคณะ,	2564;	ดวงใจ	เปลี่ยนบ�ารุง	และคณะ,	2557;	

ศรตุยา	หาวงษ์	และคณะ,	2560;	สนุทรยีพันธ์		อ่อนสีแดง 

และคณะ,	2558)	5)	วัดภาวะโภชนาการหรือพฤติกรรม

การรบัประทานอาหาร	ร้อยละ	50.00	(ปัทมา	ผาตภิทัรกุล 

และคณะ,	2561;	พเยาว์	พงษ์ศกัด์ิชาติ	และคณะ,	2561;	

ดวงใจ	 เปลี่ยนบ�ารุง	และคณะ,	2557;	ศรุตยา	หาวงษ์

และคณะ,	 2560;	 สุนทรียพันธ์	 อ่อนสีแดง	 และคณะ,

2558)	6)	วัดระดับความเครียด	ร้อยละ	50.00	(ปัทมา	

ผาติภัทรกุล	และคณะ,	2561;	บังอรศรี	จินดาวงค์	และ,

2564;	ศรุตยา	หาวงษ์	 และคณะ,	2560;	สุนทรียพันธ์		

อ่อนสีแดง	 และคณะ,	 2558)	 7)	 วัดการปฏิบัติกิจวัตร

ประจ�าวนัร้อยละ	12.50		(บงัอรศร	ีจนิดาวงค์	และคณะ,	

2564)	8)	วัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล	ร้อยละ	25.50 

(บังอรศร	ีจนิดาวงค์	และคณะ,	2564;	ดวงใจ	เปล่ียนบ�ารุง 

และคณะ,	2557)	9)	วัดการพัฒนาจิตวิญญาณ	ร้อยละ	

12.50	 (บังอรศรี	จินดาวงค์	และคณะ,	2564)	10)	วัด

สุขภาพด้านอารมณ์และจิตใจร้อยละ	 37.50	 (พเยาว์	

พงษ์ศักดิ์ชาติ	และคณะ,	2561;	จารุวรรณ	ก้านศรี	และ

คณะ,	2563;	สนุทรยีพนัธ์		อ่อนสแีดง		และคณะ,	2558)	

และ	 11)	 วัดความสามารถทางปัญญาร้อยละ	 25.50	

(ดวงใจ	เปลี่ยนบ�ารุง	และคณะ,	2557;	ศรุตยา	หาวงษ์

และคณะ,2560)	

รูปแบบการด�าเนินโปรแกรมการส่งสริมสุขภาพ 

ผู้สูงอายุ

	 จากงานวิจัย	 8	 เร่ือง	 สามารถอธิบายราย

ละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมการส่งสริมสุขภาพในผู้สูง

อายุประเทศไทย	 แบ่งตามระยะเวลาและลักษณะของ

โปรแกรมที่เกิดประสิทธิผลได้		4		ลักษณะ	ดังนี้

	 1)	 ลักษณะของโปรแกรมท่ีเกิดประสิทธิผลใน	

4	 สัปดาห์	 มีงานวิจัยร้อยละ	 25.50	 	 ท่ีใช้เวลาในการ

ด�าเนินโปรแกรมได้ส�าเร็จใน	4	สัปดาห์		โดยการด�าเนิน

โปรแกรมสัปดาห์ละ	2	วัน	(ครั้งละ	90	นาที่	–	2	ชั่วโมง)		

ประกอบด้วย	2	กิจกรรมหลัก	คือ	1.1)	การพัฒนาความ

รู้และความสามารถแก่ผู้สูงอายุตามโปรแกรม	 เช่น	 มี

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการส่ง

เสรมิสขุภาพทีค่รอบคลมุกจิกรรมทางกาย		สมัพนัธภาพ

ระหว่างบุคคล		การเจริญสติปัญญา		การบริโภคอาหาร	

เป็นต้น	 ใช้วีดีโอออนไลน์มาช่วยสอนสุขภาพและแจก

คู่มือการปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพพร้อมแบบบันทึก

การส่งเสริมสุขภาพด้วยตนเองท้ังนี้ผู้วิจัยมีการให้คนใน

ครอบครวัโน้มน้าวใจและจงูใจให้ผูส้งูอายดุ�าเนนิกจิกรรม

ตามโปรแกรม	 1.2)	 ติดตามเยี่ยมบ้านเพ่ือก�ากับการ

ปฏิบัติตัวของผู ้สูงอายุตามโปรแกรมโดยมีสมาชิกใน

กลุ่มของผู้สูงอายุติดตามเยี่ยมด้วยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยน

ประโยชน์ทีไ่ด้รบั	ปัญหา	อปุสรรคในการส่งเสรมิสขุภาพ
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ตนเองและช่วยกระตุ้นสมาชิกในกลุ่มปฏิบัติส่งเสริมสุข

ภาพตนเองตามโปรแกรม	 โดยทฤษฏีที่พบว่านักวิจัยน�า

มาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินส่งเสริมสุขภาพให้ประสบ

ผลส�าเร็จในระยะ	4	สัปดาห์	ประกอบด้วย	ทฤษฏีการ

ส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์	 ทฤษฏีแบบแผนความ

เชื่อด้านสุขภาพ	 และ	 แนวคิดการสนับสนุนทางสังคม 

ผลการศกึษาตามโปรแกรมลกัษณะข้างต้น	พบว่า	ค่าเฉลีย่ 

พฤติกรรมการส ่ งสริมสุขภาพในผู ้ สู งอายุสู ง ข้ึน 

อย่างมนียัส�าคญัทางสถิติ	.01	(t	=	3.25,	p	=	.01)	(ดวงใจ	

เปล่ียนบ�ารุง	และคณะ,	2557)	และกลุม่ทดลองมคีวามรู	้	

การรับรู้ความรุนแรงและโอกาสเสี่ยง	 การรับรู้อุปสรรค		

และการปฏิบัติการดูแลสุขภาพสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p	 <	 .05)	 (ศรุตยา	 หาวงษ์

และคณะ,	2560)	

	 2)	 ลักษณะของโปรแกรมที่เกิดประสิทธิผล

ใน	 8	 สัปดาห์	 มีงานวิจัยร้อยละ	 50	 ที่ใช้เวลาในการ

ด�าเนินโปรแกรมได้ส�าเร็จใน	8	สัปดาห์		โดยการด�าเนิน

โปรแกรมสัปดาห์ละ	1-2	ครัง้ๆ	ละ	1-2	ชัว่โมง		กจิกรรม

ประกอบด้วย	3	ลักษณะ	ได้แก่	2.1)	สอนความรูเ้ก่ียวกบั 

วิธีการเลือกเมนูอาหาร	 การลดความเครียด	 การออก

ก�าลงักาย	การจดัการอารมณ์และการเรยีนรูป้ระสบการ์

จากต้นแบบและการให้ชมวีดีโอออนไลน์	 โดยมีการจัด

เรียงเนื้หาความรู้ที่จะให้ตามรายสัปดาห์และย�้าความ

รู้ที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อผู้สูงอายุตอบค�าถาม

หรือปฏิบัติได้ไม่ถูกต้อง		2.2)		การสาธิต	ติดตามกระตุ้น

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชี้ให้เห็นผลลัพธ์ร่วม

กันผ่านกิจกรรมกรรมส่งเสริมสุขภาพ		การนันทนาการ

ผ่านกิจกรรมกลุ่ม	 เช่น	 	 การออกก�าลังกายด้วยซ่ีกง 

การร้องร�าท�าเพลงด้วยท่าร�าาต่าง	ๆ	 	การแข่งขันเลือก

เมนูอาหารเฉพาะโรค	 เป็นต้น	 ทั้งนี้ผู ้วิจัยใช้วิธีการ

ชมเชย	 ให้ก�าลังใจเพื่อเสริมแรงในการปฏิบัติสุขภาพ

เมื่อตอบค�าถามและปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพได้ดีและ

จัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 สนับสนุนค�าปรึกษา 

และ	2.3)	 การให้ปฏิบัติส่งเสริมสุขภาพตนเองแบบราย

บุคคลและแบบกลุม่ท่ีบ้านโดยผูว้จิยัจะตดิตามเยีย่มบ้าน 

เพื่อสนับสนุนค�าปรึกษาและแก้ไขปัญหาร่วมกันกับ 

ผู้สูงอายุและครอบครัว	โดยทฤษฏีที่พบว่านักวิจัยน�ามา

ประยุกต์ใช้ในการด�าเนินส่งเสริมสุขภาพ	ประกอบด้วย	

การรับรู้ความสามารถของตนเอง	 แบบแผนความเช่ือ

ด้านสขุภาพ	การสนบัสนุนทางสงัคม	การส่งเสรมิสขุภาพ 

ของเพนเดอร์	 เป็นต้น	 ผลการศึกษาตามโปรแกรม

ลักษณะข้างต้น	 พบว่า	 กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ย

พฤติกรรมสุขภาพสูงข้ึนกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่า

กว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่าง	 มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 และ

ระดับความดันโลหิตลดลงกว่าก่อนทดลองและลดลง

กว่ากลุม่เปรยีบเทยีบอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ(p <.05)	

ซ่ึงโปรแกรมมีผลเด่นให้เกิดการรับประทานยาได้ดีข้ึน	

(ชวนพิศ	เจริญพงศ์	และคณะ,	2562)	หลังหารทดลอง

พฤตกิรรมการออกก�าลงักายและการรับประทานอาหาร

และการจดัการความเครยีดสงูข้ึนกว่าก่อนทดลองอย่างมี

นยัส�าคัญทางสถิต	ิ(p	<.05)	โปรแกรมส่งเสรมิพฤตกิรรม

ส่งเสรมิสขุภาพได้ด	ี(ปัทมา	ผาตภิทัรกลุและคณะ,2561)	

ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการส่งสริมสุขภาพในผู้สูงอายุสูงข้ึน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 .01	 (t	 =	 3.25,	 p	 =	 .01	 )	

(ดวงใจ	เปลี่ยนบ�ารุง	และคณะ,	2557)	และกลุ่มทดลอง

มีความรู้	การรับรู้ความรุนแรงและโอกาสเสี่ยง	การรับรู้ 

อุปสรรค	 และการปฏิบัติการดูแลสุขภาพสูงกว่ากลุ่ม

เปรยีบเทยีบอย่างมนียัส�าคญัทางสถิต	ิ(p	<	.05)	(ศรตุยา 

หาวงษ์	และคณะ,	2560)

	 3)	 ลักษณะของโปรแกรมท่ีเกิดประสิทธิผล

ใน	 12	 สัปดาห์	 มีงานวิจัยร้อยละ	 12.50	 ท่ีใช้เวลาใน

การด�าเนินโปรแกรมได้ส�าเร็จใน	 12	 สัปดาห์	 โดยการ

ด�าเนินโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผ่านแกนน�า

ในชุมชน	 โดยโปรแกรมมีการอบรมแกนน�าเกี่ยวกับ

ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการส่งเสริมสุข

ภาพทั้งด้านการรับประทานอาหาร	 การออกก�าลังกาย 
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การสนับสนุนทางจิตใจ	 การจูงใจให้มีส่วนร่วมในการ 

ส่งเสรมิสขุภาพตนเอง	วธิกีารใช้การสนบัสนนุทางสงัคม 

เป็นต้น	 โดยแกนน�าเป็นผู ้สูงอายุในชุมชนหลังผ่าน 

การอบรมจะได้รับการประเมนิความรูแ้ละความสามารถ

ในการส่งเสริมสุขภาพก่อน	 หลังจากนั้นผู ้วิจัยจะ 

มอบหมายสมาชิกที่เป็นผู ้สูงอายุในชุมชนให้แกนน�า

รับผิดชอบไปส่งเสริมสุขภาพต่อ	 โดยแบ่งสมาชิกใน

ชมรมออกเป็นกลุ่มๆซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีแกนน�าที่ผ่าน

การอบรมแล้ว	 3	 คนเป็นผู้ติดตามส่งเสริมสุขภาพให้

กับสมาชิกอย่างต่อเนื่องโดยประยุกต์ใช้ความรู ้และ

ทักษะที่ได้รับจากการอบรมมาในการส่งเสริมสุขภาพให้

กับสมาชิกที่ตนรับผิดชอบ	 ทั้งน้ีผู้วิจัยจะติดตามเยี่ยม

ผู ้สูงอายุเพื่อกระตุ ้นให้ก�าลังใจและให้การสนับสนุน

การส่งเสริมสุขภาพผู ้สูงอายุเป็นรายกลุ ่มอย่างน้อย

เดือนละ	 1	 ครั้ง	 	 แต่จะก�ากับติดตามการส่งเสริมสุข

ภาพและชี้แนะแก่แกนน�าอย่างต่อเนื่องผ่านกลุ่มไลน์

และการโทรศัพท์ติดตามให้วิธีการแก้ปัญหา	 สนับสนุน

ก�าลังใจแก่แกนน�า	 โดยทฤษฏีที่พบว่านักวิจัยน�ามา

ประยุกต์ใช้ในการด�าเนินส่งเสริมสุขภาพ	ประกอบด้วย 

การสนับสนุนทางสังคม	 และการส่งเสริมสุขภาพของ 

เพนเดอร์	 ผลการศึกษาตามโปรแกรมลักษณะข้างต้น	

พบว่า	 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ	 ได้แก่	 พฤติกรรม 

ในด้านโภชนาการ	การท�ากจิกรรม	และการออกกายลงักาย 

การจัดการกับความเครียด	 ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล	 การพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ	 และพฤติกรรม

สุขภาพโดยรวม	 หลังได้รับโปรแกรมมีการคะแนนเฉลี่ย

เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05	(บังอรศรี	จินดาวงค์	และคณะ,	2564)

	 4)	 ลักษณะของโปรแกรมท่ีเกิดประสิทธิผล

ใน	 16	 สัปดาห์	 มีงานวิจัยร้อยละ	 12.50	 ที่ใช้เวลา

ในการด�าเนินโปรแกรมได้ส�าเร็จใน	 16	 สัปดาห์	 โดย

ลักษณะของโปรแกรมมีการพัฒนาแกนน�าในชุมชนเป็น

ผู ้น�าพัฒนาความรู ้และทักษะการส่งเสริมสุขภาพแก ่

ผู้สูงอายุในชุมชน	 โดยมุ่งให้เกิดการปฏิบัติพฤติกรรม 

ด้านโภชนาการ	การออกก�าลงักาย	การท�างานอาชีพ	เช่น 

สานตระกร้า	การส่งเสรมิสุขภาพจติ	เช่น	เข้าวดัฟังธรรม	

เป็นต้น	 และมีการมอบหมายอ�านาจให้ร่วมเป็นแกนน�า

ในการกระตุ้นผู้สูงอายุในชุมชนเข้าชมรมผู้สูงอายุ	 โดย

ผู้วิจัยได้ออกแบบโปรแกรมที่มีการจัดล�าดับกิจกรรม

อย่างเป็นขัน้ตอนตามความจ�าเป็นของความรูพ้ืน้ฐานไป

หาความรูแ้ละทักษะท่ีต้องใช้เวลาฝึกให้ช�านาญ	กจิกรรม

ในโปรแกรมจะมคีวามหลากหลาย	เช่น	กจิกรรม	ชวนคดิ

ชวนคุย	 เสริมความรู้เติมความมั่นใจ	 ร่วมคิด	 ร่วมสร้าง

สขุภาพ		รวมพลงัสร้างสขุภาพ		การร่วมประเมนิผลลพัธ์

และช้ีแนะภาวะสุขภาพร่วมกัน	 เป็นต้น	 โดยทฤษฏีท่ี 

พบว่านกัวจิยัน�ามาประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิส่งเสรมิสขุภาพ 

ประกอบด้วย	 การเสริมสร้างพลังอ�านาจของเทรซ ี

ผลการศกึษาตามโปรแกรมลกัษณะข้างต้น	พบว่า	ความรู้ 

การส่งเสริมสุขภาพและพลังอ�านาจในการส่งเสริมสุข

ภาพเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .001	 (พ

เยาว์	พงษ์ศักดิ์ชาติและคณะ,	2561)

ทฤษฏแีละแนวคดิทีน่ยิมน�ามาประยกุต์ใช้ในการส่งสรมิ

สุขภาพผู้สูงอายุประเทศไทย

	 จากการวิเคราะห์งานวิจัย	 8	 เรื่อง	 พบว่า 

การส่งเสริมสุขภาพพยาบาลต้องมีความรู้	3	ด้าน		ได้แก่ 

ด้านเน้ือหาสาระความรู ้ในการส่งเสริมสุขภาพด้าน 

ความสามารถท่ีจะอบรมเชิงปฏิบัติการและสร้างทักษะ

ในการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ	 และด้านการประ

ยกุต์ใช้ทฤษฏ	ี	ซึง่จากการวเิคราะห์งานวจิยัมทีฤษฏแีละ

แนวคดิทีถ่กูน�ามาประยกุต์ใช้ในโปรแกรมการส่งเสรมิสขุ

ภาพผู้สูงอายุที่ได้ผลเชิงประจักษ์ในประเทศไทย		ดังนี้			

	 ทฤษฏีการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร	์ ทฤษฏี

แบบแผนความเชือ่ด้านสขุภาพ	และ	แนวคดิการสนบัสนนุ 

ทางสังคม	 การรับรู้ความสามารถของตนเอง	 แบบแผน

ความเช่ือด้านสขุภาพ	และการเสรมิสร้างพลังอ�านาจของ
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เทรซี	 ซึ่งคาดว่าทฤษฏีและแนวคิดยังให้ประสิทธิผลที่ดี

และควรน�าไปประยกุต์ออกแบบโปรแกรมการส่งเสริมสขุ

ภาพผู้สูงอายุในอนาคตได้

การอภิปรายผลการวิจัย
	 การส่งเสรมิสขุภาพในผูส้งูอายไุทยเป็นการปฏบิตัิ

การดูแลส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลที่มุ่งเน้นกิจกรรม

ที่เสริมสร้างสุขภาวะทางกาย	 ใจ	 สังคม	 อารมณ์และ

จิตวิญญาณในผู้สูงอายุด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

วิชาชีพและเทคโนโลยี	นวัตกรรมมาออกแบบโปรแกรม

ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุธ�ารงสุขภาพตนเอง	 เพื่อชะลอการ

เสื่อมของสุขภาพและด�าเนินกิจวัตรประจ�าวันได้ด้วย

ตนเอง	โดยต้องการศยันโยบายสขุภาพและการเกือ้หนนุ

ทางสงัคมในการสร้างเครอืข่ายในการส่งเสรมิสขุภาพ	ซึง่

การส่งเสรมิสขุภาพในผูสู้งอายไุทยมีความสอดคล้องกบั

กลยุทธการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่	 (WHO,	 1986)	

ที่เน้นการสร้างนโยบายการส่งเสริมสุขภาพ	 การสร้าง

สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ	การพัฒนาทักษะในการส่ง

เสริมสุขภาพ		การสร้างเสริมความเข้มแข็งของกิจกรรม

ชุมชนเพ่ือสุขภาพและการเน้นสร้างน�าซ่อม	 รูปแบบ

การด�าเนินโปรแกรมการส่งสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่พบ

บ่อยเป็นลักษณะการจัดกระท�าโดยมุ่งเน้นการพัฒนา

ทักษะในการส่งเสรมิสขุภาพผู้สงูอาย	ุเช่น	การให้ความรู ้

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 การสาธิตวิธีการส่งเสริม 

สุขภาพ	 ซึ่งการส่งเสริมสุขภาพด้วยการจัดโปรแกรมจะ

ช่วยพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น	 (Pender, Mur-

daugh, and Parsons, 2006)		การวัดผลลัพธ์ของการ

สร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุของบริบทประเทศไทยมี	

11	ลกัษณะ	ได้แก่		1)	วดัความรูแ้ละการรบัรูด้้านสขุภาพ	

2)	วัดความสามารถในการดูแลตนเอง	3)	วัดพฤติกรรม

สุขภาพ	 4)	 วัดพฤติกรรมการออกก�าลังกาย	 5)	 วัด

ภาวะโภชนาการหรือพฤติกรรมการรับประทานอาหาร 

6)	วัดระดบัความเครยีด		7)	วดัการปฏบิตักิจิวตัรประจ�า

วนั	8)	วดัสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล		9)	วดัการพฒันาจติ

วิญญาณ	10)	วัดสุขภาพด้านอารมณ์และจิตใจ	และ11)	

วัดความสามารถทางปัญญา	 ซึงการวัดผลลัพธ์ของการ

สร้างเสรมิสขุภาพในผูส้งูอายสุ่วนใหญ่วดัตามแนวทฤษฏี

การส่งเสรมิสขุภาพของเพนเดอร์	(Pender ,Murdaugh, 

and Parsons, 2006)		ส่วนทฤษฏีที่ได้รับความนิยมน�า

มาประยกุต์ส่งเสรมิสขุภาพในผูส้งูอายุไทย	ได้แก่		ทฤษฏี

การส่งเสรมิสขุภาพของเพนเดอร์		ทฤษฏแีบบแผนความ

เช่ือด้านสุขภาพ	 และ	 แนวคิดการสนับสนุนทางสังคม		

การรับรู้ความสามารถของตนเอง	 	 แบบแผนความเชื่อ

ด้านสุขภาพ	 	 และการเสริมสร้างพลังอ�านาจของเทรซี	

สอดคล้องกบัแบนดรูา	(Bandura, 1994)	ทีว่่าการสร้าง

พฤติกรรมใหม่จากการน�าใช้ทฤษฏีต่างๆท�าให้ผู้สูงอายุ

มีความเช่ือมั่นในความสามารถแห่งตนสูงข้ึนและมีการ

ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตนเองได้ดียิ่งขึ้น

การน�าไปประยุกต์ใช้ส่งเสริมสุขภาพผู ้สูงอายุใน

อนาคต

	 จากงานวจิยัทีค้่นพบพฒันาโปรแกรมการส่งเสรมิ 

สุขภาพผู้สูงอายุไทยท่ีเป็นปัจจุบันและจากมุมมองตาม

กระบวนกระบวนการดสีรปัช่ันท�าให้เหน็ทิศทางการท่ีจะ

สร้างโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประเทศไทย

ในชีวิตวิถีถัดไป	 เสนอในมุมมองท่ีเป็นแนวโน้มท่ีเป็นไป

ได้ในอนาคต	ดังนี้

	 1)	 โปรแกรมต้องก�าหนดผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนให้

ครอบคลุม	 11	 ผลลัพธ์	 ได้แก่	 การรับรู้ด้านสุขภาพ	

ความสามารถในการดูแลตนเอง	 พฤติกรรมสุขภาพโดย

รวม	 พฤติกรรมการออกก�าลังกาย	 ภาวะโภชนาการ

หรือพฤติกรรมการรับประทานอาหาร	 วิธีการเผชิญ

ความเครียด	 ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�า

ด้วยตนเอง	 สัมพันธภาพระหว่างบุคคล	 พฤติกรรมการ

พฒันาจติวญิญาณ	ความสามารถทางปัญญา	และสขุภาพ

ด้านอารมณ์และจิตใจ		
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	 2)	 	 ผู้พัฒนาโปรแกรมต้องมีความรู้เฉพาะเกี่ยว

กับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	 มีความสามารถในการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฏีที่

หลากหลายมาปฏิบัติในโปรแกรมและสามารถก�ากับ 

การด�าเนินโปรแกรมทางไกลผ่านเทคโนโลยีดิจิตัล 

ที่สนับสนุนได้

	 3)	 รูปแบบกิจกรรมในโปรแกรม	 แบ่งเป็น	 2	

รูปแบบตามวิธีที่พยาบาลเลือกสรร	 คือ	 3.1)	 หากต้อง

ลงพ้ืนที่ปฏิบัติโปรแกรมด้วยตนเอง	 ต้องมุ่งไปที่การจัด

โปรแกรมแบบเข้มข้นที่บรรลุผลใน	4	สัปดาห์		สามารถ

ระบบการพยาบาลทางไกลในกจิกรรม	การให้ค�าแนะน�า

สขุภาพ		การสอนความรูอ้ย่างมแีบบแผน		และการสอน

แนะก�ากับการส่งเสริมสุขภาพ	เป็นต้น		และวันที่ลงพื้น

ที่จริงจึงสาธิตและให้วิธีการปฏฺบัติการส่งเสริมสุขาพแก ่

ผูส้งูอายตุามโปรแกรมจริง	และเกบ็ข้อมลูผ่านวธิอีอนไลน์ 

หรือผ่านแกนน�าก็น่าจะเป็นไปได้ในอนาคต	 3.2)	 หาก

ต้องการให้เกิดความยั่งยืนในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูง

อายุต้องออกแบบโปรแกรมให้แกนน�าเป็นผู้ส่งเสริมสุข

ภาพแทนพยาบาล	ต้องออกแบบโปรแกรมทีต้่องใช้เวลา

มากกว่า	4	สปัดาห์		โดยการสร้างโปรแกรมให้ท�าเหมอืน

ปกตแิต่ขัน้ตอนการปฏบิติัโปรแกรมจะต้องคดัเลอืกแกน

น�าการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณสมบัติในการเป็นตัวแบบ

ท่ีดีและเข้าถึงผู้สูงอายุเป็นรายบุคคลได้และสามารถ

สนบัสนุนผู้สูงอายุในการปฏบิติัตามโปรแกรมได้อย่างต่อ

เนื่อง		ทั้งนี้ต้องอมรมเชิงปฏิบัติการแก่แกนน�าและให้วิธี

การตามโปรแกรมแก่แกนน�าและเสริมสร้างพลังอ�านาจ

แก่แกนน�าเพือ่น�าความรู	้ทกัษะตามโปรแกรมก�าหนดไป

ส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในชุมชนแทนพยาบาล	 และ

พยาบาลสามารถวิธีติดตามเยี่ยมก�ากับการส่งเสริมสุข

ภาพตามที่แกนน�าสร้างผ่านครอบครัวผู้สูงอายุหรือผ่าน

แกนน�าด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลต่างๆ	

	 4)	การใช้เทคโนโลยีดิจิตัลผ่านระบบออนไลน์ใน

การส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอาย	ุท�าได้โดยการสร้างเนือ้หาที่

ต้องการส่งเสริมสุขภาพเป็นคลิปวีดีโอสั้นๆ	 โดยเนื้อหา

เหล่านั้นต้องเป็นส่วนประกอบของโปรแกรมท่ีพยาบาล

ออกแบบไว้และน�าคลิปขึ้นในระบบออนไลน์ผ่านช่อง

ทางโปรแกรมยูทูปท่ีสามารถคัดลอกท่ีอยู่เว็บไซต์ส่งต่อ

ความรู้ให้ถึงผู้สูงอายุโดยตรงได้

	 5)	จากงานวจัิยทีค้่นพบส่วนใหญ่ผูส้ร้างโปรแกรม

เป็นอาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย	 ในชีวิตวิถี

ถดัไปควรให้พยาบาลทีป่ฏบิตังิานอยูใ่นชมุชนมส่ีวนร่วม

ในการพฒันาโปรแกรมและด�าเนนิโปรแกรมด้วยจะช่วย

นเพิ่มการเข้าถึงและชี้แนะผู้สูงอายุ

		 6)	การพัฒนานวตักรรมในการส่งเสรมิสขุภาพยงั

เป็นสิ่งที่ท้ายทายพยาบาลในชีวิตวิถีใหม่และวิถีถัดไป

ผลการวิจัย
	 การส่งเสรมิสขุชภาพผูส้งูอายบุรบิทประเทศไทย

ในวถิถีดัไป	พยาบาลต้องออกแบบโปรแกรมทีค่รอบคลมุ

ผลลัพธ์	 11	 ด้าน	 ประยุกต์ใช้ทฤษฏีละแนวคิดการส่ง

เสริมสขุภาพทีเ่หมาะสมกบัโปรแกรมและใช้สือ่ดจิตลัมา

ออกแบบการสอนความรู้		การติดตามพฤติกรรมการส่ง

เสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน	และการใช้แกนน�าที่ผ่าน

การอบรมเชิงปฏบัิตกิารตามโปรแกรมและเป็นตวัแบบท่ี

ดเีป็นผูส่้งเสรมิสขุภาพตามโปรแกรมแทนพยาบาลน่าจะ

เป็นแนวทางทีท้่าทายในชวีติวถิถีดัไป	ทัง้นีจ้�าเป็นต้องใช้

สมาชิกครอบครัวมามีส่วนร่วมด้วย
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