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เกือบครึง่ หนึง่ (ร้อยละ 43.9) รับรู้ว่าภาวะสุขภาพดี การคัดกรองภาวะซึมเศร้า พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61)
ไม่มีภาวะซึมเศร้า เมื่อทดสอบเพิ่มเติมในกลุ่มเสี่ยง พบว่า ครึ่งหนึ่งไม่มีอาการซึมเศร้าหรือมีภาวะซึมเศร้า
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ประเทศไทยก�ำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging
society) เช่นเดียวกับประเทศอืน่ ๆ ทัว่ โลก รายงานของ
องค์การอนามัยโลก ในปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551)
มีผสู้ งู อายุทวั่ โลกคิดเป็นร้อยละ 11 ของประชากรทัง้ หมด
(World Health Organization [WHO], 2010)
สอดคล้องกับรายงานการส�ำรวจพบว่าจ�ำนวนผูส้ งู อายุไทย
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งเป็นร้อยละ 11.7 ในปี พ.ศ. 2553
(ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ , 2554) การเพิ่ ม ขึ้ น ของ
ประชากรผูส้ งู อายุดงั กล่าว ประกอบกับความเสือ่ มถอย
ในการท�ำงานของร่างกาย ท�ำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเกิด
ปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ปัญหา
สุขภาพด้านร่างกายทีส่ ำ� คัญคือ ภาวะน�ำ้ หนักเกิน (ร้อยละ
18.1) และโรคอ้วน (ร้อยละ 3) ส่งผลให้เกิดโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวานจากภาวะดื้ออินซูลิน ซึ่งทั้ง
สองโรคนี้จัดอยู่ใน 5 อันดับแรกของกลุ่มโรคเรื้อรัง
(ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2551) โดยพบว่า ผู้สูงอายุ
ร้อยละ 31.7 เป็นโรคความดันโลหิตสูง และร้อยละ 13.3
เป็นโรคเบาหวาน อีกทั้งยังพบในเขตเทศบาลมากกว่า
นอกเขตเทศบาล โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
พบความชุกสูงสุด ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวติ ของ
ผู้สูงอายุ หากมีภาวะแทรกซ้อน อาจท�ำให้เกิดความ
พิการ ทุพพลภาพและเสียชีวิตได้ (สถาบันเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ, 2552)
นอกจากปัญหาด้านร่างกายของผู้สูงอายุแล้ว ยังมี
ปัญหาทางด้านจิตใจ ทีส่ ำ� คัญคือ ภาวะซึมเศร้า โดยพบว่า
เมือ่ อายุมากขึน้ ภาวะซึมเศร้าจะเพิม่ มากขึน้ ด้วย  โดยเฉพาะ
ผูท้ มี่ อี ายุ 80 ปีขนึ้ ไป มีภาวะซึมเศร้าสูงสุด (ร้อยละ 7.0)
(สถาบันเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ, 2552) อย่างไรก็ตาม จาก
สถิติของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2553)
พบว่า ผู้สูงอายุมีโอกาสป่วยเป็นโรคซึมเศร้าถึงร้อยละ
25-50 โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคเรื้อรัง จากข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้นจะพบว่า ปัญหาผูส้ งู อายุทเี่ พิม่ จ�ำนวนมากขึน้ นัน้
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นอกจากส่งผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจแล้ว
ยังเป็นการสูญเสียเชิงเศรษฐกิจและสังคมจากค่าใช้จา่ ย
ในการดูแลรักษาทีเ่ พิม่ ขึน้ และมีผลต่อการพัฒนาประเทศ
จากปัญหาและผลกระทบดังกล่าว จึงได้มีการ
ก�ำหนดยุทธศาสตร์และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2545-2564) ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ มีการจั ดบริ การ
ทางการแพทย์และพยาบาลทีเ่ หมาะสม เพือ่ เป็นการลด
ปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายต้องมีบทบาทและร่วมมือกันในการวางแผนเพือ่
รองรับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ
โดยการดูแลให้ค�ำแนะน�ำและเน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู ้ สู ง อายุ ครอบครั ว และชุ ม ชนในการสร้ า งเสริ ม
พฤติกรรมและการดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะ
เป็นส่วนส�ำคัญทีช่ ว่ ยชะลอความเสือ่ มและป้องกันความ
ทุพพลภาพที่จะเกิดขึ้น ท�ำให้ผู้สูงอายุพึ่งพิงผู้อื่นลดลง
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่แยกตัวจากครอบครัว
หรือสังคมในชุมชน จากการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า เพือ่ นบ้าน
และผู ้ น� ำ ชุ ม ชนมี ส ่ ว นช่ ว ยให้ ผู ้ สู ง อายุ ไ ด้ มี กิ จ กรรม
มากขึ้น เช่น กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ตลอดจนการ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและครอบครัวเห็นประโยชน์และ
ความส�ำคัญในการดูแลสุขภาพมากขึน้ (อภิญญา ธรรมแสง,
เบญญาภา กาลเขว้า, และประทีป กาลเขว้า, 2554)
ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องด�ำเนินการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุตามยุทธศาสตร์และแผนผู้สูงอายุแห่ง
ชาติทกี่ ำ� หนด โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของครอบครัวและ
ชุมชนเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลผูส้ งู อายุและ
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน อันจะน�ำไปสู่คุณภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี ข องผู ้ สู ง อายุ (สถาบั น เวชศาสตร์ ผู ้ สู ง อายุ ,
2548)
ยุทธศาสตร์หนึ่งของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ คือ
การส่งเสริมให้มกี ารรวมตัวของผูส้ งู อายุเป็นชมรมผูส้ งู อายุ
ในช่วงปี พ.ศ. 2544-2550 จึงได้มีการจัดตั้งชมรม
ผู้สูงอายุขึ้นรวม 23,040 แห่ง ทั่วประเทศ ขึ้นทะเบียน
และด�ำเนินการในลักษณะของคณะกรรมการ ผู้ก่อตั้ง
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กิจกรรมและผลการด�ำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุในชุมชนเมือง: กรณีศึกษา
ชมรมส่วนใหญ่คอื เจ้าหน้าทีท่ มี สุขภาพของโรงพยาบาล
หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล และผู้สูงอายุใน
ชุมชน มีเป้าหมายส�ำคัญในการดูแลสุขภาพ และการ
พบปะสังสรรค์ อย่างไรก็ตาม มีการด�ำเนินการจริงเพียง
ครึง่ หนึง่ เท่านัน้ เนือ่ งจากขาดผูน้ ำ � และขาดงบประมาณ
(ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, เล็ก สมบัติ, ณัฏฐพัชร สโรบล,
และธนิกานต์ ศักดาพร, 2555) อีกทั้งการจัดกิจกรรม
ของชมรมผู้สูงอายุโดยเฉพาะในชุมชนเมือง อาจมีข้อ
จ�ำกัดของความต่อเนือ่ ง และการมีสว่ นร่วมของผูส้ งู อายุ
ครอบครัวและชุมชน ดังนัน้ การศึกษากระบวนการและ
ผลการด� ำ เนิ น การ รวมทั้ ง ความส� ำ เร็ จ และปั ญ หา
อุปสรรคของชมรมผู้สูงอายุ จะเป็นแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนการด�ำเนินการชมรมผู้สูงอายุให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการส่งเสริมสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ชุมชนซอยสวนเงินเป็นชุมชนหนึ่งที่อยู่ในเขต
รับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่จ�ำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 13
ของประชากรทั้งหมด ที่ผ่านมาผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่ม
ท�ำกิจกรรมร่วมกันเป็นครั้งคราวร่วมกับศูนย์สุขภาพ
ชุมชนซอยสวนเงิน ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนตามวัตถุประสงค์
ในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิแก่ประชาชนใน
ชุมชน เป็นไปตามนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ต่อมาผู้สูงอายุได้เล็งเห็นประโยชน์ของการท�ำกิจกรรม
ร่วมกัน จึงได้รวมตัวกันจัดตัง้ ชมรมผูส้ งู อายุอย่างไม่เป็น
ทางการขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 และด�ำเนินกิจกรรม
เชิงสังคมและสุขภาพอย่างต่อเนือ่ งร่วมกับภาคีเครือข่าย
แต่ยังไม่เคยมีการศึกษากิจกรรมและผลการด�ำเนิน
กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมี
ความจ� ำ เป็ น และข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน เจ้าหน้าที่ทีม
สุขภาพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะทราบถึงกิจกรรมและ
ผลการด�ำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมของชมรม
ผู้สูงอายุซอยสวนเงิน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมของ
ชมรมผูส้ งู อายุซอยสวนเงิน ในด้านความพึงพอใจ ภาวะ
สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
3. เพือ่ ศึกษาความส�ำเร็จและปัญหาอุปสรรคของ
การด�ำเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุซอยสวนเงิน

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช้ ก รอบแนวคิ ด การประเมิ น
คุณภาพการบริการของโดนาบีเดียน (Donabedian,
2003a, 2003b) โดยมีแนวคิดในการประเมินคุณภาพ
การดูแลสุขภาพ ในการประเมินคุณภาพการดูแล แบ่ง
ได้เป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ โครงสร้าง กระบวนการ
และผลลัพธ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่บ่งบอก
ว่าการบริการนั้นมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด อีกทั้ง
โครงสร้าง กระบวนการ และผลลัพธ์นั้น ต่างมีความ
สัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน โครงสร้างและกระบวนการที่ดีนั้น
ย่อมส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ดีด้วย การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้น
การศึกษาที่กระบวนการและผลลัพธ์ โดยกระบวนการ
ของชมรมผูส้ งู อายุ ประกอบด้วย กิจกรรมชมรมผูส้ งู อายุ
ความส�ำเร็จและปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินกิจกรรม
ชมรมผูส้ งู อายุ และผลการด�ำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย
ความพึงพอใจต่อการด�ำเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ได้แก่ระดับน�้ำตาลในเลือด
ความดันโลหิต ดัชนีมวลกาย การรับรูภ้ าวะสุขภาพ ภาวะ
ซึมเศร้า และคุณภาพชีวิตของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาแบบบรรยาย
(descriptive study) ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณและ
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ชนนิพัทธ์ ประเสริฐพรรณ และคณะ
เชิงคุณภาพ ประชากรคือ ผูส้ งู อายุในชุมชนซอยสวนเงิน
จ�ำนวน 115 ราย ตัวอย่างจ�ำนวน 41 ราย (ร้อยละ 35.7)
เลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์คดั เข้าคือ ผูส้ งู อายุที่
เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุซอยสวนเงินในช่วงเดือน
มีนาคม–พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และเข้าร่วมกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะเวลา 3 เดือนที่
ผ่านมา ในส่วนของการศึกษาเชิงคุณภาพ เป็นการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผูส้ งู อายุ 3 ราย และพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ชุมชน 2 ราย ที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชนซอย
สวนเงิน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน
มีนาคม–พฤษภาคม พ.ศ. 2556
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วน
ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกส�ำหรับ
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ได้แก่
1) แบบสั ม ภาษณ์ ข ้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย ประกอบด้วย
ข้อความจ�ำนวน 12 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส สมาชิกในครอบครัว อาชีพ รายได้
ศาสนา โรคประจ� ำ ตั ว ยาที่ รั บ ประทานเป็ น ประจ� ำ 
บทบาทในชมรมผู้สูงอายุ และระยะเวลาการเข้าร่วม
กิจกรรมชมรมผูส้ งู อายุ ลักษณะการตอบเป็นแบบเลือกตอบ
และเติ ม ข้ อ ความ ได้ รั บ การตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ   การพยาบาลอนามัยชุมชน
และด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ค่าดัชนีความตรง
เชิงเนื้อหา (content validity index) เท่ากับ 1
2) แบบสั ม ภาษณ์ ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
ด�ำเนินกิจกรรมชมรมผูส้ งู อายุของสมาชิกชมรมผูส้ งู อายุ
ดัดแปลงมาจาก สุมนทิพย์ ไพรสุวรรณา, จิตติมา บุญเกิด,
นฤมล พระใหญ่, และรุ่งรัตน์ เพิ่มเกียรติขจร (2553)
ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 18 ข้อ ที่ครอบคลุมเนื้อหา 4
ด้านคือ ด้านบุคลากร (7 ข้อ) ด้านการบริการ (3 ข้อ)
ด้านเวลา (3 ข้อ) และด้านสถานที่ (5 ข้อ) ลักษณะการ
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ตอบเป็นแบบลิเคิรท์ (Likert Scale) 4 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง และเห็นด้วยมาก
คะแนนมาก หมายถึง พึงพอใจมาก ได้รบั การตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่าดัชนีความ
ตรงเชิ ง เนื้ อ หา เท่ า กั บ 1.00 และการตรวจสอบ
ความเที่ยง ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ .90
3) แบบสัมภาษณ์คุณภาพชีวิตของสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุ เป็นแบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การ
อนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย (WHOQOL–BREF–
THAI) ที่พัฒนามาจากเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของ
องค์การอนามัยโลก 100 ข้อ (สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล,
วิระวรรณ ตันติพวิ ฒ
ั นสกุล, วนิดา พุม่ ไพศาลชัย, กรองจิตต์
วงศ์สุวรรณ, และวราณี พรมานะรังกุล, 2540) แบบ
สัมภาษณ์คุณภาพชีวิตในการศึกษาครั้งนี้มีจ�ำนวน 26
ข้อ ลักษณะการตอบเป็นแบบลิเคิรท์ 5 ระดับ คือ ไม่เลย
เล็กน้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด คะแนนมาก
หมายถึง คุณภาพชีวิตดี ได้รับการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่าดัชนีความตรงเชิง
เนื้อหา เท่ากับ 1 และการตรวจสอบความเที่ยง ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .85
4) แบบสัมภาษณ์ภาวะซึมเศร้าของสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ โดยประเมินจากแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า
ของกรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข (2553)
จ�ำนวน 2 ข้อ ถามความรู้สึกหดหู่ และความรู้สึกเบื่อ
ถ้าตอบว่า “มี” ในข้อใดข้อหนึ่ง หรือทั้ง 2 ข้อ แสดงว่า
มีแนวโน้มเกิดภาวะซึมเศร้า ต้องประเมินโดยใช้แบบ
ประเมินภาวะซึมเศร้าต่อ จ�ำนวน 9 ข้อ ถามเกี่ยวกับ
ความรูส้ กึ ความคิด และอาการผิดปกติ ลักษณะการตอบ
เป็ น แบบลิ เ คิ ร ์ ท 4 ระดั บ คื อ ไม่ มี เ ลย เป็ น บางวั น
เป็นบ่อย และเป็นทุกวัน คะแนนตัง้ แต่ 7 ขึน้ ไป หมายถึง
มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า
5) แบบสัมภาษณ์การรับรู้ภาวะสุขภาพของ
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ใช้แบบสอบถามการรับรู้ภาวะ
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กิจกรรมและผลการด�ำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุในชุมชนเมือง: กรณีศึกษา
สุขภาพของ นพวรรณ เปียซื่อ และมิทเชล (Piaseu &
Mitchell, 2004) ซึง่ ดัดแปลงจากแวร์และคณะ (Ware,
Snow, & Kosinski, 2000) เป็นข้อค�ำถามจ�ำนวน 1 ข้อ
ลักษณะการตอบเป็นแบบลิเคิรท์ 5 ระดับคือ ไม่ดี พอใช้
ดี ดีมาก และดีที่สุด ได้รับการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา ได้ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.00
6) แบบบันทึกภาวะสุขภาพ พัฒนาโดยผูว้ จิ ยั
ประกอบด้วย ระดับน�ำ้ ตาลในเลือด ความดันโลหิต และ
ดัชนีมวลกาย
ส่วนที่ 2 แนวทาง/แนวค�ำถามในการสัมภาษณ์
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ พัฒนาโดยผู้วิจัย ประกอบด้วย
1) กระบวนการและขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรมชมรม
ผู้สูงอายุ 2) การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ/ชุมชนใน
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 3) ความส�ำเร็จ ปัญหาและ
อุปสรรคของการด�ำเนินกิจกรรมชมรมผูส้ งู อายุ และ 4)
ความต้องการหรือข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมชมรม
ผู้สูงอายุ ได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วน�ำมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ส่ ว นที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจร่างกาย
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินภาวะสุขภาพสมาชิก
ชมรมผูส้ งู อายุ ประกอบด้วยเครือ่ งมือ 4 ประเภท ได้แก่
เครือ่ งวัดระดับน�ำ้ ตาลในเลือด เครือ่ งวัดความดันโลหิต
เครื่องชั่งน�้ำหนัก และที่วัดส่วนสูง โดยเครื่องมือทั้ง 4
ประเภท ทีใ่ ช้เป็นเครือ่ งเดียวกันตลอดการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และผ่านการตรวจสอบความเทีย่ ง ความตรงและ
ท�ำการตั้งค่ามาตรฐานของเครื่องก่อนท�ำการวิจัย

การพิทักษ์สิทธิ์ของตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ด�ำเนินการภายหลังได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล เลขที่ 2556/69 ผู้วิจัยให้ข้อมูลโดยอธิบาย
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารเก็ บ
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รวบรวมข้อมูลโดยละเอียดให้กับตัวอย่าง การตัดสินใจ
เข้าร่วมการวิจัยเป็นไปโดยสมัครใจ ตัวอย่างลงนามใน
ใบยินยอมตนเข้าร่วมการวิจยั และสามารถถอนตัวออก
จากการวิจัยได้ตลอดเวลา โดยไม่มีผลใดๆ ข้อมูลที่
ได้จากการวิจยั น�ำไปใช้เพือ่ ประโยชน์ทางวิชาการเท่านัน้
และการน�ำเสนอผลการวิจัยเป็นภาพรวม โดยไม่มีการ
ระบุชื่อ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยติดต่อกับผู้น�ำชุมชนเพื่อประสานการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้การสัมภาษณ์จากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก
การสังเกตและการทบทวนแฟ้มสุขภาพที่ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน โดยท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือน
มีนาคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2556 มีผู้ช่วยวิจัย 3 ราย
เป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตที่ได้
รับการอบรมก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยอธิบาย
วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการวิ จัย รวมทั้ ง ขั้ น ตอนวิ ธีการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลโดยละเอียด เริ่มจากการสัมภาษณ์จาก
แบบสอบถามโดยผู้ช่วยวิจัย ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
ต่ อ ราย ส� ำ หรั บ การสั ง เกตกิ จ กรรมชมรมผู ้ สู ง อายุ
และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สูงอายุและพยาบาล ผู้วิจัย
เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ใช้เวลาประมาณ
45-60 นาทีต่อราย เมื่อเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์รายแรก
ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล แล้วจึงสัมภาษณ์รายต่อไป เพื่อ
ให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากประเด็นที่พบในการวิเคราะห์
ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในการศึกษาครั้ง
นี้ใช้สถิติบรรยาย (descriptive statistics) ประกอบด้วย
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
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ค่าพิสยั ของข้อมูลทัว่ ไป ส�ำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การ
วิเคราะห์เชิงเนือ้ หา (content analysis) โดยการจัดกลุม่
และสรุปประเด็น

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของตัวอย่าง
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จ�ำนวน 41 ราย ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.9 มีอายุระหว่าง 52-86 ปี อายุ
เฉลี่ย 67.44 ปี (SD = 8.78) มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ
58.5) เป็นกลุ่มผู้สูงอายุตอนต้น อายุ 60-70 ปี ส�ำเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 46.3
มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 63.4 มากกว่าครึ่งหนึ่ง
(ร้อยละ 56.1) ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 26.8 มี
รายได้รวมเบี้ยผู้สูงอายุ 2,501-5,000 บาทต่อเดือน
สมาชิ ก ชมรมผู ้ สู ง อายุ ทั้ ง หมดนั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85.4) มีโรคประจ�ำตัว เป็นไขมันใน
เลือดสูงมากทีส่ ดุ ร้อยละ 56.1 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.5)
รับประทานยาเป็นประจ�ำ เป็นยาลดความดันโลหิตมาก
ทีส่ ดุ ร้อยละ 53.7 บทบาทในชุมชนนอกจากเป็นสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุแล้ว มีบางส่วน (ร้อยละ 17.1) เป็นผู้น�ำ
ชุมชนหรือกรรมการชุมชน ร้อยละ 9.8 เป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุข และ อื่นๆ ได้แก่ ต�ำรวจ วิทยากร และอาสา
สมัครดูแลผู้พิการ ร้อยละ 7.3 ระยะเวลาเข้าร่วมเป็น
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเฉลี่ย 35.7 เดือน (SD = 14.9)  
ส่วนที่ 2 กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ
ชมรมผู ้ สู ง อายุ มี ก ารด� ำ เนิ น กิ จ กรรมชมรม
ผู้สูงอายุ แบ่งได้เป็น 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1. กิจกรรมเชิงสังคม ประกอบด้วย กิจกรรม
ประชุมประจ�ำเดือน กิจกรรมในวันส�ำคัญ มีการระดม
ความคิดและวางแผนการจัดกิจกรรม รวมทั้งกิจกรรม
ตรวจสุขภาพ ติดตามทุกครั้งที่มีการประชุมโดยทีม
เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชนร่ ว มกั บ คณะกรรมการ
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ชมรมผู้สูงอายุและจิตอาสาเป็นผู้ด�ำเนินการ มีการแลก
เปลีย่ นข้อมูล ความคิดเห็นของสมาชิกชมรมผูส้ งู อายุทงั้
ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน มีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างชุมชน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม
สันทนาการ ท่องเที่ยว วาดภาพ ท�ำงานฝีมือ กิจกรรม
บันเทิง เกมส์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพักผ่อน
หย่อนใจ กิจกรรมการประกอบอาหารและรับประทาน
อาหารร่ วมกั น และการจั ดกิ จ กรรมทางศาสนาและ
วัฒนธรรมในวันส�ำคัญ เช่น การท�ำบุญวันสงกรานต์
วันผู้สูงอายุ วันปีใหม่ เป็นต้น
2. กิ จ กรรมเชิ ง สุ ข ภาพ การตรวจสุ ข ภาพ
ประกอบด้วย การชัง่ น�ำ้ หนัก วัดส่วนสูง และองค์ประกอบ
ของร่ า งกาย วั ด ความดั น โลหิ ต ตรวจระดั บ น�้ ำ ตาล
ในเลื อ ด พร้ อ มทั้ ง แปลผลการตรวจร่ า งกายให้ กั บ
สมาชิกทราบ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวใน
การดูแลสุขภาพตนเอง ในกรณีที่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
เจ็บป่วย ทีมสุขภาพและสมาชิกชมรมจะนัดหมายเพื่อ
เข้าไปตรวจเยี่ยมอาการ พูดคุยให้ก�ำลังใจ พร้อมทั้งให้
ค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติตัวอย่างถูกวิธี และมอบเงิน
จ�ำนวน 300 บาท ตามระเบียบของชมรม คือ 1 ครั้งต่อ
คนต่อปี เป็นเงินทีไ่ ด้จากค่าบ�ำรุงสมาชิก 20 บาทต่อคน
ต่อปี นอกจากนี้ ชมรมยังจัดกิจกรรมการออกก�ำลังกาย
เป็นประจ�ำ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 17:00-18:00 น.
มีการออกก�ำลังกายด้วยไม้พลอง การเต้นแอโรบิค
วิ่ ง และใช้ อุ ป กรณ์ อ อกก� ำ ลั ง กาย มี ส มาชิ ก มาร่ ว ม
ออกก�ำลังกายเฉลี่ยวันละ 15 ราย
ส่วนที่ 3 ผลของการด�ำเนินกิจกรรมชมรม
ผู้สูงอายุ
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการ
ด�ำเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุโดยภาพรวมทั้งหมด
อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (ร้อยละ 95.2) ด้าน
บุ ค ลากรเป็ น ด้ า นที่ มี ค วามพึ ง พอใจสู ง ที่ สุ ด และ
ด้ า นสถานที่ เ ป็ น ด้ า นที่ มี ค วามพึ ง พอใจน้ อ ยที่ สุ ด
ดังตารางที่ 1
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กิจกรรมและผลการด�ำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุในชุมชนเมือง: กรณีศึกษา
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจต่อการด�ำเนินกิจกรรมชมรมผูส้ งู อายุ (N = 41)
ความพึงพอใจ
ภาพรวมทั้งหมด
     ด้านบุคลากร
     ด้านการบริการ
     ด้านเวลา
     ด้านสถานที่

Possible range
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3

Min-Max
1.00-3.00
1.00-3.00
1.00-3.00
1.00-3.00
0.60-3.00

ภาวะสุขภาพของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ พบว่า
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68.3) มีระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสูงกว่า
ปกติ ความดันโลหิตซิสโตลิกส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.5)
สูงกว่าปกติ แต่ความดันโลหิตไดแอสโตลิก ส่วนใหญ่
(ร้อยละ 61.0) ผลปกติ ค่าดัชนีมวลกายพบว่าเกือบ
ครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 48.8) อ้วนระดับ 1 การรับรู้ภาวะ
สุขภาพเกือบครึง่ หนึง่ (ร้อยละ 43.9) รับรูภ้ าวะสุขภาพดี

Mean
2.69
2.76
2.67
2.71
2.60

SD
0.40
0.39
0.42
0.42
0.53

การคัดกรองภาวะซึมเศร้าด้วยค�ำถาม 2 ข้อ พบว่า
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.0) ไม่มีภาวะซึมเศร้า มีกลุ่ม
เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า จ�ำนวน 16 ราย (ร้อยละ 39.0)
ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ เ ป็ น กลุ ่ ม เสี่ ย งได้ ท� ำ แบบประเมิ น ภาวะ
ซึมเศร้า โดยมีคำ� ถาม 9 ข้อ พบว่า ครึง่ หนึง่ (ร้อยละ 50)
ไม่มีอาการของภาวะซึมเศร้าหรือมีอาการของภาวะ
ซึมเศร้าระดับน้อยมาก ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ภาวะสุขภาพของสมาชิกชมรมผูส้ งู อายุ (N = 41)  
ภาวะสุขภาพ

Min-Max

Mean (SD)

ระดับน�้ำตาลในเลือด (มก./ดล.)
ปกติ ( < 100)
สูงกว่าปกติ ( > 100)

70-319

128.51 (61.27)

ความดันโลหิตซิสโตลิก (มม.ปรอท)
ปกติ ( < 120)
สูงกว่าปกติ ( > 120)

90-166

ความดันโลหิตไดแอสโตลิก (มม.ปรอท)
ปกติ ( < 80)
สูงกว่าปกติ ( > 80)

54-93

ดัชนีมวลกาย (กก./ตรม.)
ต�่ำกว่าเกณฑ์ (< 18.5)
ปกติ  (18.5-24.9)
น�้ำหนักเกิน (25.0-29.9)
อ้วนระดับ 1 (30-34.9)
อ้วนระดับ 2 (35.0-39.9)
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จ�ำนวน (ร้อยละ)
13 (31.7)
28 (68.3)

132.68 (15.87)
8 (19.5)
33 (80.5)
78.41 (9.36)
25 (61.0)
16 (39.0)

17.5-34.3

26.58 (4.29)
1 (2.4)
11 (26.8)
2 (4.9)
20 (48.8)
7 (17.1)
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ตารางที่ 2 ภาวะสุขภาพของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ (N = 41) (ต่อ)  
ภาวะสุขภาพ
การรับรู้ภาวะสุขภาพ
ไม่ดี
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีที่สุด
ภาวะซึมเศร้า
ค�ำถามคัดกรอง 2 ข้อ (N = 41)  
ไม่มีความเสี่ยง
มีความเสี่ยง
ประเมินภาวะซึมเศร้า ค�ำถาม 9 ข้อ (n = 16)
ไม่มีอาการหรือมีอาการระดับน้อยมาก
มีอาการระดับน้อย
มีอาการระดับปานกลาง

Min-Max

Mean (SD)
2.98 (0.94)

จ�ำนวน (ร้อยละ)
1 (2.4)
12 (29.3)
18 (43.9)
7 (17.1)
3 (7.3)
25 (61.0)
16 (39.0)
8 (50.0)
5 (31.2)
3 (18.8)

ด้านคุณภาพชีวติ ของสมาชิกชมรมผูส้ งู อายุ พบว่า
สูงสุดคือ ด้านจิตใจ และด้านที่คะแนนน้อยที่สุด คือ
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ70.7) มีคุณภาพชีวิตโดยภาพรวม
ด้านร่างกาย ดังตารางที่ 3
อยู่ในระดับปานกลาง โดยคุณภาพชีวิตด้านที่คะแนน
ตารางที่ 3 คุณภาพชีวิตของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ (N = 41)  
คุณภาพชีวิต
ภาพรวมทั้งหมด
     ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม

Possible range
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

ส่วนที่ 4 ความส�ำเร็จและปัญหาอุปสรรคของ
การด�ำเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
4.1 ความส� ำ เร็ จ ของการด� ำ เนิ น กิ จ กรรม
ชมรมผู ้ สู ง อายุ พบว่ า ความส� ำ เร็ จ ของการด� ำ เนิ น
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เกิดจากองค์ประกอบ 3 ส่วน
ได้แก่ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ชุมชน และทีมสุขภาพ
เนือ่ งจากชมรมผูส้ งู อายุแห่งนีเ้ กิดขึน้ จากความต้องการ
ของสมาชิกในชุมชนที่เห็นความส�ำคัญและต้องการ
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Min-Max
2.50-4.58
2.57-4.43
2.67-4.83
2.33-5.00
2.25-4.63

Mean
3.50
3.41
3.64
3.58
3.43

SD
0.46
0.47
0.52
0.65
0.58

รวมตัวกัน ดังนั้น จึงมีความเข้มแข็ง และได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งแกนน�ำของชมรมผู้สูงอายุแห่งนี้
เป็นบุคคลที่มีแบบอย่างที่ดี มีความเป็นจิตอาสา เสียสละ
เต็มใจในการให้ความร่วมมือต่างๆ สมาชิกในชุมชน
จึงยอมรับ ในส่วนของชุมชน เนื่องจากเป็นชุมชนเมือง
ที่ อ ยู ่ ใ กล้ แ หล่ ง ประโยชน์ ที่ ส� ำ คั ญ คื อ ส� ำ นั ก งาน
เขตราชเทวี องค์การเภสัชกรรม โรงพยาบาล 5 แห่ง
รวมทัง้ สถาบันประสาทวิทยาและสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
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กิจกรรมและผลการด�ำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุในชุมชนเมือง: กรณีศึกษา
จึงเอื้อต่อการได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นด้านบุคลากรทางสุขภาพ ด้านงบประมาณ ด้าน
วัสดุอุปกรณ์ และด้านสถานที่ อีกทั้งยังมีศูนย์สุขภาพ
ชุมชนที่ตั้งอยู่ภายในชุมชน ท�ำให้การเข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพสะดวก เป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น ทีมสุขภาพ ซึ่ง
ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ ปฏิบัติงาน
ประจ�ำ  2 ราย มีความสนิทสนมกับชุมชนเป็นอย่างดี
มีบทบาทเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างชุมชน
กับหน่วยงานอืน่ ๆ ทีร่ ว่ มงานหรือให้การสนับสนุนชมรม
ผู้สูงอายุ จัดเตรียมเอกสารราชการต่างๆ และเป็นที่
ปรึ ก ษาในการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมให้ กั บ ชมรมผู ้ สู ง อายุ
มีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมภายในชุมชน เช่น ตรวจ
สุ ข ภาพ นั ด หมายในการจั ด กิ จ กรรม ให้ สุ ข ศึ ก ษา
จัดกิจกรรมสันทนาการ และร่วมกับอาจารย์พยาบาล
ผู้รับผิดชอบในการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ
ชมรมและสมาชิ ก ชมรมผู ้ สู ง อายุ ท� ำ ให้ ก ารด� ำ เนิ น
กิจกรรมชมรมผูส้ งู อายุเป็นไปด้วยความราบรืน่ ต่อเนือ่ ง
ส่งผลที่ดีแก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
ชมรมผู้สูงอายุแห่งนี้ มีโครงสร้างของชมรมที่
เข้มแข็ง เนือ่ งจากเป็นการจัดตัง้ ชมรมผูส้ งู อายุจากความ
ต้องการของคนในชุมชนเอง ท�ำให้การด�ำเนินกิจกรรม
ต่ า งๆ ได้ รั บความร่วมมือ เป็นอย่า งดี มีก ารเรียนรู ้
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามความต้องการของสมาชิกใน
ชมรม สมาชิกมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจด้วยตนเอง
ซึ่งแตกต่างจากชมรมผู้สูงอายุที่จัดตั้งตามนโยบายของ
รัฐ ที่เจ้าหน้าที่จะมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดทิศทาง
การด�ำเนินงาน ตัง้ แต่การก�ำหนดโครงสร้าง ระเบียบข้อ
บังคับต่างๆ ชมรมผูส้ งู อายุแห่งนีจ้ งึ มีจดุ แข็งทีส่ ำ� คัญคือ
มีจดุ เริม่ ต้นจากชุมชน ส่งผลให้แกนน�ำและสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุมีความเข้มแข็ง มีบทบาทส�ำคัญที่ท�ำให้ชมรม
ผูส้ งู อายุประสบความส�ำเร็จ นอกจากนีย้ งั เป็นชุมชนเมือง
ที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งประโยชน์ ท�ำให้เอื้อต่อการได้รับการ
สนับสนุนในด้านบุคลากรทางสุขภาพ ด้านงบประมาณ
ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านสถานที่ จึงท�ำให้พบปัญหา
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ด้ า นการบริ ห ารจั ด การน้ อ ย โครงสร้ า งที่ ส� ำ คั ญ อี ก
ส่วนหนึ่ง ได้แก่ ศูนย์สุขภาพชุมชนและทีมสุขภาพ
เนื่องจากชมรมผู้สูงอายุและศูนย์สุขภาพชุมชนตั้งอยู่
ภายในชุมชน ท�ำให้การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสะดวก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งทีมสุขภาพท�ำหน้าที่ประสานงานระหว่าง
ชุมชนกับชมรมและหน่วยงานอื่นๆ ท�ำให้สมาชิกชมรม
ผู ้ สู ง อายุ มี ค วามพึ ง พอใจ ส� ำ หรั บ กิ จ กรรมชมรม
ผู้สูงอายุนั้น ประกอบด้วย การประชุมประจ�ำเดือน
การจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญต่างๆ การตรวจสุขภาพ
การออกก�ำลังกาย และการเยี่ยมบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในชุมชน ส่งผลที่ดีท้ังด้าน
ความพึ ง พอใจ ภาวะสุ ข ภาพ และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
4.2 ปัญหาอุปสรรคของการด�ำเนินกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุ จากการสัมภาษณ์ พบปัญหาอุปสรรค
ของการด�ำเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเกิด ดังนี้
ผู้สูงอายุบางราย มีข้อจ�ำกัดด้านสุขภาพ
และด้านครอบครัว ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุต้องดูแลหลาน
ที่บ้าน เนื่องจากบุตรไปท�ำงานนอกบ้าน ท�ำให้ไม่สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมชมรมผูส้ งู อายุได้ นอกจากนี้ ยังอาจเกิด
จากการไม่ตระหนักถึงความส�ำคัญของการดูแลสุขภาพ
สมาชิกผูส้ งู อายุบางคนและบุตรหลานไม่เห็นความส�ำคัญ
จึงท�ำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่หลากหลาย ในส่วนของ
คณะกรรมการชมรมผู ้ สู ง อายุ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะ
กรรมการชมรม อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิ การปฏิบตั ิ
หน้าที่เป็นลักษณะการช่วยเหลือกัน บางครั้งจึงเกิด
ความคลาดเคลือ่ นในการสือ่ สารข้อมูล เช่น การจดบันทึก
หรือการรวบรวมหลักฐานทางการเงินทีช่ ดั เจน ส่งผลให้
สมาชิกบางส่วนเกิดความไม่มนั่ ใจในความโปร่งใส และ
ลาออกจากชมรมผู ้ สู ง อายุ ในส่ ว นของการด� ำ เนิ น
กิจกรรมมีบางช่วงหยุดไป เนื่องจาก ขาดผู้น�ำในการท�ำ
กิจกรรม เช่น การออกก�ำลังกาย และเกิดภัยธรรมชาติ
ท�ำให้การด�ำเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุหยุดชะงักลง
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การอภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่า การด�ำเนินกิจกรรมของชมรม
ผู ้ สู ง อายุ แ บ่ ง ได้ เ ป็ น 2 กิ จ กรรมหลั ก คื อ กิ จ กรรม
เชิ ง สั ง คม และกิ จ กรรมเชิ ง สุ ข ภาพ ซึ่ ง ในส่ ว นของ
กิ จ กรรมเชิ ง สั ง คมมี กิ จ กรรมเชิ ง สุ ข ภาพร่ ว มด้ ว ย
จึงกล่าวได้วา่ กิจกรรมชมรมผูส้ งู อายุแห่งนีม้ กี ารบูรณาการ
กิจกรรมสุขภาพเข้ากับกิจกรรมทางสังคม เมือ่ พิจารณา
ตามกรอบแนวคิดในการประเมินคุณภาพการบริการ
ของโดนาบีเดียน (Donabedian, 2003) พบว่าชมรม
ผู ้ สู ง อายุ แ ห่ ง นี้ มี ก ารด� ำ เนิ น การแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม
เนื่องจากมีโครงสร้างของชมรมที่เข้มแข็ง การจัดตั้ง
ชมรมผู้สูงอายุมีชุมชนเป็นฐาน เกิดจากความต้องการ
ของคนในชุมชนเอง ท�ำให้การด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
ได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการเรียนรู้ ปรับเปลีย่ น
กิจกรรมตามความต้องการของสมาชิกในชมรม สมาชิก
มีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจด้วยตนเอง
ชมรมผู้สูงอายุแห่งนี้มีจุดแข็งที่ส�ำคัญคือ มีจุด
เริ่มต้นจากชุมชน ส่งผลให้แกนน�ำและสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุมีความเข้มแข็ง ท�ำให้ชมรมผู้สูงอายุประสบ
ความส�ำเร็จ นอกจากนี้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนเมือง
ที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งประโยชน์ที่ส�ำคัญคือ โรงพยาบาล
หน่วยงานสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐ ท�ำให้เอื้อต่อ
การได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
บุคลากรทางสุขภาพที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านงบประมาณ ด้าน
วัสดุอปุ กรณ์ และด้านสถานที่ พบปัญหาด้านการบริหาร
จัดการน้อย แตกต่างจากชมรมผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มัก
พบปัญหาขาดการสนับสนุนในด้านงบประมาณ ขาดวัสดุ
อุปกรณ์ และขาดสถานทีด่ ำ� เนินงาน โดยต่างให้ขอ้ เสนอ
แนะว่า ควรสนับสนุนงบประมาณประจ�ำปี และจัดสรร
งบประมาณให้แก่ชมรมผู้สูงอายุโดยตรง (ศศิพัฒน์
ยอดเพชร, เล็ก สมบัต,ิ ณัฏฐพัชร สโรบล, และธนิกานต์
ศักดาพร, 2555)
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โครงสร้างทีส่ ำ� คัญอีกส่วนหนึง่ ได้แก่ ศูนย์สขุ ภาพ
ชุ ม ชนและที ม สุ ข ภาพ เนื่ อ งจากชมรมผู ้ สู ง อายุ แ ละ
ศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชนตั้ ง อยู ่ ใ นชุ ม ชน ท� ำ ให้ ก ารเข้ า ถึ ง
บริการด้านสุขภาพสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งทีมสุขภาพมี
ความใกล้ชิดกับชุมชน มีบทบาทในการประสานงาน
ระหว่างชุมชนกับชมรม และหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งยัง
เป็นที่ปรึกษาร่วมกับอาจารย์พยาบาลในการด�ำเนิน
กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ และจัดการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ท�ำให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ
ส�ำหรับกิจกรรมชมรมผูส้ งู อายุทปี่ ระกอบด้วย การประชุม
ประจ�ำเดือน การจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญ การตรวจ
สุขภาพ การออกก�ำลังกาย และการเยี่ยมบ้านนั้น พบว่า
ลักษณะกิจกรรมมีความใกล้เคียงกับชมรมผู้สูงอายุ
แห่งอืน่ คือ มุง่ เน้นด้านสุขภาพ เน้นให้ผสู้ งู อายุได้รบั การ
ตรวจสุขภาพ ด้านสังคม เน้นการพบปะพูดคุย ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในวัฒนธรรมประเพณีของ
ชุมชน (ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ และเพ็ญประภา ศิวิโรจน์,
2542)
ผลการด�ำเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ รวมทั้ง
ความส�ำเร็จและปัญหาอุปสรรคของการด�ำเนินกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุ พบว่า ผลในภาพรวมดี ผู้สูงอายุมีความ
พึงพอใจต่อการด�ำเนินกิจกรรมชมรมผูส้ งู อายุโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก และคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เนื่องจากชมรมผู้สูงอายุชุมชนซอย
สวนเงินมีโครงสร้างที่ดี การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุใน
ชุมชนและเกิดจากความต้องการของชุมชน ชมรมผู้สูง
อายุจงึ มีความเข้มแข็ง มีสว่ นร่วมของสมาชิก ชุมชน และ
ทีมสุขภาพ รวมถึงมีการสนับสนุนในด้านบุคลากรทาง
สุขภาพ ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านสถานที่
และมีศนู ย์สขุ ภาพชุมชนทีต่ งั้ อยูภ่ ายในชุมชน แม้จะพบ
ปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินกิจกรรมบ้าง แต่ปจั จัยด้าน
ความส�ำเร็จคือการมีส่วนร่วมนั้น ส่งผลให้การด�ำเนิน
กิจกรรมชมรมผูส้ งู อายุทผี่ า่ นมา มีการพัฒนาและด�ำเนิน
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กิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง มีการร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมรับผิดชอบ
ของทุกภาคส่วน ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อการ
ด�ำเนินกิจกรรม มีการรับรู้ภาวะสุขภาพที่ดี ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต แม้ว่าสมาชิกชมรมผู้สูงอายุส่วนใหญ่มี
ปัญหาสุขภาพและมีโรคเรือ้ รัง ความดันโลหิตและระดับ
น�ำ้ ตาลในเลือดสูงกว่าปกติ มีภาวะอ้วน แต่สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตและรับรู้ภาวะสุขภาพ
ของตนเองในภาพรวมดี อาจเป็นไปได้วา่ ตัวอย่างในการ
ศึกษาครัง้ นีย้ งั ไม่มภี าวะแทรกซ้อน และการมีโครงสร้าง
และกระบวนการของชมรมผู้สูงอายุที่ดี ท�ำให้เกิดความ
พึงพอใจ น�ำมาสู่ผลลัพธ์ที่ดี
ผลการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในการศึกษาครั้งนี้
พบว่ า ผู ้ สู ง อายุ ร ้ อ ยละ 39 มี ค วามเสี่ ย งต่ อ ภาวะ
ซึมเศร้า และครึ่งหนึ่งของกลุ่มเสี่ยงมีอาการของภาวะ
ซึมเศร้า อาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของผู้สูงอายุ เช่น การมีการ
เปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาท รวมถึงเกิดจากการ
สู ญ เสี ย บุ ค คลใกล้ ชิ ด และการเปลี่ ย นแปลงบทบาท
หน้าที่ในสังคม (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 2548)
และจากข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60.9) มีรายได้รวม
เบี้ยผู้สูงอายุต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท ซึ่งจากการ
ศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ฐานะทางการเงินที่ไม่เพียงพอ
เป็นปัจจัยท�ำนายการเกิดภาวะซึมเศร้า (อรสา ใยยอง
และพีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย, 2554) ดังนั้นปัจจัยด้าน
รายได้ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจึงอาจส่งผลให้การ
คัดกรองภาวะซึมเศร้าในสมาชิกชมรมผู้สูงอายุสูงได้
เช่นกัน
จากผลการศึกษาครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าโครงสร้าง
และกระบวนการที่ดีนั้น ย่อมส่งผลที่ดี ถึงแม้จะพบ
ปัญหาอุปสรรค แต่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีการรับรู้
ประโยชน์ มีปจั จัยความส�ำเร็จทีช่ ว่ ยสนับสนุน ร่วมกับมี
โครงสร้างของชมรมผู้สูงอายุที่ดี
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ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ควรประเมิน ติดตาม
ภาวะสุขภาพ ได้แก่ การประเมินระดับน�้ำตาลในเลือด
ความดันโลหิต และดัชนีมวลกาย ให้การส่งเสริมสุขภาพ
ของผูส้ งู อายุอย่างต่อเนือ่ งทัง้ สุขภาพกายและสุขภาพจิต
การเฝ้าระวังติดตามภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ รวมถึง
บูรณาการระบบบริการเชิงสังคมและเชิงสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง และศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของ
ผู้สูงอายุในชุมชน
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Activities and Outputs of a Senior Club in an Urban Community:
A Case Study*
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Abstract: This descriptive study aimed to describe activities and outputs of a senior club in an
urban community. The outputs included satisfaction, health status, and quality of life in the senior
club members. The sample consisted of 41 senior club members participating in senior club
activities, a community in Bangkok. Data were collected using structured interviews, physical
examinations, observation of senior club activities, and in-depth interview following interview
questions. Quantitative data were analyzed using descriptive statistics, while qualitative data were
analyzed using content analysis. Results revealed that the majority of senior club members (65.9%)
were female with an average age of 67.4 years. The senior club had two main activities including
social activity (monthly meeting and activity at major events) and health related activity (physical
examination, exercise, and home visit). The participants were satisfied with senior club activities
at a high level (95.2%). Most of the sample had high fasting blood sugar (68.3%), high blood
pressure (80.5%), and excessive body mass index (48.8%), except that diastolic blood pressure
for most was normal (61%). Almost half of the sample (43.9%) perceived good health. Most
of them (61%) had no depression. The majority (70.7%) had overall quality of life at a moderate
level. Their accomplishments resulted from participation as senior club members, and as members
of the community and the health team. Problems were associated with health of the sample, family,
management, environment, and equipment. Results suggest that senior club activity includes: 1)
assessing and monitoring health status including blood sugar, blood pressure, and body mass
index; 2) promoting both physical and mental health activities continuously; 3) integrating social
services and health services continuously; and 4) conducting research focusing on depression in
community dwelling older adults.  
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