
รายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
(การดูแลสุขภาพ / การสร้างรายได้จากการท้าน ้ามันหอมระเหย และการท้าสปา) 

กลุ่มโครงการ  
 พัฒนา 
 วิจัย 
 อบรม/บริการวิชาการ 
 วิจัย 
 

ประเภทผลลัพธ์ 
 เศรษฐกิจ 
 สังคม 
 สิ่งแวดล้อม 
 การศึกษา/เรียนรูต้ลอดชีวิต 
 

1. การด้าเนินงาน 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
   การสร้างคนให้มีสุขภาวะที่ด ี
ความสอดคล้องกับแผนเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 
   การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพมนษุย์ 
ความสอดคล้องกับกจิกรรม/ตัวชี วัดตามที่ส้านักงบประมาณก้าหนด  

 

เหตุผลความจ้าเป็น 
ปัจจุบันประเทศไทยมีการเพิ่มของประชากรสูงอายุรวดเร็ว เนื่องจากประชากรมีอายุยืนยาวมากข้ึน และอายุขัยเฉลี่ย

ของประชากรเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้เป็นผลจากอัตราการตายลดลง จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข 
โดยพบว่าจ านวนประชากรสูงอายุในปี พ.ศ. 2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2503 มีจ านวนประชากรสูงอายุ (อายุ 
60 ปีขึ้นไป) 1.5  ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 5.4 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 6.7 ล้านคนในปี 2548 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 
2 เท่าในปี 2568  คือ 14 ล้านคน หรือคิดเป็น 10.3 และ 20 ของประชากรทั้งหมดตามล าดับ  สถานการณ์นี้ท าให้ประเทศไทยก้าว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งหมายความว่าประเทศไทยมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมดหรือประชากรมีอายุมัธยฐาน 
มากกว่า 30 และข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2561 พบว่าในเขตเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้สูงอายุ 
จ านวน 765 คน จากประชากรทั้งหมด 5,163 คน คิดเป็นร้อยละ 14.82 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชน ที่ส าคัญเป็นสถานที่มีความพร้อมในหลาย ๆ 
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งการเรียนรู้ส าหรับชุมชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศแก่ชุมชน บทบาทในการพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็ง ดังนั้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจึงเป็นภารกิจที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท่ีจะ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ โดยจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุในลักษณะเชิงรุก
และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยเน้นการพัฒนาผู้สูงอายุมากกว่าการสงเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลตนเองอย่างมีความรู้
และทักษะที่ดีพอใน การดูแลรักษาสุขภาพ ตลอดจนการสร้างระบบการดูแลให้เกิดศักยภาพของการเป็นผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้แก่ หลักความพอประมาณ หลักการมีเหตุผลและหลักการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี มา
สอดแทรกในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ด้วยเหตุผลดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างเหมาะสม ช่วยเหลือตัวเองได้ตามอัตภาพและไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต่อไป 
 

วัตถุประสงค์   
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 



การเลือกพื นที่  
 ก าหนดจากพ้ืนท่ีให้บริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์  คือ หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 11 หมู่บ้าน 
 

กิจกรรม 
1. กิจกรรมต้นทาง 
 ประเมินระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าม่วงและเทศบาลต าบลท่าม่วง และร่วมกันประเมินคุณภาพในการ
ด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลต าบลท่าม่วง จ านวน 280 คน โดยใช้แบบประเมินภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุ 3 
องค์ประกอบประกอบด้วย  

องค์ประกอบท่ี 1 : การปฏิบัติเพื่อให้มีสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านปัญญา 
องค์ประกอบท่ี 2 : ด้านการมีส่วนร่วม และ องค์ประกอบท่ี 3 : ความมั่นคงในชีวิต โดยการสัมภาษณ์ พบว่า ระดับคุณภาพใน
การด ารงชีวิตของผู้สูงอายุโดยรวม อยู่ในระดับ 3.11 จากคะแนนเต็ม 4 และส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับเพื่อบ้านดี และมี
ความสุขท่ีได้เข้ากลุ่มหรือท ากิจกรรมกับเพื่อน ทีร่ะดับคะแนน 3.70 และ 3.27 ตามล าดับ 
2. กิจกรรมกลางทาง 

1. อบรมผู้ดูแลผูสู้งอายุระยะยาว หลักสตูร 70 ช่ัวโมง  
 ผลการด าเนินงานการ มีตัวแทนผู้ดูแลผู้สูงอายุจาก 11 หมู่บ้าน จ านวน 50 คนเข้าร่วมอบรม โดยใช้หลักสูตรของ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วิทยากรโดย นักวิชาการสาธารณสุข จากศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น และ พยาบาลวิชาชีพ 
นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



2. อบรมแกนน าการออกก าลังกายและสันทนาการ 
  ผลการด าเนินการ  อบรมแกนน าการออกก าลังกายและสันทนาการ มีแกนน าออกก าลังกายและสันทนาการ เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 41 คน มากกว่ากลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 36.66 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (3.51) ความพึงพอใจ
ภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับดีมาก (4.40) เสนอแนะอยากให้มีการจัดอบรมแกนน าทุกปี เพราะมีประโยชน์และน าไปใช้
ได้จริง  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

               
 

3. กิจกรรมประเมินภาวะสุขภาพในผู้สูงอาย ุ
 ผลการด าเนินงาน การประเมินภาวะสุขภาพในผูสู้งอายุ มผีู้สูงอายุจาก 11 หมู่บ้านสนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 

233 คน มากกว่ากลุ่มเป้าหมาย คดิเป็นร้อยละ 16.5   
 

  
 
4. กิจกรรมการสร้างทีม (แกนน าที่ผ่านการอบรมจัดโซนน าสู่การปฏิบัติ) อยู่ระหว่างด าเนินการจะแล้วเสร็จ 6 สิงหาคม 2562 
5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกวดนวัตกรรมสันทนาการเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ อยู่ระหว่างด าเนินการจะแล้วเสร็จ 6 สิงหาคม 

2562 
 

6. สมุนไพรทางเลือกส าหรับลดความอยากบุหรี ่
  ผลการด าเนินการ 

1. มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 90  (ตั้งเป้าหมาย ผูส้นใจเข้าร่วมโครงการจ านวน 50 
คน)   

2. มีผู้สูงอายุเลิกบุหรี่ 4 คน ร้อยละ 8.88  ผู้สูงอายลุดบุหรี่ 36 คน ร้อยละ 80.00 
          เนื่องจากปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการเลิกสูบบุหรี่ของผูส้งูอายุคือ ความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ก่อนเข้าร่วม
โครงการ และชาหญ้าดอกขาวท าให้ความรูส้ึกในการสบูบุหรีเ่ปลี่ยนไป (กลุ่มตัวอย่าง บอกว่า “ดื่มชาแล้วสูบบุหรี่บ่แซบ”) ท า
ให้บรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ ฯ ท่ีตั้งเป้าหมายไว ้
 
 



        เชิงคุณภาพ (output) 
1. กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกีย่วกับโทษภัยของบุหรี่ ประโยชน์และวิธีใช้ชาชงหญ้าดอกขาวเพื่อลดอาการอยากบุหรี่ 

สามารถตอบค าถามย้อนกลับได้อย่างถูกต้อง 
2. ผลการประเมินคณุภาพชีวิตของผู้สูงอายุภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการโดยใช้แบบประเมินเครื่องช้ีวัดคุณภาพชีวิต

ขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบบัภาษาไทย ผลการประเมินพบว่า หลังเข้าร่วมโครงการ ฯ ได้คะแนน 3.68 ซึ่งเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ ฯ ซึ่งมคีะแนน 3.54  
 3. แบบประเมินเครื่องช้ีวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดยอ่ ฉบับภาษาไทย 
 

   

 

   

3. กิจกรรมปลายทาง 
ประเมินระดับคณุภาพชีวิต  ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ 

 

2. Output/Outcome 
 รอผลการด าเนินการวันท่ี 6 สิงหาคม 2562 
3. ปัญหาอุปสรรค 

1. การเข้าอบรมติดต่อกันหลายวันผู้เข้ารับการอบรมบางคนเข้าอบรมช้า และขอลาเพื่อไปท าธุระส่วนตัวก่อนจึงสามารถ
เข้าอบรมได ้

2. ผู้สูงอายุในชุมชนมีจ านวนมากและสนใจเข้าร่วมโครงการมากเกินเปา้หมาย ท าให้ต้องมีการจัดการบรหิารกิจกรรมให้
แล้วเสร็จทันเวลา โดยอาศัยศักยภาพของชุมชนมาร่วมช่วยเหลือดูแลผูสู้งอายุในขณะท ากิจกรรม 

3. การประชาสัมพันธ์ผูสู้งอายุเข้าร่วมโครงการในกิจกรรมท่ี 4 ผู้น าชุมชนเข้าใจคลาดเคลื่อนประกาศประชาสัมพันธ์ให้
ผู้สูงอายุในหมู่บ้านของตนมาเข้ารว่มโครงการจึงท าให้มีผู้มาร่วมโครงการมากกว่าเป้าหมาย ซึ่งกิจกรรมการประเมิน
ภาวะสุขภาพในกิจกรรมนี้เน้นผู้สูงอายุท่ีไม่มภีาวะพึ่งพิง 

 
 
 
 


