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คาํนํา 
คู่มือนี	 มีวตัถุประสงค์เพื�อถ่ายทอดความรู้เกี�ยวกับบทบาทของผูห้ญิงชาติพันธุ์ในการส่งเสริม

ศกัยภาพผูสู้งอายแุบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแบบองคร์วมใหก้บัผูสู้งอายใุนชุมชน โดยมีแนวคิดหลกั

สองแนวคิด คือ การส่งเสริมศกัยภาพผูสู้งอายุแบบมีส่วนร่วม และการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม ที�รวมถึง

การป้องกัน การรักษา และการแก้ไขในด้านกาย จิต และสังคม และการพึ� งพาตัวเองของผูสู้งอายุ ใน

สถานการณ์ของผูสู้งอายุในสังคมไทยนั	น พบว่าผูสู้งอายุตอ้งเผชิญปัญหาดา้นสุขภาพ ขาดความมั�นคงทาง

สังคมและเศรษฐกิจ และขาดการมีส่วนร่วมในครอบครัว ชุมชน และสังคม ทาํให้ผูสู้งอายุอยู่ในสภาวะ

เปราะบางมากกว่าประชากรกลุ่มอื�น ผูสู้งอายุรู้สึกถูกทอดทิ	ง ไม่สามารถพึ�งตวัเองทางเศรษฐกิจ รู้สึกไร้

คุณค่า และเกิดภาวะซึมเศร้า ในปัจจุบันพบว่าในชุมชนชาติพนัธุ์ที�อยู่ห่างไกล ผูสู้งอายุก็ตกอยู่ในภาวะ

เช่นเดียวกนั  

คู่มือนี	 เป็นการสรุปบทเรียนมาจากการวิจยัซึ� งใชวิ้ธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในมุมมอง

เพศภาวะหรือแนวสตรีนิยม (Feminist Participitory Action Research) ในการศึกษาชุมชนชาติพนัธุ์ 3 ชุมชน 

(ปกาเกอะญอ มง้ ไทใหญ่) ในพื	นที�ภาคเหนือของไทย เพื�อเป็นคู่มือที�จะนําไปใช้ในการส่งเสริมศกัยภาพ

ผูสู้งอายุแบบมีส่วนร่วมและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม งานวิจยันี	 ยงัเป็นงานวิจัยบูรณาการร่วมกับ

หน่วยงานเครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทย ซึ� งจะนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้

และเทคโนโลยีในการทาํงานร่วมกบัสตรีในชุมชนชาติพนัธุ์ต่างๆ นอกจากนี	  กลุ่ม บุคคล และองค์กรทั	ง

ภาครัฐและเอกชนทั	งในระดบัทอ้งถิ�นและระดบัชาติที�สนใจ สามารถนาํไปใช้เป็นบทเรียนในการส่งเสริม

ศกัยภาพผูสู้งอายแุบบมีส่วนร่วมและการดูแลสุขภาพแบบองคร์วมใหก้บัผูสู้งอายตุ่อไป 
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                                                                                                                                          บทนํา 

คู่มือองค์ความรู้บทบาทของผู้หญิงชาติพนัธ์ุ 
ในการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

 

(1) คําแนะนําการใช้คู่มือ 

คู่มือนี	 จดัทาํขึ	นเพื�อเสริมสร้างความเขา้ใจ และทกัษะในการส่งเสริมศกัยภาพผูสู้งอายุแบบมีส่วน
ร่วม และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที�รวมถึงการป้องกนั การรักษา และการแกไ้ขในดา้นกาย จิต และ
สังคม และการพึ�งพาตวัเองของผูสู้งอายใุนทุกดา้น โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ 

1. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาของผูสู้งอายใุนชุมชนชาติพนัธุ์ 

2. สามารถอธิบายแนวคิดในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายแุบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม
ของชุมชนชาติพนัธุ์ 

3. สามารถประยกุตใ์ชแ้นวคิดในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายแุบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวมและบทบาทของผูห้ญิงชาติพนัธุ์ไปสู่การปฏิบติั 

(2)  โครงสร้างของคู่มือ  

 แบ่งออกเป็นชุดบทเรียนจาํนวน 4 ชุด โดยมีรายละเอียดของแต่ละชุดบทเรียน ดงันี	  

ชุดที� 1        วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาของผูสู้งอายใุนชุมชนชาติพนัธุ์ 
1.1 สถานการณ์ของผูสู้งอายใุนสังคมไทย 
1.2 สถานการณ์ของผูสู้งอายใุนชุมชนชาติพนัธุ์ 

ชุดที� 2         แนวคิดในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายแุบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแบบองคร์วมของชุมชน
ชาติพนัธุ์ 

ชุดที� 3        ขั	นตอนและวิธีการดาํเนินงานในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายแุบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
แบบองคร์วมของชุมชนชาติพนัธุ์ 

ชุดที� 4        บทบาทของผูห้ญิงชาติพนัธุ์การดูแลสุขภาพผูสู้งอายแุบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวม 



ผูห้ญิงชาติพนัธุก์บัการส่งเสรมิศกัยภาพผูส้งูอายแุบบมีส่วนรว่มในการดแูลสขุภาพแบบองคร์วม 

 

4 

 

ชุดที� 5        การศึกษาเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในมุมมองเพศภาวะ 
 

(2) กลุ่มเป้าหมาย 

1. ผูสู้งอายใุนชุมชน 
2. สตรีที�มีบทบาทในการดูแลผูสู้งอาย ุ
3. เยาวชนที�สนใจการถ่ายทอดองคค์วามรู้ในการดูแลผูสู้งอาย ุ
 

(4) กําหนดการ 

หัวข้อ เนื5อหา วิธีการ/กิจกรรม สื�อ 

1 
 

วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาของ
ผูสู้งอายใุนชุมชนชาติพนัธุ์ 
 

1. ประชุมกลุ่มยอ่ยเพื�อ
ระดมความคิดเห็นราย
กลุ่ม 

2. ตวัแทนกลุ่มยอ่ย
นาํเสนอในกลุ่มใหญ่ 

3. อภิปราย ซกัถาม และ
แลกเปลี�ยนความ
คิดเห็น 

3. การระดมความ
คิดเห็นรายบุคคล 

4. กรณีศึกษา 
5. สรุปผลการประชุม 

1. แนวคาํถามสาํหรับ
ประชุมกลุ่มยอ่ย 

2. แนวคาํถามสาํหรับ
ระดมความคิดเห็น
รายบุคคล 

3. เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

 
 
 

2 
 

แนวคิดในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ
แบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
แบบองคร์วมของชุมชนชาติพนัธุ์ 

1. ประชุมกลุ่มยอ่ยเพื�อ
ระดมความคิดเห็นราย
กลุ่ม 

2. ตวัแทนกลุ่มยอ่ย
นาํเสนอในกลุ่มใหญ่ 

3. อภิปราย ซกัถาม และ
แลกเปลี�ยนความ
คิดเห็น 

1. แนวคาํถามสาํหรับ
ประชุมกลุ่มยอ่ย 

2. แนวคาํถามสาํหรับ
ระดมความคิดเห็น
รายบุคคล 

3. เอกสารประกอบการ
บรรยาย  
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หัวข้อ เนื5อหา วิธีการ/กิจกรรม สื�อ 
3. การระดมความ

คิดเห็นรายบุคคล 
4. กรณีศึกษา 
5. สรุปผลการประชุม 

3 
 

ขั	นตอนและวิธีการดาํเนินงานในการ
ดูแลสุขภาพผูสู้งอายแุบบมีส่วนร่วม
ในการดูแลสุขภาพแบบองคร์วมของ
ชุมชนชาติพนัธุ์ 

1. ประชุมกลุ่มยอ่ยเพื�อ
ระดมความคิดเห็นราย
กลุ่ม 

2. ตวัแทนกลุ่มยอ่ย
นาํเสนอในกลุ่มใหญ่ 

3. อภิปราย ซกัถาม และ
แลกเปลี�ยนความ
คิดเห็น 

3. การระดมความ
คิดเห็นรายบุคคล 

4. กรณีศึกษา 
5. สรุปผลการประชุม 

1. แนวคาํถามสาํหรับ
ประชุมกลุ่มยอ่ย 

2. แนวคาํถามสาํหรับ
ระดมความคิดเห็น
รายบุคคล 

3. เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

 

4 
 

บทบาทของผูห้ญิงชาติพนัธุ์การดูแล
สุขภาพผูสู้งอายแุบบมีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพแบบองคร์วม  

1. ประชุมกลุ่มยอ่ยเพื�อ
ระดมความคิดเห็นราย
กลุ่ม 

2. ตวัแทนกลุ่มยอ่ย
นาํเสนอในกลุ่มใหญ่ 

3. อภิปราย ซกัถาม และ
แลกเปลี�ยนความ
คิดเห็น 

3. การระดมความ
คิดเห็นรายบุคคล 

4. กรณีศึกษา 
5. สรุปผลการประชุม 

1. แนวคาํถามสาํหรับ
ประชุมกลุ่มยอ่ย 

2. แนวคาํถามสาํหรับ
ระดมความคิดเห็น
รายบุคคล 

3. เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

 

5. การศึกษาเชิงปฏิบติัการในมุมมอง
เพศภาวะ 

1. ประชุมกลุ่มยอ่ยเพื�อ
ระดมความคิดเห็นราย

1. แนวคาํถามสาํหรับ
ประชุมกลุ่มยอ่ย 
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หัวข้อ เนื5อหา วิธีการ/กิจกรรม สื�อ 
กลุ่ม 

2. ตวัแทนกลุ่มยอ่ย
นาํเสนอในกลุ่มใหญ่ 

3. อภิปราย ซกัถาม และ
แลกเปลี�ยนความ
คิดเห็น 

3. การระดมความ
คิดเห็นรายบุคคล 

4. กรณีศึกษา 
5. สรุปผลการประชุม 

2. แนวคาํถามสาํหรับ
ระดมความคิดเห็น
รายบุคคล 

3. เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

 

 
5) รูปแบบกิจกรรม 

               ในการจดักิจกรรมจะใชรู้ปแบบการมีส่วนร่วม โดยไม่มีการผกูขาดโดยคนใดคนหนึ�งเพื�อใหเ้กิด
บรรยากาศการเรียนรู้แลกเปลี�ยนร่วมกนั และถือวา่ทุกคนที�เขา้ร่วมเป็นผูรู้้ที�มีประสบการณ์ในการถ่ายทอด
องคค์วามรู้ ที�มีลกัษณะของการไตร่ตรองสะทอ้นยอ้นคิด (Reflection) ผูด้าํเนินการอภิปรายมีบทบาทเป็นผู ้
เอื	ออาํนวยใหเ้กิดการเรียนรู้แลกเปลี�ยน 

โดยมีรูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วม อยา่งเช่น 
1.  การประชุมกลุ่มยอ่ยเพื�อระดมความคิดเห็นรายกลุ่ม 
2.  การระดมความคิดเห็นรายบุคคล 
2.  การมีส่วนร่วมในการอภิปราย ซกัถาม แสดงความคิดเห็น 
4.  การฝึกปฏิบติัวิเคราะห์-สังเคราะห์กรณีศึกษา 
6.  การสรุปผลและบทเรียนที�ไดรั้บ 
7.  การจดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์เพื�อสร้างความคุน้เคยเป็นกนัเองในแต่ละช่วงกิจกรรม โดยเป็น

กิจกรรมที�ผูเ้ขา้ร่วมโดยเฉพาะผูสู้งอายสุามารถมีส่วนร่วมและรู้สึกผอ่นคลาย เช่น การขบั
ลาํนาํ การขบัร้องเพลง เป็นตน้ 

 
6) การประเมินผล 

    การประเมินผลในระหว่างจัดกิจกรรม 
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1.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการซกัถาม แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี�ยน 

2.  ประเมินจากการฝึกปฏิบติัวิเคราะห์-สังเคราะห์กรณีศึกษา การประชุมกลุ่มยอ่ย และการระดมความ
คิดเห็นรายบุคคล 

การประเมินผลหลังจากเสร็จสิ5นกิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของการประเมินผลในลักษณ ะนี	  เพื� อเป็นการติดตามผลว่าผู ้เข้าร่วมมีการ

เปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ	นอย่างไรหลงัจากการเขา้ร่วมกิจกรรม ตวัอย่างเช่น การใช้แบบสอบถามและขอให้
ผูน้าํสตรีในชุมชนนาํไปใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูลส่งกลบัมาเพื�อทาํการสรุปผล (ดู
ภาคผนวก แนวคาํถามในการวดัการเปลี�ยนแปลงในการดูแลสุขภาพแบบองคร์วมของผูสู้งอายุ ก่อนและ
หลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม) 
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ชุดบทเรียนที� 1 
วเิคราะห์สถานการณ์และปัญหาของผู้สูงอายุในชุมชนชาติพนัธ์ุ 

 

สถานการณ์และปัญหาของผูสู้งอายุในชุมชนชาติพนัธุ์พบว่า ผูสู้งอายุตอ้งเผชิญปัญหาดา้นสุขภาพ 
ขาดความมั�นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ และขาดการมีส่วนร่วมในครอบครัว ชุมชน และสังคม ในปัจจุบนั
พบว่าแมใ้นชุมชนชาติพนัธุ์ที�อยู่ห่างไกล มีการเปลี�ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ การอพยพเขา้เมืองของคนรุ่น
ใหม่และวยัทาํงาน การแพทยส์มยัใหม่ไม่ไดใ้ห้ความสําคญักบัการรักษาดว้ยสมุนไพรพื	นบา้นซึ� งเป็นภูมิ
ปัญญาของชุมชนในการรักษาผูสู้งอายุ ส่งผลให้ผูสู้งอายุรู้สึกถูกทอดทิ	ง ไม่สามารถพึ�งตวัเองทางเศรษฐกิจ 
รู้สึกไร้คุณค่า นําไปสุ่การเกิดภาวะซึมเศร้า และบางรายถึงกับฆ่าตวัตาย ในสถานการณ์ดังกล่าวได้มีการ
จดัตั	งกลุ่มของผูสู้งอายุและการส่งเสริมสวสัดิการผูสู้งอายุในชุมชน ซึ� งส่วนใหญ่ไดรั้บการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ แต่ก็มีลกัษณะเป็นการสงเคราะห์และช่วยเหลือผูที้�ประสบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหนา้มากกว่า
ที�จะทาํใหผู้สู้งอายสุามารถพึ�งตนเองได ้

เป้าหมายของบทนี	 ตอ้งการให้ผูที้�เขา้ร่วมมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาของ
ผูสู้งอายุในชุมชนชาติพนัธุ์ในท่ามกลางการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ที�ทาํให้บทบาทและการมี
ส่วนร่วมในสังคมของผูสู้งอายุลดลง ซึ� งกระบวนการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันจาก
ประสบการณ์ในระดับปัจเจกและระดับกลุ่ม สามารถนําไปสู่การหาทางออกร่วมกนัในการแกปั้ญหาใน
ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับชุมชนต่อไป โดยเนื	อหาในบทนี	 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
สถานการณ์ของผูสู้งอายใุนสังคมไทย และสถานการณ์ของผูสู้งอายใุนชุมชนชาติพนัธุ์   

วัตถุประสงค์ 

1. เพื�อสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาของผูสู้งอายใุนชุมชนชาติพนัธุ์ 

2. เพื�อสามารถอธิบายสถานการณ์และปัญหาของผูสู้งอายุในชุมชนชาติพนัธุ์ และเสนอแนะแนวทางใน
การแกไ้ขปัญหา 
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ประมวลเนื5อหา 

1.1    สถานการณ์ของผู้สูงอายุในสังคมไทย 

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุแล้ว เนื�องจากในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมี

ประชากรผูสู้งอายุมากกว่า 11 ล้านคน ซึ� งคิดเป็นร้อยละ 17 ของประชากรทั	 งหมด 65.5 ล้านคน และ

คาดการณ์ว่าปี พ.ศ.2564 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ เมื�อมีสัดส่วนประชากรอาย ุ60 

ปีขึ	นไปสูงถึงร้อยละ 20  ยิ�งไปกว่านั	น จาํนวนผูสู้งอายุในประเทศไทยกาํลงัเพิ�มขึ	นอย่างรวดเร็ว อนัเป็นผล

มาจาก “รุ่นประชากรรุ่นเกิดล้าน” ที� เกิดในช่วง พ.ศ. 2506-2526 กาํลังจะกลายเป็นผูสู้งอายุในอีก 20 ปี

ขา้งหน้า ประเทศไทยจึงจะมีผูสู้งอายุมากถึง 20 ลา้นคน โดยมีสัดส่วนของผูสู้งอายุประมาณ 1 ใน 3 ของ

ประชากรทั	งหมด ในขณะเดียวกนัประชากรที�มีอายุมากกว่า 80 ปี จะเพิ�มขึ	นอยา่งมาก จาก 1.5 ลา้นคนในปี 

พ.ศ. 2560  เป็น 3.5 ลา้นคนในอีก 20 ขา้งหนา้ (มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย, 2560)  

สถานการณ์ของผูสู้งอายุในสังคมไทยนั	น พบว่าผูสู้งอายุตอ้งเผชิญปัญหาดา้นสุขภาพ ขาดความ
มั�นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ และขาดการมีส่วนร่วมในครอบครัว ชุมชน และสังคม ทาํให้ผูสู้งอายุอยู่ใน
สภาวะเปราะบางมากกวา่ประชากรกลุ่มอื�น ผูสู้งอายุรู้สึกถูกทอดทิ	ง ไม่สามารถพึ�งตวัเองทางเศรษฐกิจ รู้สึก
ไร้คุณค่า และเกิดภาวะซึมเศร้า 

1.2  สถานการณ์ของผู้สูงอายุในชุมชนชาติพนัธ์ุ 

สถานการณ์ของผูสู้งอายุในชุมชนชาติพนัธุ์มีความแตกต่างกนัตามบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที�
เปลี�ยนแปลงไป การปรับเปลี�ยนระบบการผลิตทางการเกษตร จากการผลิตแบบยงัชีพไปสู่การผลิตเชิง
พาณิชย ์ที�จาํเป็นตอ้งใช้สารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตร ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของผูใ้ช้ อีกทั	ง
สารเคมีตกคา้งในผลผลิตและปนเปื	 อนในสภาพธรรมชาติก็จะสะสมในร่างกาย เป็นสาเหตุหนึ� งที�ทาํให้
เจ็บป่วย ยิ�งกว่านั	นการใชย้าฆ่าหญา้ยงัทาํลายพืชสมุนไพรทอ้งถิ�น ทาํให้ยาสมุนไพรหายากขึ	น บางชนิดก็
อาจจะสูญพนัธุ์ไปด้วย  ขณะที�เศรษฐกิจบีบรัด ชาวบา้นเองก็ตอ้งทาํงานแข่งกบัเวลา ซึ� งทาํให้ไม่อยากจะ
เสียเวลาไปกบัการเสาะหายาสมุนไพรมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั นอกจากนี	  ยงัประสบปัญหาในเรื�องที�ดินใน
เขตป่า เพราะชุมชนตั	งอยู่ในพื	นที�ป่าหวงห้ามของรัฐ ชาวบา้นจึงถูกจาํกดัการเขา้ถึงพื	นที�และสิทธิในที�ดิน 
นอกจากนี	  รูปแบบการบริโภคอาหารที�เปลี�ยนแปลงไป มีการซื	ออาหารจากตลาดในการบริโภคมากขึ	น 
ส่งผลต่อสุขภาพของผูสู้งอายพุบวา่มีโรคเบาหวานและความดนัสูงเพิ�มขึ	น 

ผูสู้งอายุในชุมชนชาติพนัธุ์ยงัคงมีการใชภู้มิปัญญาพื	นบา้นผสมผสานกบัการแพทยส์มยัใหม่ แต่มี
แนวโน้มค่อนขา้งให้ความสําคัญกับการแพทยส์มัยใหม่มากขึ	น ทาํให้คุณค่าของการรักษาสุขภาพแบบ
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พื	นบา้นลดน้อยลง มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมลดลงดว้ย รวมทั	งการเห็นคุณค่า
และบทบาทของผูสู้งอายุลดนอ้ยลง ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผูสู้งอายุ ถูกดอ้ยค่า มองว่าผูสู้งอายอุ่อนแอ เป็น
ตวัปัญหา และตอ้งพึ�งพาคนอื�นทั	งทางเศรษฐกิจและแรงงาน นาํไปสู่โรคเครียด และภาวะซึมเศร้า   

สรุปประเด็นสําคัญในบท 

1.   การดูแลสุขภาพผูสู้งอายุในชุมชนชาติพนัธุ์ เป็นการผสมผสานกนัระหวา่งการดูแลสุขภาพแบบสมยัใหม่
กับวิธีการตามจารีตประเพณีของท้องถิ�นและพิธีกรรมตามความเชื�อ ผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีปัญหาด้าน
สุขภาพทางกายเกี�ยวกบักระดูกและขอ้ ซึ�งจะใชวิ้ธีการรักษาแบบพื	นบา้น และผูสู้งอายุเริ�มมีโรคความดนั
สูง เบาหวาน หรือโรคหัวใจเนื�องจากรูปแบบการบริโภคที�เปลี�ยนแปลงไป ซึ� งจะใช้วิธีการรักษาแบบ
การแพทยส์มยัใหม่ 

2.  ผูสู้งอายหุญิงในบางชาติพนัธุ์ยงัไม่ตระหนกัถึงสุขภาพเฉพาะของผูห้ญิง เนื�องจากแนวคิดทางวฒันธรรม
ที�เกี�ยวกบัเรื�องร่างกายและเพศวิถี ที�มองวา่การเปิดเผยอวยัวะเพศเป็นเรื�องน่าอบัอาย 

3. ผูสู้งอายุยงัเขา้ไม่ถึงขอ้มูลความรู้เกี�ยวกบัการดูแลสุขภาพที�เหมาะสม โดยเฉพาะผูสู้งอายุผูห้ญิงในบาง
ชาติพนัธุ์ซึ� งส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจภาษาไทย  

4.  ผูสู้งอายุมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและด้านการมีส่วนร่วมในครอบครัวและชุมชน ซึ� งเป็นผลจากการ
เปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที�เนน้การผลิตเพื�อตลาด บทบาทในการอบรมสั�งสอนลูกหลานของ
ผูสู้งอายุลดลง ทาํให้ผูสู้งอายุมีความเครียด รู้สึกไร้ค่า และถูกกีดกนั ไม่ไดรั้บการเอาใจใส่จากครอบครัว
และชุมชน นาํไปสู่ภาวะซึมเศร้า และแยกตวัออกจากสังคม 

5.   คนรุ่นใหม่มองว่าการรักษาด้วยองค์ความรู้สมุนไพรหรือพิธีกรรมเดิมลา้สมยั และใช้เวลานานกว่าจะ
เห็นผล  กลุ่มผูน้าํในบางชุมชนไม่ไดม้องประเด็นผูสู้งอายุว่ามีปัญหา เพราะมองว่าเป็นหนา้ที�ของคนใน
ครอบครัวและลูกหลาน ทาํใหก้ารดูแลผูสู้งอายตุ่างคนต่างทาํ 

6.  ความรู้แบบพื	นบา้นถูกลดทอนความสําคญัจากการแพทยส์มยัใหม่ และหน่วยงานสาธารณสุขในระดบั
ทอ้งถิ�นไม่ส่งเสริมการใชภู้มิปัญญาชาติพนัธุ์ในการดูแลสุขภาพแบบองคร์วมของผูสู้งอาย ุ 
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ชุดบทเรียนที� 2 
แนวคดิในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

ของชุมชนชาติพนัธ์ุ 
 

แนวคิดในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุแบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแบบองคร์วมของชุมชนชาติ
พนัธุ์ เป็นการเสริมอาํนาจให้แก่ผูสู้งอายุ ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุ และอาํนาจในการ
ควบคุมชีวิตของตนเอง ทาํใหก้ลุ่มทางสังคมที�แตกต่างกนัในชุมชนไดร่้วมมือกนั โดยจะเป็นการเสริมอาํนาจ
ในระดบับุคคล และในระดบักลุ่ม เพื�อสร้างภาพลกัษณ์เชิงบวกของผูสู้งอายุ สร้างความมั�นใจในตนเอง และ
ทาํให้ความรู้สึกเชื�อมั�นในตนเองเขม้แข็งขึ	น ทาํให้ความรู้สึกของการสิ	นหวงัและการรู้สึกโดดเดี�ยวลดลงได ้
ตามแนวคิด “พฤฒพลงั” (Active Ageing) ซึ� งมีองค์ประกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพ ดา้นการมีส่วนร่วม 
และดา้นความมั�นคง หมายถึง การที�ประชากรเจริญวยัขึ	นอย่างมีพลงั คือมีสุขภาพดี มีความมั�นคงทางรายได้
และที�อยู่อาศยั และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม หันมาเน้นการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุที�ไม่ใช่แค่รอรับ
การบริการ และปรับเปลี�ยนแนวทางการทาํงานจากผูใ้ห้บริการ-ผูรั้บบริการไปมีบทบาททั	งการเป็นหุ้นส่วน 
และผูต้ดัสินใจในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ� งหมายถึงสุขภาพในฐานะสุขภาวะองค์รวม  ซึ� งไม่ใช่แค่
เรื�องของการเจ็บป่วยทางร่างกายที�เกี�ยวขอ้งกบัโรคเท่านั	น ตามที�ระบุใน พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. deef 
มาตรา g วา่ “สุขภาพ หมายความถึง ภาวะของมนุษยที์�สมบูรณ์ทั	งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม 
เชื� อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล” เชื�อมโยงวิถีชีวิตในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
สภาพแวดลอ้ม ในการขบัเคลื�อนงานดา้นผูสู้งอายุในชุมชนควรให้ความสําคญักบัการใชทุ้นประเภทต่างๆ 
เช่น ทุนทางสังคม ทุนทางวฒันธรรม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางสัญลกัษณ์ เพื�อเปิดพื	นที�ให้ผูสู้งอายุ
สามารถต่อรองอตัลกัษณ์ความเป็นผูสู้งวยั ในฐานะผูที้�มีศกัดิh ศรี มีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม ดูแล
ตวัเองและผูอื้�นได้ ไม่ใช่ “ผูพ้ึ� งพิง” โดยเนื	อหาในบทนี	 แบ่งออกเป็น  2 ส่วน ประกอบด้วย แนวคิดการ
ส่งเสริมศกัยภาพผูสู้งอายแุบบมีส่วนร่วม แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื�อสามารถเขา้ใจแนวคิดในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุแบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแบบ
องคร์วมของชุมชนชาติพนัธุ์ 
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2. เพื�อสามารถอธิบายแนวคิดในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุแบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแบบ
องคร์วมของชุมชนชาติพนัธุ์ 

 

ประมวลเนื5อหา 

2.1  แนวคิดการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม 

ผูสู้งอายบุางครั	 งถูกมองจากผูอื้�นและอาจรู้สึกว่าตนเองเป็นคนไร้ค่า ตอ้งเผชิญกบัเงื�อนไขทางสังคม

ที�เป็นอุปสรรค เพราะขาดความรู้ในการที�จะรับมือกบัสภาพสังคมเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ซึ�งอาจจะส่งผล

ใหข้าดความมั�นใจในตนเอง และไม่มีแรงจูงใจในการที�จะเขา้ร่วมหรือยนืหยดัต่อสู้ในสังคม ดงันั	น เพื�อที�จะ

ปรับเปลี�ยน “ความสิ	นหวงั” และ “สํานึกเทียม” ที�ผูสู้งอายุเรียนรู้ และกระทบต่อสุขภาวะของผูสู้งอายเุหล่านี	  

จึงควรเสริมอาํนาจใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุดว้ยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุ และอาํนาจในการควบคุมชีวิต

ของตนเอง การเสริมศกัยภาพของผูสู้งอายุจึงมีเป้าหมายเพื�อกระจายอาํนาจที�ดาํรงอยู่ให้เป็นธรรมมากขึ	น 

การเสริมอาํนาจทาํให้กลุ่มทางสังคมที�แตกต่างกันในชุมชนไดร่้วมมือกนั และยงัลดการขาดสิ�งจาํเป็นขั	น

พื	นฐาน และหลีกเลี�ยงการกดทบัของคนกลุ่มหนึ� งต่อคนอีกกลุ่มหนึ�ง (Cox and Parsons, 1994, อา้งใน Lam 

and Lee, 2009: 5) 

การเอื	ออาํนวยให้ผูสู้งอายุเขา้ร่วมและเกี�ยวขอ้ง ทาํให้ความรู้สึกของการสิ	นหวงัและการรู้สึกโดด

เดี�ยวสามารถลดลงได้ ขณะเดียวกันก็สร้างความมั�นใจในตนเอง และทําให้ความรู้สึกเชื�อมั�นในตนเอง

เข้มแข็งขึ	 น อีกทั	 งการเสริมอํานาจผู ้สูงอายุผ่านการเรียนรู้เพื�อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคล และสร้าง

ภาพลักษณ์เชิงบวกของผูสู้งอายุ เมื�อเป็นดังนี	 การเสริมสร้างอาํนาจระดับบุคคล (Individual) ก็ควรจะไป

ด้วยกันกับการเสริมสร้างอํานาจร่วมกันระดับกลุ่ม (Collective) ซึ� งก็จะทําให้สังคมโดยกว้างสร้าง

สภาพแวดลอ้มที�สนบัสนุนการเคารพและความเท่าเทียมของผูสู้งอาย ุ(Lam and Lee, 2009: 4-5) 

องค์การอนามยัโลกได้เสนอแนะเชิงนโยบาย ที�เน้นความสําคญัของแนวคิด “พฤฒพลงั” (Active 

Ageing) ซึ�งมีองคป์ระกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพ ดา้นการมีส่วนร่วม และดา้นความมั�นคง หมายถึง การ

ที�ประชากรเจริญวยัขึ	นอย่างมีพลงั คือมีสุขภาพดี มีความมั�นคงทางรายไดแ้ละที�อยู่อาศยั และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมทางสังคม (องค์การอนามยัโลก, 2002 อา้งใน มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายุไทย, 2560) 

นโยบายและมาตรการสําหรับผูสู้งอายุในประเทศไทยจึงตอ้งมุ่งเน้นการส่งเสริมดา้นสุขภาพ การส่งเสริม
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ด้านคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ และการ

สนบัสนุนใหผู้สู้งอายดุาํรงชีวิตอยา่งมั�นคงและมีศกัดิh ศรี 

การนําแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้ในการส่งเสริมศกัยภาพผูสู้งอายุ มีกรณีศึกษาที�
เกิดขึ	น เช่นในฮ่องกง ที�มีผูสู้งอายุจาํนวนมาก ซึ� งองค์กรพฒันาเอกชนที�ชื�อว่า สังคมฮ่องกงเพื�อผูสู้งอาย ุ
(SAGE) ได้ ทํางานด้านบริการให้แก่ผูสู้งอายุที�ต้องการสวสัดิการสังคม หันมาเน้นการมีส่วนร่วมของ
ผูสู้งอายุที�ไม่ใช่แค่รอรับการบริการ และไดป้รับเปลี�ยนแนวทางการทาํงานจากผูใ้ห้บริการ-ผูรั้บบริการ ไป
เป็นแบบหุ้นส่วน (Partnership) ซึ� งผูสู้งอายุที� เคยถูกมองว่าเป็นผูรั้บบริการ ก็มีบทบาทควบทั	 งการเป็น
หุ้นส่วน (Partners) และผูต้ดัสินใจ (Decision-makers) ดว้ย จากประสบการณ์การทาํงานขององค์กรสังคม
ฮ่องกงเพื�อผูสู้งอายุ พบว่า ผูสู้งอายุเขา้มาเกี�ยวขอ้งอย่างกระตือรือร้นในบทบาทการทาํงานในองค์กรและ
คณะกรรมการต่าง ๆ ทั	งสภาผูใ้ช้บริการ คณะกรรมการจดัการบริการโรงอาหาร แพลตฟอร์มการเรียนรู้
ผูสู้งอายุ และอื�น ๆ การมีส่วนร่วมทั	งหมดเหล่านี	 ช่วยเสริมสร้างสุขภาวะ (Well-being) ของผูสู้งอายุอย่าง
แน่นอน อีกทั	งในระดบัทอ้งถิ�น ผูสู้งอายุก็ดาํเนินงานองค์กรของตนเอง เช่น สมาคมฮ่องกงแห่งประชากร
อาวุโส (The Hong Kong Associations of Senior Citizens) ซึ� งมีบทบาทสําคญัในการกระตุน้ให้รัฐบาลและ
ชุมชนทํางานที�เกี�ยวข้องกับประเด็นผูสู้งอายุด้วย อย่างไรก็ตามยงัคงต้องการการปรับปรุงในเรื�องการ
ตดัสินใจและระดบัการตดัสินใจใหดี้มากขึ	น (Lam and Lee, 2009: 2-3) 

2.2  แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

สุขภาพในฐานะสุขภาวะองคร์วม  ซึ� งไม่ใช่แค่เรื�องของการเจ็บป่วยทางร่างกายที�เกี�ยวขอ้งกบัโรค
เท่านั	น ได้รับการยอมรับในระดบันานาชาติ โดยองค์กรอนามยัโลก กาํหนดว่าสุขภาวะ ประกอบดว้ย สุข
ภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (สุภาพร คชารัตน, 2560: 
2816) ทาํนองเดียวกนั ประเทศไทยก็กาํหนดความหมายสุขภาพคลา้ยคลึงกบัองคก์ารอนามยัโลก โดยระบุ
ใน พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 3 ว่า “สุขภาพ หมายความถึง ภาวะของมนุษยที์�สมบูรณ์ทั	ง
ทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื�อมโยงกนัเป็นองคร์วมอย่างสมดุล” (สํานกังานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ, 2550: 2) ดังนั	 นจากเรื� องสุขภาพ (Health) จึงพัฒนาขยายไปสู่สุขภาวะ (Well-being) ที�
เชื�อมโยงวิถีชีวิตในมิติดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสภาพแวดลอ้ม (สุภาพร คชารัตน, 2560) 

ส่วนในทางปฏิบัติก็พบว่า กระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบยงัช่วยสร้างเสริมสุขภาพ
ผูสู้งอาย ุในแง่ที�สร้างกระบวนการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ(โรคเรื	อรัง) มีการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
ตน และมีโอกาสได้แลกเปลี�ยนความรู้และทศันคติที�ดีต่อการปรับพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั	งสร้างความ
มั�นใจและสัมพนัธภาพที�ดีต่อกลุ่มผูสู้งอายุด้วย ซึ� งเป็นทุนทางสังคมของกลุ่มผูสู้งอายุ (ดวงฤดี ลาศุขะ, 
2562) 
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งานศึกษาของปณิธี บราวน์ (2557) ศึกษาบทบาทของกลุ่มผูสู้งอายุ และการใช้ทุนประเภทต่าง ๆ 
เพื�อขับเคลื�อนงานด้านผูสู้งอายุในชุมชน และการต่อรองนิยามความหมายใหม่ของผูสู้งอายุที�มีบทบาท
ผลกัดันงานผูสู้งอายุในชุมชน งานศึกษานี	 เสนอว่ากลุ่มผูสู้งอายุใช้ทุนทางสังคม เช่น เครือข่ายทางสังคม 
ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์กบัผูป้ระกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานในทอ้งถิ�น ความสัมพนัธ์ฉันทเ์ครือ
ญาติ หรือความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื�อนบา้น ทุนทางวฒันธรรม เช่น ความรู้ดา้นวิชาชีพ และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางสัญลกัษณ์ เพื�อนาํมาสร้างกลุ่มผูสู้งอาย ุซึ�งทาํหนา้ที�ขบัเคลื�อนงานดา้นผูสู้งอายุ
ในชุมชน และทาํประโยชน์ให้กับสังคม การเขา้มามีบทบาททางสังคมของกลุ่มผูสู้งอายุในชุมชนได้เปิด
พื	นที�ให้ผูสู้งอายุสามารถต่อรองอตัลกัษณ์ความเป็นผูสู้งวยั ในฐานะ ผูที้�มีศกัดิh ศรี มีคุณค่าต่อครอบครัว 
ชุมชนและสังคม ดูแลตวัเองและผูอื้�นได ้ไม่ใช่ “ผูพ้ึ�งพิง” ตวัอย่างเช่น กลุ่มผูสู้งอายุไดอ้อกไปเยี�ยมผูสู้งอายุ
ที�เป็นผูป่้วยติดเตียง หรือช่วยดูแลผูสู้งอายุที�ลูกหลานเดินทางไปอาศยัและทาํงานต่างจงัหวดั การศึกษานี	 จึง
ตอ้งการชี	ให้เห็นว่าผูสู้งอายพุยายามปรับตวัและสร้างนิยามความหมายใหม่ของความเป็นผูสู้งอายภุายใตก้าร
เปลี�ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในสังคมไทย และการรวมกลุ่มของผูสู้งอายเุพื�อขบัเคลื�อนงานดา้นผูสู้ง
วยัในชุมชนจึงเป็นอีกรูปแบบหนึ� งที�ผูสู้งอายนุาํมาใชเ้พื�อก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายระดบั เช่น ต่อตนเอง 
ครอบครัว ผูสู้งอายุดว้ยกนัเอง และสังคม รวมทั	งยงัเป็นเครื�องมือในการต่อรองอตัลกัษณ์และเปิดโอกาสให้
กลุ่มผูสู้งอายุได้มีบทบาทและพื	นที�ในสังคม นอกจากนี	  การศึกษานี	 ยงัเสนอให้ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
ผูสู้งอายุในชุมชน เพราะกลุ่มผูสู้งอายุสามารถช่วยเหลือกนัและทาํกิจกรรมที�ส่งเสริมสุขภาวะให้กบัตนเอง 
ครอบครัวและชุมชนไดใ้นระดบัที�แตกต่างกนัตามความสามารถ สุขภาพและอายุของผูสู้งอายุ ดงันั	นคนใน
ชุมชน และเจา้หนา้ที�รัฐทุกฝ่ายในทอ้งถิ�นควรร่วมมือกนัสนบัสนุนการรวมกลุ่มของผูสู้งอาย ุและชุมชนควร
เป็นหลกัในการดูแลผูสู้งอายุ โดยผลกัดนังานดา้นผูสู้งอายุบนพื	นฐานความตอ้งการของผูสู้งอายุในชุมชน 
อีกทั	งการกาํหนดนโยบายเกี�ยวกบัผูสู้งอายคุวรคาํนึงถึงความหลากหลายของผูสู้งอายุดว้ย เช่น สุขภาพ อาย ุ
สถานภาพทางเศรษฐกิจ และเพศภาวะ 

สรุปประเด็นสําคัญในบท 

1.   แนวคิดในการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุแบบองค์รวมและมีส่วนร่วมของชุมชนชาติพนัธุ์พบว่าผูสู้งอายุ
ไดรั้บการดูแลสุขภาพที�ครอบคลุมในทุกมิติและเป็นแบบองคร์วม ทั	งดา้นสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม
และเศรษฐกิจ โดยเนน้การนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ทั	งความรู้ดา้นสมุนไพร ความรู้ดา้นอาหาร การขบัลาํนาํ
หรือบทกวี ความรู้เกี�ยวกับงานฝีมือ ประเพณีและพิธีกรรมตามความเชื�อ มาใช้ในการดูแลสุขภาพ
ผูสู้งอายแุบบองคร์วม ทาํใหผู้สู้งอายแุละชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุ

2.  แนวคิดในการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุควรวางอยู่บนฐานของการผสมผสานความรู้พื	นบา้นกบัความรู้
สมยัใหม่ในการดูแลสุขภาพและรักษาโรค 
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3.  การดูแลสุขภาพแบบองคร์วมตอ้งรวมมิติทางเศรษฐกิจและสังคม โดยยอมรับบทบาทและศกัยภาพของ
ผูสู้งอายใุนการทาํงานหรือมีส่วนร่วมในการผลิตทางเศรษฐกิจของครัวเรือนตามศกัยภาพ 
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ชุดบทเรียนที� 3 
ขั5นตอนและวธีิการดําเนินงานในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมในการดูแล

สุขภาพแบบองค์รวมของชุมชนชาติพนัธ์ุ 

 

ขั	นตอนและวิธีการดาํเนินงานในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุแบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแบบ
องคร์วมของชุมชนชาติพนัธุ์ เป็นการส่งเสริมให้ผูสู้งอายุมีอาํนาจตดัสินใจในการเลือกวิธีการดูแลสุขภาพ 
การดาํเนินการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และการประเมินผล เนื�องจาก
ผูสู้งอายุในชุมชนถือเป็น “ผูรู้้” เกี�ยวกบัภูมิปัญญาทอ้งถิ�น เช่น สมุนไพรเพื�อการดูแลสุขภาพ ความรู้ด้าน
อาหาร การขบัลาํนาํหรือบทกวี และความรู้เกี�ยวกบังานฝีมือ มาใชใ้นการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุแบบองคร์วม 
ทาํให้ผูสู้งอายุและชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ นอกจากนี	  ยงัมีการผสมผสานความรู้พื	นบา้นกบั
ความรู้สมัยใหม่ในการดูแลสุขภาพและรักษาโรค และการเชื�อมโยงกับมิติทางเศรษฐกิจและสังคม โดย
ยอมรับบทบาทและศกัยภาพของผูสู้งอายใุนการทาํงานหรือมีส่วนร่วมในการผลิตทางเศรษฐกิจ และบทบาท
ทางสังคม 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื�อสามารถเขา้ใจขั	นตอนและวิธีการดาํเนินงานในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุแบบมีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพแบบองคร์วมของชุมชนชาติพนัธุ์ 

2. เพื�อสามารถอธิบายขั	นตอนและวิธีการดาํเนินงานในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายแุบบมีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพแบบองคร์วมของชุมชนชาติพนัธุ์ 

ประมวลเนื5อหา 

ในขั	นตอนและวิธีการดาํเนินงานในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุแบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมของชุมชนชาติพนัธุ์นั	น เน้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การวางแผน การดาํเนินการ และการ
ประเมินผลในการเลือกวิธีการดูแลรักษาสุขภาพของผูสู้งอายุ การมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้
พื	นบา้นในการดูแลสุขภาพและการรักษาโรคของผูสู้งอายุ การมีส่วนร่วมทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเน้น
ศกัยภาพของผูสู้งอายุ ซึ� งเป็นผูมี้ทกัษะและความรู้ทางวฒันธรรมในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื�อให้
ผูสู้งอายจุะไดม้องเห็นคุณค่าของตนเองต่อครอบครัวและชุมชน 
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ขั	นตอนและวิธีการดาํเนินงานในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายแุบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวมที�สาํคญั ไดแ้ก่ 

1) ส่งเสริมให้ผูสู้งอายุมีอาํนาจตดัสินใจในการเลือกวิธีการดูแลสุขภาพ การดาํเนินการ การถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม และการประเมินผล  

2) หากผูสู้งอายตุดัสินใจเลือกวิธีการในการดูแลสุขภาพและรักษาโรคดว้ยการผสมผสานความรู้พื	นบา้นกบั
ความรู้สมยัใหม่ ควรชี	 ให้เห็นว่าความรู้พื	นบา้นก็มีคุณค่าและควรไดรั้บการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ� งใน
การดูแลสุขภาพของผูสู้งอาย ุควบคู่ไปกบัความรู้สมยัใหม่ 

3) ในดา้นสุขภาพทางกาย ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพผูสู้งอายุดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและการพึ�งตนเอง 
ไดแ้ก่ การใชส้มุนไพรและการใชค้าถารักษาโรค การกินอาหารพื	นบา้นที�หาเอาเองไดต้ามฤดูกาล  

4) ในดา้นสุขภาพจิต เปิดพื	นที�ให้ผูสู้งอายมีุกิจกรรมการถ่ายทอดให้กบัคนรุ่นใหม่ เช่น การขบัลาํนาํ ความรู้

ดา้นสมุนไพร งานหตัถกรรม ทาํใหผู้สู้งอายไุดผ้อ่นคลาย และมีความสุข รู้สึกตนเองมีคุณค่า 

5) ในดา้นเศรษฐกิจ ยอมรับบทบาทและศกัยภาพของผูสู้งอายใุนการทาํงานหรือมีส่วนร่วมใน การหารายได้
ใหก้บัตนเองและครอบครัว ที�ผูสู้งอายุสามารถใชค้วามรู้และทกัษะของตนเองเช่น การเขา้ร่วมกลุ่มอาชีพ
เพื�อสร้างทางเลือกดา้นอาชีพใหก้บัผูสู้งอายแุละการเตรียมความพร้อมเขา้สู่สังคมสูงวยั  

6) ในด้านสังคม จดักิจกรรมให้ผูสู้งอายุถ่ายทอดความรู้พื	นบา้นของตนเองให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ใน
ชุมชน การถ่ายทอดองคค์วามรู้ทางวฒันธรรม เช่น คาํสอนหรือคติเตือนใจในการใชชี้วิต ภาษา ประเพณี 
พิธีกรรม และทกัษะในการใชชี้วิต ทาํใหผู้สู้งอายรูุ้สึกวา่ตวัเองมีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อครอบครัว  

สรุปประเด็นสําคัญในบท 

1.  ขั	นตอนและวิธีการดาํเนินงานในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุแบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวมของชุมชนชาติพันธุ์ เน้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน การดําเนินการ และการ
ประเมินผลในการเลือกวิธีการดูแลรักษาสุขภาพของผูสู้งอาย ุ 

2.  เนน้การมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองคค์วามรู้พื	นบา้นในการดูแลสุขภาพและการรักษาโรคของผูสู้งอาย ุ

3.  เน้นการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุในการมีอาํนาจตดัสินใจในการเลือกวิธีการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน
ความรู้พื	นบา้นกบัความรู้สมยัใหม่ 
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4.  เน้นการมีส่วนร่วมทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเน้นศกัยภาพของผูสู้งอายุ ซึ� งเป็นผูมี้ทกัษะและความรู้
ทางวฒันธรรมในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้านศิลปหัตถกรรมและการทาํการเกษตรเพิ�มรายได ้
เพื�อใหผู้สู้งอายจุะไดม้องเห็นคุณค่าของตนเองต่อครอบครัวและชุมชน 
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ชุดบทเรียนที� 4 
บทบาทของผู้หญิงชาตพินัธ์ุกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม 

ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
 

เนื�องจากการดูแลผูสู้งอายุส่วนใหญ่เป็นบทบาทของผูห้ญิง ในบางพื	นที�ที�มีผูน้าํสตรีที�เขม้แข็งไดมี้
กิจกรรมในการส่งเสริมศกัยภาพผูสู้งอาย ุเนน้การมีส่วนร่วมของผูสู้งอายทีุ�ไม่ใช่แค่รอรับการบริการ แต่เป็น
แบบมีส่วนร่วม สร้างความมั�นใจ และทาํให้ความรู้สึกเชื�อมั�นในตนเองว่ามีคุณค่าต่อสังคม และเป็นการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม ที�หมายถึง“ภาวะของมนุษยที์�สมบูรณ์ทั	งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม 
เชื�อมโยงกนัเป็นองคร์วมอย่างสมดุล” (สํานกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2550: 2) และยงัเชื�อมโยง
วิถีชีวิตในมิติดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสภาพแวดลอ้ม เป้าหมายของบทนี	ตอ้งการใหเ้ขา้ใจบทบาท
ของผูห้ญิงชาติพนัธุ์กบัการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุแบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแบบองคร์วมของชุมชน
ชาติพนัธุ์  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื�อสามารถเขา้ใจขั	นตอนและวิธีการดาํเนินงานในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุแบบมีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพแบบองคร์วมของชุมชนชาติพนัธุ์ 

2. เพื�อสามารถอธิบายขั	นตอนและวิธีการดาํเนินงานในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายแุบบมีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพแบบองคร์วมของชุมชนชาติพนัธุ์ 

ประมวลเนื5อหา 

บทบาทของผูห้ญิงชาติพนัธุ์กบัการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุแบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมของชุมชนชาติพนัธุ์ที�สําคญัคือ ในระดบัครอบครัวผูห้ญิงมีบทบาทสําคญัในการดูแลความเป็นอยู่
และสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว ในระดบัชุมชน ส่วนใหญ่บทบาทการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนก็
ถูกมองว่าเป็นของผูห้ญิง จาํนวนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม. ก็มีสัดส่วนของ
ผูห้ญิงมากกว่าผูช้าย และมีการแบ่งงานกนัทาํตามเพศภาวะที�ชดัเจนระหว่าง อสม. ผูห้ญิงและ อสม. ผูช้าย 
นอกจากนี	  ยงัมีกลุ่มผูน้ําสตรีที�มีบทบาทสําคัญในชุมชนในการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ และ
ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกทั	งรัฐและเอกชนในการสนบัสนุนการจดักิจกรรม 



ผูห้ญิงชาติพนัธุก์บัการส่งเสรมิศกัยภาพผูส้งูอายแุบบมีส่วนรว่มในการดแูลสขุภาพแบบองคร์วม 

 

20 

 

สรุปประเด็นสําคัญในบท 

1.  ผูห้ญิงชาติพนัธุ์ถูกคาดหวงับทบาทตามเพศภาวะ ให้ทาํหน้าที�ในการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของ
คนในครอบครัว โดยเฉพาะการดูแลผูสู้งอายุ ซึ� งบทบาทการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวของ
ผูห้ญิงไดข้ยายไปสู่บทบาทในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 

2.  ผูห้ญิงมีบทบาทในการส่งเสริมการรวมกลุ่มผูสู้งอายุ โดยให้ผูสู้งอายมีุส่วนร่วมออกแบบกิจกรรมในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง การตั	งกองทุนสําหรับผูสู้งอายุ และการประสานงานเพื�อหาทุนสนับสนุนจาก
องคก์รภายนอก 

3.  ผูห้ญิงมีบทบาทเป็นสื�อกลางในการประสานสัมพนัธ์และจดักิจกรรมเพื�อให้เกิดความเขา้ใจและการ
ยอมรับระหว่างผูสู้งอายุกับเครือญาติลูกหลาน ทาํให้ผูสู้งอายุเห็นคุณค่าของตนเอง และมีบทบาทใน
กิจกรรมของชุมชน 

4.  ผูห้ญิงมีบทบาทในการใช้สื�อสมยัใหม่อินเทอร์เน็ตในการหาความรู้เพิ�มเติมในการดูแลสุขภาพให้กับ
ผูสู้งอาย ุ 

5.   ผูห้ญิงมีบทบาทในการเป็นตวักลางในการสื�อสารให้กบัผูสู้งอายุ เนื�องจากผูสู้งอายุผูห้ญิงส่วนใหญ่มกั
ไม่ไดเ้รียนหนังสือ เช่น การใช้สัญลกัษณ์ง่ายๆ เพื�อสื�อสารในการแยกซองยา ช่วยแปลภาษาเวลาที�ตอ้ง
ไปโรงพยาบาล โดยเฉพาะในกรณีที�ตอ้งอยูโ่รงพยาบาลเพื�อผา่ตดั 
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ชุดบทเรียนที� 5 
การศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในมมุมองเพศภาวะ 

 

ในกระบวนการถ่ายทอดองคค์วามรู้ในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุแบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

แบบองค์รวม ซึ� งผูห้ญิงชาติพนัธุ์เป็นผูมี้บทบาทหลกั นอกจากการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกับการดูแลสุขภาพ

ผูสู้งอายุแบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแลว้ ควรมีการสอดแทรกวิธีการศึกษาวิจยัเชิง

ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในมุมมองเพศภาวะ หรือแนวสตรีนิยม (Feminist Participatory Action Research) 

ซึ� งมิไดจ้าํกดัเพียงแนวคิดที�มุ่งไปที�การวิพากษก์ารกดทบัทางเพศภาวะ การกีดกนัทางเพศ และปิตาธิปไตย 

ซึ� งกระทาํต่อเพศที�ไม่ใช่เฉพาะเพศหญิงเท่านั	น แต่หมายรวมถึงทุกเพศที�ไดรั้บการปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม

ในสังคม ซึ�งมกักดทบัซอ้นหลายชั	น เช่น ความสูงวยั ฐานะทางเศรษฐกิจ สถานะทางสังคม  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื�อสามารถเขา้ใจขั	นตอนและวิธีการดาํเนินงานในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุแบบมีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพแบบองคร์วมของชุมชนชาติพนัธุ์ที�มีมุมมองเพศภาวะ 

2. เพื�อสามารถอธิบายขั	นตอนและวิธีการดาํเนินงานในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายแุบบมีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพแบบองคร์วมของชุมชนชาติพนัธุ์ที�มีมุมมองเพศภาวะ 

ประมวลเนื5อหา 

ในการศึกษาเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในมุมมองเพศภาวะหรือแนวสตรีนิยมนั	นตอ้งการให้ผู ้
ศึกษาและหรือผูถู้กศึกษาได้ตระหนักถึงการกดทบัและความไม่เป็นธรรมทางเพศที�เกิดขึ	นในสังคม ซึ� ง
แตกต่างจากการศึกษาในแนวอื�นที�มักให้ภาพเหมารวมทางเพศ มองความเป็นเพศที�แฝงอยู่ภายใต้ความ
สูงอายุที�คิดว่ามีความตอ้งการเหมือนๆ กนั ส่งผลต่อนโยบายทางสวสัดิการทางสังคมที�เน้นแต่ภาพรวม ทาํ
ให้ไม่สามารถแก้ปัญหาที�ถูกจุดได้  ตวัอย่างเช่น ผูสู้งอายุหญิงในบางชาติพนัธุ์ยงัไม่ตระหนักถึงสุขภาพ
เฉพาะของผูห้ญิง เนื�องจากแนวคิดทางวฒันธรรมที�เกี�ยวกับเรื� องร่างกายและเพศวิถี ที�มองว่าการเปิดเผย
อวยัวะเพศเป็นเรื�องน่าอบัอาย ทาํให้ปิดกั	นโอกาสในการเขา้ถึงการดูแลสุขภาพทางเพศ ในบางชาติพนัธุ์มี
วฒันธรรมที�ให้ความสําคญักบัชายเป็นหลกั โดยเฉพาะการเป็นผูน้าํ ทาํให้ผูห้ญิงขาดความมั�นใจในการมี
ส่วนร่วมทุกขั	นตอน ตั	งแต่การวางแผน การตดัสินใจ การดาํเนินการ และการติดตามประเมินผล และไม่มี
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ความมั�นใจในองค์ความรู้ที�มาจากประสบการณ์ของผูห้ญิง เช่น องคค์วามรู้ดา้นสมุนไพร การดูแลสุขภาพ 
การรักษาพยาบาล 

ดงันั	น ในกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จึงเปิดโอกาสให้กลุ่มผูสู้งอายุได้มีส่วนร่วมตั	งแต่การ

ระดมความคิดเกี�ยวกบัประเด็นในการศึกษา คน้หาปัญหา และแนวทางแกไ้ข เป็นกระบวนการแลกเปลี�ยน

เรียนรู้ เพื�อให้มองทะลุปัญหาที�มีฐานคิดจากอคติทางสังคมวฒันธรรมที�ปิดกั	นศกัยภาพของกลุ่มผูสู้งอายุใน

การส่งเสริมศกัยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ชี	 ให้เห็นการกดทบัหรือการเลือกปฏิบติัทางเพศที�

เกิดขึ	นจากนโยบายหรือวิถีปฏิบติัที�ปิดกั	นการเขา้ถึงการให้บริการของรัฐ การปิดกั	นศกัยภาพของผูสู้งอายุ

ดว้ยอคติทางเพศและวยั มองว่าผูสู้งอายุเป็นผูอ่้อนแอ พึ�งพิงทางเศรษฐกิจและแรงงาน ที�ทบัซ้อนกบัเพศ

ภาวะ ทาํให้ไม่ได้รับรู้ความตอ้งการของสิ�งที�ผูสู้งอายุตอ้งการอย่างแท้จริง เพื�อเป็นการเสริมอาํนาจและ

ศกัยภาพของผูสู้งอายุทั	งผูห้ญิงหรือผูถู้กกดทบัเพศต่างๆ ให้ตระหนักถึงศกัยภาพและปรับทศันคติทางเพศ

และวยัใหเ้กิดความภาคภูมิใจหรือใหคุ้ณค่ากบัตวัเองเพื�อร่วมมือกนัพฒันาชุมชนของตน  

สรุปประเด็นสําคัญในบท 

1. การศึกษาเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในมุมมองเพศภาวะหรือแนวสตรีนิยมนั	นเปิดโอกาสให้ผูศึ้กษา
และหรือผูถู้กศึกษาไดต้ระหนกัถึงการกดทบัและความไม่เป็นธรรมทางเพศที�เกิดขึ	นในสังคม 

2. เปิดโอกาสให้กลุ่มผูสู้งอายุไดมี้ส่วนร่วมตั	งแต่การระดมความคิดเกี�ยวกบัประเด็นในการศึกษา คน้หา
ปัญหา และแนวทางแก้ไข เพื�อให้มองทะลุปัญหาที�มีฐานคิดจากอคติทางสังคมวฒันธรรมทีซ้อนทับ
ระหว่างเพศและวยั ซึ� งปิดกั	นศกัยภาพของกลุ่มผูสู้งอายุในการส่งเสริมศกัยภาพของตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน 
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ภาคผนวก 
แนวคําถาม 

ในการวัดการเปลี�ยนแปลงในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ ก่อนและหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  

 
คําชี5แจง : แนวคาํถามนี	 ใช้สําหรับเก็บขอ้มูลเพื�อวดัการเปลี�ยนแปลงดา้นสุขภาพแบบองค์รวม โดยให้เก็บ
ขอ้มูลทั	งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (การสัมภาษณ์) โดยแยกเป็นจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมและผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วม 
อยา่งนอ้ย 15 คน 
 
เกณฑ์การให้คะแนนต่อคาํถามดา้นล่าง ไดแ้ก่ มาก, ปานกลาง, หรือ น้อย (แยกเป็นจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมและผู ้
ไม่ไดเ้ขา้ร่วม อยา่งนอ้ย 15 คน) 
 
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (เช่น กิจกรรมสมุนไพร กิจกรรม “อึธา”) 

ขอ้ที� คาํถาม มาก 
(กี�คน) 

ปาน
กลาง 
(กี�คน) 

นอ้ย 
(กี�
คน) 

1 ดา้นสุขภาพกาย เช่น มีอาการปวดเมื�อยกลา้มเนื	อ มีอาการปวดหวัเข่า มี

อาการปวดแขน 

   

2 ดา้นสุขภาพจิต เช่น มีความเครียด มีภาวะซึมเศร้า อารมณ์หงุดหงิด มี

ความทุกขใ์จ 

   

3 ดา้นสังคมและวฒันธรรม เช่น ไดพ้บปะเพื�อน ไดพ้บเพื�อนใหม่ มีความ

สนิทสนมกบัเพื�อน ๆ มีความใกลชิ้ดกบัเพื�อน ๆ ไดแ้ลกเปลี�ยนความรู้

เรื�องสมุนไพร การร้องเพลงพื	นบา้น/ขบับทกวีพื	นบา้น 

   

4 ดา้นเศรษฐกิจ เช่น มีช่องทางหารายไดจ้ากสมุนไพรในทอ้งถิ�น งาน

หตัถกรรม หรืออาหาร 
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หลังเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (เช่น กิจกรรมสมุนไพร กิจกรรม “อึธา”) 
ขอ้ที� คาํถาม มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย 

1 การเปลี�ยนแปลงดา้นสุขภาพกาย เช่น อาการปวดเมื�อยกลา้มเนื	อลดลง 

อาการปวดหวัเข่าลดลง อาการปวดแขนลดลง 

   

2 การเปลี�ยนแปลงดา้นสุขภาพจิต เช่น มีความสุข ความเครียดลดลง 

อารมณ์ดี มีความภูมิใจในตวัเอง 

   

3 การเปลี�ยนแปลงดา้นสังคมและวฒันธรรม เช่น ไดพ้บปะเพื�อน ไดพ้บ

เพื�อนใหม่ มีความสนิทสนมกบัเพื�อน ๆ มีความใกลชิ้ดกบัเพื�อน ๆ ได้

แลกเปลี�ยนความรู้เรื�องสมุนไพร การร้องเพลงพื	นบา้น/ขบับทกวี

พื	นบา้น 

   

4 การเปลี�ยนแปลงดา้นเศรษฐกิจ เช่น มีช่องทางหารายไดจ้ากสมุนไพรใน

ทอ้งถิ�น งานหัตถกรรม หรืออาหาร 

   

 

 
 
 


