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บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะพฤติกรรมการรักษาสุขภาพตนเองของผู้สงู อายุชน
เผ่า ( จีนยูนนาน,มูเซอ,ไทใหญ่ ) ในเขตพื ้นที่เทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทัง้
การเปรี ยบเทียบและหาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมรั กษาสุขภาพตนเอง โดยรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีสว่ นร่ วม จากกลุม่ เป้าหมายผู้สงู อายุชนเผ่า จํานวน 35 คน ในด้ านพฤติกรรม
การบริ โภค พฤติกรรมการออกกําลังกาย พฤติกรรมการพักผ่อน และพฤติกรรมการปฏิบตั ิตนยามเจ็บป่ วย ซึ่ง
เป็ นพฤติกรรมที่ เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการรั กษาสุขภาพ
ตนเองของผู้สูงอายุชนเผ่ามีการดูแลตนเองค่อนข้ างดี พฤติกรรมเปรี ยบเทียบพบว่ามีความแตกต่างกันในบาง
ประเด็นของพฤติกรรมการบริ โภคและพฤติกรรมการปฏิ บัติตนยามเจ็บป่ วย ควรดําเนิ นการเชิ งนโยบายโดย
ภาครัฐ คือ เทศบาลตําบลหนองบัว ในด้ านการส่งเสริ มพฤติกรรมการรักษาสุขภาพผู้สงู อายุให้ มีสขุ ภาพที่ดีและ
ยืนยาวต่อไป
คําสําคัญ : พฤติกรรมการรักษาสุขภาพ,ผู้สงู อายุชนเผ่า,แนวทางการส่งเสริ มพฤติกรรมรักษาสุขภาพ

ABSTRACT
The objective of this research was to study the self-care behaviors of elderly tribes. (Haw
Chinese,Lahu people, Taiyai) in Nhongbua Sub district Municipality, Chaiprakarn District, Chiangmai
Province and to compare and to develop the guidelines on the health promotion behaviors. The data
collection and the analysis of the data came from an in-depth interviewing and the participatory
observation on 35 elderly ethnic-tribe people. The interviewing and the observation were made on the
aspects of food consumption, physical exercise, rest and relaxation, and the practice when they were
encountering illness that being direct impact on the elderly health conditions. According to the study,
it was found that the self-care behaviors of elderly tribes was considered to be good. Comparatively,
some of the behaviors such as food consumption behavior and practice when countering illness
differed by the ethnic- tribes. Nhongbua Municipality should have the policy implementation to
promote self-care for long life span of the elderly tribes.
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คํานํา
เทศบาลตําบลหนองบัวในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลคุณภาพชีวิต ที่ อยู่ใกล้ ชิดประชาชนมาก
ที่สดุ จะไม่สามารถดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา นโยบาย โครงการ กิจกรรม หรื อแม้ แต่วางแผน
งานใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับผู้สูงอายุให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสมได้ เลย หากปราศจากซึ่งการรั บทราบหรื อรั บรู้ ข้ อมูล
ภาวะสุขภาพตลอดจนพฤติกรรมการดูแลรั กษาสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ โดยในการ
ประเมินหาสถานะสุขภาพและดูแลสุขภาพ นวพรรณ จารุ รักษ์ และคณะ ( 2546 ) สามารถมีวิธีการดําเนินการ
โดยแบ่งเป็ นขันตอนสํ
้
าคัญ 4 ขัน้ ตอน คือ ตรวจประเมินหาสถานะสุขภาพ วิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ การส่งเสริ ม การดูแลรักษาสุขภาพ วิเคราะห์ความคุ้มค่าและคุณค่าในเรื่ องของการดูแลบําบัด ซึง่ ในการ
ดําเนินการดังกล่าวข้ างต้ น จะเป็ นการลดปั ญหาด้ านสุขภาพของประชากร รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพเพื่อหาวิธีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อส่งเสริ มให้ ประชากรมีพฤติกรรมในการเอาใจใส่ดแู ลสุขภาพ
และสามารถนํามาเป็ นแนวทางในการสร้ างยุทธศาสตร์ การดูแลสุขภาพแก่ประชาชน อย่างมีแบบแผน มีคณ
ุ ภาพ
และประสิทธิ ภาพ พฤติกรรมการรั กษาสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ เป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ
โดยตรง ผู้ศกึ ษาเป็ นผู้ปฏิบตั ิงานในสํานักปลัดสังกัดเทศบาลตําบลหนองบัว ซึง่ มีหน้ าที่รับผิดชอบงานผู้สงู อายุ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ( 7 ) ส่งเสริ มการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ จึงมีความจําเป็ นต้ องมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการรั กษาสุขภาพ
ตนเองของผู้สงู อายุชนเผ่า ( จีนยูนนาน,มูเซอ,ไทใหญ่ ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลตําบลหนองบัว เป็ นองค์กร
ปกครองท้ องถิ่ น ชายแดนติด กับประเทศพม่า มีการเดินทางข้ ามพรมแดนอยู่ตลอดเวลา วิรั ตน์ คําศรี จันทร์
(2551) กล่าวว่า การย้ ายถิ่น และการผสมผสานทางสังคมประชากร ก่อให้ เกิดความหลากหลายเชิงเชือ้ ชาติ
วัฒ นธรรม ความเชื่ อ ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ วิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ แ ตกต่ า งกัน ไป ตามความเชื่ อ ความเคยชิ น
( Habituation ) การเรี ยนรู้ แบบมีเงื่อนไข( Conditioned Reflex )การลองผิด ลองถูก( Trail and error learning )
การฝั งใจ ( Imprinting ) การใช้ เหตุผล ( Reasoning ) จะส่งผลต่อพฤติกรรมการรักษาสุขภาพตนเองของ
ผู้สูง อายุช นเผ่ าที่ อ าศัย อยู่ใ นเขตเทศบาลตํ าบลหนองบัว เช่ น จี น ยูน นาน มูเ ซอ ไทใหญ่ โดยศึก ษาจาก
พฤติกรรมการรักษาสุขภาพตนเอง ด้ านพฤติกรรมการบริ โภค พฤติกรรมการออกกําลังกาย พฤติกรรมการพักผ่อน
พฤติกรรมการปฏิบตั ิตนยามเจ็บป่ วย ซึง่ ผู้ศกึ ษาเห็นว่าพฤติกรรมการรักษาสุขภาพตนเองของผู้สงู อายุเป็ นหัวใจ
สําคัญที่จะส่งผลต่อสภาวะสุขภาพของผู้สงู อายุโดยตรง ด้ วยผู้สงู อายุเป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคณ
ุ ค่าอย่างยิ่งต่อ
ครอบครัวและสังคม ควรได้ รับการดูแลส่งเสริ มสุขภาพให้ มีความแข็งแรง ดํารงชีวิตได้ อย่างเป็ นปกติสขุ ดังนัน้
การศึก ษาครั ง้ นี จ้ ึง ตัง้ วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จัย ไว้ เ พื่ อศึก ษาลัก ษณะพฤติ ก รรมการรั ก ษาสุข ภาพ เปรี ย บเที ย บ
พฤติกรรมการรักษาสุขภาพ และหาแนวทางพัฒนาการรักษาสุขภาพ ผลการศึกษาครัง้ นี ้จะสามารถนําไปใช้ เป็ น
ข้ อมูลในการดําเนินงานการจัดบริ การ การส่งเสริ มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบล
หนองบัวให้ มีภาวะสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาวในลําดับต่อไป
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วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นี ้เก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก ( In – depth interview ) ซึง่ ได้ มาจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องซึง่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและกรอบ
แนวคิดโดยสร้ างแบบสัมภาษณ์ปลายเปิ ด ( Opened – ends interview ) เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลตามแนวคําถาม
และข้ อ มูล ส่ว นบุ ค คลที่ ร ะบุไ ว้ ใ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นครั ง้ นี ้ รวมทัง้ การสัง เกตแบบมี ส่ วนร่ วม ( Participatory
observation ) (สมศักดิ์ ศรี สนั ติสขุ , 2552 ) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สงู อายุชนเผ่า จํานวน 35 คน มีการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่ องมือโดยผู้เชี่ยวชาญได้ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ( Content validity ) ของเครื่ องมือแล้ ว
ผู้ศึกษาได้ ดําเนินการแก้ ไขปรั บปรุ งแนวทางการสัมภาษณ์ ให้ มีความเหมาะสม ได้ ให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจดู
ความถูกต้ องเพื่อหาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการรักษาสุขภาพก่อนนําไปสัมภาษณ์

ผลการศึกษา

เทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่มีพืน้ ที่
รั บผิดชอบครอบคลุม 10 หมู่บ้าน มีพืน้ ที่กว้ างขวางถึง 83.33 ตารางกิโลเมตรประชากร จํ านวน 11,902 คน
ครัวเรื อน 4,340 หลังคาเรื อน ประชากรผู้สงู อายุที่มีสถานะทางทะเบียนในเขตพื ้นที่รับผิดชอบ จํานวน 844 คน
คิ ด เป็ นร้ อยละ 7.09 ของประชากรรวมทัง้ หมด และมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม มากขึ น้ ทุก ปี มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น
โบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย มี
สถานที่ศกึ ษาสังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในเขตพื ้นที่จํานวน 6 โรงเรี ยน ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กก่อนวัยเรี ยนที่อยู่ในสังกัดของเทศบาล จํานวน 4 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลในเขตพื ้นที่ จํานวน
4 แห่ง มีความหลากหลายทางเชื ้อชาติและภาษา เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ชายแดนการศึกษาครัง้ นี ้จากกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นผู้สูงอายุแต่ละชนเผ่า จํานวน 3 ชนเผ่า จํานวน 35 คน ทังหมดไม่
้
ได้ เรี ยนหนังสือ อ่านและเขียนภาษาไทย
ไม่ได้ ผู้ศกึ ษาจึงจําเป็ นต้ องมีผ้ ชู ่วยแปลภาษาพื ้นถิ่นของแต่ละชนเผ่า ในชนเผ่าจีนยูนนานหรื อ จีนฮ่อ มีนางสาว
หลีฟัง แซ่หลี่ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝาง เป็ นผู้ช่วยแปลและสื่อความหมาย ในชนเผ่ามูเซอหรื อลาหู่ ผู้นํา
ป๊ อกป่ าเกี๊ยะ นายจะโบ จะจู และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้ านถํ ้าง๊ อบ นางจิตรา ทวีอภิรดีสวัสดิ์ เป็ นผู้ช่วย
แปลและสื่อความหมายตามแบบสัมภาษณ์แล้ วนํามาจัดทําตารางสรุ ปวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาลักษณะพฤติกรรมการรักษาสุขภาพตนเองของผู้สงู อายุชนเผ่า ( จีนยูนนาน, มูเซอ,ไทใหญ่ )
ในเขตพื ้นที่เทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
1. พฤติกรรมการบริ โภค พบว่า มีการทานอาหารที่หลากหลาย ทัง้ เนื ้อสัตว์ ปลา เนื ้อ ผลไม้
ผัก ทานอาหารครบ 3 มื ้อ บริ โภคผักมากกว่าเนื ้อสัตว์ ไม่เน้ นเนื ้อสัตว์เนื่องมาจากสุขภาพของฟั นบดเคี ้ยวได้ ไม่ดี
ทานอาหารที่ออ่ นและย่อยง่าย รับประทานอาหารที่แปรรู ปจากถัว่ หรื อผลิตภัณฑ์จากถัว่ ทดแทนเนื ้อสัตว์ ไม่ดื่ม
เหล้ า ไม่สบู บุหรี่ นํ ้าดื่มจากโรงงานผลิตนํ ้าดื่ม หรื อไม่ก็มาจากการต้ มกับชาสําหรับดื่มโดยเฉพาะผู้สงู อายุชนเผ่า
มูเซอ ในหมูท่ ี่ 6 เนื่องจากที่ตงในหมู
ั้
บ่ ้ านอยู่ในหุบเขาส่งผลให้ อากาศเย็นสบายตลอดปี ปลูกผักปลอดสารพิษไว้
สําหรับรับประทานเอง ในช่วงเข้ าพรรษา ชนเผ่าไทใหญ่จะงดเว้ นเนื ้อสัตว์ ถือศีล 8 รับประทานอาหาร 2 มื ้อ ใน
วันพระ
2. พฤติกรรมการออกกําลังกาย พบว่า ใช้ วิธีการเดินออกกําลังกายช่วง เช้ า – เย็น ครัง้ ละ 30
นาที ถึง 1 ชั่วโมง ในบริ เวณบ้ านของตนเองหรื อเส้ นทางในหมู่บ้านและเส้ นทางระหว่างหมู่บ้าน รวมถึงการ
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ทํางานบ้ านเบา ๆ เช่น ทํากับข้ าว ทําความสะอาดบ้ าน ซักผ้ า การทําสวนหลังบ้ านปลูกผักปลอดสารพิษ เลี ้ยง
ไก่ เลี ้ยงหมูสําหรับทานในครัวเรื อน การทํางานในภาคเกษตรกรรม
3. พฤติกรรมการพักผ่อน พบว่า มีการพักผ่อนวันละ 7 -8 ชัว่ โมง ซึง่ จะเข้ านอนช่วง 2 – 4 ทุ่ม
ตื่นประมาณ ตี 4 – 6 โมงเช้ า อาจมีการงีบระหว่างวันบ้ าง โดยใช้ การผ่อนคลายจากการพูดคุยกับเพื่อนบ้ าน ดู
โทรทัศน์และร่ วมกิจกรรมในหมูบ่ ้ าน งานบุญ ประเพณี งานกิจกรรมพัฒนาที่จดั ขึ ้นในหมูบ่ ้ าน
4. พฤติกรรมการดูแลรักษาตนเองยามเจ็บป่ วย พบว่า ผู้สงู อายุที่มีภาวะโรคประจําตัวจะไป
พบแพทย์ ตามที่นัด หากมีการเจ็บป่ วยเล็กน้ อย เช่น ปวดหัว เป็ นไข้ ปวดเมื่อยกล้ ามเนือ้ จะใช้ วิธีการขูดด้ วย
เหรี ยญในชนเผ่าจีนยูนนาน การซื ้อยาพาราเซตามอลหรื อยาสมุนไพรมากินหรื อทาเอง ไปรักษาตัวกรณีเจ็บป่ วย
ไม่สบายมาก ลูกหลานหรื อญาติจะไปส่งรั กษาตัวที่ โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลในพื น้ ที่ โรงพยาบาล
ประจําอําเภอ คลินิกหมอแล้ วแต่ความสะดวกส่วนตัว
ส่วนการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการรักษาสุขภาพตนเองผู้สงู อายุ ชนเผ่า ( จีนยูนนาน, มูเซอ,ไทใหญ่ )
ในเขตพื ้นที่เทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
1. ด้ านพฤติกรรมการบริ โภค พบว่ามีความแตกต่างกันเพียงบางประเด็นในพฤติกรรมการ
บริ โภค มีการรับประทานอาหารครบ 3 มื ้อ ทานอาหารหลากหลาย รับประทานผักมากกว่าเนื ้อสัตว์เนื่องจากฟั น
ไม่แข็งแรง เคี ้ยวไม่สะดวก ไม่ดื่มเหล้ า ไม่สบู บุหรี่ นํ ้าดื่มบริ โภคจะซื ้อจากโรงงานผลิตนํ ้าดื่ม มีแตกต่างในหมู่ที่
6 เท่านันที
้ ่ต้องใช้ นําประปาภูเขาบริ โภคโดยจะผ่านการต้ มเป็ นนํ ้าชาสําหรับดื่ม เนื่องจากหมู่บ้านตังอยู
้ ่ในหุบเขา
อากาศเย็นสบายตลอดปี และชนเผ่าไทใหญ่จะถือศีล 8 ในวันพระช่วงเทศกาลเข้ าพรรษา ทานอาหารเพียง 2 มื ้อ
ไม่รับประทานเนื ้อสัตว์
ตารางที่ 1 ตารางสรุ ปการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการบริ โภคของผู้สงู อายุชนเผ่า ( จีนยูนนาน, มูเซอ,ไทใหญ่ )
ชนเผ่า
พฤติกรรมการบริ โภค
จีนยูนนาน ทานอาหารครบ 3 มื อ้ ไม่ สูบ บุห รี่ ไม่ดื่ ม เหล้ า ทานอาหารหลากหลาย เน้ น ผัก มากกว่ า
เนื อ้ สัต ว์ หรื ออาหารที่ เ คี ย้ วง่ ายและอาหารที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อร่ า งกาย นํ า้ บริ โภคจาก
โรงงานผลิตนํ ้าดื่มในพื ้นที่
มูเซอ
ทานอาหารครบ 3 มื ้อ ทานอาหารหลากหลาย ผักปลอดสารพิษและไก่จะผลิตสําหรับกินเอง
ส่วนมากไม่ดื่ มเหล้ า ไม่สูบบุห รี่ นํ า้ ดื่ มและใช้ จ ากนํ า้ ประปาภูเขา โดยการต้ มเป็ นนํ า้ ชา
สําหรับบริ โภค
ไทใหญ่
ทานอาหารครบ 3 มื ้อ ทานอาหารหลากหลาย เนื ้อ ผัก ปลา ผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากถัว่ ยกเว้ น
ช่วงเข้ าพรรษาที่จะถือศีล 8 คือ ไม่ทานอาหารเย็นและงดเว้ นเนือ้ สัตว์ในวันพระ นํา้ บริ โภค
จากโรงงานผลิตนํ ้าดื่มในพื ้นที่ ดื่มนํ ้าชาเป็ นส่วนใหญ่
สรุ ป
รั บ ประทานอาหารครบ 3 มื อ้ ทานอาหารหลากหลาย รั บ ประทานผัก มากกว่าเนื อ้ สัต ว์
เนื่ อ งจากฟั นไม่แ ข็ง แรงเคี ย้ วไม่ส ะดวก ไม่ดื่ มเหล้ า ไม่สูบบุห รี่ นํ า้ ดื่มบริ โภคจะซื อ้ จาก
โรงงานผลิตนํ ้าดื่ม ในหมู่ที่ 6 บ้ านถํ ้าง๊ อบเท่านันที
้ ่ต้องใช้ นํ ้าประปาภูเขาบริ โภคโดยผ่านการ
ต้ ม และในช่วงเข้ าพรรษา ชนเผ่าไทใหญ่จะถือศีล 8 ในวันพระทานอาหารเพียง 2 มื ้อ ไม่
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รับประทานเนื ้อสัตว์
2. พฤติกรรมการออกกําลังกาย พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน สําหรับผู้ที่ไม่มีภาวะเจ็บป่ วย
สุขภาพแข็งแรงจะใช้ วิธีการเดินออกกําลังกายในช่วงเช้ าหรื อเย็น โดยใช้ บริ เวณบ้ านของตนเอง เส้ นทางการเดิน
ใช้ ถนนภายในหมูบ่ ้ าน ถนนระหว่างหมูบ่ ้ าน การทํางานบ้ านเบา ๆ การทําสวนหลังบ้ าน ปลูกผักปลอดสารพิษไว้
กินเอง
ตารางที่ 2 ตารางสรุ ปการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการออกกําลังกายของผู้สงู อายุชนเผ่า ( จีนยูนนาน,มูเซอ,
ไทใหญ่ )
ชนเผ่า
พฤติกรรมการออกกําลังกาย
จีนยูนนาน ออกกําลังกายโดยการเดิน ช่วงเช้ าหรื อเย็น ครัง้ ละประมาณ 30 นาที – 1 ชัว่ โมง ใช้ เส้ นทาง
ถนนภายในหมู่บ้าน เส้ นทางระหว่างหมู่บ้าน หรื อในบริ เวณบ้ านของตนเอง และจากการ
ทํางานบ้ าน เช่น รดนํ ้าต้ นไม้ ทํากับข้ าว ทําความสะอาด
มูเซอ
เดินออกกําลังกายใช้ เส้ นทางถนนภายในหมู่บ้าน ทํางานบ้ าน ซักผ้ า ดูแลทําความสะอาด
บ้ าน ปลูกผักปลอดสารพิษสําหรับทานเองในสวนหลังบ้ าน
ไทใหญ่
ออกกําลังกายโดยการเดิน ทํางานบ้ าน สานเข่งไม้ ไผ่ หรื องานอื่น ๆ ที่ไม่หนักมากและทํางาน
ในภาคการเกษตรสําหรับผู้สงู อายุที่แข็งแรง
สรุ ป
สําหรับผู้ที่ไม่มีภาวะเจ็บป่ วยจะใช้ วิธีการเดินออกกําลังช่วงเช้ า หรื อเย็น ครัง้ ละ 30 นาที ถึง
1 ชัว่ โมง โดยใช้ เส้ นทางถนนภายในหมูบ่ ้ าน ทางเชื่อมระหว่างหมูบ่ ้ าน การทํางานบ้ านแบบ
เบา ๆ ทําสวนปลูกผักปลอดสารพิษไว้ กินเอง เลี ้ยงไก่ไว้ กินเอง
3. พฤติกรรมการพักผ่อน พบว่าไม่มีความแตกต่างกันในพฤติกรรมการพักผ่อน จะหลับตอน
กลางคืนประมาณ 6 – 8 ชัว่ โมง ในช่วง 2 – 4 ทุ่ม ยกเว้ นช่วงที่ที่ไม่สบายหรื ออยู่ในภาวะเจ็บป่ วยจะมีการตื่น
กลางดึก ผ่อนคลายโดยการร่ วมกิ จกรรมงานบุญ งานประเพณี และงานกิ จกรรมอื่น ๆ ที่ จัดขึน้ ในหมู่บ้าน ดู
โทรทัศน์ มีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนบ้ าน เพื่อนวัยเดียวกัน สมาชิกชมรมเดียวกันเป็ นประจํา
ตารางที่ 3 ตารางสรุ ปการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการพักผ่อนของผู้สงู อายุชนเผ่า ( จีนยูนนาน, มูเซอ,ไทใหญ่ )
ชนเผ่า
พฤติกรรมการพักผ่อน
จีนยูนนาน นอนหลับวันละ 6 – 8 ชัว่ โมง เข้ านอนตังแต่
้ ประมาณ 2 – 4 ทุ่ม โดยมากจะหลับสนิท ยกเว้ น
อยู่ในช่วงที่ไม่สบาย ร่ วมกิจกรรมงานบุญประเพณีที่เกิดขึ ้นในหมู่บ้านเสมอ เช่น วันตรุ ษจีน
เทศกาลกินเจ พูดคุยผ่อนคลายกับเพื่อนบ้ าน หรื อเพื่อนร่ วมชมรม
มูเซอ
โดยส่วนใหญ่จะหลับสนิท ตอนกลางคืนประมาณ 6 –8 ชัว่ โมง ยกเว้ นช่วงไม่สบาย ร่ วม
กิ จ กรรมงานเทศกาล เช่น กิ น วอ ตรุ ษจี น หรื อประเพณี อื่น ที่ เ กิ ดในหมู่บ้ านตามสภาวะ
ร่ างกายเอื ้ออํานวย
ไทใหญ่
หลับสนิทในตอนกลางคืน วันละ 6 – 8 ชั่วโมง ยกเว้ นช่วงไม่สบาย ร่ วมกิจกรรมงานบุญ
ประเพณี ที่จัดขึน้ ในหมู่บ้านเสมอ เช่น งานสลากภัตร์ ปอยส่างลอง งานกฐิ น ผ้ าป่ า หรื อ
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กิจกรรมการพัฒนาหมูบ่ ้ านตามกําลังกายของตนเอง
ตารางที่ 3 ตารางสรุ ปการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการพักผ่อนของผู้สงู อายุชนเผ่า (จีนยูนนาน,มูเซอ,ไทใหญ่)(ต่อ)
ชนเผ่า
พฤติกรรมการพักผ่อน
สรุ ป
มีการพักผ่อนนอนหลับตอนกลางคืน ประมาณ 6 – 8 ชั่วโมง ยกเว้ นช่ วงที่ ไม่สบายจะตื่ น
กลางดึก ผ่อนคลายโดยการร่ วมกิจกรรมงานบุญ งานประเพณี และงานกิจกรรมที่จัดขึ ้นใน
หมู่บ้ าน มี ก ารพบปะพูด คุย กับ เพื่ อนบ้ าน สมาชิ ก วัย เดี ย วกัน รวมถึง ชมรมที่ ต นเองเป็ น
สมาชิก
4. พฤติกรรมการปฏิ บัติตนยามเจ็บป่ วย พบว่ามีความแตกต่างกันเพียงบางประเด็นใน
พฤติกรรมปฏิบัติตนยามเจ็บป่ วย โดยหากเป็ นการเจ็บป่ วยเล็กน้ อยก็จะใช้ วิธีการที่เคยทดลองทํามาก่อนแล้ ว
ได้ ผล จากการบอกเล่า เช่น การทานยาสมุนไพร หรื อการหายาแผนปั จจุบันมากิน หากรู้ สึกไม่สบายมากจะมี
ญาติ ลูก หลานพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลในเขตพื น้ ที่ โรงพยาบาลอําเภอ หรื อแม้ แต่
คลินิกเอกชน
ตารางที่ 4 ตารางสรุ ปการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการปฏิบตั ิตนยามเจ็บป่ วยของผู้สงู อายุชนเผ่า ( จีนยูนนาน,
มูเซอ,ไทใหญ่ )
ชนเผ่า
พฤติกรรมปฏิบตั ิตนยามเจ็บป่ วย
จีนยูนนาน ใช้ การรักษาแบบแพทย์สมุนไพร ทังไทยและจี
้
น รวมถึงการรักษาแบบการแพทย์สมัยใหม่
ในกรณี ที่ เจ็ บ ป่ วยไม่ส บายมาก แต่ถ้ าเป็ นการเจ็ บ ป่ วยเล็ก น้ อยก็ จ ะใช้ ก ารซื อ้ ยาแผน
ปั จจุบนั บรรจุเสร็ จและยาสมุนไพรมารักษา โรคประจําตัวส่วนใหญ่ คือ โรคความดันโลหิต
สูง เบาหวาน อาการปวดเมื่อยกล้ ามเนือ้ มักจะใช้ วิธีการขูดด้ วยเหรี ยญ ลูก หลาน ญาติ
จะพาไปหาหมอกรณีเวลาไม่สบาย
มูเซอ
ใช้ การรักษาแบบแพทย์ แผนปั จจุบนั ร่ วมกับสมุนไพร หากไม่สบายเล็กน้ อยก็จะหายากิน
เอง ทังยาแผนปั
้
จจุบนั บรรจุเสร็ จและสมุนไพรที่หาได้ จากบอกเล่าว่าหากได้ มีการนําวิธีการ
นี ้มาใช้ แล้ วจะแต่หายจากการป่ วย หากไม่สบายมาก ลูกหลาน ญาติจะพาไปโรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตําบลหรื อโรงพยาบาล ไชยปราการและบางครัง้ อาจจะเป็ นคลินิก
ไทใหญ่
ใช้ วิธีการรักษาแบบสมุนไพรร่ วมกับการแพทย์สมัยใหม่ ในกรณีเจ็บป่ วยไม่สบาย หากไม่
สบายมากจะไปโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลหรื อโรงพยาบาลไชยปราการ โดยลูก
หลาน ญาติหรื อจ้ างมอเตอร์ ไซค์ไปส่งกรณีอยู่คนเดียว หากเป็ นการเจ็บป่ วยเล็กน้ อยก็จะ
หายารั กษาเอง ตามประสบการณ์ การลองผิ ดลองถูกที่ผ่านมา การบอกเล่าจากผู้ที่เคย
ป่ วยแล้ วแนะนําให้ ทราบถึงวิธีการที่ทําให้ หายจากอาการเจ็บป่ วย
สรุ ป
ใช้ วิธีการรักษาแบบการแพทย์ แผนปั จจุบนั แบบสมุนไพรทังไทย
้
และจีนโดยหากเป็ นการ
เจ็บป่ วยเล็กน้ อยก็จะใช้ วิธีการที่เคยทดลองทํามาก่อนแล้ วได้ ผล เช่น การทานยาสมุนไพร
หรื อการหายาแผนปั จจุบนั มากิน หากรู้ สกึ ไม่สบายมากจะมีญาติ ลูก หลานพาไปหาหมอที่
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลในเขตพื ้นที่ โรงพยาบาลอําเภอ หรื อแม้ แต่คลินิกตามแต่
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ความสะดวก ในชนเผ่าจีนยูนนานมักใช้ วิธีการขูดด้ วยเหรี ยญบริ เวณต้ นคอท้ ายทอยหาก
เกิดอาการปวดเมื่อย
นอกจากนันการหาแนวทางพั
้
ฒนาพฤติกรรมการรักษาสุขภาพ ตามรู ปแบบการวัดพฤติกรรมส่งเสริ ม
สุขภาพของ Pender ( 1996 อ้ างถึงใน ประอรนุช เชื่อถือ, 2548 ) โดยการประเมินพฤติกรรมที่ส่งเสริ มสุขภาพ 6
ด้ าน คือ 1 ) ความรั บผิดชอบต่อสุขภาพ คือ การเอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนเอง 2 ) กิจกรรมด้ านร่ างกาย คือ
การออกกํ าลัง กายและการทํ ากิ จ กรรมในการดํ าเนิ น ชี วิต ประจํ า วัน 3 ) การรั บ ประทานอาหาร การเลื อ ก
รับประทานอาหารที่เหมาะสมกับร่ างกาย ทานอาหารครบ 5 หมู่ 4 ) การมีสมั พันธภาพระหว่างบุคคล กับบุคคล
อื่น 5 ) การพัฒนาทางด้ านจิ ตวิญญาณ ตระหนักในการให้ ความสําคัญของชี วิต กํ าหนดจุดมุ่งหมายหรื อ
วางแผนในการดําเนินชีวิต 6 ) การจัดการความเครี ยด มีการแสดงออกทางอารมณ์ ที่เหมาะสม มีการใช้ เวลา
ว่างให้ เกิดประโยชน์ โดยพฤติกรรมการบริ โภคของผู้สงู อายุพบว่ามีการจัดซื ้อนํ ้าสําหรับบริ โภคเป็ นส่วนใหญ่ หาก
นั่นเป็ นสิ่งที่เทศบาลตําบลหนองบัว ควรใส่ใจเป็ นพิเศษในด้ านมาตรฐานโรงงานผลิตนํา้ ดื่ม เพราะหากนํา้ ดื่ม
ไม่ได้ มาตรฐานจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื ้นที่ การปลูกผักปลอดสารพิษไว้ กินเองในครัวเรื อน
พฤติกรรมการออกกํ าลังกายผู้สูงอายุ คือ การเดิน การทํ างานบ้ าน ดังนัน้ เทศบาลตําบลหนองบัวควรจัดหา
สถานที่สําหรับเดินออกกําลังกายอย่างเหมาะสม การจัดทําสถานที่สําหรั บเป็ นศูนย์กิจกรรมนันทนาการสําหรั บ
ผู้สูงอายุร่วมกับชุมชน การจัดสนับสนุนในการนําส่งผู้ป่วยสูงอายุก็เป็ นสิ่งสําคัญในการส่งเสริ มคุณภาพชี วิต
ให้ กบั ผู้สงู อายุด้วย

วิจารณ์ และสรุ ปผล
จากการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างกันมากในพฤติกรรมการรักษาสุขภาพ อันเนื่องมาจากการอยู่ใน
ลักษณะภูมิประเทศอันเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรม ประเพณี วิถีการดํารงชีวิต การเชื่อม
ความสัมพันธ์โดยการแต่งงานระหว่างชนเผ่า ซึง่ เป็ นผลให้ มีความแตกต่างกันเพียงบางประเด็นในเชิงเปรี ยบไม่ว่า
จะเป็ นพฤติกรรมการบริ โภค การรับประทานอาหารครบ 3 มื ้อ รั บประทานอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู่ เน้ น
ทานผักมากกว่าเนื ้อสัตว์ ไม่ดื่มเหล้ า ไม่สบู บุหรี่ นํ ้าบริ โภคจากโรงงานผลิตนํ ้าดื่มของเอกชนในพื ้นที่ ยกเว้ นเพียง
หมู่ที่ 6 เท่านัน้ ที่ใช้ นํา้ ประปาภูเขามาบริ โภค หากแต่ผ่านการต้ มเป็ นนํา้ ชาดื่มเพราะหมู่บ้านตังอยู
้ ่ในหุบเขามี
อากาศเย็นตลอดปี และในช่วงเข้ าพรรษา ชนเผ่าไทใหญ่จะถือศีล 8 ทานอาหารเพียง 2 มื ้อพร้ อมกับการงดเว้ น
ทานเนือ้ สัตว์ในวันทุกวันพระ ในพฤติกรรมการออกําลังกายผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้ วิธีการเดินออกกําลังกายช่วง
เช้ า หรื อเย็น ครั ง้ ละ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ในบริ เวณบ้ านของตนเองหรื อใช้ เส้ นทางในหมู่บ้าน หรื อเส้ นทาง
ระหว่างหมู่บ้าน การทํ างานบ้ าน การทําสวนผักปลอดสารพิ ษไว้ รับประทานเอง ซึ่งจะมีในชนเผ่าไทใหญ่ที่มี
สุขภาพแข็งแรง สามารถเป็ นแรงงานในภาคการเกษตรแม้ จะอยู่ในวัยผู้สงู อายุแล้ วก็ตาม พฤติกรรมการพักผ่อน
ของผู้สงู อายุในแต่ละวันมีการนอนหลับวันละประมาณ 6 – 8 ชัว่ โมง หรื อมีการงีบระหว่างวันบ้ าง ร่ วมกิจกรรม
งานบุญประเพณีที่เกิดขึ ้นในหมูบ่ ้ าน ในชุมชน มีการพูดคุยผ่อนคลายกับเพื่อนบ้ านหรื อเพื่อนวัยเดียวกันเพื่อนใน
ชมรมเดียวกัน การดูโทรทัศน์ ส่วนพฤติกรรมการปฏิ บัติตนยามเจ็บป่ วย จะมีการไปพบแพทย์ ตามนัดเสมอ
สําหรับผู้ที่มีภาวะโรคประจําตัว และหากเจ็บป่ วยเล็ก ๆ น้ อย ๆ ก็จะมีการใช้ สมุนไพรหรื อยาแผนปั จจุบันบรรจุ
เสร็ จที่จําหน่ายตามร้ านค้ ามารับประทาน ในชนเผ่าจีนยูนนานกรณีเกิดปวดเมื่อยกล้ ามเนื ้อก็จะใช้ วิธีการขูดด้ วย
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เหรี ยญบริ เวณท้ ายทอยหรื อต้ นคอ เพราะเชื่อว่าสามารถบรรเทาหรื อทําให้ หายปวดเมื่อยได้ หากไม่สบายมากก็
จะไปหาหมอคลินิก โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล โรงพยาบาลอําเภอหรื อจังหวัดต่อไป จากข้ อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่า ร้ อยละ 48.57 ของกลุม่ ตัวอย่างเป็ นผู้สงู อายุที่มีภาวะโรคประจําตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ซึง่ โรคเหล่านี ้เป็ นโรคที่มีภาวะเรื อ้ รัง หากผู้สงู อายุมีพฤติกรรมการรักษาสุขภาพที่ถูกต้ องก็
จะลดอัตราการป่ วยขัน้ รุ นแรง และสามารถดํารงชีวิตได้ อย่างปกติ ไม่เป็ นภาระแก่ครอบครั ว และสังคม ลด
ค่าใช้ จ่ายในการดูแลผู้ป่วยภาวะโรคเรื อ้ รัง โรคประจําตัวที่ต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่องลงไป (สุพฒ
ั ชา ทวีทรัพย์
มัน่ คง. 2553 ) กล่าวว่า พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การกระทําของบุคคลเพื่อให้ มีสขุ ภาพดี จําแนกได้ 2 ประเภท
คือ 1 ) พฤติกรรมดูแลตนเองในภาวะปกติให้ มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ คือ พฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ เป็ น
พฤติกรรมที่จะส่งเสริ มสุขภาพให้ แข็งแรงปราศจากการเจ็บป่ วย สามารถดํารงชีวิตอย่างปกติสขุ เช่นการพักผ่อน
การรับประทานอาหารที่ถกู สุขลักษณะ การออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ พฤติกรรมป้องกันโรค การป้องกันโรค
เบือ้ งต้ น การป้องกันการความรุ นแรงของโรค 2 ) พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่ วย หมายถึง การปฏิบัติของบุคคลที่อยู่
สุขภาพที่ผิดปกติซงึ่ จะแตกต่างกันไปขึ ้นอยู่กบั องค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง เช่น ความรู้ เกี่ยวกับโรค ความรุ นแรง
ของโรค ความเชื่อเดิม ค่านิยม จะส่งผลให้ บคุ คลมีสขุ ภาพที่ดี

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึก ษาพฤติ กรรมการรั ก ษาสุข ภาพ ควรมี ก ารประสานความร่ วมมื ออย่างใกล้ ชิ ด ระหว่าง
เทศบาลตําบลหนองบัวกับโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลในเขตพื ้นที่ โรงพยาบาลไชยปราการ สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอไชยปราการ รวมถึงภาคีเครื อข่ายอื่น เช่น วัด โรงเรี ยน ชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สงู อายุที่บ้าน
( อผส. ) ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม. ) ในการทํางานด้ านสุขภาพของผู้สงู อายุ โดยทุกปี เทศบาลตําบล
หนองบัวมีงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้ องถิ่นหรื อพื ้นที่ เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาพฤติกรรม
การรักษาสุขภาพตนเองของผู้สงู อายุเป็ นไปอย่างถูกสุขอนามัย ( กรมอนามัย. 2548 ) กล่าวว่า การที่บุคคลจะมี
สุขภาพที่ ดีห รื อสภาวะที่ สมดุล จะประกอบด้ วย 3 ประการ คือ สิ่ง แวดล้ อม ( Environment ) พฤติกรรม
( Behaviors ) และสิ่งที่ทําให้ เกิดโรค ( Agent ) ดังนัน้ เทศบาลตําบลหนองบัวควรตรวจสอบ ส่งเสริ มจัดทํานํ ้าดื่ม
เพื่อการบริ โภคให้ มีมาตรฐาน สนับสนุนกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษให้ แพร่ หลายและครอบคลุมมากที่สดุ
จัดสรรพืน้ ที่สําหรั บออกกําลังกายให้ กับผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม และศูนย์ กิจกรรมนันทนาการที่ภาคีเครื อข่าย
ด้ านสุขภาพสามารถมาทํากิจกรรมร่ วมกับผู้สงู อายุ จัดบริ การส่งเสริ มเพื่อให้ ผ้ สู งู อายุเข้ าถึงบริ การสาธารณสุข
มากยิ่งขึ ้นโดยการจัดบริ การรถรับ – ส่งผู้สงู อายุกรณีเจ็บป่ วยและต้ องการความช่วยเหลือดูแลด้ านสุขภาพ
ถึงแม้ วา่ เทศบาลตําบลหนองบัวมีการจัดตังชมรมผู
้
้ สงู อายุระดับตําบลแล้ ว แต่การเข้ าร่ วมของผู้สงู อายุ
ชนเผ่ายังคงถูกจํากัดด้ วยภาษา วัฒนธรรม ประเพณีที่แตกต่างกันไป ทําให้ ขาดเครื อข่ายเชื่อมโยงข้ อมูลข่าวสาร
ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สุขภาพของผู้สงู อายุ

เอกสารอ้ างอิง

เกื ้อ วงศ์บญ
ุ สิน. 2547.บรรณาธิการ. 6 ปี ทองสุดท้ ายของโอกาสการแข่งขันทางเศรษฐกิจ: ผลการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ างประชากร. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย. 2548.คูม่ ือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. พิมพ์ครัง้ ที่ 3.
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การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้ าและพัสดุภณ
ั ฑ์
ประอรนุช เชื่อถือ. 2548.ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทครอบครัวในการส่งเสริ มสุขภาพกับพฤติกรรมการส่งเสริ ม
สุขภาพของผู้สงู อายุ. ( วิทยานิพนธ์ปริ ญญาพยาบาลศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
ครอบครัว ). ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิรัตน์ คําศรี จนั ทร์ .2551. การพัฒนาเครื อข่ายจิตสาธารณะและกลุม่ ผู้จิตสาธารณะเพื่อพัฒนาสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตชุมชน. การสัมมนาวิชาการ ประจําปี 2551 พลังท้ องถิ่นกับสุขภาพคนไทย. 9 – 10 ตุลาคม
2551: สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล; 2551 หน้ า 16 -47.
สมศักดิ์ ศรี สนั ติสขุ .2552. ระเบียบวิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์ : แนวสูก่ ารศึกษาเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
พิมพ์ครัง้ ที่ 9 . สมุทรปราการ: บริ ษัท ดี. เค. ปริ น้ ติ ้งเวิลด์ จํากัด
สุพฒ
ั ชา ทวีทรัพย์มนั่ คง.2553.กลยุทธ์ในการส่งเสริ มพฤติกรรมสุขภาพของผู้สงู อายุ ของ อบต.เขาขลุง
อําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี. ( รายงานการศึกษาอิสระ ปริ ญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการปกครองท้ องถิ่น. ขอนแก่น: วิทยาลัยการปกครองท้ องถิ่น
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