á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ´ŒÒ¹ÍÒËÒÃ¢Í§ªØÁª¹à¾×èÍ¡ÒÃ´ÙáÅ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ´ŒÒ¹ÍÒËÒÃ¢Í§ªØÁª¹à¾×èÍ¡ÒÃ´ÙáÅ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ
Ways of community food management
for caring of older people

ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊµÃáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
Journal of Nursing Science & Health

º·¤ÇÒÁÇÔ¨ÑÂ
ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊµÃáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
Journal of Nursing Science & Health
»‚·Õè 40 ©ºÑº·Õè 3 (¡Ã¡®Ò¤Á-¡Ñ¹ÂÒÂ¹) 2560
Volume 40 No.3 (July-September) 2017

¹ÔÈÒªÅ ºØº¼Ò Ê.Á.* ¢¹ÔÉ°Ò ¹Ñ¹·ºØµÃ Ph.D (Nursing)**
Nisachon Bubpa, MPH* Khanitta Nuntaboot, Ph.D (Nursing)**

º·¤Ñ´Â‹Í
การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงชาติพนั ธุวรรณนาแบบวิพากษ เพือ่ ศึกษาแนวทางจัดการดานอาหารของ
ชุมชนและปจจัยเงื่อนไขที่สงผลใหชุมชนสามารถจัดการอาหารเพื่อการดูแลผูสูงอายุ ศึกษาในกลุมผูสูงอายุและ
ครอบครัวจํานวน 41 คน และกลุมผูมีสวนเกี่ยวของจํานวน 79 คน รวบรวมขอมูลดวยการสังเกตแบบมีสวนรวม
สัมภาษณเชิงลึก และสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลเชิงเนือ้ หา พบวามี 2 แนวทาง คือ 1) การสรางอาหารเพือ่ จัดการ
โรค อาหารสมวัยสําหรับผูสูงอายุ ปลอดภัย และมีโภชนาการ และ2) การจัดทําและนําใชขอมูลผูสูงอายุและขอมูล
การผลิตอาหารในชุมชน และการจัดการปจจัยเงื่อนไขดานคน ขอมูล วิธีการทํางานและงบประมาณ ที่เปนกลไก
สงผลใหชุมชนสามารถจัดการอาหาร ซึ่งเปนแนวทางแกพยาบาลชุมชนดําเนินการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุใน
ชุมชนดวยการดูแลดานอาหาร
คําสําคัญ: การจัดการดานอาหาร การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ การวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาแบบวิพากษ
พยาบาลชุมชน

Abstract
This critical ethnography aims to study ways of community food management and factors affected
to the food managing for caring of aging people in community. It was conducted with 41 elders and 79
related people who involved in food management for aging people. Data were collected by participation
observations, interviews and focus groups discussion, and analyzed by using content analysis. The results
reveal 2 ways; 1) food production for prevention of chronic diseases, age appropriateness, safety and
nutritious and 2) the management and utilization of data of aging people and food production in community.
Managing factors which are mechanism include human, data, method and budget. These ways guide
community nurses to promote health and wellness of older people in community by caring about foods.
keywords: food management, health promotion in older people, critical ethnography, community nurses
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º·¹íÒ
ปจจุบนั โครงสรางประชากรโลกเปลีย่ น ผูสูงอายุ
เพิม่ ขึน้ องคการสหประชาชาติประเมินวาป ค.ศ. 20012100 จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุคอื มีประชากรอายุ
60 ปขึน้ ไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรรวมทัว่ โลก
และมีแนวโนมวาประชากรผูสูงอายุเหลานี้จะมีฐานะ
ยากจน เปนประเด็นทาทายทัง้ ทางสังคมและเศรษฐกิจ
ทีแ่ ตละประเทศจะตองมีแผนรองรับ1,2 ขณะนีป้ ระเทศไทย
เปนประเทศสังคมผูสูงอายุ (aging society) แลวและ
คาดวาจะเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (aged society)
โดยมีสดั สวนประชากรอายุ 60 ปขึน้ ไปเพิม่ เปนรอยละ
20 ของประชากรทัง้ ประเทศ ในชวงป พ.ศ. 2567-2568
และอีกประมาณ 20 กวาป ประมาณ 1 ใน 4 ของ
ประชากรไทยจะอยูในวัยสูงอายุ3
อาหารคือปจจัยกําหนดสุขภาพ (food as a
determinant of health) การมีโภชนาการที่ดีสงผลตอ
การมีสขุ ภาพดีของผูสูงอายุ4 ผูสูงอายุตองการพลังงาน
ลดลงจึงควรจํากัดปริมาณอาหารในกลุมคารโบไฮเดรต
ไขมัน สวนความตองการดานโปรตีน วิตามิน แรธาตุ
เทาเดิม เนนที่อาหารเคี้ยว ยอยงาย รสไมจัด การ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับผูสูงอายุทงั้ รางกายและสังคม
สามารถสงผลตอภาวะโภชนาการ ไดแก 1) มิติดาน
สุขภาพและรางกายพบวา รางกายมีความเสือ่ มดานการ
มองเห็น การเคี้ยวอาหารการกลืน การมีขอจํากัดการ
เคลื่อนไหว การมีโรคเรื้อรัง โรคอวน ขาดสารอาหาร
และพิการ5,6,7 2) มิติดานสังคม มีการอยูคนเดียวตาม
ลําพัง อยูกับเด็ก อยูกับคูชีวิตสูงอายุ คนในครอบครัว
ไมมีเวลาดูแลและขาดทักษะการดูแลผูสูงอายุ8,9 3) มิติ
ดานเศรษฐกิจ การมีรายไดลดลง มีภาวะพึ่งพิง และ
ราคาอาหารแพงขึ้น 4) มิติดานสภาวะแวดลอม การมี
ขอจํากัดทางดานรางกายและการเดินทาง จากการเดิน
ทางไปซื้อหาลําบากเนื่องจากพื้นที่ผลิต สรางอาหารมี
นอย อยูไกลบาน และการมีอาหารปนเปอนสารเคมี
และ 5) มิติด านวัฒนธรรม รูปแบบการผลิต และ
จําหนายอาหารเปลี่ยนไป9,10
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ปจจุบนั ความมัน่ คงทางอาหารมีความสําคัญเพิม่ มากขึน้
ประชาคมโลกมีเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เพือ่ จัดการดานอาหารสําหรับประชากรในภาพรวม คือ
การขจัดความหิวโหยดวยการสรางความมั่นคงทาง
อาหารและการเกษตร (zero hunger) การสรางเสริม
ความเปนอยูที่ดีของทุกคน (good health and wellbeing) และการสรางรูปแบบการผลิตและการบริโภค
ทีย่ งั่ ยืน( responsible consumption and production)11
อีก 10 ปขางหนา สถาบันตางๆทํานายวาจะมีปรากฏการณ
อาหารแพงขึ้นและสรางผลกระทบตอผู ยากจนที่ไม
สามารถเขาถึงอาหารไดอยางเพียงพอ สวนโครงสราง
ทางดานการเกษตรเปลี่ยนไป แรงงานลดลงเนื่องจาก
จํานวนผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น มีการใชสารเคมีทางการ
เกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต นํ้าเพื่อการเกษตรลดลง สวน
รูปแบบการกระจายสินคาและจําหนายอาหารเปลีย่ นไป
การปรุงอาหารจากเดิมทําที่บานเปลี่ยนเปนซื้ออาหาร
ปรุงสําเร็จและกึง่ สําเร็จรูป หรือรับประทานอาหารนอก
บานเพิม่ มากขึน้ อาหารสวนใหญจึงถูกผลิตจากโรงงาน
อุตสาหกรรม จําหนายตามซุปเปอรมารเก็ต และราน
คาสะดวกซือ้ ซึง่ สวนมากตัง้ อยูในยานชุมชน ซึง่ อาจเปน
ขอจํากัดดานการเดินทางสําหรับผูสูงอายุโดยเฉพาะ
กลุมทีม่ ขี อจํากัดดานการเคลือ่ นไหว12,13 การเปลีย่ นแปลง
เหลานี้ลวนสงผลตอภาวะโภชนาการของผูสูงอายุทั้ง
โรคขาดสารอาหาร หรือโภชนาการเกิน อันเปนเหตุจาก
ขอจํากัดปจจัยทางรายกาย จิตใจและปจจัยทางเศรษฐกิจ
และสังคม14
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวของในประเทศที่เปนสังคมสูงอายุ พบวา มีการ
ออกแบบการจัดบริการทีห่ ลากหลาย เพือ่ ใหครอบคลุม
และสอดคลองกับความตองการทางดานอาหารและ
โภชนาการของผูสูงอายุมากที่สุด แตก็พบวา เปนการ
จัดการเชิงมหภาค ยังมีขอจํากัดในการสรางการเขาถึง
ตรงตามวัฒนธรรม วิถีการบริโภค อีกทั้งยังเปนการ
ดําเนินการแบบเหมารวม และมีขอจํากัดเรือ่ งความพึง
พอใจของผู รับบริการ15 ในขณะที่ประเทศไทยมีการ
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ดําเนินการดานการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ แต
องคความรูเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมของชุมชน
เพื่อรองรับสถานการณผู สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและความ
มัน่ คงทางอาหารในชุมชนทีเ่ ปลีย่ นไปยังมีจาํ กัด ผูวิจยั
จึงใหความสนใจในประเด็นดังกลาว เพื่อหาแนวทาง
ในการสรางเสริมสุขภาพผู สูงอายุด วยการดูแลดาน
อาหารโดยการมีส วนรวม ของชุมชน ภายใตบริบท
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของพื้นที่
จึงนํามาสูการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
เพื่อศึกษา 1) แนวทางจัดการอาหารโดย
ชุมชนเพือ่ การดูแลผูสูงอายุภายใตบริบทสังคม เศรษฐกิจ
สิง่ แวดลอมและวัฒนธรรมของพืน้ ที่ และ 2) สังเคราะห
ปจจัยเงื่อนไขที่สงผลใหชุมชนสามารถจัดการอาหาร
เพื่อการดูแลผูสูงอายุ

ÇÔ¸Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงชาติพันธุ
วรรณนาแบบวิพากษ16 รายงานนีเ้ ปนสวนหนึง่ ของการ
วิจัยเรื่องระบบการจัดการอาหารโดยชุมชนเพื่อการ
ดูแลผูสูงอายุ พืน้ ทีศ่ กึ ษาคือตําบลแหงหนึง่ ในจ.ลําพูน
มีผสูู งอายุ 60 ปขึน้ ไป และอายุ 50-59 ป คิดเปน รอยละ
24.14 และ รอยละ 19.42 ของประชากรทั้งหมดตาม
ลําดับซึง่ มีสดั สวนทีส่ งู กวาระดับประเทศ ประชาชนสวน
ใหญเปนคนเมืองและคนยอง จึงมีเอกลักษณดาน
วัฒนธรรม ความเชื่อ บุญประเพณีแบบลานนา สภาพ
พืน้ ทีเ่ ปนทีร่ าบลุมจึงเปนแหลงผลิตอาหารจําหนายใน
เขตภาคเหนือตอนบน รอยละ 84.28 ของประชากรใน
พื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีกลุ มทางสังคม
จํานวน 42 กลุม รวมดูแลผูสูงอายุดานอาหาร ทั้งทาง
ตรงและทางออม ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก รพ.สต.
อปท.ผูนําชุมชนและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการดําเนิน
งาน เปนพืน้ ทีต่ นแบบดานการจัดสวัสดิการชุมชนและ
กลุมจิตอาสา และดานการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (MDGs) รวม
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ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขต
จ.ลําพูนดานอาหารปลอดภัย และโครงการเกษตรกรรม
ยั่งยืนสูอาหารเพื่อสุขภาวะ
ผูใหขอมูล ผูวิจัยเขาถึงผูใหขอมูลผาน gate
keeper โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive
sampling) ในกลุ มผู ใหขอมูลหลักคือ ผู สูงอายุและ
ครอบครัวที่มีความแตกตางดานการอยูอาศัยและการ
ดูแลอาหาร จํานวน 41 คน ไดแก (1) ผูสูงอายุที่มี
คนในครอบครัวเปนคนดูแล 18 คน (2) ผูสูงอายุทอี่ ยู
กับคูชีวิตสูงอายุเทานั้น 10 คน (3) ผูสูงอายุอาศัยอยู
คนเดียว 8 คน และ(4) สมาชิกในครอบครัว 5 คน และ
ใชวิธีการบอกตอ (snowball sampling) สําหรับผูให
ขอมูลทั่วไปคือผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการอาหาร
เพื่อการดูแลผูสูงอายุจํานวน 79 คน ไดแก (1)ญาติ
หรือเพื่อนบาน เปนผู ซื้อหาอาหารและ/หรือเตรียม
อาหาร 2 คน (2) กลุมอาสาสมัคร care givers ที่ดูแล
ผูสูงอายุและกลุมจิตอาสา 12 คน (3) แกนนํากลุมทาง
สังคม องคกรชุมชนเกีย่ วกับการดูแลผูสูงอายุและผลิต
อาหาร เชน กลุมอสม. กลุมแมบาน กลุมแปรรูปอาหาร
กลุมเกษตรอินทรีย ประธานโรงเรียนผูสูงอายุ ชมรม
ผูสูงอายุ จํานวน 22 คน (4) ผูจําหนายสินคา 8 คน (5)
บุคลากร รพ.สต. ไดแก พยาบาลวิชาชีพ 2 คน นัก
วิชาการสาธารณสุข 4 คน (6) บุคลากรอปท. ไดแก
พยาบาลวิชาชีพจํานวน 3 คนและตําแหนงอืน่ ๆ จํานวน
13 คน(7) ผูนําชุมชน 6 คน และ(8)บุคลากรหนวย
งานที่เกี่ยวของอื่นๆ 7 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 120 คน
ดําเนินการรวบรวมขอมูลระหวางเดือน กันยายน 2558ธันวาคม 2559
เครือ่ งมือในการวิจยั ประกอบดวย 1)แนวทาง
การสัมภาษณเชิงลึก สรางขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับปญหาและความตองการดานอาหาร แนวทาง
และปจจัยเงือ่ นไขในการจัดการอาหารโดยชุมชน มีการ
เตรียมแนวคําถามสําหรับผูสูงอายุและครอบครัว และ
ผูทีเ่ กีย่ วของในการจัดการอาหารโดยชุมชน 2) เครือ่ งมือ
ในการบันทึกขอมูล ไดแก สมุดบันทึกภาพสนามและ
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เทปบันทึกเสียง และ 3) นักวิจัยเปนเครื่องมือหลักใน
การวิจยั และมีผลตอความนาเชือ่ ถือของขอมูล โดยนัก
วิจัยมีการเรียนรูแนวคิด ทฤษฎีและฝกทักษะการวิจัย
เชิงคุณภาพในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการ
พยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแกน
การเก็บรวบรวบรวมขอมูล โครงการวิจัย
ผานการรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษยมหาวิทยาลัย
ขอนแกนเลขที่ HE 582209 โดย 1) ทําจดหมายขอความ
อนุเคราะหเก็บขอมูลในพืน้ ทีจ่ ากเทศบาลและ ผูนําชุมชน
2) ชีแ้ จงวัตถุประสงค ผูสูงอายุเปนผูมีความเปราะบาง
ผูวิจัยไดเคารพสิทธิในการเขารวมหรือปฏิเสธที่จะให
คําตอบ การไมเปดเผยชื่อ คํานึงถึงประโยชน และมี
ความเทาเทียมในการเขารวมการศึกษาวิจยั 3) รวบรวม
ขอมูลโดยการสังเกตกิจกรรมใน รพ.สต. เทศบาล และ
กิจกรรมตางๆ ของชุมชน ผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูล
จากผูใหขอมูลหลักดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกคนละ
45-60 นาที จํานวน 41 คน จนไดขอมูลอิม่ ตัว และคัดเลือก
ผูสูงอายุทสี่ ามารถชวยเหลือตนเองรวมการสนทนากลุม
เรื่องการดูแลดานอาหารสําหรับตนเอง จํานวน 7 คน
ใชเวลา 60 นาที จํานวน 2 ครั้ง และทําการรวบรวม
ขอมูลจากผูใหขอมูลทั่วไปดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก
คนละ 45-60 นาทีจํานวน 79 คน และศึกษาเอกสาร
ของพื้นที่
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลมาจัด
ระเบียบเนือ้ หาขอมูล วิเคราะหเนือ้ หาดวยการวิเคราะห
เชิงเนือ้ หา เพือ่ แยกแยะใหเห็นองคประกอบของขอมูล
ทั้งหมด วิเคราะหความเหมือน ความตางของขอมูล
จําแนกประเภทของปรากฏการณ วิเคราะหธีมเพื่อ
จําแนกประเด็นหลัก ประเด็นยอยเกี่ยวกับการจัดการ
อาหารของผูสูงอายุทุกประเด็น17
การตรวจสอบความนาเชื่อถือและความ
เขมงวดของการวิจยั หลังจากเขาศึกษาในพืน้ ที่ ผูวิจยั
มีการออกจากพื้นที่เปนชวงๆ เพื่อทําการวิเคราะห
ขอมูลและตรวจสอบความถูกตองเกีย่ วกับกระบวนการ
เก็บขอมูลกับปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา และเพื่อลด
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จุดบอดทางดานทัศนคติ (bias blind spot ) ทําการ
ตรวจสอบขอมูลดวยวิธีการสามเสา ตรวจสอบขอมูล
กับผูใหขอมูล สวนการยืนยันผลการวิจัย ไดขอรับคํา
แนะนําจากผู เชี่ยวชาญประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืนสู
อาหารเพื่อสุขภาวะ ปรับแนวคําถามเพิ่มเพื่อใหได
ขอมูลเชิงลึกและสอดคลองกับวัตถุประสงคการศึกษา
มากที่สุด
ผลการศึกษา พบแนวทางในการจัดการอาหาร
เพื่อการดูแลผูสูงอายุ 2 แนวทาง คือ
การสรางอาหาร(อาหารจัดการโรค อาหาร
สมวัย ปลอดภัย และโภชนาการ ) ดังนี้
การพัฒนาตําหรับอาหารทีเ่ หมาะสมสําหรับ
กลุมผูสูงอายุ เปนการเพิม่ ความหลากหลายของอาหาร
ทีเ่ หมาะสมกับผูสูงอายุ ดวยการจัดใหคนหลายๆ กลุม
ในชุมชนไดเรียนรูการเตรียมอาหารใหผูสูงอายุ ทัง้ กลุม
ทีส่ ขุ ภาพแข็งแรง ปวย ชวยเหลือตนเองไมได แนวทาง
คือ 1) การพัฒนาสูตรอาหารทีเ่ หมาะสมกับผูสูงอายุ
มี ก ารทํ า ชาผั ก เชี ย งดาดื่ ม เพื่ อ ลดเบาหวาน การใช
สมุนไพรในทองถิ่นรักษาโรค การทําเมนูสาธิตอาหาร
พืน้ บานเมนูสขุ ภาพ เชน แกงผักเชียงดา แกงแค เครือ่ ง
ดืม่ สมุนไพร เปนตน 2) การสอนผูสูงอายุและประชาชน
ทั่วไปทําอาหารสุขภาพ เชน นํ้าเตาหู กวยเตี๋ยวเจ ไสอั่วเจ
เปนตน และ 3) การสอนญาติเพื่อเตรียมอาหารปน
อาหารเหลวสําหรับผูสูงอายุที่ตองใหอาหารทางสาย
ยาง และฝกการใหอาหารทางสายยาง โดยมีพยาบาล
รวมมือกับนักโภชนาการและทีมหมอครอบครัว รวม
ใหความรูและติดตามผล
“กลุมเราสงเสริมการปลูกผักเชียงดาเพือ่ เปน
อาหารจัดการโรคเพราะวา นอกจากเปนผักแลวยัง
สามารถทําเปนชาลดเบาหวานได เทศบาลสงเสริมให
เอาชาเชียงดาทําเปนของเยี่ยมไปแจกผูสูงอายุรวมกับ
สมาชิ ก ชมรมอาสาปนสุ ข ” (ประธานกลุ มเกษตร
อินทรีย)
การพัฒนาทักษะผูสูงอายุและอาสาสมัคร
ในการจัดการอาหารเพือ่ สุขภาวะ โดยการเลือกอาหาร
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ที่เหมาะสมกับโรค สมวัย ปลอดภัยและมีโภชนาการ
เพื่อเปนการสนับสนุนการพัฒนาทักษะสวนบุคคลให
สามารถควบคุมสุขภาพของตนเองและสิ่งแวดลอม
และสามารถตั ด สิ น ใจเลื อ กทางเลื อ กดานสุ ข ภาพ
แนวทางคือ 1) การใหความรูผูสูงอายุเรื่องอาหาร
จัดการโรค ดวยการเลือกบริโภคอาหารเหมาะสมกับ
โรค ลดหวาน มัน เค็ม การดูแลสุขภาพปาก ฟนและ
ทําฟนปลอม จัดทําหลักสูตรเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ของโรงเรียนผูสูงอายุ เนนเรื่องอาหารที่เหมาะสม การ
เลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัย มีพยาบาล ทันตแพทย
โภชนากร จาก รพ.สต. สสจ.และรพ.จั ง หวั ด เปน
วิทยากรแกนนํากลุมเกษตรอินทรีย สอนเรือ่ งการปลูก
ผักสวนครัว การทําอาหารพื้นบานที่เหมาะกับโรค
เปนตน และ 2) การพัฒนาความรูกลุม อสม. อผส.
care givers เรือ่ งอาหารทีเ่ หมาะสมกับโรค สมุนไพรใน
การปองกันและรักษาโรค และรณรงคใหปลูกสมุนไพร
เพื่อเปนทํายา เชน การทําชาใบหมอน ชาตะไคร ผัก
เชียงดาปรุงอาหาร เปนตน 3) การใหความรูกลุม
เตรี ย มเข าสู วั ย สู ง อายุ เช น ความรู ด านการ
เปลีย่ นแปลงของรางกาย อาหารเหมาะสมโรค และการ
ปลูกพืชผักสมุนไพรเพือ่ การจัดการโรค เปนตน และ4)
การพัฒนาทักษะผูทีเ่ กีย่ วของดานการผลิตอาหารใน
ชุมชน เชน กลุมแมบาน ฝกทําอาหารปลอดภัย อาหาร
ออน รสไมจัดสําหรับผูสูงอายุ การลดใชนํ้ามันทอดซํ้า
ใหความรูกลุมเกษตรอินทรีย กลุมแปรรูปอาหาร กลุม
ผลิตอาหารเจ กลุมผลิตนํา้ ดืม่ เพือ่ ผลิตอาหารทีเ่ หมาะ
กับผูสูงอายุ เปนตน
“กลุมแมบานของตําบลไดรับการฝกอบรม
เรื่องอาหารเปนประจําเพราะเปนตัวหลักในการจัดทํา
อาหารสําหรับงานประชุม มีการอบรมตางๆ ฝกทํา
อาหารออน รสไมจัด สําหรับผู สูงอายุ ฝกทํานํ้าดื่ม
สมุนไพร” (ประธานกลุมแมบานตําบล)
“เรามีโครงการสูงวัยอยางสมารท เพือ่ เตรียม
ตัวผูที่จะเขาสูวัยสูงอายุ 59 ป ที่ขึ้นบัญชีเพื่อขอรับเบี้ย
ผูสูงอายุ เขารับการอบรมเรือ่ งการดูแลสุขภาพ การรับ
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ประทานอาหาร การออกกําลังกาย การเปลี่ยนแปลง
ของรางกาย” (บุคลากรกองสวัสดิการ เทศบาลตําบล)
การสรางอาสาสมัครในการดูแลรักษา ปองกันโรค
ดวยอาหาร แนวทางคือ 1) รวมประเมินพฤติกรรม
สุขภาพของผูสูงอายุดวยการคัดกรองเบือ้ งตน ไดแก
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยกลุมอสม. อผส.
มีการใชแบบคัดกรองและประเมินสุขภาพผูสูงอายุ โดย
ใชแบบประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจําวันของผูสูงอายุ (ADL) และการประเมินความ
สามารถในการชวยเหลือตนเอง เพือ่ ออกแบบแนวทาง
การบริการดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่บาน (home health
care) และแนวทางการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว
(long term care) 2) รวมดูแลตอเนือ่ งทีบ่ าน สําหรับ
ผูสูงอายุทเี่ ปนโรคเรือ้ รัง พิการ หรือมีการเจ็บปวยที่
ตองไดรับการดูแล อสม. care givers รวมกับทีมหมอ
ครอบครัว รวมดูแลและประเมินความเจ็บปวยของ
ผูสูงอายุกลุมชวยเหลือตัวเองไดนอย หรือชวยเหลือ
ตนเองไมได ใหความรูทางดานอาหารที่เหมาะสมแก
ผูสูงอายุและครอบครัว 3) รวมดูแลผูสูงอายุในระบบ
การดูแลระยะยาว (long term care) เปนการดูแล
ผูสูงอายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงทางดานสุขภาพทีต่ องไดรับการ
ดูแลระยะยาว พยาบาลผู จัดการผู ดูแลสุขภาพผู สูง
อายุ (care manager) ทําหนาทีบ่ ริหารจัดการระบบของ
ทั้งตําบล โดยทําแผนการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(care plan) เปนผูใหความรูและเปนที่ปรึกษาแก care
givers รวมถึงการใหคําแนะนําดานอาหารแกผูสูงอายุ
และครอบครัว รพสต.เปดรับบริจาคขาวสาร อาหาร
แหง เพื่อจัดให care givers นําไปเยี่ยมบานผูสูงอายุที่
ตองการความชวยเหลือ และ4) การใหความรู แก
คนในชุมชนเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย ดวยการ “กิน
ที่ปลูก ปลูกที่กิน” เพื่อใหสามารถควบคุมการใชสาร
เคมี และทราบแหลงทีม่ าของอาหาร เปนการลดโอกาส
การไดรับอาหารที่ปนเปอนสารเคมี และเปนการสราง
โอกาสใหผูสูงอายุมีอาหารที่ปลอดภัยรับประทาน เชน
สมาชิกอาสาปนสุข อย.นอย กลุมแมบาน กลุมผลิต
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อาหาร กลุ มแปรรู ป อาหาร กลุ มผู จํ า หนายอาหาร
เปนตน
“คลินกิ โรคเรือ้ รัง คลินกิ DPAC (คลินกิ ไรพุง)
มีการใหความรูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
ควบคุมอาหาร สงเสริมเรือ่ งการทํานํา้ สมุนไพรใบยานาง
มีนักโภชนาการจากรพ.จังหวัดเปนวิทยากรใหความรู
กลุ มผู ปวยโรคเรื้อรังเรื่องการรับประทานอาหาร”
(พยาบาล รพ.สต.)
“เรามีนโยบายเกีย่ วกับอาหารปลอดภัย เนน
การกินอาหารสมุนไพรเปนยา การลางผัก ดวยการแช
ปูนขาวและเกลือ มีตรวจแหลงจําหนายอาหาร ตรวจ
สารเคมีตกคางในอาหารและเก็บตัวอยางอาหารรวม
กับ สสจ. ออกตรวจทุก 3 เดือน” (นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.)
“เราไดเชิญนักโภชนาการมาใหความรูเรื่อง
โรคไต การลดหวาน มัน เค็ม มีการถายวิดีโอและรูปไว
เพือ่ ประกอบการสอนครัง้ ตอๆไป มีคนสนใจเรือ่ งการ
ตรวจสุ ข ภาพประจํ า ปและตรวจเลื อ ดในกลุ มเสี่ ย ง
มีการตรวจในชุมชน ถาใครไมมา อสม. ก็ตองไปตาม”
(หัวหนาทีมหมอครอบครัว รพ.สต.)
รณรงคประชาสัมพันธ ใหเกิดความรูและ
ความเขาใจที่นําไปสูการปรับพฤติกรรมการบริโภค
ของคนในชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดสิ่งแวดลอมที่
เอื้อตอสุขภาพ ที่สามารถสงผลถึงการดูแลดานอาหาร
สําหรับผูสูงอายุ แนวทางคือ 1) การจัดทําธรรมนูญ
สุขภาพ เนนการเสริมสรางระบบบริการสุขภาพชุมชน
ปลูกฝงใหประชาชนมีพฤติกรรมที่ดี ลดพฤติกรรม
เสี่ยง เชน ลดอาหารรสหวาน มัน เค็ม งดอาหารสุกๆ
ดิบๆ กําหนดให อปท./หนวยงานตางๆ สนับสนุนองค
ความรูบุคคล ครอบครัว ทีเ่ นนการคํานึงถึงสุขภาพของ
ผูสูงอายุ สนับสนุนการจัดตั้งกลุม “เกษตรอินทรีย”
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญา
ทองถิ่นเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย โดยมีสมาชิกสวน
ใหญเปนผูสูงอายุ กลุมแมบานทีป่ รุงอาหารในเทศกาล
งานตางๆ สําหรับคนในชุมชน ซึ่งสวนมากคือผูสูงอายุ
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เขารวม มีการกําหนดแนวทางเพือ่ สรางการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการพัฒนาระบบสุขภาพตําบลและสงผลตอ
ระบบการจัดการอาหารโดยชุมชนเพือ่ การดูแลผูสูงอายุ
2) การจัดทําโครงการอาหารปลอดภัยและโครงการ
อบรมผูประกอบการรานอาหาร จัดทําโครงการราน
อาหาร/แผงลอยมาตรฐานและตลาดสดนาซื้อ ราน
อาหารสะอาด รสชาติอรอย อบรมเรื่องขอกําหนดดาน
สุขาภิบาลอาหาร การเลือกใชวัตถุดบิ และผักปลอดภัย
ลดใชนํ้ามันทอดซํ้าและรณรงคการงดใชถุงพลาสติก
ดวยการใชปนโตแทน 3)โครงการอบรมผูประกอบ
การรานคาเคลือ่ นที่ จัดทําฐานขอมูลรถจําหนายอาหาร
เคลือ่ นทีท่ นี่ าํ อาหารไปจําหนายภายในชุมชน ทัง้ อาหาร
ปรุงสําเร็จ อาหารกินเลน และเครื่องปรุงตางๆ จัดทํา
เสนทางการเดินรถจําหนายอาหารเคลือ่ นที่ อบรมเรือ่ ง
การเลือกซื้ออาหารที่สะอาดเพื่อจําหนาย การจัดเก็บ
อาหารตามสุขลักษณะ การคํานึงถึงสุขภาพผูบริโภค
และสุขอนามัยผูจําหนาย 4)โครงการเกษตรกรสุขภาพดี
ตามวิถคี นในพืน้ ที่ มีการจัดทําคลินกิ สุขภาพเกษตรกร
ประเมิน ตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือดกลุมเกษตรกร
เพื่อสรางความตระหนักในการลดการใชสารเคมี และ
5)การใหความรู ประชาชน ดวยการอบรมในเวที
ตางๆ ของชุมชนเรื่องการรับประทานอาหารปลอดภัย
ผัก ผลไม สมุนไพร ทําปายประสัมพันธคุณคาอาหาร
ทางโภชนาการ ทําปายรณรงคและประชาสัมพันธผาน
ทางเสียงตามสายของเทศบาลและหมูบาน เนนการลด ละ
เลิกการใชสารเคมีทางการเกษตร รณรงคการอนุรักษ
ดิน นํา้ ซึง่ เปนปจจัยการผลิตทางการเกษตรและสําหรับ
อุปโภค บริโภค
“ตําบลเรามีการจัดทําธรรมนูญสุขภาพ เนน
การมีสวนรวมของชุมชน ประชาสัมพันธใหคนมีความรู
โดยเฉพาะตําบลเรามีผสูู งอายุจาํ นวนมาก สามารถดูแล
สุขภาพของตนเอง งดอาหารปงยาง ลดอาหารรสหวาน
มัน เค็ม เลิกอาหารสุกๆ ดิบ ๆ รณรงคปลูกพืชผักสวน
ครัวไวบริโภคในครัวเรือน สงเสริมกลุมเกษตรอินทรีย
ลดการใชสารเคมี” (พยาบาลกองสาธารณสุข เทศบาล
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ตําบล)
“เราเชิญพอคาจําหนายอาหารเคลื่อนที่มา
อบรมเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดของอาหาร การ
เก็บรักษาของจํานวนแชเย็น สุขอนามัยคนขาย และเรา
ก็ทาํ ฐานขอมูลไวดวย ทัง้ รถขายครัวและบรรดารถขาย
นํา้ ปน กาแฟ ลูกชิน้ หมูปง นํา้ แข็งไส เราใหความสําคัญ
เพราะเรารูวาลูกคาสวนใหญที่รอซื้ออาหารตามบาน
หรือรอตามจุดตางๆทีร่ ถขายของจอดคือผูสูงอายุครับ ”
(นักวิชาการ กองสาธารณสุขเทศบาลตําบล)
“เราอบรมรานคาเรื่องรานอาหารปลอดภัย
เนน ความสะอาด การวางชอน จาน ใสหมวกคลุมผม
ผากันเปอน และตรวจรานอาหาร เราก็มีโครงการ
รณรงคใหรานคาใชผักปลอดสารของชุมชนเพื่อปรุง
อาหาร เปนการทํางานรวมระหวางเทศบาลและ รพ.สต.
ซึ่งผูสูงอายุของเราเปนทั้งผูผลิตมาจําหนายใหรานคา
และก็ผูสูงอายุนี่แหละที่มาซื้ออาหารที่ราน มันก็ดีตอ
ทั้งสองฝาย” (ประธาน อสม.)
การพัฒนาทักษะและเอือ้ อํานวยใหผูสูงอายุ
ปลูก เลี้ยง เพื่อสรางอาหารใหตนเอง แนวทางคือ
1) การแจกเมล็ดพันธุผักทีผ่ สูู งอายุชอบรับประทาน
ซึ่งปลูกงาย เหมาะกับสภาพแวดลอมของพื้นที่และ
สามารถประกอบอาหารไดตามที่ตองการ เชน เมล็ด
บวบ ฟกทอง ถัว่ ฝกยาว เปนตน และ 2) การอบรมให
ความรูแกผูสูงอายุในการผลิตอาหาร เชน การปลูก
ผักสวนครัว ริมรั้ว ในกระถาง การเลี้ยงปลา การเพาะ
ถัว่ งอก ปลูกเห็ด ทําขนมพืน้ บาน แปรรูป/ถนอมอาหาร
ทําปุยหมักชีวภาพ เปนตน
“ทีโ่ รงเรียนผูสูงอายุ เรามีการแจกเมล็ดพันธุ
พืชใหนักเรียนผูสูงอายุไปปลูกเองดวย สอนทําอาหาร
ถนอมอาหาร” (ผูอํานวยการโรงเรียนผูสูงอายุ)
การจัดทําและนําใชขอมูลผูสูงอายุและขอมูล
การผลิตอาหารในชุมชน แนวทางคือ 1) การจัดทํา
และนําใชฐานขอมูลชุมชน การจัดทําฐานขอมูลผูสูง
อายุเพื่อคนหาและทําความเขาใจปญหาและความ
ตองการของผูสูงอายุดานตางๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ
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สภาวะแวดลอม สุขภาพ ขอมูลการผลิตอาหาร โดยนํา
ขอมูลจากแหลงตางๆ เชน จปฐ. รพ.สต. ทะเบียน
ราษฎร ขอมูลการวิจัยชุมชน18และระบบฐานขอมูล
ตําบล19 ประกอบการวางแผนงานและกิจกรรมของทุน
ทางสังคมเพือ่ ผลิตอาหารใหเพียงพอตอความตองการ
และขอมูลคนอาสารวมดูแลผูสูงอายุ 2) การทําเวที
ประชาคม เปนการสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชน
ดวยการเรียนรูขอมูลปญหาและความตองการของผูสูง
อายุ รวมระดมความคิด จัดทําโครงการ วางแผนงาน
และหาประชามติของชุมชนทัง้ ระดับหมูบานและตําบล
มีแกนนําชุมชน สมาชิกเทศบาล ตัวแทนเทศบาล แกน
นํากลุ มทางสังคมและประชาชนผู สนใจรวมประชุม
และ3) นําใชขอมูลเพือ่ จัดทําแผนหมูบานและตําบล
รพ.สต.เทศบาล หนวยงานที่เกี่ยวของและผูนําชุมชน
รวมจัดทําแผนหมูบานและตําบล เพื่อวางแนวทางใน
การสรางสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการดํารงชีวติ ตอผูสูง
อายุ การสรางความมั่นคงทางอาหารในชุมชน อาหาร
ปลอดภัย ดวยการสงเสริม สนับสนุน โครงการตางๆใน
ชุมชน และเปนการเอือ้ ใหหนวยงานอืน่ ๆและกลุมทาง
สังคมไดรวมพัฒนาระบบจัดการอาหารโดยชุมชนเพือ่
การดูแลผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น
“เราใชขอมูลเพือ่ ออกแบบดูแลผูสูงอายุ เรา
ตองไปเจาะทีแ่ ครกิฟ๊ เวอรและอสม.ถาเติมเรือ่ งอาหาร
สุขภาพเขาไปจะทํายังไง ตองเอากลุมผูดูแลมาคุย เรา
สามารถตั้ ง งบประมาณ และทํ า เปนกองทุ น อาหาร
จัดการโรค หนุนการทํางานของทุนทางสังคม ตองให
ทุกฝายมาคุยกัน เปนกระบวนการเรียนรูของชุมชนรวม
กัน” (ปลัดเทศบาลตําบล)

»˜¨¨ÑÂà§×èÍ¹ä¢ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ
ปจจัยเงือ่ นไขทีส่ งผลใหชุมชนสามารถจัดการ
อาหาร คือ 1) ปจจัยดานคน มีการ “สรางคนใหเปน
กลไกหลัก” ในการรวมจัดการอาหารเพือ่ การดูแลผูสูง
อายุ มาจากภาคประชาชน ภาคทองที่ ภาคทองถิน่ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการ
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สรางเครือขายกับภายนอกชุมชน ไดแก หนวยงาน
ตางๆ อบจ.และสถาบันวิชาการ ซึง่ แนวทางการจัดการ
ปจจัยดานคน เชน การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนให
มีทกั ษะการผลิต การสราง การแปรรูปอาหาร เปดโอกาส
ใหแกนนํากลุม แกนนําชุมชนรวมผลักดันกําหนดขอ
ตกลง กติ ก าชุ ม ชน ดานการผลิ ต อาหารปลอดภั ย
ที่เหมาะกับผู สูงอายุ มีการจัดตั้งเครือขายกลุ มผลิต
อาหารปลอดภัยเพือ่ การจําหนาย เปนตน โดยมี รพ.สต.
รวมกับอปท. เปนผูดําเนินการหลักในการเปดโอกาส
ใหภาคีเหลานัน้ ไดทํางานตามบทบาทและหนาทีต่ นเอง
2) ปจจัยดานงาน มีแนวทางในการจัดการคือ การ
กําหนดรูปแบบ และนําใชเครือ่ งมือ แนวทางการทํางาน
รวมกัน การสรางวัฒนธรรมการอาสา แบงปน เพื่อให
กลุมตางๆในชุมชนไดทํางานเพื่อรวมดูแลผูสูงอายุใน
ชุมชน มีการคํานึงถึงผูสูงอายุในทุกกิจกรรมของชุมชน
โดยมีรพ.สต.รวมกับอปท.เปนผู สนับสนุนหลักและ
เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหสามารถทํางาน
ตามแผนงานรวมกับกลุ มทางสังคม เชน กาจัดฝก
อบรม การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณตางๆ เปนตน
3)ปจจัยดานขอมูล มีการจัดทําและนําใชฐานขอมูล
ผูสูงอายุ การผลิตอาหารในชุมชน การสรางการเรียนรู
และสรางความตระหนักแกคนในชุมชน รวมทัง้ การนํา
ใชขอมูลในเวทีตางๆ เพือ่ จัดทําแผนงาน โดยมีรพ.สต.
รวมกับอปท.เปนผูดําเนินการหลัก และ 4)ปจจัยดาน
งบประมาณ มีการระดมทุนทีเ่ ปนทุนทรัพย ทุนแรงงาน
และทุนความคิด การจัดทําขอบัญญัตเิ พือ่ สนับสนุนงบ
ประมาณจากทองถิ่นและการสรางแนวทางใหหนวย
งานตางๆ ไดรวมสนับสนุนงบประมาณ อปท.เปน
ผูดําเนินการหลักและระดมการสนับสนุนจากหนวยงาน
ตางๆ20

ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å
จากผลการศึกษาพบแนวทางการสรางเสริม
สุ ข ภาพผู สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนดวยการดู แ ลดานอาหาร
ที่พยาบาลมีบทบาทโดยตรง 2 ประเด็น ไดแก 1) การ
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สรางอาหาร(อาหารจัดการโรค อาหารสมวัย ปลอดภัย
และโภชนาการ) เปนการทํางานรวมระหวาง บุคลากร
จาก รพ.สต. รพ.จังหวัด และกองสาธารณสุขของ
เทศบาล รวมทั้งกลุมทางสังคม เชน อสม. อผส. care
givers เปนตน และ2) การพัฒนาและนําใชขอมูล
ผู สู ง อายุ แ ละขอมู ล การผลิ ต อาหารในชุ ม ชน ผู ที่ มี
บทบาทหลักในการดําเนินงานคือ อปท. รพ.สต. กลุม
ทางสังคมตาง ๆ ในชุมชน และภาคทองที่ รวมทั้งการ
จัดการ ปจจัยเงื่อนไขที่สงผลใหชุมชนสามารถจัดการ
อาหาร
การสรางเสริมสุขภาพ (health promotion)
คือการใดๆที่มุงกระทําเพื่อสรางเสริมใหบุคคลมีสุข
ภาวะทางกาย จิตและสังคม โดยสนับสนุนพฤติกรรม
ของบุคคล สภาพสังคม และสิง่ แวดลอมทีจ่ ะนําไปสูการ
มีรางกายทีแ่ ข็งแรง สภาพจิตทีส่ มบูรณ อายุยนื ยาว และ
คุณภาพชีวติ ทีด่ 21ี ดังนัน้ จึงมีความจําเปนสําหรับพยาบาล
ชุมชนทีจ่ ะตองนําความรูเรือ่ งการสรางเสริมสุขภาพไป
ปรับใชในการดูแลผูสูงอายุทั้งกลุมปวย กลุมเสี่ยงและ
กลุ มปกติ ใหมีทักษะสวนบุคคลในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการดูแลดาน
อาหาร สวนการรวบรวมและใหขอมูลเกีย่ วกับสถานการณ
ปญหาและความตองการดานอาหารของผูสูงอายุที่มี
ความเฉพาะ (unique) และหลากหลายแกผูทีเ่ กีย่ วของ
ทางดานการจัดการอาหารในชุมชน เพื่อสรางความ
ตระหนักวาผูสูงอายุนอกจากความตองการอาหารเพือ่
การบริโภคและการดูแลสุขภาพแลวนั้น ผูสูงอายุยังมี
ความตองการอาหารสําหรับการทํากิจกรรมอื่นๆ ทาง
สังคมเพือ่ ตอบสนองทางดานจิตวิญญาณ เชน การแบงปน
ทําบุญ ทําทาน รวมงานบุญประเพณี เปนตนเชนกัน
และหากกลุมทางสังคมสามารถออกแบบแนวทางเพือ่
การดูแลดานอาหารที่มีความสอดคลองตอปญหาและ
ตรงความตองการสําหรับผูสูงอายุในพืน้ ทีอ่ ยางพอเพียง
จะชวยเอื้อใหคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดีขึ้น สวนการ
เสริมสรางปจจัยสนับสนุน ใหชุมชนมีสวนรวมในการ
ลดปจจัยเสีย่ ง และเอือ้ ในการสรางปจจัยทางสังคมทีส่ ง
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ผลสุขภาพ พยาบาลชุมชนมีบทบาทสนับสนุนและเชือ่ ม
โยงการจัดการปจจัยเงื่อนไขทั้งดานคน ขอมูล วิธีการ
ทํางานและงบประมาณเพื่อเอื้อใหผูสูงอายุและคนใน
ชุมชนสามารถจัดการอาหารใหมีความหลากหลาย ซึ่ง
เปนความรอบรูทางสุขภาพ(health literacy) เปนการ
สรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน22เพื่อใหผูสูงอายุ
ไดรับการเติมเต็มตามความตองการดานอาหารในทุก
มิติ เปนการยกระดับคุณภาพชีวติ (quality of life) และ
การอยูดีมีสุข (well being) สําหรับผูสูงอายุในชุมชน
ดวยการเติมเต็มทางดานสังคมและจิตวิญญาณ และ
ตอบตอการมีสุขภาวะที่สมบูรณ (complete wellbeing)23
ขอเสนอแนวทางการพัฒนาบทบาทพยาบาล
ในการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุดวยการดูแลดาน
อาหาร
ดานการพัฒนาวิชาชีพ สภาการพยาบาล
ควร 1) สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาเปดหลักสูตร
อบรมระยะสัน้ ดานการจัดการอาหารเพือ่ การดูแลผูสูง
อายุ แก พยาบาล สหวิชาชีพและผูที่สนใจ เชน การจัด
บริการนําสงอาหารที่เหมาะสมโรคตามสภาพรางกาย
และโภชนาการ การบริการดูแลเรือ่ งการบริโภคอาหาร
พัฒนาเมนูอาหารและรานคาสําหรับผูสูงอายุ เปนตน
เพื่อเปดชองทางการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม (social
enterprise) และ2) สนับสนุนการจัดการความรูเกี่ยว
กับบทบาทพยาบาลกับการสรางเสริมสุขภาพ โดยเชือ่ ม
โยงประเด็นการดูแลผู สูงอายุและการจัดการอาหาร
และสงเสริ ม ใหมี ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมการจั ด การ
อาหาร โดยกําหนดทิศทางใหสอดคลองกับการสราง
เสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา24และเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ดานการศึกษา สถาบันการศึกษาควรประสาน
กับสภาการพยาบาลเพื่อเปดหลักสูตรอบรมระยะสั้น
ดานการจัดการอาหารและสิ่งแวดลอมเพื่อการดูแล
ผูสูงอายุ หรือออกแบบหลักสูตรรวมกับคณะตางๆ ของ
สถาบั น การศึ ก ษา เชน คณะบริ ห ารจั ด การ คณะ
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เทคโนโลยีสาขาการอาหาร คณะสถาปตยกรรม เปนตน
ดานการปฏิบัติการพยาบาล หนวยบริการ ควร (1)
ใหความสําคัญกับสถานการณกลุมประชากรผูสูงอายุที่
เพิ่มมากขึ้นและความมั่นคงทางอาหารในชุมชน รวม
ทั้งเพิ่มมุมมองและทําความเขาใจตอสิ่งที่สามารถสง
ผลกระทบตอการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ เชน สังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสภาวะแวดลอม (2) พยาบาล
ควรสนับสนุนการจัดทําและนําใชฐานขอมูลผูสูงอายุ
และการผลิตอาหารในชุมชน เพื่อจัดทําแผนงาน การ
ติดตาม ประเมินผล ผลักดันใหกลุ มทางสังคมหรือ
หนวยงานตางๆ มีสวนรวมดําเนินงานโดยคํานึงถึงผูสูง
อายุในทุกกิจกรรมและทุกนโยบายของชุมชน และ (3)
รวมผลักดันใหชุมชนรวมสรางคนอาสา เชน ผูทีว่ างงาน
ผูตองการรายไดเพิม่ เยาวชน เปนตน เพือ่ สนับสนุนให
มีทีมทํางานรวมจัดการอาหารเพื่อการดูแลผูสูงอายุ

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðã¹¡ÒÃ·íÒÇÔ¨ÑÂ¤ÃÑé§µ‹Íä»
การทําวิจัยในพื้นที่เมือง อาจจะพบแนวทาง
การจัดการที่แตกตาง เพิ่มทางเลือกใหมและโอกาส
พั ฒ นาเปนนวั ต กรรมการจั ด การอาหารโดยชุ ม ชน
เพื่อการดูแลผูสูงอายุ เชน เทศบาลเมือง เทศบาลนคร
เปนตน
ควรมีการศึกษารูปแบบเพือ่ พัฒนาระบบการ
จัดการดานอาหารแบบครบวงจร เชน การบริการสง
อาหาร (delivery) ในชุมชน การบริการดูแลเรื่องการ
รับประทาน การสรางเครือขายการผลิต สราง กระจาย
อาหาร อาจจะดึงกลุมผูสูงอายุซึ่งมีศักยภาพเขารวม
เพือ่ เปนการเสริมพลังอํานาจของผูสูงอายุในชุมชนและ
กลุมเยาวชนเพือ่ รวมออกแบบเพือ่ พัฒนาเมืองนาอยูที่
เอื้อตอผูสูงอายุดวย

¢ŒÍ¨íÒ¡Ñ´¢Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ผูวิจยั เปนคนอีสาน มีขอจํากัดดานภาษา แต
เลือกศึกษาพื้นที่นี้เนื่องจากการมีจํานวนของผูสูงอายุ
สูงกวาระดับประเทศ มีความเขมแข็งดานการดูแล
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ผูสูงอายุ และการจัดการอาหาร มีวัฒนธรรมงานบุญ
ประเพณีทหี่ ลากหลาย ถึงแมวาผูสูงอายุทสี่ งู อายุมากๆ
จะใชภาษาเหนือเปนหลัก ผูวิจัยมีตัวแทน อปท. อสม.
หรือเยาวชนลูกหลานรวมเปนลามใหทุกครัง้ และผูวิจยั
มีการสอบทานเนื้อหาของขอมูลกับกลุ มผู สูงอายุใน
พื้นที่ และเจาหนาที่ อปท. รพ.สต. ที่รับผิดชอบงาน
ดานผูสูงอายุ รวมตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล

¡ÔµµÔ¡ÃÃÁ»ÃÐ¡ÒÈ
ขอขอบพระคุ ณ ผู สู ง อายุ แ ละครอบครั ว
ผู ผลิตอาหารรวมถึงผู เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ
อาหารชุมชนทุกทานที่กรุณารวมใหขอมูล และคณะ
พยาบาลศาสตร บัณฑิตวิทยาลัยและศูนยวิจัยและ
พั ฒ นาระบบสุ ข ภาพชุ ม ชน คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่สนับสนุนทุนการวิจัย
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