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บทคัดยอ
ประเทศไทยกําลังเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุซึ่งสงผลกระทบตอระบบสุขภาพ การวิจัย
นี้ มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อ ศึ กษาเกี่ ยวกั บพฤติ กรรมสร างเสริ มสุ ขภาพในผู สู งอายุ ที่ ทํ างานนอกระบบในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 144 คน ที่อาศัยและทํางานอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานครใน 6 เขตการปกครองโดยใช
การสุมแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติไคว – สแควร สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และสถิติ
ถดถอยแบบพหุขั้นตอน
ผลการวิจัยพบวาผูสูงอายุที่ทํางานนอกระบบในกรุงเทพมหานครสวนใหญมีพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพอยูในระดับสูง (รอยละ 60.4) ความรูและทัศนคติ เกี่ยวกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ อายุ การศึกษา
และความเพียงพอของรายได การเขาถึงบริการสุขภาพ นโยบายการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน และ การไดรับ
การสนับสนุนจากบุคลากรสาธารณสุข การรับรูภาวะสุขภาพ ประเภทของอาชีพ จํานวนวันที่ทํางานในหนึ่ง
สัปดาห และจํานวนชั่วโมงในการทํางานตอหนึ่งวันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ
ที่ทํางานนอกระบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p– value < .05) และทัศนคติเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ การ
สนับสนุนจากบุคลากรสาธารณสุข อาชีพ การศึกษา การรับรูภาวะสุขภาพ จํานวนวันที่ทํางานในหนึ่งสัปดาห
สามารถทํานายพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของผูสงู อายุที่ทํางานนอกระบบได รอยละ 46.0 (R2 = 0.460)
ขอเสนอแนะผลการวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุที่
ทํางานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร โดยเบื้องตนพยาบาลสาธารณสุขสามารถนําสิ่งที่ไดจากการวิจัยไป
พัฒนาโปรแกรมเพื่อสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพในกลุมผูใชแรงงาน จากนั้น
ศูนยบริการสาธารณสุขและชุมชนควรมีการนําโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพไปใชในประชากรกลุมตางๆ เพื่อ
สงเสริมสุขภาพและสวัสดิการของผูสูงอายุที่ทํางานนอกระบบ มีการพัฒนาระบบการติดตอสื่อสารและภาคี
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เครือขายในผูสูงอายุที่ทํางานนอกระบบ เพื่อกระตุนใหแรงงานนอกระบบมีสวนรวมในพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพ นอกจากนี้กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขควรใหความสําคัญในการกําหนดนโยบายสุขภาพ
เกี่ยวกับสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุที่ตองทํางาน
คําสําคัญ: พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ ผูสูงอายุ แรงงานนอกระบบ
ABSTRACT
Thailand has an aging population problem , which has had an impact on the Thai health
system. This research aimed to examine the health promoting behaviors and its related factors
among aging workers in Bangkok. One hundred and forty - four older adults who worked and lived in
Bangkok were interviewed by using a questionnaire. According to Chi – Square and Pearson’s
Product Moment Correlation, Stepwise multiple regression
It was found that 60.4% of respondents maintained their health promoting behaviors at a
high level. attitudes and knowledge on health promoting behaviors, age, education, sufficient income,
access to health services, health promoting policy in community, social support from the public health
personnel, perceived health status, type of occupation, numbers of working days in a week, and
numbers of daily working hours were related to health promotion behavior among informal aging
workers in Bangkok (p – value < .05). And Stepwise multiple regression revealed that attitudes about
health promoting behaviors, social support from the public health personnel, occupation, education,
perceived health status, and numbers of working days in a week can jointly explain about 46.0%
The findings can be used to support health - promoting behaviors among informal aging
workers in Bangkok. First, public health nurses can develop a program to improve awareness of
health promoting behaviors, particularly those who worked as vender traders or labors. Second,
community and public health centers should provide an outreach program to promote the health and
welfare of informal aging workers. Communication systems within the elderly network should be
developed in order to motivate informal workers to use health promoting behaviors. The Ministry of
Labour and the Ministry of Public Health should pay more attention to extending health policies that
improve the welfare for the older adults who need to work.
Keywords: Health promoting behaviors, Aging, Informal workers
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ความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยก า วเข า สู สั ง คมผู สู ง อายุ
(Aging Soceity) ในป พ.ศ. 2545 โดยมีประชากร
ผู สู งอายุ จํ า นวน 5.5 ล า นคน (สํ า นั ก งานสถิ ติ
แหงชาติ, 2547) และจะเพิ่มเปน 14.5 ลานคนในป
พ.ศ. 2568 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2550) อีกทั้ง
สั ด ส ว นการเพิ่ ม ของประชากรผู สู ง อายุ ไ ทยจะ
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วมากในชวงปพ.ศ. 2568 – 2576
(มู ลนิ ธิ สถาบั นวิ จั ยเพื่ อการพั ฒนาประเทศไทย,
2550) และเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอายุ และ จํานวน
ประชากรผู สู งอายุ นี้ เองนํ ามาซึ่ ง ภาวะเสี่ ยงและ
ปญหา ดานสุขภาพโดยเฉพาะการเจ็บปวยดวยโรค
เรื้อรัง (สมโภชน อเนกสุข และ กชกร สังขชาติ, 2548)
การเปลี่ ย นแปลงของวั ย สู ง อายุ การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม พบวาปญหา
และความตองการของผูสูงอายุที่พบสวนมากเปน
ปญหาทางสุขภาพและเศรษฐกิจ (มูลนิธิสถาบัน วิจัย
เพื่ อการพั ฒนาประเทศไทย, 2549) จากผลสํ ารวจ
ในรอบ 12 ปกอน พบวาผูสูงอายุไทยมีภาวะสุขภาพ
ดีมากถึงรอยละ 28 แตการสํารวจเมื่อป พ.ศ. 2547
พบเพียงรอยละ 13 หรือประมาณ 910,000 คนที่มี
สุขภาพดี ไมมีโรคเรื้อรังประจําตัว สวนที่เหลืออีก
รอยละ 87.0 มีโรคประจําตัวมากกวา 1 โรค (ผานิต
อินเจริญศักดิ์, 2541) นอกจากนี้ผูสูงอายุรอยละ 7.4
ประเมินตนเองวามีสุขภาพไมดี และ รอยละ 2.9 อยู
คนเดียวและทุพพลภาพ โดยมีรายไดไมพอเลี้ยงชีพ
1 ใน 4 ประสบปญหาสุขภาพเจ็บปวยหรือทุพพลภาพ
มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาทตอป จากการสัมมนา
วิชาการป พ.ศ. 2550 พบวา แรงงานของผูสูงอายุ
ไทย (60 ปขึ้นไป) มีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก
รอยละ 5.7 ในป พ.ศ. 2541 เปนรอยละ 7.3 ในป
พ.ศ. 2549 (พิริยะ ผลพิรุฬห, 2550) และมากกวา
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ครึ่งหนึ่งเปนกลุมที่ มีอายุระหว าง 60-64 ป (กรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน,
2550) ในป พ.ศ. 2552 จํานวนแรงงานที่เปนผูสูง
อายุ มีถึง 3.1 ลานคน หรือ รอยละ 8 ของ ผูมีงาน
ทําทั้งหมด และในจํานวนนี้มีผูสูงอายุที่เปนแรงงาน
นอกระบบในกรุงเทพมหานครจํานวน 9.2 แสนคน
จากแรงงานสูงอายุนอกระบบทั่วประเทศทั้งหมด
8.0 ลานคน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2552) อีกทั้ง
มีรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต (สํานักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แหงชาติ, 2551) สวนใหญตองทํางานเฉลี่ยสัปดาห
ละ 50.1 ชั่วโมง (กรมสวัสดิการและคุมครอง แรงงาน
กระทรวงแรงงาน, 2550) และตองเผชิญสิ่งกอโรค
จากการทํ างานซึ่ งจะส งเสริ มให ความเสื่ อมของ
รางกายเพิ่มขึ้นหรือรุนแรงขึ้น และพบวาผูสูงอายุที่
ทํางานนอกระบบมีการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน
เพิ่มขึ้นจํานวน 8 หมื่นคน จากป พ.ศ. 2548 ถึงป พ.ศ.
2550 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2550) สงผลให
คาใชจายในการรักษา พยาบาลผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น
โดยกระทรวงสาธารณสุขใชงบประมาณ ในดานการ
รั กษาพยาบาลผู สู งอายุ ในป พ.ศ. 2545 จํ านวน
20,500 ลานบาท และคาดวาในป พ.ศ. 2554 เพิ่ม
เปน 35,549 ลานบาท (สุกัญญา นิอังกร และ นงนุช
สุนทรชวกานต อางถึงใน ชื่นฤทัย กาญจนจิตรา และ
คณะ, 2550) การมีพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพใน
การดําเนินชีวิตที่ไมสม่ําเสมอ โดยเฉพาะดานการ
ออกกํ าลั งกาย โภชนาการที่ เพี ยงพอ และการมี
กิจกรรมเพื่อลดความเครียดซึ่งเปนพฤติกรรมเพื่อ
คงไวหรือเพิ่มระดับความผาสุก (Well-being) จะสง
ผลใหผูสูงอายุมีสุขภาพไมแข็งแรง (บรรลุ ศิริพานิช
และคณะ, 2531 และ Palank, 1991) เจ็บปวยไดงาย
ทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณ การสรางเสริมสุขภาพ
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จึงเปนกระบวนการเพิ่มความสามารถของบุคคลทุกวัย
ซึ่ง Pender, Murdaugh, & Parsons (2002) กลาววา
พฤติ กรรมสร างเสริ มสุ ขภาพเป นการกระทํ าของ
บุคคล กระทํากิ จกรรมตางๆ เพื่ อยกระดั บความ
เปนอยูของตนเองใหดีขึ้น และ บรรลุเปาหมายใน
การมี สุ ขภาพที่ ดี โดยปฏิ บั ติ กิ จกรรมสร างเสริ ม
สุขภาพ ทั้ง 6 ดานอยางตอเนื่อง
ดั งนั้ นการศึ กษาครั้ งนี้ จึ งมุ งศึ กษาว ามี
ปจจัยใดบางที่มีผลตอพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ในผูสูงอายุที่ทํางานนอกระบบโดยใชกรอบแนวคิด
PRECEDE - PROCEED Model ของกรีนและครู
เตอร (Green & Kreuter, 1999) เนื่องจากมีการ
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมสร า งเสริ ม สุ ข ภาพในผู สู ง อายุ
จํานวนมากแตไมพบการศึกษาวางานที่ผูสูงอายุทํา
นั้นเปนแรงงานในระบบหรือแรงงานนอกระบบ และ
มี ความสั มพั นธ กั บพฤติ กรรมสร างเสริ มสุ ขภาพ
เหมือนหรือตางกัน เพราะผูสูงอายุที่ทํางานนอก
ระบบเปนกลุมที่ไมมีสวัสดิการ ไมไดรับเงินเดือน
ประจํา ทั้งนี้เพื่อจะนําขอมูลที่ไดไปเปนแนวทางใน
การดําเนินงานของพยาบาลสาธารณสุขเกี่ยวกับ
การสร างเสริ มสุ ขภาพแก ผู สู งอายุ ที่ ทํ างานนอก
ระบบใหมีการดูแลสุขภาพและปฏิบัติกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพ เพื่อชะลอความเสื่อมของรางกาย ลด
การเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ และ คงไวซึ่ง
คุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมสร า งเสริ ม
สุ ข ภาพของผู สู ง อายุ ที่ ทํ า งานนอกระบบใน
กรุงเทพมหานคร
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2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม ภาวะสุขภาพ และ
ลักษณะงาน กับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของ
ผูสูงอายุที่ทํางานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสามารถของ ปจจัยนํา
ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม ภาวะสุขภาพ และ ลักษณะ
งานในการรวมกันทํานายพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ของผูสูงอายุที่ทํางานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยนํา มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุที่ทํางานนอกระบบ
ในกรุงเทพมหานคร
2. ปจจัยเอื้อ มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุที่ทํางานนอกระบบ
ในกรุงเทพมหานคร
3. ปจจัยเสริม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุที่ทํางาน นอก
ระบบในกรุงเทพมหานคร
4. ภาวะสุขภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ ของผูสูงอายุที่ทํางานนอก
ระบบในกรุงเทพมหานคร
5. ลักษณะงาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุที่ทํางานนอก
ระบบในกรุงเทพมหานคร
6. ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม ภาวะ
สุขภาพ และ ลักษณะงาน มีความสามารถในการ
ร วมกั นทํ านายพฤติ กรรมสร างเสริ มสุ ขภาพของ
ผูสูงอายุที่ทํางานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยนํา
- ความรู
- ทัศนคติ
- อายุ
- การศึกษา
- ความเพียงพอของรายได

ปจจัยเอื้อ
- การเขาถึงบริการ
- นโยบายที่เอื้อ

ปจจัยเสริม
- การไดรับการสนับสนุน
ทางสังคม
ภาวะสุขภาพ
- การรับรูภาวะสุขภาพ
- โรคและอาการผิดปกติ

ลักษณะงาน
- อาชีพ
- ระยะเวลาทํางาน(ชั่วโมง,วัน)
- การรับรูโอกาสเกิดอาการผิดปกติของ
รางกายที่เกิดจากการทํางาน

พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
1. ความรับผิดชอบตอสุขภาพ
2. โภชนาการ
3. การออกกําลังกาย
4. การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น
5. การพัฒนาทางจิตวิญญาณ
6. การจัดการความเครียด

กันยายน – ธันวาคม 2555 ปีที่ 26 ฉบับที่ 3

ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาแบบ
พรรณนา (Descriptive Survey Research)
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปน
ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไปทั้งเพศชายและ
เพศหญิง ที่พักอาศัยและประกอบอาชีพอยูในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานครไมนอยกวา 6 เดือน (นับถึง
วั น ที่ สั ม ภาษณ ) ซึ่ ง คํ า นวณหาขนาดของกลุ ม
ตัวอยางโดยใชสูตร Daniel (1995) และสุมตัวอยาง
อยางงาย แบบหลายขั้นตอน (Multivariate analysis)
จาก 6 เขตพื้นที่การปกครองไดแก เขตบางรัก เขต
ธนบุ รี เขตราษฏร บู รณะ เขตบางพลั ด เขตมี นบุ รี
และ เขตตลิ่งชัน โดยสุมตัวอยางผูสูงอายุที่ทํางาน
นอกระบบเขตละ 24 คน เก็บรวบรวมขอมูลตั้งแต 1
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึง 30 มกราคม พ.ศ. 2553
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช ในการวิ จั ยครั้ ง นี้ ใ ช แ บบ
สัมภาษณโดยแบงเปน 6 สวน ดังนี้คือ
สวนแรก ข อ มู ล ทั่ ว ไปของประชากร
ไดแก เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได การรับรู
ภาวะสุขภาพ จํานวน15 ขอ
สวนที่ 2 การรับรูโอกาสการเกิดอาการ
ผิ ด ปกติ ข องร า งกายที่ เ กิ ด จากการทํ า งานของ
ผูสูงอายุ จํานวน 15 ขอ เปนขอคําถามแบบ (Rating
scale) 4 ตั วเลื อก คื อไม เกิ ดอาการผิ ดปกติ ให 0
คะแนน จนถึ ง เกิ ด อาการผิ ดปกติ สู ง มาก ให 3
คะแนน
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สวนที่ 3 พฤติ ก รรมสร า งเสริ มสุ ข ภาพ
ของผูสูงอายุที่ทํางานนอกระบบ จํานวน 40 ขอเปน
ขอคําถามแบบ (Rating scale) 4 ตัวเลือก คือไม
เคยปฏิบัติให 0 คะแนน จนถึง ปฏิบัติสม่ําเสมอให
3 คะแนน
สวนที่ 4 ความรู แ ละทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ
การสรางเสริมสุขภาพ ประยุกต มีรายละเอียดดังนี้
ความรูเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ ขอคําถามเปน
แบบถูก ผิด 3 ตัวเลือก ใช ไมใช /ไมทราบ จํานวน
15 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนน คือ ถาตอบใชจะ
ไดคะแนน เทากับ 1 ถาตอบไมใชหรือไมทราบจะได
คะแนน เทากับ 0 สวนทัศนคติเกี่ยวกับการสรางเสริม
สุขภาพ ขอคําถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา
(Rating scale) 4 ระดับ จํานวน 15 ขอ ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง ให 1 คะแนน จนถึง เห็นดวยอยางยิ่ง ให 4
คะแนน
สวนที่ 5 การเข า ถึ ง บริ ก ารสร า งเสริ ม
สุขภาพและนโยบายที่เอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ
มี รายละเอี ยดดั งนี้ การเข าถึ งบริ การสร างเสริ ม
สุขภาพ ขอคําถามเปนแบบ (Rating scale) 4 ตัวเลือก
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ให 1 คะแนน จนถึง เห็นดวย
อยางยิ่ง ให 4 คะแนน สวนนโยบายที่เอื้อตอการ
สรางเสริมสุขภาพ ขอคําถามเปนแบบใหเลือกตอบ
จํานวน 11 ขอ โดยหากตอบมี ใหคะแนน เทากับ 1
ไมมี/ไมทราบใหคะแนน เทากับ 0
สวนที่ 6 การได รั บ การสนั บ สนุ น ทาง
สังคม และการไดรับขอมูลขาวสาร ขอคําถามเปน
แบบ Rating scale 4 ตัวเลือก ไมไดรับให 0 คะแนน
จนถึง ไดรับเปนประจํา ใหคะแนน 3 คะแนน
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การเก็บรวบรวมขอมูล
หลั ง จากได รั บ การรั บ รองจริ ย ธรรมใน
มนุษย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู วิ จั ย ได ติ ดต อ ประสานงานกั บ กรรมการชุ ม ชน
และ/หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และ กลุม
ตัวอยาง จาก 12 แขวง ใน 6 เขตพื้นที่การปกครอง
ของกรุงเทพมหานครโดยดําเนินการตั้งแตวันที่ 1
พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ถึง วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.
2553 ในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อขอความรวมมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ชี้แจงวัตถุประสงคของ
การทําวิจัย ขั้นตอนการดําเนินการ และประโยชนที่
คาดวาจะไดรับ โดยชี้แจงตอกลุมตัวอยางในการ
ตอบรับหรือปฏิเสธการเขารวมวิจัยครั้งนี้ คําตอบ
หรือขอมูลทุกอยาง ผูวิจัยถือวาเปนความลับ และ
นํามาใชประโยชนในการวิจัยเทานั้น โดยผูวิจัยยึด
หลักการพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยางในการเขารวม
การวิจัย และให กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม
ด วยตนเองซึ่ งใช เวลาในการตอบแบบสอบถาม
ประมาณ 30 – 45 นาที และในระหวางดําเนินการ
วิจัย ถากลุมตัวอยางตองการถอนตัว ผูวิจัยยินยอม
ให ถอนตั ว จากการวิ จั ยได และยกเลิ ก การเก็ บ
ขอมูลในกลุมตัวอยางรายนั้น
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
การวิเคราะหขอมูลโดยใช สถิติพรรณนา
(Descriptive Statistics )ไดแก การแจกแจงความถี่
ค าร อยละ ค าเฉลี่ ย และส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
สถิติวิเคราะห (Analytical Statistics ) ไดแก สถิติ
ไคว – สแคว (Chi - Square) และสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson, s ProductMoment Correlation Coefficient) และสถิติวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple
Regression Analysis)
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ผลการวิจัย
ผูสูงอายุที่ทํางานนอกระบบส วนใหญ มี
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพอยูในระดับสูงรอยละ
60.4 (  = 69.9, S.D. = 16.0) และ ปจจัยนํา ปจจัย
เอื้อ ปจจัยเสริม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสราง
เสริ มสุ ขภาพของผู สู งอายุ ที่ ทํ างานนอกระบบใน
กรุ งเทพมหานคร อย างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ (pvalue < .05) โดยปจจัยเสริมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุที่ทํางาน
นอกระบบในกรุงเทพมหานครเฉพาะในสวนของการ
ไดรับการสนับสนุนจากบุคลากรสาธารณสุข ภาวะ
สุขภาพ พบวา การรับรูภาะสุขภาพมีความ สัมพันธ
กั บ พฤติ ก รรมสร า งเสริ ม สุ ข ภาพของผู สู ง อายุ ที่
ทํ า งานนอกระบบในกรุ ง เทพมหานครอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .01) ลักษณะงาน
พบว าอาชี พ จํ านวนวั นและจํ านวนชั่ วโมงในการ
ทํางาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพของผูสูงอายุที่ทํางานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ทัศนคติเกี่ยวกับการสรางเสริม
สุ ขภาพ การศึ กษา การได รั บการสนั บสนุ น และ
ขอมูลขาวสารจากบุคลากรสาธารณสุข กับจํานวน
วั นที่ ทํ างาน การรั บ รู ภาวะสุ ขภาพ อาชี พ (ภาค
บริการ อาชีพหาบเรแผงลอยและซื้อขายของเกา)
สามารถรวมกันทํานาย และอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติ กรรมสร างเสริ มสุ ขภาพของผู สู งอายุ ที่
ทํางานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 46
(R2 = 0.46, p - value < .05)

กันยายน – ธันวาคม 2555 ปีที่ 26 ฉบับที่ 3
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ตาราง ก แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ของปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ระดับ
SD
ปจจัย
สูง
ปานกลาง ต่ํา

n(%)
n(%)
n(%)
ความรูเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ
128
15
1
13.3
2.3
(88.9)
(10.4)
(0.7)
ทัศนคติเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ
128
16
0
49.1
6.3
(88.9)
(11.1)
(0)
การเขาถึงบริการการสรางเสริมสุขภาพ
84
58
2
32.8
5.0
(58.3)
(40.3)
(1.4)
นโยบายสรางเสริมสุขภาพ
2
44
98
7.4
3.3
(1.4)
(30.6)
(68.1)
ในชุมชน
0
51
93
3.6
2.4
(0)
(35.4)
(64.6)
ในสถานบริการ
1
58
85
3.8
2.9
(0.7)
(40.3)
(59.0)
การสนับสนุนทางสังคม
0
34
110
23.1
11.3
(0)
(23.6)
(76.4)
ระดับการรับรูโอกาสเกิดอาการผิดปกติ
0
8
136
5.4
5.1
(0)
(5.6)
(94.4)
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
37
102
5
69.9
16.0
(25.7)
(70.8)
(3.5)
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ตาราง ข ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะประชากร ทัศนคติ การเขาถึงบริการ ความรู การไดรับ
การสนับสนุนจากบุคลากรสาธารณสุข นโยบายการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน อายุ
จํานวนวันในหนึ่งสัปดาห จํานวนชั่วโมงในหนึ่งวัน กับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของ
ผูสูงอายุที่ทํางานนอกระบบ (n = 144)
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ปจจัย
r
p-value
ทัศนคติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
0.46
< . 01
การเขาถึงบริการสรางเสริมสุขภาพ

0.36

< . 01

ความรูพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ

0.31

< . 01

การศึกษา

0.25

< .05

การไดรับการสนับสนุนจากบุคลากรสาธารณสุข

0.28

< . 01

นโยบายการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน

0.18

< .05

อายุ

0.17

< .05

จํานวนวันทํางานในหนึ่งสัปดาห
จํานวนชั่วโมงที่ทํางานในหนึ่งวัน

- 0.33
- 0.37

< . 01
< . 01

ตาราง ค คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณแบบขั้นตอนระหวางตัวทํานายกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ของผูสูงอายุที่ทํางานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร
Unstandardized
ตัวแปร
t
p-value
B
Std. Error
ทัศนคติเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ
1.168
.189
6.170
< . 001
การสนับสนุนจากบุคลากรสาธารณสุข
1.077
.257
4.190
< . 001
การศึกษา(ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป)
8.840
2.727
3.242
< . 01
จํานวนวันที่ทํางาน
-2.116
.668
-3.168
< . 01
อาชีพหาบเรและซื้อขายของเกา
-5.605
2.228
-2.516
< . 05
การรับรูภาวะสุขภาพปนี้ดีกวาปที่ผานมา
-6.379
2.706
-2.357
< .05
อาชีพภาคบริการ
5.685
2.625
2.166
< .05
2
R = 0.460
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สรุปและอภิปรายผล
1. ป จ จั ย นํ า ผู สู ง อายุ ที่ ทํ า งานนอก
ระบบส วนใหญ มี ระดั บความรู เกี่ ยวกั บการสร าง
เสริมสุขภาพโดยรวมอยูในระดับสูง ระดับทัศนคติ
เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพอยูในระดับดี แตไม
ยอมปฏิบัติโดยเฉพาะพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
เกี่ ยวกั บการออกกํ าลั งกายและการตรวจสุ ขภาพ
ประจําป มีผูสูงอายุที่ทํางานนอกระบบตรวจสุขภาพ
ทุกปเพียงรอยละ 50 และไมออกกําลังกายรอยละ
58.3 เนื่องจากกลัวเสียเวลา เสียรายไดจากการ
ประกอบอาชีพสอดคลองกับการศึกษาของ เย็นฤดี
แสงเพ็ชร (2550) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพในแรงงานสูงอายุชายในสถาน
ประกอบการโลหะหนัก จังหวัดสมุทรปราการ พบวา
ทัศนคติเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ มีความ
สัมพันธกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ อธิบายได
วาถาแรงงานชายสูงอายุมีทัศนคติเชิงบวกเพิ่มขึ้น
จะส ง ผลให มี ก ารปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมสร า งเสริ ม
สุขภาพเพิ่มขึ้นอยางเหมาะสม ซึ่งกรีนและครูเตอร
(Green & Kreuter, 1999) กลาววาทัศนคติเปน
ความเชื่อ ความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ ที่มี
ทั้งผลดีและผลเสียในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และความรูเปนปจจัยนําที่สําคัญกอใหเกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติพฤติกรรม
2. ป จ จั ย เอื้ อ ผู สู ง อายุ ที่ ทํ า งานนอก
ระบบทราบว า มี น โยบายที่ ดํ า เนิ น การในสถาน
บริการรอยละ 95.8 และมีนโยบายที่ดําเนินการอยู
ในชุมชนรอยละ 88.9 แตมีผูสูงอายุที่ทํางานนอก
ระบบเพียงรอยละ 56.9 เทานั้นที่ทราบวาในสถาน
บริการมีนโยบายจัดสถานที่ หรือ ชมรมที่เอื้อตอการ
สรางเสริมสุขภาพ เนื่องจากการใหบริการตาม
นโยบายโครงการหลักประกันสุขภาพทําใหผูสูงอายุ
สามารถเลือกรับบริการใกลบานไดและไมตองเสีย
คาใชจายในการรักษาพยาบาลและไมเสียคาเดินทาง
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และหน ว ยบริ ก ารมี ก ารปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพให ไ ด
มาตรฐานสากลเทาเทียมกัน สอดคลองกับแนวคิด
PRECEDE-PROCEED Model (Green & Kreuter,
1999) เกี่ยวกับปจจัยเอื้อที่วาการที่สามารถเขาถึง
แหล งบริ การสุ ขภาพส งผลต อพฤติ กรรมสุ ขภาพ
และ เย็นฤดี แสงเพ็ชร (2550) ศึกษาปจจัยที่มีผล
ตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพในแรงงาน สูงอายุ
ชายในสถานประกอบการโลหะหนั ก จั ง หวั ด
สมุ ทรปราการ พบว าความสะดวกในการเข าถึ ง
บริ ก ารสร า งเสริ ม สุ ข ภาพมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของแรงงานชายสูงอายุ
3. ป จ จั ย เสริ ม พบว า การได รั บ การ
สนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากบุ ค ลากรสาธารณสุ ข มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของ
ผูสูงอายุที่ทํางานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร (r
= 0.28, p-value < .01) นั่นหมายถึงการไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนจากบุคคลในครอบครัว
และจากแกนนําสาธารณสุข ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุที่ทํางาน
นอกระบบในกรุ งเทพมหานคร แม ว าผู สู งอายุ ที่
ทํางานนอกระบบจะไดรับการกระตุนเตือนใหไปพบ
แพทย พยาบาล การออกกําลังกาย การเงิน กําลังใจ
ในการดําเนินชีวิต การช วยเหลือดานอาชีพ และ
การชวยเหลือดานแหลงประโยชนตางๆ ผูสูงอายุที่
ทํางานนอกระบบไดรับจากกบุคคลในครอบครั ว
เนื่องจากงานที่ผูสูงอายุสวนใหญทําเปนงานที่ทํา
คนเดียว เชน คาขาย รับงานมาทําที่บาน รับจางทํา
ดอกไมจันทน ทําไมแขวนเสื้อ รับจางทํางานบาน
และมีการกําหนดสงงานตามเวลาทําใหตองรีบเรง
ทํางานเปนเหตุใหไมมีเวลาไปพูดคุยหรือชวยเหลือ
เพื่อนบานหรือเพื่อนรวมงาน และบางคนไมรูจักกับ
แกนนําชุมชนเนื่องจากกรุงเทพมหานครเปนชุมชน
ย า ยถิ่ น และสั ง คมเป น สั ง คมเมื อ ง อี กทั้ ง คนใน
ครอบครัวตางก็มีมีภาระงานที่ตองรับผิดชอบไมได
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ใหการดูแลผูสูงอายุ บางครั้งยังนําภาระเชน บุตร
หลานเล็ ก ๆ มาให ผู สู ง อายุ ดู แ ล และไม ใ ห ก าร
สนับสนุนดานการเงิน แตบุคลากรสาธารณสุข มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของ
ผูสู งอายุที่ ทํ างานนอกระบบในกรุ งเทพมหานคร
เนื่องจากนโยบายของศูนยบริการสาธารณสุข และ
นโยบายของสํ านั กงานหลั กประกั นสุ ขภาพ เป น
นโยบายเชิ ง รุ ก ทํ า ให บุ ค ลาการสาธารณสุ ข เข า
ชุ ม ชนเพื่ อ ทํ า กิ จ กรรมสร า งเสริ ม สุ ข ภาพให กั บ
บุคคลทุกวัย บุคลากรสาธารณสุข มีความสัมพันธ
กั บ พฤติ ก รรมสร า งเสริ ม สุ ข ภาพของผู สู ง อายุ ที่
ทํ างานนอกระบบในกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจาก
นโยบายของศูนยบริการสาธารณสุข และนโยบาย
ของสํานั กงานหลักประกันสุ ขภาพ สวนมากเป น
นโยบายเชิ ง รุ ก ทํ า ให บุ ค ลาการสาธารณสุ ข เข า
ชุมชนทํากิจกรรมสรางเสริมสุขภาพใหกับบุคคลทุก
วัย สอด คลองกับเย็นฤดี แสงเพ็ชร (2550) ศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพใน
แรงงาน สูงอายุชายในสถานประกอบการโลหะหนัก
จังหวัดสมุทรปราการ พบวาการไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมจากเจาหนาที่สุขภาพมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของแรงงานสูงอายุชาย
4. ภาวะสุ ขภาพ ผลการศึ กษาพบว า
การรับรูภาวะสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุที่ทํางานนอกระบบ
ในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p –
value < .01) ผูสูงอายุที่ทํางานนอกระบบมีการรับรู
วาปจจุบันตนเองมีสุขภาพพอๆ กับปที่ผานมารอยละ
43.8 สวนใหญมีโรคประจําตัวมากกวาหนึ่งโรค รอยละ
43.8 โดยป ว ยด ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง ร อ ยละ
56.9 และผูสูงอายุที่ทํางานนอกระบบรอยละ 23.6
ทราบว า ตนเองมี สุ ข ภาพดี ไ ม มี โ รคประจํ า ตั ว
เนื่องจากผูสูงอายุมีภารกิจในชีวิตประจําวันหลาย
ดานและ การเปลี่ยนแปลงตามวัยทําใหเกิดความ
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เสื่อมของอวัยวะตางๆเพิ่มขึ้น ไมมีเวลา รายไดนอย
ทําใหไมสามารถประกอบอาหารและเลือกอาหารที่
มีคุณประโยชนใหตนเองและบุคคลในครอบครัวได
ตองซื้ออาหารสําเร็จรับประทาน สอดคลองกับชลธิชา
จันทคีรี (2549) ศึกษาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ของผู สู ง อายุ ที่ ม าร ว มกิ จ กรรม ณ สวนลุ ม พิ นี
กรุงเทพมหานคร พบวาการรับรูภาวะสุขภาพ และ
การสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธทางบวก
กับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
5. ลักษณะงาน (อาชีพ จํานวนชั่วโมง
และจํ า นวนวั น ในการทํ า งาน) พบว า อาชี พ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของ
ผูสู งอายุที่ ทํ างานนอกระบบในกรุ งเทพมหานคร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p – value < .01) จากการ
ศึกษาพบวา ผูสูงอายุที่ทํางานนอกระบบสวนใหญ
ทํ างานภาคบริ การและรั บจ างทั่ วไป มี พฤติ กรรม
สรางเสริมสุขภาพดีกวาผูสูงอายุที่ประกอบอาชีพ
หาบเรแผงลอยและซื้อขายของเกา โดยที่อาการผิด
ปกติสวนใหญเกิดตอระบบกระดูกและกลามเนื้อ
(รอยละ 4.2) เนื่องจากผูสูงอายุที่ทํางานนอกระบบ
ตองออกไปทํางานนอกบานนอกชุมชน โดยเฉพาะ
อาชีพหาบเรแผงลอยและซื้อขายของเกาอาจตอง
เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆ และตองใชเวลาทํางานมากกวา
อาชีพอื่นๆ จึงจะมีรายไดเพียงพอ ทําใหการรับรู
ขาวสารและการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ลดลง อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นตอผูสูงอายุที่ทํางาน
นอกระบบบางครั้งอาจแยกไมไดวาเกิดจากความ
เสื่อมตามวัยหรือเกิดจากการมีทาทางในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันและทาทางในการทํางาน (การยศาสตร) ที่ไมถูกตอง จํานวนชั่วโมงและจํานวนวัน
ในการทํางานมีความ สัมพันธแบบผกผัน (ลบ) กับ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุที่ทํางาน
นอกระบบในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (r = - 0.37 และ r = - 0.33, p-value < .01)
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พบว า ผู สู งอายุ ที่ ทํ างานนอกระบบทํ างานเฉลี่ ย
สัปดาหละ 42 ชั่วโมง ซึ่งเปนทํางานภาคบริการ รอยละ
38.2 ทํางานสัปดาหละ 7 วัน วันละ 4-11 ชั่วโมง มี
การรั บรู ว างานที่ ทํ ามี ความปลอดภั ยต อสุ ขภาพ
ระดับสูงรอยละ 94.4 สอดคลองกับการศึกษาของ
สุ ริ น ธร กลั ม พากร (2545) ที่ ศึ ก ษาบทบาทของ
พยาบาลตอการดูแลสุขภาพของแรงงานนอกระบบ
พบวา กลุมผูรับงานไปทําที่บาน มีสถานที่ทํางาน
และสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม มีการทํางานเปน
เวลานานเฉลี่ย วันละ 1-18 ชั่วโมง 6-7 วันตอสัปดาห
ไม ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น อุ ป กรณ ป อ งกั น และไม มี
ความรู เพี ยงพอที่ จะป องกั นตนเองทํ าให มี ความ
เสี่ยงที่เปนอันตรายตอสุขภาพจากกการทํางาน
6. ป จจั ยนํ า ป จจั ยเอื้ อ และ ป จจั ย
เสริม ภาวะสุขภาพ และ ลักษณะงาน มีความ
สามารถในการรวมกันทํานายพฤติกรรมสราง
เสริมสุขภาพของผูสูงอายุที่ทํางานนอกระบบ
ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยนํา
(ทัศนคติและการศึกษา) และ ปจจัยเสริม (การไดรับ
การสนับสนุนจากบุคลากรสาธารณสุข) และอาชีพ
ภาคบริ การมี ผลเชิ งบวกต อพฤติ กรรมสร างเสริ ม
สุขภาพของผูสูงอายุที่ทํางานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร สวนภาวะสุขภาพ (การรับรูภาวะสุขภาพ
ปนี้ดี กวาป ที่ ผานมา) ลั กษณะงาน (จํานวนวันที่
ทํางาน อาชีพหาบเรและซื้อขายของเกา) มีผลเชิง
ลบตอพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุที่
ทํางานนอกระบบในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p-value < .05) ซึ่งตัวแปรทั้ง 6 ตัวสามารถ
ร วมกั นทํ านายพฤติ กรรมสร างเสริ มสุ ขภาพ ของ
ผูสูงอายุที่ทํางานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร ได
รอยละ 46 สอดคลองกับแนวคิด PRECEDE –
PROCEED Model ของกรีนและครูเตอร (Green &
Kreuter, 1999) ที่วาปจจัยนํา (predisposing factors)
เปนปจจัยที่เปนพื้นฐานและกอใหเกิดแรงจูงใจให
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เกิดการแสดงพฤติกรรม สวนปจจัยเสริม (Reinforcing
factors) เปนปจจัยที่ชวยสนับสนุนหรือขัดขวางให
บุ ค คลมี ก ารปฏิ บั ติ กิ จ กรรมนั้ น ๆ ต อ ไป ความรู
ทัศนคติ ความเชื่อ และคานิยมเปนปจจัย พื้นฐาน
และเปนแรงจู งใจให เกิ ดพฤติกรรมและสงผลต อ
พฤติกรรมของบุคคลหรือชุมชน อีกทั้งเมื่อบุคคล
ไดรับการสนับสนุนจากสิ่งแวดลอมและสามารถใช
แหล งทรั พยากรที่ มี อยู จะทํ าให เกิ ดการจู งใจให
บุ คคลปฏิ บั ติ พฤติ กรรมได ง ายขึ้ น การรั บรู และ
องคประกอบในการใหสุขศึกษาในการสรางเสริม
สุ ข ภาพมี ผลต อพฤติ กรรมของบุ คคลหรื อชุ มชน
นอกจากนี้ ค วามแตกต า งของบุ ค คลยั ง มี ผ ลต อ
พฤติกรรมของบุคคลดวย นอกจากนี้ยังสอดคลอง
กับกฎบัตออตตาวา ที่วาการใหการศึกษาเปนกล
ยุทธพื้นฐานของงานสรางเสริมสุขภาพ อีกทั้งการมี
สุ ข ภาพดี เ ป น ทรั พ ยากรที่ สํ า คั ญ ในการพั ฒ นา
บุคคล สังคมและเศรษฐกิจรวมถึงสงผลตอคุณภาพ
ชีวิต นั่นคือการมีความรูดี มีทัศนคติที่ดี มีอาชีพที่
ทํางานเปนเวลาและรายไดคอนขางมั่นคง ประกอบ
กับการไดรับการสนันสนุน จากบุคคล ทําใหผูสูง
อายุที่ทํางานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร มีการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพมากขึ้น แตการ
ที่ผูสูงอายุที่ทํางานนอกระบบรับรูวาตนมีสุขภาพดี
และทํางานหนัก เวลาในการทํางานไมแนนอน(เกิด
ความอ อ นเพลี ย ) ทํ า ให ล ะเลยในการปฏิ บั ติ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ หรือ ปฏิบัติพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพนอยลง
ขอเสนอแนะ
1. ดานบริหาร ควรมีการกําหนดนโยบาย
เชิงรุก โดยการสํารวจกลุมอาชีพ จัดกิจกรรมตรวจ
สุขภาพใหเหมาะสมกั บอาชี พ ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานรวมถึงมีนโยบายปองกันและดูแลโรค
เรื้อรัง อยางนอยปละ 1 ครั้ง และสงเสริมสนับสนุน
ให มี ก ารจั ด ตั้ ง ชมรมผู สู ง อายุ ทุ ก ชุ ม ชน รวมถึ ง
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กระทรวงสาธารณสุ ขควรให ความสํ าคั ญในการ
กําหนดนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการแกผูสูงอายุที่ยัง
ตองทํางาน
2. ดานบริการ ศูนยบริการสาธารณสุข
มีการพัฒนาโปรแกรมสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพไปใชในประชากรกลุม
ต า งๆ ดํ า เนิ น การออกหน ว ยแพทย เ คลื่ อ นที่
ใหบริการดานอาชีวอนามัย ตลอดจนสงตอในรายที่
มีความผิดปกติหรือพิการประสานงานกับหนวยงาน
ทั้งของรัฐและเอกชน ในการสนับสนุนใหผูสูงอายุ
สามารถเขาถึงบริการไดโดยงาย มีการพัฒนาระบบ
การติดตอสื่อสารและภาคีเครือขายในผูสูงอายุที่
ทํางานนอกระบบ เพื่อกระตุนใหแรงงานนอกระบบ
มีสวนรวมในพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
3. ดานวิชาการ ศูนยบริการสาธารณสุข
ควรประสานงานกับงานอาชีวอนามัยเขตพื้นที่การ
ปกครองหรื อ หน ว ยงานอาชี ว เวชกรรม ในการ
จัดการอบรมใหผูสูงอายุที่ทํางานนอกระบบได มี
ความรู เกี่ ย วกั บการสร างเสริ มสุ ข ภาพที่ ถู กต อ ง
รวมถึงการสรางทัศนคติเชิงบวกในการดูแลตนเอง
พร อมทั้ งมี การเยี่ ยมติ ดตามและประเมิ นผลการ
ปฏิบัติภายหลังการอบรม
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