ส่งเสริมสุขภาพทางภายภาพบาบัดเบื้องต้นแบบองค์รวมในชุมชน
Primarily Physical Therapy for Holistically Health Promoting in Community
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย มะลิลา
บทคัดย่อ
โครงการส่งเสริมสุขภาพทางกายภาพบาบัดเบื้องต้นแบบองค์รวมในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ให้
ชุมชนได้รับความรู้ ทักษะ จากการนาความรู้ด้านกายภาพบาบัดเบื้องต้นแบบองค์รวมในการป้องกัน ส่งเสริมดูแล
และพื้นฟูสุขภาพตนเองในครอบครัวและชุมชน ร่วมกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดสู่ชุมชนและ 2.เพื่อส่งเสริม
ให้ชุมชนมีแนวทางและมีทางเลื อกที่หลากหลายในการดาเนินชีวิตในมิติของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ถูกต้อง
เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง การดาเนินโครงการเป็นการให้ความรู้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านและ
ผู้สนใจในชุมชนในการดูแลเกี่ยวกับการออกกาลังกายทางเลือก การดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวด การใช้อุปกรณ์และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ลูกประคบ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมจานวน 50 คน ดาเนินการ 2
วันในช่วงวันที่ 1 พ.ค. ถึงวันที่ 15 ส.ค. 2562 ณ เทศบาลศิลา ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลศิลา
ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ผลจากการดาเนินโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 46 คน อายุ
39.2±12.2 แบ่งเป็น ชาย ร้อยละ 23.9 (11 คน) และหญิง ร้อยละ 76.1 (35 คน) ชุมชนมีความตระหนัก ได้รับ
ความรู้และทักษะ จากการนาความรู้ด้านกายภาพบาบัดเบื้องต้นแบบองค์รวมในการป้องกัน ส่งเสริม ดูแล และฟื้นฟู
สุขภาพของตนเองในครอบครัวและชุมชน ร่วมกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดสู่ชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจกิจกรรมในภาพรวม ระดับดีมาก (4.48 ± 0.72) ทาให้ชุมชนมีแนวทางและทางเลือกที่หลากหลายเพิ่มขึ้นใน
การดาเนินชีวิต ครอบคลุมมิติของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ถูกต้องเหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ กายภาพบาบัด แบบองค์รวม ชุมชน
Abstract
Primarily Physical Therapy for Holistically Health Promoting in Community project aimed to
1) provide community with primarily physical therapy knowledge, skills and local wisdom for
promoting, preventing, self-caring and health rehabilitating in household and community and 2)
encourage community to apply primarily physical therapy for holistic health care in lives properly
and continuously with guidelines and alternative methods. The project was conducted by training
village health volunteers and people who were interested in alternative exercising about pain selfcaring, using tools and local wisdom e.g. herbal compress ball and rehabilitation people with
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disabilities. The training project was held for 2 days between May, 1st - August, 15th 2019 with 50
participants at the municipality of Sila. As a result of assistance from the municipality of Sila, an
academic cooperation network was built. There were 46 participants who were 39.2 ± 12.2 years
old: 11 male (23.9%) and 35 female (76.1%). After the training, the community acquired awareness,
knowledge and skills from integration of primarily physical therapy for holistic health promoting and
rehabilitating in household and community with instruction of local wisdom. Overall, the
participants felt satisfied with this project at an excellent level (4.48 ± 0.72) and the community
had models and various options for a regular holistic health care lifestyle.
บทนา
ปั ญ หาสุ ข ภาพที่ พ บมากในชุ ม ชนปั จ จุ บั น ส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จากกลุ่ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง (NCDs หรื อ noncommunicable diseases) ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวัง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พ.ศ. 2555 สานักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในกลุ่ม ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรคได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
โรคเรื้ อรั งทางเดิน หายใจส่ ว นล่ าง โรคหั ว ใจขาดเลื อดและโรคหลอดเลื อดสมอง ที่ไม่ได้เกิด จากเชื้อโรคและไม่
แพร่กระจายจากคนสู่คนได้ องค์การอนามัยโลกได้กล่าวถึง สาเหตุของโรคไม่ติดต่อของคนทั่วโลก และสามารถสรุป
สาเหตุหลักของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ว่า เกิดจากพฤติกรรม สุขภาพเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ 3 อ. คือ อาหาร
ออกกาาลังกาย อารมณ์ และ 2 ส. คือ พฤติกรรม การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา พฤติกรรมเหล่านี้ นาสู่การดาเนินโรค
อย่างช้าๆ สะสมอาการต่อเนื่องจนก่อให้เกิดความเรื้อรังของโรค
โรคเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาทั้งด้านสุขภาพและสุขภาพจิต วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามปัญหาสุขภาพนั้น
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไข ใช้การจัดการความรู้เพื่อแสวงหารูปแบบการดูแลสุขภาพของกลุ่มเสี่ ยงโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง การจัดการความรู้ในบริบทของชุมชน และมีรูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองของคนในชุมชน อาจช่วย
ผ่อนคลายปัญหาจากการเป็นโรคเรื้อรังเหล่านี้ กลุ่มโรคเหล่านี้จะนาไปสู่การสูญเสียรายได้ คุณภาพชีวิตที่ดีลดลงและ
เกิดความพิการได้ในที่สุด ปัญหาสุขภาพที่เผชิญ อยู่ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ในการนี้งานกายภาพบาบัดจึง มีการ
สร้างความตระหนักในระดับครอบครัวและชุมชน ร่วมกับการถ่ายทอดความรู้ให้เกิดทักษะจะสามารถป้องกัน ส่งเสริม
และแก้ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนได้ ซึ่งนับเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดความมั่นใจและมีจิตอาสาในการ
ดูแลสมาชิกในชุมชนมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ชุมชนได้รับความรู้ ทักษะ จากการนาความรู้ด้านกายภาพบาบัดเบื้องต้นแบบองค์รวมในการ
ป้องกัน ส่งเสริม ดูแล และพื้นฟูสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน ร่วมกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดสู่
ชุมชน

49

วารสารบริการวิชาการเพื่อสังคม ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถนุ ายน 2565

2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีแนวทางและมีทางเลือกที่หลากหลายในการดาเนินชีวิตในมิติของการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมที่ถูกต้องเหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง
การดาเนินงาน
เดือนพฤศจิกายน 2562-กันยายน 2563
กิจกรรม 1. ประสานงานในชุมชน
กิจกรรม 2. ตรวจคัดกรอง/อบรมแกนนา-ออกหน่วยเคลื่อนที่
เดือน มิถุนายน 2563-สิงหาคม 2563
กิจกรรมเสริมความเข็มแข็งกลุ่ม-ติดตามผล/สรุปปัญหาและอุปสรรคสรุปผล
ผลการดาเนินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 46 คน อายุ 39.2±12.2 แบ่งเป็น ชาย ร้อยละ
23.9 (11 คน) และหญิง ร้อยละ 76.1 (35 คน)
ตารางที่ 1 สรุปกิจกรรม แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
X

SD

แปลความหมาย

1. กิจกรรมมีความสอดคล้องกับความต้องการของท่านเพียงใด

4.37

0.77

ดีมาก

2. หัวข้อการดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวด-การใช้อุปกรณ์-ภูมิปัญญา

4.39

0.68

ดีมาก

3. หัวข้อการออกกาลังกาย

4.48

0.75

ดีมาก

4. หัวข้อสมรรถภาพและการดูแล

4.50

0.69

ดีมาก

1.ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองในชุมชน

4.48

0.69

ดีมาก

2.ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพครอบครัว-คนในชุมชน

4.48

0.72

ดีมาก

ความพึงพอใจกิจกรรมในภาพรวม

4.48

0.72

ดีมาก

หัวข้อ
เนื้อหา

การนาไปใช้

กาหนดเกณฑ์ความพึงพอใจจากค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป = ดีมาก / 2.50-2.99 = ดี / 2.00-2.49 = ปานกลาง
/ 1.50-1.99 = พอใช้ / น้อยกว่า 1.50 ควรปรับปรุง
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ภาพที่ 1 การดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวด การใช้อุปกรณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภาพที่ 2 การออกกาลังกาย การดูแลเท้าและเข่า และการดูแลผู้พิการเบื้องต้นแบบองค์รวมในชุมชน
สรุปผลการดาเนินงาน
ระยะสั้น 1. ชุมชุมได้รับความรู้ ทักษะจากการนาความรู้ด้านกายภาพบาบัดเบื้องต้นแบบองค์รวมในการ
ป้องกัน ส่งเสริม ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพตนเองในครอบครัวและชุมชน ร่วมกั บการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดสู่
ชุมชน 2.ได้ส่งเสริมให้ชุมชนมีแนวทางและมีทางเลือกที่หลากหลายในการดาเนินชีวิตในมิติของการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมที่ถูกต้องเหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง
ระยะกลาง/ระยะยาว 1.ร้อยละ 80 ชุมชนได้รับความรู้ ทักษะ จากการนาความรู้ด้านกายภาพบาบัดเบื้อง
ต้นแบบองค์รวมในการป้องกัน ส่งเสริม ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพตนเองในครอบครัวและชุมชน ร่วมกับการใช้ภูมิปัญญา
51

วารสารบริการวิชาการเพื่อสังคม ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถนุ ายน 2565

ท้องถิ่นถ่ายทอดสู่ชุมชน 2.ร้อยละ 80 ชุมชนมีแนวทางและมีทางเลือกที่หลากหลายในการดาเนิ นชีวิตในมิติของการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ถูกต้องเหมะสมได้อย่างต่อเนื่อง
การอภิปรายผล
โครงการนี้ได้เริ่มจากการค้นหาปัญหาด้านสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพตามบริบทของครอบครัวและชุมชน
ร่วมวิเคราะห์ปัญหา จัดทาแผนปฏิบัติการ จัดกิจกรรมและประเมินผลการทากิจกรรม ซึ่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สุขภาพที่ดีขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา ผลจากการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนมีผลต่อความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วม
สร้างเสริมสุขภาพ การดาเนินกิจกรรมในช่วงสั้นเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเอง อาจ
ส่งผลให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการทางานร่วมกัน เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสิ่งที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่
มีคุณค่า เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับการศึกษาการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐานต่อพฤติกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพ ส่วนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของประชาชน ซึ่งการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใน
กลุ่มก่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการที่จะนาให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น จึงส่งผลให้มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ด้านสุขภาพดีขึ้นด้วย
จากผลการดาเนินโครงการพบว่า เนื้อหา การนาไปและความพึงพอใจภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ดีมาก กิจกรรม
เริ่มจากการส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักวิธีการประเมินตนเองและคัดกรองการเกิดโรค จะช่วยสร้างความตระหนักให้กับ
สมาชิกในชุมชน การถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ให้ กับชุมชน ให้รู้จักนาภูมิปัญญาไทยมาใช้เพื่อ ดูแล
สุขภาพด้วยตนเองเพื่อแก้ไข ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟูปัญหาสุขภาพในชุมชนนับเป็นสิ่งสาคัญมาก และใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่ในท้องถิ่ น ร่วมด้วยเป็น สิ่งส าคัญและยั งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษา การสร้างทัศนคติเพื่อโน้มนาให้ มี การ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมส่ ง เสริ มวิ ถี ก ารด าเนิ น ชีวิต แบบพึ่ ง พาดู แลตนเองได้โ ดยสมาชิก ในชุม ชนร่ ว มกั บ การใช้
ทรั พยากรท้องถิ่น ทีมีอยู่ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด จึง เป็นการประสานทรัพยากรที่ มีในชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง นอกจากนี้การใช้ภูมิปัญญานี้อาจเป็นแนวทางในการนาไปสู่การทาให้เกิดรายได้ในชุมชนเป็นอาชีพเสริมได้
อีกด้วย ซึ่งการสร้างความตระหนักอย่างต่อเนื่องและให้ความสาคัญกับปัญหาสุขภาพจะนาไปสู่การเกิดทักษะและ
ปฏิบัติโดยคนในชุมชนจึงก่อให้เกิดความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดีในอนาคต
สรุป/ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์
การนาความรู้ด้านกายภาพบาบัดเบื้องต้นแบบองค์รวมในการป้องกัน ส่งเสริม ดูแล และฟื้นฟูสุขภาพตนเอง
ในครอบครัวและชุมชน ร่วมกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดสู่ชุมชน และชุมชนมีแนวทางและมีทางเหลือกที่
หลากหลายในการดาเนินชีวิตในมิติของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นแนวทางที่ชุมชนสามารถ
ทาได้เองอย่างต่อเนื่อง
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ข้อเสนอแนะ
- ควรมีการทากิจกรรมต่อเนื่อง ซ้าๆ ให้สามารถนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
- ควรขยายผลสู่ อสม. ให้ครอบคลุมและให้โอกาสกับผู้สนใจหรือเป็นโรคดังกล่าวได้ร่วมกิจกรรม
- ควรวางแผนกลยุ ทธ์จ ากระดับ สูงเพื่อขยายผลลงปฏิบัติในพื้นที่ให้ ครอบคลุม ทั้งด้านสุ ขภาพและด้าน
เศรษฐกิจก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่ นที่อนุมัติงบประมาณสนับสนุน และโครงการนี้เป็น
การบูรณาการการเรียนการสอนและมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับงานวิ จัย มีการนางานวิจัยที่เป็น
ผลงานของทีมลงไปเผยแพร่ ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลืออานวยความสะดวกจนสามารถสร้างเป็นผลงานในครั้งนี้
……………………………………..
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