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รายงานการวิจยั 
  

ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ  
กรณีศึกษาผู้สูงอายุ  ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสีมา 

Health Beliefs Relating to Self Care Behaviors Among the Elderly   
 A Case Study of the Elderly in Tambon Pru Yai, Amphoe Mueang,   

Changwat Nakhon Ratchasima 
 

นิพาวรรณ์  แสงพรม1 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความเช่ือด้านสุขภาพกับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ต าบลปรุใหญ่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประชากร 
ได้แก่ ผู้ที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ อาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลปรุ
ใหญ่ จ านวน 693 คน หากลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
สูตรของ  Taro Yamane ได้ กลุ่ มตั วอ ย่ า ง 
จ านวน 260 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม
อย่างง่ายโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน
ของประชากรผู้สูงอายุ ทั้ง7 หมู่บ้านในเขต
พื้นที่ต าบลปรุใหญ่ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
ค ร้ังนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์  โดย ผู้ วิ จั ยได้
ปรับปรุงมาจากงานวิจัยของ วิริยา   สุขวงศ์ 
(2545) ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ 
และตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดย
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน น าแบบสัมภาษณ์
ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้โดยเก็บ
แบบสัมภาษณ์กับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 

จ านวน30 ราย ที่อาศัยอยู่ในต าบลปรุใหญ่ ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น
โดย ใ ช้สู ต รสั มประสิท ธ์ิ แอ ลฟา  ต า ม           
วิ ธี ของครอนบา ร์ค  โดยใ ช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป มีค่าความเช่ือมั่น .95 
สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ โ ด ย ส ถิ ติ สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
 ผลการวิจัยพบว่า  ความเช่ือด้าน
สุขภาพเกี่ยวกับการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการ
เกิดโรคและอุบัติเหตุ มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ความเช่ือ
ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์ของ
การปฏิบัติ เพื่อป้องกันโรคและอุบัติ เหตุ    
และความเช่ือด้านสุขภาพเกี่ยวกับการรับรู้
อุปสรรคของการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค
และอุบัติเหตุ  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ อย่างมี

1 บัณฑิตวิทยาลัย  สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่ความเช่ือ
ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการรับรู้ความรุนแรงของ
โรคและอุบัติ เหตุ  ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ   
 
ค าส าคัญ ความเช่ือด้านสุขภาพ, พฤติกรรม
การดูแลตนเอง, ผู้สูงอายุ 
 
ABSTRACT   
 This descriptive research was intended 
to study health beliefs relating to self care 
behaviors among  the elderly in Tambon Pru 
Yai, Amphoe Mueang, Changwat Nakhon 
Ratchasima. Population were 693 elderly  aged 
60 years and over who could help themselves at 
Tambon Pru Yai,  Amphoe Mueang, Changwat  
Nakhon Ratchasima. The sample were 260 
elderly obtained from Taro Yamane’s people 
chosen by random sampling in a proportion to 
the population  in 7 Mooban in the area of  
Tambon Pru Yai. Instrument used for data 
collection was the research was the interview 
form modified from the research of  Viriya 
Sukwong (2545) with the quality assessment of 
5 experts, with the tryout  and its value was .95. 
Statistics used in research is the percentage, 
average, standard deviation, and statistical 
analysis of the relationship with Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient. 

The results were found that Health 
beliefs concerning risk of disease and accident 
had positive relation with self care behaviors of 

the elderly with statistical significance level of 
.05 Health beliefs concerning  the benefit of 
practice to prevent disease and accident, and 
health beliefs concerning the barriers to a 
prevention of  disease and accident had positive 
relation with self care behaviors of the elderly 
with statistical significance level of .01  
The health beliefs and perceived severity  of 
illness and accidents had no correlation with self 
care behaviors of the elderly. 
 
Keyword health beliefs relating, self care 
behaviors, the elderly. 
 
ที่มาและความส าคัญของปญัหา 
  ปัจจุบันจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกซึ่ง
รัฐบาลไทยและทั่ วโลกได้ตระหนักถึ ง
ความส าคัญในเร่ืองนี้จึงมีความพยายาม และ
มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ผู้สูงอายุเป็นวัยซึ่ง
มีความแตกต่างจากวัยอื่น  เป็นวัยบั้นปลาย
ของชีวิต ดังนั้นปัญหาของผู้สูงอายุในทุกด้าน
โดยเฉพาะด้านสังคมและสาธารณสุขจึง
แตกต่างจากคนในวัยอื่น อย่างไรก็ตามทุก
ประเทศทั่วโลกมีการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ในช่วงเวลาแตกต่างกันตามความเจริญมั่งคั่ง 
ซึ่งมีผลต่อสุขภาพ และการมีอายุยืนของ
ประชาชน  
 จากสถิติผู้สูงอายุในประเทศไทย คือ
ประชากรอายุ 60  ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ10 
ของประชากรรวมทั้งประเทศ  ประเทศไทย
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-
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2548 กล่าวคือ มีประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด 
ร้อยละ10.2-10.4 และในปี  พ.ศ.  2553 
ประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด ร้อยละ 11.36 โดย
มีผู้สูงอายุคิดเป็นประชากรทั้งหมด 7,639,000 
คน เพศชาย 3,477,000 คน ร้อยละ 10.4 และ
เพศหญิง 4,162,000 คน ร้อยละ 12.31จ านวน
ผู้สูงอายุของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจากร้อยละ 9.4 เป็นร้อยละ 10.3, 
11.7, 13.8, 16.8, และร้อยละ20 ในปี พ.ศ. 
2543, 2548, 2553, 2558, 2563, และ2568 จะ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ตามล าดับ 
หรือเพิ่มจากประมาณ 6 ล้านคน ร้อยละ10 ใน
ปี พ.ศ. 2548 เป็นประมาณ 16 ล้านคน ร้อยละ 
25 ปี พ.ศ. 2578 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 
2554) จ านวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จะ
ส่งผลให้ภาวะสุขภาพทางด้านร่างกายและ
จิต ใจ เกิ ดกา ร เ จ็บป่ วย เป็ นโรค ซึ่ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นไปตามกาลเวลาการ
เกิดโรคของผู้สูงอายุ  ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
หลายโรคมีทั้งโรคเร้ือรังและโรคที่รักษาไม่
ค่อยได้ผล ความเช่ือเป็นความรู้สึกนึกคิด
ความเข้าใจ การรับรู้ของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งอาจมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลก็ได้ และท า
ให้มนุษย์โน้มเอียงที่จะปฏิบัติตนตามแนวคิด
และความเข้าใจ ความเช่ือด้านสุขภาพเป็น
ความเช่ือเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของบุคคลที่
มีอิทธิพลต่อการเจ็บป่วย  และการรักษาซึ่ง
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น การ
รับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคและอุบัติเหตุ   
การรับรู้ความรุนแรงของโรคและอุบัติเหตุ  
การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติเพื่อป้องกัน
โรคและอุบัติเหตุ การรับรู้อุปสรรคของการ

ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคและอุบัติเหตุ โดย
โรเซนสต๊อก (อ้างในวิริยา  สุขวงศ์, 2545)  
เ ช่ือ ว่าการรับรู้ของบุคคลจะเป็นตัวบ่ง ช้ี
พฤติกรรมโดยจะกระท าหรือ การดูแลตนเอง
ของผู้สูงอา ยุ เป็นพฤติกรรมที่ขึ้นอ ยู่กับ
ความสามารถของผู้สูงอายุที่จะปฏิบัติให้
ถูกต้อง เพราะการมีสุขภาพดีหรือไม่ดีสิ่งที่
เป็นตัวก าหนด คือ ตัวเองและพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของตนเองจะขึ้นอยู่กับความรู้ 
ความเช่ือ ความคิดเห็น ความเข้าใจและการ
รับรู้ 
 จากข้อมูลดังกล่าวกลุ่มผู้สูงอายุจึง
เป็นประชากรซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว  
กล่าวคือเป็นแหล่งความรู้ ความช านาญที่มี
คุณค่า เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม  
และเป็นสายใยแห่งครอบครัว ระหว่างบุคคล
ในช่วงวัยต่างๆ แต่ขณะเดียวก็กันมีปัญหาใน
ด้ านสุขภาพปัญหาด้ านสั งคมและด้ าน
เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นกว่าวัยอื่นๆ รวมทั้ง
ปัญหาด้านสุขภาพ เนื่องจากเป็นวัยชราเซลล์ 
เนื้อเย่ือ อวัยวะต่างๆ เสื่อมลงตามธรรมชาติ  
ท าให้เกิดโรคและได้รับอุบติเหตุได้ง่ายเกิด
ภาวะสมรรถภาพถดถอย หรือไร้สมรรถภาพ
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเร่ือง  ความเช่ือด้าน
สุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาผู้สูงอายุ ต าบลปรุใหญ่ 
อ า เภอ เมื อ ง  จั งห วัดนครราชสีม า  ว่ ามี
ความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้
น าผลการวิจัยคร้ังนี้มาใช้เป็นข้อมูลส าหรับ
บุ ค ล า ก รส า ธา รณสุ ข ในก า รว า งแผน
ด า เนินงานและจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริม
สุขภาพให้ กับผู้สูงอายุต าบลปรุใหญ่ เกี่ยวกับ
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การป้องกันโรคและอุบัติเหตุ  เพื่อให้ผู้สูงอายุ
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถ
ดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

  เพื่อศึกษาความเช่ือด้านสุขภาพกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ  ต าบล
ปรุใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) เพื่อศึกษาความเช่ือ
ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้สูงอายุ  กรณีศึกษาผู้สูงอายุ ต าบลปรุใหญ่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  
คือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ต าบลปรุใหญ่  อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 693 คน 
ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
หลักร้อย ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา สถิติในปี พ.ศ. 2554    
 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากประชากร คือ  
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  สามารถ
ช่ ว ย เ หลื อ ตน เ อ ง ไ ด้ แ ล ะ อ า ศั ย อ ยู่ ใ น          
พื้นที่ต าบลปรุใหญ่  อ า เภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา โดยจากการค านวณ ใช้สูตรของ 
Taro  Yamane’ (1973) ได้กลุ่มตัวอย่างเป็น 
260  คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบ
สัมภาษณ์ความเช่ือด้านสุขภาพกับพฤติกรรม

การดูแลตนเองของผู้สูงอายุซึ่งปรับปรุงมา
จากงานวิจัยของ วิริยา สุขวงศ์ (2545)  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
ค านวณค่าสถิติ  สถิติที่น ามาใช้วิ เคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ 
  1.  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ 
ได้แก่ เพศ  อายุ ระดับการศึกษา รายได้  
แหล่งที่มาของรายได้  สถานภาพสมรส 
ลักษณะครอบครัว  ความเพียงพอของรายได้
กับรายจ่าย โรคประจ าตัว โดยการแจกแจง
ความถี่  และค านวณหาค่าร้อยละ 

2.  วิเคราะห์ความเช่ือด้านสุขภาพ 
และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ  
โดยการแจกแจงความถี่  ค านวณหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3. สถิติ วิ เ ค รา ะ ห์ คว ามสั มพัน ธ์
ระหว่างความเช่ือด้านสุขภาพกับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้สูงอา ยุ  โดยหาค่ า
สั ม ป ระสิ ท ธ์ิสหสั มพั น ธ์ แบบ  Pearson 
ก าหนดระดับความเช่ือมั่นในการทดสอบทาง
สถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05 และ .01 
 
ผลการวิจัย 

จากผลการศึกษา  ความเช่ือด้าน
สุขภาพเกี่ยวกับการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการ
เกิดโรคและอุบัติ เหตุมีความสัมพันธ์  กับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ พบว่า 
ความเช่ือด้านสุขภาพเกี่ยวกับการรับรู้โอกาส
เสี่ ย งขอ งก า ร เกิ ด โรคและอุบั ติ เหตุ  มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้สูงอายุ  อย่างมีนัยส าคัญ ทาง
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สถิติที่ระดับ  .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.00 มีความเช่ือ
ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการรับรู้โอกาสเสี่ยงของ
การเกิดโรคและอุบัติเหตุอยู่ในระดับดีซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1   

ความเช่ือด้านสุขภาพเกี่ยวกับการ
รับรู้ความรุนแรงของโรคและอุบัติ เหตุมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้สูงอายุ  พบว่า ความเช่ือด้านสุขภาพ
เกี่ยวกับการรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรค
และอุบัติเหตุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ  95.80     
มคีวามเช่ือด้านสุขภาพเกี่ยวกับการรับรู้ความ
รุนแรงของโรคและอุบัติเหตุ ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 2 

ความเช่ือด้านสุขภาพเกี่ยวกับการ
รับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค 
และอุบัติเหตุ   มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ  พบว่า ความเช่ือ
ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์ของ
การปฏิบัติ เพื่อป้องกันโรคและอุบัติ เหตุ        
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้สูงอายุ  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  
ผู้สูงอายุใหญ่ ร้อยละ 96.90 มีความเช่ือด้าน
สุขภาพเกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์ของการ
ปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคและอุบัติเหตุในระดับ
ดีซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3   
  ความเช่ือด้านสุขภาพเกี่ยวกับการ
รับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน

โรค แล ะอุ บั ติ เ ห ตุ มี ค ว า มสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ   
พบว่า ความเช่ือด้านสุขภาพเกี่ยวกับการรับรู้
อุปสรรคของการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคและ
อุบัติ เหตุ  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ อย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ผู้สูงอายุใหญ่ ร้อยละ 59.20 มีความ
เช่ือด้านสุขภาพเกี่ยวกับการรับรู้อุปสรรคของ
การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคและอุบัติเหตุ  
อยู่ในระปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่  4   

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยท าให้ทราบถึงความเช่ือ
ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้สูงอายุ และทราบถึงการรับรู้โอกาสเสี่ยง
ของการเกิดโรคและอุบัติ เหตุ  การรับ รู้
ประโยชน์ของการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค 
และอุบัติ เหตุ  การรับรู้อุปสรรคของการ
ปฏิบัติตนเพื่ อป้องกันโรคและอุบัติ เหตุ         
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้สูงอา ยุต าบลปรุใหญ่  อ า เภอ เมือง 
จังหวัดนครราชสีมา  และจากผลการวิจัย
ดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
หลักร้อย ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีม าควรก าหนดนโยบายกา ร
ด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ด้านต่างๆ และด้านการ 
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ผู้สูงอายุ 
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2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง อ ง ค์ ก ร ภ า ค รั ฐ  แ ล ะ            
ภาคเอกชนในพื้นที่ ให้มีบทบาทส าคัญใน        
การจัดสวัสดิการและบริการผู้สูงอายุให้ได้  
รับความสะดวก และมีประสิทธิภาพ 
  3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับงานผู้สูงอายุในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหลักร้อย ต าบลปรุใหญ่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ควรจัด 
กิจกรรมรักษาพยาบาลเฝ้าระวังและส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุทั้งในสถานบริการและใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การคัดกรองสุขภาพ
ให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อค้นหาโรค การเย่ียมบ้าน 
การดูแลทั้งที่บ้านและชมรมผู้สูงอายุ 
 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุด้าน   
การป้องกันโรคไม่ติดต่อ 
  2. ควรมีการวิจัย ด้านปัญหาและ
ความต้องการของผู้สูงอายุกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อน าผลการวิจัยดังกล่าว   
ไปวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์ในการให้ความรู้ 
ความช่วยเหลือ  หรือสร้างนโยบายใหม่
เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้สูงอายุต่อไป 

3.  ควรขยายพื้นที่เป้าหมายให้
ครอบคลุมทุกต าบลในอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา และน าผลที่ได้มาเป็นแนวทาง
แก้ปัญหาหรือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต่อไป 
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