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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
  ประชากรเกือบทุกประเทศในโลกกําลังมีอายุสูงข้ึน อันเปนผลมาจากการท่ีอัตราเกิดของประเทศ
ตาง ๆ ไดลดต่ําลงในขณะท่ีผูคนมีอายุยืนยาวข้ึน จํานวนประชากรโลกท้ังหมด 7,100 ลานคน เปน
ประชากรท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไปถึงรอยละ 12 ท้ังนี้ประชากรท่ีมีอายุมากกวา 65 ปมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนอยาง
ตอเนื่องจาก 524 ลานคนในป ค.ศ. 2010 เปน 1.5 พันลานคนในป ค.ศ. 2050 ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ประชากรท่ีมีอายุมากกวา 65 ปคิดเปนสัดสวนประชากรรอยละ 12.9  (Administration On Ageing, 
2013; WHO; 2014; WHO, 2017)  ในสัดสวนผูสูงอายุท่ีมากข้ึนท่ัวโลกจะมาจากประเทศพัฒนาแลวและ
ประเทศกําลังพัฒนา โดยประเทศท่ีพัฒนาแลวหรือประเทศท่ีมีความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจจะมีการ
พัฒนาทางดานเทคโนโลยีและการแพทยทําใหรัฐบาลสามารถพัฒนาทางดานสาธารณสุขและโรงพยาบาล
ไดอยางท่ัวถึง มีระบบสวัสดิการทางสังคมท่ีดีสงผลใหประชาชนมีมาตรฐานชีวิตท่ีดีกวาประเทศดอยพัฒนา
จึงทําใหประเทศท่ีพัฒนาแลวมีโอกาสเขาสูสังคมผูสูงอายุไดเร็วกวาประเทศกําลังพัฒนา เนื่องจากมีความ
เจริญทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพัฒนาทางดานการแพทย จึงทําใหมียารักษาโรคท่ีทันสมัย 
มีโภชนาการทางดานอาหาร อนามัยสาธารณะสุขท่ีดี ประชากรจึงมีอายุยืนมากข้ึน อัตราการตายลดลงใน
ขณะท่ีอัตราการเกิดก็นอยลงดวย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557) การประมาณการจํานวน
ประชากรในประเทศไทยชวงระยะเวลา 20 ป (พ.ศ. 2557 - 2576) จะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตอเนื่องจาก 
68.1 ลานคนในป พ.ศ. 2556 เปน 73.6 ลานคนในป 2576 และโครงสรางอายุของประชากรได
เปลี่ยนแปลงไปเปนสังคมผูสูงอายุแบบสมบูรณในป 2567 โดยสัดสวนของประชากรวัยทํางาน (อายุ 20-
59 ป) ตอประชากรรวมจะลดลงตอเนื่องจากรอยละ 60.6 ในป พ.ศ. 2556 เหลือเพียงรอยละ 49.7 ในป 
พ.ศ. 2576     ในขณะท่ีสัดสวนประชากรผูสูงอายุตอประชากรรวมจะเพ่ิมจากรอยละ 13.4 เปนรอยละ 
25.8 และในป พ.ศ. 2561 จะมีผูสูงอายุสูงถึง 1 ใน 5 ของประชากรท้ังหมดและมากกวาประชากรเด็ก 
(วุฒิพงศ จิตตั้งสกุล, 2555; สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2560)   

ผูสูงอายุมากกวาครึ่งหนึ่งของประชากรท่ีมีอายุถึง 65 ป จะยังคงสามารถดํารงชีพยืนยาวตอไปได 
แตท้ังนี้ผูสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงดานรางกายท่ีเปลี่ยนแปลงไปทางเสื่อมมากข้ึนโดยมีปจจัย เชน 
พันธุกรรมโรคหรือความเจ็บปวย สิ่งแวดลอมหรือการดํารงชีวิต  (มาสริน ศุกลปกษ     และกรัณฑรัตน 
บุญชวยธนาสิทธิ,์ 2560) แตอยางไรก็ตามภาวะสุขภาพของผูสูงอายุจํานวนมากจะปวยดวยโรคมากกวา 1 
โรคและบางคนไมเฉพาะมีโรคแตมีปญหาเรื่องทุพพลภาพและพิการ  เกือบรอยละ 1 ของผูสูงอายุตอง
นอนติดเตียง ชวยเหลือตัวเองไมได ตองมีคนดูแลและจํานวนไมนอยตองไดรับการดูแลในระดับท่ีแตกตาง
กันออกไป ซ่ึงในตางประเทศเองก็ประสบปญหาสุขภาพในกลุมผูสูงอายุเชนเดียวกันโดยในประเทศอังกฤษ 
พบวา อาการสมองเสื่อมในผูสูงอายุมีความแตกตางกันตามชาติพันธุและการเขาถึงการบริการการให
คําปรึกษาจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ (Shah, Oommen and Toteja, 2006)  บางสวนจะเผชิญอาการ
กลั้นปสสาวะไมได การเคลื่อนไหวลําบากอันเนื่องจากอาการปวด ออนแอ การเสียการทรงตัวท่ีนําไปสู
อัตราการหกลมสูงถึงรอยละ 30 ในแตละปและสัดสวนจะสูงข้ึนตามอายุ รวมถึงความเสื่อมของสติปญญา



2 

 

ท้ังภาวะสับสน สมองเสื่อมและภาวะซึมเศรา (ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพ, 2557) ท้ังนี้สาเหตุปญหา
สุขภาพจิตจะมาจากความสัมพันธในครอบครัวลดลงอันสงผลตอการเห็นคุณคาของตนเองในผูสูงอายุลดลง 
บุตรหลานไมมีเวลา การมีสวนรวมในชุมชนลดลงเนื่องจากปญหาสุขภาพ รายไดไมเพียงพอ และการดื่ม
สุรา (อภิญญา  วงศใหม, สามารถ  ใจเตี้ย, สายหยุด  มูลเพ็ชร, 2561)  ปรากฏการณเหลานี้เปนผลตอ
เนื่องมาจากการเตรียมตัวท่ีไมพรอมกับการเปลี่ยนแปลงเม่ือเขาสูวัยสูงอายุถึงแมจะมีลักษณะโดยรวม
เหมือนกันในทุกคน ทุกเชื้อชาติ ศาสนา เพียงแตระยะเวลาความชาหรือเร็วของการเขาสูความชราจะ
แตกตางกันในแตละบุคคลโดยข้ึนอยูกับหลายปจจัยท่ีเขามาเก่ียวของท้ังสิ่งแวดลอม การเสริมสรางสุขภาพ 
พันธุกรรม และภาวะสุขภาพของแตละบุคคล ท้ังนี้ผูสูงอายุสวนใหญตองการระบบการบริการสุขภาพปฐม
ภูมิ ระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวและการดํารงชีวิตในสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัย (WHO, 2018) ในสวน
ของการดูแลสุขภาพผูสูงอายุมีความเห็นวาการดูแลสุขภาพเปนเรื่องของตนเองท่ีจะตองคงไวเพ่ือสุขภาพดี 
วิธีการดูแลสุขภาพตนเองท่ีปฏิบัติเปนประจํา คือ การไปตรวจสุขภาพตามแพทยนัด เม่ือเจ็บปวยเบื้องตน
รีบรักษาและหลีกเลี่ยงสาเหตุท่ีจะทําใหเจ็บปวยและพยายามทําใจ ใหสบายไมเครียด ปลอยวาง ทํางาน
บาน ไปวัดทําบุญเพ่ือการพ่ึงตนเองทางสุขภาพ  (ประภาพร  มโนรัตน, 2556) ซ่ึงการดูแลผูสูงอายุแตละ
รายมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตัวผูสูงอายุ และในชุมชน
ยังมีบทบาทในการดูแลผูสูงอายุ แมจะยังมีสวนรวมนอยยกเวนในกลุมของผูท่ีนับถือศาสนาคริสตท่ีมีแนว
ทางการดูแลผูสูงอายุวัยพ่ึงพิงท่ีชัดเจน (เทียนแกว  เลี่ยมสุวรรณ และคณะ, 2558 ) 

ในสวนของผูสูงอายุในเขตเมืองมีการปฏิบัติพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพมีปจจัยความแตกตาง
ท้ังครอบครัวและวิถีการดําเนินชีวิตเปนปจจัยกําหนดทําใหผูสูงอายุบางสวนตองอยูโดดเดี่ยว เกิดภาวะ
ซึมเศรา การมีปฏิสัมพันธในชุมชนจึงเปนแนวทางหนึ่งในการแกไขปญหา เชนเดียวกับผูสูงอายุในเขต
เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหมท่ีตองเผชิญปญหาภายใตการเปลี่ยนแปลงของ
ลักษณะทางกายภาพและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนา สามารถ ใจเตี้ยและดารารัตน จําเกิด 
(2557) พบวา ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลสุเทพผูสูงอายุบางรายพบมีปญหาทางดานสภาวะของจิตใจ ไดแก มี
อาการซึมเศรา วิตกกังวล กลัวกับความตาย ไมเพียงแตสงผลกระทบตอจิตใจเทานั้น ยังสงผลตออารมณ 
และจิตวิญญาณของบุคคลนั้นดวย ผูสูงอายุบางรายขายมีความทอแท เบื่อหนาย ตําหนิตัวเอง และรูสึกวา
ตนเองตองลําบาก และไมสุขสบายเหมือนผูสูงอายุท่ีมีลูกหลานดูแล รวมถึงผูสูงอายุท่ีไมตองมีภาระ
ลูกหลานในการดูแล และพบสถิติในผูสูงอายุท่ีมีอาการนอนไมหลับ เบื่ออาหาร ถึงรอยละ 34  ของ
ผูสูงอายุในตําบลสุเทพท้ังหมด  ผูสูงอายุบางสวนไมสนใจภาวะสุขภาพของตนเองมากนัก เม่ือเจ็บปวยจะ
หาแนวทางในการรักษาดวยตนเองเม่ือไมหายก็จะไปโรงพยาบาล บางคนตองรอบุตรหลานท่ีไปทํางาน
ตางจังหวัดไปสงเนื่องจากไมสามารถไปเองได และยังมีการบริโภคเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล กาแฟ และ
เครื่องดื่มเสริมสุขภาพท่ีบางโอกาสบุตรหลานนํามาให กลุมและชมรมผูสูงอายุมีสวนสําคัญมากในการ
พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรูและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทําใหเกิดความรูสึกวาผูสูงอายุไมอยูโดดเดี่ยว ถาเกิด
ความเครียดผูสูงอายุจะเขาวัดฟงเทศน หรือไมก็สนทนาธรรมกับพระ มีการเจริญสมาธิบาง เม่ืออายุมาก
ข้ึนจําเปนตองหาท่ีพ่ึงทางใจ  จะเห็นไดวากลุมผูสูงอายุใหความสําคัญกับวิถีในการสรางเสริมสุขภาพนอย
กวาสภาพความเปนอยูของตนเอง  นอกจากนี้ผูสูงอายุยังตองการการสนับสนุนดานอารมณ เนื่องจาก
ผูสูงอายุยังเปนวัยท่ีตองประสบกับการสูญเสียมากมายท้ังทางดานรางกาย สังคมและการดําเนินชีวิต ซ่ึง
การสูญเสียดังกลาวสรางความเสื่อมถอยทางจิตใจใหกับผูสูงอายุ ทําใหขาดความม่ันคงทางจิตใจ  ทําให
ผูสูงอายุตองหาสิ่งท่ียึดเหนี่ยวจิตใจเพ่ือชวยในการเผชิญตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป แตอยางไรก็ตาม



3 

 

ยังมีผูสูงอายุบางสวนนําองคความรูภูมิปญญาพ้ืนบานลานนามาใชเพ่ือเสริมสรางกําลังใจ     ซ่ึงอาทิตยา  
ใจเตี้ย (2558) พบวา ผูสูงอายุในเทศบาลตําบลสุเทพมีการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพดวย
ตนเอง โดยใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานจิตบําบัดโดยรวมเปนประจํา กลุมดูเม่ือและทํานายฤกษยาม 
กลุมขจัดปดเปา กลุมสรางขวัญและกําลังใจ และกลุมสรางความรมเย็นเปนประจํา  สวนกลุมเจริญสติและ
ทําใจใชบางครั้ง  ท้ังนี้ความเปนแบบแผนภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานจิตบําบัดสามารถผสมผสานกับ
กิจกรรมในชีวิตประจําวันของผูคนไดโดยเฉพาะพิธีกรรมท่ีเก่ียวของกับผี เชนเดียวกับแบบแผนภูมิปญญา
พ้ืนบานลานนากลุมสรางขวัญกําลังใจ กลุมเจริญสติและทําใจเปนทางเลือกท่ีเหมาะสมในการสรางเสริม
สุขภาพจิตผูสูงอายุเขตองคการบริหารสวนตําบลสะลวง อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม (สามารถ   ใจเตี้ย, 
2561) 

จากปญหาดังกลาวขางตน สรุปไดวา ปญหาการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุท่ีเปนปญหาการวิจัยนี้
เกิดจากปรากฏการณท่ีผูสูงอายุเผชิญปญหาดานสุขภาพท่ีไมไดรับการเตรียมตัว กอเกิดผลกระทบตอดาน
เศรษฐกิจ ไดแก คาใชจายในการรักษาพยาบาล  คายา และคาใชจายตาง ๆ เพ่ิมสูงดวย อีกท้ังยังสงผล
สืบเนื่องไปถึงการใชชีวิตประจําวัน ความเปนอยู และคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัวและชุมชน 
ดังนั้นการแสวงหารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุบนฐานภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพจึง
เปนแนวทางในการพ่ึงตัวเองโดยเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการจากการครอบงําของอิทธิพลจากการพัฒนา สูการ
สรางความเขมแข็งดวยการพ่ึงตนเองไดจากภูมิปญญาของทองถ่ินเอง ในการจะสงเสริมภูมิปญญาดังกลาว
เพ่ือนํามาประยุกตใชในการดูแลสุขภาพนั้นตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการยอมรับวาระบบภูมิปญญา
พ้ืนบานมีลักษณะเปนตัวของตัวเอง มีวิธีคิดและ กระบวนการท่ีเปนประโยชนตอประชาชนอีกแบบหนึ่งจึง
ควรมีอิสระท่ีจะพัฒนาตนเองบนวาทกรรมของแตละวัฒนธรรม รวมถึงการสรางความเทาเทียมและการ
เสริมความเขมแข็งของระบบสุขภาพซ่ึงกันและกัน (ประพจน เภตรากาศ, 2551) อันจะสงผลตอการมอง 
“สุขภาพ”ในฐานะท่ีเปนท้ังหมด (Totality) ของการมีชีวิตอยูของบุคคลจึงเปนทรรศนะแบบองครวมของ
เรื่องสุขภาพ (Holistic View of Health) ซ่ึงมาจากการมีปฏิสัมพันธกันของปจจัยทางกายภาพ ทางจิตใจ
อารมณ สังคม จิตวิญญาณ และสิ่งแวดลอมท่ีทําใหบุคคลมีคุณภาพชีวิตโดยไมสามารถแยกแยะจิตใจ  
รางกาย หรือสิ่งแวดลอมออกจากกันอยางอิสระแตตองมองอยางเชื่อมโยงมีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน ซ่ึง
ผลลัพธขององครวมตองมาจากแนวคิดท่ีหลากหลาย  

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจทําการพัฒนากิจกรรมการเสริมสรางสุขภาพผูสูงอายุบนฐานภูมิปญญา
พ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ โดยคนหาแนวทางการปฏิบัติท่ีบูรณาการกับองคความรูทางวิทยาศาสตร
สาธารณสุข ภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ บริบทชุมชน และความตองการของผูสูงอายุท่ี
เหมาะสมกับการนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวันของผูสูงอายุรวมถึงประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
อันจะสงผลตอการเรียนรูของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพอยางรอบดาน โดยมุงใหกิจกรรมเกิดข้ึนท้ังใน
ระดับครัวเรือนและชุมชนตอไป 

 
วัตถปุระสงคการวิจัย 
 

1. สํารวจความรู เจตคติ และการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพเพ่ือการสรางเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ 
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2. สํารวจความตองการและการเตรียมความพรอมในการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ

เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
3. สํารวจแรงสนับสนุนทางสังคมตอการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพเพ่ือการสราง

เสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
4. วิเคราะหความสัมพันธของความรู เจตคติ ความตองการ การเตรียมความพรอม และแรง

สนับสนุนทางสังคมกับการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
5. พัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

บนฐานภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
          1. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  
           ดําเนินการวิจัยในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 
          2. ขอบเขตดานประชากร 
              ประชากร คือ ผูสูงอายุ  ผูดูแลผูสูงอายุ  ประชาชน ผูนําชุมชน  เจาหนาท่ีดานสาธารณสุข 
การศึกษา สังคม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง
เชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

3. ขอบเขตดานเนื้อหา 
    3.1 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงพัฒนากิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ โดยประยุกตใช

แนวคิดภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ ไดแก กายบําบัด จิตบําบัด สมุนไพรพ้ืนบาน และอาหาร
พ้ืนบานเปนแนวทางในการศึกษา  
     3.2 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา โดยพิจารณาตัวแปรท่ีใชในการศึกษา ดังนี้ 

         ตัวแปรตน   คือ  กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพบนฐานภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดาน
สุขภาพ 

         ตัวแปรตาม   คือ   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพบน
ฐานภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ 
           4. ขอบเขตดานเวลา  12   เดือน 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 

ภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ หมายถึง กระบวนการปฏิบัติโดยใชภูมิปญญาพ้ืนบาน
ลานนาเพ่ือใหเกิดผลตอสุขภาพกาย สุขภาพจิต  สุขภาพทางสังคมและสุขภาพทางจิตวิญญาณท่ีแข็งแรง 
รวมถึงสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุขของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย 
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        การสรางเสริมสุขภาพกาย หมายถึง รูปแบบการสรางเสริมสุขภาพดานรางกายท่ีใชในหมู
สมาชิกของครอบครัวและการบริการดานสุขภาพในชุมชน โดยลักษณะจะไมมีแบบแผนท่ีชัดเจนมักจะเกิด
จากองคความรูและภูมิปญญาของบรรพบุรุษท่ีสั่งสมประสบการณ  

       การสรางเสริมสุขภาพจิต หมายถึง รูปแบบการสรางเสริมสุขภาพดานจิตใจท่ีเปนการให
กําลังใจปลดเปลื้องหรือบรรเทาภาวะทางจิตใจ ท้ังนี้กระบวนการปฏิบัติจะเก่ียวของกับสิ่งเหนือธรรมชาติ  

       การสรางเสริมสุขภาพโดยใชสมุนไพรพ้ืนบาน หมายถึง รูปแบบการสรางเสริมสุขภาพดวย
การใชสมุนไพรพ้ืนบานเพ่ือบําบัดรักษาโรค บางชนิดใชเพ่ือบํารุงรางกาย ชวยเจริญอาหาร และเสริมสราง
ภูมิตานทานใหกับรางกาย โดยการใชสมุนไพรมักจะมาจากคําบอกเลาของญาติพ่ีนองและเพ่ือนบาน  

        การสรางเสริมสุขภาพโดยใชอาหารพ้ืนบาน หมายถึง รูปแบบการสรางเสริมสุขภาพดวย
องคความรูดานตํารับอาหารพ้ืนบานลานนาท้ังสวนประกอบและวิธีการปรุงอาหารคาวและอาหารหวาน 
ซ่ึงความรูท่ีเกิดข้ึนมาจากการสั่งสมประสบการณและสืบทอดองคความรูในพ้ืนท่ี 

  กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุในเขตเมือง หมายถึง การเชื่อมโยงภูมิปญญาพ้ืนบาน
ลานนาดานสุขภาพสูกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุท่ีสามารถปฏิบัติไดและกอเกิดความพึง
พอใจของผูสูงอายุและแนวทางการประยุกตใชเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพของตนเอง 
   ผูสูงอายุ หมายถึง  บุคคลท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไปและอาศัยอยูในเขต
รับผิดชอบเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไมนอยกวา  6 เดือน 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

 
 1. ระดับนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย     
หนวยงานภาคเอกชนและภาคประชาชนไดขอมูลเปนแนวทางในการวางแผนเพ่ือแกไขปญหาภาวะสุขภาพ
สังคมของผูสูงอายุโดยการบูรณาการรวมกับภูมิปญญาพ้ืนบาน 
 2. ระดับปฏิบัติการณ  เทศบาลตําบลสุเทพ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
จังหวัดเชียงใหม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองเชียงใหม ไดกิจกรรมเพ่ือนําไปใชเพ่ือใหประชาชนเกิด
ความตระหนักในการใชประโยชนภูมิปญญาพ้ืนบานดานสุขภาพ รวมถึงไดขอมูลเปนแนวทางในการ
กําหนดนโยบายเพ่ือการสรางเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและประชาชนท่ีสนใจ 

3. ระดับชุมชน   ชุมชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลสุเทพไดเห็นสภาพปญหาท่ีแทจริงรวมกัน  อันจะ
นําไปสูการพัฒนาแนวทางเพ่ือสรางกิจกรรมของประชาชนท่ีกอใหเกิดความตระหนักตอคุณคาภูมิปญญา
พ้ืนบานลานนาดานสุขภาพท่ีสอดคลองกับการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุอยางเหมาะสม 
 




