
J Nurs Sci   Vol.28  No.3  Jul - Sep  2010

Journal of Nursing Science 69

Community Health Development: Lesson Learned 

Working in the Area of Health Promotion for Older 

Adults by the Community *

Corresponding author: K. Moopayak
E-mail: nskmy@mahidol.ac.th
 
Kanokporn  Moopayak  RN MSc NP 
Associate Professor, Department of Public 
Health Nursing, Faculty of Nursing, 
Mahidol University.

Duangjai  Rattanathanya  RN PhD NP 
Assistant Professor, Department of Public 
Health Nursing, Faculty of Nursing, 
Mahidol University.

Suparp  Foungfoo  BPH
Head of  Playna Health Center, Sriprajan 
District, Supanburi Province.

* Funding support by Thai Health Promotion 
Foundation, National health Security 
office, Thailand Nursing Council.

                   

J Nurs Sci 2010;28(3):  69 - 77

Abstract:
Purpose: This study aimed to describe the main themes for       
community health development in promoting health of older 
adults by the community.
Design: Qualitative research design was employed.
Methods: The samples were the older adults, village health volunteers, 
health center staff, nurses in community hospitals and municipal 
officers in a district of Supanburi Province. Several methods of 
data collection were employed, including community survey, data 
collection from secondary sources, focus groups, in-depth interviews 
and observation of older adults care activities in relevant sectors. 
The data were analyzed by using content analysis, reflection, 
conclusion of the lesson learned and themes for community health 
development.
Main findings: The study results showed 2 themes in health    
development of the community. The first theme was a systematic 
process of community health development: 1) process of searching 
and utilizing social capital, 2) process of identification of knowledge 
related to health problems and the methods of systematic care 
management, 3) process of community area based care design 
and 4) process of community health policy development complied 
with the higher policy. The second theme involved factors leading 
to community health development: 1) community key persons 
who have strong leadership and participated in community health 
development, create concrete policy and implementation plan,     
2) participation and collaboration of private and public organization, 
community and community members to attain the objectives of 
the plan, and 3) having and utilizing social resources, to initiate 
and maintain the project of community health development.    
Conclusion and recommendations: 1) Policy level: district       
administrative organizations should have clear policies and practical 
implementation plans, as well as systematic processes and                
collaborating strategies in place to improve both work and the 
health worker in the community. 2) Implementation level: health 
professions should develop working mechanisms and strategies 
together among stakeholders and health service network, using 
community members’ potential of self care and focusing on health 
promotion for all groups of members.
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บทคดัย่อ
วตัถปุระสงค์: เพือ่ศกึษาประเดน็หลกัในการพฒันาสขุภาพชมุชน ผ่าน
กิจกรรมการบรกิารทีป่ฏบิตัจิรงิในการส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายโุดยชมุชน  
รปูแบบของการวจิยั: เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ 
วธิดี�าเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ผูส้งูอาย ุ อาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจ�าหมูบ้่าน เจ้าหน้าทีส่ถานอีนามยั พยาบาลโรงพยาบาลชมุชน เจ้าหน้าที่
เทศบาลต�าบลแห่งหน่ึงของจังหวัดสพุรรณบรุ ี เกบ็รวบรวมข้อมลู โดยการ
ส�ารวจชมุชนแบบกว้าง ศกึษาจากข้อมลูมอืสอง สนทนากลุม่ การสมัภาษณ์
แบบไม่มโีครงสร้าง สงัเกตการณ์ท�างานในองค์กรภาคทีีเ่กีย่วข้อง วเิคราะห์
ข้อมลูโดยวเิคราะห์เนือ้หา สะท้อนแนวคดิ ถอดบทเรยีน และสรปุประเดน็
หลกัในการพฒันาสขุภาพชมุชน 
ผลการวจิยั: พบประเดน็หลกั 2 ประเดน็ในการพฒันาสขุภาพชมุชน ได้แก่ 
ประเด็นหลักที่ 1 มีกระบวนการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ ได้แก่             
1) กระบวนการหาและใช้ทนุทางสงัคมและน�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์แก่ชมุชน  
2) กระบวนการเลอืกใช้ข้อมลูความรูเ้กีย่วกบัปัญหาสขุภาพและแนวทางการ
จดัการดแูลสขุภาพอย่างเป็นระบบ 3) กระบวนการออกแบบการดแูลสขุภาพ
ชมุชนโดยใช้ชมุชนเป็นฐาน 4) กระบวนการพฒันานโยบายสขุภาพระดบั
ชมุชน ทีส่อดคล้องกบันโยบายระดบัสงูขึน้ไป ประเดน็หลกัที ่ 2 มอีงค์
ประกอบส�าคญัทีก่่อให้เกดิการพฒันาสขุภาพชมุชน ได้แก่1) มกีลุม่ผูน้�าชมุชน
และผูบ้รหิารชมุชนทีเ่ข้มแขง็ มคีวามตัง้ใจจรงิทีร่่วมช่วยกนัในการพฒันา
ชมุชน มนีโยบาย และแผนการด�าเนนิงานอย่างเป็นรปูธรรม 2) องค์กรภาครฐั 
ชมุชน ประชาชน และเอกชนมส่ีวนร่วมและร่วมมอืร่วมใจกนัในการพฒันา
สขุภาพชมุชนตามแผนทีก่�าหนด 3) มทีนุทางสงัคมและใช้ทนุทางสงัคมเพือ่
การพฒันาสขุภาพชมุชน 
สรปุและข้อเสนอแนะ: 1) ในระดบันโยบาย: องค์กรบรหิารส่วนท้องถิน่ ต้อง
มนีโยบายและแผน ทีช่ดัเจนและปฏบิตัติามอย่างจรงิจงั มกีระบวนการ
พฒันาชมุชนทีเ่ป็นระบบ มกีลไกร่วมกนัในการพฒันางานและพฒันาคนใน
ชมุชน 2) ในระดบัปฏบิตั ิบคุลากรทางสขุภาพ ควรมกีารพฒันากลไกและ
กลวธิกีารท�างานร่วมกบัองค์กรภาคแีละเครอืข่ายบรกิารสขุภาพ โดยสร้าง
และใช้ศักยภาพของประชาชนในการดแูลตนเอง เน้นการสร้างเสรมิสขุภาพ
ประชากรในกลุม่ต่างๆ
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