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บทคัดย่อ
	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์	1)	เพื่อศึกษาปัจจัยระดับพื้นฐาน	ปัจจัยด้านจิตลักษณะ	และปัจจัยด้านความ

ต้องการของผูส้งูอาย	ุ2)	เพือ่ศกึษาคณุภาพชวีติของผูส้งูอายดุ้านสขุภาพกาย	สขุภาพจติ	สงัคม	และจติวญิญาณ	

และ	 3)	 เพื่อศึกษารูปแบบการดูแลรวมท้ังการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัย								

แบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ	 กลุ่มตัวอย่างส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ

ประกอบด้วยผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่	60	ปีขึ้นไป	จ�านวน	400	ราย	ได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ตารางของ	

Taro	 Yamane	 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม	 สถิติที่ใช้ส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูล											

ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 ส่วนกลุ่มตัวอย่างส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ																

ประกอบด้วย	ผู้สูงอายุจ�านวน	27	ราย	ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์

เชิงลึกและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บมาได้โดยการวิเคราะห์เนื้อหา

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	 ปัจจัยพ้ืนฐาน	 ปัจจัยด้านจิตลักษณะ	 และปัจจัยด้านความต้องการของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กัน	

หากร่างกายป่วยจิตใจก็ป่วยด้วย

	 2.	 ผูส้งูอายทุีม่คีณุภาพชวีติทีด่มีาจากครอบครวัทีม่คีวามรกัความอบอุน่	สมาชกิในครอบครวัด�ารงชวีติ

อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	ดูแลซึ่งกันและกันและดูแลผู้สูงอายุอย่างดี

ที่สุดเท่าที่จะท�าได้โดยเฉพาะในด้านอาหารและโภชนาการ

	 3.	 รูปแบบที่เหมาะสมส�าหรับการดูแลผู้สูงอายุคือ	 สมาชิกครอบครัวเป็นบุคลากรหลักในการดูแล									

ผู้สูงอายุ	 นอกจากน้ัน	 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการดูแลผู้สูงอายุ												

โดยเน้นสุขภาวะของผู้สูงอายุในทุกด้าน	คือ	ด้านร่างกาย	อารมณ์	และจิตวิญญาณ

ค�ำส�ำคัญ:	ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต,	ผู้สูงอายุ,	บุคลากรดูแลผู้สูงอายุ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดภาคตะวันออก
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ABSTRACT
	 The	purposes	of	 this	 research	were:	1)	 to	study	 fundamental	 factors,	psychological	

factors,	and	need	factors	of	the	elderly	2)	to	study	the	quality	of	life	of	the	elderly	in	the	

physical	health,	mental	health,	societal,	and	spiritual	aspects,	and	3)	to	investigate	models	of	

elderly	care,	including	quality	of	life	development.

	 This	research	used	mixed	methods	approach	i.e.	quantitative	research	and	qualitative	

research.	The	sample	for	the	quantitative	research	was	comprised	of	400	senior	people	whose	

ages	were	60	or	above,	obtained	by	simple	random	sampling	using	a	Taro	Yamane	Table.	The	

tool	used	for	data	collection	was	a	questionnaire.	The	statistics	used	for	data	analysis	were	

percentage,	mean,	and	standard	deviation.	On	the	other	hand,	the	sample	for	the	qualitative	

research	was	 27	 elderly	 people	 obtained	by	purposive	 sampling.	 The	 tool	 used	 for	 data							

collection	was	a	focus	group.	The	collected	data	were	analysis	by	mean	of	content	analysis.

	 The	results	of	the	study	were	as	follows:

	 1.	 The	fundamental	factors,	the	mental	factors,	and	the	need	factors	of	the	elderly	

were	 interrelated	 and	 inseparable.	 Consequently,	 if	 the	 elderly	 had	 problems	with	 their							

mental	health,	they	also	had	physical	health	problems,	or	vice	versa.

	 2.	 The	 elderly	whose	quality	 of	 life	was	 good	 came	 from	 loving	 families	 i.e.	 their							

family	members	loved	and	lived	harmoniously	with	each	other,	helped	each	other	and	took	

care	 of	 their	 elderly	 family	members	 as	 best	 as	 possible,	 especially	 regarding	 food	 and													

nutrition.

	 3.	 The	appropriate	model	for	elderly	care	was	that	members	of	their	families	were	

major	 care-giving	 personnel.	Moreover,	 government	 and	 private	 agencies	 should	 actively		

participate	in	elderly,	stressing	on	their	well-being	in	all	aspects,	namely:	physical,	emotional,	

social,	and	spiritual.

Keywords:	Factors	affected	the	quality	of	life,	The	elderly,	Care-giving	personnel

บทน�ำ
	 จากการก�าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	 (พ.ศ.	 2560-2564)										

การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย	พ.ศ.	 2553-2583	 กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้ม

เพิ่มสูงขึ้นสะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นขณะที่ผู้สูงอายุจ�านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอ

ในการยังชีพ	 ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก	 10.3	 ล้านคน	 (ร้อยละ	 16.2)	 ในปี	 2558	 เป็น	 20.5	 ล้านคน														

(ร้อยละ	32.1)	ในปี	พ.ศ.	2583	การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการ

ดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น	 แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก�าลังแรงงานเพิ่มขึ้นแต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย	 เนื่องจาก										

มีการออมน้อย	และแหล่งรายได้หลักร้อยละ	78.5	ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร	(ส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2557)
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	 สังคมไทยในปัจจุบันได้ตระหนักถึงความส�าคัญของผู ้สูงอายุ	 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา																				

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2557)	นอกจากนี้องค์กรต่างๆ	ยังได้สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุตามปฏิญญา		

ผู ้สูงอายุไทย	 โดยให้ปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวิต	 และให้ความรัก	 ความเอื้ออาทร	 การดูแลเอาใจใส	่																														

จากครอบครัว	สังคมชุมชน	รวมทั้งให้โอกาสเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง	หากมองย้อน

ถึงอดีต	จะเห็นว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	7	(2535-2539)	ได้น�านโยบายด้านผู้สูงอายุ

มาไว้รวมกับนโยบายการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรต่อมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ													

ฉบับที่	 8	 (2540-2544)	 ได้น�าการบริการท้ังด้านสวัสดิการและการบริการสุขภาพ	 เพื่อความอยู่ดีมีสุขลงสู่															

ผู้สูงอายุมากขึ้นโดยสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมแต่เน่ืองจากสังคมเปล่ียนแปลง	 การให้บริการไม่ทั่วถึง											

หน่วยงานได้บรกิารซ�า้ซ้อนล่าช้าและทีส่�าคญัไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผูส้งูอายอุย่างแท้จรงิ	(ศริวิรรณ	

สริบิญุ,	2543)	ดงันัน้การพฒันาคณุภาพชวีติของผูส้งูอายโุดยแท้จรงิ	จงึขึน้อยูก่บัความสามารถของปัจเจกบคุคล	

ซึง่เป็นพลงัขบัเคลือ่นสูค่วามผาสกุของชวีติได้	โดยมอีงค์กร/หน่วยงานต่างๆ		เป็นปัจจยัสนบัสนนุ	หรอือาจกล่าว										

ได้ว่าภาครัฐได้เห็นความส�าคัญของผู้สูงอายุนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

	 การร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นสิ่งสะท้อนให้สังคมรู้ว่าผู้สูงอายุเป็นทรัพย์สินทางปัญญา	 (สมโภชน์										

อเนกสุข	 และ	 กชกร	 สังขชาติ,	 2548)	 และทรงคุณค่าควรแก่การดูแลรักษาเพราะ	 “เขาคือที่พ่ึงทางใจ”																	

ของบุตรหลานเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลในวงศาคณาญาติ	 และยังได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็นผู้มี

ประสบการณ์	มคีวามคดิอ่านสขุมุรอบคอบ	และเคยท�าประโยชน์กบัสงัคมมาแล้ว	เพือ่เตมิเตม็ความผาสกุให้กบั

ชีวิตในห้วงสุดท้ายที่คงเหลืออยู่

	 คุณภาพชีวิตน้ันมาจากค�าสองค�าประกอบด้วยคุณภาพ	 และชีวิต	 หมายรวมถึงลักษณะที่ดีหรือความ						

เป็นอยู่ที่ดีของบุคคล	 (ราชบัณฑิตยสถาน,	 2542)	 ได้มีผู้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตไว้หลายลักษณะ																		

ที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันเช่น	ความพึงพอใจในชีวิต	 (Life	satisfaction)	ความสุข	 (Happines)	และผาสุก	

(Well-being)	 (Campbell,	 1976)	 และในอีกลักษณะหนึ่ง	 คุณภาพชีวิตคือการรับรู้สถานการณ์ในด้านต่างๆ	

ของชวิีตเป็นการรับรูข้องบคุคลทีไ่ด้รบัการสนองตอบต่อความต้องการด้านร่างกาย	จติใจและสงัคม	ซึง่เป็นปัจจยั

หลักที่ท�าให้บุคคลสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข	 ด้วยการมีสุขภาพดี	 มีรายได้พอเพียง	 ไม่มีภาวะกดดัน									

ด้านจิตใจและการได้รับการเกื้อหนุนจากครอบครัวและเพื่อน	(Ferrel	et	al.,	1995)

	 ในอดีตรากฐานการด�ารงชีพของผู้สูงอายุผูกพันกับวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นที่อาศัยของตน	 ดังนั้น

ถิ่นที่อยู่จึงเป็นที่รวมกิจกรรมของผู้สูงอายุการใช้โอกาสในการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับลูกหลานด้วยการ															

ท�ากิจกรรมร่วมกัน	 ท�าให้ไม่รู้สึกว้าเหว่	 มีชีวิตชีวา	 	 ปรับตัวให้มีความสุขได้ส่ิงที่ผู้สูงอายุได้แสดงออกนั้น																

ย่อมเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย	 ทั้งตนเองและส่วนรวม	 ความดีที่ทรงคุณค่านี้	 ภาครัฐได้ชดเชยโดยบรรจุสิทธิ

ประโยชนท์ี่ควรได้ของผู้สูงอายุลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่	1	(พ.ศ.	2504-2509)	มาตัง้แตใ่นอดตี	

เพราะผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นคนยากจนที่ควรได้รับการช่วยเหลืออย่างยิ่ง	 (อัจฉรา	 รักยุติธรรม	 และ	 กฤษฎา													

บุญชัย,	 2552)	 และในปัจจุบันผู้สูงอายุใช้สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ	 พ.ศ.	 2546	 ใช้นโยบาย

สาธารณะที่เน้นสุขภาพเป็นหลัก	(หทัย	ชิตานนท์,	2541)	เป้าหมายหลัก	คือคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยการ	

เตรียมความพร้อมด้านการคุ้มครองทางสังคม	ด้านบริหารจัดการ		ด้านการพัฒนาบุคลากรผู้สูงอายุ	การพัฒนา

องค์กร	 ด้านการติดตาม	 (คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ,	 2550)	 ดังนั้นการปรับตัว

ของผูส้งูอายจุงึเป็นสิง่ส�าคญัยิง่เพราะช่วยให้ชีวติมสีขุปัจจัยสนบัสนนุทีไ่ด้รบัเป็นสวสัดกิารจากภาครฐัเป็นเพยีง

บรกิารส่วนหนึง่	แต่ส่ิงทีผู่ส้งูอายตุ้องการอย่างแท้จรงิคอืการได้อยูร่่วมกบัครอบครวัทีอ่บอุน่	ท�ากจิกรรมร่วมกบั
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บุตรหลาน	 ใช้ชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยข้อเท็จจริงแล้วผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่กับครอบครัว									
ซึ่งเป็นแหล่งสนับสนุนพ้ืนฐานท่ีส�าคัญ	 การดูแลผู้สูงอายุแสดงถึงความเคารพ	 ความรักความกตัญญูกตเวท	ี
ครอบครัวจึงมีบทบาทส�าคัญยิ่ง	 และแรงสนับสนุนจากเพ่ือนบ้านในวัยเดียวกันเกิดความสัมพันธ์เชิงบวก															
กับ	 ความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุเช่นกัน	 คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุย่อมมาจากสมาชิกในครอบครัว											
ซึ่งให้ความรัก	ความห่วงใยอย่างสม�่าเสมอ
	 ครอบครัวจึงเป็นก�าลังหลักในการดูแลผู้สูงอายุ	โดยครอบครัวประกอบไปด้วยคน	2	คนขึ้นไปเกี่ยวข้อง
ผูกพันกันทางสายโลหิตและอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นครัวเรือนมีครอบครัวเดี่ยว	 (Nuclear	 or	 conjugal	 family)
และครอบครัวขยาย	 (Extendedor	 consanguine	 family)	 หากครอบครัวใดเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ									
รักใคร่ปรองดอง	 ผู้สูงอายุย่อมมีสุขภาพจิตดีด้วย	 แต่ในปัจจุบันสถาบันครอบครัวซึ่งเคยเป็นทุนสังคม	 มีระบบ
เครือญาติที่มีความผูกพันอย่างใกล้ชิด	 มีความเก้ือกูลเอื้ออาทรให้การอบรมขัดเกลาบุตรหลาน	 การปลูกฝัง											
ค่านิยมประเพณอัีนดงีามกลบัอ่อนแอลง	ซึง่มผีลต่อปฏสิมัพนัธ์ทัง้ภายในและนอกของครอบครัวปัญหาในสงัคม
กลับรุนแรง	 (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	 2547)	 ผู้สูงอายุในชนบทถูกปล่อยให้อยู่ตามล�าพัง	 หรืออยู่กับเด็กเล็กๆ	
เป็นจ�านวนมากขึ้นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีจะแวดล้อมไปด้วยสมาชิกของครอบครัวที่อบอุ่น	 (Friedman,	
1986	อ้างถึงใน	รุจา	ภู่ไพบูลย์,	2541)
	 นอกจากแผน/นโยบายแห่งรัฐที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแล้ว	 จากการศึกษาพบว่า										
ปัจจัยส่วนบุคคลยังมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตผู้สูงอายุเช่นกัน	 ผู้สูงอายุมีการศึกษาต�่าจะมีสภาพความเป็นอยู่ไม่ดี										
(ทิพาภรณ์	 โพธิ์ถวิล,	 2543)	 สถานภาพสมรสท�าให้รู้สึกไม่เหงา	 หรือโดดเดี่ยว	 มีความมั่นคงในชีวิตและรับรู้	
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	(Robert	&	Krouse,	1988	อ้างถึงใน	วรรณา	กุมารจันทร์,	2543)	รายได้มีความจ�าเป็นสูง							
แต่ปัจจบุนัผูส้งูอายสุ่วนใหญ่มรีายได้อยูใ่นระดบัเส้นความยากจน	เพศมคีวามแตกต่างทางด้านสรรีะ	อายกุ�าหนด
ความสามารถในการดูแลตนเองได้และอาชีพเป็นตัวก�าหนดรายได้จึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเช่นกัน	 (Orem,								
1958	อ้างถึงใน	สุตา	ถือมั่น,	2547)		
	 ความต้องการและจิตลักษณะผู้สูงอายุมีผลต่อคุณภาพชีวิตเพราะเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของบุคคลรู้ว่า
ต้องการอะไร	 รู้สึกอย่างไรต่อสิ่งน้ันๆ	 (นันทิญา	 อังกินันท์,	 2545)	 ผู้สูงอายุเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา											
เป็นล�าดับแรกแรก	 มีพฤติกรรมเคร่งศาสนามากกว่าคนหนุ่มสาว	 การท�างานมีรายได้จะลดภาระลูกหลาน													
โดยภาพรวมผู้สูงอายุมีความต้องการ	3	ด้าน	คือ	ด้านร่างกาย	จิตใจ	สังคมและเศรษฐกิจ	(ศศิพัฒน์	ยอดเพชร	
และคณะ,	2552)
	 รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุเริ่มเปลี่ยนไปเนื่องจากการพัฒนาประเทศ	 แผนผู้สูงอายุระยะยาว	 20	 ปี								
(2535-2554)	 ได้เกิดขึ้นตามนโยบายแห่งรัฐเพื่อตอบสนองสังคมที่เปลี่ยนไป	น�านโยบายลงสู่ชุมชนโดยแท้จริง	
โดยสร้างหลกัประกนัรายได้	เพิม่โอกาสจ้างงานลดภาระพึง่พงิ	พฒันาระบบเข้าถงึบริการสขุภาพ	และสร้างระบบ
ดูแลร่วมกันในชุมชน	 ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกประเภท	 บริหารทรัพยากรในชุมชนด้วยตนเอง																		
เปิดโอกาสให้ติดตามผลและช่วยบ�ารุงรักษาการท่ีชุมชนรับผลประโยชน์	 แก้ไขปัญหา	 เรียนรู้ร่วมกัน	 เกิดผนึก
ก�าลัง	 สิ่งที่ตามมาจากกระบวนการดังกล่าวคือคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน	 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่	5	โดยมุ่งเน้นคนเป็นส�าคัญมีแนวคิดการพัฒนาจากระดับบนลงล่าง	(Top-down)	มาเป็น
ระดับล่างขึ้นบน	 (Bottom-up)	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 Oakley	 (1984)	 ที่อธิบายว่าแนวทางระดับล่าง											
ขึ้นบน	เป็นการให้บทบาทแก่ประชาชนในการร่วมกิจกรรม	ดังนั้นผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในเวลาว่าง
จะมีความพึงพอใจในชีวิตสูง	 Koufman	 (1949)	 ศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในชนบท												
พบว่า	อายุ	การศึกษา	ขนาดของครอบครัว	รายได้และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับระดับ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
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	 สภาพร่างกายผูส้งูอายมุคีวามเสือ่มถอยตามกาลเวลา	ท�าให้วติกกงัวล	รูสึ้กหงดุหงดิง่าย	ผู้สูงอายทุีอ่าศัย

ตามล�าพังมีภาวะซึมเศร้าสูง	พึงพอใจในตนเองระดับต�่า	ในเขตเมืองมักพบผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตามล�าพังค่อนข้าง

สูง	 (ศศิพัฒน์	 ยอดเพชร	 และคณะ,	 2552)	 และหารายได้เลี้ยงชีพตนเอง	 ส่งผลให้สุขภาพแย่ลงสัมพันธ	์																				

ถงึจติใจ	อารมณ์ซ่ึงไม่สมารถแยกออกจากกนัได้	(Orem,	1985)	ถ้าหากร่างกายป่วย	กระทบถงึจติใจ	ซึง่สอดคล้อง

กับแนวคิดทฤษฏีผู้สูงอายุว่าการสูงอายุเป็นการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสื่อมถอยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ		

ท�าให้ประสิทธิภาพในการท�างานของร่างกายลดลง	 ร่างกายท�าหน้าที่น้อยลง	 กิจวัตรประจ�าวันของผู้สูงอายุ

บกพร่อง	ถ้าหากความวติกกงัวลสงูเป็นเวลานานๆ	จะเกดิอาการเจบ็ป่วยด้านร่างกายได้	ดงันัน้การร่วมกจิกรรม

ของผู้สูงอายุน่าจะช่วยให้จิตใจแจ่มใสได้ภาวะสุขภาพดีของผู้สูงอายุหมายถึงมีอิสระในการปฏิบัติกิจกรรม										

ตามความต้องการ	ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นและรู้สึกตนเองมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น	

	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	 ภายใต้หน่วยงาน	 หรือองค์กรใดๆ	 ก็ตามจ�าเป็นต้องขับเคล่ือน										

ด้วยเรื่องหลักๆ	 4	 เรื่องคือ	 ระบบบริการสุขภาพ	หลักประกันเศรษฐกิจ	 การเตรียมพร้อมส�าหรับการเรียนรู	้								

ของผู้สูงอายุ	 และการพัฒนาสังคมส่ิงแวดล้อม	 การเคหะแห่งชาติจึงมีโครงการที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมส�าหรับ									

ผู้สูงอายุ	 ความจ�าเป็นดังกล่าวย่อมเป็นปัจจัยสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้อย่างดี	 และ	 วรเดช	 จันทรศร,	

(2551)	กล่าวว่า	นโยบายสาธารณะเป็นเสมือนกลไกหลักส�าคัญในการด�าเนินของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ	

ทกุแห่ง	 ด้วยเหตทุีน่โยบายเป็นกจิกรรมต่างๆ	 เพือ่เจตนาในการแก้ปัญหานโยบายสาธารณะสุขเป็นนโยบายหนึง่	

แห่งรัฐด้านกิจกรรมการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ	 ซึ่งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีมาตรฐาน	 ได้รับการ											

ตอบสนองปัจจัยสี่	 เป็นการกระจายรายได้	 เป็นการปลุกจิตส�านึกไม่ให้ทอดทิ้งผู้สูงอายุในชุมชน	 และท�าให้															

ผู้สูงอายุเกิดความมั่นคงทางจิตใจ

	 จากสภาพปัญหา	 ความต้องการในปัจจัยด้านต่างๆ	 ที่ผู้สูงอายุได้ผ่านประสบการณ์และได้รับการ														

ตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจท�าให้ชีวิตมีสุขผลแห่งการได้รับเรื่องราวเหล่านั้น	 และได้วิ่งผ่านเข้ามาในชีวิต

ท�าให้ผู้สูงอายุเกิดการรับรู้และเกิดการเรียนรู้ตามมา	 เลือกสิ่งท่ีดีเหมาะสมกับตนเองได้	 ส่งผลให้คุณภาพชีวิต

เกดิความผาสกุด้านจติใจ	เพราะการรบัรู	้(Perception)	นัน้เป็นกระบวนการแปลหรอืตคีวามต่อสิง่เร้า	ข่าวสาร	

ที่ผ่านอวัยวะสัมผัสท้ังหลาย	 และสมองท�าหน้าท่ีเก็บข้อมูลนั้นไว้	 กระบวนการรับรู้ของมนุษย์เร่ิมต้นด้วยการ

สัมผัส	 (Sensation)	 และเกิดการเรียนรู้ต่อไป	 นักวิจัย	 เช่น	 จิราพร	 เกศพิชญ	 และคณะ	 (2543)	 กล่าวว่า																

ความผาสุกทางใจเป็นความรู้สึกตามการรับรู้ของบุคคล	 ขึ้นอยู่กับสภาพสังคม	 วัฒนธรรม	 ถ้าหากผู้สูงอาย	ุ												

ทีไ่ม่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ออกไปนอกบ้านเกดิความเครยีด	จงึจดัการความเครยีดโดยใช้วธิกีารท�าใจปฏบิตัิ

ตามหลักค�าสอนทางศาสนา	 การจัดการความเครียดได้ส�าเร็จสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุได้	 ซึ่งตรงกันข้าม																

กับผู้สูงอายุที่มปีัญหาด้านจิตใจนั่นหมายถงึขจดัความเครยีดไม่ได้	ท�าให้เกิดความเหงา	ความหว้าเหว่	เกดิความ

ท้อแท้สิ้นหวัง	 ซึมเศร้าแยกตัวออกจากสังคมและน�าไปสู่การฆ่าตัวตายในท่ีสุด	 ส�าหรับในประเทศไทย																								

ปี	พ.ศ.	2533	พบว่า	ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า	65	ปี	ฆ่าตัวตายคิดเป็นร้อยละ	4.40	ของการฆ่าตัวตายทั้งหมด	

สาเหตุเกิดจากภาวะซึมเศร้า	 เหตุการณ์น้ีจึงเป็นวิกฤตการณ์ที่ร้ายแรงของผู้สูงอายุ	 แนวทางการแก้ปัญหา										

ข้างต้นคือ	การส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิต	โดยการเข้าร่วมกิจกรรม	ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง	อารมณ์แจ่มใส														

เบิกบาน	 มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมเพ่ิมขึ้น	 รู้สึกตนเองมีคุณค่าเกิดความผาสุกทางใจ	 (ปัญญภัทร	 ภัทรภัณทากุล,	

2544)
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	 ภายใต้วิถีชีวิตของผู้สูงอายุ	 แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของโครงสร้าง
ประชากร	 ความผันผวนของสังคมสิ่งแวดล้อม	 แม้กระทั่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 แต่ยังคงแสดงออก										
ทางด้านภาษา	ความเป็นอยู่	อาหารการกิน	การประกอบอาชีพเกษตรกรรมความเชื่อ	ค่านิยมประเพณีดั้งเดิม	
ปัจจัยดังกล่าวนับว่ายังมีอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิตของผู้สงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 มีความผาสุก	 โดยพึงพอใจ						
ต่อความเป็นอยู่การด�าเนินชีวิตจึงอยู่ได้นานคืออายุยืนยาว	 ส�าหรับแนวโน้มประชากรสูงอายุในประเทศไทย										
จะอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลหรือเขตเมืองเพิ่มขึ้นโดยในปี	 2553	 มีประชากรสูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
จ�านวน	3.3	ล้านคน	หรือคิดเป็น	ร้อยละ	39.7	เพิ่มขึ้นเป็น	11.6	ล้านคน	หรือร้อยละ	59.8	ในปี	2583	ทั้งนี้	
เนื่องมาจากแนวโน้มการเติบโตของประชากรเมืองในประเทศไทยมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น	 (ส�านักคณะกรรมการ									
การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2557)
	 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�าการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง	 ในเรื่องคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	 พบว่า												
มีปัจจัยหลายปัจจัยซึ่งมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	 ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผล
ต่อคณุภาพชวีติของผูส้งูอายเุพือ่ศกึษาว่ามปัีจจยัใดบ้างทีส่่งผลหรอืมคีวามสัมพนัธ์กบัคุณภาพชวีติผู้สูงอายแุละ
รูปแบบ	 วิธีการดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างไร	 และมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปในทางทิศทางใด						
โดยใช้วิธกีารวจัิยเชงิปริมาณและการวจิยัเชงิคณุภาพเพือ่ประโยชน์ในการค้นหาปัจจัยทีม่คีวามส�าคญัต่อวถิชีวีติ
ของผู้สูงอายุให้มีการดูแลอย่างเหมาะสมและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับปัจจัยพ้ืนฐานของผู้สูงอายุ	 ปัจจัยด้านจิตลักษณะและปัจจัยด้านความต้องการ								
ของผู้สูงอายุ
	 2.	 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านสุขภาพกาย	สุขภาพจิต	สังคมและจิตวิญญาณ
	 3.	 เพื่อศึกษารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ประโยชน์ของกำรวิจัย
	 1.	 ได้ข้อมูลทีเ่ป็นรายละเอยีดสะท้อนถงึปัจจัยทีส่่งผลต่อคณุภาพชวีติของผูส้งูอายใุนจงัหวดัภาคตะวนัออก
	 2.	 เป็นข้อมลูพืน้ทีฐ่านด้านคณุภาพชวีติผูส้งูอายทุีเ่ป็นประโยชน์ต่อองค์กรทีเ่กีย่วข้อง	และเป็นแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง
 ขอบเขตของกำรวิจัย
 1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
	 	 1.1	 ปัจจัยพื้นฐาน	 ได้แก่	 ภาวะทางสุขภาพทางกาย	 ฐานะทางเศรษฐกิจ	 ฐานะทางสังคม																
ความสัมพันธ์ของครอบครัว	และศักยภาพของผู้ดูแล
	 	 1.2	 ด้านปัจจัยจิตลักษณะ	ได้แก่	เจตคติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
	 	 1.3	 ด้านปัจจัยความต้องการของผู้สูงอายุ	 ได้แก่	ร่างกาย	จิตใจ	สังคม	เศรษฐกิจที่อยู่อาศัยและ
การพัฒนาภูมิปัญญาและประสบการณ์
	 	 1.4	 ด้านรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ	 ได้แก่	 รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ	 และวิธีการดูแล																
ผู้สูงอายุ
 2. ขอบเขตด้ำนประชำกร
	 	 ประชากรคือ	ผู้สูงอายุในจังหวัดภาคตะวันออก	ที่มีอายุตั้งแต่		60	ปีขึ้นไป
 3. ขอบเขตด้ำนเวลำ
	 	 ตุลาคม	2557	-	กันยายน	2558
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การศึกษาเรื่อง	 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดภาคตะวันออกก�าหนดการศึกษา

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 research)	 และออกแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	 (Survey		

research)	ด้วยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Quanlitative	

research)	โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สูงอายุ	และวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	analysis)	ที่ได้จากการสัมภาษณ์

ซึ่งก�าหนดวิธีการด�าเนินการวิจัยดังนี้

 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 	 1.1	 ประชากร

	 	 	 ประชากรเป้าหมายคือ	 ผู ้ที่มีอายุตั้งแต่	 60	 ปีขึ้นไป	 ทั้งชายและหญิง	 ในพื้นที่จังหวัด																		

ภาคตะวันออก	ประกอบด้วย	จังหวัดชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	ระยอง	จันทบุรี	และตราด

	 	 1.2	 กลุ่มตัวอย่าง

	 	 	 กลุ่มตัวอย่าง	 โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกรณีไม่ทราบจ�านวนประชากร	 โดยใช้ตารางของ	

Taro	Yamane		ความคลาดเคลื่อนที่ระดับนัยส�าคัญ				0.05	ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	400	ราย	และใช้

การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายตามสัดส่วนของจ�านวนประชากร	 จากกลุ่มประชากรเป้าหมายในพื้นที่ในจังหวัด												

ภาคตะวันออก	ประกอบด้วย	จังหวัดชลบุรี	ฉะเชิงเทรา	ระยอง	จันทบุรี	และตราด

 2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 การวจิยัใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	ซึง่เนือ้หาของแบบสอบถามประกอบ

ด้วย	4	ส่วน	ดังนี้

	 	 ส่วนที่	 1	 เป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล	 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง						

ได้แก่	ข้อมูลเกี่ยวกับ	เพศ	อายุ	จ�านวนสมาชิกในครอบครัว	ภาวะทางสุขภาพกาย	ฐานะทางเศรษฐกิจ	ฐานะ

ทางสังคม	ความสัมพันธ์ของครอบครัว	ศักยภาพของผู้ดูแล

	 	 ส่วนท่ี	 2	 เป็นแบบสอบถามประเมินค่าความคิดเห็นด้านปัจจัย	 ด้านจิตลักษณะของผู้สูงอาย	ุ							

ประกอบด้วย	เจตคติต่อการเข้าร่วมกิจกรรม	แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม	สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

 จังหวัด ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง

จันทบุรี	 	 76,000	 67

ชลบุรี	 	 143,300	 127

ตราด	 	 34,500	 31

ระยอง	 	 85,000	 75

ฉะเชิงเทรา	 	 112,200	 100

 รวม 451,000 400

ตำรำงที่ 1 จ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของผู้สูงอายุในภาคตะวันออก	ปี	พ.ศ.	2557

ที่มา:	ส�านักคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	พ.ศ.	2557

+-
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  ส่วนท่ี	 3	 เป็นแบบสอบถามประเมินค่าความคิดเห็นด้านปัจจัยด้านความต้องการของผู้สูงอายุ
ประกอบด้วยด้าน	 ร่างกาย	 จิตใจ	 สังคม	 เศรษฐกิจ	 การพัฒนาภูมิปัญญา	 และประสบการณ์การบริการ																				
ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
	 	 ส่วนที่	 4	 เป็นแบบสอบถามประเมินค่าความคิดเห็น	 ด้านรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วย										
รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุและวิธีการดูแลผู้สูงอายุ
	 	 ส่วนที่	5	เป็นแบบสอบถามประเมินค่าวัดความพึงพอใจของผู้สูงอายุ	ด้านสุขภาพกาย	สุขภาพจิต		
สัมพันธภาพทางสังคม	และจิตวิญญาณ
	 	 เกณฑ์การให้คะแนนส�าหรับแบบสอบถามก�าหนดดังนี้
	 	 ส่วนที่	1	เป็นค�าถามแบบปลายปิดและให้เลือกค�าตอบ
	 	 ส่วนที่	 2,	 3,	 4	 และ	 5	 เป็นลักษณะแบบสอบถามแบบประเมินค่าตามข้อค�าถาม	 โดยแบ่งเป็น														
5	ระดับตามมาตรวัดแบบ	Likerts	cale	คือ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	
	 	 เกณฑ์เฉลี่ยของระดับคะแนนและการแปลความหมายก�าหนดได้ดังนี้
	 	 ระดับ	1	 ค่าเฉลี่ย	 1.00	-	1.80	 หมายถึงน้อยที่สุด
	 	 ระดับ	2	 ค่าเฉลี่ย	 1.81	-	2.60	 หมายถึงน้อย
	 	 ระดับ	3	 ค่าเฉลี่ย	 2.61	-	3.40	 หมายถึงปานกลาง
	 	 ระดับ	4	 ค่าเฉลี่ย	 3.41	-	4.20	 หมายถึงมาก
	 	 ระดับ	5	 ค่าเฉลี่ย	 4.21	-	5.00	 หมายถึง	มากที่สุด
	 	 การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
	 	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดการทดสอบแบบสอบถาม	โดย	1)	การทดสอบความเที่ยงตรง	(Validity)	ด้วยการ
ปรึกษาสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช�านาญการและท�าการแก้ไข	 เพื่อให้แบบสอบถามสามารถวัดได้ตรง
ประเด็นและ	2)	น�าแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อมั่น	(Reliability)	โดยน�าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่างจ�านวน	 30	 ราย	 และค�านวณค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีของ	 Cronbach’s	 alpha	 ด้วยค่า	 Coefficient	
Alpha	 และใช้เกณฑ์ยอมรับท่ีค่ามากกว่า	 0.70	 เพื่อแสดงว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่นเพียงพอ	 ทั้งนี	้													
การทดสอบความเชื่อมั่นดังกล่าวใช้การค�านวณจากข้อค�าถามที่เกี่ยวกับความคิดเห็นหรือทัศนคติในเนื้อหา	
ส�าหรบัการวจิยัเชงิคณุภาพเป็นการสมัภาษณ์เชงิลกึผูส้งูอายจุ�านวน	27	รายโดยเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง	
เริม่ตัง้แต่กระบวนการก�าหนดปัญหาการวจัิย	ระเบยีบวธิใีนการวจิยั	การเกบ็รวบรวมข้อมูล	และวเิคราะห์ข้อมูล

ผลกำรวิจัย
	 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในจังหวัดภาคตะวันออกพบว่า	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	249	ราย	คิดเป็น
ร้อยละ	62.30	อายุ	70-79	ปี	ร้อยละ	55.30	มีสถานภาพที่สมรส	249	ราย	คิดเป็นร้อยละ	62.30	ส่วนใหญ่								
มีรายได้	3,001-5,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	39.50	ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจบการศึกษาระดับประถมศึกษา	230	ราย	
คิดเป็นร้อยละ	 57.50	 ลักษณะการอยู่อาศัยในบ้านพบว่า	 ส่วนใหญ่อยู่กับคู่สมรส	 227	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ													
56.80	สภาวะทางสุขภาพพบว่า	มีโรคหัวใจและโรคเบาหวานเป็นจ�านวนใกล้เคียงกันคือ	146	และ	148	ราย									
คิดเป็นร้อยละ	 36.50	 และร้อยละ	 37	 ตามล�าดับ	 ขนาดของสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่มีจ�านวน	 4-5	 คน													
มีจ�านวน	218	รายคิดเป็นร้อยละ	54.50	โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายจ�านวน	219	ราย	คิดเป็นร้อยละ	
54.80	 ส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกคนหน่ึงในครอบครัว	 219	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 54.80	 และไม่มีสถานภาพ													
ทางสังคมจ�านวน	358	ราย	คิดเป็นร้อยละ	89.50	
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 ปัจจัยพื้นฐำนของผู้สูงอำยุ

	 ผู้สูงอายุให้ความส�าคัญกับสุขภาพกาย	 ด้วยการส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอด้วยการมองว่า						

สุขภาพดีนั้น	 หมายถึงการไม่เจ็บไข้	 การไม่ป่วย	 การไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนหรือหากมีโรคก็อยู่ในภาวะสงบ		

ไม่แสดงอาการ	 ฯลฯ	 ต้องการให้ร่างกายแข็งแรงแม้จะไม่เหมือนเดิมแต่ขอให้ท�ากิจวัตรประจ�าวันได้เพ่ือลด								

การพึ่งพาผู้อื่น

 ปัจจัยด้ำนจิตลักษณะของผู้สูงอำยุ

	 เจตคตต่ิอการเข้าร่วมกจิกรรมการย่างก้าวเข้าสูว่ยัผูส้งูอายคุวามเปลีย่นแปลงด้านร่างกาย	จติใจ	อารมณ์	

จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	 	 รู้สึกถึงการสูญเสียในทุกๆ	 ด้านทั้งหน้าที่การงาน	 ทั้งบทบาทหน้าที่ในสังคม	 การเข้า					

ร่วมกิจกรรมเป็นข้อจ�ากัดอย่างหนึ่ง	 ด้วยสาเหตุหลายๆ	 สาเหตุ	 เช่น	 ไม่สะดวกเดินทางไปร่วมกิจกรรมมีโรค

ประจ�าตัวเรื้อรัง	ไม่มีเงิน	ไม่มีเวลาเพราะต้องท�างานเลี้ยงตนเองและครอบครัว

	 ผูส้งูอายมุเีจตคตทิีด่ต่ีอกจิกรรมทีห่น่วยงานภาครฐัภาคเอกชนหรอืชมุชนจัดขึน้		กล่าวในท�านองเดยีวกนั

ว่ากจิกรรมทีจ่ดัให้มปีระโยชน์อย่างสงูต่อสขุภาพกาย	สุขภาพใจ	และเป็นการส่งเสรมิให้ใช้เวลาให้เกดิประโยชน์	

สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างดี

	 ภาวะทางสุขภาพจิตผู้สูงอายุให้ข้อมูลตรงกันว่าภาวะสุขภาพจิตนั้น	 หมายถึงจิตใจที่เป็นสุขเข้ากับ									

คนอื่นได้ดี	 (ไม่เก็บตัว)	 ปราศจากโรคจิต	 โรคประสาท	 และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	 การศึกษา						

ครั้งนี้	พบว่า	ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีภาวะทางสุขภาพจิตค่อนข้างดี	เพราะใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุข

 ปัจจัยด้ำนควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุ

	 ผู้สูงอายุให้ข้อมูลตรงกันว่า	 การปรับตัวด้านร่างกายเป็นความต้องการพื้นฐาน	 เพื่อท�าให้ร่างกายได้กิน

อาหารทีเ่ป็นประโยชน์ถกูหลกัอนามยั	พกัผ่อนเพยีงพอ	ออกก�าลังกายโดยการเคล่ือนไหวทีเ่หมาะสม	การป้องกนั

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น	 การท�ากิจวัตรประจ�าวัน	 งดสิ่งเสพติดทุกชนิด	 การปฏิบัติตนตามค�าแนะน�าของแพทย	์

ส�าหรับการพัฒนาภูมิปัญญาและประสบการณ์เกิดจากการสะสมความรู ้และประสบการณ์อันยาวนาน																	

ของผู้สูงอายุ	 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ลักษณะต่างๆ	 แล้วเลือกสรรน�ามาประพฤติปฏิบัติ	 ปรับปรุงพัฒนา								

ให้เหมาะสมกับวถิชีีวติของตนเองและคนในสงัคม	แล้วถ่ายทอดสืบต่อกนัมาจนถงึปัจจบุนัวิธกีารถ่ายทอดภูมปัิญญา	

มีหลายวิธีเช่น	 บอกเล่าบรรยายด้วยวาจา	 สาธิต	 ท�าให้เห็นจริง	 (ปฏิบัติ)	 การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร																			

การแสดงออกซึ่งภูมิปัญญาที่ค้นพบ

 ระดับคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ

	 การมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 ผู้สูงอายุได้มีความเห็นสอดคล้องกันว่า	 มาจากครอบครัวที่อบอุ่น	 ลักษณะ

พฤตกิรรมทีพ่งึพอใจเช่น	สมาชกิในครอบครวัมคีวามรกั	ความสามคัคต่ีอกนั	ไม่ทะเลาะ	ให้การช่วยเหลอืเกือ้กลู	

อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข	ท�ามาหากินโดยสุจริต	 ดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด	 ตอบสนองต่อความต้องการ	

ให้มากที่สุด	 การดูแลด้านร่างกายคือ	 จัดหาอาหารตามหลักโภชนาการ	 การดูแลด้านจิตใจอารมณ์ความรู้สึก

สถานการณ์นี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน	ลูกหรือผู้ดูแลหลักต้องใช้จิตวิทยาค่อนข้างสูงเข้าถึงความรู้สึกของผู้สูงอายุ

ให้ได้	ไม่ท�าให้ผู้สูงอายุเครียดด้วยเหตุใดๆ	ให้ความส�าคัญเห็นคุณค่ายกย่องนับถือ
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 รูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุ

	 การดูแลโดยผู้ดูแลหลักโดยสมาชิกในครอบครัวและโดยความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ	 ภาคเอกชน

และภาคประชาชน	ดูแลทั้งร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	สังคมและจิตวิญญาณ	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี	ส�าหรับ

รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ	 ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุอาศัยร่วมบ้านกับบุตรหลาน	 และผู้ดูแลหลักคือบุตรหลานนั่นเอง

สามารถประกอบอาชีพได้	 เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุตอนต้นร่างกายยังแข็งแรงดี	 ท�ากิจวัตรส่วนตัวได้	 พึ่งพา																

ลูกหลานบ้างเล็กน้อยเช่น	พาไปโรงพยาบาล	ไปซื้อยา	ไปท�าบุญที่วัด	เป็นต้น

อภิปรำยผล
 1. ระดับปัจจัยพ้ืนฐำนของผู้สูงอำยุด้ำนจิตลักษณะปัจจัยด้ำนควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุคุณภำพ

ชีวิตของผู้สูงอำยุ และรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุในจังหวัดภำคตะวันออก

	 	 จากการศกึษาพบว่า	ระดบัปัจจยัพืน้ฐานของผูส้งูอายใุนจงัหวดัภาคตะวนัออกภาพรวมอยูใ่นระดับ

ปานกลาง	 ปัจจัยด้านจิตลักษณะของผู้สูงอายุ	 อยู่ในระดับปานกลาง	 ปัจจัยด้านความต้องการของผู้สูงอายุ												

อยู่ในระดับมาก	 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุยู่ในระดับมากท่ีสุด	 และรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ	 อยู่ในระดับมาก

ที่สุด	 ผู้สูงอายุที่มีโรคหรือไม่มีโรค	 ล้วนต้องการความช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเสริมสร้างให้ร่างกาย

แข็งแรง	 จิตใจเข้มแข็ง	 คอยให้ก�าลังใจ	 ให้ความรักเพราะสังขารเปลี่ยนแปลงไป	 ความเสื่อมโทรมของร่างกาย	

มารุมเร้าท�าให้ขาดความสุข	 หรือเกิดความเครียดเพราะมีความเจ็บปวดของร่างกาย	 รวมถึงความสับสน															

ของอารมณ์		หากมผีูด้แูลทีรู่ใ้จเอาใจใส่ดมีหีน่วยงานของภาครฐัและเอกชน	คอยให้ความช่วยเหลอืด้านการเงนิ						

ด้านสิง่แวดล้อมสาธารณสขุ	 จะเป็นพลงัให้ผูส้งูอายใุช้ชวิีตทีม่สีขุได้	 ด้านการดแูลตนเองพบว่า	 ผูท้ีม่กีารศกึษาสงู													

จะให้ความส�าคัญกับการดูแลสุขภาพดีกว่าผู้ที่มีการศึกษาต�่า	ผู้สูงอายุมีภาวะสุขภาพกายอยู่ในระดับปานกลาง

ถึงดีมากและภาวะสุขภาพกายมีผลต่อความพึงพอใจในการด�ารงชีวิตฐานะทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุส่วนใหญ	่							

อยู่ในเกณฑ์ดี	 กลุ่มบุคคลท่ีไม่สามารถท�างานได้	 สมาชิกครอบครัวดูแลดี	 ไม่ขัดสนเรื่องเงินจึงไม่ประสบ																		

กบัความยากล�าบากในการด�ารงชวีติ	 กลุม่ข้าราชการบ�านาญมเีงนิเพยีงพอต่อการด�ารงชีพและสามารถหารายได้

เสริมได้อีกด้วย	 กลุ่มที่ท�างานหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวฐานะอยู่ระดับกลาง	 และกลุ่มสุดท้ายระบบ								

รายได้ไม่พอเพียง	 ร่างกายไม่เอื้อต่อการท�างานประกอบกับมีโรคประจ�าตัว	 แต่จ�าเป็นต้องท�างานหาเงิน															

เนื่องจากบุตรหลานไม่ได้สนับสนุน	 ส่งผลกระทบต่อจิตใจ	 ดังนั้นผู้สูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีจึงมีความ								

พึงพอใจในชีวิตสูงกว่าผู้ท่ีมีรายได้ต�่า	 ฐานะทางสังคมของผู้สูงอายุมีความหลากหลายในฐานะทางสังคมพบว่า	

ลักษณะอ�านาจ	เกียรติยศและรายได้	มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง	ผู้สูงอายุที่มีฐานะทางสังคมดี	มีคนยกย่อง									

เศรษฐกิจดี	จะมีความพึงพอใจในชีวิตสูง	ซึ่งตรงกันข้ามกับผู้สูงอายุที่มีฐานะทางสังคมไม่ดี	จะมีความพึงพอใจ

ในชีวิตต�่า		ความสัมพันธ์ของครอบครัวของผู้สูงอายุ	จากการศึกษามีข้อมูลสนับสนุนว่าครอบครัวของผู้สูงอายุ	

ทีส่มาชกิปฏบิตัต่ิอผูส้งูอาย	ุโดยการดแูลเอาใจใส่	ให้การช่วยเหลอืทกุๆ	ด้าน	ให้ความรกัใคร่ผกูพนั		ห่วงใยเคารพ

นับถือเห็นผู้สูงอายุเป็นบุคคลท่ีทรงคุณค่าในครอบครัว	 สิ่งดังกล่าวเป็นเครื่องสนับสนุนร่างกาย	 อารมณ์จิตใจ		

ส่งผลให้ผูส้งูอายมุคีวามพงึพอใจในชวีติ	มคีวามผาสกุ	ส่วนศกัยภาพผู้ดแูลทัง้ทีเ่ป็นเครอืญาตแิละไม่ใช่เครือญาติ

มีมุมมองในเรื่องความส�าคัญของการดูแลผู้สูงอายุที่คล้ายคลึงกันว่า	 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ดูแลง่าย	 การดูแล															

ต้องเข้าถึงจิตใจอารมณ์ความต้องการท่ีแท้จริง	 ต้องไม่ละเลยทุกเรื่อง	 ส่งเสริมและป้องกัน	 รูปแบบการดูแล								

พบว่า	 มี	 3	 กลุ่มคือ	 กลุ่มท่ีสามารถช่วยตนเองได้ทุกเรื่อง	 กลุ่มท่ีสามารถช่วยตนเองได้บางเรื่อง	 และกลุ่ม																

ที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้	 การดูแลก็จะแตกต่างกันออกไป	 การดูแลผู้สูงอายุในสองกลุ่มแรกขอเพียงผู้ดูแล													
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ได้เข้าใจถึงความต้องการ	เข้าใจในความรู้สึกด้านอารมณ์จิตใจ	และส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม	กลุ่มนี้จะใช้ชีวิต

ได้อย่างปกต	ิส�าหรบักลุม่ทีไ่ม่สามารถช่วยตวัเองได้	ควรเตรยีมอาหาร		ดแูลเรือ่งการรกัษาโรค		ด้านสิง่แวดล้อม

ที่อาศัยสร้างให้เหมาะกับกับการท�ากิจวัตรประจ�าวัน	 กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีอารมณ์อ่อนไหวได้ง่าย	 จึงเป็นเรื่อง

ละเอียดอ่อนที่ต้องท�าความเข้าใจ	 ใช้ความอดทนอย่างสูงและเข้าใจพฤติกรรมที่ผู้สูงอายุแสดงออก	ควรศึกษา

วิธีการดูแลที่ถูกต้อง	 เพื่อป้องกันความปลอดภัยในทุกด้าน	 เช่น	 การลื่นหกล้ม	 การหลงลืม	 การย�้าคิดย�้าท�า											

การพูดเพ้อเจ้อ	ฯลฯ	จึงกล่าวได้ว่า	ผู้ดูแลถือเป็นบุคคลส�าคัญที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	สอดคล้องกับ

แนวคิด	 ของ	 	 Campbell	 (1976)	 ที่กล่าวว่า	 คุณภาพชีวิตหมายถึงความสุข	 ความพึงพอใจและความหวัง												

ของแต่ละบุคคลที่มีต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น	Dalkey	and	 	Rourke	 (1973)	ที่กล่าวว่า	 เป็นความ

รู้สกึของบคุคลทีม่ต่ีอความเป็นอยูท่ีด่หีรอืความผาสกุ	ความพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจท้ังในเรือ่งสุขภาพ		กจิกรรม

ในชีวิต	ความเครียด	เป้าหมายของชีวิต	คุณค่าในตนเอง	ความซึมเศร้า	ตลอดจนสังคมและครอบครัว	คุณภาพ

ชีวิตเป็นการรับรู้ประสิทธิภาพหรือศักยภาพของตนเอง	 ในการท�าหน้าที่ส�าหรับการด�าเนินชีวิต	 สามารถควบ

ตนเองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงความเจ็บป่วย	และ	Orem	(1985)	ที่กล่าวว่า	คุณภาพชีวิตเป็นการรับรู้

ของบคุคลโดยเชือ่ว่าบคุคลสามารถรบัรูค้ณุภาพชวีติได้แม้จะมีความเจบ็ป่วย	ซึง่เป็นศักยภาพในการดแูลตนเอง

ของบุคคล

 2. ระดับคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุในจังหวัดภำคตะวันออก ด้ำนสุขภำพกำย สุขภำพจิต สังคม 

และจิตวิญญำณ

	 	 ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 ตัวแปรที่ส�าคัญๆ	 ที่ท�าให้ผู้สูงอายุ									

เกิดความพึงพอใจ	และเกิดความสุข	สะท้อนถึงคุณภาพชีวิตที่ดี	ดังนี้

	 	 2.1	 สาเหตุแห่งความสุข	 ผู้สูงอายุได้แสดงความเห็นสอดคล้องกันว่ามาจากครอบครัวที่อบอุ่น	

ลักษณะพฤติกรรมท่ีพึงพอใจเช่น	 สมาชิกในครอบครัวมีความรัก	 ความสามัคคีต่อกัน	 ไม่ทะเลาะ	 แต่ให้การ									

ช่วยเหลือเกื้อกูล	อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข	ท�ามาหากินโดยสุจริต	ดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด	ตอบสนอง

ต่อความต้องการให้มากท่ีสุด	 การดูแลด้านร่างกายคือจัดหาอาหารตามหลักโภชนาการ	 การดูแลด้านจิตใจ	

อารมณ์ความรู้สึกสถานการณ์น้ีเป็นเรื่องละเอียดอ่อน	 ลูกหรือผู้ดูแลหลักต้องใช้จิตวิทยาค่อนข้างสูง	 เข้าถึง									

ความรู้สึกของผู้สูงอายุให้ได้	ไม่ท�าให้ผู้สูงอายุเครียดด้วยเหตุใดๆ	ให้ความส�าคัญเห็นคุณค่ายกย่องนับถือ

	 	 2.2	 การไปท�าบุญที่วัด	 ผู้สูงอายุแสดงความคิดเห็นคล้ายกันว่า	 ท�าบุญแล้วสบายใจ	 มีความสุข								

นอนหลับดี	 จิตใจสงบ	 และยังได้พบเพื่อนในวัยเดียวกัน	 ได้พูดคุยถามไถ่ทุกข์สุข	 มีผลให้คลายเหงา	 ต้องการ													

มีเงินไปท�าบุญมากๆ	 จะได้เผื่อแผ่ไปยังคนท่ีเรารัก	 แต่มีข้อจ�ากัดเรื่องสุขภาพและลูกหลานไม่ค่อยมีเวลาพาไป														

เป็นภาระทั้งไปรับไปส่ง	 แต่ส่วนใหญ่ลูกหลานยินดีสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ท�าบุญที่วัดหรืองานบุญใหญ่	 ฯลฯ								

ลูกหลาน	 เพื่อนบ้าน	 ชุมชน	 ยังให้ความส�าคัญและเห็นคุณค่าความส�าคัญของผู้สูงอายุ	 ต้องการให้ร่างกาย											

แข็งแรง	คือสุขภาพดี	แม้ว่าจะไม่เหมือนเดิม	ขอเพียงให้ใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติ	คือสามารถท�ากิจวัตรประจ�าวัน

ได้โดยลดการพึ่งพาจากผู้อื่น	 หากร่างกายแข็งแรง	 จิตใจสมบูรณ์ไปด้วยเพราะกายและใจมีความสัมพันธ์กัน													

ทุกรายตอบว่าการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเรื่องดีต่อสุขภาพของตนเอง	 ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมเพราะเป็นเรื่องการ

ดแูลตนเองเช่น	การออกก�าลงักายส่วนใหญ่	ใช้วธิกีารเดินช้าๆ	ช่วงตอนเช้า	การท�าผกัสวนครวั	ฯลฯ	การเข้าร่วม	

อบรมสัมมนาได้รู้วิธีการกินอาหารท่ีถูกต้อง	 อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สะอาดบริสุทธิ์	 ส่งผลให้อารมณ์ด	ี																

ไม่เครยีดช่วยให้ชวีติเป็นสขุ	รปูแบบการดแูลผูส้งูอาย	ุส่วนใหญ่ผู้สูงอายอุาศัยร่วมบ้านกบับตุรหลาน		และผู้ดแูล

หลักคือบุตรหลานน่ันเอง	 สามารถประกอบอาชีพได้	 เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุตอนต้นร่างกายยังแข็งแรงดี																					
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ท�ากิจวัตรส่วนตัวได้	พึ่งพาลูกหลานบ้างเล็กน้อยเช่น	พาไปโรงพยาบาล	ไปซื้อยา	ไปท�าบุญที่วัด	เป็นต้น	ผู้ดูแล
ที่เข้าใจความรู้สึก	 ความต้องการของผู้สูงอายุ	 ถือเป็นบุคคลส�าคัญที่ท�าให้มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตผู้ร่วม
สนทนายังกล่าวว่า	 การมีธรรมะเป็นสิ่งยึดเหน่ียวด้านจิตใจ	 ท�าให้ชีวิตมีความสงบสุข	 และปัจจุบันผู้สูงอาย	ุ										
พึงพอใจต่อความเป็นอยู่มาก
	 	 2.3	 ความพงึพอใจในรปูแบบการดแูลของภาครฐั		ภาคเอกชนและภาคชมุชน	ในลกัษณะเครอืข่าย
ความช่วยเหลือโดยมีครอบครัวเป็นผู้ประสานความร่วมมือ	ทุกรายตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า	พึงพอใจมากแล้ว	
สามารถช่วยให้ชีวิตมีสุขมากข้ึน	 สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก	 (WHO,	 1994)	 กล่าวว่า	 องค์ประกอบ								
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุประกอบไปด้วย
	 	 	 2.3.1	 ร่างกาย	 (Physical	 domain)	 เป็นการรับรู้ด้านร่างกายของบุคคลที่มีผลต่อชีวิต										
ประจ�าวัน	เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	การมีสุขภาพร่างกายที่ดี	ท�าให้รับรู้ว่ามีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี	 สุขภาพดีย่อมเป็นท่ีปรารถนาของทุกคน	 ผู ้สูงอายุเป็นบุคคลที่เป็นโรคง่ายกว่าผู ้อื่น	 เนื่องจาก								
สมรรถภาพในการท�าหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ	 ของร่างกายเสื่อมถอยลง	หากผู้สูงอายุยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกาย	 ปรับตัวให้เหมาะกับภาวะสุขภาพ	 การประเมินสุขภาพตนเองบ่งบอกถึงความพึงพอใจในชีวิต										
ของผู้สูงอายุได้ดีที่สุด	 (สุรกุล	 เจนอบรม,	 2541)	 ถ้าผู้สูงอายุมีการเคลื่อนไหวได้ดีท�ากิจวัตรประจ�าวันได้ด้วย
ตนเองจะมีความสุขมากหากปราศจากการเจ็บป่วย	ดังนั้นคุณภาพชีวิตจึงเกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพ		(Peplau	
&	 Taylor,	 1997)	 จึงกล่าวได้ว่า	 ปัญหาด้านร่างกายท่ีเกิดจากการเสื่อมถอย	 และจากการเจ็บป่วยหรือมีโรค									
ประจ�าตัว	 ส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ	 ซ่ึงผู้สูงอายุจะประเมินตนเองท่ีแตกต่างกัน	 สิ่งเหล่านี้จึงเป็น							
ตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตทั้งสิ้น	ดังนั้นองค์ประกอบด้านร่างกายจึงมีผลต่อคุณภาพชีวิต
	 	 	 2.3.2	 จิตใจ	 (Psychological	 domain)	 เป็นการรับรู้สภาพจิตใจของตนเอง	 อาจรับรู้ได้									
ทั้งทางบวกและทางลบที่บุคคลอื่นมีต่อตนเอง	 จิตใจจึงเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของคุณภาพชีวิตเพราะจิตใจ
ผกูพนักบัร่างกายอย่างใกล้ชดิ	หากผูส้งูอายมุปัีญหาสขุภาพกาย	ท�าให้สญูเสยีการท�างาน	ก่อให้เกดิความเครยีด	
สิ่งเหล่านี้จะรบกวนจิตใจและอารมณ์	 ท�าให้ขาดความสุข	 (Cobb,	 1976)	 นอกจากนี้ยังสูญเสียบทบาทหน้าที่
ภาพลักษณ์	และความภาคภูมิใจของตนเองเข้าร่วมกิจกรรมพบเพื่อนฝูงน้อยลง	สูญเสียรายได้	เกิดความรู้สึกว่า
ตนเองด้อยค่าลง	 (Hunter,	 1992)	 จึงกล่าวได้ว่า	 การเปล่ียนแปลงทางร่างกายกระทบถึงจิตใจของผู้สูงอาย	ุ								
อย่างมาก	การเปลีย่นแปลงด้านจติใจของแต่ละคนมคีวามแตกต่างกนัออกไป	ขึน้อยู่กบัความสามารถในการรบัรู	้
ของแต่ละคน	 ถ้าผู้สูงอายุมีความม่ันคง	 เข้าใจตนเองและตอบสนองต่อภาวะต่างๆ	 ในทางที่ดีแก้ปัญหา																		
และปรับสภาพจิตใจได้	 ยอมรับความจริงย่อมท�าให้มีความสุขได้	 ดังนั้นปัจจัยต่างๆ	 จึงเป็นตัวท�านายภาวะ								
จิตใจได้อาจมีผลโดยตรงหรือโดยอ้อม	จิตใจจึงมีผลต่อคุณภาพชีวิต
	 	 	 2.3.3	 ความสมัพนัธ์ทางสงัคม	(Social	relationship	domain)	เป็นการรบัรูด้้านความสมัพนัธ์	
ของตนเองกับบุคคลอื่นในสังคม	 เป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญของคุณภาพชีวิตเช ่นกัน	 เพราะมนุษย	์																														
ไม่สามารถอยูค่นเดยีวในโลกได้	ต้องมคีรอบครวั	ชมุชน	จงึท�าให้ชวีติมคีวามหมายมากขึน้	ผูสู้งอายทุีม่คีวามสัมพันธ์
กับบุคคลอื่น	 จะมีความสุขมีความพึงพอใจมากกว่าผู ้สูงอายุที่ขาดความสัมพันธ ์กับกลุ ่มบุคคลอื่น																										
(Cruz,	1986)	แม้ว่าบทบาททางสงัคมลดลง	ผูส้งูอายแุสวงหาแรงสนบัสนนุทางสงัคมในรปูแบบอืน่ๆ	เช่น	ชมรม	
สมาคม	 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	ท�าให้ตัวเองมีคุณค่าทางสังคมส่งผลต่อคุณภาพด้านจิตใจ	อีกทั้ง							
มโีอกาสเข้าร่วมกจิกรรมทางสงัคม	การเมือง	แลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั	เป็นการระบายความเครยีด	สนกุสนาน
เพลิดเพลิน	 น�าไปสู ่คุณภาพชีวิตท่ีดี	 จึงกล่าวได้ว่า	 ความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุมีทั้งครอบครัว																			
บุตรหลาน	 เครือญาติ	 เพ่ือนฝูง	 ความสัมพันธ์เป็นสิ่งดีต่อผู้สูงอายุ	 ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสุขในชีวิต	 ดังนั้น												

ความสัมพันธ์ทางสังคมจึงมีผลต่อคุณภาพชีวิต
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	 	 	 2.3.4	 สภาพแวดล้อม	 (Environmental	 domain)	 เป็นการรับรู้และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ตนเองกับสภาพแวดล้อม	 ที่อยู่อาศัย	 สาธารณูปโภค	 สภาพแวดล้อมทางจิต	 เช่น	 การปกครอง	 สวัสดิการ																

การคมนาคม	 ตลอดความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น	 (Sullivan,	 1953	 อ้างถึงใน	 ศรีเรือน	 แก้วกังวาล,	 2532)													

สภาพแวดล้อมได้รวมถึงความเจริญของท้องถิ่น	เห็นได้จากความเป็นอยู่	เศรษฐกิจรายได้	ภาคใต้นั้นเป็นสังคม

เกษตรกรรม	 จึงกล่าวได้ว่า	 สภาพแวดล้อมบางอย่างผู้สูงอายุสามารถปรับตัวได้ดี	 แต่บางคนยากที่จะปรับตัว							

ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้	 เช่น	 สภาพแวดล้อมทางจิตสังคม	 (การปกครอง	 การคมนาคม	 สวัสดิการสังคม								

เป็นต้น)	ดงันัน้สภาพแวดล้อมจงึมผีลต่อคณุภาพชวีติ	ส�าหรบั	Denham	(1991)	ได้กล่าวถงึองค์ประกอบคุณภาพ

ชีวิตมี	5	ด้าน	ดังนี้

	 	 	 	 2.3.4.1	 ด้านจิตใจ	 (Psychological	domain)	คือการรับรู้สภาพจิตใจของตนเอง	

เช่น	 รับรู้ความรู้สึกทางบวกที่บุคคลมีต่อตนเอง	 รับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง	 รับรู้ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง			

รับรู้ความมั่นใจ	รับรู้ถึงความคิด	ความจ�า	สมาธิ	การตัดสินใจ	ความสามารถในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ	ของตน	

และสามารถจัดการกับความเศร้าหรือกังวล	เป็นต้น

	 	 	 	 2.3.4.2	 ด้านระดบัความเป็นอสิระของบคุคล	(Level	of	independence	domain)	

คอืการรบัรูถ้งึความเป็นอสิระทีไ่ม่ต้องพึง่พาผูอ้ืน่	การรบัรูถ้งึความสามารถในการเคลือ่นไหวของตน	รบัรูถ้งึการ

ปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนั	รบัรูถ้งึความสามารถในการท�างานของตน	ไม่ต้องพึง่พายา	หรอืการรกัษาทางการแพทย์

	 	 	 	 2.3.4.3	 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม	 (Social-relationship	 domain)	 การรับรู้	

ความสัมพันธ์ของตนกับผู้อื่น	การได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นในสังคม	การรับรู้ว่าตนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ

ผู้อื่น	รับรู้เรื่องอารมณ์ทางเพศหรือการมีเพศสัมพันธ์

	 	 	 	 2.3.4.4	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 (Environment	 domain)	 คือรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม															

มีผลต่อการด�าเนินชีวิต	เช่น	รู้ว่าตนมีชีวิตที่อิสระ	มีความปลอดภัย	และมั่นคงในชีวิต	รับรู้ว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อม

ที่ดี	ปราศจากมลพิษ	มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน	สถานบริการด้านสุขภาพ	และสังคมสงเคราะห์	รับรู้ว่าตน	

มีโอกาสได้รับข่าวสาร	หรือฝึกฝนทักษะต่างๆ	รับรู้ว่าตนมีกิจกรรมยามว่าง	เป็นต้น

	 	 	 	 2.3.4.5	 ด้านความเชื่อส่วนตัว	(Spirituality	religion/Person	beliefs	domain)	

คือการรับรู้เกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่างๆ	 ของตน	 ที่มีผลต่อการด�าเนินชีวิต	 เช่น	 รับรู้ความเชื่อด้านจิตวิญญาณ							

ศาสนา	 การให้ความหมายของชีวิต	 และความเชื่ออื่นๆ	 ที่มีผลในทางดี	 เอาชนะอุปสรรคได้	 สอดคล้องกับ														

งานวิจัยของ	Ferrans	(1985)	ซึ่งแสดงถึงความผาสุกที่สามารถรับรู้ได้	ประกอบด้วย	4	ด้าน	ดังนี้

	 	 	 	 	 1)	 ด้านความผาสุกของร่างกาย	 (Physical	well-being)	 เป็นความรู้สึก					

ของบุคคลในการควบคุมหรือบรรเทาอาการเจ็บปวดด้านร่างกายและการคงไว้ซึ่งการท�าหน้าที่ของร่างกาย

	 	 	 	 	 2)	 ด้านความผาสุกทางใจ	 (Psychological	 well-being)	 เป็นวิธีที่จะ							

เผชิญความเจ็บป่วยของบุคคล	 ให้มีความรู้สึกทางบวกต่อการเปล่ียนในชีวิตที่เกิดขึ้น	 ในเรื่องของการเผชิญ

ความเครียด		ความรู้สึกกลัวในสิ่งที่ไม่รู้และการให้ทางเลือกของชีวิต

	 	 	 	 	 3)	 ด้านความผาสุกทางสังคม	 (Social	 well-being)	 เป็นความรู ้สึก																		

ต่อบุคคลหรือสิ่งแวดล้อม	สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นและบทบาททางสังคม

	 	 	 	 	 4)	 ด้านความผาสุกทางจิตวิญญาณ	 (Spiritual	 well-being)	 ได้แก่														

ความหวัง	ความเชื่อของบุคคลทั้งในศาสนา	หรือสิ่งอื่นที่เป็นแหล่งสนับสนุนทางด้านจิตวิญญาณของบุคคล
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 3. รูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุในจังหวัดภำคตะวันออก และวิธีกำรดูแลผู้สูงอำยุได้อย่ำงเหมำะสม

	 	 รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุภาพรวมอยู่ในระดับที่ดีมาก	รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ	หมายถึง	การดูแล

โดยผูด้แูลหลกัโดยสมาชกิในครอบครัว	และโดยความร่วมมอืกบัเครอืข่ายภาครฐั	ภาคเอกชน		และภาคประชาชน	

ดูแลทั้งร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	สังคม	และจิตวิญญาณ	สัมภาษณ์เชิงลึกผู้สูงอายุจ�านวน	12	ราย	ผลการศึกษา

พบว่า	ผู้สูงอายุส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับครอบครัว	9	ราย	อาศัยอยู่ตามล�าพัง	3	ราย	และ	2	รายที่ต้องพึ่งพิง							

ผู้ดูแลเล็กน้อยในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน	 นอกน้ันสามารถช่วยเหลือตนเองได้ทุกเรื่องสอดคล้องกับแนวคิด								

ของ	 เกรียงศักดิ์	 ซื่อเลื่อม	 และคณะ	 (2554)	 ที่กล่าวว่า	 หลักส�าคัญของการดูแลผู้สูงอายุด้วยตัวผู้สูงอายุเอง												

กค็อืต้องให้ผูส้งูอายเุหล่านัน้สามารถด�าเนนิชวีติได้ด้วยตนเองโดยพึง่พาผูอ้ืน่น้อยทีส่ดุ	และมคีวามสขุกายสบายใจ

ในบั้นปลายของชีวิตดังค�าที่ว่า	“เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลาน”	การดูแลผู้สูงอายุด้วยตัวผู้สูงอายุเองหมายถึง

จะท�าอย่างไรให้ผูส้งูอายมุคุีณภาพชีวติทีด่	ี	คอืผูส้งูอายุทีม่คีวามสขุความพอใจตามอตัภาพสามารถท�าประโยชน์

ทั้งต่อตนเอง	 ต่อผู้อื่น	 ต่อชุมชน	 และต่อสังคม	 เพื่อท่ีจะน�าไปสู่การได้รับค�ายกย่องและสรรเสริญจากสังคม										

โดยรวม	 สิ่งส�าคัญที่จะท�าให้ผู ้สูงอายุมีชีวิตที่เป็นสุขคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีซ่ึงอาจจะขึ้นอยู ่กับปัจจัย																			

หรือองค์ประกอบของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุจ�านวน	3	ประการดังนี้

	 	 3.1	 การมีสุขภาพดี	หมายถึง	ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย	จิตใจ	สังคม	และปัญญา	

โดยเชื่อมโยงเป็นองค์รวมอย่างสมดุลประกอบด้วย	 สุขภาพกายที่ดี	 สุขภาพจิตที่ดี	 สุขภาพทางสังคมที่ดี															

และสุขภาพทางป ัญญาท่ีดีโดยเฉพาะอย ่างยิ่ งจะต ้องเน ้นท่ีจะท�าให ้ร ่างกายอยู ่ ในสภาพที่ดีที่ สุด																																											

เท่าที่จะเป็นไปได้ร่วมกับส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ	 ได้ตามที่สภาพร่างกายจิตใจและเวลา																

เอื้ออ�านวยโดยหลัก	11	อ.	เพื่อสุขภาพกายใจที่ดี	คือ	อาหารออก	ก�าลังกาย	อนามัยอุจจาระ/ปัสสาวะอากาศ	

(แสง)	 อาทิตย์	 อารมณ์	 อดิเรกอนาคต	 อบอุ่น	 และอุบัติเหตุ	 ดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุจะต้องปรับการดูแล																		

ให้เหมาะสมตามสภาพปัญหาทีแ่ตกต่างกันหรอืการเปลีย่นแปลงทีไ่ม่เท่ากนัโดยขึน้อยูก่บัสขุภาพและการใช้ชวีติ

ในวัยที่ผ่านมา

	 	 3.2	 การร่วมแรงร่วมใจกันท�างาน	 คือมีส่วนร่วมในการประกอบกิจการงานต่างๆ	 ตามอัตภาพ										

โดยยังประโยชน์ต่อตนเองและประโยชน์ต่อผู้อ่ืนสมเป็นคนดี	 กล่าวคือต้องเตรียมตัวเตรียมใจยอมรับ																	

สภาพการณ์ในชวีติควรจะหางานอดเิรกหรอืกจิกรรมต่างๆ	ท�า	 เพือ่ประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ืน่	 เช่น	 การอ่าน							

เขียนหนังสือ	 ท�าบุญท�าทาน	 ออกก�าลังกาย	 การรดน�้าต้นไม้	 และเก็บกวาดบ้าน	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 ผู้สูงอาย	ุ															

ต้องท�างานเพื่อเป็นการพึ่งตนเองให้มากที่สุดและอย่าพึ่งคนอื่นเป็นดีที่สุด

	 	 3.3	 มีความม่ันคงในชีวิต	 หมายถึง	 มีหลักประกันในชีวิตหรือความมั่นคง	 3	 เรื่อง	 ประกอบด้วย									

1)	 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	 คือมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวันมีการสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจจะต้องรู้จัก

เกบ็หอมรอมรบิตัง้แต่วยัหนุม่สาวเพือ่จะได้มไีว้ใช้อนาคตทัง้ยามปกต	ิยามชรา	และยามเจบ็ป่วย	2)	ความมัน่คง

ในชีวิตและทรัพย์สิน	 คือสามารถด�าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย	 ไปไหนมาไหนไม่มีใครมาท�าร้าย										

รวมไปถึงอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี	 มีที่อยู่อาศัยท่ีเป็นส่วนตัวบรรยากาศดีและมีเครื่องมือเครื่องใช	้										

ทีจ่�าเป็น	และ	3)	ความมัน่คงในครอบครวั	ชมุชน	และสิง่แวดล้อม	คอืมคีรอบครวัทีด่อียูร่่วมกันด้วยความร่มเยน็

เป็นสุข	 เมื่อครอบครัวดีร่มเย็น	 เป็นสุข	 ชุมชนก็จะดีร่มเย็น	 เป็นสุข	 เมื่อชุมชนดีร่มเย็นเป็นสุขระเทศชาติก็ดี									

ร่มเย็น	 เป็นสุขเช่นกัน	รวมไปถึงการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย	สอดคล้องกับแนวคิด																			

ของ	ศศิพัฒน์	 	ยอดเพชร	และคณะ	 (2552)	 ได้น�าเสนอตัวแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดีของครอบครัวและชุมชน							

ในชนบทไทย	 ซึ่งเป็นการถอดตัวแบบพฤติกรรมของผู้ดูแลที่มีต่อผู้สูงอายุโดยมุ่งหวังให้เกิดผลทางจิตวิทยา								
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มากกว่าการลอกเลียน	 พบว่า	 ตัวแบบการดูแลที่ดีของครอบครัวประกอบด้วยตัวช้ีวัดหลัก	 9	 ประการ	 ได้แก่						

การดูแลสุขภาพวิทยาส่วนบุคคล	 การจัดการเรื่องยา	 การช่วยเหลือในการเคล่ือนไหว	 การดูแลแผลกดทับ																					

การจัดอาหารที่เหมาะสม	การป้อนอาหาร	การดูแลด้านการขับถ่าย	การสร้างความมั่นคงทางด้านอารมณ์	และ

การดูแลด้านอารมณ์จิตใจและจิตวิญญาณ	 โดยผู้ดูแลในครอบครัวเป็นองค์ประกอบแรกที่มีผลต่อการดูแล																			

ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพามากท่ีสุด	 และสอดคล้องกับผลการวิจัยตามโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อพัฒนา													

รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมของ	สุพัตรา	ศรีวณิชชากร	และคณะ	(2556)	พบว่า	ครอบครัวและคน	

ในชมุชนเป็นกลุม่ทีม่คีวามใกล้ชดิและสนทิสนมกบัผูสู้งอายมุากทีสุ่ด	มศัีกยภาพในการดแูลผู้สูงอายใุนชุมชนคือ

ค่านิยม	 ความกตัญญูกตเวที	 ดูแลเอาใจใส่บุพการีหรือผู ้สูงอายุด้วยความเคารพรัก	 เยี่ยมเยียนพูดคุย																					

และให้ก�าลงัใจซึง่ท�าให้ผูส้งูอายคุลายเหงาและมคีวามสขุได้ระดบัหนึง่	ดงันัน้ครอบครวัจงึเป็นกลุม่ทีใ่ห้การดแูล											

ผู้สูงอายุครอบคลุม	5	มิติ		ประกอบด้วย

	 	 	 3.3.1	 บทบาทในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยเน้นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทั่วไปและกลุ่ม							

ผูส้งูอายตุดิบ้าน/ตดิเตยีง	ซึง่จะต้องให้ความช่วยเหลอืและดแูลเรือ่งการท�ากจิวตัรประจ�าวนัครอบคลุมทกุอย่าง

ตั้งแต่เรื่องอาหารการกิน	 แต่งตัว	 ท�าความสะอาดร่างกาย	 การใช้ห้องน�้าห้องส้วมเคล่ือนที่ภายในบ้าน																			

และออกไปท�ากิจกรรมนอกบ้าน	 ซ่ึงจะต้องสลับเวลาในการร่วมกันดูแล	 เนื่องจากมีภาระต้องท�ามาหากิน											

หรือมีธุระต้องท�ารวมไปถึงการนอนเฝ้าเวลากลางคืน

	 	 	 3.3.2	 บทบาทในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

ส�าหรับผู้สูงอายุ	อาทิให้เงินใช้รับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในบ้าน	เช่น	ค่ากับข้าว	ค่าน�้า	ค่าไฟ	ค่ารักษาพยาบาล

หรอืจดัหาวสัดอุปุกรณ์ทีจ่�าเป็นต่างๆ	ส�าหรบัการดแูลกลุ่มผู้สูงอายตุดิเตยีง	เช่น	กระดาษช�าระ	ผ้าอ้อมส�าเรจ็รปู

เป็นต้น

	 	 	 3.3.3	 บทบาทในการดแูลอาหารและโภชนาการส�าหรบัผูส้งูอาย	ุคอืจดัเตรยีมและท�าอาหาร

ให้ผู้สูงอายุทั่วไปและผู้สูงอายุที่มีโรคประจ�าตัว

	 	 	 3.3.4	 บทบาทในการดูแลผู ้สูงอายุตามบรรทัดฐานและค่านิยมที่ดีของวัฒนธรรมไทย																	

คือปรนนิบัติดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุทั้งยามปกติ	ยามเจ็บป่วย	รวมไปถึงเยี่ยมเยียน	พูดคุยและให้ก�าลังใจ

	 	 	 3.3.5	 บทบาทในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน												

ของผู้สูงอายุโดยการจัดบ้าน	 สภาพแวดล้อม	 บรรยากาศทั้งในบ้านและรอบๆ	 บ้าน	 จัดหาเครื่องมือและวัสดุ									

อุปกรณ์ต่างๆ	 ให้เอื้อต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของผู้สูงอายุ	 แต่ก็พบว่าบางบ้านก็ยังมีการจัดบรรยากาศ								

สถานที่	 	 และจัดหาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	 ไม่เอื้อต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของผู้สูงอายุ	 เช่น										

ความสะอาด	ฝุ่นละออง	เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ดูแลควรให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการดูแลภาวะทางกาย	 เศรษฐกิจสังคม							

ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว	 และจัดหลักสูตรความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุกับผู้ดูแลให้มีความรู้ความเข้าใจ

และน�าลงสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
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	 	 1.2	 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ดูแลควรส่งเสริมและเอาใจใส่ด้านสุขภาพจิต	ให้ความส�าคัญและเห็นคุณค่า

ของผู้สูงอายุ	สนับสนุนให้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัย	

	 	 1.3	 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ดูแลควรให้ความส�าคัญด้านความต้องการของผู้สูงอายุ	 ควรจัดเรื่องราว										

ให้เหมาะสมกบัความต้องการ	เช่น	ทีอ่ยูอ่าศยั	สิง่แวดล้อม	กจิกรรมทางศาสนา	เป็นต้น	เพือ่เป็นเครือ่งสนบัสนนุ

คุณภาพชีวิต

	 	 1.4	 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ	ควรจัดหาอาชีพเสริมส�าหรับผู้สูงอายุตอนต้น	 เพื่อให้มีรายได้

เพยีงพอกบัค่าใช้จ่ายในชวีติประจ�าวนัของแต่ละคน	ซึง่จะช่วยให้เกดิความภาคภูมใิจและส่งผลให้มคุีณภาพชีวติ

ที่ดีได้

 2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 การศึกษาครั้งน้ีศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดภาคตะวันออก

เท่านั้น	 จึงควรศึกษาขยายผลให้ครอบคลุมท้ังประเทศ	 ท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาล	 เพื่อเป็นตัวแทนที่ดี										

และเหมาะสมต่อไป

	 	 2.2	 ควรศกึษาปัจจยัให้หลากหลายมากขึน้	เช่น	อาชพี	จ�านวนสมาชกิในครอบครวั	บ้านทีอ่ยูอ่าศยั	

รายได้ของสมาชิกในครอบครัว	เป็นต้น

	 	 2.3	 ควรศกึษาความพงึพอใจทีไ่ด้รบัสวสัดกิารจากภาครัฐ	เพือ่น�าผลการวจิยัมาใช้ในการวางแผน

ด�าเนินกิจกรรมของภาครัฐเพื่อพัฒนาให้เหมาะสมต่อไป

	 	 2.4	 ควรศึกษาเจตคติของกลุ่มประชากรวัยต่างๆ	 เช่น	 วัยเด็ก	 วัยผู้ใหญ่ตอนต้น	 ตอนปลาย														

เพื่อน�าผลไปให้ความรู้และปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
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