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บทคััดย่่อ :
การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงพรรณนา มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาความรู้้�สึึกกลััวตาย
ของผู้้�สููงอายุุโรคเรื้้�อรัังที่่�อาศััยอยู่่�ตามลำำ�พัังในชุุมชน  และความสััมพัันธ์์ระหว่่างปััจจััยส่่วนบุุคคล
และปััจจััยทางสัังคมกัับความรู้้�สึึกกลััวตายของผู้้�สููงอายุุโรคเรื้้�อรัังที่่�อาศััยอยู่่�ตามลำำ�พัังในชุุมชน 
กลุ่่�มตััวอย่่างคืือ ผู้้�สููงอายุุโรคเรื้้�อรัังที่่�อาศััยอยู่่�ตามลำำ�พััง ในจัังหวััดทางภาคตะวัันออกเฉียี งเหนืือ
จำำ�นวน  262 ราย เก็็บข้้อมููลโดยแบบสอบถามข้้อมููลส่่วนบุุคคล แบบประเมิินการสนัับสนุุนทาง
สัังคม และความรู้้สึ� กึ กลััวตาย  วิเิ คราะห์์ข้้อมููลด้้วยสถิิติบิ รรยาย สถิิติไิ บซีเี รีียล และสถิิติสิ หสััมพันั ธ์์
สเปีียร์์แมน ผลการศึึกษาพบว่่า ผู้้�สููงอายุุมีอี ายุุเฉลี่่�ย 70.92 ปีี (SD = 7.36) เกิินครึ่่�งได้้รัับการ
สนัับสนุุนทางสัังคมโดยรวมระดัับปานกลาง และมีีความรู้้สึ� กึ กลััวตายในระดัับมาก รายได้้และระดัับ
การศึึกษามีีความสััมพัันธ์์ทางลบกัับความรู้้สึ� ึกกลััวตาย ส่่วนการสนัับสนุุนทางสัังคมโดยรวม การ
สนัับสนุุนด้้านวััตถุุสิ่่�งของ และการสนัับสนุุนด้้านการประเมิินคุุณค่่ามีีความสััมพัันธ์์ทางบวกกัับ
ความรู้้�สึึกกลััวตาย แต่่เพศ อายุุ และสถานภาพสมรสไม่่มีีความสััมพัันธ์์กัับความรู้้�สึึกกลััวตาย
ข้้อเสนอแนะในการดููแลผู้้สูู� งอายุุกลุ่่ม� นี้้จึ� งึ จำำ�เป็็นต้้องคำำ�นึงึ ถึึงความรู้้สึ� กึ กลััวตาย การให้้ครอบครััว
หรืือบุุคคลที่�เ่ กี่่�ยวข้้องเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการดููแล ให้้ข้้อมููลแก่่ผู้้�สููงอายุุให้้เกิิดความรู้้�ความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับการเจ็็บป่ว่ ยและการรัักษาโดยเฉพาะผู้้ที่� มี่� กี ารศึึกษาน้้อย และรายได้้ต่ำำ�� จะช่่วยให้้ผู้้สูู� งอายุุ
เกิิดความมั่่�นใจในการดููแลตนเองและอาจทำำ�ให้้ความรู้้�สึึกกลััวตายลดลง
คำำ�สำำ�คััญ : ผู้้สูู� งอายุุโรคเรื้้อ� รััง อาศััยตามลำำ�พังั  ชุุมชน ความรู้้สึ� กึ กลััวตาย การสนัับสนุุนทางสัังคม
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Factors Related to Fear of Death among Community Dwelling
Older Adults Living Alone with Chronic Diseases
Phachongchit Kraithaworn* Ph.D. (Nursing)
Rattana Boonpha** M.N.S. (Community Health Nurse Practitioner)
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Abstract:

This descriptive research aimed to 1) describe the fear of death, and
2) examine relationships of personal factors and social support with fear of death among
community-dwelling older adults living alone with chronic diseases. The sample
consisted of 262 older adults living alone with chronic diseases in a province of the
northeastern region. Data were collected using the demographic characteristics, social
support and fear of death questionnaire and analyzed using Descriptive statistics, Biserial
correlation, and Spearman’s rank correlation. The findings revealed that the mean age
of the participant was 70.92 years. More than half of them had social support at a
moderate level, and the fear of death at a high level. Correlation analysis revealed that
income and education were significantly negatively associated with the fear of death,
while overall social support, tangible, and appraisal support were significantly positively
associated with the fear of death. However, sex, age, and marital status were not associated
with it. Therefore, in caring for this group, it is necessary to assess their fear of death,
promote the family and related persons to participate in care, and provide information
to educate older adults living alone about their illness and treatment, especially those
with low education and low incomes. These caring actions will help them become more
confident in their self-care and might reduce the fear of death.
Keywords: Older adults with chronic disease, Living alone, Community, Fear of death,
Social support
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ความสำำ�คััญของปััญหา
สิ่่�งที่่�แน่่นอนและหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้สำำ�หรัับบุุคคล
ทุุกเพศ ทุุกวััย คืือ ความตาย คนส่่วนใหญ่่จึึงมองความ
ตายไปในด้้านมืืดหรืือด้้านลบ ทั้้�งที่่�ความเป็็นจริิงแล้้ว
ไม่่มีีบุุคคลใดสามารถหลีีกหนีีความตายได้้ ท่่าน ว.วชิิร
เมธีี ได้้กล่่าวไว้้ว่่า “มีีเกิิดก็็ต้้องมีกี ารแตกดัับ”1 ซึ่่�งการ
แตกดัับในที่่นี้� ก็้� คืื็ อ ความตายนั่่�นเอง ความรู้้สึ� กึ กลััวตาย
จึึงอาจเป็็นประเด็็นสำำ�คัญ
ั โดยเฉพาะวััยสููงอายุุ เนื่่อ� งจาก
เป็็นวััยที่่�ต้้องเผชิิญกัับความใกล้้ตายอย่่างหลีีกเลี่่�ยง
ไม่่ได้้2 เพราะโดยธรรมชาติิผู้สูู้� งอายุุจะมีคี วามเสื่่อ� มถอย
ในทุุกๆ ด้้าน ไม่่ว่่าจะเป็็นความเสื่่�อมถอยด้้านร่่างกาย
จิิตใจ อารมณ์์ และสัังคม ทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุมีีปััญหาสุุขภาพ
เพิ่่�มมากขึ้้�นอัันอาจนำำ�ไปสู่่�การเกิิดโรคเรื้้�อรััง พิิการ
ทุุพพลภาพ และเสีียชีีวิิตในเวลาต่่อมา3
โดยทั่่� ว ไปแล้้วคนส่่วนใหญ่่มัั ก จะเข้้าใจว่่าวัั ย
สููงอายุุจะสามารถยอมรัับความตายได้้มากกว่่าวััยอื่่�น 
เนื่่อ� งจากได้้กระทำำ�สิ่่ง� ต่่าง ๆ ที่สั่� งั คมคาดหวัังมามากมาย
แล้้ว ไม่่ว่่าจะเป็็นได้้ทำำ�งาน แต่่งงานมีีครอบครััว  มีีบุุตร
จนกระทั่่�งชราภาพ และถึึงวาระสุุดท้้ายของชีีวิิต4 แต่่ใน
ความเป็็นจริิงแล้้ว ความสามารถในการยอมรัับความ
ตายอาจไม่่ได้้เป็็นเช่่นนั้้�นเสมอไป ที่่�ว่่าเมื่่�ออายุุเพิ่่�มขึ้้�น
ความรู้้�สึึกกลััวตายจะลดลงและจะยอมรัับความตายได้้
มากขึ้้�น  เพราะความรู้้�สึึกกลััวตายเป็็นความรู้้�สึึกหรืือ
ประสบการณ์์ของแต่่ละปััจเจกบุุคคล ที่่�สามารถกระตุ้้�น
ให้้รุุนแรงขึ้้น� ได้้จากโรคที่เ่� ป็็นอยู่่4�   โดยเฉพาะผู้้�สููงอายุุที่่�
มีโี รคประจำำ�ตัวจ
ั ะมีีความรู้้สึ� กึ กลััวตายมากกว่่าผู้้�สููงอายุุ
5
ทั่่�วไป   จากรายงานของผู้้�สููงอายุุที่่�ป่่วยด้้วยโรคเรื้้�อรััง
พบว่่า โรคเรื้้อ� รัังมีีผลกระทบต่่อชีีวิิตของพวกเขาในทุุกๆ
มิิติ น
ิ อกจากจะทำำ�ให้้เกิิดความเจ็็บปวดทุุกข์์ทรมานจาก
โรคแล้้ว ยัังส่่งผลให้้เกิิดความรู้้�สึึกต่่างๆ มากมาย เช่่น 
โกรธ กลััว ไม่่ว่่าจะกลััวเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินของโรค หรืือ
กลััวว่่าจะไม่่สามารถจััดการกัับโรคได้้ในอนาคต รู้้�สึึก
เป็็นภาระต่่อครอบครััว วิิตกกัังวลกลััวไม่่มีีคนดููแล ไม่่มีี
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ค่่ารัักษาพยาบาล รู้้�สึึกอ่่อนแอ ไร้้ค่่า ขาดพลััง นำำ�ไปสู่่�
ความรู้้�สึึกเศร้้า เหงา โดดเดี่่�ยว อ้้างว้้าง ไม่่แน่่นอน 
ไม่่ต้้องการพบปะ พููดคุุยกัับใคร ไม่่อยากดำำ�เนิินกิจิ กรรม
ทางสัังคม หรืือแม้้กระทั่่�งปฎิิบัติั กิิ จวั
ิ ตั รประจำำ�วันต่่
ั างๆ4
ความรู้้� สึึ กกลัั ว นี้้� อาจจะเพิ่่� มขึ้้� น หากผู้้� สูู งอายุุ นั้้� นต้้ อง
อยู่่�ลำำ�พัังคนเดีียวหรืืออยู่่�ลำำ�พัังกัับคู่่�สมรส เนื่่�องจาก
ผู้้สูู� งอายุุบางรายกลััวว่่าเวลาเจ็็บป่ว่ ยไม่่มีคี นดููแลใกล้้ชิิด
พาส่่งโรงพยาบาล  กลัั ว การเป็็ นลม  กลัั ว การหกล้้ม 
เป็็นต้้น6
ความรู้้สึ� กึ กลััวตาย (fear of death) เป็็นความรู้้สึ� กึ
กลััวหรืือวิิตกกัังวลในชีีวิิตประจำำ�วัันเกี่่�ยวกัับความตาย
อัันเป็็นผลมาจากการคาดเดาเกี่่�ยวกัับภาวะการตายของ
บุุคคล7 ซึ่่�งความรู้้สึ� กึ นี้้เ� กิิดขึ้้นจ
� ากการมีีความขััดแย้้งกััน
ระหว่่างความต้้องการที่่�จะมีีชีีวิิตอยู่่� กัับความตระหนััก
ว่่าเวลาในการมีีชีีวิติ อยู่่มี� ีจำำ�กัดั ผู้้สูู� งอายุุจำำ�เป็็นต้้องมีกี าร
ปรัับตััวหลายอย่่าง เพื่่�อให้้กระบวนการสิ้้�นอายุุขััยใน
วาระสุุดท้้ายของชีีวิิตเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ8  ซึ่่�ง
การปรัับตััวที่่�สำำ�คััญในกระบวนการนี้้� คืือการรัับมืือกัับ
ความรู้้�สึึกกลััวตายและเรีียนรู้้�ที่่�จะยอมรัับความตาย
ให้้ได้้8,9  บุุคคลที่่�สามารถยอมรัับความตายได้้จะรู้้สึ� ึกว่่า
ชีีวิิตมีีความสมบููรณ์์ (integrity) แต่่หากไม่่สามารถ
ยอมรัับความตายได้้จะเกิิดความวิิตกกัังวล  กลััวความตาย
และจะเผชิิญกับั ความสิ้้�นหวััง (despair)2 ทุุกข์์และเศร้้าโศก1
โดยธรรมชาติิความรู้้สึ� กึ กลััวตายมีหี ลากหลายมิิติิ
เช่่น มิิติขิ องความกลััวการไม่่มีีชีีวิติ อยู่่� และไม่่รู้้ว่่� าจะเกิิด
อะไรขึ้้� น หลัั ง ความตาย กลัั ว กระบวนการตาย กลัั ว
ร่่างกายถููกทำำ�ลายหลัังความตาย และกลััวการตายของ
บุุคคลอัันเป็็นที่่�รััก เป็็นต้้น8  แม้้ความตายจะหลีีกเลี่่�ยง
ไม่่ได้้ แต่่ยัังคงมีผู้ี สูู้� งอายุุบางรายมัักนึึกถึึงความตายของ
ตนเอง กลััวตาย บางรายแสดงออกด้้วยการไม่่รัับรู้้�การ
ตายของเพื่่�อนฝููง หรืือคนรู้้�จััก เกิิดความวิิตกกัังวล มีี
อาการเจ็็บป่่วยเล็็กๆ น้้อยๆ ตามมา ต้้องการไปพบ
แพทย์์ จนอาจทำำ�ให้้บุุตรหลานที่่ค� อยดููแลเกิิดความรู้้สึ� กึ
เบื่่�อหน่่ายและรำำ�คาญได้้10 จากการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก
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ปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับความรู้้สึ� กก
ึ ลััวตายของผู้้�สููงอายุุโรคเรื้้�อรัังที่่�อาศััยอยู่่�ตามลำำ�พัังใน
ผู้้� สููงอายุุ ในงานวิิ จััยหนึ่่� ง พบว่่าแท้้จริิ งแล้้วผู้้� สููงอายุุ
มีี ค วามรู้้� สึึ ก กลัั วว่่ าตนเองจะต้้องตายน้้อยกว่่ากลัั ว
กระบวนการของการตาย (fear of dying process)8
ผู้้สูู� งอายุุมักั จะพยายามเลี่่ย� งอารมณ์์กลััวเหล่่านี้้� โดยบาง
รายใช้้วิิธีีการปฏิิเสธและเก็็บกดเมื่่�อพููดถึึงความรู้้�สึึก
กลััวตาย5 หรืือบางรายใช้้ความเชื่่�อทางปรััชญาหรืือ
จิิตวิิญญาณเพื่่�อช่่วยให้้พวกเขารัับมืือกัับสถานการณ์์ที่่�
ไม่่สามารถควบคุุมเหล่่านี้้�ได้้2 และมีีการศึึกษาพบว่่า
ผู้้ใ� หญ่ห่ รืือผู้้สูู� งอายุุที่ป่�่ ว่ ยด้้วยโรคเรื้้อ� รััง เช่่น โรครููมาตอยด์์
บางรายไม่่ต้้องการที่่�จะได้้ยิินเกี่่�ยวกัับเรื่่�องความตายนี้้�
โดยระบุุว่่าเขาพอใจที่่�จะรัับการรัักษาด้้วยยา แม้้พยาธิิ
สภาพของโรคจะก่่อให้้เกิิ ด ความเจ็็ บปว ดและทุุ ก ข์์
ทรมานในการใช้้ชีีวิิตก็็ตาม ในขณะที่่บ� างรายไม่่กลััวที่จ่� ะ
ตาย โดยให้้เหตุุผลว่่าเขาต้้องทนทุุกข์์ทรมานกัับโรค
มามากเกิินไป4 ซึ่่�งจากที่่�กล่่าวมาทั้้�งหมดจะเห็็นได้้ว่่า
ความรู้้สึ� กึ กลััวตายของผู้้�สููงอายุุมีคี วามแตกต่่างกัันตาม
บริิบทของบุุคคล 
ในทฤษฎีีการเปลี่่�ยนผ่่านเกี่่ย� วกัับการกลััวความตาย
(the transition theory of death fears) ของซิิเกอราลี่่8�
พบว่่า ความรู้้สึ� กึ กลััวตายจะค่่อย ๆ เปลี่่�ยนแปลงตามวััย
ซึ่่� ง ประเทศสหรัั ฐ อเมริิ ก าและประเทศในทวีีปยุุ โ รป 
ผู้้�สููงอายุุ หมายถึึง ผู้้�ที่่�มีีอายุุตั้้�งแต่่ 65 ปีีขึ้้�นไป โดยแบ่่ง
ออกเป็็น 3 ช่่วงวััย คืือผู้้สูู� งอายุุวัยั ต้้น (young-old) อายุุ
65-74 ปีี วััยกลาง (mid-old) อายุุ 75-84 ปีี และ
วััยปลาย (old-old) อายุุ 85 ปีีขึ้้�นไป โดยความรู้้�สึึกกลััว
ตายจะสููงสุุดในผู้้สูู� งอายุุวััยกลาง  เมื่่�อเทีียบกัับผู้้�สููงอายุุ
วััยต้้นและวััยปลาย เปรีียบเสมืือนกราฟตััวยููหัวั คว่ำำ�� (∩
curve) อาจเป็็นเพราะผู้้�สููงอายุุวััยต้้นแม้้จะมีีปััญหา
สุุขภาพ แต่่ยัังคงมีีร่่างกายที่่แ� ข็็งแรง  ค่่อนข้้างกระฉัับกระเฉง
และมีีจุุดมุ่่�งหมายในชีีวิิต ยัังมีีเวลาเหลืือเพื่่�อจััดการกัับ
สิ่่ง� ที่่เ� ขาวางแผนไว้้ แต่่ยัังทำำ�ไม่่สำำ�เร็็จในอดีีต (un-finish
business) ยัังคงมีีแหล่่งสนัับสนุุน มีีความแข็็งแกร่่ง และ
บทบาททางสัังคมที่่ดีี� กว่่า ช่่วงเวลานี้้จึ� งึ เปรีียบเสมืือนช่่วง
“ฮัั นนีีมููน ” จึึ ง ทำำ� ให้้ผู้้� สูู งอายุุ วัั ย นี้้� ไ ม่่รู้้� สึึ ก กลัั ว ตาย 8
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ในขณะที่่�ผู้้�สููงอายุุวััยกลางมีีทรััพยากรและเวลาที่่�เหลืือ
อยู่่�ลดลง ร่่วมกัับมีีปััญหาสุุขภาพและอาการเจ็็บป่่วย
เรื้้�อรัังหลายอย่่าง ดัังนั้้�นความใกล้้ตายและความรู้้�สึึก
กลััวตายจะเด่่นชััดขึ้้น� 5 หลัังจากนั้้�นความรู้้สึ� กึ นี้้จ� ะลดลง
โดยที่่ผู้� สูู้� งอายุุวัยั ปลายจะเริ่่ม� ยอมรัับได้้ว่่าความตายเป็็น
สิ่่ง� ที่่ห� ลีีกเลี่่ย� งไม่่ได้้ และรัับรู้ว่่้� าตนเองเหลืือเวลาน้้อยลง
ที่่จ� ะมีีชีีวิติ อยู่่� ความตระหนัักเกี่่�ยวกัับความตายจะทำำ�ให้้
ผู้้� สูู งอายุุ เ ปลี่่� ย นความสนใจจากเป้้ า หมายของการ
แสวงหาองค์์ความรู้้ไ� ปยัังเรื่่อ� งราวที่่เ� กี่่�ยวกัับความตาย11
ความรู้้สึ� กึ กลััวตายจะลดลงและยอมรัับความตายเพิ่่�มขึ้้น� 8
จากการศึึกษาในต่่างประเทศพบว่่า มีีปััจจััยที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับความรู้้สึ� กึ กลััวตายในผู้้สูู� งอายุุมากมาย เช่่น 
เพศ พบว่่า ผู้้สูู� งอายุุเพศหญิิงมีีความวิิตกกัังวลเกี่่�ยวกัับ
ความตายสููงกว่่าเพศชาย12,13. ในขณะที่่�บางการศึึกษา
พบว่่า เพศไม่่มีีความสััมพัันธ์์กัับความวิิตกกัังวลเกี่่�ยว
กัับความตาย14 อายุุ พบว่่า ความรู้้�สึึกกลััวตายจะสููงสุุด
ในผู้้�สููงอายุุวััยกลาง เมื่่�อเทีียบกัับผู้้�สููงอายุุวััยต้้น และ
ผู้้�สููงอายุุวััยปลาย7,8  สถานภาพสมรส พบว่่า ผู้้�สููงอายุุที่�่
มีีสถานภาพโสด หรืือหม้้าย มีีความวิิตกกัังวลเกี่่�ยวกัับ
ความตายมากกว่่าผู้้� สูู งอายุุ ที่่� มีี ส ถานภาพสมรสคู่่� 15
นอกจากนี้้ยั� งั พบว่่า ผู้้สูู� งอายุุที่มี่� กี ารศึึกษาต่ำำ��กว่่าประถม
ศึึ ก ษา มีี ค วามวิิ ต กกัั ง วลเกี่่� ย วกัั บ ความตายสููงกว่่า
ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีการศึึกษาตั้้�งแต่่ประถมศึึกษาขึ้้�นไป15 และ
รายได้้14,15 รวมทั้้�งการสนัับสนุุนทางสัังคม16,17  มีีความ
สััมพัันธ์์ทางลบกัับความรู้้สึ� ึกกลััวตายอีีกด้้วย
จากการที่่จำ� ำ�นวนผู้้สูู� งอายุุที่อ่� าศััยอยู่่ต� ามลำำ�พังั ใน
ประเทศไทยมีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�น ในปีี พ.ศ. 2560 พบว่่า มีี
คู่่�สมรสที่�อ่ าศััยอยู่่�ลำ�พั
ำ ัง ร้้อยละ 23.3 และอยู่่�คนเดีียว
ตามลำำ�พังั  ร้้อยละ 10.8 ซึ่่ง� มีแี นวโน้้มเพิ่่�มขึ้้นทุ
� กุ ปีี18 โดย
ผู้้� สูู งอายุุ เ หล่่านี้้� เ ป็็ น กลุ่่� ม เสี่่� ย งสำำ�คัั ญ ที่่� จ ะเกิิ ด ปัั ญ หา
สุุ ข ภาพเรื้้� อ รัั ง รวมทั้้� ง มีี ภ าวะทุุ พ พลภาพมากกว่่า
ผู้้สูู� งอายุุที่มี่� คี รอบครััวดููแล19,20 ถึึงแม้้ในต่่างประเทศจะ
มีกี ารศึึกษาวิิจัยั ในประเด็็นความรู้้สึ� กึ กลััวตายและปััจจััย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องจำำ�นวนมาก แต่่ในบริิบทของสัังคมไทยที่่�มีี
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ผจงจิิต ไกรถาวร และคณะ
ประเพณีีและวััฒนธรรมที่แ่� ตกต่่างกััน อาจไม่่สามารถนำำ�
ผลการวิิจัยั ดัังกล่่าวมาประยุุกต์์ใช้้ในประเทศไทยได้้ และ
ในประเทศไทยยัังไม่่พบการศึึกษาเกี่่�ยวกัับความรู้้�สึึก
กลััวตายและปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับความรู้้�สึึกกลััว
ตายของผู้้สูู� งอายุุโรคเรื้้อ� รัังที่อ่� าศััยอยู่่ต� ามลำำ�พังั ในชุุมชน
ซึ่่ง� หมายถึึง  ผู้สูู้� งอายุุที่อ่� าศััยอยู่่ต� ามลำำ�พังั เพีียงคนเดีียว 
หรืืออยู่่�ลำำ�พัังกัับคู่่�สมรส รวมทั้้�งการให้้คำำ�จำำ�กััดความ
ของคำำ�ว่่ าผู้้� สูู งอายุุ และการแบ่่งช่่วงวัั ย สููงอายุุ ข อง
ประเทศไทยแตกต่่างจากของต่่างประเทศ ตามบริิบท
ของสัังคม โดยที่่�ผู้้�สููงอายุุไทย หมายถึึง ผู้้�ที่่�มีีอายุุตั้้�งแต่่ 
60 ปีีขึ้้�นไป แบ่่งออกเป็็น 3 กลุ่่�ม ได้้แก่่ ผู้้�สููงอายุุวััยต้้น 
อายุุ 60-69 ปีี ผู้้�สููงอายุุวััยกลาง อายุุ 70-79ปีี   และ
ผู้้�สููงอายุุวััยปลาย 80 ปีีขึ้้�นไป21 ผู้้�วิิจััยจึึงสนใจศึึกษาใน
ประเด็็นดังั กล่่าว เพื่่อ� ให้้ทราบถึึงความรู้้สึ� กึ กลััวตายและ
ปัั จ จัั ย ที่่� มีี ค วามสัั มพัั น ธ์์ กัั บ ความรู้้� สึึ ก กลัั ว ตายของ
ผู้้สูู� งอายุุโรคเรื้้อ� รัังที่อ่� าศััยอยู่่ต� ามลำำ�พังั ในชุุมชน เพื่่อ� ใช้้
เป็็นแนวทางในการช่่วยเหลืือทางจิิตวิิญญาณแก่่ผู้้สูู� งอายุุ
กลุ่่ม� นี้้ซึ่่� ง� เป็็นกลุ่่ม� เปราะบางและกลุ่่ม� เสี่่ย� งในบริิบทของ
ประเทศไทยต่่อไป

วััตถุุประสงค์์การวิิจััย
1) เพื่่อ� ศึึกษาความรู้้สึ� กึ กลััวตายของผู้้สูู� งอายุุโรค
เรื้้�อรัังที่่�อาศััยอยู่่�ตามลำำ�พัังในชุุมชน 
2) เพื่่�อศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างปััจจััยส่่วน
บุุคคล  (เพศ  อายุุ สถานภาพสมรส รายได้้  และการ
ศึึกษา) และปััจจััยทางสัังคม (การสนัับสนุุนทางสัังคม)
กัับความรู้้สึ� กึ กลััวตายของผู้้สูู� งอายุุ โรคเรื้้อ� รัังที่อ่� าศััยอยู่่�
ตามลำำ�พัังในชุุมชน

กรอบแนวคิิดและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กรอบแนวคิิดของการศึึกษานี้้�บููรณาการมาจาก
ทฤษฎีีการเปลี่่� ย นผ่่านเกี่่� ย วกัั บ การกลัั ว ความตาย
Vol. 26 No. 3

(the transition theory of death fears) ของซิิเกอราลี่่�8 ที่่�
กล่่าวว่่าความรู้้สึ� กึ กลััวตายจะค่่อย ๆ เปลี่่�ยนแปลงตามวััย
โดยจะสููงสุุดในผู้้�สููงอายุุวััยกลาง เมื่่�อเทีียบกัับผู้้�สููงอายุุ
วััยต้้นและวััยปลาย เปรีียบเสมืือนกราฟตััวยููหัวั คว่ำำ�� (∩
curve) เหตุุผลดัังที่�ไ่ ด้้กล่่าวไว้้ข้้างต้้น ร่่วมกัับบููรณาการ
แนวคิิดการสนัับสนุุนทางสัังคม (social support) ของ
เฮ้้าส์์22 ซึ่่�งแบ่่งการสนัับสนุุนทางสัังคม ออกเป็็น 4 ด้้าน 
ได้้แก่่ 1) ด้้านอารมณ์์ 2) ด้้านวััตถุุสิ่่ง� ของ 3) ด้้านข้้อมููล
ข่่าวสาร และ 4) ด้้านการประเมิินคุณ
ุ ค่่า  นอกจากนี้้� ผู้้วิ� จัิ ยั
ได้้นำำ�ปััจจััยส่่วนบุุคคลที่่�ได้้จากการทบทวนวรรณกรรม 
ได้้แก่่ เพศ อายุุ สถานภาพสมรส การศึึกษา และรายได้้ 
มาเป็็นกรอบแนวคิิดของการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้อีี� กด้้วย เนื่่อ� งจาก
พบว่่าปััจจััยเหล่่านี้้�มีีผลต่่อความรู้้สึ� ึกกลััวตาย ซึ่่�งที่่�ผ่่าน
มาผลการศึึกษามีีทั้้�งที่่�สอดคล้้องและไม่่สอดคล้้องกััน 
โดยความรู้้�สึึกกลััวตายในการศึึกษาครั้้�งนี้้� หมายถึึง
ความรู้้�สึึกกลััวหรืือวิิตกกัังวลในชีีวิิตประจำำ�วัันเกี่่�ยวกัับ
ความตายอัันเป็็นผลมาจากการคาดเดาเกี่่�ยวกัับภาวะ
การตายของบุุคคล7 ซึ่่ง� เกิิดขึ้้นจ
� ากการมีคี วามขััดแย้้งกััน
ระหว่่างความต้้องการที่่�จะมีีชีีวิิตอยู่่� กัับความตระหนััก
ว่่าเวลาในการมีีชีีวิิตอยู่่�มีีจำำ�กััด8

วิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจััย
การศึึกษาครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงพรรณนาเพื่่�อ
ศึึกษาความสััมพันั ธ์์ (descriptive correlational research)
โดยศึึกษาข้้อมููลทุุติยิ ภููมิิบางส่่วนจากงานวิิจัยั ของ รััตนา
บุุญพา ผจงจิิต ไกรถาวร และนพวรรณ เปีียซื่่�อ23 เรื่่�อง
“การสนัับสนุุนทางสัังคมและภาวะสุุขภาพ ของผู้้สูู� งอายุุ
โรคเรื้้�อรััง ที่่�อาศััยอยู่่�ตามลำำ�พัังในชุุมชน”
โดยตััวอย่่างคืือ ผู้้�ที่่�มีีอายุุ 60 ปีีขึ้้�นไปที่่�เป็็นโรค
เรื้้�อรัังและอาศััยอยู่่�ตามลำำ�พัังในจัังหวััดอุุบลราชธานีี มีี
คุุณสมบััติิ คืือ อาศััยอยู่่�คนเดีียวตามลำำ�พััง หรืืออยู่่�กัับคู่่�
สมรสตามลำำ�พััง อย่่างน้้อย 6 เดืือน ได้้รัับวิินิิจฉััยจาก
แพทย์์ว่่าป่่วยด้้วยโรคเรื้้�อรัังอย่่างน้้อย 1 โรค สามารถ
329

ปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับความรู้้สึ� กก
ึ ลััวตายของผู้้�สููงอายุุโรคเรื้้�อรัังที่่�อาศััยอยู่่�ตามลำำ�พัังใน
พููดและเข้้าใจภาษาไทยได้้ ไม่่มีีปััญหาในการสื่่อ� สาร และ
ไม่่มีีความบกพร่่องในการนึึกคิิดและความจำำ�  ขนาด
ตััวอย่่างคำำ�นวณโดยใช้้โปรแกรม G*Power 3.1.9.224
ขนาดอิิทธิิพล 0.186 ระดัับความเชื่่�อมั่่�น  (α) ที่่� .05
อำำ�นาจการทดสอบ 0.8 ได้้ขนาดตััวอย่่าง 239 ราย เพิ่่�ม
กลุ่่มตั
� วั อย่่างอีีกร้้อยละ 5 ได้้กลุ่่มตั
� วั อย่่างรวมทั้้�งสิ้้น 
� 262
ราย สุ่่�มตััวอย่่างด้้วยวิิธีี Multi stage sampling และเลืือก
ตััวอย่่างแบบลููกโซ่่ (snowball sampling) ตามเกณฑ์์คัดั
เข้้าที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น 
เครื่อ�่ งมืือที่่ใ� ช้้ในการวิิจัยั  ประกอบด้้วย แบบสอบถาม
จำำ�นวน 3 ชุุด ได้้แก่่
1) แบบสอบถามข้้อมููลส่่วนบุุคคล พััฒนาโดย
ไลทอง ภััทรปรีียากููล ผจงจิิต ไกรถาวร และนพวรรณ
เปีียซื่่�อ6 ที่่�ทำำ�การศึึกษาเรื่่�อง “การรัับรู้้�ความโดดเดี่่�ยว
ทางสัังคม พฤติิกรรมการดููแลตนเองและภาวะสุุขภาพ
ของผู้้สูู� งอายุุที่อ่� าศััยอยู่่ต� ามลำำ�พังั ในชุุมชน” ประกอบด้้วย
คำำ�ถามจำำ�นวน  19 ข้้อ เป็็นแบบเลืือกตอบและเติิมคำำ� 
ได้้แก่่ อายุุ เพศ สถานภาพสมรส ระดัับการศึึกษา อาชีีพ
รายได้้ต่่อเดืือน  แหล่่งของรายได้้  โรคประจำำ�ตััวและ
จำำ�นวนโรคร่่วม การทำำ�งานอาสาสมััคร จำำ�นวนปีขี องการ
อยู่่ต� ามลำำ�พังั สาเหตุุของการอยู่่ต� ามลำำ�พังั ความรู้้สึ� กึ ต่่อ
การอยู่่�ตามลำำ�พััง ความกลััวเกี่่�ยวกัับการอยู่่�ตามลำำ�พััง
ความยากลำำ�บากเกี่่ย� วกัับการอยู่่ต� ามลำำ�พังั การมีบุี คุ คล
ที่่�ใกล้้ชิิดสนิิทสนมที่่�คอยช่่วยเหลืือสนัับสนุุนด้้านต่่างๆ
และการสนัับสนุุนที่่�ได้้รัับ 
2) แบบประเมิินการสนัับสนุุนทางสัังคม พััฒนา
โดยกฤษฎากมล ชื่่นอิ่่
� ม� 25 ที่่ทำ� ำ�การศึึกษาเรื่่อ� ง “คุุณภาพ
ชีีวิิตในมิิติิสุุขภาพของผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะข้้อเข่่าเสื่่�อมใน
ชุุมชน จัังหวััดสมุุทรสาคร” ประกอบด้้วยข้้อคำำ�ถาม 16
ข้้อ 4 ด้้าน ด้้านละ 4 ข้้อ ได้้แก่่ 1) การสนัับสนุุนทางด้้าน
อารมณ์์ 2) การสนัับสนุุนทางด้้านวััตถุุสิ่่�งของ 3) การ
สนัั บสนุุ นทางด้้านการประเมิิ นคุุณค่่า และ 4) การ
สนัับสนุุนทางด้้านข้้อมููลข่่าวสาร ลัักษณะคำำ�ตอบเป็็น
แบบประมาณค่่า 3 ระดัับ น้้อย ให้้ 1 คะแนน ปานกลาง
ให้้ 2 คะแนน และ มาก ให้้ 3 คะแนน คะแนนรวมมาก
330

หมายถึึง ได้้รัับการสนัับสนุุนทางสัังคมมาก คะแนนรวม
น้้อยหมายถึึง ได้้รัับการสนัับสนุุนทางสัังคมน้้อย ในการ
ศึึกษาของรััตนา บุุญพาและคณะ23 ได้้นำำ� แบบประเมิิน
นี้้�ไปให้้ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ 3 ท่่าน ตรวจสอบความตรงตาม
เนื้้�อหา คำำ�นวณหาค่่าดััชนีีความตรงตามเนื้้�อหา (content
validity index: CVI) ได้้ค่่าเท่่ากัับ  1 จากนั้้�นนำำ�ไป
ทดลองใช้้กัับผู้้สูู� งอายุุคล้้ายกลุ่่มตั
� วั อย่่างจำำ�นวน 15 ราย
ได้้สััมประสิิทธิ์์�แอลฟ่่าของครอนบาค  เท่่ากัับ  .91 เมื่่�อ
นำำ�ไปใช้้จริิงกัับกลุ่่�มตัวั อย่่างครั้้�งนี้้�ได้้ค่่าเท่่ากัับ .85
3) แบบประเมิินการยอมรัับความตาย พััฒนาโดย
รััตนา บุุญพา ผจงจิิต ไกรถาวร และนพวรรณ เปีียซื่่�อ23
ประกอบด้้วย ข้้อคำำ�ถาม 17 ข้้อ 2 ส่่วนคืือ 1) ความรู้้�สึึก
กลััวตาย (12 ข้้อ) และ 2) ทััศนคติิต่่อความตาย (5 ข้้อ)
ในงานวิิจััยครั้้�งนี้้�ผู้้�วิิจััยนำำ�เฉพาะแบบสอบถามในส่่วน
ของความรู้้�สึึกกลััวตายซึ่่�งดััดแปลงจากแบบประเมิิน
ความรู้้�สึึกกลััวตายของสารภีี รัังสีีโกศััย นััยนา พิิพััฒน์์
วณิิชชา และรวีีวรรณ เผ่่ากััณหา26  ที่่ศึ� กึ ษาปััจจััยที่่มี� คี วาม
สััมพัันธ์์กัับพฤติิกรรมการเตรีียมตััวเพื่่�อเผชิิญกัับภาวะ
ใกล้้ตายและความตายของผู้้�สููงอายุุในชมรมผู้้�สููงอายุุ
จัังหวััดปััตตานีี ลัักษณะคำำ�ตอบเป็็น แบบประมาณค่่า 4
ระดัับ คืือ ไม่่เลย ให้้ 1 คะแนน จนถึึง มากให้้ 4 คะแนน 
คะแนนรวม 12-48 คะแนน คะแนนมาก หมายถึึง รู้้สึ� กึ
กลััวตายมาก คะแนนน้้อย หมายถึึง รู้้�สึึกกลััวตายน้้อย
ตรวจสอบความตรงตามเนื้้�อหาโดยผู้้�วิิจััยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
3 ท่่าน ภายหลัังปรัับแก้้ตามข้้อเสนอแนะ คำำ�นวณได้้ค่่า
CVI เท่่ากัับ  1 นำำ�ไป ทดลองใช้้กัับผู้้�สููงอายุุคล้้ายกลุ่่�ม
ตััวอย่่าง 15 รายได้้สััมประสิิทธิ์์�แอลฟ่่าของครอนบาค
เท่่ากัับ  .94  เมื่่�อนำำ�ไปใช้้จริิงกัับกลุ่่�มตััวอย่่างได้้เท่่ากัับ 
.90

การพิิทักั ษ์์กลุ่่�มตััวอย่่าง
การศึึกษาครั้้ง� นี้้� เป็็นการศึึกษาข้้อมููลทุุติยิ ภููมิิิ�บาง
ส่่วนจากงานวิิจััยเรื่่�อง “การสนัับสนุุนทางสัังคมและภาวะ
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ผจงจิิต ไกรถาวร และคณะ
สุุขภาพของผู้้�สููงอายุุโรคเรื้้�อรัังที่่�อาศััยอยู่่�ตามลำำ�พัังใน
ชุุมชน” เอกสารรัับรองโดยคณะกรรมการจริิยธรรมการ
วิิจััยในคน  คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี 
มหาวิิทยาลััยมหิิดลเลขที่่� 2560/490  และงานวิิจััย
ครั้้�งนี้้�ได้้รัับการอนุุมััติิจากคณะกรรมการชุุดเดีียวกััน 
เอกสารรัับรองเลขที่่� 2561/1043

การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
วิิ เ คราะห์์ ข้้ อมููลด้้วยโปรแกรมคอมพิิ ว เตอร์์
สำำ�เร็็จรููป  โดยข้้อมููลส่่วนบุุคคลและตััวแปรที่่�ศึึกษาใช้้
สถิิติิบรรยาย วิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างปััจจััยส่่วน
บุุคคล (อายุุ รายได้้) ปััจจััยทางสัังคม (การสนัับสนุุน
ทางสัังคม) และความรู้้สึ� กึ กลััวตาย ด้้วยสถิิติิ Spearman’s
rank correlation เนื่่�องจากข้้อมููลไม่่เป็็นการกระจาย
แบบปกติิ   (normality) และวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์
ระหว่่างปััจจััยส่่วนบุุคคล (เพศ สถานภาพสมรส และ
การศึึกษา) และความรู้้�สึึกกลััวตาย ด้้วยสถิิติิ Biserial
correlations

ผลการศึึกษา
ปััจจััยส่่วนบุุคคล ตััวอย่่างส่่วนใหญ่่เป็็นเพศหญิิง
(ร้้อยละ 67.56) อายุุเฉลี่่�ย 70.92 ปีี (SD = 7.36) การ
ศึึกษาครั้้ง� นี้้ผู้� วิ้� จัิ ยั นำำ�เสนอผลการศึึกษาโดยแบ่่งผู้้สูู� งอายุุ
ออกเป็็ น  3 กลุ่่� ม  ตามเกณฑ์์ ก ารแบ่่งช่่วงอายุุ ข อง
ประเทศไทย21 โดยตััวอย่่างเกืือบครึ่่�งหนึ่่�ง (ร้้อยละ
46.56) เป็็นผู้้�สููงอายุุวััยต้้น (อายุุ 60-69 ปีี) รองลงมา
คืือ ผู้้�สููงอายุุวััยกลาง (อายุุ 70-79 ปีี) ร้้อยละ 38.94
และผู้้� สูู งอายุุ วัั ย ปลาย (อายุุ ตั้้� ง แต่่  80 ปีี ขึ้้� น ไป)
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ร้้อยละ 14.50 ผู้้�สููงอายุุส่่วนใหญ่่  (ร้้อยละ 98.85)
นัับถืือศาสนาพุุทธ  มีีสถานภาพสมรสคู่่� ร้้อยละ 56.49
ในขณะที่่เ� ป็็น หม้้าย/หย่่า/แยก ร้้อยละ 39.69 ส่่วนใหญ่่ 
(ร้้อยละ 83.59) จบการศึึ กษาระดัั บประถมศึึ กษา  
ร้้อยละ 62.60 ไม่่ได้้ทำำ�งาน ส่่วนใหญ่่ (ร้้อยละ 84.50)
มีีรายได้้ต่่อเดืือนน้้อยกว่่า 5,000 บาท รายได้้เฉลี่่�ย
3,720.90 บาท ร้้อยละ 50.76 มีี ร ายได้้พอใช้้แต่่
ไม่่เหลืือเก็็บ  โดยร้้อยละ14.12 มีีรายได้้ไม่่พอใช้้และ
เป็็นหนี้้ ตั
� วั อย่่างร้้อยละ 76.33 มีโี รคประจำำ�ตัว ั 1-2 โรค
และ ร้้อยละ 23.67 มีีโรคประจำำ�ตััว  3-5 โรค โดย 3
อัันดับั แรก คืือ โรคความดัันโลหิิตสููง โรคเบาหวาน และ
ไขมัันในเลืือดสููง (ร้้อยละ 69.85,  50.38 และ 32.82
ตามลำำ�ดับั ) ระยะเวลาของการอยู่่ต� ามลำำ�พังั เฉลี่่�ย 12.69 ปีี
(SD = 10.49) สาเหตุุของการอยู่่�ตามลำำ�พัังมากที่่�สุุด
คืือ บุุตรแยกครอบครััว/บุุตรไปทำำ�งานที่อื่่� น 
่� โดยส่่วนใหญ่่
(ร้้อยละ 94.66) มีีบุุคคลคอยช่่วยเหลืือสนัับสนุุนด้้าน
ต่่างๆ ตััวอย่่างเกิินครึ่่�ง (ร้้อยละ 67.18) รู้้สึ� ึกเฉยๆ ต่่อ
การอยู่่�ตามลำำ�พััง รองลงมามีคี วามรู้้�สึึกด้้านลบ ร้้อยละ
24.43 ได้้แก่่ รู้้สึ� ึกเหงา คิิดถึึงลููก เป็็นต้้น ตัวั อย่่างส่่วน
ใหญ่่ (ร้้อยละ 90.46) ไม่่รู้้สึ� กึ กลััวการอยู่่ลำ� ำ�พังั และส่่วน
น้้อย (ร้้อยละ 9.54) รู้้สึ� กึ กลััว โดยเรื่่อ� งที่่ก� ลััว ได้้แก่่ เวลา
เจ็็บป่่วยไม่่มีคี นดููแลใกล้้ชิิด กลััวโจรผู้้ร้้� าย เป็็นต้้น 
การสนัับสนุุนทางสัังคม ตััวอย่่างร้้อยละ 66.79
ได้้รัับการสนัับสนุุนทางสัังคมโดยรวมในระดัับปานกลาง
เมื่่�อจำำ�แนกรายด้้าน  พบว่่า ด้้านอารมณ์์ และข้้อมููล
ข่่าวสารได้้รัับการสนัับสนุุนในระดัับมาก ร้้อยละ 64.51
และ 59.92 ตามลำำ�ดับ 
ั ในขณะที่่ไ� ด้้รัับการสนัับสนุุนทาง
ด้้านวัั ต ถุุ สิ่่� ง ของ และการประเมิิ นคุุ ณ ค่่า ในระดัั บ
ปานกลาง ร้้อยละ 53.82 และ 49.62 ตามลำำ�ดัั บ 
ดัังตารางที่�่ 1
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ปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับความรู้้สึ� กก
ึ ลััวตายของผู้้�สููงอายุุโรคเรื้้�อรัังที่่�อาศััยอยู่่�ตามลำำ�พัังใน
ตารางที่่� 1 จำำ�นวนและร้้อยละของตััวอย่่างจำำ�แนกตามการสนัับสนุุนทางสัังคม (N = 262)
ตัวแปร
การสนับสนุนทางสังคมโดยรวม
         น้อย
         ปานกลาง
         มาก
การสนับสนุนทางด้านอารมณ์
         น้อย
         ปานกลาง
         มาก
การสนับสนุนทางด้านวัตถุสิ่งของ
         น้อย
         ปานกลาง
         มาก
การสนับสนุนทางด้านการประเมินคุณค่า
         น้อย
         ปานกลาง
         มาก
การสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสาร
         น้อย
         ปานกลาง
         มาก
ความรู้้� สึึ ก กลัั ว ตาย ตัั ว อย่่างผู้้� สูู งอายุุ  ร้้ อยละ
58.40 มีีความรู้้�สึึกกลััวตายระดัับมาก รองลงมาคืือ
ระดัับปานกลาง ร้้อยละ 33.97 โดยเมื่่�อแยกวิิเคราะห์์
ความรู้้�สึึกกลััวตายรายข้้อ ซึ่่�งคะแนนเต็็มของเเต่่ละข้้อ
เท่่ากัั บ  4 พบว่่า ค่่าคะแนนเฉลี่่� ย ของความรู้้� สึึ ก ไม่่
สบายใจที่จ่� ะต้้องไปร่่วมงานศพของผู้้อื่� น่� มีีค่่าสููงสุุด (ค่่า
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จำ�นวน

ร้อยละ

50
175
37

19.08
66.79
14.13

5
88
169

  1.91
33.58
64.51

25
141
96

9.54
53.82
36.64

27
130
105

10.31
49.62
40.07

7
98
157

2.67
37.41
59.92

เฉลี่่�ย = 3.24, SD = .99) รองลงมาคืือ การฟัังผู้้�อื่่�นพููด
เกี่่�ยวกัับความตายทำำ�ให้้รู้้�สึึกไม่่สบายใจ  (ค่่าเฉลี่่�ย =
3.19, SD= .94) และการพบเห็็นภาวะใกล้้ตายของ
บุุคคลอื่่�นทำ�ำ ให้้กลััว (ค่่าเฉลี่่�ย = 3.16, SD = .94) โดย
การกลัั ว เป็็ น โรคร้้ายแรงมีีค่่าคะแนนเฉลี่่� ย ต่ำำ��สุุ ด
(ค่่าเฉลี่่�ย = 2.54, SD = 1.18) ดัังตารางที่�่ 2
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ตารางที่่� 2 ร้้อยละ คะแนนเฉลี่่�ย และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน ของความรู้้สึ� ึกกลััวตายจำำ�แนกรายข้้อ (N = 262)
ข้อความ
ความรู้สึกกลัวตาย
1. เมื่อไรที่ท่านเจ็บป่วย ท่านรู้สึกกลัวตาย
2. ท่านรู้สึกกลัวเมื่อพบเห็นหรือนึกถึง
ความตาย
3. ท่านกังวลว่าความตายจะพรากท่านไป
จากคนที่ท่านรัก
4. ท่านกลัวสิ่งที่ไม่รู้หลังจากที่ตายไปแล้ว
5. ท่านกลัวความทุกข์ทรมานตอนใกล้เสีย
ชีวิต
6. ท่านกลัวการเป็นโรคที่ร้ายแรง
7. ท่านหมกมุ่นอยู่กับความคิดว่าอะไรจะ
เกิดขึ้นหลังจากที่ตายไปแล้ว
8. ท่านกลัวว่าถ้าหลับไปแล้วจะไม่ตื่นขึ้น
มาอีก
9. ท่านกลัวว่าความปวดกับความตายจะ
เกิดขึ้นพร้อมกัน
10. ท่านรู้สึกไม่สบายใจที่จะต้องไปร่วม
งานศพของผู้อื่น
11. การพบเห็นภาวะใกล้ตายของบุคคล
อื่น ทำ�ให้ท่านกลัว
12. การฟังผู้อื่นพูดเกี่ยวกับความตาย
ทำ�ให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจ

ระดับความคิดเห็น (%)
ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก
6.11
6.11

SD

14.88
15.65

43.13
39.31

35.88
38.93

3.08
3.11

.86
.88

11.83 21.76

33.97

32.44

2.87

1.00

13.36 17.18
11.83 25.95

24.05
33.21

45.41
29.01

3.01
2.79

1.07
.99

27.87 19.08
10.31 16.79

23.66
20.23

29.39
52.67

2.54
3.15

1.18
1.04

10.31 15.65

29.77

44.27

3.08

1.00

10.31 25.95

30.53

33.21

2.86

.99

9.16

12.97

21.76

56.11

3.24

.99

7.63

15.27

30.53

46.57

3.16

.94

7.63

13.36

30.54

48.47

3.19

.94

การวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างปััจจััยส่่วน
บุุคคล การสนัับสนุุนทางสัังคมโดยรวม การสนัับสนุุน
ทางสัังคมรายด้้าน และความรู้้สึ� กึ กลััวตาย พบว่่า รายได้้ 
(rs = -.16, p = .01) และการศึึกษา (rb = -.22, p <
.001) มีีความสััมพัันธ์์ทางลบกัับความรู้้�สึึกกลััวตาย
อย่่างมีีนัั ย สำำ�คัั ญท างสถิิ ติิ  น อกจากนี้้� ยัั ง พบว่่าการ
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ค่าเฉลี่ย

สนัับสนุุนทางสัังคมโดยรวม (rs = .19, p = .01) การ
สนัับสนุุนด้้านวััตถุุสิ่่ง� ของ (rs  = .23, p < .001) และการ
สนัับสนุุนด้้านการประเมิินคุุณค่่า (rs= .18, p = .01) มีี
ความสััมพัันธ์์ทางบวกกัับความรู้้�สึึกกลััวตายอย่่างมีีนััย
สำำ�คััญทางสถิิติิ แต่่อายุุ เพศ สถานภาพสมรสไม่่มีีความ
สััมพัันธ์์กัับความรู้้สึ� ึกกลััวตาย (ดัังตารางที่�่ 3)
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ปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับความรู้้สึ� กก
ึ ลััวตายของผู้้�สููงอายุุโรคเรื้้�อรัังที่่�อาศััยอยู่่�ตามลำำ�พัังใน
ตารางที่่� 3  ปััจจััยที่่�มีคี วามสััมพัันธ์์กัับความรู้้สึ� ึกกลััวตายของผู้้�สููงอายุุโรคเรื้้�อรัังที่่�อาศััยอยู่่�ตามลำำ�พัังในชุุมชน 
ปัจจัย

ความรู้สึกกลัวตายของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่อาศัย
อยู่ตามลำ�พังใน
รายได้
rs = -.16
การศึกษา
rb = -.22
การสนับสนุนทางสังคมโดยรวม
rs = .19
การสนับสนุนด้านวัตถุสิ่งของ
rs = .23
การสนับสนุนด้านการประเมินคุณค่า
rs = .18
หมายเหตุุ     rs = Spearman's rank correlation  rb = Biserial correlation

อภิิปรายผล
การที่่�ผู้้�สููงอายุุเกิินครึ่่�งมีีความรู้้�สึึกกลััวตายใน
ระดัับมาก อาจเนื่่�องมาจากโรคเรื้้�อรัังที่่�เป็็นอยู่่� ภาวะ
แทรกซ้้อนของโรคไม่่สามารถคาดเดาอาการของโรค
หรืือความทุุกข์์ทรมานที่่�เกิิดจากโรคได้้ อีีกทั้้�งยัังทำำ�ให้้
เกิิดผลกระทบต่่อการดำำ�รงชีีวิิตและสุุขภาวะของผู้้สูู� งอายุุ
และบุุคคลใกล้้ชิิด4  ร่่วมกัับการที่่�ต้้องอยู่่�คนเดีียวลำำ�พััง
อาจส่่งผลให้้เกิิดความรู้้สึ� กึ ไม่่แน่่นอน กลััวเวลาเจ็็บป่ว่ ย
ไม่่มีีคนดููแลช่่วยเหลืือ23 นอกจากนี้้�การที่่�กลุ่่�มตััวอย่่าง
เกืือบร้้อยละ 40 เป็็นผู้้สูู� งอายุุวัยั กลาง อายุุ 70-79ปีี ซึ่่ง�
เป็็นช่่วงวััยที่่เ� ริ่่�มมีอี าการเจ็็บป่ว่ ย ร่่างกายเริ่่�มอ่่อนแอ มีี
โรคประจำำ�ตััวหรืือโรคเรื้้�อรััง สอดคล้้องกัับทฤษฎีีการ
เปลี่่�ยนผ่่านเกี่่�ยวกัับการกลััวความตาย และงานวิิจัยั ของ
ซิิเกอราลี่่8,� 11 ความรู้้สึ� กึ กลััวตายจะค่่อย ๆ เปลี่่�ยนแปลง
ตามวััย โดยจะสููงสุุดในผู้้�สููงอายุุวััยกลาง เมื่่�อเทีียบกัับ
ผู้้�สููงอายุุวััยต้้นและวััยปลาย
กลุ่่� มตัั ว อย่่างเกิิ น ครึ่่� ง ได้้รัั บ การสนัั บ สนุุ นท าง
สัังคมโดยรวมในระดัับปานกลาง อาจเนื่่�องมาจากกลุ่่�ม
ตััวอย่่างส่่วนใหญ่่ถึึงแม้้จะอยู่่ค� นเดีียวลำำ�พังั หรืืออยู่่ต� าม
ลำำ�พัังกัับคู่่�สมรส แต่่ในบริิบทสัังคมไทยโดยเฉพาะทาง
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ เป็็นสัังคมที่่�ให้้ความเคารพ
ให้้เกีียรติิ และมีี ผู้้� สูู งอายุุ เ ป็็ นศููนย์์ ร วมจิิ ต ใจของ
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p-value
.008
.000
.002
.000
.004

ครอบครััว  มีีการไปมาหาสู่่� เยี่่�ยมเยีียนกัันระหว่่างลููก
หลาน และบ้้านใกล้้เรืือนเคีียงก็็เป็็นญาติิพี่่น้้� องกััน คอย
ดููแลช่่วยเหลืือกัันเกื้้�อกููลกััน ปััจจััยต่่างๆ เหล่่านี้้�อาจ
ทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุไม่่รู้้�สึึกโดดเดี่่�ยว และส่่งผลด้้านบวกต่่อ
สุุขภาพโดยรวม23
สำำ� หรัั บปัั จ จัั ย ที่่� มีี ค วามสัั มพัั น ธ์์ กัั บ ความรู้้� สึึ ก
กลััวตาย พบว่่า รายได้้มีีความสััมพัันธ์์ทางลบกัับความ
รู้้�สึึกกลััวตาย สอดคล้้องกัับการศึึกษาของนาล  และ
คณะ15 ที่่�ศึึกษาเกี่่�ยวกัับความรู้้�สึึกวิิตกกัังวลเกี่่�ยวกัับ
ความตาย ในผู้้สูู� งอายุุโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังที่่�มีีอายุุ 65
ปีีขึ้้�นไป ที่่�เข้้ารัับการรัักษาที่่�โรงพยาบาลทั้้�งผู้้�ป่่วยนอก
และผู้้�ป่่วยใน และการศึึกษาของซิิเกอราลี่่�5  ที่่�ทำำ�การ
ศึึกษาความรู้้สึ� กึ กลััวตายในผู้้สูู� งอายุุที่มี�่ อี ายุุ 60 ปีีขึ้้�นไป 
ผลการศึึกษาพบว่่า ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีฐานะทางเศรษฐกิิจดีี จะมีี
ความรู้้สึ� กึ กลััวตายน้้อยกว่่าผู้้สูู� งอายุุที่มี�่ ฐี านะทางเศรษฐกิิจ
ไม่่ดีี  และการศึึ ก ษาของแอสสารี่่� แ ละแลนการานี่่� 14
ที่่�ทำำ�การศึึกษาความวิิตกกัังวลเกี่่�ยวกัับความตายของ
ผู้้�สููงอายุุ ในประเทศสหรััฐอเมริิกา พบว่่ามีเี พีียงรายได้้
โดยรวมของครอบครัั ว เท่่านั้้� น ที่่� มีี ค วามสัั มพัั น ธ์์ กัั บ
ความวิิตกกัังวลเกี่่�ยวกัับความตาย อาจอธิิบายได้้ว่่า
รายได้้หรืือฐานะทางเศรษฐกิิจ  เป็็นปััจจััยที่่�สามารถ
อธิิบายพฤติิกรรมของบุุคคล โดยระดัับของรายได้้เป็็น
ปััจจััยกำำ�หนดพฤติิกรรมของผู้้�สููงอายุุ ความสามารถใน
Rama Nurs J • September-December 2020

ผจงจิิต ไกรถาวร และคณะ
การตอบสนองความต้้องการพื้้�นฐานและความต้้องการ
ทางสัังคม การร่่วมกิิจกรรมทางศาสนาหรืือการประกอบ
พิิธีีกรรมต่่างๆ ผู้้สูู� งอายุุที่มี่� ฐี านะทางเศรษฐกิิจดีีสามารถ
ใช้้จ่่ายเงิินได้้ตามอััตภาพและไม่่เป็็นภาระแก่่ลููกหลาน 
ทำำ�ให้้เกิิดความสุุขทางใจ27 ซึ่่�งในการศึึกษาครั้้�งนี้้�อาจ
อธิิบายได้้ว่่า ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีฐานะทางเศรษฐกิิจดีีสามารถ
ทำำ�ในสิ่่�งที่ต้้่� องการทำำ�ได้้ ไม่่เกิิดการติิดค้้างทางใจจึึงอาจ
ส่่งผลทำำ�ให้้มีีความรู้้�สึึกกลััวตายน้้อยกว่่าผู้้�ที่�่มีฐี านะทาง
เศรษฐกิิจต่ำำ�� 
ระดัับการศึึกษามีีความสััมพัันธ์์ทางลบกัับความ
รู้้�สึึกกลััวตาย สอดคล้้องกัับการศึึกษาของนาล  และ
คณะ15 ที่พ่� บว่่า ผู้้สูู� งอายุุโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้อ� รัังที่มี่� อี ายุุ 65
ปีีขึ้้�นไปที่่�มีีการศึึกษาต่ำำ��กว่่าประถมศึึกษา มีีความวิิตก
กัังวลเกี่่�ยวกัับความตายสููงกว่่าผู้้�สููงอายุุที่่�มีีการศึึกษา
ตั้้�งแต่่ประถมศึึกษาขึ้้น� ไป และการศึึกษาของแด๊๊ดฟา เลส
เตอร์์และบารามิิ28 ที่่�ศึึกษาเกี่่�ยวกัับความวิิตกกัังวล
เกี่่�ยวกัับความตายในผู้้สูู� งอายุุชาวอิิตาเลีียน พบว่่า ระดัับ
การศึึกษามีีความสััมพัันธ์์ทางลบกัับความวิิตกกัังวล
เกี่่�ยวกัับความตาย สามารถอธิิบายได้้ว่่า การศึึกษาช่่วย
เพิ่่�มภููมิิปััญญาในการที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุสามารถมองชีีวิิต
ด้้วยมุุมมองทั้้�งทางโลกและทางธรรมไปด้้วยกััน  ผู้้�ที่่�มีี
การศึึกษาสููงจะสามารถนำำ�สถานการณ์์หรืือประสบการณ์์
ชีีวิิต มาช่่วยในกระบวนการคิิด การแก้้ปััญหาและใช้้เป็็น
แนวทางในการให้้ความหมายของการดำำ�เนิินชีีวิิตได้้ดีี
กว่่าผู้้�มีีการศึึกษาต่ำำ��27
นอกจากนี้้� ยัั ง พบว่่า การสนัั บ สนุุ นท างสัั ง คม
โดยรวม การสนัับสนุุนด้้านวััตถุุสิ่่ง� ของ และการสนัับสนุุน
ด้้านการประเมิินคุณ
ุ ค่่า มีคี วามสััมพันั ธ์์ทางบวกในระดัับต่ำ��ำ
กัับความรู้้�สึึกกลััวตาย ซึ่่�งสามารถอธิิบายได้้ว่่าการที่่�
ผู้้สูู� งอายุุได้้รัับการสนัับสนุุนทางสัังคมจากบุุตรหลานถึึง
แม้้ว่่าจะไม่่ได้้อยู่่�ด้้วยกัันก็็ตาม อาจทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุเกิิด
ความรู้้�สึึกผููกพัันและยึึดติิดกัับตนเองและบุุตรหลาน
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มากขึ้้น 
� อาจส่่งผลทำำ�ให้้มีีความรู้้สึ� กึ กัังวลหรืือกลััวความ
ตายเพิ่่�มขึ้้�นได้้ แต่่ไม่่สอดคล้้องกัับการศึึกษาส่่วนใหญ่่ 
เช่่น การศึึกษาของอดีีบ และคณะ16 ที่่�ศึึกษาเกี่่�ยวกัับ
คุุณภาพชีีวิิต การรัับรู้ก้� ารสนัับสนุุนทางสัังคม และความ
วิิตกกัังวลเกี่่�ยวกัับความตายในผู้้�ป่่วยโรคระบบหััวใจ
และหลอดเลืือด และการศึึกษาของโชกามิิ และริิซาวีี17
ที่่ศึ� กึ ษาความสััมพันั ธ์์ระหว่่างการสนัับสนุุนทางสัังคมกัับ
ความหวัังและความวิิตกกัังวลเกี่่�ยวกัับความตายของ
ผู้้�สููงอายุุ ที่่�ผลการศึึกษาพบว่่า การสนัับสนุุนทางสัังคม
มีี ค วามสัั มพัั น ธ์์ ท างลบกัั บ ความรู้้� สึึ ก กลัั ว ตาย แต่่
สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ มิิสเลอร์์ และคณะ29 ที่่�
พบว่่าการสนัับสนุุนทางสัังคมมีีความสััมพัันธ์์ทางบวก
กัับความรู้้สึ� กึ กลััวตาย ซึ่่�งอธิิบายไว้้ว่่า แม้้สัังคมโดยรวม
จะมองว่่าการให้้การสนัับสนุุนช่่วยเหลืือของบุุตรหลาน
หรืือผู้้ที่� เ่� กี่่ย� วข้้องกัับผู้้สูู� งอายุุเป็็นสิ่่ง� ที่ดีี่� งาม ปรากฏการณ์์
นี้้� มีี โ อกาสเกิิ ด ขึ้้� นม ากเมื่่� อ บุุ ค คลมีี เ ครืือข่่ายสัั ง คม
ขนาดใหญ่่ บุคุ คลอาจไม่่เพีียงแต่่ผููกพัันกับั ผู้้อื่� นม
่� ากขึ้้น�
เท่่านั้้�น บางคนอาจติิดกัับชีีวิิตตััวเองมากขึ้้�นและทำำ�ให้้
รู้้�สึึกกลััวมากขึ้้�นเมื่่�อครุ่่�นคิิดถึึงความตาย
ในการศึึกษาครั้้ง� นี้้พ� บว่่าอายุุ เพศ และสถานภาพ
สมรสไม่่มีีความสััมพันั ธ์์กับั ความรู้้สึ� กึ กลััวตาย ซึ่่ง� ผลการ
ศึึกษาครั้้�งนี้้�มีีทั้้�งสอดคล้้อง14 และไม่่สอดคล้้องกัับการ
ศึึกษาที่่�ผ่่านมา11-13,15 เนื่่�องจากสัังคมไทย เป็็นสัังคมที่่�
เคารพและให้้เกีียรติิแก่่ผู้้สูู� งอายุุ โดยมีผู้ี สูู้� งอายุุเป็็นศููนย์์
รวมของจิิตใจ แม้้ว่่าจะเป็็นผู้้สูู� งอายุุที่อ่� าศััยอยู่่ต� ามลำำ�พังั
ไม่่ว่่าจะเป็็น  อายุุ เพศ หรืือสถานภาพสมรสใด แต่่ด้้วย
บริิบทของพื้้�นที่่�ที่่�ทำำ�การศึึกษา บุุตรหลาน  หรืือญาติิ
พี่่�น้้องอาศััยอยู่่ใ� นบริิเวณใกล้้เคีียงกััน จึงึ ทำำ�ให้้เกิิดความ
สััมพันั ธ์์ที่เ่� หนีียวแน่่นช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลกัันดังั ที่ก่� ล่่าวแล้้ว
ข้้างต้้น อาจส่่งผลให้้ตััวแปรดัังกล่่าวไม่่มีีความสััมพัันธ์์
กัับความรู้้สึ� ึกกลััวตาย
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ปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับความรู้้สึ� กก
ึ ลััวตายของผู้้�สููงอายุุโรคเรื้้�อรัังที่่�อาศััยอยู่่�ตามลำำ�พัังใน
กล่่าวโดยสรุุปการศึึกษานี้้�แสดงให้้เห็็นว่่าความ
รู้้�สึึกกลััวตายเป็็นประเด็็นสำำ�คััญที่่�ต้้องคำำ�นึึงถึึงในผู้้�สููง
อายุุโดยเฉพาะผู้้�สููงอายุุที่่�ป่่วยด้้วยโรคเรื้้�อรัังและอาศััย
อยู่่�ตามลำำ�พัังในชุุมชน ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีความเปราะบาง
และมีีแนวโน้้มเพิ่่�มสููงขึ้้�นในปััจจุุบััน  พยาบาลและทีีม
สุุขภาพที่่�เกี่่�ยวข้้องจึึงจำำ�เป็็นต้้องเข้้าใจว่่าผู้้�สููงอายุุส่่วน
ใหญ่่มีีความรู้้สึ� ึกกลััวตาย เมื่่�อเกิิดการเจ็็บป่่วยและต้้อง
อยู่่�ลำำ�พัังคนเดีียวหรืืออยู่่�ลำ�พั
ำ ังกัับคู่่�สมรส ความรู้้�สึึกจะ
ยิ่่ง� เพิ่่�มขึ้้น ดั
� งั นั้้�นในการดููแลผู้้สูู� งอายุุกลุ่่ม� นี้้ต้้� องคำำ�นึงึ ถึึง
ความรู้้สึ� ึกดัังกล่่าว

ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลการวิิจััยไป
ด้้านการปฏิิบััติิทางการพยาบาล
1. ควรให้้แรงสนัับสนุุนทางสัังคม  โดยการให้้
ครอบครััว  บุุคคลใกล้้ชิิด หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องเข้้ามามีี
ส่่วนร่่วมในการดููแลผู้้�สููงอายุุ การให้้ข้้อมููลแก่่ผู้้�สููงอายุุ
โดยเฉพาะผู้้� สูู งอายุุที่่�มีีรายได้้ต่ำำ��และการศึึกษาน้้อย
ให้้เกิิดความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการเจ็็บป่่วยและการ
รัั ก ษาจะช่่วยให้้ผู้้� สูู งอายุุ เ กิิ ดความมั่่� นใจในการดููแล 
อาจทำำ�ให้้ความรู้้สึ� ึกกลััวตายลดลงได้้บ้้าง
2. เปิิดโอกาสให้้ผู้้�สููงอายุุพููดคุุยระบายเกี่่�ยวกัับ
ความรู้้�สึึกกลััวตาย จััดกิิจกรรมเพื่่�อสร้้างเสริิมสุุขภาวะ
ด้้านจิิตวิิญญาณโดยเฉพาะทััศนคติิที่�ดีีต่่
่ อความตาย ให้้
ความรู้้เ� กี่่�ยวกัับการเตรีียมตััวในระยะท้้ายของชีีวิิตให้้กัับ
ผู้้�สููงอายุุ ร่่วมกัับมีีการวางแผนเกี่่�ยวกัับความตายกัับ
ครอบครััวหรืือบุุคคลสำำ�คััญในชีีวิิต
ด้้านการวิิจััย
1. ควรมีีการศึึกษาวิิจััยเชิิงคุุณภาพเพื่่�อให้้เข้้าใจ
เชิิงลึึกเกี่่�ยวกัับความรู้้สึ� กึ กลััวตายของผู้้สูู� งอายุุโรคเรื้้อ� รััง
ที่่�อาศััยอยู่่�ตามลำำ�พัังในชุุมชน
2. ควรศึึกษาปััจจััยทำำ�นายความรู้้สึ� กึ กลััวตายของ
ผู้้�สููงอายุุโรคเรื้้�อรัังที่่�อาศััยอยู่่�ตามลำำ�พัังในชุุมชน

336

เอกสารอ้้างอิิง
1. Wachira Methi W. One death, millions of people wake up.
(11th ed.) Nonthaburi: Pran; 2012. (in Thai)
2. Taghiabadi M, Kavosi A, Mirhafez SR, Keshvari M,
Mehrabi T. The association between death anxiety with
spiritual experiences and life satisfaction in elderly people.
Electronic Physician (ISSN: 2008-5842). 2007 [cited
2019 Oct 11];9(3):3980-85. Available from: http://www.
ephysician.ir, DOI: http://dx.doi.org/10.19082/ 3980
3. Roach SS. Introductory gerontological nursing.
Philadelphia. PA: Lippincott; 2001.
4. Oliveira A, Céu Sá Maria do, Freitas A. Learning to live
with a chronic illness, without thinking about death. AJIS.
2013;2(9):326-34.
5. Cicirelli VG. Fear of death in older adults: predictions from
Terror Management Theory. J Gerontol B Psychol Sci Soc
Sci.2002;57B(4):358-66.
6. Phatharapreeyakul L, Kraithaworn P, Piaseu N. Perceived
social isolation, self-care behaviors and health status
among community dwelling older adults living alone.
The Bangkok Medical Journal. 2016;11:17-23.
7. Cicirelli VG. Personality and demographic factors in older
adults’ fear of death. Gerontologist. 1999;39(5):56979.
8. Cicirelli VG. Older adults’ fear and acceptance of death:
A transition model. Ageing Int. 2003;28(1):66-81.
9. Sujaritwarakul M, Somanusorn S. Factors related to death
preparation among Thai Buddhist elderly. Kuakarun
Journal of Nursing. 2018;25(1):154-68. (in Thai)
10. Petburi P. The effect of a social program on the mental
health of the elderly. [Thesis]. Bangkok: Thammasat
University. 2016. [cited 2019 Oct 11]. Available from:
https://bit.ly/2Gg8wI5 (in Thai)
11. Cicirelli VG. Fear of death in mid-old age. The Journals
of Gerontology: Series B. 2006;61(2):75-81.
12. Neimeyer RA. Special Article: Death anxiety research: the
state of the art. OMEGA. 1998;36(2):97-120.   

Rama Nurs J • September-December 2020

ผจงจิิต ไกรถาวร และคณะ
13. Tang PL, Chiou CP, Lin HS, Wang C, Liand SL. Correlates
of death anxiety among Taiwanese cancer patients. Cancer
Nurs. 2011;34(4):286-92.
14. Assari S, Lankarani MM. Race and gender differences in
correlates of death anxiety among elderly in the United
States. Iran J Psychiatry Behav Sci. 2016;10(2): e2024:
1-7.
15. Nal B, Aydın AI, Ayyildiz M. The correlation between
death anxiety and anxiety in elderly with chronic
obstructive pulmonary disease. Prog Health Sci. 2016;
6(1):63-9.
16. Adeeb M, Saleem M, Kynat Z, Tufail MW, Zaffar M.
Quality of life, perceived social support and death anxiety
among cardiovascular patients of South Punjab. Pak Heart
J. 2017;50(02):84-8.
17. Chokami AA, Razavi V. Relationship between social
support and hope and death anxiety among the old people
of Tehran Omid Cultural Center. IJLSCI. 2015;9(2):
65-70.
18. National Statistical Office. (2018). Press release “What
does the statistics tell? The present and future aged people”.
[cited 2019 November 15]  Available from: http://www.
nso.go.th/sites/2014/Pages/Press_Release/ 2561/
N10-04-61-1.aspx  (in Thai)
19. Park EJ, Sohn HS, Lee EK, Kwon JW. Living arrangements,
chronic diseases, and prescription drug expenditures among
Korean elderly: vulnerability to potential medication
underuse. BMC Public Health. 2014;14(1284):1-8.
20. Sarwari AR, Freedman L, Langenberg P, Magaziner J.
Prospective study on the relation between living arrangement
and change in functional health status of women. AJE.
1998;14(7):370-8.
21. National Statistical Office.  Report on the 2017 survey of
the older persons in Thailand. Bangkok: Statistical
Forecasting Division, National Statistical Office; 2018.

Vol. 26 No. 3

22. House JS. Work stress and social support. Reading, MA:
Addison-Wesley; 1981.
23. Boonpha R, Kraithaworn P, Piaseu N. Social support and
health status among community dwelling older people
living alone with chronic disease.Thai Journal of Nursing
Council. 2019;34(2):112-26. (in Thai)
24. FaulF, Erdfelder E, Lang AG, Buchner A. G*Power 3: a
flexible statistical power analysis program for the social,
behavioral, and biomedicalsciences. Behav ResMethods.
2007;39(2):175-91.
25. Chuen-im K. Health-related quality of life amongst elderly
people with osteoarthritis at a community in Samut Sakhon
Province. [Master Thesis] Nakhon Pathom: Christian
University; 2007.
26. Rangsikosai S, Piphatvanitcha N. & Paokunha R. Factors
related to behavior for preparing to cope with dying and
death among older adults in the elderly cub, Pattani
Province. Songklanagarind Journal of Nursing. 2013;33:
43-56.
27. Chaiyo W. (2012). An opinion on happiness in the elderly:
a case study of Ban Nanthong Niwet. The Journal of Human
Sciences. 2012;13(1):16-30. (in Thai)
28. Dadfar M, Lester D, Bahrami F. Death anxiety, reliability,
validity, and factorial structure of the Farsi form of the
Arabic Scale of Death Anxiety in Iranian old-aged persons.
J Aging Res. 2016;52:1-7. [cited 2019 November 11]
Available from: http://dx.doi.org/10.1155/2016/
2906857
29. Missler M, Geurtsen L, Mastenbroek MH, Chmoun S.
Exploring death anxiety among elderly people in The
Netherlands: a multidimensional approach. [Thesis].
Netherlands: Utrecht University; 2009.

337

