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บทคัดย่อ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นผู้ที่สูญเสียความสามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน เนื่องจากความบกพร่องด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ ซึง่ ต้องการการดูแลอย่างมีคณ
ุ ภาพจากบุคคลอืน่ การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการ
วิจัยเชิงพรรณนา เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูแล มุมมองด้านบวกในการดูแล และคุณภาพ
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ดูแลหลักที่รับผิดชอบดูแลผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีการพึ่งพิง
ระดับมากถึงพึ่งพิงทั้งหมด จ�านวน 88 ราย โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถามข้อมูล ส่วนบุคคล แบบสังเกตคุณภาพการดูแล แบบประเมินความสามารถในการดูแล และแบบ
ประเมินมุมมองด้านบวกในการดูแล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้
สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson product moment correlation) และสถิติสหสัมพันธ์สเปียร์แมน (Spearman
rank correlation)
ผลการวิจัย พบว่า 1) คะแนนความสามารถในการดูแล และคะแนนมุมมองด้านบวกในการดูแลของกลุ่ม
ตัวอย่างอยู่ในระดับดี 2) คะแนนคุณภาพการดูแลของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีที่สุด 3) ความ
สามารถในการดูแลของกลุม่ ตัวอย่างมีความสัมพันธ์ทางลบ กับคุณภาพการดูแลอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ (r = -0.443
และ p-value < 0.001) และ 4) มุมมองด้านบวกในการดูแลของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพการ
ดูแลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = -0.345 และ p-value < 0.01)
ผลการศึกษาในครัง้ นีส้ ามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานส�าหรับบุคลากรทางด้านสุขภาพเพือ่ วางแผนปรับปรุง
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Care Ability, Positive Aspects of Caregiving and Quality of Care for Dependent Older Persons

Abstract
The dependent elder is a person whose ability to perform daily living activities is decreased
due to physical, psychological, emotional and socioeconomic impairment resulting in the need for
quality care. The purpose of this correlational descriptive research is to explore the relationship
among care ability, positive aspects of caregiving and quality of care for severe and totally
dependent older persons aged 60 years and above. The purposive samples were 88 primary
caregivers providing care for older persons. The instruments used to collect data consisted of a
demographic data sheet, the Quality of Care Observation Scale, the Caregiver’s Care Ability Scale
and the Positive Aspects of Caregiving Questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics,
Pearson product moment correlation and Spearman rank correlation.
The results showed that: 1) The mean score of care ability and positive aspects of caregiving
were at good levels, 2) The overall and mean score of each dimension of quality of care were at
the best levels, 3) Care ability was significantly negative correlated with quality of care (r = -0.443,
p-value < 0.001), and 4) Positive aspects of caregiving was significantly negatively correlated with
quality of care (r = -0.345, p-value < 0.01).
The results of this study could be used as preliminary data for health care providers to
improve quality of care for dependent older persons by promoting care ability and positive aspects
of caregiving.
Keywords: Care ability, Positive aspects of caregiving, Quality of care, Dependent older persons
ความเปนมาและความส�าคัญของปัญหา
ประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ทางการ
แพทย์ อั ต ราการเกิ ด และอั ต ราการตายลดลง โดย
คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2593 จะมีจ�านวนเพิ่มขึ้นเป็น
2,000 ล้านคน หรือร้อยละ 22 ของประชากรโลก
(World Health Organization: WHO, 2015) ส�าหรับ
ประเทศไทยมีอตั ราการเกิดลดลง แต่มสี ดั ส่วนประชากร
วัยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2557 มี
ผู้สูงอายุร้อยละ 14.9 ปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 16.7 และ
คาดว่าจะเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 32.1 ในปี พ.ศ. 2583 ส่วน
ในปี พ.ศ. 2560 (National Statistical Office Ministry
of Digital Economic and Society, 2020) โดยอายุ
ที่เพิ่มขึ้นท�าให้เกิดภาวะถดถอยทางด้านสุขภาพตาม
มา เนื่องจากการท�างานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย

ที่เสื่อมลง ร่วมกับการมีโรคเรื้อรัง เช่น โรคหลอดเลือด
สมอง ภาวะสมองเสื่อม เป็นต้น ส่งผลให้ มีผู้สูงอายุที่
อยู่ในภาวะพึ่งพิงเพิ่มขึ้น (National Health Security
Office, 2013) ซึ่งผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หมายถึง
บุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่บกพร่องในการท�าหน้าที่
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและเศรษฐกิจ รวม
ถึงต้องการความช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�า
วันหรือความต้องการพื้นฐาน ในการมีชีวิตอยู่ (The
Royal Society, 2003) และเป็นผู้ที่มีความต้องการทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม
(Seulaum, 2009) ดังการส�ารวจภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ
พบว่าผูส้ งู อายุ 60-69 ปี ต้องการผูด้ แู ลร้อยละ 14.4 อายุ
70-79 ปี ต้องการผู้ดูแลร้อยละ 14.7 และอายุ 80 ปีขึ้น
ไป ต้องการผู้ดูแลร้อยละ 35.7 (National Statistical
Office Ministry of Digital Economic and Society,
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2020) โดยผู้ให้การดูแลต้องมีความรู้ความสามารถที่จะ
ให้การดูแลได้อย่างมีคุณภาพและลดภาวะแทรกซ้อนที่
รุนแรง และคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
คุณภาพการดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง ผลลัพธ์ที่
เกิดจากการท�ากิจกรรมหรือกระบวนการในการดูแล
ผู้สูงอายุ โดยผู้ดูแลให้การดูแลตามความต้องการขั้น
พื้นฐานที่บุคคลควรได้รับ 6 ด้าน (Phillips, Morrison
& Chae, 1990a) ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ร่างกาย การ
ดูแลทางการแพทย์ จิตใจ เศรษฐกิจ/การเงิน และ
สิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตามคุณภาพการดูแลที่ส�าคัญ
ส�าหรับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง คือ คุณภาพการดูแลด้าน
ร่างกายและจิตใจ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
ผูส้ งู อายุมคี วามต้องการและไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตัวเองได้ น�าไปสู่ปัญหา เช่น ขาดอาหาร
แผลกดทับ ข้อติดยึด กล้ามเนื้อลีบ ติดเชื้อในระบบ
ทางเดินหายใจและระบบทางเดินปัสสาวะ และต้อง
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นต้น (Sasat, 2012)
โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพในการดูแลมีทั้งด้าน
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และด้านผู้ดูแล ทั้งนี้ถ้าผู้ดูแลมี
ความสามารถเพียงพอในการดูแลย่อมส่งผลต่อคุณภาพ
ในการดูแล (Yodpet et al., 2009) ดังนั้นการส่งเสริม
ให้ ผู ้ ดู แ ลมี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะในการดู แ ล จะช่ ว ยให้
สามารถดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างมีคุณภาพ
ดังการศึกษาผลของโปรแกรมสร้างเสริมศักยภาพผูด้ แู ล
ในครอบครัวต่อความสามารถในการดูแลและคุณภาพ
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พบว่า กลุ่มทดลอง คือ
ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง เมือ่ ได้รบั การส่งเสริมพลัง
อ�านาจในการดูแล โดยการให้ความรู้และฝกทักษะใน
การดูแล และวัดผลลัพธ์ คือ ความสามารถในการดูแล
พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมและสูงกว่า
กลุ่มควบคุม และเมื่อตามวัดคุณภาพในการดูแลของ
สุพชิ ญา หวังปิตพิ าณิชย์ (Wangpitipanit, 2014) พบว่า
มีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง
ดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมและดีกว่ากลุม่ ควบคุม อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p<.05 อีกทั้งการมีมุมมองด้าน
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บวกในการดูแลก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ
การดูแล โดยเห็นว่าการดูแลเป็นภาระหรือหน้าที่ความ
รับผิดชอบ มีความพึงพอใจ ท�าให้มีประสบการณ์ที่ดี
ที่ได้ดูแล และถือเป็นการตอบแทนที่ได้ท�าให้ผู้สูงอายุ
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ แี ละมีความสุขทางใจ (Kramer, 1997;
Kulhara, Kate, Grover & Nehra, 2012) และมุมมอง
ด้านบวกในการดูแลยังส่งผลให้ผู้ดูแลมีก�าลังใจ และ
ความตั้งใจที่จะพัฒนาความสามารถในการดูแล ตลอด
จนสามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ และท�าให้
การดูแลมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น (Changsuwan, 2005;
Louderback, 2000)
คุ ณ ภาพการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ถื อ
เป็นประเด็นส�าคัญ และน่าสนใจส�าหรับการพยาบาล
ผู้สูงอายุ จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า งาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพในการดูแลในผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงยังมีจ�ากัด มีเพียงการศึกษาคุณภาพการ
ดูแลของกลุ่มผู้ดูแลอย่างเป็นทางการ ได้แก่ พยาบาล
หรือบุคลากรอื่น ๆ ในทีมสุขภาพ แต่ไม่มีการศึกษาใน
ผู้ดูแลในครอบครัว อาจเป็นบุคคลที่ยังไม่มีความรู้และ
ทักษะเฉพาะด้านในการดูแลผูส้ งู อายุทมี่ คี วามเสือ่ มของ
ร่างกายหรือเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ความพิการ และไม่
สามารถท�ากิจวัตรประจ�าวันได้ดว้ ยตนเอง อีกทัง้ ยังไม่มี
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการดูแลท�าให้ยังขาด
องค์ความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ในฐานะพยาบาล
ด้านผู้สูงอายุ จึงสนใจศึกษาคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุ
ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง และปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ความ
สามารถในการดูแล และมุมมองด้านบวกในการดูแลของ
ผู้ดูแลหลัก เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและจัดการ
บริการสุขภาพในเชิงรุกแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการดูแล มุมมอง
ด้านบวกในการดูแล และคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ
ในการดู แ ล มุ ม มองด้ า นบวกในการดู แ ลของผู ้ ดู แ ล
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กับคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ค�าถามการวิจัย
1. ความสามารถในการดูแล มุมมองด้านบวก
ในการดูแลของผู้ดูแล และคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงอยู่ในระดับใด
2. ความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลมีความ
สัมพันธ์กับคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
หรือไม่ อย่างไร
3. มุมมองด้านบวกในการดูแลของผูด้ แู ลมีความ
สัมพันธ์กับคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
หรือไม่ อย่างไร
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้น�าแนวคิดคุณภาพ
การดูแลผู้สูงอายุของฟิลลิปส์ และคณะ (Phillips,
Morrison, Chae, 1990a, 1990b) และจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงส่วน
ใหญ่มคี วามสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�าวันลดลง
มีการเจ็บป่วยหรือโรคเรื้อรัง ความพิการ และมีปัญหา
เกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจ ท�าให้เสี่ยงต่อการได้
รับอุบัติเหตุและอันตรายต่าง ๆ บุคคลกลุ่มนี้จึงต้องการ
การดูแลอย่างมีคุณภาพจากบุคคลอื่นซึ่งประกอบด้วย
คุณภาพการดูแล 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพการดูแลด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านการดูแล
สุขภาพ โดยบุคคลที่จะสามารถดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึง่ พิงได้อย่างมีคณ
ุ ภาพนัน้ ต้องมีความสามารถเพียงพอ
ทีจ่ ะดูแลด้านสิง่ แวดล้อมให้มคี วามมัน่ คงปลอดภัย และ
เหมาะสมส�าหรับ ช่วยเหลือกิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน
ดูแลสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ตลอด
จนมีการให้ความรักความเอาใจใส่ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ได้รับอันตรายหรือ
มีการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น อีกทั้งถ้าผู้ดูแลมีมุมมองด้านบวก
ในการดูแล ซึง่ เป็นการรับรูเ้ กีย่ วกับการดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ี
ภาวะพึง่ พิงว่าเป็นการตอบแทนผูม้ พี ระคุณ เป็นหน้าทีท่ ี่
พึงกระท�า มีความพึงพอใจ และการได้รับประสบการณ์

ในการดูแล ท�าให้ผู้ดูแลสามารถปรับตัว และมีก�าลังใจ
ที่จะให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทุกสถานการณ์
ส่งผลให้การดูแลมีคุณภาพตามมา
วิธีการด�าเนินการวิจัย
เป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณหาความสั ม พั น ธ์
(descriptive correlational design) เพื่อหาความ
สัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูแล มุมมองด้าน
บวกในการดูแล กับคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคือ ผู้ดูแลหลักที่มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ดูแลหลักที่รับผิดชอบ
ดูแลผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งเป็นสมาชิก
ในครอบครัว และอาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ และยินดีให้
ความร่วมมือในการวิจัย ส่วนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
เป็นผู้ที่มีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีการพึ่งพิงระดับมาก
ถึงพึง่ พิงทัง้ หมด ประเมินจากแบบประเมินความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน (Barthel Activity
Daily Living) ของ Institute of Geriatric Medicine,
Department of Medical Services, Ministry of
Public Health (2013) ซึ่งมีคะแนน 0-8 คะแนน
ที่อาศัยอยู่ในต�าบลในเมืองและต�าบลโพธิ์ตาก อ�าเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งคั ด เลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) ก�าหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างด้วย
power analysis โดยก�าหนดค่าขนาดอิทธิพล (effect
size) เท่ากับ .30 ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ (level of
significance) ที่ระดับ .05 อ�านาจทดสอบ (power)
เท่ากับ .80 (Polit & Beck, 2004) จากการเปิดตาราง
ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 88 ราย โดยก�าหนดให้มีกลุ่ม
พึ่งพิงตัวเองไม่ได้และกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองแทบไม่ได้
มีจ�านวนใกล้เคียงกัน คือ กลุ่มพึ่งพิงทั้งหมด (Barthel
Activity Daily Living = 0-4 คะแนน) จ�านวน 38 ราย
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ความสามารถในการดูแล มุ มมองด้านบวกในการดูแล และคุณภาพการดูแลผู ้สูงอายุ ท่ีมีภาวะพึ่งพิง

และกลุ่มพึ่งพิงมาก (Barthel Activity Daily Living =
5-8 คะแนน) มีจ�านวน 50 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบ
ด้วย 1.1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ
ทีม่ ภี าวะพึง่ พิง เป็นค�าถามแบบเลือกตอบ และปลายเปิด
เกี่ยวกับ อายุ เพศ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส ลักษณะการอยูอ่ าศัย โรคประจ�าตัว กิจกรรมการ
ดูแลทางการแพทย์ที่ได้รับ สิทธิการรักษา สถานบริการ
ด้านสุขภาพที่ใช้ประจ�า แหล่งรายได้ เงินออม ระยะ
เวลาของภาวะพึ่งพิงและระดับของภาวะพึ่งพิง 1.2)
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ดูแล เป็นค�าถาม
แบบเลือกตอบ และปลายเปิดเกีย่ วกับอายุ เพศ ศาสนา
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพปัจจุบนั ลักษณะ
การอยูอ่ าศัยรายได้ตนเอง ความเพียงพอของรายได้ โรค
ประจ�าตัว ระยะเวลาในการดูแล กิจกรรมการดูแล และ
ความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ
2. แบบสั ง เกตคุ ณ ภาพการดู แ ล ผู ้ วิ จั ย ได้
ดัดแปลงแบบประเมินคุณภาพการดูแลของ สุพิชญา
หวังปิติพาณิชย์ (Wangpitipanit, 2014) โดยการตัด
การสังเกตคุณภาพการดูแลด้านเศรษฐกิจ/การเงินและ
ด้านสิทธิมนุษยชน เนือ่ งจากไม่สามารถสังเกตได้ในระยะ
เวลาจ�ากัด ซึง่ ข้อค�าถามมีความหมาย ในทางบวกทัง้ หมด
โดยแบ่งคุณภาพการดูแลออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
สิ่งแวดล้อม จ�านวน 14 ข้อด้านร่างกายจ�านวน 10 ข้อ
ด้านจิตใจจ�านวน 12 ข้อ และด้านการดูแลทางการ
แพทย์ จ�านวน 5 ข้อจ�านวนข้อค�าถามทั้งหมด 41 ข้อ
ลักษณะค�าตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating
scale) 5 ระดับ ได้แก่ การดูแลดีที่สุด การดูแลค่อนข้าง
ดี การดูแลทีก่ ลาง ๆ การดูแลค่อนข้างไม่ดี และการดูแล
ไม่ดี โดยคะแนนรวมช่วง 41.00-95.66 คะแนน หมายถึง
คุณภาพการดูแลดีที่สุด 96.67-150.33 คะแนน หมาย
ถึง คุณภาพการดูแลปานกลาง 150.34-205.00 คะแนน
หมายถึง คุณภาพการดูแลไม่ดี โดยมีคู่มือ แบบสังเกต
คุณภาพการดูแล และมีการก�าหนดรายละเอียดของ
คุณภาพการดูแลในแต่ละด้าน และก�าหนดเกณฑ์การ
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ให้คะแนนคุณภาพ การดูแลในแต่ละระดับ ในการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยน�าไปหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค ได้เท่ากับ .87 และได้คา่ ความเชือ่
มั่นของเครื่องมือแบบความสอดคล้องภายในของแบบ
สังเกตคุณภาพในการดูแลรายด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านร่างกาย ด้านการดูแลทางการแพทย์ และด้านจิตใจ
เท่ากับ 0.89, 0.78, 0.83 และ 0.90 ตามล�าดับ
3. แบบสอบถามความสามารถในการดูแลของ
ภักดีพรม (Pukdeeprom, 2005) ซึ่งเป็นข้อค�าถามที่มี
ความหมายทั้งในทางบวกและทางลบ ประกอบด้วยข้อ
ค�าถามจ�านวน 14 ข้อ โดยให้ผู้ตอบเลือก มาตรที่ตรง
กับสภาพที่แท้จริงของตนเองมากที่สุด ลักษณะแบบ
วัดเป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ
ได้แก่ ตรงกับตัวท่านมากที่สุด ตรงกับตัวท่านมาก ตรง
กับตัวท่านปานกลาง ตรงกับตัวท่านน้อย และไม่ตรง
กับตัวท่านเลย โดยช่วงคะแนน 14.00-32.67 หมายถึง
ความสามารถในการดูแล ไม่ดี 33.68-51.35 คะแนน
หมายถึง ความสามารถในการดูแลปานกลาง 51.3651.70.00 คะแนน หมายถึง ความสามารถในการดูแล
ดี และในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยน�าไปหาค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้ สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค ได้เท่ากับ .92
4. แบบสอบถามมุมมองด้านบวกในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของแผนคง (Pankong, 2016)
ซึ่ ง เป็ น ข้ อ ค� า ถามที่ มี ค วามหมายในทางบวกทั้ ง หมด
ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน 9 ข้อ โดยให้ผู้ตอบ
เลือกมาตรที่ตรงกับสภาพที่แท้จริงของตนเองมากที่สุด
ลักษณะแบบวัดเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating
scale) 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยน้อย
เฉย ๆ ไม่เห็นด้วยน้อย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยช่วง
คะแนน 9.00-21.00 คะแนน หมายถึง มุมมองด้านบวก
ในการดูแลไม่ดี 21.01-30.00 คะแนน หมายถึง มุมมอง
ด้านบวกในการดูแลปานกลาง 30.01-45.00 คะแนน
หมายถึง มุมมองด้านบวกในการดูแลดี และในการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยน�าไปหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค ได้เท่ากับ .80
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ในการยุติการเข้าร่วมการวิจัยโดยไม่มีผลกระทบใด ๆ
ต่อกลุ่มตัวอย่าง ให้กลุ่มตัวอย่างเซ็นยินยอมเข้าร่วม
การวิจัย พร้อมทั้งชี้แจ้งให้ทราบว่าข้อมูลส่วนตัวของ
กลุ่มตัวอย่างจะเก็บไว้เป็นความลับ การรายงานผลการ
ศึกษาจะเป็นเพียงข้อมูลวิเคราะห์โดยรวมเท่านั้น ไม่มี
การระบุชื่อ รวมทั้งไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และข้อมูล
ในแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
และจะถูกท�าลายโดยผู้วิจัยเมื่อเสร็จสิ้นการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้ วิจั ย ด� า เนินการเก็บ รวบรวมข้อมูลโดยมีขั้น
ตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยน�าหนังสือจากคณบดี มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ถึงนายแพทย์สาธารณสุขนครพพนมผ่าน
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน
จังหวัดนครพนม และขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การด�าเนินการวิจัย
2. จัดท�าคู่มือการสังเกตคุณภาพการดูแล เพื่อ
ชี้แจงการใช้แบบสังเกตคุณภาพการดูแลให้ผู้ช่วยวิจัย
ทราบก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล และเตรียมผู้ช่วยวิจัย
3. หลั ง ได้ รั บ อนุ ญ าตในการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างตามรายชื่อ และที่
อยู ่ ที่ ต รงตามคุ ณ สมบั ติ ที่ ก� า หนดไว้ จากนั้ น แนะน� า
ตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้เวลาประมาณ 60 นาที
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สถิติพรรณา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
2. ข้อมูลคุณภาพการดูแล ความสามารถในการ
ดูแล และมุมมองด้านบวกในการดูแล วิเคราะห์ดว้ ยสถิติ
พรรณา คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ
ในการดูแลกับคุณภาพการดูแลโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์
เพียร์สัน (Pearson product moment correlation)
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมุมมองด้านบวก
ในการดูแลกับคุณภาพการดูแลโดยสถิติสหสัมพันของ
สเปียร์แมน (Spearman rank correlation) และ
แปลผลค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามเกณฑ์ของ
โคเฮน (Cohen, 1988) คือ r=0.01-0.29 มีความสัมพันธ์
ในระดับต�่า, r=0.30-0.49 มีความสัมพันธ์ในระดับปาน
กลาง และ r=0.50-1.00 มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไป ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมีอายุ
เฉลี่ย 79.14 ปี (S.D.=10.81) โดยมีอายุ 80 ปีขึ้นไป
มากทีส่ ดุ ร้อยละ 47.7 เป็นเพศหญิงร้อยละ 60.2 นับถือ
ศาสนาพุทธร้อยละ 98.9 จบการศึกษาระดับประถม
ศึกษาร้อยละ 62.5 มีสถานภาพหม้ายร้อยละ 61.4 มีโรค
ประจ�าตัวมากถึงร้อยละ 86.4 ส่วนใหญ่เป็นโรคความดัน
โลหิตสูง และโรคอัมพฤกษ์หรืออัมพาตร้อยละ 72.4 และ
55.3 ตามล�าดับ และได้รับรักษาโดยการรับยาร้อยละ
95.5 ใช้สิทธิบัตรผู้สูงอายุในการรักษาร้อยละ 72.7 เข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพต�าบลร้อยละ 93.2 และ 38.6 ตามล�าดับ
และร้อยละ 48.9 อาศัยอยู่กับบุตรและหลาน มีรายได้
จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 92.0 แต่ร้อยละ
71.6ไม่มีเงินออม มีโรคประจ�าตัวร้อยละ 86.4 โดยส่วน
ใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง และโรคอัมพฤกษ์หรือ
อัมพาตร้อยละ 72.4 และ 55.3 ตามล�าดับ และใช้สิทธิ
บัตรทองหรือบัตรผู้สูงอายุในการรักษาร้อยละ 72.7 ใช้
บริการในโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพต�าบลร้อยละ 93.2 และ 38.6 ตามล�าดับ และมี
ระยะเวลาของภาวะพึ่งพิงเฉลี่ย 4.13 ปี (S.D.=3.99)
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ความสามารถในการดูแล มุ มมองด้านบวกในการดูแล และคุณภาพการดูแลผู ้สูงอายุ ท่ีมีภาวะพึ่งพิง

โดยมีเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี มากถึงร้อยละ 78.4
และมีระดับการพึง่ พิงทัง้ หมดและพึง่ พิงมากจ�านวนใกล้
เคียงกันร้อยละ 43.2 และ 56.8 ตามล�าดับ
ผู้ดูแลมีอายุเฉลี่ย 52.02 ปี (S.D. = 13.15) โดย
มีอายุน้อยกว่า 60 ปี ร้อยละ 71.6 ซึ่งร้อยละ 73.9 เป็น
เพศหญิง นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 97.7 จบการศึกษา
ต�่ากว่าประถมศึกษาร้อยละ 59.1 มีสถานภาพสมรสคู่
ร้อยละ 63.6 ไม่ได้ประกอบอาชีพร้อยละ 31.8 รองลง
มาคือ ประกอบอาชีพค้าขายร้อยละ 22.7 อาศัยอยู่กับ
คู่สมรสและบุตรร้อยละ 52.4 มีรายได้มากกว่า 2,500
บาท/เดือน ร้อยละ 59.1 มีรายได้เพียงพอร้อยละ 85.2
มีโรคประจ�าตัวร้อยละ 41.1 ซึ่งเป็นโรคความดันโลหิต
สูงมากที่สุด ร้อยละ 21.9 รองลงมาคือ โรคเบาหวาน
และโรคไขมันในเลือดสูงร้อยละ 12.3 และ 8.2 ตาม

ล�าดับ และมีระยะเวลาในการดูแลผูส้ งู อายุเฉลีย่ 3.96 ปี
(S.D. = 3.98) ซึ่งมีระยะเวลาในการดูแลน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 5 ปีมากที่สุดร้อยละ 79.5 โดยกิจกรรมการดูแล
คือ การท�าความสะอาดร่างกายร้อยละ 100 รองลงมา
คือ การให้การช่วยเหลือให้ได้รับยาร้อยละ 95.5 ซึ่ง
ผู้ดูแลมีความสัมพันธ์เป็นบุตรของผู้สูงอายุร้อยละ 52.3
และเป็นคู่สมรสร้อยละ 23.9
2. คะแนนความสามารถในการดูแล มุมมอง
ด้านบวกในการดูแล และคุณภาพการดูแลโดยรวมและ
รายด้าน พบว่า คะแนนความสามารถในการดูแลและ
คะแนนมุมมองด้านบวกในการดูแลอยู่ในระดับดี ส่วน
คะแนนคุณภาพการดูแลโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับดีที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับของคะแนนความสามารถในการดูแล มุมมองด้านบวกในการ
ดูแล และคะแนนคุณภาพการดูแลโดยรวมและรายด้าน
ตัวแปร
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับ
ความสามารถในการดูแล
58.50
6.84
ดี
มุมมองด้านบวกในการดูแล
42.69
3.52
ดี
คุณภาพการดูแลโดยรวม
65.69
15.71
ดีที่สุด
ด้านสิ่งแวดล้อม
23.86
6.85
ดีที่สุด
ด้านร่างกาย
15.05
4.17
ดีที่สุด
ด้านการดูแลทางการแพทย์
8.20
2.90
ดีที่สุด
ด้านจิตใจ
18.58
5.20
ดีที่สุด
3. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการ
ดูแล มุมมองด้านบวกในการดูแล กับคุณภาพการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พบว่า ความสามารถในการ
ดูแลของกลุม่ ตัวอย่างมีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพ
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การดูแล r=-0.443 และ p-value=0.000 ส่วนมุมมอง
ด้านบวกในการดูแลของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์
ทางลบกับคุณภาพการดูแล r=-0.345 และ p=0.001
ดังในตารางที่ 2

Care Ability, Positive Aspects of Caregiving and Quality of Care for Dependent Older Persons

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูแลมุมมองด้านบวกในการดูแลกับ
คุณภาพการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (n = 88)
คุณภาพการดูแล
ตัวแปร
r
p-value
ความสามารถในการดูแล
-0.443
0.000
มุมมองด้านบวกในการดูแล
-0.345
0.001
การอภิปรายผล
ผลการศึกษา พบว่า ความสามารถในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงร้อยละ 73.9 ซึ่งวัฒนธรรมของสังคมไทยที่ถือให้
เพศหญิงเป็นผูร้ บั ผิดชอบงานบ้าน และดูแลสุขภาพของ
สมาชิกในครอบครัว ส่วนเพศชายเป็นผู้ท�างานเพื่อหา
รายได้ ประกอบกับพื้นฐานความเชื่อทางสังคมและการ
ปลูกฝังค่านิยมทางวัฒนธรรมทีค่ าดหวังให้เพศหญิงต้อง
ท�าหน้าที่ในการดูแล (Yodpet et al., 2009) นอกจาก
นั้นผู้ดูแลส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี ร้อยละ 71.6
ถือว่าเป็นช่วงวัยกลางคน และมีการพัฒนาวุฒิภาวะ
สูง ตลอดจนมีความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ทั้งชีวิต
ส่วนตัว และการท�างาน รวมทั้งมีหน้าที่ดูแลครอบครัว
ท�าให้ความสามารถในการดูแลยังดีอยู่ อีกทั้งผู้ดูแลที่
ไม่มีคู่อาจไม่มีภาระที่ต้องดูแลเท่ากับคนที่มีคู่หรือมี
ครอบครัว ท�าให้มเี วลาในการดูแลผูส้ งู อายุได้อย่างเต็มที่
ตลอดจนสามารถดูแลผูส้ งู อายุได้อย่างเหมาะสมในทุก ๆ
ด้าน และผู้ดูแลมากกว่าครึ่งไม่มีโรคประจ�าตัว (ร้อยละ
58.9) ซึ่งการไม่มี โรคประจ�าตัวบ่งบอกถึงการที่บุคคล
มีความสมบูรณ์แข็งแรง และสามารถท�าหน้าที่การดูแล
ได้อย่างเต็มความสามารถ ดังการศึกษาปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กบั ความสามารถของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือด
สมองของประกอบพร ทิมทอง และคณะ (Timtong
et al., 2008) พบว่า ภาวะสุขภาพของผู้ดูแลมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนั้นยังพบว่า ร้อยละ 40.9 ของกลุ่มตัวอย่าง

ได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษา ซึ่งการได้รับ
การศึกษาจะท�าให้บุคคลสามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ
และมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแล (Orem, 1995) สามารถ
อธิบายได้ว่า บุคคลที่ได้รับการศึกษา สามารถอ่านออก
เขียนได้ จะสามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาทักษะในการ
ดูแล และมีความรู้ความเข้าใจในการดูแล ท�าให้มีความ
สามารถในการดูแลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งหากมีระยะเวลา
ในการดูแลที่ยาวนานอาจเป็นการฝกฝนการดูแล ท�าให้
ผู้ดูแลมีประสบการณ์ในการดูแล และสามารถให้การ
ดูแลได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถปรับบทบาทใน
การดูแลได้ อย่างเหมาะสม และเกิดความช�านาญใน
การปฏิบัติกิจกรรมการดูแล (Chewayaphan, 2002;
Orem, 2001) โดยในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ร้อยละ
20.5 มีระยะเวลาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
มากกว่า 5 ปี ดังนั้นผู้แลส่วนใหญ่จึงมีความสามารถ
ในการดูแลอยู่ในระดับดี ดังการศึกษาปัจจัยคัดสรรที่
มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะสมองเสื่อมของเตือนใจ ภักดีพรหม (Pakdeeprom, 2005) พบว่า ระยะเวลาในการดูแลของผู้ดูแล
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมของผู้ดูแลอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้ดูแลร้อยละ 59.1 มีรายได้
มากกว่า 2,500 บาท/เดือน โดยรวมแล้วมีรายได้เพียง
พอร้อยละ 85.2 จึงท�าให้มีความสามารถในการตอบ
สนองต่อความต้องการการดูแลได้ดี
ส่ ว นมุ ม มองด้ า นบวกในการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ มี
ภาวะพึง่ พิงของกลุม่ ตัวอย่างโดยรวมอยูใ่ นระดับดี แสดง
ให้เห็นว่า ผู้ดูแลมีแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มี
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ภาวะพึ่งพิงว่าเป็นสิ่งที่ควรกระท�า ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
กลุ่มผู้ดูแลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 97.7) นับถือศาสนาพุทธ
ซึง่ ศาสนามีอทิ ธิพลในการก�าหนดความเชือ่ ค่านิยม และ
พฤติกรรมอันเป็นแบบวิถีชีวิตของบุคคลในสังคม เป็น
สิ่งยึดเหนี่ยวและหล่อหลอมให้รู้จักกตัญูกตเวทีต่อ
ผูม้ พี ระคุณ ท�าให้มคี วามพึงพอใจทีจ่ ะให้การดูแลโดยไม่
คิดถึงผลตอบแทน (Kulhara et al., 2012) ดังเช่นการ
ศึกษามุมมองด้านบวกในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ โดย
เป็นการศึกษาความแตกต่างในเชื้อชาติของรอฟฟ์ และ
คณะ (Roff et al., 2004) พบว่า ชาวอเมริกันผิวสีด�าที่
มีความเคร่งครัดในศาสนามากกว่าชาวอเมริกนั ผิวสีขาว
มีมุมมองด้านบวกในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์สูงกว่า
นอกจากนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู้ดูแลส่วนใหญ่เป็นบุตร
ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งมีความตั้งใจที่จะดูแล
ผู้สูงอายุให้ดีที่สุด และเห็นว่าการให้การดูแลท�าให้เกิด
ความเพลิดเพลิน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการดูแล
ท�าให้เกิดความสุขใจและได้รบั ผลประโยชน์ ถึงแม้วา่ การ
ดูแลจะก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ นอกจากนีย้ งั เป็น
โอกาสอันดีที่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและ
กันมากขึ้น ตลอดจนท�าให้ผู้สูงอายุมีความสุขทางใจที่
เห็นลูกหลานแสดงการตอบแทนโดยการดูแล (Kramer,
1997) ดังการศึกษามุมมองด้านบวกในการดูแลของ
ครอบครัวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของซานเซสอิซแควร์
โดและคณะ (Sánchez-Izquierdo et al., 2015) พบว่า
ความพึงพอใจในการดูแลขึน้ อยูก่ บั สัมพันธภาพระหว่าง
ผูด้ แู ลกับผูส้ งู อายุ และถ้าสัมพันธภาพระหว่างผูด้ แู ลกับ
ผู้สูงอายุไม่ดีจะท�าให้เกิดปัญหาในการดูแล
การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า บุคคลที่อยู่ใน
ครอบครัวเดียวกัน มีความรักความผูกพันกัน ท�าให้มี
มุมมองด้านบวกในการดูแล มีความตั้งใจที่จะดูแลเพื่อ
ตอบแทนพระคุณบุพการี และถือเป็น การสร้างบุญกุศล
โดยไม่คดิ ผลตอบแทน อีกทัง้ มุมมองด้านบวกในการดูแล
ยังท�าให้มกี ารพัฒนาความสามารถในการดูแลให้ดยี งิ่ ขึน้
และส่งผลให้การดูแลมีคุณภาพตามมา
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ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้
ด้านการปฏิบัติการพยาบาล
บุคลากรทางด้านสุขภาพสามารถน�าผลการวิจัย
ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการให้การดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยการปรับปรุงคุณภาพการ
ดูแลต้องค�านึงถึงการพัฒนาความสามารถในการดูแล
และมุมมองด้านบวกในการดูแลของผู้ดูแล
ด้านการศึกษาพยาบาล
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน
วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้
ตระหนักถึงความส�าคัญของการให้การพยาบาลผูส้ งู อายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนอย่างมีคุณภาพ
ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเกือบ 2 ใน 3
เป็นผู้ดูแลที่อายุน้อยกว่า 60 ปี ดังนั้นผลการศึกษาคือ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการดูแลอาจมีความ
แตกต่างจากกลุ่มผู้ดูแลที่อายุมากกว่า 60 ปี จึงควรมี
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการดูแล
ในกลุ่มผู้ดูแลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาในผู ้ ดู แ ล
ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงในชุมชนเมือง ควรศึกษาในผูด้ แู ล
ในชุมชนชนบท เพือ่ ศึกษาหาความแตกต่างของคุณภาพ
การดูแล และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
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