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วิธีการศึกษา : การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ศึกษาในประชากรผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลสนามชัย จ�ำนวน 1,800 คน ค�ำนวณได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 110 คน โดยใช้โปรแกรม
power analysis ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% effect size 0.3 แบบสอบถามที่ใช้สร้างจากแนวคิดทฤษฎีสิ่งที่ต้องการ
จ�ำเป็นของ Roth ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 วิเคราะห์ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ด้วยค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา  : พบว่า ผูส้ งู อายุเป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.5 มีอายุอยูใ่ นช่วง 60-65 ปี ร้อยละ 30.9 มีสถานสมรส
ร้อยละ 59.1 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 79.1 และไม่ได้ประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่มีโรคประจ�ำตัว
ร้อยละ 65.4 พบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด ร้อยละ 32.7 ปัญหาของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุไม่มีปัญหา
ในการดูแลตนเองด้านร่างกาย ความต้องการและความสามารถในการดูแลตนเองด้านร่างกาย เรือ่ ง การอาบน�ำ้ การใช้
ห้องส้วม การแต่งกาย การรับประทานอาหาร การลุกจากเตียง การเดิน การทรงตัว และการรับประทานยา ในระดับมาก
(M = 3.83 SD = 1.08) ปัญหาในการดูแลตนเองด้านอารมณ์ ของผู้สูงอายุ โดยรวม และรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง
(M = 2.65 ถึง 3.10) ยกเว้น เรื่องการมีการขัดแย้งกับผู้ที่ดูแลใกล้ชิด และการมีการขัดแย้งกับสมาชิกในครอบครัว
ที่เป็นปัญหาในระดับน้อย (M = 2.26 และ 2.31) ส่วนด้านคุณค่าในตนเองพบว่า ปัญหาโดยรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับน้อย (M = 1.24 ถึง 2.33) ยกเว้น เรือ่ ง ความรุส้ กึ เศร้าหมองไม่มคี วามสุข รูส้ กึ ว่าตนเองเป็นภาระของคนรอบข้าง
รู้สึกไม่มีใครรักหรือให้ความเคารพ และรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถสั่งสอนบุตรหลานได้ ที่พบว่าเป็นปัญหาในระดับ
กลาง (M = 2.34 ถึง 2.56)

49

นิพนธ์ต้นฉบับ Original Article

วารสารแพทย์เขต 4-5
ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2564

Region 4-5 Medical Journal
Vol. 40 No. 2 April-June 2021

230

Problems and Need of the Elderly in the Community
Tambon Sanamchai, Amphoe Mueang, Suphan Buri

สรุป : ให้พยาบาลชุมชนควรมีการประเมินปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ เพื่อจะได้วางแผนแก้ไข
ปัญหาได้ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุ
ค�ำส�ำคัญ : ผู้สูงอายุ ความต้องการของผู้สูงอายุ
วารสารแพทย์เขต 4-5 2564 ; 40(2) : 229-239.

Abstract

Objective: The aim was to analyze problems and need of the elderly in Tambon Sanamchai,
Amphoe Mueang, Suphanburi.
Methods: In this descriptive research, the participants were people aged 60 or over living in
the area. A total of 110 were selected randomly into 1,800 people using a power analysis program
at 95% confidence level, effect size 0.3 Data collection was undertaken between March and June
2020. A questionnaire based on Roth’s concept, 1977 was used as a research tool. Data were
analyzed by frequency, percentage, mean, and standard deviation.
Results: The results showed that 62.5% of the elderly were female, 30.9% were 60-65
years old, 59.1% had married couples at 79.1% graduated in primary education, and 79.1% were
unemployed. Sixty-five percent of them had underlying diseases; mostly, hypertension was found
at 32.7% about poblem of the elderly, It was found that the elderly had no problem in taking
care of themselves physically. The need and abilities to take care of their bodies in bathing, using
the toilet, dressing, eating, getting out of bed, walking / balancing, and taking medication were at
a high level (M = 3.83 SD = 1.08). Problems about taking care of emotional self of the elderly as
a whole and each item were at a moderate level (M = 2.65 to 3.10), except for having conflicts
with close caregivers and having conflicts with other family members which were at a low level
(M = 2.26 and 2.31). About the self-worth, the overall problems and individual issues were at a low
level (M = 1.24 to 2.33) except for feeling sad and unhappy, feeling of being a burden on others,
feeling unloved or respected, and feeling unable to teach their children which were found to be
at the intermediate level (M = 2.34 to 2.56).
Conclusion: The researcher recommends that community nurses should assess problems
and need of the elderly in order to plan solutions to meet the needs of them.
Keywords : elderly , need of the elderly
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บทน�ำ

สังคมประเทศไทย ปัจจุบันมีการเปลี่ยนเป็น
สังคมที่คนมีอายุยืนยาวขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มจ�ำนวน
ประชากรผู้สูงอายุมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี จากผลการ
ส�ำรวจของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ 4 ครั้งที่ผ่านมาพบ
ว่า ประเทศไทยมีจำ� นวนและสัดส่วนของผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในปี 2537 มีจ�ำนวนผู้สูง
อายุคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศ และ
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.4, ร้อยละ 10.7 และร้อยละ 12.2
ในปี 2545, 2550 และ2554 ตามล�ำดับ ผลการส�ำรวจ
ปี 2562 พบว่ามีจำ� นวนผูส้ งู อายุทงั้ สิน้ 11,136,059 คน
เป็นชาย 4,920,812 และหญิง 6,265,762 คน หรือ
คิดเป็นชายร้อยละ 44.19 และหญิงร้อยละ 55.81 ของ
ผู้สูงอายุทั้งหมด1 จังหวัดสุพรรณบุรี มีจ�ำนวนผู้สูงอายุ
109,241 คน ในเขตอ� ำ เภอเมื อ งมี จ� ำ นวนผู ้ สู ง อายุ
ทั้ ง สิ้ น 17,696 คน และในส่ ว นรั บ ผิ ด ชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลสนามชัยมีจำ� นวนผูส้ งู
อายุทั้งสิ้น 1,800 คน2
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม
ดังกล่าว ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่อยูบ่ า้ นโดยไม่มลี กู หลานคอย
ดูแล เนื่องจากคนหนุ่มสาวต้องเข้าไปท�ำงานในเมือง
จากการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุท�ำให้มีการดูแลผู้สูงอายุ
และมีการสวัสดิการผู้สูงอายุมากขึ้น ทั้งในระดับครอบ
ครอบครั ว ชุ ม ชน และระดั บ ประเทศ ที่ ผ ่ า นมารั ฐ
ได้สร้างหลักประกัน ด้านเศรษฐกิจแก่ผู้สูงอายุมาก
ขึ้น ในรูปแบบของกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาจ การประกัน
สังคม และโครงการเบี้ยยังชีพ จ�ำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่ม
ขึ้นจะเป็นประเด็นส�ำคัญที่จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม และยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคน ดังนั้น
ชุมชน สังคม และองค์กรต่างๆ เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะเป็นองค์กรที่บทบาทส�ำคัญในการที่จะ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้สูงอายุ แม้ว่ารัฐบาลได้
ก�ำหนดนโยบายด้านการดูแลผู้สูงอายุด้วยการพัฒนา
ระบบโครงสร้ า งบริ การสัง คม เพื่อการสนับ สนุนให้
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ผูส้ งู อายุมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทย
ยังให้ความส�ำคัญกับระบบครอบครัวในการดูแลผูส้ งู อายุ
มีการคาดการณ์ว่าเครือข่ายทางสังคมระดับครอบครัว
และเครือญาติจะมีข้อจ�ำกัดในการดูแลผู้สูงอายุท่ีเพิ่ม
ขึ้นในอนาคต แนวคิดการใช้ชุมชนเป็นพื้นฐานหลัก3
จึงเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทั้งนี้เพราะชุมชนจะเป็น
ผู้ให้การสนับสนุนด้านบุคลากร ทรัพยากรและองค์
ความรู้ ซึง่ เครือข่ายทางสังคมระดับชุมชนทีม่ บี ทบาทต่อ
การดูแลผู้สูงอายุ คือ เพื่อน เพื่อนบ้าน ผู้น�ำชุมชน
กลุ่มและสมาคมต่างๆ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องศึกษา
สภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน
ต�ำบลสนามชัย อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อน�ำ
ไปสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุด้วยการสร้างความเข้ม
แข็งของระบบ ชุมชนแบบบูรณาการ ที่จะสามารถเอื้อ
และสนับสนุนชุมชนมีการดูแลกันและกัน ให้เกิดขึ้นซึ่ง
ต้องการพัฒนาองค์ความรู้ในการอธิบายระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชนขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ป ั จ จุ บั น และ
ปัญหาของผูส้ งู อายุในชุมชน ต�ำบลสนามชัย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
2. ศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน
ต�ำบลสนามชัย อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิจัยเรื่องนี้ ใช้กรอบแนวคิดตามทฤษฎีสิ่งที่
ต้องการจ�ำเป็นของ Roth, 19774 ความต้องการจ�ำเป็น
คือ สิ่งที่ถือว่าเป็นความต้องการจ�ำเป็น มีคุณลักษณะ 2
ประการ คือ คุณลักษณะประการแรก “อะไรก็ตามทีห่ าก
ได้มาแล้วก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก สิง่ นัน้ ถือว่าเป็น
ความต้องการจ�ำเป็น” และคุณลักษณะประการที่สอง
“อะไรก็ตามที่หากไม่ได้รับแล้วจะก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่
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พึงประสงค์ สิ่งนั้นถือว่าเป็นความต้องการจ�ำเป็น” เช่น
กัน นิยามที่เป็นส่วนขยายนี้ สามารถวิเคราะห์ความ
ต้องการจ�ำเป็นได้ว่า คือ สิ่งที่น�ำไปใช้ในทางแก้ปัญหา
หรือสิ่งที่ท�ำให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้

วิธีการศึกษา

ค�ำถามการวิจัย
1. สถานการณ์ปัจจุบันของการดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชนตำ�บลสนามชัย อำ�เภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นอย่างไร
2. ความต้องการของผูส้ งู อายุในชุมชน ตำ�บล
สนามชัย อำ�เภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอย่างไร
นิยามตัวแปร
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลทั้งชายหญิงที่มีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษาที่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ อ่านออก เขียนหนังสือได้
ปัญหาของผู้สูงอายุ หมายถึง สิ่งที่ผู้สูงอายุมี
ความรูส้ กึ ว่า เป็นอุปสรรคในการด�ำรงชีวติ ประกอบด้วย
4 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านการคิด
3) ด้านสังคม และ 4) ด้านคุณค่าของตนเอง
ความต้องการของผู้สูงอายุ หมายถึง สิ่งที่
ผู ้ สู ง อายุ มี ค วามรู ้ สึ ก ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ หรือเป็น
สิ่งที่ต้องการได้รับจากการดูแล
ความสามารถในการดู แ ลตนเอง หมายถึ ง
สิ่งที่ผู้สูงอายุรับรู้ว่าตนเองสามารถปฏิบัติได้ เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ
1) ด้ า นความพร้ อ มทางร่ า งกาย 2) ด้ า นความรู ้
3) ด้านสิง่ สนับสนุน 4) ด้านความร่วมมือ/ความช่วยเหลือ
และ 5) ด้านระยะเวลา
วิธดี ำ� เนินการวิจยั ระเบียบวิธวี จิ ยั การวิจยั เชิงพรรณนา
( descriptive research)
การวิจัยนี้มีขอบเขตการวิจัยใน 2 ประเด็น
หลักดังนี้
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1. ขอบเขตเชิงเนื้อหา ผู้วิจัยกำ�หนดขอบเขต
ในการศึกษาเชิงเนื้อหา คือ เป็นการศึกษาสภาพปัญหา
และความต้องการของผูส้ งู อายุในชุมชน ตำ�บลสนามชัย
อำ�เภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. ขอบเขตเชิงประชากร ประชากรในการ
วิ จั ย เป็ น การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาสภาพปั ญ หาและ
ความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน ตำ�บลสนามชัย
อำ�เภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ระยะเวลาในการด�ำเนินการ
วิจัย ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน
2563
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรผู้ สู ง อายุ ใ นเขตรั บ ผิ ด ชอบโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลสนามชัย จำ�นวน 1,800 คน
คำ�นวณได้ ข นาดตั ว อย่ า งเท่ า กั บ 110 คน โดยใช้
โปรแกรม power analysis ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
effect size 0.3
ผู้ วิ จั ย สุ่ ม อย่ า งง่ า ยตามเกณฑ์ ได้ จำ�นวน
ผู้สูงอายุ จำ�นวน 110 คน
เกณฑ์ผสู้ งู อายุ บุคคลทัง้ ชายหญิงทีม่ อี ายุตงั้ แต่
60 ปีขนึ้ ไป ทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีศ่ กึ ษาทีส่ ามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ อ่านออก เขียนหนังสือได้
เกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria)
ดังต่อไปนี้
- ผู้สูงอายุ บุคคลทั้งชายหญิงที่มีอายุตั้งแต่
60 ปี ขึ้นไป
- อาศัยอยู่ในเขตตำ�บลสนามชัย อำ�เภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
- สามารถช่ ว ยเหลื อ ตั ว เองได้ อ่ า นออก
เขียนหนังสือได้
- สามารถให้ขอ้ มูลได้และเต็มใจทีจ่ ะให้ขอ้ มูล
เกณฑ์การคัดออก (exclusion criteria)
ดังต่อไปนี้
- ผู้สูงอายุที่ไม่เต็มใจให้ข้อมูล
- ผู้สูงอายุที่ต้องการออกจากการวิจัย
52
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ดำ�เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล โดยการใช้
แบบสอบถาม
ขั้นตอนการด�ำเนินงานวิจัย
1. ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ตำ�บลสนามชัย อำ�เภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
2. สำ�รวจข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม และ
การวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบนั ของผูส้ งู อายุในชุมชน
ตำ�บลสนามชัย อำ�เภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงาน
วิจัยครั้งนี้ คือ
1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ
ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
2. แบบสอบถามปัญหา ความต้องการและ
ความสามารถในการดูแลของผู้สูงอายุ เป็นข้อคำ�ถาม
แบบมาตราประเมินค่า 5 ระดับ ดังนี้
มากที่สุด หมายถึ ง ข้ อ ความนั้ น ตรงกั บ
ความรู้สึกมากที่สุด
มาก		 หมายถึ ง ข้ อ ความนั้ น ตรงกั บ
ความรู้สึกมาก
ปานกลาง หมายถึง ข้อความนั้นค่อนข้างตรง
กับความรู้สึก
น้อย		 หมายถึ ง ข้ อ ความนั้ น ตรงกั บ
ความรู้สึกน้อย
น้อยที่สุด หมายถึ ง ข้ อ ความนั้ น ตรงกั บ
ความรู้สึกน้อยที่สุด
การแปรผล
ค่าเฉลี่ย 1.00-2.33 หมายถึง ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
มีปัญหา ความต้องการและความสามารถในการดูแล
ของผู้สูงอายุน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.34-3.66 หมายถึง ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
มีปญ
ั หา ความต้องการและความสามารถในการดูแลของ
ผู้สูงอายุปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.67-5.00 หมายถึง ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
มีปัญหา ความต้องการและความสามารถในการดูแล
ของผู้สูงอายุมาก
53
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้ วิ จั ย นำ�แบบสอบถามไปหาคุ ณ ภาพของ
เครือ่ งมือ โดยการหาค่าความตรงเชิงเนือ้ หาและค่าความ
เชื่อมั่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1		การหาความตรงเชิงเนื้อหา ผู้วิจัยได้
นำ�แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน
3 คน คือ พยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 2 ท่าน ซึ่ง
เป็นผู้มีความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูง
อายุ และผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 1 ท่าน ตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งด้ า นโครงสร้ า งเนื้ อ หาและภาษาที่ ใช้
พิจารณาค่าความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม โดย
นำ�คะแนนที่ได้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคำ�ถามกับตัวแปรด้วยการคำ�นวณค่า IOC (index
of item objective congruence) ค่า IOC เท่ากับ
0.6 - 1 แล้วนำ�ข้อคำ�ถามมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญก่อนนำ�ไปทดลองใช้
2.2		การหาค่ า ความเที่ ย ง ผู้ วิ จั ย นำ�
แบบสอบถามไปทดลองใช้ กั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ม่ ใช่ ก ลุ่ ม
ตัวอย่าง จำ�นวน 30 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่ อ งมื อ แล้ ว หาค่ า ความเที่ ย งของเครื่ อ งมื อ โดย
การคำ�นวณหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ .85
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปและแบบสอบถามปั ญ หาและ
ความต้องการของผู้สูงอายุ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
คอมพิวเตอร์ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ใบพิทักษ์สิทธิผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาน�ำโครงร่างวิจัยผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สุพรรณบุรี เลขที่ 030/2563 และผู้ศึกษาแนะน�ำตัว
กับกลุ่มตัวอย่าง ชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการ
รวบรวมข้อมูล พร้อมทัง้ ขอความร่วมมือในการศึกษา ให้
กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูต้ ดั สินใจและชีแ้ จงให้ทราบว่า หากเข้า
ร่วมการศึกษาแล้วสามารถออกจากการศึกษาได้ตลอด
เวลา โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง หากมี
ข้อสงสัยสามารถถามได้ตลอดเวลา ข้อมูลที่ได้จากกลุ่ม
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ตัวอย่าง น�ำมาใช้เฉพาะการศึกษาครัง้ นีเ้ ท่านัน้ การเก็บ
ข้อมูลเป็นความลับ การเสนอข้อมูลท�ำในภาพรวมและ
น�ำไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการเท่านั้น ขั้นตอนและ
วิธีการในการศึกษาครั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับกลุ่ม
ตัวอย่าง และค�ำนึงถึงกลุม่ ตัวอย่างโดยจะไม่รบกวนเวลา
พักผ่อนของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินดีเข้าร่วม
การศึกษา จึงจะด�ำเนินการรวบรวมข้อมูลต่อไป

ผลการศึกษา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ
ผูส้ งู อายุในการศึกษาครัง้ นี้ รวมทัง้ สิน้ 110 คน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.5 มีอายุอยู่ในช่วง
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60-65 ปี รองลงมา คือ 66-70 ปี และ71-75 ปี
ร้อยละ 30.9 22.7 และ 21.8 ตามล�ำดับ มีสถานภาพ
สมรส ร้อยละ 59.1 จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 79.1 และปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพแล้ว
ร้อยละ 49.1 นับถือศาสนาพุทธ ในส่วนของภาวะ
สุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มีโรคประจ�ำตัว ร้อยละ 65.4
พบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด ร้อยละ 32.7
มีระยะเวลาการเจ็บป่วยอยู่ในช่วง 3-5 ปี ร้อยละ 34.5
และได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 77.2
มีจ�ำนวน และร้อยละของข้อมูลทั่วไป ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
โรคประจ�ำตัว

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ (n=110)
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
60-65 ปี
66-70 ปี
71-75 ปี
76-80 ปี
81-85 ปี
> 85 ปี
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่าร้าง
หม้าย
ระดับการศึกษา
ไม่ได้ศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี

ข้อมูลทั่วไป

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

41
69

37.5
62.5

34
25
24
14
8
5

30.9
22.7
21.8
12.7
7.4
4.5

6
65
3
36

5.4
59.1
2.7
32.8

18
87
4
1

16.4
79.1
3.6
0.9
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ (n=110) (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง
เกษตรกรรม
ข้าราชการบ�ำนาญ
ค้าขาย
ศาสนา
พุทธ
โรคประจ�ำตัว
เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
หัวใจ
ไตวายเรื้อรัง
ภาวะไขมันในเลือดสูง
มากกว่า 1 โรคร่วมกัน
ไม่มีโรคประจ�ำตัว
ระยะเวลาที่เจ็บป่วย
น้อยกว่า 3 ปี
3-5 ปี
6-8 ปี
9-11 ปี
มากกว่า 11 ปี
ไม่ทราบระยะเวลาที่แน่นอน
การรักษาที่ได้รับ
รับการรักษาเมื่อมีอาการ
รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ปัญหา ความต้องการ และความสามารถใน
การดูแลตนเองด้านร่างกายของผู้สูงอายุ พบว่า ปัญหา
ของผู้สูงอายุ พบว่าทั้งโดยรวม และรายข้อ พบว่า
ผู ้ สู ง อายุ ไ ม่ มี ป ั ญ หาในการดู แ ลตนเองด้ า นร่ า งกาย
ความต้องการ และความสามารถในการดูแลตนเองด้าน
ร่างกายของผู้สูงอายุ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
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จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

54
20
30
3
3

49.1
18.2
27.3
2.7
2.7

110

100

13
36
2
1
10
10
38

11.8
32.7
1.8
0.9
9.1
9.1
34.6

18
38
12
16
15
11

16.4
34.6
11.9
14.5
13.6
10.0

24
86

22.8
77.2

ปานกลาง ยกเว้น เรื่อง การอาบน�้ำ การใช้ห้องส้วม
การแต่งกาย การรับประทานอาหาร การลุกออกจาก
เตียง การเดิน/การทรงตัว และการรับประทานยา
ที่มีความต้องการ และความสามารถในระดับปานกลาง
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ปัญหา ความต้องการ และความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
ด้านร่างกาย
การอาบน�้ำ
การใช้ห้องส้วม
การแต่งกาย
การเตรียม/การปรุงอาหาร
การจัดหาเสื้อผ้า/ของใช้
การรับประทานอาหาร
การลุกออกจากเตียง
การซื้อของใช้ส่วนตัว
การตัดผม/เล็บมือ-เท้า
การเดิน/การทรงตัว
การรับประทานยา
การซื้อยา/ติดต่อขอยาจาก
แพทย์/สถานีอนามัย
การท�ำความสะอาดเสื้อผ้า
การจัดบริเวณบ้าน/ท�ำความ
สะอาดบ้าน
การจัดห้องพัก/ที่นอน
การขับรถ/ถีบจักรยาน
ความสามารถ
ด้านร่างกายโดยรวม

M
SD
0.23
(1.77)
1.21
(1.79)
1.14
(1.73)
0.38
(1.91)
0.80
(1.83)
1.14
(1.72)
1.13
(1.75)
0.70
(1.79)
0.68
(1.80)
0.83
(1.81)
0.75
(1.73)
0.51
(1.87)
0.53
(1.83)
0.44
(1.86)
0.42
(1.86)
0
(2.16)
0.74
(1.53)

ปัญหา
แปลผล
ไม่เป็นปัญหา
ไม่เป็นปัญหา
ไม่เป็นปัญหา
ไม่เป็นปัญหา
ไม่เป็นปัญหา
ไม่เป็นปัญหา
ไม่เป็นปัญหา
ไม่เป็นปัญหา
ไม่เป็นปัญหา
ไม่เป็นปัญหา
ไม่เป็นปัญหา
ไม่เป็นปัญหา
ไม่เป็นปัญหา
ไม่เป็นปัญหา
ไม่เป็นปัญหา
ไม่เป็นปัญหา
ไม่เป็นปัญหา

ความต้องการ
M
แปลผล
SD
2.69
ปานกลาง
(1.29)
2.67
ปานกลาง
(1.31)
2.72
ปานกลาง
(1.30)
3.02
ปานกลาง
(1.23)
2.85
ปานกลาง
(1.23)
2.75
ปานกลาง
(1.28)
2.67
ปานกลาง
(1.24)
2.82
ปานกลาง
(1.22)
2.87
ปานกลาง
(1.22)
2.87
ปานกลาง
(1.25)
2.90
ปานกลาง
(1.28)
3.12
ปานกลาง
(1.30)
3.02
ปานกลาง
(1.24)
3.03
ปานกลาง
(1.24)
3.01
ปานกลาง
(1.26)
3.11
ปานกลาง
(1.51)
2.88
ปานกลาง
(1.09)

ความสามารถ

M
SD
3.92
(1.04)
3.88
(1.08)
3.86
(1.07)
3.40
(1.26)
3.65
(1.24)
3.89
(1.05)
3.80
(1.10)
3.52
(1.10)
3.55
(1.18)
3.70
(1.13)
3.75
(1.09)
3.63
(1.21)
3.55
(1.19)
3.47
(1.20)
3.43
(1.18)
3.11
(2.14)
3.62
(0.98)

แปลผล
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ปัญหาในการดูแลตนเองด้านอารมณ์ และด้าน
คุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ โดยรวม และรายข้ออยู่ใน
ระดับปานกลาง (M=2.65 ถึง 3.10) ยกเว้น เรื่องการมี
การขัดแย้งกับผู้ท่ีดูแลใกล้ชิด และการมีการขัดแย้งกับ
สมาชิกในครอบครัว ทีเ่ ป็นปัญหาในระดับน้อย (M=2.26
และ 2.31) ส่วนด้านคุณค่าในตนเองพบว่า ปัญหาโดย

สภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน
ต�ำบลสนามชัย อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

รวมและรายข้ออยู่ในระดับน้อย (M=1.24 ถึง 2.33)
ยกเว้น เรื่อง ความรุ้สึกเศร้าหมองไม่มีความสุข รู้สึกว่า
ตนเองเป็นภาระของคนรอบข้าง รู้สึกไม่มีใครรักหรือให้
ความเคารพ และรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถสั่งสอนบุตร
หลานได้ ที่พบว่าเป็นปัญหาในระดับกลาง (M=2.34
ถึง 2.56) ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ปัญหาในการดูแลตนเองด้านอารมณ์และด้านคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
ด้านอารมณ์ และการรับรู้
มีการขัดแย้งกับผู้ที่ดูแลใกล้ชิด
มีการขัดแย้งกับสมาชิกในครอบครัว
รู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับสภาพร่างกาย/การเจ็บป่วยของตน
รู้สึกโกรธ/หงุดหงิดง่าย
รู้สึกสับสน/หลงลืม/ความจ�ำไม่ค่อยดี
รู้สึกเหนื่อยง่าย
รู้สึกว่าไม่มีเงินใช้เพียงพอ
ด้านอารมณ์และการรับรู้โดยรวม
ด้านคุณค่าในตนเอง
รู้สึกเศร้าหมองไม่มีความสุข
รู้สึกว่าตัวเองเป้นภาระของคนรอบข้าง
รู้สึกไม่มีใครรัก/ให้ความเคารพ
รู้สึกว่าตนเองไม่สามารถสั่งสอนบุตรหลานได้
รู้สึกว่าไม่มีคนอยากสนทนาด้วย
รู้สึกว่าตนเองเป็นคนส�ำคัญของครอบครัว
รู้สึกว่าตนเองได้รับการเอาใจใส่จากคนรอบข้างเป็นอย่างดี
รู้สึกว่าบุตรหลานเชื่อฟังค�ำสั่งสอนของท่าน
รู้สึกว่าตนเองสามารถอยู่กับความเจ็บป่วยได้อย่างไม่ล�ำบาก
รู้สึกว่าตนเองโชคดี เพราะมีคนอื่นที่ล�ำบากว่าเราอยู่อีกมาก
ด้านคุณค่าในตนเองโดยรวม
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M
2.31
2.26
2.79
2.65
2.77
3.10
3.04
2.70
2.54
2.56
2.34
2.49
2.33
1.39
1.24
1.40
1.63
1.27

SD
1.09
1.09
1.14
1.19
1.16
1.13
1.26
0.93
SD
1.13
1.15
1.19
1.15
1.19
1.02
0.93
0.94
0.98
1.04

แปลผล
น้อย
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

1.92

0.69

น้อย
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วิจารณ์

1. สถานการณ์ ปั จ จุ บั น และปั ญ หาของ
ผูส้ งู อายุในชุมชน ตำ�บลสนามชัย อำ�เภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี
ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่
ในช่วง 60-65 ปี มีสถานภาพสมรสคู่ จบการศึกษา
ในระดับประถมศึกษา และปัจจุบนั ไม่ได้ประกอบอาชีพ
แล้ว นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่มีโรคประจ�ำตัว พบว่า
เป็นโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด
ผู ้ สู ง อายุ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ในการดู แ ลตนเอง
ด้านร่างกาย เรือ่ งการใช้หอ้ งส้วม มากทีส่ ดุ รองลงมา คือ
การแต่งกาย, การรับประทานอาหาร และการลุกออก
จากเตียง ตามล�ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
พีรสันต์ ปั้นก้อง ได้ศึกษาภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
อ�ำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
เจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง มี ป ั ญ หาด้ า น
การเคลื่ อ นไหวล� ำ บาก และด้ า นจิ ต ใจพบว่ า ปั ญ หา
การนอนหลับไม่สนิท5 และวัชพลประสิทธิ์ ก้อนแก้ว ศึกษา
พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาล
ต�ำบลคลองต�ำหรุ อ�ำเภอเมืองชลบุรี พบว่า พบว่า
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง มี อ ายุ อ ยู ่ ใ นช่ ว ง 60-69 ปี
มี โรคประจ� ำ ตั ว คื อ โรคความดั น โลหิ ต สู ง มากที่ สุ ด
มีพฤติกรรมการออกก�ำลังกายน้อยที่สุด6
2. ศึ ก ษาความต้ อ งการของผู้ สู ง อายุ ใ น
ชุมชน ตำ�บลสนามชัย อำ�เภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ความต้องการในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
ด้านร่างกาย อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความต้องการ
ในการดูแลเรือ่ งการซือ้ ยา/ติดต่อขอยาจากแพทย์/สถานี
อนามัย มากทีส่ ดุ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของพีรสันต์
ปัน้ ก้องได้ศกึ ษาภาวะสุขภาพของผูส้ งู อายุ อ�ำเภอตรอน
จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ พบว่ า ผู ้ สู ง อายุ มี ค วามต้ อ งการ
การตรวจสุขภาพ การดูแลจากลูกหลาน สิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกในชุมชน การเพิ่มเบี้ยยังชีพ และการได้รับ
การยอบรับจากครอบครัวสังคม7
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สรุป

ผู้สูงอายุในชุมชน ต�ำบลสนามชัย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี มีคะแนนเฉลีย่ มากในการดูแลตนเอง
ด้านการใช้ห้องส้วม การแต่งกาย, การรับประทาน
อาหาร และการลุกออกจากเตียง และมีความต้องการ
ในการดูแลเรือ่ งการซือ้ ยา/ติดต่อขอยาจากแพทย์/สถานี
อนามัย จึงเสนอแนะให้พยาบาลชุมชนควรมีการประเมิน
ปัญหาและความต้องการของผูส้ งู อายุ เพือ่ จะได้วางแผน
แก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อค้นพบ ผู้สูงอายุมีปัญหาในการดูแลตนเอง
ด้านร่างกาย เรื่องการอาบน�้ำ ปัญหาเรื่องการใช้ห้อง
ส้วม และปัญหาในการแต่งกาย มีการเจ็บป่วยด้วยโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง
ควรมีการจัดแนวทางในการจัดบริการด้าน
สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่เหมาะสมต่อไป
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ
ผูส้ งู อายุ แบบมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายต่างๆในชุมชน
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่เหมาะสมต่อไป
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