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 งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาคุณภาพชีวิตและความตอ้งการสนบัสนุนสวสัดิการดา้น
สุขภาพของผูสู้งอายุในชุมชนสามตาํบล  จงัหวดันครปฐม ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
วิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูสู้งอาย ุ  ราย เจา้หนา้ทีจากเทศบาลนครนครปฐม  ราย รวม
จาํนวน  ราย ขอ้มูลเชิงคุณภาพทีไดจ้ะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลแบบสามเส้าดา้นวิธีการ 
นาํมาจดัหมวดหมู่ สรุปผลและนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบการพรรณนาความ  
 ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุในเรืองของ ) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
พบว่าผูสู้งอายุให้ความสาํคญัต่อโภชนาการโดยเลือกรับประทานอาหารเพือสุขภาพและครบทุกมือ มีการ
ออกกาํลงักายโดยการวิง เดิน กายบริหารอยา่งสมาํเสมอ มีการจดัการกบัภาวะทางอารมณ์และความเครียด
ได้ดีโดยใช้หลกัธรรมะ และใช้วิธีการนอนหลบั อ่านหนังสือ ดูทีวี นังสมาธิ เป็นตน้ เพือพกัผ่อน ) 
ประวติัสุขภาพและการตรวจสุขภาพ ผูสู้งอายุมีโรคประจาํตวัเรือรัง ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน โรคความดนั
โลหิตสูง โรคไขมนัในเส้นเลือด เป็นตน้ โดยเลือกใชส้ถานพยาบาลใกลบ้า้น ไดแ้ก่ โรงพยาบาลประจาํ
จงัหวดัและศูนยบ์ริการสาธารณสุขชุมชน ดา้นค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลแบ่งได ้  ประเภท คือ ขา้ราชการ
เกษียณอาย ุรัฐบาลเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายและผูสู้งอายทีุประกอบอาชีพอิสระ รับผิดชอบค่าใชจ่้ายดว้ย
ตนเอง ) สภาพแวดลอ้มทีพกัอาศยั เป็นบา้นของผูสู้งอายุเอง เป็นบา้นทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย ์
สภาพชุมชนมีความสะอาด การจราจรสะดวก แต่มีเสียงดงัรบกวนในเวลากลางคืนทีมาจากภายนอกชุมชน 
 ในปัจจุบนัผูสู้งอายุไดรั้บสวสัดิการดา้นสุขภาพ โดยไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นผูสู้งอายุและ
ไดรั้บสิทธิเบียยงัชีพผูสู้งอายแุละค่ารักษาพยาบาล ซึงส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ  
 ความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่  ) การบริการรถรับ-ส่งจากบา้นไปสถานพยาบาล
โดยสามารถให้บริการไดทุ้กกรณี ไม่ได้บริการเฉพาะแค่ผูป่้วยสูงอายุฉุกเฉินเท่านัน ) หน่วยบริการ
สาธารณสุขเคลือนทีในการตรวจเยียมผูสู้งอายุตามบา้น ) การประชาสัมพนัธ์สิทธิต่าง ๆ ทางเสียงตาม
สาย ) จาํนวนศูนยบ์ริการสาธารณสุขเพือรองรับจาํนวนผูสู้งอายุที เพิมปริมาณมากขึนทุกปี ) การรับ
บริการดา้นสุขภาพจากสถานพยาบาลทีใดกไ็ดที้เป็นของรัฐ ทีตนเองไม่ไดล้งทะเบียนเป็นผูสู้งอายใุนพืนที
นนั ๆ ) การจดัตงักองทุนเงินออมสําหรับผูสู้งอาย ุ เพือเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความมนัคง
ในดา้นการดาํรงชีพใหก้บัประชาชนก่อนทีเขา้สู่วยัสูงอาย ุ
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THESIS ADVISOR: SAWANYA THAMMA-APIPON, Ph.D. 104 PP. 
 

 This research aims to study the quality of life and the demand for supporting  the health 

welfare of a senior citizen. This case studied in 3 districts of  Nakhon Pathom province. The researcher used 

the qualitative research method by observed and surveyed from 20 interviewed seniors. The results were 

analyzed to indicate the accuracy of data center by method, classify the information and present the 

conclusion by description. 

 The results of the health welfare of elder people about to  

1) The behavior of  seniors health care found that they prioritize to wealth nutrition  by having a healthy food 

and a very well eating plan a day. They are always exercise quiet a lot by jogging, walking and aerobic. They 

properly well-handle with their emotional and stressful by using the dharmic principle and having the rest in 

the middle day. 

2) The records of medical examination showed that seniors have  chronic diseases such as diabetes, 

hypertension, heart disease, cholesterol, etc. by choosing the hospitals around their place as the provincial 

hospitals and the community health centers. As for the expense of medication  is divided in to 2 types that the 

first one is the retired people who are treated by the government will take full responsibility of medical costs. 

The second is self-employed seniors who have to pay the medical costs under their own account. 

3) The residential environment that most are seniors own houses which the types are town house and 

commercial building. The environmental community is clean and none of waste or sewage. The traffic is very 

convenience except the noise in the middle night from outside the community. 

 Nowadays, the elderly people are received the commonwealth specialists as following.  They are 

quite pleased in the welfare benefits such as Living for The Elderly along with a primary medical.  

 The demand of another benefits as following 1) The shuttle vehicle service from home to the 

hospital which available for  any ailment not only the emergency case. 2)  The regularly mobile primary 

health unit visiting at the house. 3) The radio's information about welfare benefits in community. 4) To 

multiply  Health Center to support the increased amount of elderly people in years. 5) To be served under all 

government hospitals even their unauthorized area. 6) Establishing a saving fund for the elderly in order to 

prepare and stabilize the livelihood for people who become in the old age. 
 

 

Program of Public and Private        Graduate School, Silpakorn University 

Student’s signature………………………………..     Academic Year 2014 

Thesis Advisor’s signature……………………….. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 

กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ เรือง คุณภาพชีวิตและความตอ้งการสนบัสนุนสวสัดิการดา้นสุขภาพของ
ผูสู้งอายุในชุมชนสามตาํบล  จงัหวดันครปฐม สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณาและความช่วยเหลือ
อยา่งดียงิจาก อาจารย ์ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทีได้กรุณาแนะนาํ  
ใหค้าํปรึกษา ใหค้วามรู้ แนวคิด ตลอดจนตรวจขอ้บกพร่อง แกไ้ข ปรับปรุงงานวิจยั ซึงเป็นประโยชน์
อย่างยิงในการดาํเนินการวิจัยให้สําเร็จสมบูรณ์ ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว  ้ณ 
โอกาสนี 
 ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ อาจารย ์ดร.สุทิศา ลุ่มบุตร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทีเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํและชีแนะ
แนวทางการดาํเนินงานวิจยั ตลอดจนตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จ
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 ขอขอบพระคุณ เภสัชกร ศาสตราจารย ์ดร.พรศกัดิ  ศรีอมรศกัดิ รองคณบดีฝ่ายวิจยั
และวิเทศสัมพนัธ์ คุณเสาวนีย ์พูลเขตรวิทย ์หัวหน้างานประกนัคุณภาพการศึกษา และเจา้หน้าที
ประจาํคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทุกท่านทีเป็นกาํลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือทุกดา้น
เป็นอยา่งดี 
 ขอขอบคุณคุณนนทธ์วชั ศรีอินทร์ และเจา้หนา้ทีเทศบาลนครนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
คุณขนาน ศรีจนัทร์ ประธานชุมชน รวมถึงสมาชิกชุมชนสามตาํบล เทศบาลนครนครปฐม จงัหวดั
นครปฐมทุกท่าน ทีใหค้วามอนุเคราะห์ขอ้มูลในการจดัทาํงานวิจยัเรืองนีใหส้าํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 ขอขอบพระคุณ คุณพ่อวิริทธิพล คุณแม่ธวลัรัตน์ เดชสิทธิบุลพร นางสาวภาวิตา 
เกิดโภคา และครอบครัวเดชสิทธิบุลพรทุกคนทีเป็นกาํลงัใจทีสาํคญัทีสุดในชีวิต ในการสนบัสนุน
และช่วยเหลือทุกดา้นจนทาํใหว้ิทยานิพนธ์เล่มนีสาํเร็จได ้
 สุดทา้ยนี คุณค่าหรือประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนีผูว้ิจยัขอน้อมบูชาแด่
พระคุณบิดามารดา ครูอาจารยที์อบรม สังสอน แนะนาํให้การสนบัสนุนและให้กาํลงัใจอย่างดียิง
เสมอมา 
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บทที 1 
 

บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสําคญั 
 ปัจจุบนัปรากฏการณ์ทางสังคมของผูสู้งอายุเกิดขึนทวัโลกในเกือบทุกประเทศ โดย
สดัส่วนผูสู้งอาย ุ(ผูมี้อาย ุ60 ปีขึนไป) ของโลกเพิมจากร้อยละ .  ในปี พ.ศ.  เป็นร้อยละ .  
ในปี พ.ศ.  และคาดว่าจะเพิมขึนเป็นร้อยละ .  ในปี พ.ศ.  สถานการณ์และแนวโนม้
ผูสู้งอายโุลก จะเปลียนไปเป็นสงัคมแห่งผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ หรือกล่าวไดว้่า สังคมโลกในอนาคต
จะเป็นสังคมทีผูสู้งอายุเป็นผูค้รอบครองก็เป็นได ้เนืองจากการเปลียนแปลงทางโครงสร้างของ
ประชากรโลกทีมีจาํนวนการเกิดของประชากรน้อยลงแต่มีอายุยืนยาวขึน ทาํให้อายุเฉลียของ
ประชากรเพิมมากขึนอยา่งนอ้ย  ปี และประชากรทวัโลกทีมีอายมุากกว่า  ปี จะมีจาํนวนสองพนั
กว่าลา้นคน คิดเป็นสัดส่วน  ใน  หรือร้อยละ  ของประชากรทงัโลก ซึงพบไดใ้นเกือบทุก
ประเทศแถบยโุรป โดยเฉพาะประเทศอิตาลี เยอรมนั องักฤษ และสแกนดิเนเวีย รวมไปถึงประเทศ
ญีปุ่น ทีเป็นสงัคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ตงัแต่ปี พ.ศ.  
 ทงันี ประเทศไทยเป็นประเทศลาํดบัที  ในทวีปเอเชียทีมีโครงสร้างประชากรสูงอายุ 
เพิมขึนอย่างรวดเร็ว (รองจากประเทศญีปุ่นและเกาหลีใต)้ โดยคาดการณ์ว่าสัดส่วนประชากร
ผูสู้งอายจุากอยูที่อตัราร้อยละ .  ของประชากรทงัหมดในปี พ.ศ.  จะเพิมขึนเป็นร้อยละ .  
ของประชากรทงัหมดในปี พ.ศ.  (วิกิพีเดีย, ) 
 จากขอ้มูลขององคก์ารสหประชาชาติ รายงานว่าจาํนวนประชากรผูสู้งอายทุวัโลกในปี 
พ.ศ.  มีการคาดการณ์ว่าจะเพิมเป็น ,  ลา้นคน โดยประเทศทีมีจาํนวนประชากรผูสู้งอายุ
มากทีสุด ไดแ้ก่ ญีปุ่น อิตาลี และเยอรมนี ตามลาํดบั สาํหรับประเทศไทยในปี พ.ศ.   มีจาํนวน
ประชากรผูสู้งอายจุดัอยูใ่นลาํดบัที  ของโลก  
 การเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุของโลกส่งผลต่อการพฒันาประเทศ ทงัในประเทศทีพฒันา
แลว้ ซึงส่วนใหญ่เป็นสังคมผูสู้งอายมุานานกว่า -  ปี เช่น ฝรังเศส สวีเดน อิตาลีและญีปุ่น และ
ประเทศกาํลงัพฒันา เช่น เกาหลี สิงคโปร์ จีน อินโดนีเซีย บรูไน ไทยและเวียดนาม ทีกาํลงักา้วเขา้สู่
การเป็นสงัคมผูสู้งอายใุนช่วงปี พ.ศ. -  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที  
ประชากรสูงอายใุนโลกจะเพมิขึนอีก .  ลา้นคน  เกิดผลกระทบในหลายดา้น เช่น การยา้ยถินของ
แรงงานขา้มชาติ เกิดความหลากหลายทางวฒันธรรม เกิดภาวะสมองไหล โครงสร้างการผลิต
เปลียนจากการใชแ้รงงานเขม้ขน้มาเป็นการใชอ้งคค์วามรู้และเทคโนโลยีมากขึน ทาํให้การพฒันา
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คนจะมุ่งไปทีการสร้างองคค์วามรู้ ทกัษะและความชาํนาญควบคู่ไปกบัการพฒันา ประเทศทีเขา้สู่
สังคมผูสู้งอายุจะมีรายจ่ายดา้นสุขภาพเพิมขึน ทาํให้งบประมาณสาํหรับการลงทุนพฒันาดา้นอืน
ลดลง (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, : - ) 
 สําหรับโครงสร้างประชากรของประเทศไทยมีการเปลียนแปลงอย่างต่อเนืองโดยมี
สดัส่วนของจาํนวนผูสู้งอายทีุมีอายมุากกว่า  ปี คิดเป็นร้อยละ .  ของจาํนวนประชากรทงัหมด 
ในขณะทีโครงสร้างประชากรวยัเด็กและวยัแรงงานมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนือง อนัเนืองมาจาก
ภาวะเจริญพนัธ์ุของสตรีไทยลดตาํลงอยูที่ .  ในปี พ.ศ.  ทาํใหป้ระเทศไทยเผชิญภาวะขาดแคลน
กาํลงัคนในอนาคตทีอาจส่งผลกระทบต่อผลิตภาพการผลิตของประเทศได ้  
 จากรายงานประจาํปีสถานการณ์ผูสู้งอายไุทย พ.ศ.  แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของ
ประชากรวยัเดก็และวยัแรงงานมีแนวโนม้ลดลง  และทีน่าสงัเกตคือ ในปี พ.ศ.  จะเป็นปีทีคาด
ว่าสัดส่วนของประชากรวัย เด็กจะเท่ากันกับสัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุ  (วิทยาลัย
ประชากรศาสตร์และมูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย, : ) การเปลียนแปลงโครงสร้าง
ประชากรทาํให้เห็นว่าประเทศไทยกาํลงักา้วเขา้สู่ “สังคมผูสู้งอายุ” (Aging Society) อนัจะนาํไปสู่
ปัญหาดา้นเศรษฐกิจและสังคมจากการทีกลุ่มประชากรวยัทาํงานทีตอ้งแบกรับภาระการเลียงดู
ผูสู้งอายุทีมีจาํนวนเพิมมากขึน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรของประเทศไทยในอนาคต ดงันัน
ประเทศไทยจึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมดา้นการกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายทีุมีคุณภาพควบคู่ไปกบั
การพฒันาประเทศในดา้นต่าง ๆ ต่อไป (สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, ) 
 ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที  (พ.ศ. - ) เป็นช่วงที
ตอ้งเผชิญกบัการเปลียนแปลงทีสาํคญัทงัในระดบัโลกและระดบัประเทศ ส่งผลต่อการพฒันาและ
โอกาสในการใชป้ระโยชน์ ขณะเดียวกนักต็อ้งคาํนึงถึงภยัคุกคามและจุดแขง็ทีใชผ้ลกัดนัการพฒันา
ให้กา้วหน้า รวมทงัแกจุ้ดอ่อนทีมีอยู่ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินงาน จึงจาํเป็นตอ้งประเมิน
สถานการณ์การเปลียนแปลงทีจะมีผลต่อการพฒันาประเทศในระยะต่อไปอย่างรอบคอบ รวมถึง
การประเมินศกัยภาพของประเทศเพือเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคมและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้มีภูมิคุม้กนัต่อการเปลียนแปลงไดอ้ย่างเหมาะสม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สาระสําคญัส่วนหนึงไดก้ล่าวถึงปัญหาดา้นสุขภาพของประชากรสูงอายุในปี พ.ศ.  ไวว้่า 
ปัญหาดา้นสุขภาพร่างกายและการควบคุมการเคลือนที ไม่ว่าจะเป็นปัญหาดา้นการมองเห็น ปัญหา
ดา้นการไดย้ิน การเกิดอุบติัเหตุ ปัญหาการกลนัอุจจาระ เป็นปัญหาสุขภาพทีบนัทอนคุณภาพชีวิต
ของผูสู้งอายแุละอาจนาํมาซึงอุบติัเหตุ ความพิการและการเสียชีวิตได ้  
 ในงานวิจัยชินนีจึงมุ่งเน้นศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในด้านสุขภาพ ซึงเป็น
ปัจจยัพืนฐานทีจะทาํให้ผูสู้งอายุมีชีวิตทียืนยาว โดยเลือกชุมชนสามตาํบล จงัหวดันครปฐม ซึงมี
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ผูสู้งอายอุาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่นเป็นลาํดบัที  ของเทศบาลนครนครปฐม คือมีจาํนวนถึง  คน อีก
ทงัยงัเป็นชุมชนทีมีวิถีชีวิตกึงเมืองกึงชนบท ทาํให้ขอ้มูลทีได้มีความหลากหลายและสามารถ
สะทอ้นถึงคุณภาพชีวิตและการเขา้ถึงสวสัดิการดา้นสุขภาพของผูสู้งอายไุดเ้ป็นอยา่งดี  
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 
 . เพือศึกษาคุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพของผูสู้งอายใุนชุมชนสามตาํบล จงัหวดันครปฐม  
 . เพือศึกษาความตอ้งการสนบัสนุนสวสัดิการดา้นสุขภาพของผูสู้งอายใุนชุมชนสาม
ตาํบล จงัหวดันครปฐม 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตด้านเนือหา  

 . ศึกษาคุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพ อนัประกอบไปดว้ย ) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
ไดแ้ก่ ดา้นโภชนาการ ดา้นการออกกาํลงักาย ดา้นอารมณ์และความเครียด และดา้นการพกัผอ่น ) 
ประวติัสุขภาพและการตรวจสุขภาพ ได้แก่ ความถีในการตรวจสุขภาพ การตรวจพบโรคและ
อุบติัการณ์ของโรค ประวติัการรักษา ค่าใชจ่้ายทีใชใ้นการรักษาพยาบาล  สิทธิในการรักษาพยาบาล 
เป็นตน้ ) สภาพแวดลอ้มของทีพกัอาศยั ไดแ้ก่ ลกัษณะของชุมชน ลกัษะทีพกัอาศยั  เป็นตน้ 
 . ศึกษาสวสัดิการดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ ในประเด็นเรือง การเขา้ถึงสวสัดิการดา้น
สุขภาพ การไดรั้บสวสัดิการดา้นสุขภาพ ความพึงพอใจต่อสวสัดิการดา้นสุขภาพทีไดรั้บ และศึกษา
ความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพของผูสู้งอาย ุ 
 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 ผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการศึกษา แบ่งเป็น  กลุ่ม ไดแ้ก่ 
  . ผูสู้งอายุทีมีรายชืออยู่ในทะเบียนบ้านของชุมชนสามตาํบล เทศบาลนคร
นครปฐม อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ทงัเพศชาย เพศหญิงมีอาย ุ  ปีขึนไป และมีศกัยภาพในการ
ตอบคาํถามเพือใหข้อ้มูลได ้  
  . เจา้หน้าทีกองสวสัดิการสังคม เทศบาลนครนครปฐม จงัหวดันครปฐม ไดแ้ก่ 
ผูอ้าํนวยการกองฯ เจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังาน เนืองจากกองสวสัดิการสังคมเป็นหน่วยงานทีเป็นผูดู้แล
และใหบ้ริการกบัผูสู้งอายใุนดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การรับขึนทะเบียนและการดาํเนินการในการเบิกจ่าย
เบียยงัชีพแก่ผูสู้งอาย ุการออกหน่วยเยยีมผูสู้งอายใุนชุมชนต่าง ๆ  
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 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ดาํเนินการศึกษาตงัแต่เดือนมกราคม – เดือนสิงหาคม  โดยทาํการคน้ควา้ขอ้มูลจาก
เอกสารและตาํราในเดือนมกราคม-เมษายน   เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ในเดือน
พฤษภาคม    
 
ขันตอนการศึกษา 
 1. การเลือกพืนทีการศึกษา พืนทีในการศึกษาคือ ชุมชนสามตาํบล เทศบาลนคร
นครปฐม อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม เนืองจากเป็นชุมชนทีมีจาํนวนประชากรผูสู้งอายหุนาแน่น
ทีสุดเมือเทียบกบัชุมชนอืน ๆ ในเขตเทศบาล อีกทงัยงัเป็นชุมชนทีมีวิถีชีวิตกึงเมืองกึงชนบท ทาํให้
ขอ้มูลทีไดส้ามารถสะทอ้นถึงคุณภาพชีวิตและการเขา้ถึงสวสัดิการดา้นสุขภาพของผูสู้งอายไุดอ้ยา่ง
ครบถว้นและสมบูรณ์ทีสุด 
 . การเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั บุคคลหลกัในการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
ครังนี ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุและเจา้หน้าทีกองสวสัดิการสังคม เทศบาลนครนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการกองฯ เจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังาน เนืองจากกองสวสัดิการสังคมเป็นหน่วยงานทีเป็น
ผูดู้แลและให้บริการกบัผูสู้งอายใุนดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การรับขึนทะเบียนและการดาํเนินการในการ
เบิกจ่ายเบียยงัชีพแก่ผูสู้งอาย ุการรับคาํร้องเพือขอรับเงินในการจดัการศพของผูสู้งอายตุามประเพณี 
รวมถึงการออกหน่วยเยยีมผูสู้งอายใุนชุมชนต่าง ๆ 
 . การรวบรวมขอ้มูล 
  .  การศึกษาเอกสาร (Document Study) โดยการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที
เกียวขอ้งกบัแนวคิด ทฤษฏีผูสู้งอาย ุคุณภาพชีวิต ความตอ้งการสวสัดิการจากหนงัสือ ตาํรา เอกสาร
และรายงานการวิจยัทีเกียวขอ้ง 
  .  การเก็บขอ้มูลภาคสนาม (Field Work) โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและใช้
แบบสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้างเป็นเครืองมือในการศึกษา การบนัทึกขอ้มูลโดยการจดบนัทึกลงใน
สมุดและบนัทึกเสียง 
 . การวิเคราะห์ขอ้มูล ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและวิเคราะห์ผลการศึกษาทีได ้
 . การสรุปผลการศึกษาและนาํเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาความ แต่ละประเด็น
การศึกษา 
 . การเสนอแนะ 
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ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
 . ทราบถึงคุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพของผูสู้งอายใุนชุมชนสามตาํบล จงัหวดันครปฐม 
เพือเป็นประโยชน์แก่ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการนาํขอ้มูลไปวางแผนดูแลคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุ
 . ทราบถึงความตอ้งการสนบัสนุนสวสัดิการดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุในชุมชนสาม
ตาํบล จงัหวดันครปฐม เพือเป็นขอ้มูลสนับสนุนและเป็นแนวทางในการวางนโยบายขององคก์ร
หรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งในอนาคตต่อไป 
 . องคก์รหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งสามารถนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการวิจยัไปใชก้าํหนด
แนวทางในการช่วยเหลือ คุม้ครองดูแลและพฒันาคุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ 
  
นิยามศัพท์ 
 .  คุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพ หมายถึง การไดรั้บความสุขและความพึงพอใจในชีวิต
ดา้นสุขภาพ ปราศจากความเจบ็ป่วยทงัทางดา้นร่างกายและจิตใจ อนัประกอบไปดว้ย ) พฤติกรรม
การดูแลสุขภาพ ไดแ้ก่ ดา้นโภชนาการ ดา้นการออกกาํลงักาย ดา้นอารมณ์และความเครียด และ
ดา้นการพกัผอ่น ) ประวติัสุขภาพและการตรวจสุขภาพ ไดแ้ก่ ความถีในการตรวจสุขภาพ การตรวจพบ
โรคและอุบติัการณ์ของโรค ประวติัการรักษา ค่าใช้จ่ายทีใช้ในการรักษาพยาบาล  สิทธิในการ
รักษาพยาบาล เป็นตน้ ) สภาพแวดลอ้มของทีพกัอาศยั ไดแ้ก่ ลกัษณะของชุมชน ลกัษะทีพกัอาศยั  
เป็นตน้ 
 .  ความต้องการสนับสนุนสวสัดิการด้านสุขภาพ หมายถึง ความประสงค์ของ
ผูสู้งอายทีุตอ้งการใหมี้การสนบัสนุนระบบการจดับริการทางสังคมให้แก่ผูสู้งอาย ุ ซึงเกียวขอ้งกบั
การป้องกนั การแกไ้ขปัญหา การพฒันา การส่งเสริมคุม้ครองหรือดูแลดา้นสุขภาพอนามยัให้ได้
ตามมาตรฐานทีมีประสิทธิภาพและทวัถึง เพือตอบสนองความจาํเป็นขนัพืนฐานใหมี้คุณภาพชีวิตที
ดีและพึงตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม ไดแ้ก่ การเขา้ถึงสวสัดิการดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ การไดรั้บ
สวสัดิการดา้นสุขภาพของผูสู้งอาย ุความพึงพอใจในการไดรั้บสวสัดิการดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ 
รวมถึงความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพอืน ๆ ของผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 
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บทที  

 
วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

 การศึกษาเรือง “คุณภาพชีวิตและความตอ้งการสนับสนุนสวสัดิการดา้นสุขภาพของ
ผูสู้งอายุในชุมชนสามตาํบล  จงัหวดันครปฐม” ผูว้ิจยัไดท้บทวนเอกสาร ศึกษาหลกัการ แนวคิด
และทฤษฎีทีเกียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ อาทิเช่น เอกสาร ตาํรา งานวิจยัและระบบสืบคน้ทาง
อินเตอร์เน็ต เพือนาํมากาํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ในประเดน็ต่อไปนี 

 .  ความรู้ทวัไปเกียวกบัผูสู้งอาย ุ

 .  แนวคิดทฤษฎีเกียวกบัคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุ

 .  แนวคิดสวสัดิการและสวสัดิการผูสู้งอาย ุ

 .  งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

.  ความรู้ทวัไปเกยีวกบัผู้สูงอายุ 

 .   ความหมายของผู้สูงอายุ 

 ผูว้ิจยัไดร้วบรวมและศึกษาคน้ควา้จากเอกสารต่าง ๆ ไดมี้นักวิชาการทงัในประเทศ
ไทยและต่างประเทศไดใ้หค้วามหมายคาํวา่ “ผูสู้งอาย”ุ ไวอ้ยา่งหลากหลาย  ดงันี 

 ขวญัดาว กลาํรัตน์ (  : ) ไดก้ล่าวถึงความหมายของผูสู้งอายไุวว้่า หมายถึงบุคคล
ทีมีอายุตงัแต่  ปีขึนไป เป็นวยัทีมีการเปลียนแปลงดา้นร่างกาย จิตใจ และหน้าทีการงานทาง
สังคม โดยแต่ละคนจะปรากฏอาการเสือมแตกต่างกนัไป ขึนอยูก่บัพนัธุกรรม สิงแวดลอ้ม โรคภยั 
และภาวะโภชนาการของแต่ละบุคคล ทงัเป็นผูที้ควรไดรั้บการช่วยเหลือ ดูแล อุปการะจากคนใน
ครอบครัวและสังคมเพือใหมี้ความสุข 

 วราภรณ์ ตระกลูสฤษดิ (  : ) ไดก้ล่าวถึงความหมายของผูสู้งอายไุวว้่า เป็นผูที้มี
อายมุากกวา่  ปีหรือ  ปี ลกัษณะผูสู้งอายจุะเป็นวยัทีมีการเปลียนแปลงทงัร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคม โดยวยันีจะเปลียนแปลงไปในทางทีเสือมถอยลงมากกว่าวยัทีผ่านมา การเปลียนแปลง
เหล่านีจะมีผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจเป็นอยา่งมาก การเตรียมตวัเขา้สู่วยัสูงอายทีุเหมาะสมจะ
ช่วยลดปัญหาทางสุขภาพกายและใจไดม้าก  
 วิลาวลัย ์รัตนา (  : ) ไดก้ล่าวถึงความหมายของผูสู้งอายไุวว้่า เป็นบุคคลทีมีอาย ุ

 ปีขึนไป มีการเปลียนแปลต่าง ๆ เกิดขึน โดยเฉพาะการเปลียนแปลงไปในทางเสือม ไม่ว่าจะเป็น
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ทางร่างกาย จิตใจและสังคม การจะอธิบายความหมายของผูสู้งอายุให้ครอบคลุมนนัตอ้งใชห้ลาย
ทฤษฎีร่วมกนัอธิบาย เช่น ทฤษฎีทางจิตวิทยา ทฤษฎีทางสงัคมวิทยา เป็นตน้ 
 พวงทอง ไกรพิบูลย ์(  : ) ไดก้ล่าวถึงความหมายของผูสู้งอายไุวว้่า เป็นบุคคลที
มีอายุมาก เป็นคาํทีบ่งบอกถึงตวัเลขของอายุ โดยนิยมนับตามอายุตงัแต่แรกเกิด (Chronological 

age) หรือทวัไปเรียกว่า คนแก่หรือคนชรา โดยพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.  ให้
ความหมายของคาํว่า คนแก่คือคนทีมีอายมุากหรืออยูใ่นวยัชรา และให้ความหมายของคาํว่าชราคือ
แก่ดว้ยอาย ุชาํรุดทรุดโทรม นอกจากนนั ยงัมีการเรียกผูสู้งอายวุา่ ราษฎรอาวโุส (Senior citizen)  

 ธาราธร ดวงแกว้ และหิรัญญา เดชอุดม (  : ) ไดก้ล่าวถึงความหมายของผูสู้งอายุ
ไวว้า่หมายถึง ผูที้มีอาย ุ  ปีหรือมากกว่าเมือนบัตามวยั หรือหมายถึงผูที้เกษียณอายจุากการทาํงาน 
เมือนับตามสภาพเศรษฐกิจ หรือหมายถึงผูที้สังคมยอมรับว่าสูงอายุจากการกาํหนดของสังคม 
วฒันธรรม หรือวยัสูงอายุเริมตน้อย่างน้อยทีสุดเมือย่างเขา้สู่วยัรุ่น และเป็นขบวนการต่อเนืองไป
ตลอดชีวิต เมือนบัตามชีววิทยา ในการพิจารณากาํหนดช่วงอายุเมือเขา้สู่วยัผูสู้งอายไุดมี้การศึกษา
กนัมาก โดยทวัไปแลว้ใชเ้กณฑ์การเกษียณอายุการทาํงานเป็นส่วนใหญ่ แต่ในประเทศทีมีความ
เจริญทางการแพทย  ์พบว่าผูสู้งอายุ  ปีแลว้ยงัแข็งแรงและมีความสามารถในการทาํงานได้ดี 
องคก์ารอนามยัโลกจึงไดแ้บ่งเกณฑอ์ายตุามสภาพการของการมีอายเุพิมมากขึน ดงันี ) ผูสู้งอาย ุมี
อายรุะหวา่ง -  ปี ) คนชรา มีอายรุะหวา่ง -  ปี ) คนชรามาก มีอาย ุ  ปีขึนไป 

 ศศิพฒัน์ ยอดเพชร (  : ) ไดก้ล่าวถึงความหมายของผูสู้งอายไุวว้า่ เป็นการกาํหนด
อายุให้กบักลุ่มบุคคลทีอายุตงัแต่  ปีขึนไป เรียกว่าเป็น “คนแก่” แต่บางครังมีขอ้พิจารณาอืน
ประกอบดว้ย เช่น ภาวะสุขภาพ บางคนอายปุระมาณ -  ปี แต่มีสุขภาพไม่แขง็แรง มีโรคภยัและ
ทาํงานไม่ไหว ผมขาว หลงัโกง เรียกว่า “คนแก่” บางคนมีหลานก็รู้สึกว่าเริมแก่และเริมลดกิจกรรม
ลง กลุ่มผูสู้งอายุไม่ใส่ใจต่อตวัเลขอายุ แต่พิจารณาจากองคป์ระกอบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ปวด
เอว ปวดขอ้เข่า เดินไกล ๆ ไม่ไหว ทาํงานหนกัไม่ค่อยได ้เหนือยง่าย ไม่มีแรง เป็นตน้ 

 พระราชบญัญติัผูสู้งอายแุห่งชาติ ( ) ไดก้ล่าวถึงความหมายของผูสู้งอายไุวว้่า เป็น
บุคคลซึงมีอายเุกิน  ปีบริบูรณ์ขึนไปและมีสญัชาติไทย 

 United Nations ( ) ไดก้ล่าวถึงความหมายของผูสู้งอายไุวว้่า หมายถึงผูที้มีอายุ
ตงัแต่  ปีขึนไป การใช้คาํว่าผูสู้งอายุ หมายถึง ใช้อายุเป็นหลกัในการเรียก ใช้คาํว่า คนชรา 
หมายถึง ใช้ลกัษณะทางกายภาพเป็นหลกัในการเรียก ส่วนผูอ้าวุโส หมายถึง ใช้สถานภาพทาง
ราชการ แก่กวา่ เก่ากว่าเป็นหลกัในการเรียก สาํหรับภาษาองักฤษ ใชค้าํว่า Older persons มีคาํหลายคาํ
ใชเ้ป็นสรรพนามเรียกผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ Aging, Elderly, Older person, Senior citizen เป็นตน้ 

   ส
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 ทีประชุมสมชัชาโลกว่าดว้ยผูสู้งอาย ุ(World Assembly on Aging) ถือว่าผูสู้งอาย ุ
(Elderly) คือบุคคลทีมีอายตุงัแต่  ปีขึนไป และใชเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทวัโลก (บุษยมาส สินธุ
ประมา,  อา้งถึงใน อาชญัญา รัตนอุบล,  : ) โดยคาํทีใชใ้นการประชุมขององคก์าร
สหประชาชาติในปัจจุบนัตกลงใชค้าํวา่ Older Persons 

 จากการทบทวนความหมายของผูสู้งอายุของนักวิชาการท่านต่าง ๆ  ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า 
ผูสู้งอายุ หมายถึง บุคคลทีมีอายุตงัแต่  ปีขึนไปโดยนับตามอายุปฏิทิน แต่ในบางประเทศ เช่น 
ประเทศเยอรมนี สวีเดน เป็นตน้ ให้ความหมายของผูสู้งอายไุวที้อาย ุ  ปีขึนไป โดยแบ่งแยกจาก
การทาํงานของผูสู้งอายุ เพราะในประเทศทีมีความเจริญทางการแพทยสู์ง จะส่งผลให้สุขภาพ
ร่างกายของผูสู้งอายมีุความแขง็แรงขึน อาย ุ  ปีแลว้ยงัแขง็แรงอยู ่จึงใหค้วามหมายของผูสู้งอายไุว้
ทีอายุ  ปี ถึงจะเกษียณอายุราชการ มีการเปลียนแปลงทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม  
ไปในทางทีเสือมโทรมลง เชืองชา้ลง และสมรรถภาพของร่างกายทาํงานไดไ้ม่เตม็ทีเหมือนตอนวยั
หนุ่มสาว มีภาวะเครียดและความเหงาเกิดขึนจากการสูญเสียคนรอบขา้ง 
 

 .   สถานการณ์และแนวโน้มผู้สูงอายุของโลก 

 สังคมผูสู้งอายุเป็นประเด็นทีทวัโลกให้ความสนใจในระดับสูง โดยเฉพาะในด้าน
สังคมและเศรษฐกิจ สาเหตุส่วนหนึงเกิดจากวิวฒันาการทางการแพทยที์พฒันาจนส่งผลให้อายขุยั
เฉลียของประชากรสูงขึน ในทางกลบักนัอตัราการเกิดของประชากรในประเทศต่าง ๆ กลบัลดลง
อยา่งต่อเนือง เพราะค่านิยมของคนรุ่นใหม่นิยมมีบุตรนอ้ยเมือเทียบกบัคนรุ่นก่อน ส่งผลใหส้ัดส่วน
ของประชากรสูงอายุเพิมสัดส่วนขึนอย่างรวดเร็ว สะทอ้นถึงจาํนวนแรงงานทีอาจลดลง ส่งผล
กระทบต่อศกัยภาพในการผลิตสินคา้และบริการของประเทศ และภาระค่าใชจ่้ายดา้นสวสัดิการ
สาํหรับผูสู้งอายขุองรัฐบาลทีสูงขึน โดยสามารถแบ่งเป็นระดบัสังคมผูสู้งอายดุงันี 

  . Aging Society หมายถึง ประเทศทีมีประชากรอาย ุ60 ปีขึนไปมากกว่าร้อยละ 
10 ของประชากรทงัประเทศ หรือมีประชากรอาย ุ  ปีขึนไปมากกว่าร้อยละ  ของประชากรทงั
ประเทศ 

  . Aged Society หมายถึง ประเทศทีมีประชากรอาย ุ60 ปีขึนไปมากกว่าร้อยละ  

ของประชากรทงัประเทศ หรือมีประชากรอายุ  ปีขึนไปมากกว่าร้อยละ  ของประชากรทงั
ประเทศ 

  . Super-Aged Society หมายถึง ประเทศทีมีประชากรอายุ  ปีขึนไปมากกว่า
ร้อยละ  ของประชากรทงัประเทศ 

   ส
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 ปรากฏการณ์สังคมผูสู้งอายุเกิดขึนทวัโลกในเกือบทุกประเทศ โดยสัดส่วนผูสู้งอาย ุ
(มากกวา่  ปีขึนไป) ของโลกเพิมจากร้อยละ .  ในปี พ.ศ.  เป็นร้อยละ .  ในปี พ.ศ.  
และคาดว่าจะเพิมขึนเป็นร้อยละ .  ในปี พ.ศ.  โดยจาํนวนผูสู้งอายทุวัโลกจะเพิมจาก  
ลา้นคน ในปี พ.ศ.  เป็นประมาณ ,  ลา้นคนในปี พ.ศ.  ทงันีขอ้มูลผูสู้งอายเุรียงลาํดบั 

 ประเทศทีมีผูสู้งอายมุากทีสุดจากทวัโลกในปี พ.ศ.   ไดด้งัตารางที  

 

ตารางที  จาํนวนผูสู้งอาย ุ  อนัดบัแรกของโลก ในปี พ.ศ.   
 

ลาํดับ ประเทศ จํานวนประชากร (คน) จํานวนผู้สูงอายุ ร้อยละของผู้สูงอายุ 

 ญีปุ่น , ,  , ,  .  

 เยอรมนี , ,  , ,  .  

 อิตาลี , ,  , ,  .  

 ฝรังเศส , ,  , ,  .  

 กรีซ , ,  , ,  .  

 โปรตุเกส , ,  , ,  .  

 สวีเดน , ,  , ,  .  

 บลัแกเรีย , ,  , ,  .  

 ฟินแลนด ์ , ,  , ,  .  

 โครเอเชีย , ,  , ,  .  
 

ทีมา : Calculated from UNDESA Population Division, World population prospects: the 2012 revision,  
          DVD edition, 2013 (16 June 2014). 
 
 สถานการณ์และแนวโนม้ผูสู้งอายโุลกในอีก  ปีขา้งหนา้ (พ.ศ. ) จะเปลียนไป
เป็นสังคมแห่งผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์ หรือกล่าวไดว้่า สังคมโลกในอนาคตจะเป็นสังคมทีผูสู้งอายุ
เป็นผูค้รอบครองก็เป็นได ้เนืองจากการเปลียนแปลงทางโครงสร้างของประชากรโลกทีมีจาํนวน
การเกิดของประชากรนอ้ยลงแต่มีอายยุนืยาวขึน ทาํใหอ้ายเุฉลียของประชากรเพิมมากขึนอยา่งนอ้ย 
 ปี และประชากรทวัโลกทีมีอายมุากกวา่  ปี จะมีจาํนวนสองพนักวา่ลา้นคน คิดเป็นสดัส่วนได ้  

ใน  หรือร้อยละ  ของประชากรทงัโลก ซึงพบไดใ้นเกือบทุกประเทศแถบยโุรป โดยเฉพาะ
ประเทศอิตาลี เยอรมนั องักฤษ และสแกนดิเนเวีย รวมไปถึงประเทศญีปุ่น ทีเป็นสังคมผูสู้งอายุ
โดยสมบูรณ์ตงัแต่ปี พ.ศ.   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 
 

 จากขอ้มูลขององคก์ารสหประชาชาติ พบว่าในปี พ.ศ.  จะเป็นครังแรกของโลกที
ประชากรอาย ุ  ปี จะมีจาํนวนมากกว่าประชากรวยัเด็ก นอกจากนี จากการคาดการณ์จาํนวน
ประชากรผูสู้งอายใุนปี พ.ศ.  ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้พบว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศทีจะมีจาํนวนประชากรผูสู้งอายมุากเป็นอนัดบัที  รองจากประเทศสิงคโปร์ และประเทศ
ลาวจะเป็นประเทศทีมีสดัส่วนของจาํนวนประชากรผูสู้งอายตุาํทีสุดในกลุ่ม 

 การเปลียนแปลงส่วนใหญ่เกิดขึนในยโุรป ซึงเป็นภูมิภาคทีกาํลงัเกิดการเปลียนแปลง
โครงสร้างของประชากรเขา้สู่ “สังคมผูสู้งอายุ” มากทีสุดในโลก และเมือพิจารณาประเทศทีมี
สัดส่วนของผู ้สูงอายุมากทีสุดในโลก   ประเทศ  ได้แก่  อิตาลี  ญีปุ่น  กรีซ  เยอรมนี  และ
สวิสเซอร์แลนด ์ซึงพบว่าประเทศเหล่านีมีลกัษณะประชากรทีสาํคญัคือ อตัราการเกิดและการตาย
ค่อนขา้งตาํ อายขุยัเฉลียของประชากรจึงค่อนขา้งสูง โดยญีปุ่นเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียทีมี
สัดส่วนของผูสู้งอายุมากทีสุดในโลกเท่ากบัประเทศอิตาลีในยุโรป คือร้อยละ  และประชากร
ญีปุ่นมีอายขุยัเฉลียยนืยาวมากทีสุดในนนัคือ  ปี ดงัตารางที  

 ในระดบัภูมิภาคเอเชียพบว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนของประชากรสูงอายุอยู่ในระดบั
ปานกลาง แต่อยา่งไรก็ตามเมือพิจารณาปัจจยัภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอตัราเจริญพนัธ์ุรวมของ
เพศหญิง ซึงอยูที่ .  คน ก็เป็นอตัราทีตาํกว่าระดบัทดแทน โดยมีแนวโนม้ลดลงจากอดีตและคาด
ว่าน่าจะลดลงอีกในอนาคต รวมถึงอตัราการตายก็จะมีแนวโนม้ลดลงเช่นกนั ส่วนคนจะมีอายุยืน
ยาวขึน ทาํให้โครงสร้างของประชากรไทยมีการเปลียนแปลงอย่างต่อเนืองเขา้สู่ “สังคมสูงอายุ” 
(กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน, กระทรวงแรงงาน,  : - )  
 

ตารางที  โครงสร้างและลกัษณะทางประชากรของภูมิภาคในทวีปเอเชีย ปี พ.ศ.  
 

ประเทศ 
-  ปี  
(%) 

60 ปีขึนไป 
(%) 

พ.ศ. -  

อตัราเจริญ
พนัธ์ุรวม 

อตัราตายต่อ
ประชากรพนัคน 

อายุขัย
เฉลยี (ปี) 

ญีปุ่น   .    

สิงคโปร์   .    

จีน   .    

มาเลเซีย   .    
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ตารางที  โครงสร้างและลกัษณะทางประชากรของภูมิภาคในทวีปเอเชีย ปี พ.ศ.  (ต่อ) 
 

ประเทศ 
-  ปี  
(%) 

60 ปีขึนไป 
(%) 

พ.ศ. -  

อตัราเจริญ
พนัธ์ุรวม 

อตัราตายต่อ
ประชากรพนัคน 

อายุขัย
เฉลยี (ปี) 

ฟิลิปปินส์   .    

ไทย  .  .  .  .  

รวม   .    
 

ทีมา : กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน. ( ). โครงสร้างและลกัษณะทาง 

          ประชากรของภูมิภาคในทวีปเอเชีย. กรุงเทพฯ : กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  
          กระทรวงแรงงาน. 
 

 สรุปไดว้า่ประชากรโลกและประชากรของประเทศไทยมีการเปลียนแปลงโครงสร้างที
คลา้ยกัน ประชากรวยัเด็กมีแนวโน้มลดลง ในขณะทีประชากรสูงอายุมีแนวโน้มทีจะเพิมขึน  
โครงการของประชากรโลกไดก้า้วเขา้สู่ “สังคมผูสู้งอาย”ุ (Aging Society) อยา่งสมบูรณ์ 

 ดงันัน การเตรียมความพร้อมเพือเขา้สู่ “สังคมผูสู้งอายุ” กาํลงัไดรั้บความสนใจจาก
นานาประเทศ การศึกษาวิจยัและการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเกียวกบัผูสู้งอายจึุงมีมากขึน รวมทงัประเทศ
ไทยทีไดก้าํหนดนโยบายระดบัชาติและมีพระราชบญัญติัผูสู้งอายทีุใชก้าํกบัและคุม้ครองประชากร
กลุ่มนีโดยตรง ควบคู่ไปกบัการพฒันาทีเนน้เรืองคุณภาพของประชากรเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา 
ซึงจะนาํไปสู่สงัคมผูสู้งอายทีุมีคุณภาพ 
 

 .   สถานการณ์และแนวโน้มผู้สูงอายุของประเทศไทย 

 ในปี พ.ศ.  ประเทศไทยจะมีประชากรทีกาํลงัเขา้สู่อาย ุ  ปี ประมาณ , ,  
คน ซึงเท่ากบัวา่ประชากรจะเปลียนจากวยัแรงงานมาเป็นผูสู้งอาย ุในขณะเดียวกนักจ็ะมีประชากรที
ยา่งเขา้สู่วยัแรงงานเริมตน้ทีอาย ุ  ปี ประมาณ ,  คน ดงันนั ประเทศไทยจะมีคนทีออกจาก
วยัแรงงานมากกวา่คนทีกาํลงัจะเขา้สู่วยัแรงงานประมาณ ,  คน และในปี พ.ศ.  ประเทศ
ไทยจะมีคนทีออกจากวยัแรงงานถึงประมาณ ,  คน การทีประเทศมีจาํนวนคนทีออกจากวยั
แรงงานมากกว่าจาํนวนคนเขา้ นับเป็นความทา้ทายในการพฒันาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเทศที
ตอ้งการแรงงานเป็นกาํลงัสําคญัในกระบวนการผลิต หากโครงสร้างอายุในลกัษณะนีเกิดขึนใน
ภูมิภาคของประชาคมอาเซียน ผูป้ระกอบการตอ้งมีการปรับตวักบัการจา้งงานและกระบวนการผลิต

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



12 
 

อย่างหลีกเลียงไม่ได ้การเติบโตทางเศรษฐกิจจะเปลียนจากเดิม ทีขึนอยู่กบัแรงงานไปเป็นเพิม
ประสิทธิภาพในการผลิตแทน  
 ในปี พ.ศ.  ประเทศไทยจะกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งเป็นทางการ ซึงเป็น
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และความมนัคง ระหว่าง 10 ประเทศดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
บรูไน กมัพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย ถึงแม้
หลายประเทศในประชาคมอาเซียนจะเป็นประเทศกาํลงัพฒันาและยงัไม่เขา้สู่สังคมสูงอายอุยา่งเตม็
ตวัก็ตาม แต่ระบบสาธารณสุขทีมีการพฒันาอยู่ตลอดเวลา ทาํให้ประชากรในประเทศนัน ๆ มี
สุขภาพดี อายยุนืยาวขึน คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่มีแนวโนม้ทีจะแต่งงานชา้ลง มีค่านิยมการมีลูกนอ้ย 
ทาํใหเ้ป็นไปไดว้า่ประชากรในประเทศกาํลงัพฒันาเหล่านีจะกลายเป็นประชากรสูงอายใุนอีกไม่กีปี
ขา้งหนา้ (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, ) 
 ขนาดประชากรไทยมีภาวะเขา้สู่สภาพคงตวั (มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย 
และสถาบนัวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล,  : - ) ซึงในปี พ.ศ.  ประมาณการ
วา่ประชากรทีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยทงัหมดจะมีจาํนวน .  ลา้นคน  ดงัตารางที  ในขณะทีขนาด
ของประชากรค่อนขา้งคงตวั โครงสร้างอายุของประชากรไดเ้ปลียนแปลงไปอย่างมาก จากทีเคย
เป็นประชากรเยาวว์ยัในอดีตไดก้ลายเป็นประชากรสูงอายุในปัจจุบนั และกาํลงัจะเขา้สู่วยัสูงอายุ
ยงิขึนอยา่งรวดเร็วในอนาคต  
 
ตารางที  จาํนวนประชากรของประเทศไทย พ.ศ. -  
 

ปีสํามะโน      

จาํนวนประชากร (ลา้น) .  .  .  .  .  

จาํนวนผูสู้งอาย ุ(ลา้น) .  .  .  .  .  
ร้อยละของผูสู้งอาย ุ .  .  .  .  .  

 

ทีมา : สาํนกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, ระบบสถิติทางการทะเบียน, เขา้ถึงเมือ  มีนาคม,   
           เขา้ถึงไดจ้าก http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ 
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พ.ศ.  

 

พ.ศ.  

 
  

พ.ศ.  

 

พ.ศ.  

 
 

ภาพที   พีระมิดประชากรไทย พ.ศ. -  

ทีมา : ผูสู้งอายไุทย : ปัจจุบนัและอนาคต, เขา้ถึงเมือ  เมษายน , เขา้ถึงไดจ้าก   
          http://slideplayer.in.th/slide/ / 
 

 จากภาพที  พีระมิดประชากรไทย พ.ศ. -  แสดงให้เห็นการสูงอายุของ
ประชากรไทยไดอ้ย่างชดัเจน พีระมิดประชากรเป็นแผนภาพทีแสดงโครงสร้างอายุและเพศของ
ประชากรชายและหญิงในแต่ละช่วงวยัต่าง ๆ ดว้ยกราฟแท่งทีวางตามแนวนอน กราฟแต่ละแท่งจะ
แสดงกลุ่มอาย ุและวางเรียงกนัจากกลุ่มอายุนอ้ยทีสุดอยูล่่างสุดและกลุ่มอายุทีสูงขึนไปจนถึงกลุ่ม
อายุสุดทา้ย กราฟแท่งแสดงอายุของประชากรชายจะอยูท่างซา้ย (สีเขม้) และประชากรหญิงจะอยู่
ทางขวา (สีอ่อน) 
 เมือเปรียบเทียบประชากรไทยในช่วงทีผ่านมา จะเห็นไดช้ดัว่า พีระมิดของประชากร
ไทยมีการเปลียนรูปไปจากในอดีตทีพีระมิดมีฐานกวา้ง สดัส่วนของประชากรวยัเด็ก (อายตุาํกว่า 
ปี) ใน พ.ศ.  คิดเป็นร้อยละ  ของประชากรทงัหมด เพราะในช่วงนนัประเทศไทยมีอตัราการ
เกิดสูงและการตายทีสูง ทาํใหย้อดของพีระมิดมีลกัษณะแคบ สัดส่วนของประชากรสูงอาย ุ(อาย ุ  
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ปีขึนไป) มีเพียงร้อยละ  จนถึงปี พ.ศ.  ฐานพีระมิดเริมแคบลง เพราะอตัราการเกิดไดล้ดตาํลง 
ส่วนบนของพีระมิดเริมป้านขึน เพราะชีวิตคนไทยยนืยาวขึน มาถึงในปี พ.ศ.  ฐานพีระมิดแคบ
ลงไปอีก ประชากรวยัเด็กลดลงเหลือร้อยละ  ในขณะทีสัดส่วนของประชากรสูงอายเุพิมขึนเป็น
ร้อยละ  ในอนาคตฐานของพีระมิดจะยิงแคบลงและส่วนยอดจะกวา้งขึน จนในทีสุดปี  
ประชากรวยัเด็กจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ  และสัดส่วนของประชากรสูงอายจุะเพิมเป็นร้อยละ 

  
 ปัจจุบนัเป็นทีรับรู้แลว้ว่าประเทศไทยกาํลงกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ (Aged society) แต่
คนไทยจาํนวนมากอาจคาดไม่ถึงคือ นับแต่นีต่อไปสังคมไทยจะมีอายุสูงขึนอย่างรวดเร็วมาก 
โดยเฉพาะเมือประชากรรุ่นเกิด (เกิดระหว่างปี พ.ศ. - ) ซึงเป็นคลืนประชากรทีใหญ่มาก 
จนอาจเรียกไดว้่าเป็น “สึนามิประชากร” เคลือนตวัเขา้สู่ฝังจนกลายเป็นผูสู้งอายุในอีก -  ปี
ขา้งหนา้ เมือนนัจาํนวนและสัดส่วนผูสู้งอายุไทยจะเพิมขึนอย่างมหาศาล (มูลนิธิสถาบนัวิจยัและ
พฒันาผูสู้งอายไุทย และสถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล,  : )  
 ในปี พ.ศ.  ประเทศไทยมีผูสู้งอายุร้อยละ .  หรือ .  ลา้นคน ดงัตารางที  
ในอีก  ปีขา้งหนา้ (พ.ศ. ) คาดประมาณวา่ผูสู้งอายจุะเพิมขึนเป็นจาํนวน  ลา้นคนหรือคิดเป็น 

 ใน  ของประชากรทังหมด และการทีประชากรสูงอายุขึนด้วยอัตราทีรวดเร็วมาก ย่อมมี
ผลกระทบทงัทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ทงัในระดบัส่วนบุคคล ครอบครัว ชุมชนและรัฐอย่าง
มากมาย  ดว้ยเหตุนีผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษาเกียวกบัการคุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพและความตอ้งการ
สนบัสนุนสวสัดิการสังคมดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ เนืองจากจาํนวนของผูสู้งอายทีุจะเพิมขึนอยา่ง
รวดเร็วและมีผลกระทบทงัในระดบัจุลภาคและมหภาคตามทีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

 

 .   ข้อมูลผู้สูงอายุในจังหวดันครปฐม 
 นครปฐม เป็นจงัหวดัในภาคกลาง เป็นพืนทีเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มี
ประวติัศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน เชือว่าเป็นทีตงัเก่าแก่ของเมืองในสมยัทวารวดี โดยมีหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์และโบราณคดีเป็นจาํนวนมาก พืนทีจงัหวดันครปฐมประกอบดว้ย การปกครองส่วน
ภูมิภาค แบ่งออกเป็น 7 อาํเภอ ประกอบดว้ย  ตาํบล และ  หมู่บา้น องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน  แห่ง แบ่งตามประเภทและอาํนาจบริหารจดัการภายในทอ้งทีไดเ้ป็น องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั  แห่ง เทศบาลนคร  แห่ง เทศบาลเมือง  แห่ง เทศบาลตาํบล  แห่ง และองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล  แห่ง (วิกิพีเดีย, ) 
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 จากสถิติจาํนวนประชาการของผูสู้งอายุจงัหวดันครปฐม ในปี พ.ศ.  มีจาํนวน 
,  คน คิดเป็นร้อยละ .  ของประชากรทงัหมด และไดเ้พิมขึนอย่างต่อเนือง โดยในปี พ.ศ. 

 พบจาํนวนผูสู้งอายมุากถึง ,  คน คิดเป็นร้อยละ .   ดงัตารางที  

 
ตารางที  จาํนวนและอตัราส่วนร้อยละของผูสู้งอายใุนจงัหวดันครปฐม ปี พ.ศ. -  
 

ปี พ.ศ. จํานวนประชากร
ทงัหมด (คน) 

จํานวนผู้สูงอายุ (คน) ร้อยละของผู้สูงอายุต่อ
จํานวนประชากรทงัหมด ชาย หญิง รวม 

 ,  ,  ,  ,  .  

 ,  ,  ,  ,  .  

 ,  ,  ,  ,  .  

 ,  ,  ,  ,  .  

 ,  ,  ,  ,  .  
 

ทีมา : สาํนกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, ระบบสถิติทางการทะเบียน, เขา้ถึงเมือ  มีนาคม,   
           เขา้ถึงไดจ้าก http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ 

 

 ตามการแบ่งประเภทและอาํนาจบริหารจดัการภายในทอ้งทีของจงัหวดันครปฐมนัน  
เทศบาลนครนครปฐมจดัเป็นเทศบาลนครเพียงแห่งเดียวในจงัหวดันครปฐม  ทีมีพืนทีครอบคลุมใน
ตาํบลพระปฐมเจดียท์งัตาํบล และครอบคลุมตาํบลต่าง ๆ ในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดันครปฐม ไดแ้ก่   
ตาํบลนครปฐม หมู่  และหมู่  ตาํบลบ่อพลบั หมู่  ตาํบลพระประโทน หมู่ , หมู่  และหมู่   
ตาํบลสนามจนัทร์ หมู่  และหมู่  ตาํบลลาํพยา หมู่   โดยมีกองสวสัดิการสังคม เทศบาลนคร
นครปฐม เป็นผูดู้แลและให้บริการกับผูสู้งอายุในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การรับขึนทะเบียนและ
ดาํเนินการในการเบิกจ่ายเบียยงัชีพแก่ผูสู้งอาย ุรวมถึงการออกหน่วยเยยีมผูสู้งอายใุนชุมชนต่าง ๆ  
 ซึงชุมชนสามตาํบล เป็นหนึงใน  ชุมของเทศบาลนครนครปฐม ยอ้นกลบัไปเมือ
ประมาณปี พ.ศ.   เทศบาลไดป้ระกาศจดัตงัชุมชนครังแรก มีจาํนวน  ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนวดั
พระงาม ชุมชนทางหลวง ชุมชนบา้นมอญ ชุมชนหลงัวดัใหญ่ และชุมชนคตกฤช ซึงต่อมาในปี 
พ.ศ.  เทศบาลเมืองนครปฐมไดรั้บการยกฐานะขึนเป็นเทศบาลนครนครปฐม แลว้จึงไดท้าํการ
ขยายเขตให้กวา้งขวางออกไปอีกทาํให้เกิดชุมชนเพิมเป็น  ชุมชน รวมถึงชุมชนสามตาํบลก็เป็น
ชุมชนหนึงทีเทศบาลขยายเขตเขา้ในพืนทีของอาํเภอเมืองนครปฐมอีก  ตาํบล คือ หมู่ที  ตาํบล
สนามจนัทร์ หมู่ที  ตาํบลลาํพยา หมู่ที  ตาํบลหนองปากโลง ซึงเป็นเหตุใหก้ารตงัชือเรียกชุมชน
วา่ “ชุมชนสามตําบล” ตงัแต่บดันนัเป็นตน้มา 
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 ชุมชนสามตาํบลตงัอยูห่่างจากเทศบาลนครนครปฐมประมาณ  กิโลเมตร ถนนลาดยาง 
 กิโลเมตร และตงัอยู่ห่างจากทีว่าการอาํเภอเมืองนครปฐมประมาณ .  กิโลเมตร และมีพืนที
ประมาณ .  ไร่ หรือประมาณ .  ตารางกิโลเมตร ลกัษณะเป็นทีราบลุ่ม มีอาณาเขตติดต่อกบั
ชุมชนขา้งเคียง ดงันี 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกบั   ตาํบลสนามจนัทร์ 

 ทิศใต ้ ติดต่อกบั   ตาํบลลาํพยา 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั   ชุมชนสวนตะไคร้ 

 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั   ตาํบลหนองปากโลง 

 ด้านประชากรและครัวเรือนของชุมชนสามตาํบล มีจาํนวนครัวเรือนทังสิน  
ครัวเรือน ประชากรชาย  คน ประชากรหญิง ,  คน รวมทงัสิน ,  คน และมีจาํนวน
ประชากรผูสู้งอายุสูงถึง  คน ซึงเป็นชุมชนทีมีจาํนวนผูสู้งอายุสูงเป็นลาํดับที  ของชุมชน
ทงัหมด  ชุมชน  รวมถึงมีความหลากหลายในการดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพเนืองจากเป็น
ชุมชนเมืองกึงชนบท อยูใ่นเขตเลือกตงัเขตที  ซึงเป็นเขตติดต่อกระจายอยูร่อบนอกของตวัอาํเภอ
เมืองนครปฐม จึงสนใจทีจะทาํการศึกษาและเก็บขอ้มูลในพืนทีดงักล่าว (เทศบาลนครนครปฐม, 

) ดงัตารางที   

 
ตารางที  ชุมชนทีมีจาํนวนผูสู้งอายมุากทีสุด  ลาํดบัแรกของเทศบาลนครนครปฐม 
 

ลาํดับท ี ชุมชน จํานวนผู้สูงอายุ (คน) 
 หว้ยจระเข-้ถมทอง  

 สวนลาํไย  

 หมู่  ตาํบลนครปฐม  

 สามตาํบล  

 บา้นลาํพยา  
 

ทีมา : แผนพฒันา  ปี เทศบาลนครนครปฐม พ.ศ. - . กองสวสัดิการสงัคม เทศบาลนครนครปฐม,   
          . 
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.  แนวคดิทฤษฎเีกยีวกบัคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 

 .   ความหมายของคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 

 การศึกษาความหมายของคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุใชภ้าวะสุขภาพเป็นตวัชีวดัทีสาํคญั
ของการอยู่ดีมีสุขของประชากรสูงอายุ ผูสู้งอายุจะมีชีวิตทีมีคุณภาพ นอกจากจะไม่มีปัญหาทาง
การเงินแลว้ ตอ้งมีสุขภาพกายและสุขภาพใจทีดี อยา่งไรก็ตาม สาํหรับสถานการณ์ในประเทศไทย
นนั การศึกษาวิจยัทีผา่นมาต่างชีใหเ้ห็นวา่ การทีประชากรมีอายยุนืยาวขึน ไม่ไดห้มายความว่าภาวะ
สุขภาพจะดีขึน ในดา้นสุขภาพกายประชากรสูงวยัตอ้งเผชิญกบัปัญหาการเจ็บป่วยดว้ยโรคเรือรัง
เพิมขึน และกลับต้องอยู่ในภาวะทุพพลภาพ ช่วยตนเองไม่ได้ ต้องพึงพาผูอื้นในการดําเนิน
ชีวิตประจาํวนั ซึงสามารถอธิบายไดจ้ากนิยามของคุณภาพชีวิต โดยมีนักวิชาการไดใ้ห้นิยามไว้
หลายท่าน ดงัต่อไปนี 

 ดวงใจ คาํคง (  : ) ไดก้ล่าวถึงคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายไุวว้่า เป็นการรับรู้และ
ความพึงพอใจในการดาํรงชีวิตของผูที้มีอายุ  ปีขึนไป ในสิงทีตนเป็นอยู่อย่างมีความสุข ตาม
สภาพความเป็นอยูแ่ละสภาวะรอบ ๆ ตวัเอง ทงัดา้นร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสงัคม หรือสามารถ
จดัการสถานการณ์ทีเกิดขึนไดโ้ดยใชป้ระสบการณ์ชีวิตของแต่ละบุคคล ในขณะทีปกติมกัจะนึกถึง
ผูสู้งอายใุนดา้นการพึงพิงผูอื้น เนืองจากธรรมชาติของผูสู้งอายนุนัมีการเปลียนแปลงอยา่งมาก แต่
ในความเป็นจริงการกา้วเขา้สู่วยัสูงอายุไม่ไดห้มายถึงการเป็นโรคหรือการเจ็บป่วย แต่เป็นการ
พฒันาของชีวิตทีเปลียนไปตามวฏัจกัร  
 วนิดา เหลืองสัจจกุล (  : ) ไดก้ล่าวถึงคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุไวว้่า ความมีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจทีดี ซึงไดรั้บมาจากประสบการณ์และสภาพแวดลอ้ม ซึงส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององคก์รและของตนเอง 

 อาทิตติยา ดวงสุวรรณ (  : ) ไดก้ล่าวถึงคุณภาพชีวิตผูสู้งอายไุวว้า่ เป็นความรู้สึก
ของบุคคลซึงสามารถสนองตอบความตอ้งการทงัด้านร่างกายและจิตใจ สามารถสนองความ
ตอ้งการพืนฐานทีกาํลงัเปลียนไป ทาํใหชี้วิตมีคุณค่า ทาํใหเ้กิดความเป็นอยูที่ดีตามการยอมรับของ
สังคม เป็นการผสมผสานกนัระหว่างชีวิตการทาํงานและชีวิตส่วนตวั ส่งผลให้บุคคลมีความพึง
พอใจอนัก่อใหเ้กิดผลดีต่อตนเองและทาํใหง้านบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 สิทธิอาภรณ์ ชวนปี (  : ) ไดก้ล่าวถึงคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายไุวว้่า เป็นการรับรู้
เกียวกบัการดาํรงชีวิตของผูสู้งอายุ ทางดา้นร่างกาย จิตใจและสังคมให้เหมาะกบัสภาพแวดลอ้ม 
ประกอบกบัไม่เป็นภาระของผูอื้น การรับรู้เกียวกบัการดาํรงชีวิตของผูสู้งอายทุางดา้นร่างกาย จิตใจ
และสังคมนันถือเป็นองค์ประกอบหลกัทีสําคญัในการดาํเนินชีวิต ทาํให้ตนเองรู้สึกยินดีและมี
ความสุขในชีวิต รวมทงัสามารถดาํเนินชีวิตอยูอ่ยา่งเหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้ม ซึงผูสู้งอายทีุจะมี
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คุณภาพชีวิตทีดีได้นันต้องประกอบด้วยหลายปัจจัย ทงัด้านตัวบุคคลและปัจจัยภายนอก อัน
ประกอบดว้ย ครอบครัว ชุมชน องคก์รต่าง ๆ สิงแวดลอ้มและนโยบายของรัฐบาล ซึงจะมีอิทธิพล
ในการจูงใจ เอืออาํนวย และช่วยส่งเสริมให้ผูสู้งอายุเกิดพฤติกรรม ซึงจะนาํไปสู่การเจ็บป่วยหรือ
การมีสุขภาพทีดีและการมีสุขภาพทีดีเป็นส่วนประกอบทีสาํคญัประการหนึงของคุณภาพชีวิต 

 องคก์ารอนามยัโลก ( , อา้งถึงใน อมรพิมล พิทกัษ,์  : ) ไดก้ล่าวถึงคุณภาพ
ชีวิตผูสู้งอายุไวว้่า เป็นการรับรู้หรือเขา้ใจของปัจเจกบุคคลทีมีต่อสถานภาพชีวิตของตนเอง ภายใต้
บริบทของระบบค่านิยมและวฒันธรรมทีบุคคลนนั ๆ ใชชี้วิตอยู ่มีความเชือมโยงกบัความคาดหวงั 
จุดหมาย ความกงัวลสนใจ รวมทงัมาตรฐานทีมีต่อสิงต่าง ๆ คุณภาพชีวิตเป็นมโนทศัน์ มโนคติทีมี
ขอบเขตกวา้งขวางครอบคลุมเรืองต่าง ๆ ทีสลบัซบัซอ้น เช่น สภาวะทางจิตใจ สุขภาพทางร่างกาย 
ระดบัความเป็นตวัของตวัเอง ความสมัพนัธ์ทางสังคม สัมพนัธภาพทีมีต่อสิงแวดลอ้มและความเชือ
ส่วนบุคคล 

 ธนาคารโลก ( , อา้งถึงใน อมรพิมล พิทกัษ์,  : ) ไดก้ล่าวถึงคุณภาพชีวิต
ผูสู้งอายุไวว้่า คุณภาพชีวิตเป็นความเป็นอยู่ทีดีของบุคคล ยากทีจะวดัได ้ไม่ว่าจะเป็นบุคคล กลุ่ม
หรือชาติ เพราะปัจจยัทางดา้นความเป็นอยู่ทีดีทางวตัถุ (มาตรฐานความเป็นอยู่) ซึงรวมไวด้ว้ย
ส่วนประกอบทีไม่สามารถจับตอ้งได้ ทงัด้านคุณภาพสิงแวดลอ้ม ความมันคงของชาติ ความ
ปลอดภยัส่วนบุคคลและอิสระภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง 

 Hendershott (  : ) ไดก้ล่าวถึงคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุไวว้่า บุคคลทีจะมีคุณภาพ
ชีวิตทีดีนนั บุคคลนันตอ้งมีความพึงพอใจในสิงทีเกิดขึนกบัตวัเอง ซึงเป็นสิงทีทาํให้บุคคลนันมี
ความสุขในการดาํเนินชีวิต ประกอบไปดว้ยชีวิตสังคม ชีวิตการเรียน ความสัมพนัธ์กบัเพือน ทีอยู่
อาศยัและบริการทีไดรั้บ 

 Hunter (  : , อา้งถึงใน วิลาวลัย ์รัตนา  : ) ไดก้ล่าวถึงคุณภาพชีวิตของ
ผูสู้งอายุไวว้่า เป็นความสมบูรณ์แขง็แรงของร่างกาย วิญญาณ จิตใจ ซีงเป็นส่วนประกอบทีสาํคญั
ในการดาํเนินชีวิตของผูสู้งอายุ และคุณภาพชีวิตเป็นสิงสําคญัทีจะส่งเสริมให้ผูสู้งอายุมีการรับรู้
คุณค่าในตนเอง มีความรู้สึกยนิดีในชีวิตและเกิดความผาสุกในชีวิต 

 Padilla (  : ) ไดก้ล่าวถึงคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุไวว้่า เป็นการรับรู้ความพึงพอใจ
ในชีวิตทีเปลียนแปลงไปตามภาวะสุขภาพ โดยวดัจากความสามารถในการทาํหน้าทีต่าง ๆ ของ
ร่างกาย ทศันคติต่อสุขภาพ ต่อตนเอง ความพึงพอใจในชีวิต และความรู้สึกว่าตนเองไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากสงัคม 
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 Campbell (  : ) ไดก้ล่าวถึงคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุไวว้่า คุณภาพชีวิตเป็นมิติทีมี
หลายรูปแบบ ขึนอยูก่บัความพึงพอใจและความสุขในชีวิตของแต่ละคน โดยเปรียบเทียบระหว่าง
สถานการณ์ทีเป็นอยูก่บัสถานการณ์ทีอยากใหเ้ป็น 

 จากความหมายของนกัวิชาการขา้งตน้ สรุปไดว้่า คุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ  หมายถึง ความ
เป็นอยู่ทีดีของผูสู้งอายุ เป็นการรับรู้หรือเป็นความเขา้ใจทีมีต่อสถานภาพชีวิตของตนเอง ภายใต้
บริบทของระบบค่านิยมและวฒันธรรม คุณภาพชีวิตเป็นมโนทศัน์ มโนคติทีมีขอบเขตกวา้งขวาง
ครอบคลุมเรืองต่าง ๆ ทีสลบัซบัซอ้น เช่น สภาวะทางจิตใจ สุขภาพทางร่างกาย ระดบัความเป็นตวั
ของตวัเอง ความสัมพนัธ์ทางสงัคม ซึงเป็นสิงทีทาํใหผู้สู้งอายนุนัมีความสุขในการดาํเนินชีวิต 

 ดงันนั ในการศึกษาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายใุนการวิจยัครังนีจะมุ่งศึกษาเกียวกบัคุณภาพ
ชีวิตดา้นสุขภาพ การไดรั้บความสุขและความพึงพอใจในชีวิตดา้นสุขภาพ ปราศจากความเจ็บป่วย
ทงัทางดา้นร่างกายและจิตใจ ไดแ้ก่ พฤติกรรมดา้นการบริโภค การออกกาํลงักาย โรคประจาํตวั การ
ใชส้วสัดิการการรักษาพยาบาล การดูแลตนเองจากโรคเรือรัง การพกัผอ่น ผูดู้แล เป็นตน้ 

 

 .   องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ 

 ผูว้ิจยัไดร้วบรวมและศึกษาคน้ควา้จากเอกสารต่าง ๆ ไดมี้นักวิชาการทงัในประเทศ
ไทยและต่างประเทศไดใ้หค้วามหมายองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิต ไวด้งันี 

 พระพุทธทาสภิกข ุ(  :  อา้งถึงใน ดวงใจ คาํคง,  : ) ไดก้ล่าวว่า การทีจะ
มีสุขภาพดีไดน้นั สิงทีขาดไม่ไดคื้อปัญญา ยิงคนใดดอ้ยปัญญาคนนนัย่อมมีโอกาสน้อยนกัทีจะมี
สุขภาพดี เพราะแกปั้ญหาไม่ได ้ถา้มีปัญญาน้อย การมีสุขภาพจะเป็นแบบพึงพา ตอ้งอาศยัปัจจยั
ภายนอกมาก ถา้มีปัญญาทีแทจ้ริงก็จะเป็นอิสระและมีสุขภาพจิตทีสมบูรณ์ (พระพรหมคุณาภรณ์, 

 : - ) โดยจดัดา้นสิงแวดลอ้มให้อยู่รวมกบัดา้นร่างกาย ตามทีท่าน ป.อ. ปยุตโต ได้
จัดแบ่งองค์ประกอบด้านคุณภาพชีวิตไว้ด้วยกัน  ด้านดังนี   ด้านร่างกาย  ด้านจิตใจ ด้าน
ความสมัพนัธ์กบัสงัคมและดา้นปัญญา 
 Flanagan (  : - ) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตไวว้่า เป็นความ
ตอ้งการพืนฐานของมนุษย ์ประกอบดว้ย   องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ) ดา้นร่างกายและวตัถุไดรั้บ
ความสุขอย่างเพียงพอ เช่น การมีสุขภาพแขง็แรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ มีบา้นทีอยูอ่าศยัทีน่าอยู ่
อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ มีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก ) มีสัมพนัธภาพกบับุคคลอืนในทางทีดี 
เช่น คู่สมรส บิดามารดา เพือนและบุคคลอืน รวมถึงการเลียงดูบุตรดว้ย ) มีกิจกรรมในสังคมและ
ชุมชนให้การสนบัสนุนและพร้อมจะช่วยเหลือผูอื้น ) มีพฒันาการดา้นบุคลิกภาพและพฒันาการ
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ดา้นอืน เช่น ดา้นสติปัญญา การเขา้ใจตนเอง การเรียนรู้และการแสดงออกในทางสร้างสรรคเ์ชิงบวก 
) มีสนัทนาการและมีส่วนร่วมในสงัคม 

 Fillenbaum (  : - ) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตไวว้่า ผูสู้งอายุ
ทีไดรั้บความเป็นอยู่ทีดีตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ  ขอ้ ดงันี ) ความสามารถในการปฏิบติั
กรรมประจาํวนั ไดแ้ก่ . ) ระดบัความสามารถในการทาํกิจกรรมเกียวกบัการรับประทานอาหาร 
การแต่งกาย การใชห้้องนาํ การเคลือนยา้ยร่างกาย . ) ความสามารถในการดาํรงชีวิตอยูใ่นชุมชน 
และ . ) การเดินไปในทีต่าง ๆ และการทาํความสะอาดทีพกัอาศยัด้วยตนเอง ) ด้านสุขภาพ
ร่างกาย ไดแ้ก่ การประเมินสุขภาพตนเอง อาการเจ็บป่วยในปัจจุบนั การใชบ้ริการทางการแพทย ์
การเจ็บป่วยดว้ยโรคต่าง ๆ และระดบัการมีกิจกรรม ) ดา้นสุขภาพจิต การรับรู้หนา้ที ภาวะทางจิต 
อารมณ์ การทาํหนา้ทีของจิต ) ดา้นสังคม ความพอเพียงและความพึงพอใจในการติดต่อสือสาร 
การมีปฏิสมัพนัธ์ การไดรั้บความช่วยเหลือจากเพือนหรือครอบครัว ) ดา้นเศรษฐกิจ ความพอเพียง
ของรายได้ เงินทีจาํเป็นต้องใช้ในการดํารงชีวิตอยู่ในสังคม ) ด้านสภาพสิงแวดล้อม ความ
ปลอดภยัของสิงรอบ ๆ ตวัการจดับา้นเรือนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ) การไดรั้บการดูแลทงัจาก
ครอบครัว เพือนและชุมชน 
 Zhan (  : ) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตว่ามีอยู่ดว้ยกนั  ดา้น 
ไดแ้ก่ ) ดา้นสุขภาพและการทาํงานของร่างกาย ) ดา้นความพึงพอใจในชีวิต เป็นสิงทีบุคคลรับรู้
ระหว่างความปรารถนาทีตงัไวแ้ละความสําเร็จทีจะไดรั้บ ) ดา้นอตัมโนทศัน์ เป็นความเชือและ
ความรู้สึก ความตระหนักรู้คุณค่าในตนเอง และภาพลกัษณ์ของตนเอง ซึงมีอิทธิพลในการสร้าง
สมัพนัธภาพทีดีกบัผูอื้น 

 Bertrand (  : - ) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตไวว้่าเป็นกุญแจ
แห่งความสุขทีจะนาํไปสู่คุณภาพชีวิตทีดี  ประกอบดว้ย ) พฤติกรรมทีมีความกระตือรือร้น มีความ
อยากรู้อยากเห็น อยากเรียนรู้สิงใหม่ ๆ เมือเกิดพฤติกรรมเช่นนีจะนาํไปสู่พลงัแห่งชีวิต ก่อให้เกิด
ความสุข ) ความสัมพนัธ์กบับุคคลอืนดว้ยความรักหรือการให้โดยไม่หวงัผลตอบแทน ให้ดว้ย
ความจริงใจ ซึงผูใ้ห้จะเกิดความรู้สึกมีคุณค่าและมีพลงัชีวิต ) การทาํงาน บุคคลใดทีไม่ไดท้าํงาน
หรือกิจกรรมใด ๆ จะเกิดอาการเหงาหงอย ไม่มีความสุขในชีวิต และขาดชีวิตชีวา ) ครอบครัว การ
รับรู้ถึงความรักทีมีต่อกนัในครอบครัว ความเขา้ใจของบุคคลในครอบครัว และความสุขทีสามารถ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได ้
 WHOQOL Group (  : ) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตไวว้่ามี  ดา้น 
ไดแ้ก่ ) สุขภาวะทางร่างกาย คือ กาํลงังานและความเหนือยลา้ ความเจบ็ปวดและความไม่สบายตวั 
การนอนหลบัและการพกัผอ่น ) สภาวะทางจิตใจ คือ ภาพลกัษณ์ทีปรากฏ ความรู้สึกดา้นลบและ
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ดา้นบวก ความคิด การเรียนรู้ ความเคารพนบัถือตนเอง การมีสมาธิและความจาํ ) ระดบัการพึงพา
ตนเอง คือ สามารถไปไหนมาไหนไดเ้อง ประกอบกิจกรรมวตัรประจาํวนัไดต้ามความเหมาะสม 
ความจาํเป็นในการใชย้ารักษาโรค และความช่วยเหลือทางการพยาบาล ความสามารถในการทาํงาน 

) ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม คือ ความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล การช่วยเหลือจากสังคม ) ดา้น
สิงแวดลอ้ม คือ แหล่งรายได ้การบริการดา้นสุขภาพ การประกนัสังคม ความมีอิสระในแง่ของการ
เขา้ถึงและคุณภาพ สภาวะทีพกัอาศยั โอกาสในการเขา้ถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ การไดฝึ้กทกัษะใหม่ ๆ 
การเขา้ร่วมและโอกาสสําหรับทาํกิจกรรมต่าง ๆ การพกัผ่อนหย่อนใจ สภาพวะแวดลอ้มทาง
กายภาพ เช่น มลพิษ เสียงรบกวน การจราจร สภาพภูมิอากาศ และการเดินทาง ) ดา้นจิตวิญญาณ 
ศาสนาและความเชือส่วนบุคคล 

 ทงันีต่อมาทีมพฒันาคุณภาพชีวิตขององคก์ารอนามยัโลก ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของ
คุณภาพชีวิตใหม่เป็น  ดา้น โดยรวมดา้นสุขภาพวะทางร่างกายกบัระดบัการพึงพาตนเองไวด้ว้ยกนั 
และรวมดา้นสภาพวะทางจิตใจกบัดา้นจิตวิญญาณไวด้ว้ยกนั จึงสรุปไดด้งันี 

 . ดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ กาํลงักายและความเหนือยลา้ ความเจ็บปวดและไม่สบายตวั การ
นอนหลบัและการพกัผอ่น การไปไหนมาไหนไดด้ว้ยตนเอง กิจวตัรประจาํวนั ความจาํเป็นในการ
ใชย้ารักษาโรคและความช่วยเหลือทางการพยาบาล ความสามารถในการทาํงาน 

 . ดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ทีปรากฏ ความรู้สึกดา้นบวกและดา้นลบ ความเคารพ
นับถือในตนเอง ความคิด การเรียนรู้ ความจาํ การมีสมาธิ จิตวิญญาณ  ศาสนาและความเชือ
ส่วนบุคคล 

 . ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล การช่วยเหลือจาก
สังคม 

 . ดา้นสิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ แหล่งรายได ้ความมีอิสระ การบริการดา้นการประกนัสังคม
และดา้นสุขภาพ ในแง่ของการเขา้ถึงและคุณภาพการใหบ้ริการ สภาวะของทีอยูอ่าศยั โอกาสในการ
เขา้ถึงแหล่งความรู้และการฝึกทกัษะใหม่ ๆ โอกาสและการไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
สภาวะแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น มลพิษ เสียงรบกวน การจราจร สภาพภูมิอากาศ และการเดินทาง 
 สุวฒัน์ มหตันิรันกลุ และคณะ (  อา้งถึงใน วิลาวลัย ์รัตนา,  : - ) ไดก้ล่าวถึง
องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตวา่แบ่งไดเ้ป็น  องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่ 

 . องคป์ระกอบดา้นสุขภาพ คือ การมีสุขภาพทีดี ซึงเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัอยา่งยิง
เพราะการดาํเนินชีวิตให้มีความสุขไดต้อ้งสามารถประกอบกิจกรรมได ้หรือกระทาํภาระหนา้ทีได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ กล่าวคือการมีสุขภาพดีก็คือการมีคุณภาพชีวิตทีดีนนัเอง ผูสู้งอายมุกัมีปัญหา
ในดา้นสุขภาพทีแตกต่างกนั เนืองจากเป็นวยัทีร่างกายเสือมถอยลงตามจาํนวนอายทีุเพิมมากขึนทุกวนั 
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เป็นผลทาํใหโ้รคภยัไขเ้จบ็เบียดเบียน จึงมีปัญหาดา้นสุขภาพทางดา้นร่างกาย ส่วนใหญ่ผูสู้งอายจุะ
ดอ้ยการศึกษาทาํใหข้าดความรู้ในเรืองของการดูแลตนเองเป็นสาํคญั 

 . องค์ประกอบด้านจิตใจ คือ การเปลียนแปลงต่าง ๆ ทีเกิดขึนทางด้านร่างกาย 
สิงแวดลอ้มและสังคม ทาํให้จิตใจของผูสู้งอายุเปลียนไป ซึงจะเห็นไดว้่าผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีการ
ปรับปรุงและพฒันาจิตใจไปในทางทีดี หรือมีความพึงพอใจในชีวิตมากน้อยเพียงใดขึนอยู่กับ
ลกัษณะของแต่ละบุคคล ระดบัการศึกษา สิงแวดลอ้มและประสบการณ์ในชีวิตของคน ๆ นนั การ
รับรู้สิงใหม่ การแสดงออกทางอารมณ์ เช่น ไม่พอใจ ไม่สนใจ ขีงอน หงุดหงิดง่าย เป็นผลมาจาก
ความเครียดทีเป็นความผดิปกติทางจิตใจแทบทงัสิน ในวยัสูงอาย ุถา้ไม่ไดรั้บความเอาใจใส่ ความ
อบอุ่นทีไดจ้ากลูกหลานอยา่งเพียงพอ จะทาํให้ผูสู้งอายรูุ้สึกเหงา วิตกกงัวล ซึมเศร้า วา้เหว่ ถา้หาก
ผูสู้งอายรูุ้สึกว่าตนเองมีสุขภาพดีทงัทางดา้นร่างกายและจิตใจแลว้ มีการยอมรับการเปลียนแปลงที
เกิดขึน ย่อมส่งผลให้เกิดมโนทศัน์ทีดีต่อตนเอง ทาํให้เกิดความพึงพอใจในสภาพทีเป็นอยู่ ดงันัน 
ภาวะสุขภาพทีผูสู้งอายุเป็นผูป้ระเมินเอง จึงเป็นสิงทีบ่งบอกถึงความพอใจในชีวิตไดดี้ในระดบั
หนึง เนืองจากการประเมินสุขภาพตนเองอาจไม่สอดคลอ้งกบัการประเมินทางการแพทย ์กล่าวคือ 
ผูสู้งอายทีุมีสุขภาพกายดี อาจมีความพอใจในชีวิตตาํ ถา้เขาเชือวา่สุขภาพเขาไม่ดี ในทาํนองเดียวกนั
ผูสู้งอายทีุสุขภาพไม่ดี ถา้เขาเชือวา่เขาสุขภาพดี อาจมีความพอใจในชีวิตสูงตามไปดว้ย 

 . องคป์ระกอบดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม คือ การมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลรอบขา้ง 
นบัว่าเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัต่อผูสู้งอายเุป็นอยา่งยิง เพราะเป็นวิธีการทีทาํให้ผูสู้งอายไุดรั้บการ
ตอบสนองความตอ้งการทางสังคม มีสัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน เช่น การมีเพือนในวยัเดียวกนั 
สามารถปรับทุกข์ซึงกนัและกนัได ้มีความรู้สึกทีดี ให้ความช่วยเหลือ ให้การอุปการะ ให้ความ
เคารพยกยอ่งซึงกนัและกนั ทาํใหผู้สู้งอายรูุ้สึกว่าตนเองมีความหมายและมีคุณค่า โดยมกัจะใชเ้วลา
ว่างทาํกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เช่น ไปวดั ทาํบุญ ฟังเทศน์ เขา้ร่วมในชมรม
ต่าง ๆ เช่น ชมรมอาสาสมคัร ชมรมผูสู้งอายตุ่าง ๆ จากทฤษฎีการมีกิจกรรมร่วมกนั เชือว่าผูสู้งอายุ
ทีได้เขา้ร่วมกิจกรรมสูง สามารถปรับตวัได้ดีทงัทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม จะเป็นผูที้มี
ความสุขในชีวิตสูงและทาํใหคุ้ณภาพชีวิตสูงตามไปดว้ย 

 . องคป์ระกอบดา้นสิงแวดลอ้ม คือ สภาพแวดลอ้มเป็นสิงจาํเป็นอยา่งหนึงของมนุษย์
ทีแสดงถึงคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนปัจจุบนั การทีผูสู้งอายไุดรั้บการตอบสนองความตอ้งการใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การมีบ้านและอยู่ในชุมชนทีมีสภาพดี จะทําให้ผู ้สูงอายุรู้สึกว่าบ้านน่าอยู ่
สะดวกสบาย สงบ ปลอดภยั เป็นส่วนตวั มีเพือนบา้นทีดี ปราศจากโจรผูร้้าย รวมทงัมีความพึง
พอใจในการบริการของชุมชน เช่น การบริการรักษาพยาบาลทีเพียงพอ การคมนาคมสะดวก
ปลอดภยั มีรายไดเ้พียงพอกบัความตอ้งการของตนเอง ยอ่มทาํให้ชีวิตของผูสู้งอายเุป็นสุข จะเห็น
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ไดว้า่ผูสู้งอายทีุรู้วา่ตนเองอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีดี มีความพอใจต่อบา้น ชุมชนและทีอยูอ่าศยัรอบ ๆ 
กาย สามารถสะทอ้นถึงประสบการณ์ทีดี มีความสุขหรือมีคุณภาพชีวิตทีดีของผูสู้งอายุ 
 จากนิยามขา้งตน้สรุปไดว้่า องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพ หมายถึง ปัจจยั
ต่าง ๆ ทีทาํใหผู้สู้งอายไุดรั้บความสุขและความพึงพอใจในชีวิตดา้นสุขภาพ ปราศจากความเจบ็ป่วย
ทงัทางดา้นร่างกายและจิตใจ  
 สาํหรับการวิจยัในครังนีผูว้ิจยัไดศึ้กษาองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพของ
ผูสู้งอายุ  อนัประกอบไปดว้ย ประวติัสุขภาพ ไดแ้ก่ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการ
ออกกาํลงักาย ภาวะอารมณ์และความเครียด กิจกรรมนนัทนาการ การพกัผอ่นและนอนหลบั เป็น
ตน้  ประวติัการตรวจสุขภาพ ไดแ้ก่ ความถีในการตรวจสุขภาพ การตรวจพบโรคและอุบติัการณ์
ของโรค ประวติัการรักษา ค่าใชจ่้ายทีใชใ้นการรักษาพยาบาล  สิทธิในการรักษาพยาบาล เป็นตน้  
สภาพแวดลอ้มของทีพกัอาศยั ไดแ้ก่ ลกัษณะของชุมชน ลกัษะทีพกัอาศยั  เป็นตน้โดยใชแ้นวคาํถาม
หรือแนวคาํสมัภาษณ์ทีเกียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพ  
 
.  แนวคดิสวสัดิการและสวสัดิการผู้สูงอายุ 

 .  ความหมายของสวัสดิการสังคม 

  พระราชบญัญติัส่งเสริมสวสัดิการสังคม ( ) ไดก้ล่าวถึงสวสัดิการสังคมไวว้่า 
เป็นระบบการจดับริการทางสังคม ซึงเกียวกบัการป้องกนั การแกไ้ขปัญหา การพฒันาและการ
ส่งเสริมความมนัคงทางสังคมเพือตอบสนองความจาํเป็นขนัพืนฐานของประชาชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตทีดีและพึงตนเองได้ทวัถึง เหมาะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทงัทางด้าน
การศึกษา สุขภาพอนามยั ทีอยูอ่าศยั การทาํงานและการมีรายได ้นนัทนาการ กระบวนการยติุธรรม 
และบริการทางสงัคมทวัไป โดยคาํนึงถึงศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิทีประชาชนจะตอ้งไดรั้บและ
มีส่วนร่วมในการจัดสวสัดิการสังคมทุกระดับ อีกทงัยงัให้ความหมายของคาํว่า “ผูรั้บบริการ
สวสัดิการสังคม” ว่าหมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึงอยู่ในสภาวะยากลาํบากหรือจาํตอ้งไดรั้บ
ความช่วยเหลือ เช่น เด็ก เยาวชน คนชรา (ผูสู้งอาย)ุ ผูพ้ิการ หรือทุพพลภาพ ผูด้อ้ยโอกาส ผูถู้กละเมิด
ทางเพศ และกลุ่มบุคคลอืนตามทีคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคมแห่งชาติกาํหนด 

  ระพีพรรณ คาํหอม (  : ) ไดก้ล่าวถึงสวสัดิการสงัคมไวว้า่ เป็นระบบการจดัสรร
และจดัการบริการสังคมในลกัษณะของโครงการหรือบริการต่าง ๆ ให้กบัทุกคนในสังคม ภายใต้
หลกัสิทธิ ความเท่าเทียมกนั ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางสังคม เพือนาํไปสู่การพฒันา
คุณภาพชีวิตทีดีของคนในสังคม การพฒันาสังคมโดยรวม รวมทงัการสร้างระบบความมนัคงของ
มนุษยใ์นสงัคมในระยะยาว 
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  ศิริพร เป็งสลี (  : ) ไดก้ล่าวถึงสวสัดิการสังคมไวว้่า เป็นระบบการจดัสรร
และจดัการบริการสังคมเพือให้ทุกคนในสังคมมีความเป็นอยู่ทีดีตามมาตรฐานกาํหนดอย่างเท่า
เทียมกนั 

  กิติพฒัน์ นนทปัทมะดุลย ์(  : ) ไดก้ล่าวถึงสวสัดิการสังคมไวว้่า เป็นโครงการ
เผยแพร่ความรู้ดา้นการพฒันาระบบสวสัดิการเพือพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการกิน
ดี อยูดี่ มีสุขและมีสิทธิ ดงันนั จุดหมายปลายทางของการจดัสวสัดิการคือ การทาํใหทุ้กคนในสังคม
ไดรั้บสิทธิพืนฐานทางสงัคมตามมาตรฐานสากล 

  นนัทินี ทรัพยศิ์ริ และคณะ (  : ) ไดก้ล่าวถึงสวสัดิการสังคมไวว้่า เป็นสภาวะ
ความเป็นอยูข่องคนในสงัคม ซึงไดรั้บการส่งเสริมและความช่วยเหลือเพือตอบสนองความตอ้งการ
พนืฐานของชีวิตทีจะอยูใ่นสงัคมอยา่งเท่าเทียมกนั เพือใหมี้ชีวิตความเป็นอยูที่ดีขึน 

  ปัทมาวดี โพชนุกลู ซูซูกิ (  : ) ไดก้ล่าวถึงสวสัดิการสังคมไวว้่าในทางเศรษฐศาสตร์
จะหมายถึงความเป็นอยูที่ดี (well-being) พิจารณาจากอรรถประโยชน์ (utility) หรือความพอใจของ
ประชาชน “สวสัดิการ” ในทางเศรษฐศาสตร์จึงถูกนิยามในลกัษณะทีเป็นเป้าหมายของสังคม คือ 
การกินดีอยู่ดีของสมาชิกในสังคม ส่วนวิธีการให้ไดม้าซึงความเป็นอยู่ทีดี เช่น กิจกรรมของตลาด 
กิจกรรมการสงเคราะห์ การจ่ายเงินสงเคราะห์ การสนับสนุนและโครงการต่าง ๆ โดยรัฐ ไม่ใช่
สวสัดิการโดยตวัมนัเอง แต่เป็นบริการ ซึงเป็นเครืองมือเพือนาํไปสู่สวสัดิการคือความเป็นอยู่ทีดี
ของประชาชน 

  John Turner (  :  อา้งถึงใน วนัทนีย ์วาสิกะสิน และคณะ,  : ) ไดก้ล่าวถึง
สวสัดิการสังคมไวว้่า เป็นความพยายามส่งเสริมใหป้ระชาชนมีมาตรฐานความเป็นอยูข่นัพืนฐานที
มนัคง ครอบคลุมถึงการบริการกบับุคคลและชุมชนในลกัษณะการพฒันาสังคม และการเสริมสร้าง
บุคคลใหส้ามารถเผชิญกบัสภาพปัญหาทางร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสงัคม ตลอดจนการพยายาม
ขจดัสภาวะทีพึงตนเองไม่ไดข้องประชาชนใหห้มดไป 

  Robert L. Barker (  :  อา้งถึงใน ศิริพร เป็งสลี,  : ) ไดก้ล่าวถึง
สวสัดิการสังคมไวว้่า เป็นระบบทีประกอบดว้ยโครงการต่าง ๆ ประโยชน์ตอบแทนและบริการใน
ระดบัชาติ ทีช่วยให้ประชาชนไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา 
และสาธารณสุข อนัเป็นพืนฐานทีจะทาํใหส้ังคมดาํรงอยูไ่ด ้อีกทงัยงัหมายถึงสถานะของความอยูดี่
มีสุขโดยรวมของคนในชาติและชุมชนอีกดว้ย 

  Friedlander A. Walter and Robert Z. Apte (  :  อา้งถึงใน วนัทนีย ์วาสิกะสิน 
และคณะ,  : ) ไดก้ล่าวถึงสวสัดิการสังคมไวว้่า เป็นระเบียบ นโยบาย ผลประโยชน์และบริการ 
ซึงจะทาํใหก้ารดาํเนินการจดับริการต่าง ๆ เป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม เป็นที
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ยอมรับว่า สวสัดิการสังคมเป็นพืนฐานทีมีความสําคญั ทาํให้เกิดการเปลียนแปลงทีรวดเร็วและ
ถาวร เปลียนแปลงจากสภาวะทีเคยยากลาํบากไปสู่สิงทีคาดหวงัว่าจะดีกว่า รวมไปถึงความอุดม
สมบูรณ์ในทีสุด 

 สรุปไดว้่า สวสัดิการสังคม หมายถึง สิทธิพืนฐานทางสังคมทีประชาชนในประเทศจะ
ไดรั้บจากภาครัฐ เป็นสิงทีแสดงถึงความกินดี อยูดี่ มีความสุขตามสภาวะ เป็นประโยชน์ตอบแทน
ดา้นต่าง ๆ ซึงทาํใหคุ้ณภาพชีวิตของประชาชนดีขึน  

 

 .  สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

 การเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายขุองประเทศไทย ไดก่้อใหเ้กิดพลงัขบัเคลือนเกียวกบัการขอรับ
สวสัดิการทางสังคมสําหรับผูสู้งอายุมากขึน และเพือให้สอดคลอ้งกับสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการของผูสู้งอายุทีมีมากยิงขึน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการในรูปแบบต่าง ๆ ทงัทางดา้นนโยบายและการนาํไปปฏิบติั รัฐบาลเลง็เห็นความสาํคญั
จึงไดอ้อกกฎหมายและนโยบายเกียวกบัผูสู้งอาย ุประกอบกบัจากการศึกษาสวสัดิการสงัคมผูสู้งอายุ
จากพระราชบญัญติัและจากหน่วยงานฉบบัต่าง ๆ ผูว้ิจยัสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี  
 

  . รัฐบาลไทย 

  เริมจดับริการสวสัดิการสังคมสาํหรับผูสู้งอายโุดยตงัสถานสงเคราะห์คนชราแห่ง
แรกคือ บา้นบางแค ตามแนวคิดการใหค้วามช่วยเหลือแก่เด็ก คนชราหรือคนพิการ ในปี พ.ศ.  
ส่วนในระดบัชาติเริมมีการดาํเนินการอยา่งจริงจงัในปี พ.ศ.  ก่อนการประชุมสมชัชาโลกเรือง
ผู ้สูงอายุ  โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้จัดตังคณะกรรมการผู ้สูงอายุระดับชาติตามที
กระทรวงมหาดไทยเมือวนัที  กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  เรียกว่า “คณะกรรมการผูสู้งอายุแห่งชาติ” 
ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากหน่วยงานราชการ องคก์รเอกชนและผูท้รคุณวฒิุ เพือกาํหนดนโยบาย แผน
ระดบัชาติทีเกียวกบัผูสู้งอาย ุ(สุพตัรา ศรีวณิชชากร,  : ) สวสัดิการสังคมเป็นระบบทีใหบ้ริการ
แก่ประชาชนเพือตอบสนองความตอ้งการจาํเป็นพนืฐาน แบ่งประเภทบริการได ้  ประเภท ดงันี 

   . การประกันสังคมหรือโครงการความมันคงทางสังคม เป็นระบบการสร้าง
หลกัประกนัความมนัคงในการดาํเนินชีวิตและคุม้ครองลูกจา้ง เป็นโครงการทีรัฐจดัระบบและ
ดาํเนินงานเพือคุม้ครอง ป้องกนัไม่ใหป้ระชาชนทีมีรายไดป้ระจาํไดรั้บความเดือดร้อนในการดาํรง
ชีพ เนืองจากประสบปัญหาทาํให้ไม่สามารถทาํงานเลียงชีพไดต้ามปกติ โดยผูมี้รายไดต้อ้งออกเงิน
สมทบเขา้กองทุนกลางและไดรั้บประโยชน์ทดแทนหรือคุม้ครองใน  กรณี คือ ประสบอนัตราย
หรือเจบ็ป่วยนอกเวลาการทาํงาน วา่งงาน พิการทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและตาย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



26 
 

   . การช่วยเหลือสาธารณะหรือการประชาสงเคราะห์ หรือการสงเคราะห์
สังคม หมายถึง การบริการช่วยเหลือประชาชนทีมีปัญหาความเดือดร้อนและอยูใ่นภาวะทีช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได ้โดยผูใ้ห้ความช่วยเหลือมีทงัภาครัฐและเอกชน หรือเรียกไดว้่าเป็นระบบการใหค้วาม
ช่วยเหลือแบบสงเคราะห์คือการให้เปล่าโดยไม่หวงัสิงตอบแทน เช่น การให้เงิน สิงของ เครือง
อุปโภคบริโภคทีจาํเป็น การใหค้าํปรึกษาแนะนาํ ใหค้วามรู้ ฝึกอบรมวิชาชีพ จดัหางาน เป็นตน้ 

   . การบริการสังคม เป็นบริการทีรัฐหรือเอกชนทีมีความพร้อม ทาํหนา้ทีจดั
ให้มีระบบบริการสังคมทีตอบสนองความต้องการขนัพืนฐานของประชาชน เพือส่งเสริมให้
สามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข เช่น บริการดา้นสุขภาพอนามยั การศึกษา ทีอยูอ่าศยั 
การมีงานทาํและการมีรายได ้การบริการสังคมและนนัทนาการ โดยอาจจะเป็นบริการของเอกชนที
ประชาชนเลือกได้โดยไม่ต้องรอบริการจากรัฐแต่เพียงอย่างเดียว เช่น โรงพยาบาลเอกชน 
สถานศึกษาเอกชน ซึงบริการทีกล่าวมานีควรมีการตรวจสอบจากภาครัฐ 

 

  . พระราชบัญญตัิผู้สูงอายุ พ.ศ.  (สาํนกังานการพฒันาสงัคมและความมนัคง
ของมนุษย,์  : - )  
   มีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที  มกราคม พ.ศ.  โดยมุ่งหมายทีจะใหผู้สู้งอายทีุ
มีอายตุงัแต่  ปีขึนไป และมีสัญชาติไทย ไดรั้บการคุม้ครอง ส่งเสริมและสนบัสนุนตามกฎหมาย 
สิงทีพระราชบัญญัตินีเอือประโยชน์แก่ผู ้สูงอายุ เช่น  การได้รับบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข การช่วยเหลือผูสู้งอายุทีถูกทอดทิง ถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชน์อนัเป็น
การกระทาํทีขดัต่อหลกัสิทธิมนุษยชน โดยองค์กรทีมีหน้าทีทาํให้สิทธิของผูสู้งอายุได้รับการ
คุม้ครอง ส่งเสริมและสนับสนุน คือ คณะกรรมการผูสู้งอายุแห่งชาติ (กผส.) ซึงมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานกรรมการ สิทธิของผูสู้งอายตุามพระราชบญัญติัผูสู้งอายุ พ.ศ.  ทีบญัญติัไวใ้น มี
ดงันี 

   มาตรา  ความว่า ผูสู้งอายุมีสิทธิไดรั้บการคุม้ครอง การส่งเสริมและการ
สนับสนุนดา้นต่าง ๆ ดงันี ) การบริการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขทีจดัไว ้โดยให้ความ
สะดวกและรวดเร็วแก่ผูสู้งอายุเป็นกรณีพิเศษ ) การศึกษา การศาสนาและขอ้มูลข่าวสารทีเป็น
ประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิต ) การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพทีเหมาะสม ) การพฒันาตนเอง
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคม การรวมกลุ่มในลกัษณะเครือข่ายหรือชุมชน ) การอาํนวย
ความสะดวกและความปลอดภยัโดยตรงแก่ผูสู้งอายใุนอาคาร สถานที ยานพาหนะหรือการบริการ
สาธารณะอืน ) การช่วยเหลือดา้นค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม ) การยกเวน้ค่าเขา้
ชมสถานทีของรัฐ ) การช่วยเหลือผูสู้งอายุซึงได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูก
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แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือถูกทอดทิง ) การใหค้าํแนะนาํ ปรึกษา ดาํเนินการ
อืนทีเกียวขอ้งในทางคดีหรือในทางการแกไ้ขปัญหาครอบครัว ) การจดัทีพกัอาศยั อาหารและ
เครืองนุ่งห่มให้ตามความจาํเป็นอยา่งทวัถึง ) การจ่ายเงินเบียยงัชีพเป็นรายเดือนอยา่งทวัถึงและ
เป็นธรรม ) การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ) การอืนตามทีคณะกรรมการ
ผูสู้งอายแุห่งชาติประกาศกาํหนด 

   มาตรา  ความว่า ให้จัดตงักองทุนขึนกองทุนหนึงในสํานักงานส่งเสริม
สวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการและผูสู้งอายุ เรียกว่า “กองทุนผูสู้งอาย ุ
เพือเป็นทุนใชจ่้ายเกียวกบัการคุม้ครอง การส่งเสริมและการสนบัสนุนผูสู้งอายตุามพระราชบญัญติันี 

   มาตรา  ความว่า กองทุนประกอบดว้ย ) เงินทุนประเดิมทีรัฐบาลจดัสรร
ให ้ ) เงินทีไดรั้บจากงบประมาณรายจ่ายประจาํปี ) เงินหรือทรัพยสิ์นทีมีผูบ้ริจาคหรือมอบให้ ) 
เงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ ) เงินหรือทรัพยสิ์นทีตกเป็นของกองทุน
หรือทีกองทุนไดรั้บตามกฎฆมายหรือโดยนิติกรรมอืน ) ดอกผลทีเกิดจากเงินหรือทรัพยสิ์นของ
กองทุนผูสู้งอาย ุ 
   มาตรา  ความว่า ผูบ้ริจาคเงินหรือทรัพยสิ์นให้แก่กองทุนผูสู้งอายแุห่งชาติ 
มีสิทธินําไปลดหย่อนในการคาํนวณภาษีเงินได้ หรือได้รับการยกเวน้ภาษี สําหรับทรัพยสิ์นที
บริจาคแลว้แต่กรณี 

   มาตรา  ความว่า ผูอุ้ปการะเลียงดูบุพการี ซึงเป็นผูสู้งอายุทีไม่มีรายได้
เพียงพอแก่การยงัชีพ มีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีกาํหนดใน
ประมวลรัษฎากร 

 

  . ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย พ.ศ.  (Declaration on Thailand’s Older Persons) 

(กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม, กรมประชาสงเคราะห์,  : - )  
  ประกาศใช้เ มือวันที   มีนาคม  พ .ศ .   ซึงเป็น ปีเ ดียวกับทีองค์การ
สหประชาชาติประกาศใหเ้ป็นปีสูงอายสุากล (The International of Older Persons) ปฏิญญาผูสู้งอายุ
ไทยเป็นพนัธกรณี เพือให้ผูสู้งอายุไดมี้คุณภาพชีวิตทีดี ไดรั้บการคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิ จึงได้
กาํหนดสาระสาํคญัไวด้งันี 

  ข้อ  ผูสู้งอายุจะตอ้งไดรั้บปัจจยัพืนฐานในการดาํรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและ
ศกัดิศรี ไดรั้บการพิทกัษแ์ละคุม้ครองให้พน้จากการถูกทอดทิง และละเมิดสิทธิโดยปราศจากการ
เลือกปฏิบติั โดยเฉพาะผูสู้งอายทีุไม่สามารถพึงตนเองไดแ้ละผูพ้ิการทีสูงอาย ุ
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  ข้อ  ผูสู้งอายคุวรอยูก่บัครอบครัวโดยไดรั้บความเคารพรัก ความเขา้ใจ ความ
เอืออาทร การดูแลเอาใจใส่ การยอมรับบทบาทของกนัและกนัระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพือให้
เกิดความสมัพนัธ์อนัดีในการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข 
  ข้อ  ผูสู้งอายุควรไดรั้บโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ และพฒันาศกัยภาพของ
ตนเองอยา่งต่อเนือง เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและบริการทางสังคมอนัเป็นประโยชน์ในการดาํรงชีวิต 
เขา้ใจถึงการเปลียนแปลงของสังคมรอบดา้น เพือสามารถปรับบทบาทของตนใหส้มวยั 
  ข้อ  ผูสู้งอายคุวรไดถ่้ายทอดความรู้ประสบการณ์ใหส้ังคม มีโอกาสไดท้าํงาน
ทีเหมาะสมกบัวยัและตามความสมคัรใจ โดยไดรั้บค่าตอบแทนทีเป็นธรรม เพือให้เกิดความ
ภาคภูมิใจและเห็นชีวิตมีคุณค่า 
  ข้อ  ผูสู้งอายุควรไดเ้รียนรู้ในการดูแลสุขภาพอนามยัของตนเอง ตอ้งมี
หลกัประกนัและสามารถเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพอนามยัอยา่งครบวงจรโดยเท่าเทียมกนั รวมทงั
ไดรั้บการดูแลจนถึงวาระสุดทา้ยของชีวิตอยา่งสงบตามคตินิยม 
  ข้อ  ผูสู้งอายุส่วนใหญ่พึงพาตนเองได้ สามารถช่วยเหลือครอบครัวและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในสังคม เป็นแหล่งภูมิปัญญาของคนรุ่นหลงั มีการเขา้สังคม มีนนัทนาการทีดี 
และมีเครือข่ายช่วยเหลือซึงกนัและกนัในชุมชน 
  ข้อ  รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององคก์รภาคเอกชน ประชาชน สถาบนัสังคม
ตอ้งกาํหนดนโยบายและแผนหลกัดา้นผูสู้งอายุ ส่งเสริมและประสานให้หน่วยงานทีเกียวขอ้ง
ดาํเนินการอยา่งต่อเนืองใหบ้รรลุ ผลตามเป้าหมาย 
  ข้อ  รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององคก์รภาคเอกชน ประชาชน สถาบนัสังคม
ตอ้งตรากฎหมายว่าดว้ยผูสู้งอาย ุเพือเป็นหลกัประกนัและการบงัคบัใชใ้นการพิทกัษสิ์ทธิ คุม้ครอง
สวสัดิภาพ และจดัสวสัดิการแก่ผูสู้งอาย ุ
  ข้อ  รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององคก์รภาคเอกชน ประชาชน สถาบนัสังคม
ตอ้งรณรงคป์ลูกฝังค่านิยมใหส้ังคมตระหนกัถึงคุณค่าของผูสู้งอาย ุ ตามวฒันธรรมไทยทีเนน้ความ
กตญั ูกตเวทีและเอืออาทรต่อกนั 
 

 . รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  (สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา,  : - ) มีบทบญัญติัทีเกียวขอ้งกบัผูสู้งอาย ุดงันี 

  หมวด  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที  ว่าด้วยเรืองสิทธิใน
กระบวนการยุติรรม ตามมาตรา  ( ) ความว่า เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอาย ุหรือผูพ้ิการหรือทุพพล
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ภาพ ยอ่มมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองในการดาํเนินกระบวนการพิจารณาคดีอยา่งเหมาะสม และยอ่ม
มีสิทธิไดรั้บการปฏิบติัทีเหมาะสมในคดีทีเกียวกบัความรุนแรงทางเพศ 

  หมวด  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที  ว่าด้วยเรืองสิทธิในการ
ได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ ตามมาตรา  ความว่า บุคคลซึงมีอายุเกิน  ปี
บริบูรณ์ และไม่มีรายไดเ้พียงพอแก่การยงัชีพ มีสิทธิไดรั้บสวสัดิการ สิงอาํนวยความสะดวกอนัเป็น
สาธารณะอยา่งสมศกัดิศรี และความช่วยเหลือทีเหมาะสมจากรัฐ 

  หมวด  แนวนโยบายพืนฐานแห่งรัฐ ส่วนที  ว่าด้วยเรืองแนวนโยบายด้าน
ศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม ตามมาตรา  ( ) ความว่า คุม้ครองและ
พฒันาเด็กและเยาวชน สนบัสนุนการอบรมเลียงดูและใหก้ารศึกษาปฐมวยั ส่งเสริมความเสมอภาค
ของหญิงและชาย เสริมสร้างและพฒันาความเป็นปึกแผน่ของสถาบนัครอบครัวและชุมชน รวมทงั
ตอ้งสงเคราะห์และจดัสวสัดิการใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และผูอ้ยูใ่นสภาวะ
ยากลาํบากใหมี้คุณภาพชีวิตทีดีขึนและพงึพาตนเองได ้

 

 . แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท ี  (พ.ศ. - )   
 ประเทศไทยได้มีการวางแผนระยะยาวสําหรับผูสู้งอายุ ได้แก่ แผนผูสู้งอายุ
แห่งชาติ ฉบบัที  (พ.ศ. - ) ฉบบัปรับปรุงครังที  พ.ศ.  จดัทาํโดยคณะกรรมการ
ผูสู้งอายแุห่งชาติ กระทรวงพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์ดว้ยการระดมความคิดเห็น ร่วม
คิดวิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางและการวิพากษจ์ากหน่วยงานหลกัทีเกียวขอ้งทางดา้นการพฒันา
งานผูสู้งอายุในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับทอ้งถิน ผูแ้ทนผูสู้งอายุ องค์กรเอกชนและ
ภาคเอกชน เพือเป็นแผนยุทธศาสตร์หลกัในการดาํเนินงานดา้นผูสู้งอาย ุประกอบดว้ย  ยทุธศาสตร์ 
ดงันี 

  ยุทธศาสตร์ที  การเตรียมความพร้อมของประชากรเพือวัยสูงอายุทีมี
คุณภาพ ประกอบดว้ย  มาตราหลกั ได้แก่ ) หลกัประกนัดา้นรายไดเ้พือวยัสูงอายุ ) การให้
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ) การปลุกจิตสํานึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและ
ศกัดิศรีของผูสู้งอาย ุ

  ยุทธศาสตร์ที  การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ประกอบดว้ย  มาตราหลกั 
ไดแ้ก่ ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัการเจ็บป่วยและดูแลตนเองเบืองตน้ ) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและ
สร้างความเขม้แข็งขององค์กรผูสู้งอายุ ) ส่งเสริมการทาํงานและการหารายไดข้องผูสู้งอายุ ) 
สนบัสนุนผูสู้งอายุทีมีศกัยภาพ ) ส่งเสริมสนบัสนุนสือทุกประเภทให้มีรายการเพือผูสู้งอายุและ
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สนบัสนุนให้ผูสู้งอายไุดรั้บความรู้และสามารถเขา้ถึงข่าวสารและสือ ) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้
ผูสู้งอายมีุทีอยูอ่าศยัและสภาพแวดลอ้มทีเหมาะสม 

  ยุทธศาสตร์ที  ระบบคุ้มครองทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย  
มาตราหลกั ไดแ้ก่ ) พฒันาและส่งเสริมระบบประกนัสุขภาพทีมีคุณภาพเพือผูสู้งอายุทุกคน ) 
ส่งเสริมการเขา้ถึงบริการทางสุขภาพและการตรวจสุขภาพประจาํปีอยา่งทวัถึง ) ใหว้คัซีนทีจาํเป็น
ตามมาตรฐาน การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพแก่ผูสู้งอายุ ) รัฐต้องให้อุปกรณ์ช่วยในการ
ดาํรงชีวิตประจาํวนัตามทีจาํเป็น เช่น แวน่ตา ไมเ้ทา้ รถเขน็ ฟันเทียมแก่ผูสู้งอาย ุ 
  ยุทธศาสตร์ท ี  การบริหารจัดการเพอืการพฒันางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณา
การระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ  ประกอบดว้ย  มาตราหลกั ไดแ้ก่ ) การ
บริหารจดัการเพือการพฒันางานดา้นผูสู้งอายุอย่างบูรณาการระดบัชาติ ) ส่งเสริมและสนบัสนุน
การพฒันาบุคลากรดา้นผูสู้งอาย ุ

  ยุทธศาสตร์ที  การประมวล พฒันาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุและ
การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ประกอบดว้ย  มาตราหลกั ไดแ้ก่ 

) สนบัสนุนและส่งเสริมการวิจยัและพฒันาองคค์วามรู้ดา้นผูสู้งอายุสาํหรับการกาํหนดนโยบาย 
และการพฒันาการบริการหรือการดาํเนินการทีเป็นประโยชน์แก่ผูสู้งอายุ ) ดาํเนินการให้มีการ
ติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนผูสู้งอายุแห่งชาติมีมาตรฐานอย่างต่อเนือง ) พฒันา
ระบบขอ้มูลทางดา้นผูสู้งอายใุห้ถูกตอ้งและทนัสมยั โดยมีระบบฐานขอ้มูลทีสาํคญัดา้นผูสู้งอายุที
ง่ายต่อการเขา้ถึงและสืบคน้ 

 

 . ประกาศและระเบียบทีกระทรวงต่าง ๆ ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  
มีดงันี 

  .  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือง การกาํหนดหน่วยงานผูมี้อาํนาจหนา้ที
รับผิดชอบดาํเนินการเกียวกบัการคุม้ครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผูสู้งอายุในดา้นต่าง ๆ 
ตามพระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุพ.ศ.  ลงวนัที  ธนัวาคม  

   . การบริการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขทีจัดไวโ้ดยให้ความ
สะดวกและรวดเร็วเป็นกรณีพิเศษตามมาตรา  ( ) ไดแ้ก่ หน่วยงานทีใหบ้ริการทางการแพทยแ์ละ
การสาธารณสุขในสังกดักระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สาํนกังาน
ตาํรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และรัฐวิสาหกิจ 

   . การศึกษา ตามมาตรา  ( ) ไดแ้ก่ หน่วยงานทีให้บริการทางการศึษา
ในสงักดักระทรวงศึกษาธิการ 
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   . การศาสนา ตามมาตรา  ( ) ไดแ้ก่ กรมศาสนา กระทรวงวฒันธรรม
และสาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 

   . ขอ้มูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิต ตามมาตรา  ( ) 
ไดแ้ก่ หน่วยงานทีให้บริการขอ้มูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิตในสังกดักระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์กระทรวงสาธารณสุขและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

   . การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพทีเหมาะสม ตามมาตรา  ( ) ไดแ้ก่ 
หน่วยงานทีให้บริการเกียวกับการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทยและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

   . การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การ
รวมกลุ่มในลกัษณะเครือข่ายหรือชุมชน ตามมาตรา  ( ) ไดแ้ก่ หน่วยงานทีให้บริการดา้นการ
พฒันาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลกัษณะเครือข่ายหรือชุมชน
ในสังกดักระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย  ์กระทรวง
วฒันธรรมและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

   . การอาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัในอาคารหรือสถานที  ตาม
มาตรา  ( ) ไดแ้ก่ กรมโยธาธิการและผงัเมือง กระทรวงมหาไทย กรุงเทพมหานครและเมือง
พทัยา 
   . การอาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัในยานพาหนะ  ตามมาตรา 

 ( ) ไดแ้ก่ หน่วยงานทีรับผดิชอบดา้นการอาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัในยานพาหนะ
ในสงักดักระทรวงคมนาคมและกรุงเทพมหานคร 

   . การอาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัในการบริการสาธารณะอืน
ตามมาตรา  ( ) ไดแ้ก่ หน่วยงานทีรับผดิชอบดา้นการอาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัใน
การบริการสาธารณะอืนในสงักดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์

   . การช่วยเหลือดา้นค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม ตาม
มาตรา  ( ) ไดแ้ก่ หน่วยงานทีรับผิดชอบการให้บริการยานพาหนะในสังกดักระทรวงคมนาคม 
กรุงเทพมหานครและรัฐวิสาหกิจ 

   . การยกเวน้ค่าเขา้ชมสถานทีของรัฐ ตามมาตรา  ( ) ไดแ้ก่ หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินและรัฐวิสาหกิจทีจดัเก็บค่าเขา้ชม
สถานที 

   . การช่วยเหลือผูสู้งอายซึุงไดรั้บอนัตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูก
แสวงหาผลประโยชน์มิชอบดว้ยกฎหมายหรือถูกทอดทิง ตามมาตรา  ( ) ไดแ้ก่ หน่วยงานที
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รับผิดชอบในการช่วยเหลือผูสู้งอายุซึงได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา
ผลประโยชน์มิชอบดว้ยกฎหมายหรือถูกทอดทิงในสังกดักระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคง
ของมนุษย  ์กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานตาํรวจ
แห่งชาติและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีมีสถานสงเคราะห์คนชราอยูใ่นความรับผดิชอบ 

   . การให้คาํแนะนาํ ปรึกษา ดาํเนินการอืนทีเกียวขอ้งในทางคดี ตาม
มาตรา  ( ) ไดแ้ก่ หน่วยงานทีมีหนา้ทีใหค้าํแนะนาํ ปรึกษาหรือดาํเนินการอืนทีเกียวขอ้งในทาง
คดีในสงักดักระทรวงยติุธรรม สาํนกังานอยัการสูงสุดและสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

   . การให้คาํแนะนาํ ปรึกษา ดาํเนินการอืนทีเกียวขอ้งในการแกปั้ญหา
ครอบครัว ตามมาตรา  ( ) ไดแ้ก่ หน่วยงานทีมีหนา้ทีให้คาํแนะนาํ ปรึกษาหรือดาํเนินการอืนที
เกียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาครอบครัว ในสงักดักระทรวงพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์

   . การจดัทีพกัอาศยั อาหารและเครืองนุ่งห่มให้ตามความจาํเป็นอย่าง
ทวัถึง ตามมาตรา  ( ) ไดแ้ก่ หน่วยงานทีมีหน้าทีดา้นการสงเคราะห์ทีพกัอาศยั อาหารและ
เครืองนุ่งห่มให้ตามความจาํเป็นอย่างทวัถึง ในสังกดักระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคงของ
มนุษย ์

   . การจ่ายเงินเบียยงัชีพเป็นรายเดือนอย่างทวัถึงและเป็นธรรม ตาม
มาตรา  ( ) ไดแ้ก่ หน่วยงานทีมีหนา้ทีเกียวกบัการสงเคราะห์เบียยงัชีพในสังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน 

   . การสงเคราะห์ในการจดัการศพตามประเพณี ตามมาตรา  ( ) ไดแ้ก่ 
หน่วยงานทีมีหน้าทีดา้นการสงเคราะห์ในการจดัการศพตามประเพณี ในสังกดักระทรวงพฒันา
สงัคมและความมนัคงของมนุษย ์

   . การจดับริการสถานทีท่องเทียว การจดักิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
ตามทีคณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติประกาศกาํหนด ตามมาตรา  ( ) ไดแ้ก่ หน่วยงานทีจดับริการ
สถานทีท่องเทียว การจดักิจกรรมกีฬาและนันทนาการในสังกดักระทรวงการท่องเทียวและกีฬา 
และรัฐวิสาหกิจ 

   . การจดับริการเพืออาํนวยความสะดวกดา้นพิพิธภณัฑ ์โบราณสถาน หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติและการจดักิจกรรมดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม ตามทีคณะกรรมการ
ผูสู้งอายแุห่งชาติประกาศกาํหนด ตามมาตรา  ( ) ไดแ้ก่ หน่วยงานทีจดับริการดา้นพิพิธภณัฑ ์
โบราณสถาน หอจดหมายเหตุแห่งชาติและการจดักิจกรรมดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมใน
สงักดักระทรวงวฒันธรรม 
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   . การประชาสัมพนัธ์ให้ทราบเกียวกบัสิทธิทีไดรั้บ ตามทีคณะกรรมการ
ผูสู้งอายแุห่งชาติประกาศกาํหนด 

  .  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือง การบริการทางการแพทยแ์ละการ
สาธารณสุขทีจดัไวโ้ดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผูสู้งอายเุป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.  ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศทวัไป เล่ม  ตอนที  ง ลงวนัที  มิถุนายน  มีขอ้ความ
ดงันี ขอ้  ใหห้น่วยบริการในระดบัโรงพยาบาลของรัฐใหบ้ริการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุข
แก่ผูสู้งอายุ โดยจดัให้มีช่องทางเฉพาะสําหรับผูสู้งอายุแยกจากผูรั้บบริการทวัไปในแผนกผูป่้วย
นอก และกาํหนดขนัตอนและระยะเวลาในการให้บริการแก่ผูสู้งอาย ุโดยปิดประกาศไวใ้ห้ชดัเจน 
และใหมี้การประชาสมัพนัธ์ในระหวา่งใหบ้ริการดว้ย 

  อีกทงัยงัไดจ้ดัสวสัดิการดา้นสุขภาพแก่ผูสู้งอาย ุโดยให้ผูสู้งอายทีุมีอายตุงัแต่ 
 ปีขึนไป มีสิทธิรักษาภยาบาลโดยไม่ตอ้งเสียค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลทีระบุไวต้าม

ระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์ผู ้สูงอายุด้านการรักษาพยาบาล  พ .ศ .   และได้รับสิทธิ
ประกนัสังคม สวสัดิการรักษาพยาบาลของภาคราชการ โครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้อีก
ดว้ย (สายฤดี วรกิจโภคาทร และคณะ, ) 
  .  ประกาศกระทรวงกลาโหม  เรือง การบริการทางการแพทย์และการ
สาธารณสุขทีจดัไวโ้ดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผูสู้งอายเุป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.  ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศทวัไป เล่ม  ตอนพิเศษ  ง ลงวนัที  พฤษภาคม  มี
ขอ้ความดงันี ขอ้  ให้หน่วยบริการในระดบัโรงพยาบาลของกระทรวงกลาโหม ให้บริการทาง
การแพทยแ์ละการสาธารณสุขแก่ผูสู้งอายุ ยกเวน้กรณีทีมีสถานการณ์ไม่ปกติ การรบหรือสงคราม 
ดงัต่อไปนี ) จดัให้มีช่องทางเฉพาะสาํหรับผูสู้งอายแุยกจากผูรั้บบริการทวัไปในแผนกผูป่้วยนอก 

) กาํหนดขนัตอนและระยะเวลาในการใหบ้ริการแก่ผูสู้งอาย ุโดยปิดประกาศไวใ้หช้ดัเจน และใหมี้
การประชาสมัพนัธ์ในระหวา่งใหบ้ริการดว้ย 

  .  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงือนไข
การคุม้ครอง การส่งเสริม การสนบัสนุนผูสู้งอายใุนการศึกษา และขอ้มูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์
ต่อการดาํเนินชีวิต ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศทวัไป เล่ม  ตอนที  ง ลงวนัที 

 กนัยายน  มีขอ้ความทีเกียวขอ้งกบัผูสู้งอายดุงันี ขอ้  จดัใหมี้การคุม้ครอง การส่งเสริม การ
สนบัสนุนให้ผูสู้งอายไุดรั้บการศึกษาและขอ้มูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิตสาํหรับ
ผูสู้งอาย ุดงันี ) จดับริการขอ้มูลข่าวสารใหค้รอบคลุมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั รวมทงัการทาํฐานขอ้มูลทางการศึกษา การฝึกอบรมสําหรับผูสู้งอายุ ) 
จดับริการการศึกษาอย่างต่อเนือง ทงัการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
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อธัยาศยัให้แก่ผูสู้งอายุ ) สนับสนุนสือทุกประเภทให้มีรายการสําหรับผูสู้งอายุ ) ส่งเสริมให้
หน่วยงานสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพือผูสู้งอาย ุ ) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการ
จดัศูนยก์ารเรียนรู้ในชุมชนแก่ผูสู้งอาย ุ ) คุม้ครองการผลิตสือความรู้และสืออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่
ผูสู้งอายุ ) จดัทาํหลกัสูตรเกียวกบัผูสู้งอายุในการศึกษาขนัพืนฐานถึงอุดมศึกษา ) ส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหมี้การผลิตงานวิจยัเพือเพิมพนูองคค์วามรู้ดา้นผูสู้งอาย ุ

  .  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือง กาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงือนไข
การคุม้ครอง การส่งเสริม การสนับสนุนผูสู้งอายุในการประกอบอาชีพและฝึกอาชีพทีเหมาะสม 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศทวัไป เล่ม  ตอนพิเศษ  ง ลงวนัที  กนัยายน 

 มีขอ้ความทีเกียวขอ้งกบัผูสู้งอายดุงันี  
   ขอ้  การคุม้ครอง การส่งเสริมและการสนบัสนุนการประกอบอาชีพหรือ
ฝึกอาชีพทีเหมาะสมสาํหรับผูสู้งอายุให้ดาํเนินการ ดงันี ) ให้สาํนกังานจดัหางานทุกแห่งจดัให้มี
เจา้หนา้ทีในการแนะนาํเกียวกบัขอ้มูลข่าวสารตลาดแรงงานและบริการจดัหางานทีตรงตามความ
ตอ้งการของผูสู้งอายุ ) จดัอบรมทกัษะอาชีพหรือฝึกอาชีพให้แก่ผูสู้งอายุตามอธัยาศยั ) จดัให้มี
ศูนยก์ลางขอ้มูลทางการอาชีพและตาํแหน่งงานสาํหรับผูสู้งอายเุป็นการเฉพาะ ณ สาํนกังานจดัหางาน
ทุกแห่ง ) จดัหาอาชีพทีเหมาะสมตามควรแก่อตัภาพใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ

   ขอ้  สนบัสนุนใหส่้วนราชการ หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วม
เป็นผูด้าํเนินการฝึกอาชีพและประกอบอาชีพทีเหมาะสมใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุโดยใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน 

  .  ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ เรือง 
กาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการคุม้ครอง ส่งเสริมและการสนับสนุนการพฒันาตนเอง
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลกัษณะเครือข่ายหรือชุมชน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศทวัไป เล่ม  ตอนที  ง ลงวนัที  กุมภาพนัธ์  มีขอ้ความ
ทีเกียวขอ้งกบัผูสู้งอายดุงันี 

   ขอ้  ให้สาํนกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส 
คนพิการและผูสู้งอายุร่วมกบัหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้ง กาํหนดแนวทางการดาํเนินงานด้านการ
พฒันาตนเองและการพฒันาสังคมผูสู้งอายุในชุมชนให้สามารถดาํเนินการไดด้้วยตนเอง เช่น การ
บริหารจดัการ การประสานงาน การจดักิจกรรมและการดาํเนินงานดา้นการเงิน ทงันีใหค้าํนึงถึงการ
มีส่วนร่วมของผูสู้งอายแุละความพร้อมของชุมชน รวมทงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

   ข้อ  ให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัด 
ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นความรู้และความเขา้ใจ การให้คาํปรึกษา ตลอดจนทรัพยากรดา้นบุคลากร
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และวสัดุอุปกรณ์ เพือให้การดาํเนินงานดา้นการพฒันาตนเองและการพฒันาสังคมผูสู้งอายุใน
ชุมชนเขม้แขง็และสามารถดาํเนินการไดด้ว้ยตนเอง 

   ขอ้  ให้สํานักงานพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยจ์งัหวดัและ
หน่วยงานในสังกดักระทรวงฯ ประสานงาน ส่งเสริมและสนบัสนุนการเชือมโยงเครือข่ายดา้นการ
พฒันาตนเองและการพฒันาสังคมผูสู้งอายใุนชุมชนระดบัตาํบล อาํเภอและจงัหวดั 

   ขอ้  ให้สาํนกังานพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยจ์งัหวดั ประสาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถินในการสรรหาและจัดทําทะเบียนผูสู้งอายุ ซึงเป็นผูที้มีความรู้
ความสามารถเป็นภูมิปัญญาทอ้งถิน รวมทงัส่งเสริมใหเ้กิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่สงัคมต่อไป 

   ขอ้  ให้สํานักส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส 
คนพิการและผูสู้งอาย ุจดัทาํทะเบียนองคก์รผูสู้งอายแุละองคก์รทีทาํงานดา้นผูสู้งอาย ุเพือประโยชน์
ในการประสานงานและสร้างเครือข่ายในทุกระดบั 

  .  ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือง ให้หน่วยงานในสังกดักระทรวงคมนาคม
กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงือนไขการคุม้ครอง การส่งเสริมและการสนบัสนุนแก่ผูสู้งอายุใน
ส่วนทีเกียวขอ้งกบัการบริการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุข รวมทงัการขนส่งสาธารณะ พ.ศ. 

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัวไป เล่ม  ตอนพิเศษ  ง ลงวนัที  
พฤษภาคม  มีขอ้ความทีเกียวขอ้งกบัผูสู้งอายดุงันี 

   ข้อ  ให้หน่วยบริการในระดับโรงพยาบาลของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคมให้บริการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขแก่ผูสู้งอายุดงัต่อไปนี ) จดัให้มี
ช่องทางเฉพาะสําหรับผูสู้งอายุแยกจากผูรั้บบริการทวัไปในแผนกผูป่้วยนอก ) กาํหนดขนัตอน
และระยะเวลาในการใหบ้ริการแก่ผูสู้งอาย ุโดยปิดประกาศไวใ้หช้ดัเจน 

   ขอ้  ให้คณะกรรมการตามกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการขนส่งสาธารณะ 
ในสงักดักระทรวงคมนาคม จดัใหมี้การคุม้ครอง การส่งเสริมและการสนบัสนุนแก่ผูสู้งอาย ุดงันี ) 
อาํนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผูสู้งอายุในส่วนทีเกียวข้องกับการขนส่ง
สาธารณะในความรับผิดชอบ เช่น ในอาคาร สถานที ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอืน ) 
ลดอัตราค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสมและให้มีการประชาสัมพนัธ์ในระหว่าง
ใหบ้ริการดว้ย 

   ขอ้  ให้หน่วยงานทีเกียวขอ้งดาํเนินการรณรงค์ให้ประชาชนเน้นถึง
ความสําคญัและตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือ อาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัแก่
ผูสู้งอายใุนการโดยสารยานพาหนะและขนส่งมวลชน 
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  .  ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เรือง การกาํหนด 
(สาํรอง) ทีนงัสาํหรับพระภิกษุสงฆ ์สามเณรและผูสู้งอายุบนรถโดยสารประจาํทาง หมวด  และ
หมวด  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัวไป เล่ม  ตอนที  ง ลงวนัที  
กมุภาพนัธ์  มีขอ้ความทีเกียวขอ้งกบัผูสู้งอายดุงันี 

   ขอ้  ให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางดว้ยรถทีใชใ้น
การขนส่งผูโ้ดยสารเส้นทาง หมวด  และหมวด  ตอ้งสาํรองทีนงัสาํหรับพระภิกษุสงฆ ์สามเณร
และผูสู้งอาย ุดงันี... ( ) จดัใหมี้การสาํรองทีนงัสาํหรับผูสู้งอาย ุโดยกาํหนดทีนงัไม่นอ้ยกว่า  ทีนงั
หรือทีนงั  แถว แลว้แต่กรณี 

   ขอ้  กรณีการสาํรองทีนงัดงักล่าวสาํหรับรถทีใชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสาร
มาตรฐาน  (จ) และมาตรฐาน  (จ) (ฉ) ซึงเป็นรถโดยสารทีมีลกัษณะตวัรถเป็นตูห้รือสองแถว 
หรือลกัษณะอยา่งอืนทีมีลกัษณะพิเศษหรือเฉพาะนนั การจดัวางทีนงัใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม
ของลกัษณะรถและอยูใ่นตาํแหน่งทีสามารถขึนลงรถไดโ้ดยสะดวก 

  .  ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการกาํหนด
อตัราค่าโดยสารรถไฟฟ้า วิธีการจดัเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้า และการกาํหนดประเภทบุคคลทีไดรั้บ
การยกเวน้ไม่ตอ้งชาํระค่าโดยสารรถไฟฟ้า สาํหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
พ.ศ.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศทวัไป เล่ม  ตอนพิเศษ  ง ลงวนัที  
มิถุนายน  มีขอ้ความทีเกียวขอ้งกบัผูสู้งอายดุงันี  
   ขอ้  ให้บุคคลดงัต่อไปนีไดรั้บลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร 
สายเฉลิมรัชมงคล ลงกึงหนึง ) บุคคลซีงมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึนไป... ในกรณีทีลดหย่อน
ค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ลงกึงหนึงแลว้มีเศษไม่เตม็จาํนวนบาท ใหป้รับเศษ
ดงักล่าวใหเ้ตม็จาํนวนบาท 

  .  คําสังฝ่ายการเดินรถ คาํสังที พ. /ดล. / /  เรือง ระเบียบการลดค่า
โดยสารครึงราคาใหแ้ก่ผูโ้ดยสารสูงอาย ุ  ปีขึนไป สงั ณ วนัที  ธนัวาคม พ.ศ.  มีขอ้ความที
เกียวขอ้งกบัผูสู้งอายดุงันี 

   . หลกัเกณฑก์ารลดค่าโดยสารครึงราคา . ) ช่วงลดราคา ลดให้เฉพาะ
ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกนัยายนของทุกปี . ) ผูที้ไดรั้บสิทธิไดแ้ก่ผูสู้งอาย ุ  ปีขึนไป 
เฉพาะคนไทยหรือผูมี้สญัชาติไทยเท่านนั 

   . การลดค่าโดยสาร... . ) หลกัฐานทีใชแ้สดงขอลดค่าโดยสารประเภท
ผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ บตัรประจาํตวัประชาชนหรือเอกสารแสดงตวับุคคลทีทางราชการออกให ้โดยมีรูปถ่าย 
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ชือ นามสกุล อาย ุเดือน ปีเกิด ซึงสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานคาํนวณอายไุด ้เช่น ใบขบัขีหรือหนงัสือ
เดินทางไปต่างประเทศ... 
   . ให ้นสน.หวัหนา้หน่วยบริการขายตวัทุกแห่ง อาํนวยความสะดวกและ
ใหบ้ริการแก่ผูสู้งอายใุนการใชบ้ริการรถไฟเป็นกรณีพิเศษทงัภายในและนอกช่วงระยะเวลาการลด
ค่าโดยสาร เช่น เมือติดต่อขอซือตวัไม่ตอ้งใหเ้ขา้แถวรอ จดัทีนงัใหร้ะหว่างรอรับตวั พรร.ขบวนรถ
โดยสารทุกขบวนช่วยยกสัมภาระและจดัหาทีนงัให ้ระมดัระวงัดูแลใหค้วามปลอดภยัปฐมพยาบาล
เมือเกิดอาการเจบ็ป่วย เป็นตน้ 
  .  ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช เรือง การยกเวน้
ค่าบริการเขา้อุทยานแห่งชาติให้แก่ผูสู้งอายุ ประกาศ ณ วนัที  กรกฎาคม พ.ศ.  มีขอ้ความที
เกียวขอ้งกบัผูสู้งอายดุงันี . ผูสู้งอายทีุมีอายเุกิน  ปีบริบูรณ์ขึนไปและมีสญัชาติไทย ใหไ้ดรั้บการ
ยกเวน้ค่าบริการเขา้ไปในอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง . ผูสู้งอายทีุไดรั้บการยกเวน้ค่าบริการเขา้ไปใน
อุทยานแห่งชาติตามขอ้  ตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหลกัฐานแสดงว่ามีสัญชาติไทย 
และมีอายเุกิน  ปีบริบูรณ์ขึนไปแก่เจา้หนา้ทีอุทยานแห่งชาติ 

  .  ประกาศกระทรวงการท่องเทียวและกฬีา เรือง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ
และเงือนไขการคุม้ครอง การส่งเสริมและการสนบัสนุนผูสู้งอายใุนการจดับริการเพืออาํนวยความ
สะดวกสถานทีท่องเทียวและการจดักิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบบัประกาศทวัไป เล่ม  ตอนพิเศษ  ง ลงวนัที  ตุลาคม พ.ศ.  มีขอ้ความทีเกียวขอ้ง
กบัผูสู้งอายุดงันี ขอ้  ให้หน่วยงานทีเกียวขอ้งทงัภาครัฐและเอกชนส่งเสริมการจดับริการเพือ
อาํนวยความสะดวกและให้สิทธิสาํหรับผูสู้งอายทุุกคนในสถานทีท่องเทียว สนามกีฬาหรือสถาน
ออกกาํลงักายอืน ๆ ขอ้  ส่งเสริมการจดักิจกรรมท่องเทียว กีฬาและนนัทนาการสาํหรับผูสู้งอาย ุ

  .  ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม  เรือง การจัดบริการเพืออาํนวยความ
สะดวกด้านพิพิธภณัฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ หอศิลป์และการจดักิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปะและวฒันธรรม ประกาศ ณ วนัที  กรกฎาคม พ.ศ.  มีขอ้ความทีเกียวขอ้งกบัผูสู้งอายุ
ดงันี ขอ้  ให้หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมในสังกดักระทรวงวฒันธรรม 
จดัให้มีการคุม้ครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนแก่ผูสู้งอายุ ดงันี ( ) จดัให้มีมาตรฐานการ
ให้บริการอาํนวยความสะดวกและปลอดภัยสําหรับผูสู้งอายุในพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอ
จดหมายเหตุ หอศิลป์และสถานทีจดักิจกรรมดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม ( ) ลดอตัราค่าเขา้ร่วม
กิจกรรมดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมตามความเหมาะสม... 
  .  ประกาศกระทรวงยุติธรรม  เ รือง  การให้ค ําแนะนํา  ปรึกษาและ
ดาํเนินการในส่วนทีเกียวขอ้งในทางคดีสาํหรับผูสู้งอาย ุประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศ
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ทวัไป เล่ม  ตอนพิเศษ  ง ลงวนัที  กนัยายน  มีขอ้ความทีเกียวขอ้งกบัผูสู้งอายดุงันี ขอ้ 
 ให้กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานหลกัในการดาํเนินการให้บริการผูสู้งอายุดว้ย
ความสะดวกรวดเร็วเป็นกรณีพิเศษ ดงันี ) ให้คาํแนะนาํ ปรึกษา ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
และประสานงานกบัสภาทนายความในการจดัหาทนายความว่าต่างแกต่้างคดี ) ประสานงานกบั
หน่วยงานหรือองคก์รทีเกียวขอ้ง เพือขอรับการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายทีพึงมีและตามความจาํเป็นใน
การดาํเนินการให้ความช่วยเหลือผูสู้งอายใุนการว่าต่างแกต่้างคดี ) เผยแพร่และให้ความรู้เกียวกบั
สิทธิและเสรีภาพทีกฎหมายกาํหนดแก่ผูสู้งอาย ุ

  .  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  เกียวกับภาษีเงินได ้(ฉบบัที ) เรือง 
กาํหนดหลกัเกณฑ  ์วิธีการและเงือนไขเพือการยกเวน้ภาษีเงินได  ้สําหรับเงินไดที้ผูม้ีเงินไดซึ้ง
เป็นผูที้อยู่ในประเทศไทยและมีอายุไม่ตาํกว่าหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในปีภาษีไดรั้บ ประกาศ ณ วนัที 

 มกราคม  มีขอ้ความทีเกียวขอ้งกบัผูสู้งอายดุงันี ขอ้  เงินไดที้ผูมี้เงินไดซึ้งมีอายไุม่ตาํกว่า
หกสิบห้าบริบูรณ์และผูม้ีเงินไดเ้ป็นผูอ้ยู่ในประเทศไทย เฉพาะเงินไดที้ไดร้ับส่วนทีไม่เกิน
หนึงแสนเกา้หมืนบาทในปีภาษีนนั 

 ทงันี จากการทบทวนวรรณกรรมเกียวกับสวสัดิการด้านสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
พบว่ามีหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัสวสัดิการดา้นสุขภาพ จาํนวน  หน่วยงาน ไดแ้ก่ สํานกังานการ
พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม โดยมีสาระสาํคญัของแต่ละหน่วยงานพอสรุป
ไดด้งันี 

  . การบริการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขทีจดัไวจ้ากโรงพยาบาลของ
รัฐโดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผูสู้งอายเุป็นกรณีพิเศษ โดยมีช่องทางเฉพาะสาํหรับผูสู้งอาย ุ
และประชาสมัพนัธ์ในระหวา่งการใหบ้ริการ 

  . ได้รับการให้ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพของตนเองเบืองตน้ รวมถึง
หลกัประกนัและสามารถเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพอนามยัอย่างครบวงจรโดยเท่าเทียมกนั จนถึง
วาระสุดทา้ยของชีวิตอยา่งสงบตามคตินิยม 

  . ส่งเสริมการเขา้ถึงบริการทางสุขภาพและการตรวจสุขภาพประจาํอย่าง
ทวัถึง ใหว้คัซีนทีจาํเป็น ใหอุ้ปกรณ์ช่วยในการดาํรงชีวิตประจาํวนั เช่น แวน่ตา ไมเ้ทา้ รถเขน็ ฯลฯ 

 จากการศึกษาสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุในหลายหน่วยงานดงักล่าวขา้งตน้ 
จะเห็นได้ว่าการสนับสนุนสวสัดิการด้านสุขภาพของผูสู้งอายุในประเทศไทยมีน้อยมาก ทาํให้
คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายไุม่ค่อยดีเท่าทีควร ทงันี นโยบายทีเกียวขอ้งกบัสวสัดิการดา้นสุขภาพของ
ผูสู้งอายุทีกาํหนดไวใ้นพระราชบัญญัติ ปฏิญญา รวมถึงประกาศกําหนดต่าง ๆ ยงัไม่ชัดเจน 
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ครอบคลุมและบงัคบัใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ใหต้รงตามความตอ้งการของผูสู้งอายอุยา่งแทจ้ริง ผูว้ิจยั
จึงมีความสนใจทีจะศึกษาคน้ควา้เพิมเติมในเรืองดงักล่าว 
 

.  งานวจิัยทีเกยีวข้อง 

 จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกับคุณภาพชีวิตและความตอ้งการสวสัดิการด้าน
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ สรุปไดด้งันี 

 ไธพตัย  ์สุนทรวิภาต ( ) ได้ทาํการศึกษาเรืองการปรับตวัทางด้านสุขภาพของ
สมาชิกชมรมผูสู้งอายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพือ ) ศึกษาบริบทดา้น
สุขภาพ ) ศึกษาการปรับตวัดา้นสุขภาพ ) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปรับตวั ดาํเนินการเกบ็
ขอ้มูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอ้มูลจากผูสู้งอายุทีเป็นสมาชิกชมรมในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ จาํนวน  คน ผลการศึกษาพบว่า  ) บริบทดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ เพศ
หญิงจะมีอายยุนืกวา่ผูสู้งอายเุพศชาย แต่จะมีปัญหาเรืองเป็นโรคกระดูกผ ุโรคสมองฝ่อ โรคซึมเศร้า 
โรคเครียด ขณะทีเพศชายจะเป็นโรคปอดอกัเสบ โรคผิวหนงั โรคเกาต ์โรคต่อมลูกหมาก และโรค
ความดนัโลหิตสูง สาํหรับผูสู้งอายุทีเป็นขา้ราชการจะสนใจดูแลสุขภาพของตน เพราะไดสิ้ทธิใน
การเบิกค่ารักษาพยาบาล ขณะทีผูสู้งอายทีุไม่ใช่ขา้ราชการจะใชสิ้ทธิบตัรทอง  บาทรักษาทุกโรค 

) การปรับตวัดา้นสุขภาพของผูสู้งอาย ุพบว่าหลงัการเผยแพร่คู่มือส่งเสริมความรู้ดา้นสุขภาพของ
ผูสู้งอายุ ปรากฏว่ามีการปรับตวัในพฤติกรรมสุขภาพ ดา้นการออกกาํลงักาย ดา้นการบริโภคมาก
ขึนและดา้นพฤติกรรมเสียงลดลง ) ปัญหาและอุปสรรคทีมีต่อการปรับตวัของผูสู้งอายใุนการดูแล
สุขภาพ คือ ปัญหาในเรืองเศรษฐกิจ สังคม จิตใจ การขาดผูรู้้แนะนาํ การบริหารเวลา การสูญเสีย
บทบาททางสงัคม 

 กณิกนนัต ์หยกสกุล ( ) ไดท้าํการศึกษาเรืองการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายใุนการจดั
กิจกรรมเพือสุขภาพ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายใุนการจดักิจกรรมเพือ
สุขภาพ ดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างในจงัหวดั
ลาํปาง จาํนวน  คน ผลการศึกษาพบว่า ผูสู้งอายุไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมตามขนัตอน
ต่าง ๆ  ส่วนใหญ่ป่วยดว้ยอาการปวดศีรษะ นอนไม่หลบั เบืออาหาร โรคความดนัโลหิตสูง ซึงเกิด
จากการมีร่างกายทีไม่แข็งแรง อ่อนแอ ขาดความรู้ ทาํงานหนักจนเกินไป ความเหงา ผูสู้งอายุมี
ความสนใจในกิจกรรมการทรงท่าทีถูกตอ้งเพือเรียนรู้วิธีการทรงท่าทางต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้งร่วมกนั
เป็นการพฒันาสุขภาพทางกายทีเหมาะสมมากทีสุด และการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุโดยใช้
กระบวนการกลุ่มเป็นตวักระตุน้นัน ทาํให้เกิดกิจกรรมสุขภาพทีตอบสนองความตอ้งการอย่าง
แทจ้ริง ส่งผลต่อต่อสุขภาพทียงัยนืของผูสู้งอายเุอง 
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 ปิยากร หวงัมหาพร ( ) ไดท้าํการศึกษาเรือง นวตักรรมการนาํนโยบายไปปฏิบติั
ขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน โดยมีวตัถุประสงคเ์พือสาํรวจนวตักรรมการนาํนโยบายไปปฏิบติั
ตามพระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุพ.ศ.  ขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน และเพือศึกษาปัจจยัทีมี
ความสัมพนัธ์ต่อการเกิดนวตักรรม ดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยใชว้ิธีการขอ้มูลจากแบบสาํรวจ การ
สมัภาษณ์และสงัเกตการณ์ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งทีใชศึ้กษาคือองคก์ารปกครองส่วน
ทอ้งถินในเขตปริมณฑล  จงัหวดั ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี และ
นครปฐม รวมทงัสิน  แห่ง ผลการศึกษาพบวา่ องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิน จาํนวน  องคก์าร 
มีโครงการเกียวกบัผูสู้งอาย ุจาํนวน  โครงการ โดยเป็นโครงการจดัสวสัดิการผูสู้งอาย ุ(เบียยงัชีพ
ผูสู้งอาย)ุ มากทีสุด รองลงมาคือ โครงการคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายแุละพฒันา
คุณภาพผูสู้งอายุ จดัตงัชมรมผูสู้งอายุ โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ และโครงการสงเคราะห์
ผูสู้งอายุยากจน ตามลาํดบั ทงันี ลกัษณะของโครงการโดยส่วนใหญ่ทีจดั เป็นโครงการทีพฒันา
มาจากโครงการเก่าทีมีอยูเ่ดิม  
 วิลาวลัย์ รัตนา ( ) ได้ทาํการศึกษาเรือง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการ
สนบัสนุนทางสงัคมกบัคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุชมรมผูสู้งอายสุุราษฎร์ธานี โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ ) 
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุตามตวัแปรชีวสังคม ไดแ้ก่ เพศ การศึกษา สถานภาพสมรส 
อาชีพและรายได  ้ ) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
สิงอาํนวยความสะดวก ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นการประเมินพฤติกรรม ดา้นอารมณ์ สังคมและ
คุณภาพชีวิต ) ศึกษาอาํนาจการทาํนายคุณภาพชีวิตจากตวัแปรพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ) ศึกษา
อาํนาจการทาํนาจคุณภาพชีวิตจากตวัแปรการสนบัสนุนทางสังคม และ ) ศึกษาอาํนาจการทาํนาย
คุณภาพชีวิตจากตวัแปรพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคม  ดาํเนินการเก็บ
ขอ้มูลโดยใช้แบบวดัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ แบบวดัการสนับสนุนทางสังคม และแบบวดั
คุณภาพภาพชีวิต กลุ่มตวัอยา่งเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายโุรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จาํนวน  คน 
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพดา้นการพกัผ่อน ดา้นโภชนาการ และดา้นการออก
กาํลงักาย สามารถร่วมกนัทาํนายคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุไดร้้อยละ .  และพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพและการสนับสนุนทางสังคม สามารถร่วมกนัทาํนายคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุไดร้้อยละ 

.  

 ขวญัดาว กลาํรัตน์ ( ) ไดท้าํการศึกษาเรือง ปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ
ของผูสู้งอายุในเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ ) ศึกษาพฤติกรรม
สุขภาพ ) เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมสุขภาพ ) ศึกษาองคป์ระกอบของปัจจยัเชิง
สาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ ) ศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ ) เสนอแนวทางใน
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การพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ ดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยใชร้ะเบียบวิธีจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งคือ
ผูสู้งอายุในเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย จาํนวน  คน ผลการศึกษาพบว่า ความรู้การ
ดูแลสุขภาพ ความเชือดา้นสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุอยู่ในระดบัปานกลาง การ
วิเคราะห์องคป์ระกอบเกียวกบัความรู้และความเชือดา้นสุขภาพ ประกอบดว้ย  องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
ดา้นการป้องกนัโรคและดา้นการรับประทานอาหาร 

 วิชัย เสนชุ่ม และคณะ ( ) ไดท้าํการศึกษาเรือง ปัจจยัพยากรณ์บทบาทของสมาชิก
ครอบครัวในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ ตาํบลพะวอ อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือศึกษาปัจจยัพยากรณ์บทบาทของสมาชิกครอบครัวในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ
ผูสู้งอายุ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างเป็น
ผูสู้งอายุทีอาศยั จาํนวน  คน ผลการศึกษาพบว่า การดูแลและส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอายุมี
ความสัมพนัธ์เชิงลบกับบทบาทของสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ ด้านการมีโรคประจาํตวัของ
ผูสู้งอายุ จาํนวนผูสู้งอายทีุตอ้งรับผิดชอบ รวมถึงการไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐทีไม่เพียงพอ 
ทาํใหก้ารดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพของผูสู้งอายลุดลงไปดว้ย 

 ศิริพร เป็งสลี  ( ) ได้ทาํการศึกษาเรือง การกาํหนดทางเลือกกลยุทธ์ในการจดั
สวสัดิการสังคมผูสู้งอายุเทศบาลเมืองเขลางคน์คร โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ ) ศึกษาปัจจยัภายนอก
และภายในทีมีผลต่อการจดัสวสัดิการสังคม ) กาํหนดกลยุทธ์ทีเหมาะสมในการจดัสวสัดิการ
สงัคม ประชากรทีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ขา้ราชการฝ่ายการเมือง ขา้ราชการประจาํสายงาน ผูบ้ริหาร
และขา้ราชการประจาํจากส่วนราชการทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานจดัสวสัดิการสังคม จาํนวน  
คน ดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ที
เหมาะสมในการจดัสวสัดิการสังคมดา้นสุขภาพของผูสู้งอายขุองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร คือ การ
ส่งเสริมการสร้างวิสัยทศัน์ทีมุ่งเนน้คุณภาพชีวิตทีดีของผูสู้งอายุ จดัสวสัดิการผูสู้งอายแุบบมีส่วน
ร่วมหลากหลายรูปแบบ พฒันาระบบมาตรฐานการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุ สร้างเครือข่าย
บุคลากรด้านสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุ พฒันาฐานขอ้มูลเพือการบริหารจดัการสวสัดิการสังคม
ผูสู้งอาย ุ

 สุทธิพงศ์ บุญผดุง ( ) ได้ทาํการศึกษาเรือง การพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุใน
ทอ้งถินโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที ) โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ ) 
ศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุ ) เพือวิเคราะห์ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุ ) เพือ
กาํหนดแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายโุดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
ของผูสู้งอาย ุดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลจากกลุ่มผูสู้งอายใุน
ชุมชนสุเหร่าลาํแขก จาํนวน  คน ผลการศึกษาพบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุดา้นสภาพ
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ร่างกายทีดีอยูใ่นระดบัดี โดยมีปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตดา้นร่างกายทีดี ไดแ้ก่ ดา้นการใส่ใจ
สุขภาพและดา้นการบริโภคทีดี 

 อารดา ธีระเกียรติกาํจร  ( ) ไดท้าํการศึกษาเรืองคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุในเขต
ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือวดัระดบัคุณภาพชีวิตผูสู้งอายแุละ
เพือวิเคราะห์ปัจจยัทีมีผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยั
เชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการสุ่มแบบบงัเอิญจากผูสู้งอายทีุอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลสุเทพ 
อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน  ราย ผลการศึกษาพบว่า ระดบัคะแนนคุณภาพชีวิตโดย
เฉลียของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลตาํบลสุเทพ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่อยู่ในระดบัดี คือ .  
ของคะแนนเตม็  เมือพิจารณาคะแนนเฉลียรายดา้นพบว่า องคป์ระกอบดา้นสุขภาพมีคะแนนเฉลีย
เท่ากบั .   
 จนัทร์เพญ็ ลอยแกว้ ( ) ไดท้าํการศึกษาเรือง ความตอ้งการในการไดรั้บสวสัดิการ
สังคมของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลเมืองอโยธยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ ) 
ศึกษาความตอ้งการของผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดิการสังคม ) เปรียบเทียบคุณลกัษณะส่วนบุคคล
กบัความตอ้งการของผูสู้งอาย ุ ) ศึกษาปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการจดัสวสัดิการสังคม
ของผูสู้งอายุ ดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างเป็น
ผูสู้งอายุทีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุทธยา จาํนวน  คน  
ผลการศึกษาพบว่า ผูสู้งอายมีุความตอ้งการไดรั้บสวสัดิการสังคมระดบัมากในดา้นสุขภาพและการ
รักษาพยาบาล นอกจากนี ยงัมีขอ้เสนอแนะใหเ้ทศบาลจดับริการรถรับ-ส่งไปยงัสถานพยาบาล และ
จดัใหมี้การรักษาพยาบาลทีบา้น จดัใหมี้หน่วยแพทยเ์คลือนที  
 รักษพล สนิทยา ( ) ไดท้าํการศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของ
ผูสู้งอายไุทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาภาวะสุขภาพจิตและปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิต
ของผูสู้งอายุไทย ดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยใช้วิธีการอาศยัขอ้มูลทุติยภูมิจากโครงการ “สํารวจ
ประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2554” ขอสํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้เกียวกบัภาวะสุขภาพกายมีอิทธิพลต่อภาวะ
สุขภาพจิตทีดีของผูสู้งอายไุทย  
 สุปรียา พูลทาจกัร์  ( ) ไดท้าํการศึกษารืองการจดัสวสัดิการสังคมแก่ผูสู้งอายแุละ
คนพิการของเทศบาลตาํบลในพืนทีอาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาแนว
ทางการจดัสวสัดิการสงัคมแก่ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการตามมาตรฐานการจดัสวสัดิการสังคม ศึกษาปัจจยั
ทีมีผลกระทบต่อการจดัสวสัดิการสังคมแก่ผูสู้งอายุและผูพ้ิการ และศึกษาผลการดาํเนินงานดา้น
การจดัสวสัดิการสังคมแก่ผูสู้งอายุและผูพ้ิการ ดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
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ปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูสู้งอายแุละผูพ้ิการในเทศบลตาํบลริมเหนือ ตาํบลสันป่าตอง และตาํบล
ขีเหล็ก จาํนวน  คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทีมีผลกระทบต่อการจดัสวสัดิการสังคมไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นอายแุละเพศ ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสงัคม และปัจจยัดา้นการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ซึงในการจดัสวสัดิการดา้นสุขภาพให้แก่ผูสู้งอายุและคนพิการยงั
ไม่เพียงพอและไม่มีนโยบายในการดาํเนินงานทีชดัเจน  
 แพรวพรรณ สุวรรณกิจ และคณะ ( ) ไดท้าํการศึกษาเรือง คุณภาพชีวิตผูสู้งอายใุน
เขตเทศบาลนคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พือสาํรวจคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดย
ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอย่างเป็นผูสู้งอายุในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จาํนวน  
คน ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวมดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุอยูใ่นระดบัปานกลาง คือร้อย
ละ .  เนืองมาจากสภาพร่างกายทีทรุดโทรมตามอายุทีมากขึน ส่งผลต่อความสามารถในการ
ดาํเนินชีวิตประจาํวนั เช่น ลุก นัง ยืน เดิน อาจมีอาการเหนือยง่าย ปวดหลงั สุขภาพร่างกายไม่
แขง็แรงและเจบ็ป่วยง่ายกวา่บุคคลในวยัอืน  
 ภทัรนิษฐ์ จนัพล ( ) ได้ทาํการศึกษาเรือง แนวทางการออกแบบและปรบปรุง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิงอํานวยความสะดวกสําหรับผู ้สูงอายุในพืนทีวัด  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือศึกษาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพบริเวณพืนทีวดัในปัจจุบนัทีเหมาะสมสําหรับ
ผูสู้งอายุ ดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอย่างเป็นประชากรที
เกียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารวดัและผูสู้งอายุทีมาใชพ้ืนทีวดั ผลการศึกษาพบว่าวดัแต่ละวดัมีลกัษณะ
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิงอาํนวยความสะดวกทียงัไม่เอือต่อการใช้งานของผูสู้งอายุ
เท่าทีควร อาทิเช่น หอ้งนาํสาํหรับผูสู้งอาย ุทางลาดสาํหรับผูสู้งอายทีุใชร้ถเขน็ เนืองจากทางวดัไม่มี
นโยบายและแผนงานดา้นพฒันาพืนทีวดัในแง่ของการใหบ้ริการกบัผูสู้งอาย ุและจากการสัมภาษณ์
ผูสู้งอายทีุมาใชพ้ืนทีวดัพบว่า สิงทีผูสู้งอายตุอ้งการให้ปรับปรุงหรือออกแบบให้ดีขึนมากทีสุดคือ 
บริเวณห้องนาํสาํหรับผูสู้งอายุ ทงัขนาดของห้องนาํ อุปกรณ์ในห้องนาํ หรือการใชว้สัดุพืนผิวที
กนัลืนเพือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ 
 เสมอ จดัพล ( ) ไดท้าํการศึกษาเรือง การจดัสวสัดิการสังคมเพือพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของผูสู้งอายใุนองคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี โดยมีวตัถุประสงค์
เพือ ) ศึกษาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอาย ุ ) ศึกษาคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุ ) ศึกษาความสัมพนัธ์
ของการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุกบัคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุ ) ศึกษาแนวทางในการจดัสวสัดิการ
สังคมเพือพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ ดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน 
ทงัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยแจกแบบสอบถามผูสู้งอายุกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน  คน และ
สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  คน ประกอบดว้ย นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ปลดัองคก์าร
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บริหารส่วนตาํบล และนกัพฒันาชุมชน ผลการศึกษาพบว่า การจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายใุนพืนที
ทีศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีการจดัการดา้นสุขภาพและการรักษาพยาบาลอยูใ่นระดบัสูงสุด
และสอดคลอ้งกบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายโุดยตรง ทงันีตอ้งการใหท้างองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ช่วยเหลือในดา้นค่ารักษาพยาบาล จดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพผูสู้งอาย ุกองทุนส่งเสริมสวสัดิการ
ผูสู้งอาย ุและจดับริการครอบครัวอุปการะ 

 ปิยะดา ภกัดีอาํนาจ และพรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ ( ) ไดท้าํการศึกษาเรือง แนวทาง   
การพฒันาการจดัสวสัดิการเพือผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาตอง อาํเภอยะหา จงัหวดั
ยะลา โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาแนวทางการพฒันาการจดัสวสัดิการเพือผูสู้งอายุ ดาํเนินการ
เก็บขอ้มูลโดยใชว้ิธีศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้ง เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ และทาํการแจกแบบสอบถาม
กลุ่มตวัอย่างผูสู้งอายุ จาํนวน  คน ในเขตตาํบลกาตอง อาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา ผลการศึกษา
พบวา่  การจดัสวสัดิการเพือผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาตอง อาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 
มีผา่นเกณฑแ์ค่  ดา้น คือ การสร้างความมนัคงแก่ผูสู้งอาย ุและไม่ผา่นเกณฑจ์าํนวน  ดา้น ซึงดา้น
การให้บริการสุขภาพแก่ผูสู้งอาย ุเป็นดา้นทีผูสู้งอายตุอ้งการมากทีสุด ไดแ้ก่ การจดัตงัศูนยบ์ริการ
สาธารณสุขสําหรับผูสู้งอายุ การบริการตรวจสุขภาพทีบา้น บริการให้ความรู้ แนะนําการดูแล
สุขภาพทีถูกตอ้งให้กบัผูที้ดูแลผูสู้งอายุ บริการตรวจสุขภาพประจาํปี ออกบตัรประจาํตวัเพือให้
ผูสู้งอายรัุกษาฟรีในโรงพยาบาล ในทีนีหมายถึง เงินทีสถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยการสงเคราะห์ผูสู้งอายดุา้นการรักษาพยาบาล พ.ศ.  
การบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทีจดัไวโ้ดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผูสู้งอายุเป็น
กรณีพิเศษ การบริการดา้นกายภาพบาํบดั  
 จากการทบทวนงานวิจัยทีเกียวขอ้ง แสดงให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและ
สวสัดิการด้านสุขภาพในปัจจุบนัยงัมีการส่งเสริมจากทางภาครัฐค่อนขา้งน้อย ทงันีเป็นไปใน
รูปแบบการรับบริการแต่เพียงเบืองตน้เท่านนั นโยบายทีจะนาํไปปฏิบติัยงัไม่มีความชดัเจนรวมถึง
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ  ผูว้ิจยัจึงเห็นความสาํคญัทีจะศึกษาถึงปัจจยัหรือผลกระทบต่าง ๆ 
ทีได้กล่าวมาขา้งตน้จากผูสู้งอายุในตาํบลพระปฐมเจดีย  ์อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม เพือเป็น
แนวทางในการนาํเสนอต่อองคก์รหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง สาํหรับประกอบการตดัสินใจในการ
ดาํเนินการเกียวกบัสวสัดิการสังคมดา้นสุขภาพ เพือพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุให้ดียิงขึน
ต่อไป 
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บทที  
 

วธีิการดําเนินการวิจัย 
 
 การศึกษาเรือง “คุณภาพชีวิตและความตอ้งการสนับสนุนสวสัดิการดา้นสุขภาพของ
ผูสู้งอายใุนชุมชนสามตาํบล  จงัหวดันครปฐม” ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการศึกษาโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) มีขนัตอนทีใชใ้นการวิจยั ดงันี 

 . กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัและเกณฑก์ารคดัเลือก 

 2. เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา 
 3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 . การตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูล 

 . การพิทกัษสิ์ทธิกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 

 
.  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกัและเกณฑ์การคดัเลอืก 

 ผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการศึกษา แบ่งเป็น  กลุ่ม ไดแ้ก่ 

  . ผูสู้งอายุทีมีรายชืออยู่ในทะเบียนบ้านของชุมชนสามตาํบล เทศบาลนคร
นครปฐม อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ทงัเพศชาย เพศหญิงมีอาย ุ  ปีขึนไป และมีศกัยภาพในการ
ตอบคาํถามเพือใหข้อ้มูลได ้  
  . เจา้หน้าทีกองสวสัดิการสังคม เทศบาลนครนครปฐม จงัหวดันครปฐม ไดแ้ก่ 
ผูอ้าํนวยการกองฯ เจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังาน เนืองจากกองสวสัดิการสังคมเป็นหน่วยงานทีเป็นผูดู้แล
และใหบ้ริการกบัผูสู้งอายใุนดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การรับขึนทะเบียนและการดาํเนินการในการเบิกจ่าย
เบียยงัชีพแก่ผูสู้งอาย ุการออกหน่วยเยยีมผูสู้งอายใุนชุมชนต่าง ๆ  
 
.  เครืองมือทีใช้ในการศึกษา 

 .  แบบสัมภาษณ์ 
  ผูว้ิจยัใชแ้บบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง (Semi - In structure Interview) โดยมีการกาํหนด
แนวคาํถามในประเดน็ทีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคไ์วล่้วงหนา้ 
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 .  แบบสังเกต 
  ผูว้ิจยัใชแ้บบสังเกตแบบมีไม่มีส่วนร่วม (Non-observing Participation) โดยการ
สังเกตพฤติกรรมการดาํรงชีวิตประจาํวนั ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง สีหน้า ท่าทาง 
อารมณ์และภาวะทางอารมณ์ของผูสู้งอายุ ลกัษณะทีพกัอาศยั ชุมชน และสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ที
ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของผูสู้งอาย ุ

 

.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวิธีการเกบ็รวมรวมขอ้มูล ไวด้งันี 

 .  การเกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
  เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากภาคสนามโดยวิธีการสัมภาษณ์ (Interview) สนทนา มี
การใชค้าํถาม (Interview guide) เป็นลกัษณะของการเปิดกวา้งไม่จาํกดัคาํถาม (Open-ended 

question interview) แต่ครอบคลุมประเดน็ทาํการวิจยั สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลในพืนทีศึกษาดว้ยตนเอง 
มีการสร้างแบบแนวคาํถามอย่างกวา้ง ๆ เพือใชเ้ป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ล่วงหน้า ขอ้คาํถาม
สามารถยืดหยุ่นได ้แนวคาํถามสามารถปรับเปลียนไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ แต่ให้
ครอบคลุมคาํถามทีกาํหนดไว  ้ร่วมกับการใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-observing 

Participation) โดยการสังเกตพฤติกรรมการดาํรงชีวิตประจาํวนั ความสามารถในการช่วยเหลือ
ตนเอง สีหนา้ ท่าทาง อารมณ์และภาวะทางอารมณ์ของผูสู้งอาย ุ
 .  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
  เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนังสือ บทความ เอกสารทางวิชาการ วารสารที
เกียวขอ้ง วิทยานิพนธ์และสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต เพือใช้เป็นขอ้มูลเบืองตน้ในการนํามาศึกษา 
วิเคราะห์ในเรืองทีเกียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตและความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
รวมถึงแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง  หลงัจากนนัจึงนาํขอ้มูลทงัปฐมภูมิและทุติยภูมิมาศึกษาและ
วิเคราะห์ คดัเลือกขอ้มูลทีมีหมวดหมู่เดียวกนั ประเภทเดียวกนั นาํมาวิเคราะห์และจดัทาํกรอบ
แนวคิดและทาํการวิจยัในครังนีต่อไป 

 

. การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล 
 การตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูลการวิจยั เพือสร้างความน่าเชือถือ ใชว้ิธีการทีเรียกว่า 
ตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้าดา้นวิธีการ (Methodological Triangulation) โดยผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บ
ขอ้มูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์และศึกษาขอ้มูลจากงานวิจยัจากหนังสือ ตาํรา และเอกสารที
เกียวขอ้ง  ทงันีหากขอ้มูลมีความครบถว้น สมบูรณ์ ถูกตอ้งและสอดคลอ้งกนั จะนาํมาวิเคราะห์ผล
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การศึกษาโดยการจัดหมวดหมู่ของขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย สรุปผลการวิจัยและ
นาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบการพรรณาความ 
 
. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 .  รวบรวมขอ้มูลทีได้จากการศึกษาเอกสารและการศึกษาภาคสนาม โดยการจด
บนัทึกลงในสมุดและบนัทึกเสียงลงในเครืองบนัทึกเสียง ขณะสังเกตและสัมภาษณ์ การพูดคุยกบั
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา รวมทงัเกบ็ภาพสาํคญัทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตดา้นสุขภาพ  
 .  จดัระบบขอ้มูลให้เป็นระเบียบ โดยแยกประเด็นและหัวขอ้จากขอ้มูลทีได้จาก
การศึกษา หากขอ้มูลมีความไม่ชดัเจนหรือความบกพร่องจะดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลเพิมเติม 

 .  ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทีไดรั้บจากการศึกษา โดยใชท้ฤษฎีและเอกสารงานวิจยัที
เกียวขอ้งในการอา้งอิงและวิเคราะห์ อภิปรายผลและสรุปผลตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 .  นาํเสนอขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาในรูปแบบการพรรณนาความ (Analysis Description) 

โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) จากนนัผูว้ิจยัดาํเนินการปรึกษาอาจารยที์ปรึกษา
เพือตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะในการเขียนพรรณนาใหถู้กตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

 .  นาํขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษาแกไ้ขและลงพืนทีเกบ็ขอ้มูลเพิมเติม 

 

. การพทิักษ์สิทธิกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดค้าํนึงถึงจรรยาบรรณผูว้ิจยัและพิทกัษสิ์ทธิตงัแต่เริมตน้กระบวนการเกบ็ขอ้มูล
จนกระทงันาํเสนอผลการวิจยั ดงันี 

 .  ผูว้ิจยัแนะนาํตวัแก่ผูใ้หข้อ้มูลวา่เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาโท  ชือนางสาวณฏัฐช์ยธร 
เดชสิทธิบุลพร รหัสนกัศึกษา  ซึงไดท้าํวิทยานิพนธ์สาขาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 
หลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร พร้อมทงั
แสดงบตัรประจาํตวันักศึกษา  และบอกวตัถุประสงค์การวิจัย ระยะเวลาทีคาดว่าจะใช้ในการ
สมัภาษณ์ พดูคุยและร่วมสงัเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม 

 .  ขอความร่วมมือในการใหข้อ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละราย รวมทงัขออนุญาตบนัทึก
ขอ้มูลและบนัทึกเสียงการสนทนาตลอดระยะเวลการสัมภาษณ์ 

 .  ผูว้ิจยับอกผูใ้ห้ขอ้มูลทราบว่า ถา้ไม่พร้อมทีจะให้ขอ้มูล ให้บอกผูว้ิจยั ซึงผูใ้ห้
ขอ้มูลสามารถปฏิเสธไดต้ลอดเวลา พร้อมทงัแจง้ว่าผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์เป็น
ความลบั โดยไม่มีการเปิดเผยชือและนามสกลุจริงของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
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บทที  
 

ผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตและความตอ้งการสนับสนุนสวสัดิการด้านสุขภาพของ
ผูสู้งอายุในชุมชนสามตาํบล จงัหวดันครปฐม โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลที
เป็นผูสู้งอายุทีมีรายชืออยู่ในทะเบียนบา้นของชุมชนสามตาํบล เทศบาลนครนครปฐม อาํเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม ทงัเพศชาย เพศหญิงทีมีอาย ุ  ปีขึนไป และมีศกัยภาพในการใหข้อ้มูลได ้ จาํนวน 

 ราย และเจา้หนา้ทีกองสวสัดิการสังคม เทศบาลนครนครปฐม จงัหวดันครปฐม จาํนวน  ราย 
รวมทงัสินจาํนวน    ราย  ผลการศึกษาสามารถแบ่งไดเ้ป็น  ส่วน ดงันี 
 ส่วนที  คุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ 
 ส่วนที  สวสัดิการดา้นสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
 ส่วนที  ความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
 
ส่วนท ี  คุณภาพชีวติด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผูสู้งอายุในชุมชนสามตาํบล จังหวัด
นครปฐม โดยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัผูสู้งอายทีุมีรายชืออยูใ่นทะเบียนบา้นของ
ชุมชนสามตาํบล เทศบาลนครนครปฐม อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ทงัเพศชาย เพศหญิงมีอาย ุ  
ปีขึนไป และมีศกัยภาพในการตอบคาํถามเพือให้ขอ้มูลได ้ในประเด็นเกียวกบัพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ ประวติัสุขภาพและการตรวจสุขภาพ และสภาพแวดลอ้มของทีพกัอาศยั  รวมถึงการใช้
วิธีการสังเกตการแสดงถึงสีหนา้ท่าทางของผูสู้งอายุขณะสัมภาษณ์ เพือทราบถึงภาวะทางอารมณ์
และสภาพจิตใจของผูสู้งอายุ และการสังเกตสภาพความแข็งแรงของร่างกายเพือทราบถึงภาวะ
สุขภาพของผูสู้งอาย ุ
 จากการสัมภาษณ์ผูสู้งอายุทงัหมดจาํนวน  ราย พบว่ากลุ่มผูสู้งอายุทีให้สัมภาษณ์มี
อายุระหว่าง -  ปี และส่วนใหญ่มีรายไดร้ายเดือนในรูปแบบเงินบาํนาญ เงินจากการประกอบ
อาชีพ เงินจากลูกหลาน เฉลียอยูที่ ,  บาทต่อเดือน และบางรายสูงถึง ,  บาทต่อเดือน โดย
พกัอาศยัในบา้นพกัทีมีลกัษณะเป็นบา้นเดียว ทาวน์เฮา้ส์ บา้นจากมรดกของครอบครัว และเมือ
ศึกษาคุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพพบวา่ 
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 . พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
  จากการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุในชุมชนสามตาํบล จงัหวดั
นครปฐม โดยวิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นโภชนาการ ดา้นการออกกาํลงักาย 
ดา้นอารมณ์และความเครียด และดา้นการพกัผอ่น ผลการศึกษาพบวา่ 
  .  ด้านโภชนาการ 
   พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุดา้นโภชนาการ  จากการศึกษาพบว่า
ผูสู้งอายุส่วนใหญ่รับประทานอาหารตรงเวลาและครบทุกมือ และให้ความสําคญักบัมือกลางวนั
น้อยกว่ามืออืน ๆ โดยเลือกรับประทานอาหารประเภทขนมทานเล่นแทนการรับประทานอาหาร
หลกั อาหารทีรับประทานส่วนใหญ่จะเป็นอาหารชีวจิต ผกัปลอดสารพิษ ขา้วกลอ้ง อาหารเพือ
สุขภาพ โดยจะหลีกเลียงอาหารประเภททอด ของมนั อาหารรสจดั และทาํอาหารรับประทานเอง
แทนการซือสําเร็จรูป เนืองจากรสชาดไม่ตรงกบัความชอบของตนเองไม่ปลอดภยั มีบางส่วนที
ยงัคงดืมกาแฟ เครืองดืมชูกาํลงัและเครืองดืมแอลกอฮอล ์สอดคลอ้งกบัคาํสมัภาษณ์ดงันี 
 
   “ป้ามีร้านอาหารประจาํ กินมากนัมานานแลว้ เหมือนเป็นเพือน เป็นพีนอ้งกนั 
อยากกินอะไรก็โทรไปสังเคา้ก่อน ฝากทอ้งไวเ้คา้กับทุกมือ ร้านนีเคา้ไม่ใส่ผงชูรส ใช้นํามัน
มะพร้าวทาํกบัขา้ว ผกักเ็ป็นผกัปลอดสาร ราคาแพงไม่เป็นไร แต่มีคุณภาพและปลอดภยั” 

(ศรีสละ นามสมมติ, ) 
 

   “กบัขา้วทีกินก็ทาํกินเอง ส่วนใหญ่ก็กินพวกนาํพริก ผกัตม้ แกงส้ม ตม้จืด ไม่
ชอบมนั ๆ แลว้ แต่กินกิน เดียวนีกลวัไขมนั คลอเรสเตอรอล เป็นอะไรไป ลูกหลานก็เดือดร้อน 
เกรงใจเขา” 

(อารมณ์ นามสมมติ, ) 
 
   “ป้าไม่กินไม่ครบทุกมือหรอก ป้าขายของ กินไม่ค่อยเป็นเวลา บางทีมือเชา้ก็
ไม่ไดกิ้น กินกาแฟแทน กบัพวกขนมครก ซือเคา้บา้ง ทาํเองบา้ง แต่จะทาํตอนเยน็ แลว้อุ่นเอามากิน
ทีร้านตอนเชา้ ป้าชอบกินนาํพริกผกัจิม แกงทีไม่มีกะทิ ของทอดไม่ค่อยชอบ มนัอมนาํมนั ” 

(หยก นามสมมติ, ) 
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   “อาหารกินครบทุกมือและตรงเวลา  กินปลา กินผกั กินแบรนด ์ซุปไก่ กินได้
หมด อาหารส่วนใหญ่แม่บา้นทาํใหกิ้น จึงสะอาดและถูกหลกัอนามยัแน่นอน แต่ทีอดไม่ไดจ้ริง ๆ 
คือเบียร์ จิบนิด ๆ ร่างกายสดชืน ไม่กินแลว้นอนไม่หลบั พวกกระทิงแดงกมี็บา้งนิดหน่อย” 

(ประคอง นามสมมติ, ) 
 
   “ชอบกินอาหารรสจดั กินไดห้มด ตม้ ผดั แกง ทอด ส่วนใหญ่แม่บา้นเป็นคน
ทาํใหกิ้น จะซือกต็อนทีแม่บา้นไปธุระ ไม่มีเวลาทาํให ้กินเอม็ร้อยอาทิตยล์ะครัง กินผกัออร์แกนิค 
แต่กาแฟตอ้งกินทุกวนันะ วนัละประมาณ  แกว้ ไม่สูบบุหรี ไม่ชอบกินเหลา้ ชอบกินขา้วมากกวา่” 

(ขนาน นามสมมติ, ) 
 

  .  ด้านการออกกาํลงักาย 
   พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายโุดยการออกกาํลงักาย  จากการศึกษา
พบวา่ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัการออกกาํลงกายค่อนขา้งมาก แต่เนืองจากสภาพร่างกาย
ทีทรุดโทรมลงไม่เอืออาํนวยต่อการออกกาํลงักายและการเดินทางไปยงัสถานทีออกกาํลงักาย  จึงทาํ
ให้ผูสู้งอายุส่วนใหญ่เลือกทีจะออกกาํลงักายทีบา้นของตนเองแทน สําหรับวิธีของการออกกาํลงั
กายของผูสู้งอายุ ไดแ้ก่  การเดิน รดนาํตน้ไม ้ปลูกตน้ไม ้ตดัแต่งกิงไมใ้นบริเวณบา้น กวาดบา้น 
แกว่งแขน กายบริหาร พาสุนัขไปเดินเล่น ปันจกัรยาน เป็นตน้ ระยะเวลาในการออกกาํลงักาย
ประมาณ  -  นาที แต่ไม่สมาํเสมอทุกวนั  สอดคลอ้งกบัคาํสมัภาษณ์ดงันี 
 
   “ป้าจะยืดเส้น คือเอาเกา้อีตวัเตีย ๆ มาหนุนไวที้ตน้ขา แลว้เหยียดขาใหสุ้ด ทาํ
สลบักนัสองขา้ง เส้นยืดดีมาก แลว้ก็จะกายบริหาร ยกแขนยกขา หมุนคอ หมุนเอว รวม ๆ แลว้ก็
ประมาณเกือบชวัโมง ทุกวนั ตืนมาทาํตอนตีสาม ก่อนขายของ ไม่ชอบออกกาํลงักายทีอืน มนัไปไม่
สะดวก ชอบออกกาํลงักายทีบา้นมากกวา่” 

(ผสุดี นามสมมติ, ) 
 

   “ผมชอบปันจกัรยาน มีอะไรใหม้องขา้งทางเยอะดี ปันตอนเชา้มืด กะตอนเยน็
ก่อนมืด อากาศดี หรือไม่ก็ไปเดินออกกาํลงักายรอบประปา สมยัก่อนเดินไดว้นัละ -  รอบ แต่
เดียวนีไม่ไหวแลว้ แก่แลว้อะไร ๆ กไ็ม่ดี แต่จกัรยานนีผมปันทุกวนันะ” 

(บุญชอบ นามสมมติ, ) 
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   “ก็มีออกบา้ง แกว่งแขน เดินรอบบา้น ถา้วนัไหนไดไ้ปขา้งนอกตอนเยน็ ๆ ก็
จะแวะตรงสวนตะไคร้ เทศบาลเคา้จะมีพวกเครืองออกกาํลงักายตงัไวใ้ห้เล่น ก็เล่นนิด ๆ หน่อย ๆ 
อาศยัไปคุยกบัเพือนดว้ย รถเยอะ พลุกพล่าน ไม่ค่อยไดอ้อกไปไหน” 

(อารมณ์ นามสมมติ, ) 
 
   “เหวยีงแขน ปันจกัรยาน เดิน แต่ไม่ไดอ้อกทุกวนันะ ส่วนใหญ่ติดงาน ช่วงนี
งานรับเหมาก่อสร้างเอาแน่ไม่ได ้แต่ถา้มีเวลากจ็ะพยายามออกทุกวนั วนันึงกป็ระมาณครึงชวัโมง 
ปันจกัรยานกปั็นแถวบา้นนีแหละ มีไปประปาบา้งแต่ไม่บ่อย รถเยอะ” 

(ประคอง นามสมมติ, ) 
 
   “ไม่ได้ออกกาํลงักายเป็นประจาํหรอก  ส่วนใหญ่ก็เดิน รดนําตน้ไม  ้ปลูก
ตน้ไม ้ชาํกิงไม ้ขยายพนัธ์ุไวแ้จกเพือนบา้น” 

(ขนาน นามสมมติ, ) 
 
  .  ด้านอารมณ์และความเครียด 
   พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูสู้งอายดุา้นอารมณ์และความเครียด จากการศึกษา
พบว่าผูสู้งอายุส่วนใหญ่จะมีภาวะทางอารมณ์และความเครียดค่อนขา้งน้อย สําหรับเรืองทีทาํให้
ผูสู้งอายุเป็นกงัวล ไดแ้ก่  เรืองเครียดเกียวกบัลูกหลาน อาชีพ รายได ้ เป็นตน้ แต่เนืองจากการที
ผูสู้งอายมีุประสบการณ์ในการใชชี้วิตมามากและเผชิญกบัปัญหามาแลว้ทุกรูปแบบ ประสบการณ์
ชีวิตเหล่านีจึงทาํให้ผูสู้งอายจุดัการความเครียดและควบคุมภาวะทางอารมณ์ไดค่้อนขา้งดี  โดยใช้
หลกัธรรมะเป็นเครืองยึดเหนียวในการข่มจิตใจให้สงบ และมองปัญหาว่าเป็นเรืองทีสามารถ
ควบคุมอารมณ์ตนเองไดโ้ดยใชว้ิธีการนงัสมาธิ ฟังเทศก ์ฟังธรรม  สอดคลอ้งกบัคาํสมัภาษณ์ดงันี 
 
   “ส่วนใหญ่จะห่วงลูก เพราะมนัชอบกินเหลา้ กลบัดึก ห่วงว่ามนัจะเลียงหลาน
ไม่รอด แลว้กจ็ะเครียดเรืองลูกชายลูกสะใภช้อบทะเลาะกนั หลานกย็งัเลก็ ไหนจะหมาแมวอีกหลาย
ตวัทีตอ้งคอยหาให้มนักิน ตน้มะขามหนา้บา้นก็ตดัไปแลว้ ไม่ตอ้งคอยกวาดใบไมแ้ลว้ เพือน ๆ ก็
ทยอยตายกนัไปจะหมดอยูแ่ลว้ แต่กป็ลงนะ ชีวิตมนักเ็ป็นแบบนี” 

(เขียว นามสมมติ, ) 
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   “ลุงปล่อยวาง แต่ก่อนลูกลุงติดยาหนกัมาก แต่มาวนันีมนัมีครอบครัว มีเมียมี
ลูก มนัก็เลิกเอง บุหรีจากเคยสูบก็ไม่สูบแลว้ เลิกแลว้ ก็ดีเหมือนกนั แต่ก่อนทุกขม์าก กลวัลูกจะ
โดนจบัยา กลวัมนัติดมากแลว้มนัน็อค กลวัสารพดั ตอนนีปลง ๆ เขาโตขึน มีความคิดขึน เขาก็เลิก
เอง แลว้แต่บุญแลว้แต่กรรมนะลูก ลุงกไ็ดแ้ต่ปลง” 

(อว้น นามสมมติ, ) 
 
   “ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ ทาํใจได้ แต่ถา้ช่วงไหนงานน้อย ไม่ค่อยมีงานก็จะ
เครียดบา้ง เยน็ ๆ ก็ไปสังสรรค ์ไปดืมกบัเพือน ไปร้องเพลงกนั ก็ช่วยไดบ้า้ง คนเราเกิดมาไม่ได้
ทุกข์กันทุกวันหรอก ต้องทําใจยอมรับให้ได้ แล้วมันก็จะผ่านไป  ลูก  ๆ ก็โตกันหมดแล้ว 
รับผดิชอบตวัเองได ้มีงานมีการทาํ โชคดีทีส่วนตวัเป็นคนไม่ค่อยเครียดอยูแ่ลว้” 

(ประคอง เกิดโภคา, ) 
 

   “ไม่กงัวลอะไรทงังนัแลว้ จะเครียดไปทาํไม อยู่มาถึงขนาดนีแลว้ จะตายวนั
ตายพรุ่งก็ไม่รู้ ปล่อยหมดแลว้  พระพุทธเจา้ท่านก็สอนให้ปล่อยวาง วางให้หมด  นีก็สวดมนต ์นงั
สมาธิทุกวนั นงัสมาธิบา้ง นอนสมาธิบา้ง ถา้ไม่ไหวจริง ๆ กห็ลบัไป ฟังธรรมะในวิทยกุดี็นะ” 

(สุณี นามสมมติ, ) 
 
  .  ด้านการพกัผ่อน 
   พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุดา้นการพกัผอ่น  จากการศึกษาพบว่า
ผูสู้งอายุให้ความสําคญักับการพกัผ่อนและมีการพกัผ่อนในหลากหลายรูปแบบ เช่น การนอน 
ผูสู้งอายุจะนอนกลางวนัเกือบทุกราย โดยจะนอนครังละประมาณ -  นาที  อ่านหนังสือ 
ส่วนมากหนงัสือทีอ่านจะเป็นหนงัสือธรรมะ หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ ดูโทรทศัน์ รายการทีดูจะเป็น
รายการประเภทข่าวประจาํวนั ละคร ประกวดร้องเพลง ลิเก เป็นตน้ ปลูกตน้ไม ้ชาํกิงไม ้รดนาํ
ตน้ไม ้ปันจกัรยาน ร้องเพลง พูดคุยกบัเพือน สังสรรคใ์นหมู่เพือนฝูงและญาติพีน้อง  ไปวดั ฟัง
เทศก์ นังสมาธิ ท่องเทียวทงัในประเทศและต่างประเทศ เล่นกับหลาน-เหลน สอดคลอ้งกับคาํ
สมัภาษณ์ดงันี 
 
   “ชอบเทียว  ปีนึงก็ไปต่างประเทศประมาณ  ประเทศเป็นอยา่งตาํ เดียวหลาน
ก็พาไป เดียวน้อง ๆ ก็พาไป แต่ตอนนีแขง้ขาไม่ค่อยดีแลว้ เดินไม่ไหว ถา้เป็นเมือก่อน สู้ตาย ไป
ไหนก็ไป ชอบเทียว อ่านหนังสือก็ชอบ อ่านได้หมด บอกรับไวเ้กือบทุกอย่าง ให้มาส่งทีบา้น 
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เกษียณแลว้ไม่ค่อยมีอะไรทาํ ก็ไดห้นงัสือนีแหละเป็นเพือน ชอบอ่านสกุลไทย กุลสตรี ขวญัเรือน 
แลว้กพ็วกหนงัสือท่องเทียว” 

(ศรีสละ นามสมมติ, ) 
 
   “ป้าจะเอนหลงัซกัประมาณ  นาที หลงัขายของเสร็จ มนัเมือย มนัเพลีย พอ
ไดน้อนแป๊บนึงกดี็ขึน ค่อยมีแรงหน่อย ป้าชอบฟังเพลงพวกเพลงลูกทุ่งสมยัก่อน อ่านหนงัสือพิมพ ์
แลว้ก็ไปกินขา้วกบัพี ๆ น้อง ๆ แต่ตอนนีไม่ค่อยไดอ้อกไปกินขา้งนอกแลว้ ดว้ยความทีเราเป็น
แม่คา้ขายขา้วแกง นอ้ง ๆ มนัเลยโทรมาสงั ใหป้้าทาํให ้แลว้กม็ากินกนัทีบา้นป้าแทน มานงัคุยกนั” 

(ผสุดี นามสมมติ, ) 
 
   “ลุงชอบให้ป้าพาขีมอไซต์ออกไปดูโน่นดูนีตอนเย็น ๆ ขา้งนอกบา้น มนั
สบายใจดี ไปนังเล่นทีประปาบา้ง ไปกินของอร่อย ๆ ตามตลาดบา้ง แลว้ก็เล่นกบัหลานกบัเหลน 
หลานมนัน่ารัก อยูก่บัเดก็ ๆ แลว้กส็บายใจดี” 

(อว้น นามสมมติ, ) 
 
   “ลุงชอบตดัแต่งกิงตน้ไม ้อยู่กบัตน้ไมม้นัสบายใจดี สีเขียว ๆ ดูแลว้สบายตา 
สดชืน ไปหาซือตน้ไมส้วย ๆ แปลก ๆ มาปลูกกนัสองคนกะป้า พอมนัเยอะเขา้ ลุงก็ชาํกิงแจกเพือน
บา้นในชุมชน หนงัสือพิมพลุ์งก็อ่านนะ ตอ้งติดตามข่าวสารบา้นเมืองซักหน่อย อ่านทุกวนัแหละ 
บอกใหเ้คา้มาส่งทุกวนั ดูโทรทศัน์บา้ง ดูไปหลบัไป เลยไม่รู้วา่ใครดูใคร” 

(ขนาน นามสมมติ, ) 
 
 . ประวัติสุขภาพและการตรวจสุขภาพ 
  จากการศึกษาประวติัสุขภาพและการตรวจสุขภาพของผูสู้งอายุในชุมชนสาม
ตาํบล จงัหวดันครปฐม โดยวิธีการสัมภาษณ์ใน  ประเด็น ไดแ้ก่ ความถีในการตรวจสุขภาพ การ
ตรวจพบโรคและอุบติัการณ์ของโรค ประวติัการรักษาพยาบาล ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล สิทธิ
ในการรักษาพยาบาล ผลการศึกษาพบวา่ 
 
  .  ความถีในการตรวจสุขภาพ 
   จากการศึกษาพบว่าประวติัการตรวจสุขภาพของผูสู้งอายุแบ่งไดเ้ป็น  กลุ่ม 
คือ ผูสู้งอายุขา้ราชการเกษียณอายแุละผูสู้งอายุประกอบอาชีพอิสระ จะมีประวติัการตรวจสุขภาพที
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แตกต่างกนั คือ กลุ่มขา้ราชการเกษียณอายจุะตรวจสุขภาพปีละ -  ครัง สามารถตรวจไดบ่้อยเท่าที
ตอ้งการ เนืองจากไม่ตอ้งกงัวลกบัค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ เพราะภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี
รัฐบาลเป็นผูรั้บผดิชอบทงัหมด สอดคลอ้งกบัคาํสมัภาษณ์ดงันี 
 
   “ตรวจสุขภาพประจาํปีทุกปี  ปีละ  ครัง ป้าไปตรวจทีโรงพยาบาลการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย ใหลู้กพาไปจะ้ เบิกไดห้มด หลวงเคา้ออกให”้ 

(ปภาดา นามสมมติ, ) 
 
   “ไม่ไดต้รวจมานานแลว้ ป้าไม่กลา้ตรวจ กลวัเจอโรค ป้ากลวัทาํใจไม่ได ้จะ
เป็นอะไรกใ็หม้นัเป็นไป ป้าตรวจไม่เสียเงินหรอก  แต่ป้าไม่ชอบไปหาหมอ” 

(ศรีสละ นามสมมติ, ) 
 
 แต่สาํหรับกลุ่มผูสู้งอายุทีประกอบอาชีพอิสระ ความถีของการตรวจสุขภาพประจาํปี
ค่อนขา้งไม่แน่นอน เนืองจากดว้ยอาชีพและรายไดที้ไม่คงทีเป็นอุปสรรคต่อการเขา้รับการตรวจ
สุขภาพประจาํปี  เช่น  ผูสู้งอายทีุประกอบอาชีพคา้ขาย ส่วนใหญ่จะตอ้งคอยดูแลกิจการทีร้าน บางราย
คา้ขายผลไม ้ระยะเวลาตงัแต่ . - .  น. หากเขา้รับการตรวจสุขภาพตอ้งหยดุกิจการ  วนั ทาํให้
สูญเสียรายไดใ้นการประกอบกิจการ และกิจการคา้ขายนันรายไดร้ายวนัไม่คงที ผูสู้งอายุกลุ่มนี
จึงไปพบแพทย์ก็ต่อเมือมีอาการเจ็บป่วยหรือไปรับการรักษาต่อเนืองตามทีแพทย์นัดเท่านัน 
สอดคลอ้งกบัคาํสมัภาษณ์ดงันี 
 
   “ไม่ค่อยไดต้รวจหรอก ไม่มีเวลา ขายแต่ของ จะเอาเวลาทีไหนไปตรวจ ตรวจ
ครังสุดทา้ยก็นานแลว้ สองสามปีไดแ้ลว้มงั ป้าตืนมาขายของตงัร้านก็ตีห้า กว่าจะไดเ้ลิกร้านก็สอง
สามทุ่มโน่น ขายของเสร็จก็เหนือยแลว้ ช่วงนีหนา้ทุเรียนดว้ย บางทีทุเรียนสุกพร้อมกนัก็ตอ้งขาย
กนัยาวเลย” 

(หยก นามสมมติ, ) 
 
   “ไปโรงพยาบาลทีนึงก็เสียเวลาเป็นวนัเนอะ แลว้อีกอย่างคือไม่มีคนเฝ้าร้าน  
พีสาวป้าแก่แลว้ กฝ็ากร้านไวก้บัแกไม่ค่อยได ้ของหายบ่อย เลยไม่ค่อยไดไ้ปตรวจหรอก” 

(เลก็ นามสมมติ, ) 
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   “ป้าไม่ค่อยชอบหาหมอจะ้ ส่วนใหญ่ซือยากินเอง ตามร้านขายยาใกล ้ๆ นี
แหละ เคา้กดู็แลดี เป็นอะไรกไ็ปบอกเคา้ เคา้กจ็ดัยามาให ้” 

(แดง นามสมมติ, ) 
 
  .  การตรวจพบโรคและอุบัติการณ์ของโรค 
   จากการศึกษาพบว่าผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีโรคประจาํตวัทีเป็นโรคเรือรัง ไดแ้ก่ 
โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไขมนัในเส้นเลือด โรคเกาท ์โรคไต เป็นตน้ 
สาํหรับระยะเวลาการรักษาต่อเนือง  -  ปี ซึงคนในครอบครัวของผูสู้งอายทีุมีโรคประจาํตวัทีเป็น
โรคเรือรังส่วนมากบุคคลในครอบครัวก็จะมีโรคเรือรังดว้ยเช่นกนั การรักษาพยาบาลส่วนมาก
ผูสู้งอายุจะเข้ารับการรักษาพยาบาลทีสถานพยาบาลใกล้บ้าน ได้แก่ โรงพยาบาลนครปฐม 
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขประปา-นาสร้าง ของเทศบาลนครนครปฐม โดยภาระค่าใชจ่้ายแบ่งไดเ้ป็น  
กลุ่มได้ แก่ กลุ่มผูสู้งอายุทีประกอบอาชีพอิสระจะออกค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง และกลุ่ม
ขา้ราชการเกษียณอาย ุรัฐบาลเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายทงัหมด สอดคลอ้งกบัคาํสมัภาษณ์ดงันี 
 
   “ถา้พูดถึงเรืองโรคนี ลุงเป็นเยอะ (หัวเราะ) ลุงเริมจากเป็นความดนัโลหิตสูง
ก่อน แลว้พอกินยาความดนัมา  ปี ลุงก็เป็นโรคหวัใจโต  แลว้อีก  ปี ก็ไปตรวจเจอว่าเป็นไต ตอ้ง
ฟอกเลือดอีก ตอนนีก็ฟอกอาทิตยล์ะ  ครัง แลว้เมืออาทิตยก่์อน ผลตรวจเลือดออกมา หมอว่าลุง
เป็นเกาทอี์กโรคนึง” 

(สมศกัดิ นามสมมติ, ) 
 
   “ตอนนีเท่าทีรู้ ป้ายงัไม่มีโรคประจาํตวันะ เพราะไม่กลา้ไปตรวจนีแหละ เลย
ยงัไม่รู้วา่ตวัเองมีโรคหรือป่าว แต่ถา้คนในบา้นนีกมี็แม่เป็นเบาหวาน พีชายกเ็ป็นเบาหวาน” 

(ศรีสละ นามสมมติ, ) 
 
   “กินยาความดนัมา  ปีแลว้ลูกเอย้ แต่ลุงรู้สึกว่ายิงลุงกินยา ความดนัลุงยงิสูง
นะ โรคอืนก็มีหัวใจ แลว้ก็ปวดหัวเข่า เดินเยอะไม่ค่อยไหวแลว้ นาํหนกัขึนยิงปวด โรคหัวใจโตนี
หมอเพิงบอกวา่เป็นเมือวนัที  พ.ค.  นีเอง” 

(ขนาน นามสมมติ, ) 
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   “ตอนนีโรคทีป้าตอ้งไปหาหมออยูก่็มีเบาหวาน กบัความดนัสูง เป็นมา -  ปี
แลว้ ตงัแต่เกษียณนันแหละ รู้ตอนเกษียณ เป็นพร้อม ๆ กนัเลย แลว้ญาติพีน้องก็เป็นความดนัสูง 
เป็นโรคไขมนัอุดตนักมี็ ป้ามีพีนอ้งสีคน เป็นหมดทุกคน แก่แลว้ไม่มีอะไรดีหรอก” 

(เลก็ นามสมมติ, ) 
 

   “ป้าเป็นโรคเบาหวานจะ้ เป็นมาสิบกว่าปีแลว้ แลว้ป้าก็ชอบลม้ พอลม้พอโดน
อะไรกดัแผลมนัก็ไม่ค่อยหาย ไอเราก็อดเกาไม่ได ้มีอยูค่รังหนึงเคยเป็นเยอะถึงขนัหมอจะตดัขาป้า
ทิง ตอนนีกดี็ขึนแลว้ แต่ตอ้งคุมนาํตาลใหอ้ยู ่มนังนักเ็ป็นเยอะอีก พีนอ้งป้าเป็นเบาหวานกนัทุกคน” 

(พิมพย์พุา นามสมมติ, ) 
 
  .  ประวัติการรักษาพยาบาล 
   จากการศึกษาพบว่าผูสู้งอายุส่วนใหญ่รักษาอาการเจ็บป่วยโดยแบ่งไดเ้ป็น  
ประเภท ไดแ้ก่ ) ซือยารับประทานเอง ) รับการรักษาจากแพทยที์สถานทีพยาบาลใกลที้พกัอาศยั 
สาํหรับผูสู้งอายุทีรับประทานยารักษาโรคเรือรังค่อนขา้งมีระยะเวลาการรักษาทีแน่นอนกล่าวคือ 
พบแพทยต์ามนดัอยา่งสมาํเสมอ สาํหรับยาทีรับประทานเพือบรรเทาอาการของโรคเรือรังทีเป็นอยู ่ 
ไดแ้ก่ ยาโรคเบาหวาน ยาโรคความดนัโลหิตสูง ยาโรคหัวใจ เป็นตน้ ซึงยาดงักล่าวไดรั้บประทาน
อยา่งต่อเนือง ตงัแต่ผูสู้งอายไุดต้รวจพบโรคเรือรัง และมีบางส่วนทีซือยารับประทานเอง ประเภทยา
สมุนไพรและยาแผนโบราณ รวมถึงทานวิตามินและอาหารเสริมบาํรุงสุขภาพ  เช่น  วิตามินบีรวม
คอมเพลก็ซ์ นาํมนัตบัปลา แคลเซียม โสมสกดั  แบรนดรั์งนก ซุปไก่สกดั  เป็นตน้ ไดส้อดคลอ้งกบั
คาํสมัภาษณ์ดงันี  
 
   “ป้าเป็นกระดูกทบัเส้นมา  ปีแลว้ กินยาตลอด ผ่าตดัไปสองครังก็ดีขึน แต่
ก่อนตอนเป็นใหม่ ๆ เดินไม่ไดเ้ลย นงัก็ไม่ได ้ปวดมาก ปวดตลอดเวลา พอผา่หลงัสองครัง กินยาที
หมอให ้กก็ลบัมาเดินได ้แต่ระยะทางกไ็ม่ไดไ้กลมาก ตอ้งกินยากดมนัไวต้ลอด พวกพีนอ้งป้าก็เป็น
ความดัน หัวใจ เบาหวานก็มี นีก็ทยอยเสียไปจนจะหมดอยู่แลว้ ผ่าหลงัป้าไปผ่าทีโรงพยาบาล
นครปฐม แต่เจบ็ป่วยเป็นอะไรไม่มากป้ากไ็ปทีสาธารณสุขทีประปา” 

(เขียว นามสมมติ, ) 
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   “เป็นความดนัสูงจะ้ ชอบงงหวั เป็นมาหลายปีแลว้หนู เวลาเป็นมาก ๆ ทาํงาน
ไม่ไดเ้ลยตอ้งนอนอยา่งเดียว แลว้กช็อบบา้นหมุน เวลาเป็นมากจะอาเจียนดว้ย” 

(ประคอง นามสมมติ, ) 
 
   “ป้าไม่ชอบกินยาจากโรงพยาบาล เลยไม่ค่อยกินยาทีหมอใหม้า ป้ามีนอ้งเป็น
หมอ ก็จะถามจากนอ้งแลว้ไปซือยากินเอง แลว้ก็รักษาตวัเองดว้ยวิธีธรรมชาติบาํบดั เจบ็คอก็ซือฟ้า
ทะลายโจรมากิน เป็นไขก้็กินผลไมที้มีวิตามินซีเยอะ ๆ แลว้ก็ดืมนาํตามมาก ๆ แค่นีร่างกายมนัก็
รักษาตวัมนัเอง แต่จะหายชา้หน่อย เรากต็อ้งอดทน” 

(ผสุดี นามสมมติ, ) 
 
 สําหรับสถานพยาบาลทีผูสู้งอายุเขา้รับการรักษาพยาบาล ส่วนใหญ่รับบริการจาก
สถานพยาบาลใกลบ้า้น ไดแ้ก่ โรงพยาบาลนครปฐม และศูนยบ์ริการสาธารณสุข สังกดัเทศบาล
นครนครปฐม สําหรับผูสู้งอายุในชุมชนสามตาํบล เลือกเขา้รับการรักษาพยาบาลทีศูนยบ์ริการ
สาธารณสุขประปา-นาสร้าง มากกว่าทีจะเดินทางไปโรงพยาบาลนครปฐม เนืองจากแพทยแ์ละ
พยาบาลให้บริการดว้ยความสุภาพ เป็นกนัเอง และใกลที้อยู่อาศยั ทาํให้การเดินทางไปรับบริการ
สะดวก  รวดเร็ว  ผู ้รับบริการน้อยไม่ต้องรอเป็นระยะเวลานาน  สําหรับระยะเวลาในการ
รักษาพยาบาลต่อครังพบวา่ ถา้หากเขา้รับบริการทีศูนยบ์ริการสาธารณสุขประปา-นาสร้างจะใชเ้วลา
ประมาณ -  ชวัโมง  ในทางกลบักนัหากเขา้รับบริการทีโรงพยาบาลนครปฐมจะใชเ้วลาประมาณ  
วนั จึงทาํให้ผูสู้งอายุทีประกอบอาชีพอิสระของชุมชนสามตาํบลเลือกใช้บริการทีศูนยบ์ริการ
สาธารณสุขประปา-นาสร้างมากกว่าเขา้รับบริการทีโรงพยาบาลนครปฐม ได้สอดคลอ้งกับคาํ
สมัภาษณ์ดงันี 
 
   “เวลาป้าไม่สบายป้ากไ็ปหาหมอทีโรงพยาบาลนครปฐม ใชสิ้ทธิประกนัสังคม 
ไม่ตอ้งออกเอง แลว้ก็ใกลบ้า้น แต่ไปครังนึงก็ตอ้งให้เวลาวนันึง เพราะคิวยาว  ป้าเป็นความดนัมา 

 กวา่ปีแลว้ แลว้กเ็พงิเป็นไขมนัในเสน้เลือดมาได ้ -  ปี รักษากบัทีนีมา  กวา่ปี ตอนเป็นใหม่ ๆ 
ยงัไม่ค่อยมีอาการมาก แต่พอหลงั ๆ เริมไม่ไหว เลยตอ้งไปเอายามากิน ตอ้งหาหมอใหเ้ป็นเรืองเป็น
ราว ไม่อยา่งงนัทาํงานไม่ได ้ ชอบปวดหวั แลว้กมึ็นหวั” 

(เลก็ นามสมมติ, ) 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



58 
 

   “ลุงเป็นความดนัสูง กบัโรคหัวใจโต ทีหมอเพิงบอกว่าลุงเป็น แต่ยงัไม่ไดใ้ห้
ยามากินนะ เวลาไปหาหมอ ลุงไปทีโรงพยาบาลบ้านแพว้กับโรงพยาบาลนครปฐม รักษาที
โรงพยาบาลนครปฐมมา  ปี แลว้ก็ยา้ยไปโรงพยาบาลบา้นแพว้ได ้  ปีแลว้  ทียา้ยเพราะว่า เคา้
บริการดี เบิกได ้เพียงแค่เราเสียเวลาเดินทางเพิมขึนอีกหน่อย แต่ก็ไม่ไดไ้กลมาก ลุงก็ขบัรถไปเอง 
เพราะเดก็ ๆ มนักท็าํงานกนัหมด ค่านาํมนัรถกไ็ม่ถึงร้อยหรอก แต่แลกกบับริการทีดี ลุงกย็อม” 

(ขนาน นามสมมติ, ) 
 
   “ส่วนใหญ่ไปรับยาทีสาธารณสุขตรงประปา-นาสร้าง กินยามาได ้ -  ปีแลว้ 
ทีไปทีเพราะใกลบ้า้น ยาฟรี หมอ-พยาบาลกน่็ารัก พดูจาดี” 

(ประคอง นามสมมติ, ) 
 
  .  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
   จากการศึกษาพบว่าผูสู้งอายุส่วนใหญ่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
เนืองจากเป็นขา้ราชการเกษียณอายแุละใชสิ้ทธิผูสู้งอายเุขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของ
รัฐ เช่น สิทธิบตัรทอง สิทธิประกนัชีวิตทีทาํกบับริษทัเอกชน สิทธิประกนัสังคม เป็นตน้ และมี
บางส่วนทีเขา้รับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) และโรงพยาบาลของเอกชน 
ซึงผูสู้งอายใุห้เหตุผลว่า สะดวกรวดเร็ว และไม่ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการรับการรักษาพยาบาลนาน 
ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงก็ตาม ค่าใช้จ่ายต่อครังในการเข้ารับบริการจาก
สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) ประมาณ - ,  บาท และในกรณีทีต้องมีการพักฟืนที
โรงพยาบาลเอกชนประมาณ ,  บาทขึนไป ไดส้อดคลอ้งกบัคาํสมัภาษณ์ดงันี 
 
   “ป้าไม่ชอบไปหมอทีโรงพยาบาล ป้าวา่มนัชา้ เสียเวลาทาํมาหากิน ขาดรายได ้
เอาเวลาไปขายของดีกว่า ป้าไม่มีโรคประจาํตวั เป็นไขนิ้ด ๆ หน่อย ๆ ก็ไปเสียเงินทีคลินิกเอา ไป
ทีนึงก็สีห้าร้อยบาท เร็วดี หมอก็บริการดี กินหายเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นเยอะก็ไปโรงพยาบาล
กรุงเทพคริสเตียน มีประกนั ออกส่วนต่างเองนิดหน่อย” 

(หยก นามสมมติ, ) 
 

   “ถา้ป้าตอ้งออกตงัคเ์อง ถา้หมอนดัเจาะเลือดครังนึงก็เสียประมาณ ,  บาท 
แต่นีดีทีวา่ประกนัสงัคมออกใหห้มด ตอนนีหมอนดัประมาณ  เดือนครัง” 

(เลก็ นามสมมติ, ) 
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   “ป้าใช้สิทธิขา้ราชการบาํนาญ หลวงออกให้หมด  ถา้ตอ้งจ่ายเองก็ครังนึง
ประมาณ ,  บาทขึนไป  เดือนพบหมอครังนึง หมอจะใหย้ามาประมาณ  เดือน” 

(ศรีสละ นามสมมติ, ) 
 

   “ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของป้าไม่เยอะหรอก เพราะป้าอาศยักินยา
สมุนไพร กจ่็ายเงินเองนีแหละ ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิบตัรทอง เพราะว่าตอ้งไปโรงพยาบาล ใหสิ้ทธิคนอืนที
เคา้ไม่ค่อยมีดีกว่า เราพอมีก็รักษาไปตามทีเรามี กินแบบนีก็ปลอดภยัดี แลว้ก็ไม่อนัตรายดว้ย ไม่มี
ยาตกคา้งในตวัเหมือนยาทีเอามาจากโรงพยาบาล” 

(ผสุดี นามสมมติ, ) 
 

 . สภาพแวดล้อมของทีพกัอาศัย 
  จากการศึกษาสภาพแวดลอ้มของทีพกัอาศัยของผูสู้งอายุในชุมชนสามตาํบล 
จงัหวดันครปฐม โดยศึกษาถึงลกัษณะของชุมชนและลกัษณะของทีพกัอาศยั จากการสงัเกตและการ
สมัภาษณ์พบวา่ 
 
  .  ลกัษณะของชุมชน 
   จากการศึกษาลกัษณะของชุมชนทีผูสู้งอายอุาศยัอยูพ่บวา่ มีลกัษณะเป็นชุมชน
เมืองกึงชนบท ดูแลรับผิดชอบชุมชนโดยเทศบาลนครนครปฐม โดยมีประธานชุมชนและ
อาสาสมคัรเป็นผูป้ระสานงาน ผูสู้งอายุส่วนใหญ่จะอยู่ติดบา้น ไม่ค่อยไดอ้อกไปทาํกิจกรรมนอก
ชุมชน ทาํให้การใช้ชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่ทีบา้นหรืออยู่ภายในชุมชนนันเอง จากการสังเกตพบว่า
สภาพชุมชนทีพกัอาศยัอยู่นัน ส่วนใหญ่สะอาด มีถังขยะเพียงพอต่อการทิงขยะภายในชุมชน 
ปราศจากโรคทีเกิดจากมลภาวะจากขยะมูลฝอยหรือสิงปฏิกูลในชุมชน เพราะไดรั้บความร่วมมือ
จากสมาชิกในชุมชนในการกาํจดัขยะ สภาพชุมชนมีความปลอดภยัไม่มีอาชญากรรม หรือเสียงดงั
รบกวนจากการจราจร เนืองจากสภาพชุมชนเป็นชุมชนกึงชนบท การจราจรจึงมีความคล่องตวั 
รวมถึงความเขม้แขง็ของสมาชิกทีอาศยัอยูใ่นชุมชนสามตาํบล มีลกัษณะถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนั จึงทาํ
ให้มีความสัมพนัธ์ระหว่างครัวเรือนในชุมชนค่อนขา้งเหนียวแน่น กลมเกลียว มีความสมคัรสมาน
สามคัคีกนั คอยสอดส่องดูแล และช่วยกนัเป็นหูเป็นตาใหก้บัชุมชน  
   อีกทังยงัมีลานกิจกรรมหรือลานเอนกประสงค์ประจาํชุมชนทีให้บริการ
สาธารณะ ไดแ้ก่ ลานกีฬาทีมีเครืองเล่นหรือเครืองออกกาํลงักายทีทางเทศบาลนครนครปฐมได้
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จดับริการไวใ้ห้สมาชิกในชุมชน แต่สําหรับปัญหาเรืองเสียงดงัรบกวน ทีขณะนีทางชุมชนยงัหา
ทางแกไ้ขไม่ได ้เนืองจากเป็นเสียงดงัรบกวนในเวลากลางคืนทีมาจากภายนอกชุมชน คือ การทาํ
กิจกรรมรับนอ้งของทางมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม ทีมีเกือบ
ตลอดทังปี ทังนี ได้มีการประสานและแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยแล้ว  แต่ก็ยงัไม่รับการแก้ไข 
สอดคลอ้งกบัคาํสมัภาษณ์ดงันี 
 
   “ขยะไม่มี แหล่งเสือมโทรมไม่มี ลุงในฐานะประธานชุมชนอยากจะบอกว่าจะ
มีก็แต่เสียงดงัจากศิลปากรนีแหละ ชาวบา้นเคา้ก็ร้องเรียนไปหลายครังแลว้ แต่ก็ยงัดงัอยู่ ปีนึงรับ
นอ้งครึงค่อนปี แลว้ชอบทาํเสียงดงัตอนกลางคืน นอกนนัก็ไม่มีอะไร พวกเราก็อยูก่นัดี ขโมยขโจร
กไ็ม่มี  คนในชุมชนคอยช่วยกนัดูอยูแ่ลว้ มีอะไรกแ็จง้ลุงไดต้ลอด” 

(ขนาน นามสมมติ, ) 
 
   “อาสาสมคัรประจาํชุมชนจะคอยเรียกใหอ้อกไปออกกาํลงักายทีลานแอโรบิค
ตรงสวนตะไคร้ ก็ไปบา้ง ไม่ไปบา้ง ส่วนใหญ่ก็ไปเดิน ๆ หรือไม่ก็ปันจกัรยานอยูแ่ถวบา้นนีแหละ 
พวกเครืองออกกาํลงักายกใ็หม่ดี กจ็ะมีขาประจาํทีไปออกอยูไ่ม่กีคน ส่วนใหญ่กเ็ปลียน ๆ กนัไป” 

(ประคอง นามสมมติ, ) 
 
   “ชุมชนเราถงัขยะเยอะ ชอบ ไปตรงไหนก็มีทีใหทิ้งขยะ ไม่ตอ้งหิวกลบัไปทิง
ทีบา้น ถนนหนทางก็ใชไ้ด ้พอเป็นหลุมเป็นบ่อ แจง้ไปทางเทศบาลเดียวเขาก็มาซ่อมให ้แถวนีไม่มี
ขโมยหรอก ส่วนใหญ่คนแถวนีก็รู้จกักนัทงันนั ใครแปลกหนา้ผ่านมาก็ตอ้งถามแลว้ว่า “เป็นใคร 
อยูที่ไหน”  กค็อยช่วยกนัดูแล คนกนัเองทงันนั” 

(สุณี นามสมมติ, ) 
 
   “ใชบ้ริการทีออกกาํลงักายของทางชุมชนบา้ง เวลาไปรับหลาน ถา้ผา่นก็แวะ
ออกกาํลงักายบา้ง ไม่ไดอ้อกประจาํ เพราะไม่ค่อยมีเวลา ส่วนใหญ่จะตอ้งเฝ้าร้านขายของ” 

(อารมณ์ นามสมมติ, ) 
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  .  ลกัษณะทพีกัอาศัย 
   จากการศึกษาลกัษณะทีพกัอาศยัของผูสู้งอายุส่วนใหญ่เป็นบา้นทาวน์เฮา้ส์
และอาคารพาณิชย ์และบา้นเดียว บา้นทีผูสู้งอายพุกัอาศยัส่วนมากเป็นบา้นของตนเอง ซึงอาศยัอยู่
กบัลูกหลาน เป็นบา้นหลายชนั บา้นปูน ส่วนสิงอาํนวยความสะดวกภายในบา้นสําหรับผูสู้งอายุ
ค่อนขา้งไม่รองรับกบัสภาพร่างกายของผูสู้งอาย ุแต่ไม่นบัว่าเป็นปัญหาเนืองจากผูสู้งอายยุงัไม่ตอ้ง
ใช้สิงอาํนวยความสะดวกเหล่านัน  เช่น  ราวจับในห้องนํา ทางลาดสําหรับรถเข็น เป็นต้น
สอดคลอ้งกบัคาํสมัภาษณ์ดงันี 
 
   “บา้นป้าเป็นบา้นเดียว เป็นปูนทงัหลงั สองชนั ป้าอยูค่นเดียว แลว้ก็จะมีคนมา
ทาํความสะอาดใหอ้าทิตยล์ะ -  วนั ป้านอนขา้งล่าง ขึนขา้งบนไม่ไหว” 

(ศรีสละ นามสมมติ, ) 
 
   “อยูบ่า้นครึงปูนครึงไม ้อยูช่นัสองจา้ ยงัเดินไหว ค่อย ๆ เดิน ทีบา้นก็ไม่พวก
ราวจบัหรอก แต่หอ้งนาํเป็นชกัโครก กค่็อย ๆ ลุก ค่อย ๆ นงั ไม่ตอ้งรีบ” 

(แดง นามสมมติ, ) 
 
   “เป็นบา้นทาวน์เฮา้ส์ มี  ชนั ลูก ๆ หลาน ๆ เคา้ก็อยูก่นัชนับน ส่วนป้าอยูช่นั
สอง  เดินไหว ค่อย ๆ ขึน ถือว่าออกกาํลงักายไปในตวั ขึนขา้งบนแลว้ก็ขึนเลย ชนับนก็มีหอ้งนาํอยู่
แลว้ ไม่ตอ้งเดินลงมาขา้งล่างอีก กส็บายดี” 

(พิมพย์พุา นามสมมติ, ) 
   “เป็นหมู่บา้นจา้ กเ็ป็นบา้นสามชนั ติด ๆ กนันีแหละ อยูส่บายนะ ปลอดภยั ไม่
ตอ้งกลวัอะไร เพราะขา้งเคียงก็เพือนบา้นกนั รู้จกักนัหมด แต่ป้านอนชนัล่าง ขึนขา้งไม่ไหวแลว้  
หวัเข่าไม่ค่อยดี เดินมากกป็วด อีกอยา่งลูกชายเคา้ห่วง กลวัป้าตกบนัได” 

(หยก นามสมมติ, ) 
 
   “บา้นลุงเป็นบา้นชนัเดียว ก็มีทีดินปลูกตน้ไม ้มะนงมะนาวไดบ้า้งนิดหน่อย 
พริก กระเพา อยูก่นัหา้คน ลูกชาย ลูกสะใภ ้หลาน แลว้กป้็าอีกคน มีตน้ไมม้นักร่็มรืน แต่หนา้ฝนนีก็
ตอ้งระวงัพวกแมลง ตะขาบอะไรพวกนีเหมือนกนั” 

(อว้น นามสมมติ, ) 
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ส่วนที  สวัสดิการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 จากการศึกษาสวสัดิการดา้นสุขภาพของผูสู้งอายใุนชุมชนสามตาํบล จงัหวดันครปฐม 
โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูสู้งอายจุาํนวน  ราย และเจา้หนา้ทีกองสวสัดิการสังคม เทศบาล
นครนครปฐม  ราย  รวม  ราย ในประเด็นเกียวกบัการเขา้ถึงสวสัดิการดา้นสุขภาพ การไดรั้บ
สวสัดิการดา้นสุขภาพ ความพึงพอใจสวสัดิการดา้นสุขภาพพบวา่ 
 
 . ด้านการเข้าถึงสวสัดิการด้านสุขภาพ 
  จากการศึกษาการเขา้ถึงสวสัดิการดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุในชุมชนสามตาํบล 
จงัหวดันครปฐม พบว่าผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ทราบแต่เพียงว่าตนเองไดสิ้ทธิอะไรในการรักษาพยาบาล 
เช่น สิทธิขา้ราชการเกษียณอาย ุสิทธิประกนัสังคม สิทธิบตัรทอง เป็นตน้ แต่ไม่ทราบว่าภาครัฐได้
จดัสวสัดิการดา้นสุขภาพอะไรบา้งให้แก่ผูสู้งอายุ รวมถึงไม่ทราบว่ามีหน่วยงาน กลุ่ม ชมรมหรือ
สมาคมใดบา้งทีจดักิจกรรมบริการให้แก่ผูสู้งอายุ โดยขอ้มูลข่าวสารส่วนใหญ่ทีผูสู้งอายุไดรั้บ จะ
ไดรั้บจากทางประธานชุมชน อาสาสมคัรชุมชนและเพือนบา้นเป็นหลกั ในการประชาสัมพนัธ์ให้
ผูสู้งอายรัุบทราบข่าวสารต่าง ๆ สอดคลอ้งกบัคาํสมัภาษณ์ดงันี 
 
   “ตอนนีใชสิ้ทธิเกษียณ เบิกไดห้มดแหละ เลยไม่ค่อยรู้ว่าทีรัฐให้สิทธิคนแก่มี
อะไรบา้ง เพราะเราก็ไม่ไดใ้ช ้ใชแ้ต่สิทธิเกษียณ นาน ๆ อาสาสมคัรเคา้ก็มาบอกครังนึง ว่าให้ไป
เทียวไหนไดบ้า้ง เทศบาลพาคนแก่ไปทาํบุญ แต่กไ็ม่ไดไ้ปกบัเขาหรอก ชอบอยูบ่า้น” 

(บุญชอบ นามสมมติ, ) 
 
   “แต่ก่อนลุงขนานจะคอยประกาศเสียงตามสายใหรู้้วา่ชุมชนจะมีงานอะไรบา้ง
แต่ตอนนีไม่มีแลว้  จะมีกเ็ป็น อสม.คอยเดินบอกตามบา้นแทน คนอืนเคา้บ่นรําคาญกนั ประกาศอยู่
ได ้แต่ป้าชอบ ป้าอยากใหมี้เสียงตามสายเหมือนเดิม เพราะบางทีตอน อสม. เดิน  เราไม่อยู ่หรือเรา
นอน เรากจ็ะไม่รู้” 

(เลก็ นามสมมติ, ) 
 
   “ทีนีจะมี อสม. ทีรู้จกักนัคอยมาบอกใหรู้้ พวกข่าวต่าง ๆ เรารู้เราก็ไป แต่ส่วน
ใหญ่จะรู้ เพราะ อสม. เป็นเพือนกนั แลว้ลุงเองกเ็ป็นกรรมการกองทุนหมู่บา้นดว้ย” 

(ประคอง นามสมมติ, ) 
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 . ด้านการได้รับสวสัดิการด้านสุขภาพ 
  จากการศึกษาการไดรั้บสวสัดิการดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุในชุมชนสามตาํบล 
จงัหวดันครปฐม พบว่าผูสู้งอายุทีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิขา้ราชการเกษียณอายุ ไดรั้บการขึนทะเบียนเป็น
ผูสู้งอายุเกือบทุกคน เนืองจากการดูแลเอาใจใส่จากผูน้าํชุมชนและอาสาสมคัรชุมชน เมือถึงช่วง
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี ประธานและอาสาสมัครชุมชนจะคอยเดินประกาศตามบ้านเพือ
สอบถามว่าบา้นใดมีบุคคลทีมีอายุถึงเกณฑ์การเป็นผูสุ้งอายุแลว้บา้ง จากนันจะคอยเตือนให้ไป
ลงทะเบียนทีเทศบาลนครนครปฐมในช่วงเดือนดงักล่าว  รวมถึงไดรั้บเบียยงัชีพผูสู้งอายตุามสิทธิที
พึงไดทุ้กคน ถึงแมท้างชุมชนจะยงัไม่มีชมรมผูสู้งอายกุ็ตาม แต่ดว้ยชุมชนสามตาํบลเป็นชุมชนทีมี
คณะกรรมการดาํเนินงานทีมีความเขม้แขง็ ทาํใหส้มาชิกผูสู้งอายใุนชุมชนส่วนใหญ่ไดรั้บสิทธิทีพึง
ไดอ้ยา่งทวัถึงและครบถว้นสมบูรณ์ 
  สาํหรับสวสัดิการดา้นสุขภาพทีทางเทศบาลนครนครปฐมจดัไวบ้ริการผูสู้งอายใุน
ชุมชน ไดแ้ก่ ลานกีฬาบริเวณหมู่บา้นสวนตะไคร้ พร้อมทงัอุปกรณ์และเครืองเล่นสาํหรับออกกาํลงั
กาย เครืองบริการนาํดืมสะอาดจากโครงการ S M L และในอนาคตจะมีการจดัตงักองทุนสวสัดิการ
ผูสู้งอายุ ซึงขณะนีอยู่ในระหว่างการดาํเนินงานของทางเทศบาลนครนครปฐม สอดคลอ้งกบัคาํ
สมัภาษณ์ดงันี 
 
   “ป้าขึนทะเบียนเป็นผูสู้งอายแุลว้ ตอนนีไดอ้ยู ่  บาท นีเคา้ปรับขึนแลว้นะ 
ร้อยนึง เก็บไวกิ้นขนมบา้ง ให้หลาน ๆ บา้ง เวลามีกิจกรรมหรือทางเทศบาลจะมาแจกอะไรลุง
ขนานเคา้กจ็ะคอยใหอ้าสาสมคัรมาบอก” 

(สุณี นามสมมติ, ) 
 
   “ป้ามีบาํนาญ  เลยไม่ไดรั้บเบียยงัชีพกบัเขาหรอก แค่นีรัฐก็ดูแลเราเต็มทีแลว้ 
แต่กเ็ห็นดว้ยกบัเงินทีเคา้ใหน้ะ เป็นเราเรากพ็อใจ นีถา้ป้าไดน้ะ ตอนนีกไ็ด ้  บาท” 

(อารมณ์ นามสมมติ, ) 
 

   “เมือปีทีแลว้ทางเทศบาลพาผูสู้งอายุไปไหวพ้ระนะ ก็ไปกบัเคา้ ก่อนไปทาง 
อสม. กจ็ะมาเดินถามว่าใครจะไปบา้ง ใหเ้อาคนทีบา้นไปได ้  คน ก็เลยเอานอ้งสาวไปเทียวดว้ยอีก
คนนึง ดีนะ วดัไหนเราลงไม่ไหวเรากไ็ม่ลง” 

(แดง นามสมมติ, ) 
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   “เยน็ ๆ ก็ไปนังเล่นทีลานแอโรบิคตรงหน้าหมู่บา้น วนัไหนนํากลนัทีบา้น
หมด เวลาร้านไม่มาส่งกจ็ะไปใหลู้กชายเอาแกลลอนทีเทศบาลแจก ไปกดนาํทีตูน้าํ S M L มาไวกิ้น 
ถูกนะ ถงัไม่กีบาทเอง แต่เราตอ้งไปยกเองไง จริง ๆ แลว้ดีนะ แต่ไม่สะดวก เลยตอ้งสังนาํทีร้านทีมี
คนยกใหม้ากิน” 

(อว้น นามสมมติ, ) 
 
   “เบียยงัชีพลุงไม่ไดก้ะเขาหรอก เพราะลุงเป็นขา้ราชการบาํนาญ เวลาเทศบาล
จดักิจกรรมอะไร ลุงก็ไปกบัเขาหมด ไหวพ้ระ ฟังเทศก ์ฟังธรรม ทาํบุญ ลุงชอบ มนัรู้สึกผอ่นคลาย 
ไดพ้บปะเพือนฝงูในชุมชน เวลาเทศบาลเขามีงานแบบนี ลุงก็ช่วยเขาประชาสัมพนัธ์ในชุมชน ชวน
พวกคนแก่ ๆ ไปเปิดหูเปิดตา อยูบ่า้นแลว้ก็เหงา พวกผา้ห่ม แว่นตา ไมเ้ทา้นี แต่ก่อนเทศบาลเขามี
แจกนะ แต่เดียวนีไม่มีแลว้ เขาบอกขดักบัอะไรซกัอยา่งนีแหละ ลุงจาํไม่ได”้ 

(ขนาน นามสมมติ, ) 
 
   “ชุมชนเราไม่มีชมรมผูสู้งอายหุรอก แต่เราก็รักใคร่กนัดี ส่วนทีเขาไม่เขา้ร่วม
เขาก็ไม่เคยเขา้นะ แต่พวกทีไปดว้ยกนันีก็จะไปดว้ยกนัตลอด ไปไหวพ้ระก็ไปดว้ยกนั ไปงานพวก
รดนาํดาํหวัปีละครังกไ็ปดว้ยกนั เคา้จดัทีโรงเรียนเทศบาล  เจอกนัทีกจ็ะมีขนมของกินติดไมติ้ดมือ
ไปใหก้นั” 

(ศรีสละ นามสมมติ, ) 
 
  ทงันี ผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าทีจากเทศบาลนครนครปฐม จังหวดันครปฐม 
จาํนวน  ราย ไดแ้ก่ รักษาการผูอ้าํนวยการกองสวสัดิการสังคม จาํนวน  ราย หวัหนา้งานส่งเสริม
สุขภาพ กองสาธารณสุข จาํนวน  ราย และเจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังานเกียวกบัผูสู้งอายุ จาํนวน  ราย 
ผลการศึกษา ดงันี 
  . ด้านการรับขึนทะเบียนผูสู้งอายุ พบว่ากองสวสัดิการสังคม เทศบาลนคร
นครปฐม จงัหวดันครปฐม เป็นผูด้าํเนินการดา้นสวสัดิการของผูสู้งอายุโดยตรง โดยมีผูสู้งอายุใน
เขตความรับผดิชอบของเทศบาลไดรั้บการขึนทะเบียนทงัหมด ,  คน เป็นผูสู้งอายใุนชุมชนสาม
ตาํบลจาํนวน  คน ซึงมีแนวโนม้ทีจะเพิมมากขึนเรือย ๆ ในอนาคต สอดคลอ้งกบัคาํสัมภาษณ์
ดงันี 
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   “ทีเราจะรับขึนทะเบียนตรงเสาธง ตรงลานจอดรถของเทศบาลด้านหน้านี
แหละ โดยจะรับคนแก่ทีมีอาย ุ  ปีขึนไปเพือมาขึนทะเบียน ทางลุงขนานเคา้จะรู้ (ประธานชุมชน) 
ลุงเคา้กจ็ะคอยเตือน คอยบอกลูกบา้นเคา้วา่ ใคร  ก็เตรียมตวัไดแ้ลว้ เพราะเทศบาลใหล้งทะเบียน
ไดก่้อนปีนึง ก็จะตงัเต็นทรั์บลงทะเบียนกนั  เดือนค่ะ ไม่เวน้วนัหยุดราชการ วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์
บริการตงัแต่เวลา . - .  น. ของทุกวนัตลอดทงัเดือน” 

(พร นามสมมติ, ) 
 
   “คนแก่แต่ละปีจะเยอะขึนทุกปีค่ะ ช่วงแรก ๆ สถานทียงัไม่ค่อยพร้อม แต่
ตอนนีเรายา้ยไปใหบ้ริการในบริเวณกวา้ง ตรงลานเสาธงของเทศบาล กส็ะดวกสบายขึน ผูสู้งอายจุะ
ทยอยกนัมาขึนทะเบียนทงัวนั บางคนกใ็หลู้กหลานมาส่ง บางคนกม็าเอง บางคนเป็นเพือนกนัไม่ได้
เจอกนันาน มาเจอกนัทีนีกมี็ค่ะ” 

(นอ้ง นามสมมติ, ) 
 
  . ด้านการดาํเนินการในการเบิกจ่ายเบียยงัชีพผูสู้งอายุ การดาํเนินการในการ
เบิกจ่ายเบียยงัชีพผูสู้งอายขุองชุมชนสามตาํบล จงัหวดันครปฐม ดาํเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
ซึงมีปัญหาและอุปสรรค กล่าวคือ ความล่าช้าในการโอนเงินงบประมาณจากรัฐบาล ทาํให้ทาง
เทศบาลนครนครปฐมตอ้งยืมเงินทดรองจ่ายไปก่อน ทาํให้การเบิกจ่ายเบียยงัชีพแก่ผูสู้งอายุเกิด
ความล่าช้าประมาณ -  เดือน เป็นประจาํทุกเดือน สําหรับนโยบายการเพิมเบียยงัชีพผูสู้งอาย ุ
ขณะนียงัไม่มีความคืบหน้าใด ๆ สําหรับการจ่ายเบียยงัชีพผูสู้งอายุจะจ่ายไม่เกินวนัที  ของทุก
เดือน  ทงันีเทศบาลไดก้าํหนดวนัขึนทะเบียนผูสู้งอายุรายใหม่ ในระหว่างวนัที -  พฤศจิกายน
ของทุกปี เปิดรับทุกวนัทาํการไม่เวน้วนัหยุดราชการและวนันกัขตัฤกษ ์ ณ บริเวณลานหนา้เสาธง 
เทศบาลนครนครปฐม โดยบุคคลสามารถขอขึนทะเบียนเป็นผูสู้งอายไุดก่้อน  ปี คือตงัแต่บุคคลมี
อาย ุ  ปีบริบูรณ์ สอดคลอ้งกบัคาํสมัภาษณ์ดงันี 
 
   “การจ่ายเบียยงัชีพส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาหรอก จะมีก็แต่รัฐบาลโอนเงินมาชา้ 
ทาํให้ทางเทศบาลตอ้งสาํรองจ่ายเงินไปก่อน กว่าจะโอนมาก็ชา้ไปเป็นเดือนสองเดือน  เพราะทาง
เราจะจ่ายเงินใหผู้สู้งอายไุม่เกินวนัที  ของทุกเดือน” 

(จนัทร์ นามสมมติ, ) 
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   “การเพิมเบียตอนนียงัไม่มีนโยบายนะคะ เพราะปรับเพิมไปก่อนหน้านีแลว้
รอบนึง ทางเราก็พยายามทาํในส่วนของเราให้ดีทีสุด เงินมาชา้ เราก็ออกให้ก่อน เพือให้ผูสู้งอายุ
ไดรั้บเบียตรงทุกเดือนค่ะ” 

(กิง นามสมมติ, ) 
 
  . ดา้นการออกหน่วยเยียมผูสู้งอายใุนชุมชน ไดมี้การจดัหน่วยบริการสาธารณสุข
ทุกปี จาํนวนครังในการใหบ้ริการออกหน่วยฯ ไม่แน่นอน ขึนอยูก่บังบประมาณทีไดรั้บจดัสรรในปี
นนั ๆ ทงันี ในปีงบประมาณ พ.ศ.   จะมีการดาํเนินการทงัหมด    ครัง  โดยแต่ละครังจะจดั
ครอบคลุมทุกเขตเทศบาล ดาํเนินการจดัโครงการบริเวณเทศบาล  วดัพระงาม (สามคัคีพิทยา) 
ภายใตโ้ครงการตรวจคดักรองสุขภาพเชิงรุกในเขตเทศบาลนครนครปฐม กองทุนหลกัประกัน
สุขภาพเทศบาลนครนครปฐม โดยมีกิจกรรมดงันี 
   .  เจาะเลือดปลายนิวเพือตรวจหานาํตาลและไขมนัในเลือด 
   .  ประชาชนทีมีประวติัเป็นโรคเบาหวาน ความดนัโลหิต จะทาํการเจาะเลือด
ทางหลอดเลือดเพือหานาํตาลและไขมนัในเลือด 
   . กาตรวจเอกซเรยป์อดเพือหาความผดิปกติของทรวงอกในผูสู้งอายทีุมีอาย ุ  
ปีขึนไป  
 และทางเทศบาลไดจ้ดัโครงการตรวจสุขภาพและใหค้วามรู้กบัประชาชนโดยทางกอง
สาธารณสุขร่วมกับโรงพยาบาลนครปฐม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สอดคลอ้งกบัคาํสมัภาษณ์ดงันี 
 
  “ทางกองก็อยากออกหน่วยบ่อย ๆ ถา้เป็นไปได้อยากให้ออกทุกเดือนด้วยซํา 
เพราะเรารู้ว่าคนในชุมชนรอเราไปตงัหน่วยก็เยอะ แต่ดว้ยงบประมาณทีไม่เพียงพอ เลยทาํไดเ้ท่านี 
กพ็ยายามไปตงัอยูใ่นจุดศูนยก์ลางทีชุมชนใกลเ้คียงมาไดส้ะดวก ตงัหนึงจุดสามารถบริการไดห้ลาย
ชุมชน ส่วนโครงการทีตอ้งอาศยังบร่วมกับโรงพยาบาลก็มีจะมีโครงการตรวจสุขภาพและให้
ความรู้กบัประชาชน โครงการนีไดรั้บงบมาจาก สปสช.” 

(พร, นอ้ง นามสมมติ, ) 
 
  . ดา้นการจดักิจกรรมสาํหรับผูสู้งอาย ุเป็นการจดักิจกรรมอยา่งต่อเนือง ไดแ้ก่  
   .  ประเพณีรดนาํดาํหัวขอพรผูใ้หญ่  โดยจะทาํการคดัเลือกผูสู้งอายุจาก  
ชุมชน ซึงจะจดัทีโรงเรียนเทศบาล  ในวนัที  เมษายน เป็นประจาํทุกปี 
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   .  รางวลัพ่อแม่ดีเด่น โดยจะให้ประธานชุมชนคดัเลือกผูสู้งอายทีุมีบุตร-ธิดา
ทีทาํชือเสียงและสร้างสรรค์สิงทีเป็นประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ มาชุมชนละ  คน  
สาํหรับกิจกรรมนีจะจดัในวนัพอ่ (  ธนัวาคมของทุกปี) และวนัแม่ (  สิงหาคมของทุกปี) 
   .  กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในเรืองต่าง ๆ เช่น เรืองโรคทีเกิดในผูสู้งอาย ุ
การดูแลผูสู้งอาย ุ เป็นตน้  โดยทางเทศบาลจะเชิญวิทยากรทีมีความรู้ความสามารถในเรืองนนั ๆ มา
บรรยายใหค้วามรู้กบัผูสู้งอายแุละผูที้ดูแลผูสู้งอาย ุรวมถึงผูส้นใจ 
  สาํหรับกิจกรรมในงบประมาณ พ.ศ.   มีดงันี 
   .  กิจกรรมใหค้วามดูแลซึงกนัและกนัภายในบา้น เช่น การกอด  เป็นตน้ 
   .  วารีบาํบดั เป็นการบาํบดัให้กบักลุ่มทีมีปัญหาทางดา้นกระดูก มดลูก ผูที้
ออกกาํลงักายหนกั ๆ ไม่ได ้เป็นตน้ เปิดโครงการเมือวนัที  กรกฎาคม  เป็นโครงการต่อเนือง  
จดัปีละ  เดือน ระยะเวลาในการออกกาํลงักาย  . - .  น. ณ สระวา่ยนาํสนามจนัทร์  
   .  กิจกรรมยางยืด ในปีงบประมาณ พ.ศ.  นี  มีกิจกรรมทงัหมด  รุ่น 
โดยรุ่นแรกเริมในวนัที  กรกฎาคม    
 สอดคลอ้งกบัคาํสมัภาษณ์ดงันี 
 
  “แต่ก่อนพาผูสู้งอายุไปทศันศึกษา แต่เดียวนีทาํไม่ไดแ้ลว้ หน่วยงานตรวจสอบ
ทางการเงินใหเ้ทศบาลจดักิจกรรมในลกัษณะอืนทีไม่ขดักบัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทาง
เราก็ทาํไดแ้ค่จดักิจกรรมเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ในชุมชน ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอยากจะมากนั เพราะ
ใกลบ้า้น อยากนงัรถออกไปเปิดหูเปิดตามากกว่า บางคนแค่มานงัรถเล่นก็มา คืออาศยันงัรถไปดว้ย 
แต่พอเพือน ๆ ลงไปไหวพ้ระกล็งไม่ได ้เพราะเดินไม่ไหว แต่ขอไปดว้ย” 

(จนัทร์ นามสมมติ, ) 
 
  “พยายามจะจดักิจกรรมใหมี้ความหลากหลาย ใกลบ้า้น เบิกจ่ายสะดวก ๆ อยากให้
ผูสู้งอายุมาร่วมกนัเยอะ ๆ รู้ว่าอยู่บา้นก็เหงา แต่ก่อนเคยพาไปไหนไกล ๆ ได ้ไปเชา้-เยน็กลบั ไป
ไหวพ้ระ แต่เดียวนีไปไม่ไดแ้ลว้ เพราะมีปัญหาทางการเบิกจ่าย เราก็เขา้ใจ แต่ผูสู้งอายบุางคนก็ถาม
วา่เมือไหร่จะพาไปไหวพ้ระ เรากต็อบลาํบาก” 

(กิง นามสมมติ, ) 
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  “เทศบาลก็จะมีกิจกรรมออกมาเรือย ๆ นะคะ แต่ไม่ไดเ้ป็นไปในลกัษณะเดิมแลว้ 
ก็อย่างทีบอกไปแลว้ว่าตอนนีมีปัญหาเรืองงบประมาณ เราก็พยายามจดักิจกรรมใหม่ ๆ มาเสริม
เพือให้กระทบกบัตรงนนันอ้ยทีสุด  อยา่งกิจกรรมการกอด  ก็จะส่งเสริมให้ผูสู้งอายไุดรั้บการกอด
จากคนภายในบา้นใหม้ากทีสุด ไดรั้บความอบอุ่น ใหรู้้ว่าคนในบา้นไม่ไดท้อดทิงนะ ทางเทศบาลก็
จะมีการจดัอบรมใหค้่ะ แต่เป็นโครงการในอนาคตนะคะ ตอนนีอยูใ่นช่วงเตรียมแผนค่ะ” 

(นอ้ง นามสมมติ, ) 
 
 ในการจดัสวสัดิการดา้นสุขภาพให้แก่ผูสู้งอายุจากเทศบาลนครนครปฐม  เนืองจาก
เทศบาลนครนครปฐม เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินจึงทาํไดเ้พียงรับนโยบายจากรัฐบาลมา
ปฏิบติั จึงทาํให้มีปัญหาและอุปสรรคดงันี 
 . ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการดาํเนินงานอย่างเพียงพอ เนืองจากการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ตอ้งอาศยังบประมาณสนบัสนุนจากทางภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกบัเงือนไข
ในการใชง้บประมาณและการเบิกจ่ายมีขอ้จาํกดัค่อนขา้งมาก ทาํให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน
ดาํเนินการไดไ้ม่เตม็ศกัยภาพทีสามารถจะกระทาํได ้ จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสวสัดิการ
ต่าง ๆ ทีผูสู้งอายุพึงไดรั้บตามสิทธิ ซึงขณะนีการแกไ้ขเบืองตน้ ไดแ้ก่ การประสานงานหรือขอ
ความอนุเคราะห์จากเครือข่ายให้เขา้ร่วมดว้ยกนั เพือขอรับการสนบัสนุนงบประมาณในส่วนทีไม่
สามารถดาํเนินการได ้ไดแ้ก่ มูลนิธิปอเตก็ตึง  สภากาชาดไทย สาํนกัพฒันาสังคมและความมนัคง
ของมนุษยจ์งัหวดั (พมจ.) เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัคาํสมัภาษณ์ดงันี 
 
  “เดียวนีใชเ้งินลาํบาก ตรวจสอบเขา้บ่อย อะไรทีเคยใชไ้ด ้ตอนนีก็ติดหลกัเกณฑ์
มากมาย สิงทีนาํไปแจกผูสู้งอายุแต่ก่อน เดียวนีก็ให้ไม่ไดแ้ลว้ อยา่งพวกแว่นตา ไมเ้ทา้ ร่ม ผา้ห่ม 
พวกนีให้ไม่ไดแ้ลว้นะ ผิดหลกัเกณฑ์ ให้ไปก็เบิกจ่ายไม่ได ้เราก็เขา้ใจว่ากฎก็ตอ้งเป็นไปตามกฎ 
แรก ๆ ก็ปรับตวัเยอะเหมือนกนั ตอ้งคิดกิจกรรมหรือโครงการทีผูสู้งอายไุดป้ระโยชน์มากสุด โดย
ใชเ้งินอยา่งไรใหเ้บิกได ้
  ในเบืองตน้ก็เลยใชว้ิธีการประสานงานเครือข่าย พวกปอเต็กตึง กาชาด พมจ. ให้
เคา้เขา้มาช่วยเรืองเงิน เขียนโครงการเขา้ไปขอเคา้ เคา้ก็ช่วยนะ เราก็อยากให้คนแก่ในละแวกบา้น
เราไดรั้บสิทธิต่าง ๆ อยา่งเตม็ที” 

(จนัทร์ นามสมมติ, ) 
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  “หน้าทีส่วนใหญ่ของ อปท. คือรับนโยบายจากรัฐบาลมาปฏิบติันะ เราก็ทาํได้
เท่าทีเราทาํได ้ทาํเตม็กาํลงัเรานนัแหละ ส่วนเรืองเงินทีเบิกไดม้งัไม่ไดม้งั ก็พยายามปรับให้เบิกได้
ทงัหมด ผูสู้งอายเุคา้จะไดรั้บอย่างเตม็ที สวสัดิการดา้นสุขภาพยิงทาํลาํบาก เพราะว่าหลายคนมอง
ว่ามีโรงพยาบาลอยูแ่ลว้ ทาํไมเทศบาลตอ้งทาํอีก แต่เราก็คิดว่า ถา้หากเทศบาลทาํดว้ย ผูสู้งอายกุ็จะ
มีทางเลือกเพิมขึน เพราะโรงพยาบาลคนเยอะ เราก็เขา้ใจ ถา้เทศบาลมีบริการ ผูสู้งอายจุะไดไ้ม่ตอ้ง
ไปต่อแถวเขา้คิวเสียเวลาเป็นวนั ๆ ทีโรงพยาบาล กไ็ดแ้ต่รอวา่นโยบายอาจเปลียนแปลงอีก” 

(นอ้ง นามสมมติ, ) 
 
 . การเขา้ร่วมกิจกรรมของสูงอาย ุ มีผูสู้งอายบุางส่วนทีไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือเขา้ร่วม
การจดักิจกรรมของทางเทศบาล อนัเนืองมาจากหลายสาเหตุ เช่น ไม่มีผูดู้แลหรือผูติ้ดตามในการพา
ไปเขา้ร่วมกิจกรรม การประชาสัมพนัธ์จากทางชุมชนไม่ทวัถึง ทาํให้ผูสู้งอายุไม่ทราบข่าวการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ของทางเทศบาล หรือความหลงลืมวนัเวลาทีจะเขา้ร่วมกิจกรรม สอดคลอ้งกบัคาํ
สมัภาษณ์ดงันี 
 
  “ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ไม่ค่อยเขา้ร่วม คนทีเขา้ร่วมกิจกรรมของทางเทศบาล ส่วนมาก
จะเป็นขาประจาํ หรือไม่ก็จะเป็นผูสู้งอายุทีอยู่ในชุมชนทีประธานชุมชนและอาสาสมคัรชุมชนมี
ความเขม้แข็ง คือ รักษาสิทธิให้สมาชิกในชุมชนของตนเอง มีการประชาสัมพนัธ์เชิญชวนให้เขา้
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ พอใกลถึ้งเวลาไปก็เตือนกนั มีการเดินไปเตือนตามบา้นว่าใกลถึ้งวนัจะตอ้งไป
ทาํกิจกรรมแลว้นะ เตรียมพร้อมเตรียมตวัหรือยงั” 

(กิง นามสมมติ, ) 
 
  “ทางเราจดักิจกรรมแต่ละครัง กลุ่มเป้าหมายเราเป็นผูสู้งอาย ุเราก็อยากใหผู้สู้งอายุ
มาร่วมกนัเยอะ ๆ แต่บางครัง การเขา้ร่วมก็ไม่ค่อยประสบผลสําเร็จเท่าทีควร เพราะบางรายไม่
สะดวกในการเดินทาง บางรายมีปัญหาเรืองสุขภาพ เคา้กจ็ะไม่ค่อยมากนั” 

(นอ้ง นามสมมติ, ) 
 

 . ด้านความพงึพอใจต่อสวสัดิการด้านสุขภาพ 
  จากการศึกษาความพึงพอใจต่อสวสัดิการดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุในชุมชนสาม
ตาํบล จงัหวดันครปฐม พบว่าผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง  -  ปี แบ่งเป็น ผูสู้งอายตุอนตน้ 
(อาย ุ -  ปี) จาํนวน    ราย  ผูสู้งอายตุอนกลาง (อาย ุ -  ปี) จาํนวน  ราย และผูสู้งอายตุอนปลาย 
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(อายุ  ปีขึนไป) จาํนวน  ราย  มีความพึงพอใจต่อจาํนวนเบียยงัชีพทีได้รับทีทางรัฐบาลได้
กาํหนดไวที้  บาท สาํหรับผูสู้งอายทีุมีอาย ุ  ปีขึนไป  บาทสาํหรับผูสู้งอายทีุมีอาย ุ  ปีขึน
ไป  บาทสาํหรับผูสู้งอายทีุมีอาย ุ  ปีขึนไป และ  บาทสาํหรับผูสู้งอายทีุมีอาย ุ  ปีขึนไป  
  สําหรับความพึงพอใจในสิทธิการรักษาพยาบาลทีภาครัฐจัดบริการไวใ้ห้ เช่น 
สิทธิบัตรทอง  สิทธิประกันสังคม  สิทธิข้าราชการเกษียณอายุ  และการเข้ารับบริการจาก
สถานพยาบาลทีใชสิ้ทธิ ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ค่อนขา้งพึงพอใจในสิทธิทีไดรั้บ แต่ไม่พึงพอใจในการ
ใหบ้ริการจากบุคลากรทางการแพทย ์รวมถึงเวชภณัฑย์าทีไดรั้บจากสถานพยาบาล สอดคลอ้งกบัคาํ
สมัภาษณ์ดงันี 
 
   “ตอนนีป้าไดเ้บียยงัชีพ  บาท ก็พอใจนะ ดีกว่าเคา้ไม่ให้ ไม่ให้เราก็อด แค่
นีก็พอแลว้ แต่ถา้เคา้ให้เพิมก็เอา เวลาป้าไปหาหมอทีโรงพยาบาลก็จะให้นอ้งสาวพาไป เดินเองไม่
ค่อยไหว เวลาไปยนืเอกสารช่องนนัช่องนี ป้าทาํไม่เป็น ไปโรงพยาบาลทีนึงกว็นันึง คนเยอะ หมอก็
รักษาดี แต่พยาบาลพูดไม่เพราะ นอ้งชอบบ่นเรืองพยาบาลให้ฟัง ว่าชอบขึนเสียง ป้าไม่ร้องเรียน
หรอก คนอืนเคา้ทนได ้ป้ากท็นได”้ 

(สุณี นามสมมติ, ) 
 
   “เบียยงัชีพไดเ้ท่านีก็ดีแลว้  บาท แต่ถา้ถามว่าเพียงพอมยั ก็อยากไดเ้พิมปี
ละ  ก็ยงัดี แต่ก็ดีกว่าเขาไม่ให ้ป้าไปหาหมอทีโรงพยาบาลเอกชนนะ ป้าไม่ชอบไปโรงพยาบาล
นครปฐม คนเยอะ เสียเวลาไปหาหมอเป็นวนั ๆ ป้าเอาเวลามาขายของดีกวา่” 

(หยก นามสมมติ, ) 
 
   “พึงพอใจในเบียยงัชีพทีไดน้ะ  บาท แต่ถา้รัฐเขาให้เพิมอีกก็ดี ลุงก็เอา 
วิธีการปฏิบติัจากแพทยบ์างคน ลุงไม่พอใจ ชอบพูดจาหยาบคาย โดยเฉพาะโรงพยาบาลนครปฐม 
ลุงไม่ไปหาแลว้ ตอนนีเปลียนไปหาหมอทีโรงพยาบาลบา้นแพว้ เบิกไดเ้หมือนกนั เสียเวลาขบัรถ
ไปหน่อย ไม่เป็นไร” 

(ขนาน นามสมมติ, ) 
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ส่วนที  ความต้องการสวสัดิการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 จากการศึกษาสวสัดิการผูสู้งอายุในชุมชนสามตาํบล จงัหวดันครปฐมทีไดรั้บอยู่เดิม
แล้ว เช่น บัตรทอง บัตรประกันสังคม สิทธิรักษาพยาบาลของขา้ราชการเกษียณอายุ เป็นต้น 
ผูสู้งอายยุงัใหค้วามเห็นถึงความตอ้งการในประเดน็ต่าง ๆ ต่อไปนี    
 . การบริการรถรับ-ส่งจากบา้นไปสถานพยาบาลโดยสามารถให้บริการไดทุ้กกรณี 
ไม่ไดบ้ริการเฉพาะแค่ผูป่้วยสูงอายฉุุกเฉินเท่านนั สอดคลอ้งกบัคาํสมัภาษณ์ดงันี 
 
   “ถา้ฉุกเฉินถึงจะเรียกรถพยาบาลให้มารับได ้แต่ถา้เจ็บป่วยธรรมดาก็ตอ้งไป
เอง อยากให้มีแบบเจ็บป่วยธรรมดาแลว้เรียกรถพยาบาลมารับทีบา้นได ้เพราะว่าบางครังปวดทอ้ง
ตอนกลางวนั แลว้อยู่บา้นคนเดียว ลูกหลานไปทาํงานหมด ก็ตอ้งกินยาแกป้วดแลว้ให้มนัหายเอง 
แต่บางครังมนักไ็ม่หาย” 

(อว้น นามสมมติ, ) 
 
   “ป้าเป็นสาวโสด อยูบ่า้นคนเดียวนะ พีนอ้งก็แยกยา้ยไปอยูค่นละบา้นกนัหมด 
บางทีไม่สบายหรืออยากไปโรงพยาบาลก็ตอ้งนังเมลเ์ครืองไปเอง ก็อยากให้มีรถพยาบาลมารับที
บา้นเหมือนกัน หรือเป็นรถอะไรก็ได้ทีไม่ใช่รถโรงพยาบาลก็ได้ แต่ขอให้มารับป้าไปหาหมอ
หน่อย ป้าขีเป็นแต่มอไซตแ์ต่ไม่สบายมาก ๆ กขี็ไม่ไหวเหมือนกนั” 

(ศรีสละ นามสมมติ, ) 
 
 . หน่วยบริการสาธารณสุขเคลือนทีในการตรวจเยียมผูสู้งอายุตามบ้านและเป็น
ระยะเวลาทีสมาํเสมอเหมือนแต่ก่อน ซึงขณะนีไม่มีบริการในลกัษณะดงักล่าวแลว้ เนืองจากเป็น
ภารกิจของทางโรงพยาบาลนครปฐมเป็นผูดู้แลเรืองดงักล่าว สอดคลอ้งกบัคาํสมัภาษณ์ดงันี 
 
   “อยากใหมี้หมอ-พยาบาลมาตรวจทีบา้นเหมือนแต่ก่อน บางทีไม่มีใครพาไปก็
ไม่ไดไ้ป” 

(ปภาดา นามสมมติ, ) 
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   “ถา้เป็นเหมือนแต่ก่อนกดี็นะ จะมีรถหมอมารักษาตามบา้นนะ ประธานชุมชน
เคา้ก็จะบอกตามเสียงตามสายแลว้ว่า อาทิตยนี์มีหมอมานะ เตรียมตวัหาหมอได ้แต่ตอนนีไม่มีแลว้
จะ้ เคา้ยงัไงกนักบัทางโรงพยาบาลกไ็ม่รู้ เลยเลิกไปแลว้” 

(บุญชอบ นามสมมติ, ) 
 
 . การประชาสัมพนัธ์สิทธิต่าง ๆ ทางเสียงตามสายของชุมชนเหมือนแต่ก่อน เพราะ
การรับรู้ข่าวสารทางดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุส่วนใหญ่จะมาจากการประชาสัมพนัธ์เสียงตามสาย
ของประธานชุมชนเป็นหลกั สอดคลอ้งกบัคาํสมัภาษณ์ดงันี 
 
   “ป้าอยากไดเ้สียงตามสายเหมือนเดิม ตอนนีถา้ลุงขนานหรือเพือนกนัที อสม. 
มาบอก กไ็ม่ค่อยรู้เรืองอะไรกบัเคา้หรอก ป้าไม่ค่อยไดอ้อกไปไหน แต่ถา้มีเสียงตามสาย ป้าก็ยงัพอ
รู้ข่าวบา้ง บางทีเทศบาลจดัอะไรต่อมิอะไร ป้ากไ็ม่ไดไ้ป” 

(แดง นามสมมติ, ) 
 
   “มีเสียงตามสายเหมือนแต่ก่อนก็ดีนะ มีอะไรก็รู้ แต่ตอนนีถา้ขา้งบา้นไม่พูด 
หรือวา่ลูกหลานไม่คุยกนัเรากไ็ม่รู้ เพราะวา่เราไม่ไดอ้อกไปไหน เดินไม่ค่อยไหว ปวดขา” 

(ประคอง นามสมมติ, ) 
 
 . จาํนวนศูนยบ์ริการสาธารณสุขทีเพิมมากขึน เพือรองรับจาํนวนผูสู้งอายุทีเพิม
ปริมาณมากขึนทุกปี ทงันีเพราะการเขา้รับบริการจากโรงพยาบาลนครปฐมมีความล่าชา้ แพทยแ์ละ
พยาบาลทีให้บริการมีจาํนวนไม่เพียงพอต่อคนไขป้กติอยู่แลว้ ซึงขณะนีทางโรงพยาบาลยงัไม่มี
ช่องทางพิเศษสาํหรับใหบ้ริการกบัผูสู้งอาย ุ 
 
   “วนันนัลุงไปทาํฟันทีศูนย ์คนเตม็เลย จะไปโรงพยาบาลก็ไม่ไหว ไม่มีคนพา
ไป ถา้เป็นไปได ้อยากใหมี้ศูนยม์ากกวา่นี หรือไม่กเ็พมิหมอฟันใหม้ากกวา่นีกไ็ด”้ 

(บุญชอบ นามสมมติ, ) 
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   “อยากใหเ้พิมศูนยบ์ริการนะ แต่ทีมีอยูเ่คา้ก็บริการดีนะ เราก็เขา้ใจว่าบางทีคน
ไปหาเคา้เยอะ ก็ตอ้งรอ  ถา้ทางเทศบาลมีคนมีเงินพอ ก็อยากให้เพิมศูนยม์ากขึนเพราะตอนนีมีแค่
ตรงประปาทีเดียวจะ้” 

(แดง นามสมมติ, ) 
 
 . การรับบริการดา้นสุขภาพ ผูสู้งอายตุอ้งการรับบริการจากสถานพยาบาลทีใดก็ไดที้
เป็นของรัฐ ทีตนเองไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผูสู้งอายุในพืนทีนัน ๆ โดยผูสู้งอายุให้เหตุผลว่า
สถานพยาบาลทีเขา้รับบริการอยู่เป็นประจาํนัน บางแห่งมีผูเ้ขา้รับบริการมาก บางแห่งมีผูเ้ขา้รับ
บริการนอ้ย จึงตอ้งการเขา้รับบริการในสถานพยาบาลทีตนเองมีความพึงพอใจและมีความสะดวก
ในการเขา้รับบริการ สอดคลอ้งกบัคาํสมัภาษณ์ดงันี 
 
   “อยากไปหาหมอทีไหนก็ได ้ทีไม่ใช่โรงพยาบาลนครปฐม บางทีไปแลว้รอ
นาน ไปทีเป็นวนั ๆ เราก็นงัไม่ค่อยจะไหว ปวดหลงั บางครังลูกหลานก็ถามว่าไปหาหมอทีอืนมยั 
ป้าก็กลวัว่าเคา้จะว่าเอาว่า อยู่ใกลที้นันแลว้ทาํไมไม่หาหมอทีนัน ไปหาเคา้ทาํไมทีโน่น เพราะ
สาธารณสุขตรงประปา เคา้เอก็ซเรยไ์ม่ได ้ไม่มีเครืองมือ เคา้ก็ให้เราไปหาหมอทีโรงพยาบาลใหญ่ 
ป้าไม่ชอบเลย พยาบาลพดูไม่เพราะ ชอบดุ” 

(เขียว นามสมมติ, ) 
 

 . การจดัตงักองทุนเงินออมสาํหรับผูสู้งอาย ุ เพือเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้าง
ความมันคงในด้านการดาํรงชีพให้กับประชาชนก่อนทีเขา้สู่วยัสูงอายุ เนืองจากผูสู้งอายุเป็น
ทรัพยากรบุคคลทีเคยทาํประโยชน์ให้กบัประเทศชาติมาก่อน จึงควรใส่ใจและให้ความสาํคญักบั
ผูสู้งอาย ุสอดคลอ้งกบัคาํสมัภาษณ์ดงันี 

 
   “ถา้เป็นไปได้นะ ลุงอยากให้มีกองทุนเงินออม แต่ก่อนเหมือนมีนโยบาย
มาแลว้ แต่พอเปลียนรัฐบาลก็ลม้เลิกไป ถา้ทาํไดน้ะ คนแก่จะมีเงินกินเงินใชต้อนแก่อยา่งสบายเลย 
เพราะตวัเราเองก็ออม แลว้รัฐก็ช่วยเราออมดว้ยส่วนหนึง พอถึงเวลาก็ให้เงินส่วนนีมาให้เรากินเรา
ใช ้ลุงวา่ดีนะถา้ทาํใหเ้กิดขึนได”้ 

(ขนาน นามสมมติ, ) 
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   “น่าจะเป็นแบบจดัสวสัดิการให้กบัผูสู้งอายุโดยเฉพาะ เคา้เรียกว่าอะไรนะ 
กองทุนใช่มยั หรือเป็นเงินส่วนกลางทีรัฐบาลให้กบัคนแก่โดยเฉพาะก็ดีเหมือนกนั ถา้ทาํไดน้ะ 
เพราะตอนทีลุงยงัไม่เกษียณ ลุงก็เป็นสมาชิก กบข. เลยอยากใหรั้ฐบาลตงักองทุนหรืออะไรก็ไดใ้น
ลกัษณะเดียวกนักบั กบข. ใหก้บัผูสู้งอายตุรงนีโดยเฉพาะไปเลย” 

(บุญชอบ นามสมมติ, ) 
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บทที  
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตและความตอ้งการสนับสนุนสวสัดิการด้านสุขภาพของ
ผูสู้งอายใุนชุมชนสามตาํบล จงัหวดันครปฐม วตัถุประสงคเ์พือศึกษาคุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพของ
ผูสู้งอายุ และศึกษาความตอ้งการสนบัสนุนสวสัดิการดา้นสุขภาพของผูสู้งอายใุนชุมชนสามตาํบล 
จงัหวดันครปฐม โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นผูสู้งอายุทีมีรายชืออยู่ใน
ทะเบียนบา้นของชุมชนสามตาํบล เทศบาลนครนครปฐม อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ทงัเพศชาย 
เพศหญิงทีมีอาย ุ  ปีขึนไป และมีศกัยภาพในการใหข้อ้มูลได ้ จาํนวน    ราย  และเจา้หนา้ทีกอง
สวสัดิการสังคม เทศบาลนครนครปฐม จงัหวดันครปฐม จาํนวน  ราย ผลการศึกษาสามารถสรุป
ไดด้งันี 
 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาในครังนีผูว้ิจยัไดส้รุปผลการศึกษาเป็น  ส่วน ดงันี 
 . คุณภาพชีวติด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 จากการศึกษาขอ้มูลทวัไปของผูสู้งอายุทีให้การสัมภาษณ์ทงัหมด  ราย พบว่ากลุ่ม
ผูสู้งอายทีุใหส้มัภาษณ์มีอายรุะหวา่ง -  ปี และส่วนใหญ่มีรายไดร้ายเดือนในรูปแบบเงินบาํนาญ 
เงินจากการประกอบอาชีพ เงินจากลูกหลาน เฉลียอยู่ที ,  บาทต่อเดือน และบางรายสูงถึง 

,  บาทต่อเดือน โดยพกัอาศยัในบา้นพกัทีมีลกัษณะเป็นบา้นเดียว ทาวน์เฮา้ส์ บา้นจากมรดก
ของครอบครัว และเมือศึกษาคุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพ สรุปไดว้า่ 
 
 .  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
    ด้านโภชนาการ 
   ผูสู้งอายุส่วนใหญ่รับประทานอาหารตรงเวลาและครบทุกมือ รองลงมาคือ
รับประทานอาหารวนั  มือ ไดแ้ก่ มือเชา้และมือเยน็ ส่วนมือกลางวนัจะรับประทานขนมหรือของ
กินจุบกินจิบ และสุดทา้ยคือรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาแต่ครบทุกมือ  อาหารส่วนใหญ่ที
รับประทานจะหลีกเลียงของทอด ของมัน และอาหารรสจัด เพือสุขภาพทีดีของตนเอง และ
ประกอบอาหารเองเป็นส่วนมาก อาหารทีเลือกรับประทานส่วนใหญ่จะเป็นอาหารประเภทอาหาร
ชีวจิต อาหารเสริมสุขภาพ เช่น ขา้วกลอ้ง ผกัปลอดสารพิษ ผกัอินทรีย ์เป็นตน้ ผูสู้งอายุกลุ่มผูใ้ห้
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ขอ้มูลไม่สูบบุหรี แต่ดืมกาแฟและดืมในปริมาณทีไม่มากจนเกินไป เพราะจะทาํให้นอนไม่หลบั มี
เพียงส่วนนอ้ยทีดืมเครืองดืมชูกาํลงัและแอลกอฮอล ์ 
 
  .  ด้านการออกกาํลงักาย 
   ผูสู้งอายุให้ความสาํคญักบัการออกกาํลงกายค่อนขา้งมาก แต่เนืองจากสภาพ
ร่างกายทีทรุดโทรมลงไม่เอืออาํนวยต่อการออกกาํลงักายและการเดินทางไปยงัสถานทีออกกาํลงักาย  
จึงทาํให้ผูสู้งอายุเลือกทีจะออกกาํลงักายทีบา้นของตนเองแทน สําหรับวิธีการออกกาํลงักายที
ผูสู้งอายุเลือกใช้ ไดแ้ก่  การเดิน รดนาํตน้ไม ้ปลูกตน้ไม ้ตดัแต่งกิงไมใ้นบริเวณบา้น กวาดบา้น 
แกว่งแขน กายบริหาร พาสุนขัไปเดินเล่น ปันจกัรยาน เพาะชาํกิงไม ้เป็นตน้ ระยะเวลาในการออก
กาํลงักายประมาณ  -  นาที แต่ไม่สมาํเสมอทุกวนั   
 
  .  ด้านอารมณ์และความเครียด 
   ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่จะมีภาวะทางอารมณ์และความเครียดค่อนขา้งนอ้ย สาํหรับ
เรืองทีทาํให้ผูสู้งอายุเป็นกงัวล ไดแ้ก่ ลูกหลาน อาชีพ รายได ้ เป็นตน้  เนืองจากการทีผูสู้งอายุมี
ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมามากและประสบมาแล้วทุกรูปแบบ จึงทําให้ผูสู้งอายุจัดการ
ความเครียดและควบคุมภาวะทางอารมณ์ไดค่้อนขา้งดี  โดยใชห้ลกัธรรมะเป็นเครืองยึดเหนียวใน
การข่มจิตใจใหส้งบ และมองปัญหาเป็นเรืองทีตนเองสามารถควบคุมได ้เช่น การนงัสมาธิ ฟังเทศก ์
ฟังธรรม  เป็นตน้  
 
  .  ด้านการพกัผ่อน 
   ผูสู้งอายุให้ความสําคัญกับการพกัผ่อนและมีการพักผ่อนในหลากหลาย
รูปแบบ ได้แก่  การนอนในช่วงกลางวันครังละประมาณ -  นาที  อ่านหนังสือธรรมะ 
หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ ดูโทรทศัน์ รายการทีดูจะเป็นรายการประเภทข่าวประจาํวนั ละคร ประกวด
ร้องเพลง ลิเก เป็นตน้ ปลูกตน้ไม  ้ชาํกิงไม  ้รดนําตน้ไม  ้ปันจกัรยาน ร้องเพลง พูดคุยกับเพือน 
สังสรรค์ในหมู่เพือนฝูงและญาติพีน้อง  ไปวดั ฟังเทศก์ นังสมาธิ ท่องเทียวทงัในประเทศและ
ต่างประเทศ เล่นกบัหลาน-เหลน  
 
 .  ประวัติสุขภาพและการตรวจสุขภาพ 
  จากการศึกษาความถีในการตรวจสุขภาพ การตรวจพบโรคและอุบติัการณ์ของโรค 
ประวติัการรักษาพยาบาล ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล สิทธิในการรักษาพยาบาล สรุปไดด้งันี 
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  .  ความถีในการตรวจสุขภาพ 
   ผูสู้งอายทีุเป็นขา้ราชการเกษียณอายจุะตรวจสุขภาพปีละ -  ครัง เนืองจากไม่
ตอ้งกงัวลกบัค่าใชจ่้ายในการตรวจสุขภาพ  แต่สําหรับผูสู้งอายุทีประกอบอาชีพอิสระ การตรวจ
สุขภาพประจาํปีระยะเวลาค่อนขา้งไม่แน่นอน เนืองจากดว้ยอาชีพและรายไดที้ไม่คงทีเป็นอุปสรรค
ต่อการเขา้รับการตรวจสุขภาพประจาํปี  ผูสู้งอายุกลุ่มนีจะไปพบแพทยก์็ต่อเมือมีอาการเจ็บป่วย
หรือไปรับการรักษาต่อเนืองตามทีแพทยน์ดัเท่านนั 
 
  .  การตรวจพบโรคและอุบัติการณ์ของโรค 
   ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มีโรคประจาํตวั ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง 
โรคหัวใจ โรคไขมนัในเส้นเลือด โรคเกาท ์โรคไต เป็นตน้ สาํหรับระยะเวลาการรักษาต่อเนือง  -

 ปี ซึงคนในครอบครัวของผูสู้งอายทีุมีโรคประจาํตวัทีเป็นโรคเรือรังส่วนมากบุคคลในครอบครัว
ก็จะมีโรคเรือรังด้วยเช่นกัน การรักษาพยาบาลส่วนมากผูสู้งอายุจะเขา้รับการรักษาพยาบาลที
สถานพยาบาลใกลบ้า้น ไดแ้ก่ โรงพยาบาลนครปฐม ศูนยบ์ริการสาธารณสุขประปา-นาสร้าง ของ
เทศบาลนครนครปฐม โดยภาระค่าใชจ่้ายแบ่งไดเ้ป็น  กลุ่มได ้แก่ กลุ่มผูสู้งอายทีุประกอบอาชีพ
อิสระจะออกค่ารักษาพยาบาลดว้ยตนเอง และกลุ่มขา้ราชการเกษียณอายุ รัฐบาลเป็นผูรั้บผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายทงัหมด  
 
  .  ประวัติการรักษาพยาบาล 
   ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่รักษาอาการเจบ็ป่วยโดยแบ่งไดเ้ป็น  ประเภท ไดแ้ก่ ) ซือ
ยารับประทานเอง ) รับการรักษาจากแพทยที์สถานทีพยาบาลใกลที้พกัอาศยั สําหรับผูสู้งอายุที
รับประทานยารักษาโรคเรือรังค่อนขา้งมีระยะเวลาการรักษาทีแน่นอนกล่าวคือ พบแพทยต์ามนัด
อย่างสมาํเสมอ สําหรับยาทีรับประทานเพือบรรเทาอาการของโรคเรือรังทีเป็นอยู่  ได้แก่ ยา
โรคเบาหวาน ยาโรคความดันโลหิตสูง ยาโรคหัวใจ เป็นตน้ ซึงยาดังกล่าวไดรั้บประทานอย่าง
ต่อเนือง ตงัแต่ผูสู้งอายุไดต้รวจพบโรคเรือรัง และมีบางส่วนทีซือยารับประทานเอง ประเภทยา
สมุนไพรและยาแผนโบราณ  รวมถึงทานวิตามินและอาหารเสริมบํารุงสุขภาพ   สําหรับ
สถานพยาบาลทีผูสู้งอายุเขา้รับการรักษาพยาบาล ส่วนใหญ่รับบริการจากสถานพยาบาลใกลบ้า้น 
ไดแ้ก่ โรงพยาบาลนครปฐม และศูนยบ์ริการสาธารณสุข สงักดัเทศบาลนครนครปฐม  
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  .  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
   ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ไม่มีค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล เนืองจากเป็นขา้ราชการ
เกษียณอายุและใชสิ้ทธิผูสู้งอายุเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ แต่มีบางส่วนทีเขา้
รับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) และโรงพยาบาลของเอกชน  ซึงผูสู้งอายใุห้
เหตุผลวา่ ทีเลือกเนืองจากสะดวกรวดเร็ว และไม่ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการรับการรักษาพยาบาลนาน 
ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงก็ตาม ค่าใช้จ่ายต่อครังในการเข้ารับบริการจาก
สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) ประมาณ - ,  บาท และในกรณีทีต้องมีการพักฟืนที
โรงพยาบาลเอกชนประมาณ ,  บาทขึนไป  

 
 .  สภาพแวดล้อมของทีพกัอาศัย 
  สภาพแวดลอ้มของทีพกัอาศยัของผูสู้งอายุสรุปไดเ้ป็น  ดา้น ไดแ้ก่ ลกัษณะของ
ชุมชน และลกัษณะทีพกัอาศยั สรุปไดด้งันี 
 
  .  ลกัษณะของชุมชน 
   ลกัษณะของชุมชนทีผูสู้งอายุอาศัยอยู่พบว่า มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองกึง
ชนบท ดูแลรับผดิชอบชุมชนโดยเทศบาลนครนครปฐม โดยมีประธานชุมชนและอาสาสมคัรเป็นผู ้
ประสานงาน จากการสัมภาษณ์พบว่าสภาพชุมชนทีพกัอาศยัอยู่นัน ส่วนใหญ่สะอาด มีถงัขยะ
เพียงพอต่อการทิงขยะภายในชุมชน ปราศจากโรคทีเกิดจากมลภาวะจากขยะมูลฝอยหรือสิงปฏิกูล
ในชุมชน เพราะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนในการกาํจดัขยะ สภาพชุมชนมีความ
ปลอดภยัไม่มีอาชญากรรม หรือเสียงดงัรบกวนจากการจราจร เนืองจากสภาพชุมชนเป็นชุมชนกึง
ชนบท การจราจรจึงมีความคล่องตวั รวมถึงความเขม้แขง็ของสมาชิกทีอาศยัอยูใ่นชุมชนสามตาํบล 
มีลกัษณะถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนั จึงทาํให้มีความสัมพนัธ์ระหว่างครัวเรือนในชุมชนค่อนขา้งเหนียว
แน่น กลมเกลียว มีความสมคัรสมานสามคัคีกนั อีกทงัยงัมีลานกิจกรรมหรือลานเอนกประสงค์
ประจาํชุมชนทีให้บริการสาธารณะ ไดแ้ก่ ลานกีฬาทีมีเครืองเล่นหรือเครืองออกกาํลงักายทีทาง
เทศบาลนครนครปฐมไดจ้ดับริการไวใ้ห้สมาชิกในชุมชน แต่สาํหรับปัญหาเรืองเสียงดงัรบกวน ที
ขณะนีทางชุมชนยงัหาทางแก้ไขไม่ได้ เนืองจากเป็นเสียงดังรบกวนในเวลากลางคืนทีมาจาก
ภายนอกชุมชน คือ การทาํกิจกรรมรับนอ้งของทางมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนาม
จนัทร์ นครปฐม ทีมีเกือบตลอดทงัปี ทงันี ไดมี้การประสานและแจง้ไปยงัมหาวิทยาลยัแลว้  
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  .  ลกัษณะทพีกัอาศัย 
   ลักษณะทีพกัอาศัยของผูสู้งอายุส่วนใหญ่เป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์และอาคาร
พาณิชย ์และบา้นเดียว บา้นทีผูสู้งอายพุกัอาศยัส่วนมากเป็นบา้นของตนเอง ซึงอาศยัอยูก่บัลูกหลาน 
เป็นบา้นหลายชัน บา้นปูน ส่วนสิงอาํนวยความสะดวกภายในบา้นสําหรับผูสู้งอายุค่อนขา้งไม่
รองรับกบัสภาพร่างกายของผูสู้งอาย ุแต่ไม่นบัวา่เป็นปัญหาเนืองจากผูสู้งอายยุงัไม่ตอ้งใชสิ้งอาํนวย
ความสะดวกเหล่านนั  เช่น  ราวจบัในหอ้งนาํ ทางลาดสาํหรับรถเขน็ เป็นตน้ 
 
 . สวัสดิการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 สวสัดิการด้านสุขภาพของผูสู้งอายุในชุมชนสามตาํบล จงัหวดันครปฐม ด้านการ
เขา้ถึงสวสัดิการดา้นสุขภาพ ดา้นการไดรั้บสวสัดิการดา้นสุขภาพ ดา้นความพึงพอใจต่อสวสัดิการ
ดา้นสุขภาพ สรุปไดด้งันี 
 
 .  ด้านการเข้าถึงสวสัดิการด้านสุขภาพ 
  การเขา้ถึงสวสัดิการดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าภาครัฐไดจ้ดั
สวสัดิการดา้นสุขภาพให้แก่ผูสู้งอายุอะไรบา้ง รวมถึงไม่ทราบว่ามีหน่วยงาน กลุ่ม ชมรมหรือ
สมาคมใดบา้งทีจดักิจกรรมบริการให้แก่ผูสู้งอายุ โดยขอ้มูลข่าวสารส่วนใหญ่ทีผูสู้งอายุไดรั้บ จะ
ไดรั้บจากทางประธานชุมชน อาสาสมคัรชุมชนและเพือนบา้นเป็นหลกั ในการประชาสัมพนัธ์ให้
ผูสู้งอายรัุบทราบข่าวสารต่าง ๆ ซึงจะทราบแต่เพียงวา่ตนเองไดสิ้ทธิอะไรในการรักษาพยาบาล เช่น 
สิทธิขา้ราชการเกษียณอาย ุสิทธิประกนัสังคม สิทธิบตัรทอง เป็นตน้  
 
 .  ด้านการได้รับสวสัดิการด้านสุขภาพ 
  การไดรั้บสวสัดิการดา้นสุขภาพของผูสู้งอายทีุไม่ไดใ้ชสิ้ทธิขา้ราชการเกษียณอาย ุ
ได้รับการขึนทะเบียนเป็นผูสู้งอายุเกือบทุกคนรวมถึงได้รับเบียยงัชีพผูสู้งอายุตามสิทธิทีพึงได ้
เนืองจากการดูแลเอาใจใส่จากผูน้าํชุมชนและอาสาสมคัรชุมชน เมือถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุก
ปี ประธานและอาสาสมคัรชุมชนจะมีการเดินประกาศตามบา้นเพือสอบถามว่าบา้นใดมีบุคคลทีมี
อายถึุงเกณฑก์ารเป็นผูสุ้งอายแุลว้บา้ง จากนนัจะคอยเตือนใหไ้ปลงทะเบียนทีเทศบาลนครนครปฐม
ในช่วงเดือนดงักล่าว  ถึงแมท้างชุมชนจะยงัไม่มีชมรมผูสู้งอายกุ็ตาม แต่ดว้ยชุมชนสามตาํบลเป็น
ชุมชนทีมีคณะกรรมการดาํเนินงานทีมีความเขม้แขง็ ทาํใหส้มาชิกผูสู้งอายใุนชุมชนส่วนใหญ่ไดรั้บ
สิทธิทีพึงไดอ้ย่างทวัถึงและครบถว้นสมบูรณ์ สําหรับสวสัดิการดา้นสุขภาพทีทางเทศบาลนคร
นครปฐมจดัไวบ้ริการผูสู้งอายุในชุมชน ไดแ้ก่ ลานกีฬาตรงบริเวณหมู่บา้นสวนตะไคร้ พร้อมทงั
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อุปกรณ์และเครืองเล่นสาํหรับออกกาํลงักาย เครืองบริการนาํดืมสะอาดจากโครงการ S M L และใน
อนาคตจะมีการจดัตงักองทุนสวสัดิการผูสู้งอายุ ซึงขณะนีอยู่ในระหว่างการดาํเนินงานของทาง
เทศบาลนครนครปฐม  
  กองสวสัดิการสังคมและกองสาธารณสุข เทศบาลนครนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
เป็นผูด้าํเนินการดา้นสวสัดิการของผูสู้งอายุโดยตรง โดยมีผูสู้งอายุในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลไดรั้บการขึนทะเบียนทงัหมด ,  คน เป็นผูสู้งอายุในชุมชนสามตาํบลจาํนวน  คน 
ซึงมีแนวโน้มทีจะเพิมมากขึนเรือย ๆ ในอนาคต การดาํเนินการในการเบิกจ่ายเบียยงัชีพผูสู้งอายุ
ของชุมชนสามตาํบล จงัหวดันครปฐม ดาํเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ซึงมีปัญหาและอุปสรรค 
กล่าวคือ ความล่าชา้ในการโอนเงินงบประมาณจากรัฐบาล ทาํใหท้างเทศบาลนครนครปฐมตอ้งยืม
เงินทดรองจ่ายไปก่อน สาํหรับนโยบายการเพิมเบียยงัชีพผูสู้งอาย ุขณะนียงัไม่มีความคืบหนา้ใด ๆ 
การจ่ายเบียยงัชีพผูสู้งอายุจะจ่ายไม่เกินวนัที  ของทุกเดือน  ทงันีเทศบาลได้กาํหนดวนัขึน
ทะเบียนผูสู้งอายุรายใหม่ ในระหว่างวนัที -  พฤศจิกายนของทุกปี เปิดรับทุกวนัทาํการไม่เวน้
วนัหยดุราชการและวนันกัขตัฤกษ ์ ณ บริเวณลานหนา้เสาธง เทศบาลนครนครปฐม  
  ดา้นการออกหน่วยเยียมผูสู้งอายุในชุมชนต่าง ๆ ทางเทศบาลนครนครปฐม ไดมี้
การจดัหน่วยบริการสาธารณสุขทุกปี จาํนวนครังในการให้บริการออกหน่วยฯ ไม่แน่นอน ขึนอยู่
กบังบประมาณทีไดรั้บจดัสรรในปีนัน ๆ ทงันี ในปีงบประมาณ พ.ศ.   จะมีการดาํเนินการ
ทงัหมด    ครัง  โดยแต่ละครังจะจดัครอบคลุมทุกเขตเทศบาล ให้บริการในดา้น )  เจาะเลือด
ปลายนิวเพือตรวจหานาํตาลและไขมนัในเลือด )  ประชาชนทีมีประวติัเป็นโรคเบาหวาน ความดนั
โลหิต จะทาํการเจาะเลือดทางหลอดเลือดเพือหานาํตาลและไขมนัในเลือด ) ในผูสู้งอายทีุมีอาย ุ  
ปีขึนไป จะมีกาตรวจเอกซเรยป์อดเพือหาความผิดปกติของทรวงอก อีกทงัทางเทศบาลยงัไดมี้การ
จดัโครงการตรวจสุขภาพและให้ความรู้กบัประชาชนโดยทางกองสาธารณสุขร่วมกบัโรงพยาบาล
นครปฐม ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  
  การจดักิจกรรมสาํหรับผูสู้งอายขุองทางเทศบาลนครนครปฐม เป็นการจดักิจกรรม
อย่างต่อเนือง ไดแ้ก่ )  ประเพณีรดนาํดาํหัวขอพรผูใ้หญ่  โดยจะทาํการคดัเลือกผูสู้งอายุจาก  
ชุมชน ซึงจะจดัทีโรงเรียนเทศบาล  ในวนัที  เมษายน เป็นประจาํทุกปี ) รางวลัพ่อแม่ดีเด่น 
โดยจะให้ประธานชุมชนคดัเลือกผูสู้งอายุทีมีบุตร -ธิดาทีทาํชือเสียงและสร้างสรรค์สิงทีเป็น
ประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ มาชุมชนละ  คน  สําหรับกิจกรรมนีจะจดัในวนัพ่อ (  
ธนัวาคมของทุกปี) และวนัแม่ (  สิงหาคมของทุกปี) )  กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในเรืองต่าง 
ๆ เช่น เรืองโรคทีเกิดในผูสู้งอายุ การดูแลผูสู้งอายุ  เป็นตน้  โดยทางเทศบาลจะเชิญวิทยากรทีมี
ความรู้ความสามารถในเรืองนัน ๆ มาบรรยายให้ความรู้กบัผูสู้งอายุและผูที้ดูแลผูสู้งอายุ รวมถึง
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ผูส้นใจ สาํหรับกิจกรรมในงบประมาณ พ.ศ.   มีดงันี ) กิจกรรมให้ความดูแลซึงกนัและกนั
ภายในบา้น เช่น การกอด เป็นตน้ ) วารีบาํบดั เป็นการบาํบดัให้กบักลุ่มทีมีปัญหาทางดา้นกระดูก 
มดลูก ผูที้ออกกาํลงักายหนกั ๆ ไม่ได ้เป็นตน้ ) กิจกรรมยางยืด มีกิจกรรมทงัหมด  รุ่น โดยรุ่น
แรกเริมในวนัที  กรกฎาคม    
  ปัญหาและอุปสรรคในการจดัสวสัดิการดา้นสุขภาพให้แก่ผูสู้งอายุจากเทศบาล
นครนครปฐม สรุปไดว้่าการจดักิจกรรมต่าง ๆ ตอ้งอาศยังบประมาณสนบัสนุนจากทางภาครัฐเป็น
ส่วนใหญ่ ประกอบกบัเงือนไขในการใชง้บประมาณและการเบิกจ่ายมีขอ้จาํกดัค่อนขา้งมาก ทาํให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินดาํเนินการไดไ้ม่เตม็ศกัยภาพทีสามารถกระทาํได ้ จึงส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตและสวสัดิการต่าง ๆ ทีผูสู้งอายุพึงไดรั้บตามสิทธิ ซึงขณะนีการแกไ้ขเบืองตน้ ไดท้าํ
การประสานงานหรือขอความอนุเคราะห์จากเครือข่ายให้เขา้ร่วมดว้ยกนั เพือขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณในส่วนทีไม่สามารถดาํเนินการได้ ได้แก่ มูลนิธิปอเต็กตึง  สภากาชาดไทย สํานัก
พฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษยจ์งัหวดั (พมจ.) เป็นตน้  
  อีกทงัปัญหาดา้นตวัผูสู้งอายุเอง ทีไม่ค่อยให้ความร่วมมือเขา้ร่วมการจดักิจกรรม
ของทางเทศบาล อนัเนืองมาจากหลายสาเหตุ เช่น ไม่มีผูดู้แลหรือผูติ้ดตามในการพาไปเขา้ร่วม
กิจกรรม การประชาสัมพนัธ์จากทางชุมชนไม่ทวัถึง ทาํใหผู้สู้งอายไุม่ทราบข่าวการจดักิจกรรมต่าง 
ๆ ของทางเทศบาล หรือมีความหลงลืมวนัเวลาทีจะเขา้ร่วมกิจกรรม                                                                               
 
 .  ด้านความพงึพอใจต่อสวสัดิการด้านสุขภาพ 
  ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ค่อนขา้งมีความพึงพอใจต่อเบียยงัชีพทีไดรั้บ โดยส่วนตวัไม่
ตอ้งการเบียยงัชีพเพิม แต่หากรัฐบาลจะให้มากกว่าเดิมก็ดี สําหรับความพึงพอใจในสิทธิการ
รักษาพยาบาลทีภาครัฐจดับริการไวใ้ห้ เช่น สิทธิบตัรทอง สิทธิประกันสังคม สิทธิขา้ราชการ
เกษียณอาย ุ และการเขา้รับบริการจากสถานพยาบาลทีใชสิ้ทธิ ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ค่อนขา้งพึงพอใจ 
แต่ทงันีมีผูสู้งอายุบางส่วนทีไม่พึงพอใจในการให้บริการจากบุคลากรทางการแพทยบ์างท่าน 
รวมถึงเวชภณัฑย์าทีไดรั้บ  
 
 . ด้านความต้องการสวสัดิการด้านสุขภาพ  
  ความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพใน  ดา้น คือ ) ผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีความ
ตอ้งการบริการรถรับ-ส่งจากบา้นไปสถานพยาบาลโดยสามารถให้บริการไดทุ้กกรณี ไม่ไดบ้ริการ
เฉพาะแค่ผูป่้วยสูงอายฉุุกเฉินเท่านนั ) ตอ้งการใหมี้หน่วยบริการสาธารณสุขเคลือนทีในการตรวจ
เยียมผู ้สูงอายุตามบ้านและเป็นระยะเวลาทีสมําเสมอเหมือนแต่ก่อน )  ต้องการให้มีการ
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ประชาสัมพนัธ์สิทธิต่าง ๆ ทางเสียงตามสายของชุมชน เพราะการรับรู้ข่าวสารทางดา้นสุขภาพของ
ผูสู้งอายุส่วนใหญ่จะมาจากการประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายของประธานชุมชนเป็นหลัก ) 
ตอ้งการจาํนวนศูนยบ์ริการสาธารณสุขทีเพิมมากขึน เพือรองรับจาํนวนผูสู้งอายทีุเพิมปริมาณมาก
ขึนทุกปี ) การรับบริการดา้นสุขภาพ ผูสู้งอายตุอ้งการรับบริการจากสถานพยาบาลทีใดก็ไดที้เป็น
ของรัฐ ทีตนเองไม่ไดล้งทะเบียนเป็นผูสู้งอายุในพืนทีนนั ๆ ) ตอ้งการให้มีการจดัตงักองทุนเงิน
ออมสาํหรับผูสู้งอาย ุ เพือเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความมนัคงในดา้นการดาํรงชีพใหก้บั
ประชาชนก่อนทีเขา้สู่วยัสูงอาย ุ 
 
. การอภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาคุณภาพชีวิตและความตอ้งการสนบัสนุนสวสัดิการดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ
ในชุมชนสามตาํบล จงัหวดันครปฐม เป็นศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ประวติัสุขภาพและการ
ตรวจสุขภาพ สภาพแวดลอ้มทีพกัอาศยั รวมถึงสวสัดิการดา้นสุขภาพของผูสู้งอายทีุพึงจะไดรั้บตาม
สิทธิ จากการศึกษาดงักล่าวผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลการศึกษาในประเดน็ต่าง ๆ ต่อไปนี 
 .  คุณภาพชีวติด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
  ผู ้สูงอายุมีการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการอยู่ในระดับทีน่าพึงพอใจมีการ
รับประทานอาหารครบทุกมือ คาํนึงถึงหลกัโภชนาการและมีประโยชน์ เนืองจากผูสู้งอายสุ่วนใหญ่
มีความรู้เกียวกับด้านโภชนาการ การดูแลตนเองจากสือต่าง ๆ ทีมีมากมายในปัจจุบนั รวมถึง
ลูกหลานดูแลเอาใจใส่ในเรืองอาหารทีบริโภค ทาํให้คุณภาพชีวิตด้านโภชนาการของผูสู้งอายุ
ค่อนขา้งมีความครบถว้นสมบูรณ์ ไดรั้บสารอาหารครบถว้น และมีการรับประทานอาหารประเภท
ชีวจิตเพิมมากขึนกว่าในช่วงทีตนเองยงัไม่ชราภาพ เช่นเดียวกบังานวิจยัของ สุทธิพงษ์ บุญผดุง 
( ) ไดก้ล่าวไวว้า่ระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายดุา้นร่างกายทีดีมีปัจจยัทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ การใส่
ใจสุขภาพและการบริโภคทีดี ผูสู้งอายุมีการหลีกเลียงอาหารทีเป็นของทอด ของผดันาํมนัมาก ๆ 
อาหารทีมีส่วนประกอบของกะทิ แต่ทงันีก็ยงัมีส่วนน้อยทีรับประทานอาหารประเภทนีอยู่ ซึงมี
ความสัมพนัธ์กบัโรคเรือรังทีเป็นอยูข่องผูสู้งอายุ ทงันีอาหารการกินเป็นปัจจยัหนึงทีส่งผลกบัโรค
โดยตรงดงัคาํกล่าวทีวา่ “You are what you eat” ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่จึงเลง็เห็นและใหค้วามสาํคญักบั
สิงทีตนเองบริโภค สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขวญัดาว กลาํรัตน์ ( ) ว่าพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูสู้งอายุ องคป์ระกอบดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ ประกอบดว้ย  องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การป้องกนั
โรคและการรับประทานอาหารและให้ความสาํคญักบัการออกกาํลงักายเป็นประจาํอยา่งสมาํเสมอ 
เช่น การเดิน แกว่งแขน ขีจกัรยาน ทาํความสะอาดบา้น รดนาํตน้ไม ้ปลูกตน้ไม ้พาสุนขัไปเดินเล่น  
เป็นตน้ เช่นเดียวกบังานวจิยัของ ไธพตัย ์สุนทรวิภาต ( ) ไดก้ล่าวไวว้า่ ผูสู้งอายจุะมีการปรับตวั
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ในพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกกาํลงักาย ด้านการบริโภคมากขึนและพฤติกรรมเสียงลดลง 
วิธีการพกัผอ่นของผูสู้งอายุ คือ การนอนหลบัอย่างเพียงพอทงัในเวลากลางคืนและกลางวนั การดู
ทีวี การอ่านหนงัสือ เป็นตน้ 
  ภาวะสุขภาพของผูสู้งอายุส่วนใหญ่มักเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเกาต ์
โรคเบาหวาน ซึงเป็นโรคทีพบเป็นปกติในผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ตามวยัของผูสู้งอายุ จากการทีชุมชน
สามตาํบลเป็นชุมชนเมืองกึงชนบท ปัญหาทางด้านมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษจึงมีน้อยมาก 
ผูสู้งอายุในชุมชนจึงไม่มีประวติัการเกิดโรคทีเกียวขอ้งกบัระบบทางเดินหายใจและโรคเรือรังที
เกียวกบัปอด แต่จะเป็นโรคทีเป็นไปตามวยัเท่านนั เนืองดว้ยสภาพแวดลอ้มรอบ ๆ ชุมชนมีความ
สะอาด ไดแ้ก่ ไร้ควนัพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ไม่มีขยะ ไม่มีแหล่งเสือมโทรม  แหล่งนาํเน่าเสีย 
หรือมลพิษทางเสียง เป็นตน้ เช่นเดียวกบังานวิจยัของ ไธพตัย ์สุนทรวิภาต ( ) ไดก้ล่าวไวว้่า 
ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่จะมีปัญหาเรืองโรคเกาต ์โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
 ลกัษณะทีพกัอาศยัของผูสู้งอายุเป็นลกัษณะบา้นทาวน์เฮา้ส์หรืออาคารพาณิชยเ์ป็น
ส่วนมาก ดว้ยความทีชุมชนสามตาํบลเป็นชุมชนเมืองกึงชนบท ผูสู้งอายุทีอยู่บา้นทาวน์เฮา้ส์หรือ
อาคารพาณิชย ์จะมีคุณภาพชีวิตทีแตกต่างกนักบัผูสู้งอายุทีมีบา้นเดียว มีบริเวณบา้นไวส้าํหรับทาํ
เดินเล่น ออกกาํลงักายหรือปลูกตน้ไม ้เนืองจากสถานทีพกัอาศยัคบัแคบ การทาํกิจกรรมต่าง ๆ จึง
ตอ้งไปใช้ลานกิจกรรมหรือลานกีฬาของชุมชน ทาํให้ผูสู้งอายุบางท่านเดินทางไม่สะดวก หาก
กล่าวถึงเครืองอาํนวยความสะดวกสําหรับผูสู้งอายุในชุมชนสามตาํบล ยงัไม่มีบา้นใดทีมีเครือง
อาํนวยความสะดวกทีสร้างขึนเพือประโยชน์สําหรับผูสู้งอายุอย่างแทจ้ริง เช่น ราวจบัในห้องนาํ 
การใชท้างลาดชนัแทนบนัได  เป็นตน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภทัรนิษฐ ์จนัพล ( ) ไดก้ล่าว
ไวว้่าสิงทีผูสู้งอายุตอ้งการให้ปรับปรุงหรือออกแบบให้ดีขึนมากทีสุดคือ บริเวณห้องนาํสําหรับ
ผูสู้งอาย ุทงัขนาดของหอ้งนาํ อุปกรณ์ในหอ้งนาํ หรือการใชว้สัดุพืนผวิทีกนัลืนเพือป้องกนัการเกิด
อุบติัเหตุ ทงันีอาจเนืองจากกลุ่มผูสู้งอายุทีผูว้ิจยัให้ทาํการสัมภาษณ์ ยงัอยู่ในสภาวะทีพึงพาตนเอง
ได ้แต่ในอนาคตปัญหาจากโรคเรือรังทีผูสู้งอายุประสบอยู่ อาจจาํเป็นตอ้งใชอ้ารยสถาปัตยเ์ขา้มา
ช่วยอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูสู้งอายตุ่อไป และถึงแมปั้ญหาเรืองเสียงดงัจะเป็นปัญหารบกวน แต่
กไ็ม่ไดส่้งผลต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของผูสู้งอายมุากนกั 
 
  .  สวัสดิการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
   การเขา้ถึงสวสัดิการสังคมดา้นสุขภาพ ผูสู้งอายทุราบแต่เพียงว่าตนเองใชสิ้ทธิ
อะไรในการเขา้รับการรักษาพยาบาล แต่หากพดูถึงสิทธิประโยชน์โดยรวมทีผูสู้งอายพุึงไดรั้บจะไม่
ค่อยทราบ รวมถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลขนัพืนฐานดว้ย เช่นเดียวกบังานวิจยัของ ศิริพร เป็งสลี 
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( ) ไดก้ล่าวไวว้่า กลยุทธ์ทีเหมาะสมในการจดัสวสัดิการสังคมดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุของ
เทศบาลเมืองเขลางคน์คร คือ การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายบุคลากรดา้นสวสัดิการสังคมผูสู้งอาย ุ
และการพฒันาฐานขอ้มูลเพือการบริหารจดัการสวสัดิการสังคมผูสู้งอาย ุทาํใหผู้สู้งอายุไดรั้บทราบ
ข่าวสารและขอ้มูลทีเป็นประโยชน์แก่ตนเองมากยิงขึน ซึงการเขา้รับบริการในการรักษาพยาบาล
ของผูสู้งอายุส่วนใหญ่จะไปทีศูนยบ์ริการสาธารณสุขประปา-นาสร้าง เนืองจากใกลบ้า้น เดินทาง
สะดวกและบางรายสามารถไปเองไดโ้ดยไม่ตอ้งพึงพาลูกหลาน  
   การได้รับขอ้มูลข่าวสารและความพึงพอใจเกียวกบัสวสัดิการดา้นสุขภาพ 
หน่วยงานทีมีหน้าทีดูแลสวสัดิการดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุชุมชนสามตาํบลโดยตรง ไดแ้ก่ กอง
สวสัดิการสังคมและกองสาธารณสุข เทศบาลนครนครปฐม ดาํเนินการในลกัษณะการรับนโยบาย
จากรัฐบาลมาปฏิบติัและปรับใช้ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินของตนเอง ทงันีอาํนาจในการ
ดาํเนินการยงัไม่ชัดเจนและขาดอาํนาจเต็มในการปฏิบติังาน  ทาํให้เทศบาลจัดสวสัดิการหรือ
สนองตอบความตอ้งการของผูสู้งอายุในเขตทีรับผิดชอบไดอ้ย่างไม่เต็มศกัยภาพเท่าทีควร ปัญหา
ส่วนใหญ่เกิดจากงบประมาณสนบัสนุนจากทางภาครัฐและเงือนไขในการใชง้บประมาณและการ
เบิกจ่ายอยา่งมีขอ้จาํกดัค่อนขา้งมากจึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสวสัดิการต่าง ๆ ทีผูสู้งอายุ
พึงไดรั้บตามสิทธิ สาํหรับการแกไ้ขทีเทศบาลไดด้าํเนินการในเรืองการจดัหาสวสัดิการดา้นสุขภาพ
เพือรองรับผูสู้งอายุทีจาํนวนเพิมมากขึนทุกปี ไดแ้ก่  การประสานงานกบัเครือข่ายต่าง ๆ เพือขอ
ความอนุเคราะห์ในลกัษณะโครงการในการขอรับสนบัสนุนงบประมาณดาํเนินการ ไดแ้ก่ มูลนิธิ
ปอเต็กตึง  สภากาชาดไทย สํานักพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยจ์งัหวดั (พมจ.) เป็นตน้ 
เช่นเดียวกบังานวิจยัของ ปิยะดา ภกัดีอาํนาจ และพรชยั ลิขิตธรรมโรจน์ ( ) ว่าการจดัสวสัดิการ
ผูสู้งอายทุาํไดค่้อนขา้งยากมีผา่นเกณฑเ์พียง  ดา้น คือ การสร้างความมนัคงแก่ผูสู้งอาย ุและไม่ผา่น
เกณฑจ์าํนวน  ดา้น ซึงดา้นการให้บริการสุขภาพแก่ผูสู้งอายเุป็นดา้นทีผูสู้งอายตุอ้งการมากทีสุด 
ไดแ้ก่ การจดัตงัศูนยบ์ริการสาธารณสุขสาํหรับผูสู้งอายุโดยเฉพาะ การบริการตรวจสุขภาพทีบา้น 
บริการให้ความรู้ แนะนําการดูแลสุขภาพทีถูกตอ้งให้กับผูที้ดูแลผูสู้งอายุ บริการตรวจสุขภาพ
ประจาํปี การบริการดา้นกายภาพบาํบดั  ผูสู้งอายุจะรับทราบข่าวสารต่าง ๆ จากประธานชุมชน 
อาสาสมคัรชุมชนและเพือนบา้นเป็นหลกั สวสัดิการทีทางเทศบาลนครนครปฐมจดัไวบ้ริการดา้น
สุขภาพของผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ ลานแอโรบิคในชุมชน เครืองผลิตนาํดืมสะอาดจากโครงการ S M L ซึง
ผูว้ิจยัมองว่าเป็นสวสัดิการทียงัไม่ครอบคลุมและไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูสู้งอายุอย่าง
แทจ้ริง เนืองจากอุปกรณ์ในการออกกาํลงักายบางประเภทไม่รองรับต่อสรีระและร่างกายของ
ผูสู้งอาย ุเช่นเดียวกบังานวิจยัของ สุปรียา พลูทาจกัร์ ( ) ไดก้ล่าวไวว้่าปัจจยัดา้นการสนบัสนุน
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สวสัดิการสังคมดา้นสุขภาพจากภาครัฐยงัไม่เพียงพอและไม่มีนโยบายการดาํเนินงานทีชดัเจน ควร
มีการบริการเวชภณัฑย์าทีมีคุณภาพ โดยจดัใหบ้ริการตามบา้นโดยรถพยาบาลของทางเทศบาลเอง  
 
  .  ความต้องการสวัสดิการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
   ความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ จากการสัมภาษณ์และการ
สังเกตผูว้ิจยัพบว่าสิงทีผูสู้งอายตุอ้งการเพิมเติมจากสวสัดิการทีไดรั้บพืนฐาน ไดแ้ก่ บริการรถรับ-
ส่งเพือเขา้รับการรักษาพยาบาลจากทางโรงพยาบาล ซึงหากตอ้งการรับบริการในส่วนนีตอ้งเป็น
ผูป่้วยสูงอายุทีมีเหตุจาํเป็นฉุกเฉินเท่านัน และด้วยสภาพร่างกายทีทรุดโทรมลงของผูสู้งอาย ุ
ประกอบกบัผูสู้งอายไุม่ไดมี้ผูดู้แลทุกคน จึงอยากใหมี้รถบริการรับ-ส่งเพือไปรับยาตามทีแพทยน์ดั 
หรือรับการรักษาตามทีแพทยน์ัด ถึงแมจ้ะเป็นเพียงการเจ็บป่วยธรรมดาก็ตาม ทงันีสิงทีผูว้ิจัย
สังเกตเห็นเพิมเติมคือผูสู้งอายุส่วนใหญ่อยู่บา้นเพียงลาํพงั เนืองจากลูกหลานและผูดู้แลต่างมี
ภาระหนา้ทีทาํงานนอกบา้น ทาํให้ผูสู้งอายุตอ้งการบริการในส่วนนี เพราะเมือไปถึงโรงพยาบาล
แลว้ผูสู้งอายุตอ้งดาํเนินการเกียวกบัขนัตอนการเขา้รับการรักษาเองทงัหมด พยาบาลไม่ไดเ้ป็น
ผูด้าํเนินการให ้ทงันีดว้ยขนัตอนทียุง่ยากในการรับการรักษาพยาบาลทีโรงพยาบาลศูนยน์ครปฐมจึง
เป็นปัญหาและอุปสรรคในการเขา้รับการรักษาพยาบาล เช่นเดียวกบักบังานวิจยัของ วิชยั เสนชุ่ม 
( ) ไดก้ล่าวไวว้่าการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอายุทีไม่ดีพอ ทาํให้คุณภาพชีวิตดา้น
สุขภาพของผูสู้งอายลุดลง  
   ทงันีเนืองมาจากภารกิจของเทศบาลนครนครปฐมมีเพียงแค่แจง้เหตุไปยงั
โรงพยาบาลนครปฐมเพือใหท้างโรงพยาบาลเขา้มาดาํเนินการต่อ เพราะการบริการรถรับ-ส่งผูป่้วย
ทีบา้นเป็นภารกิจโดยตรงของทางโรงพยาบาลนครปฐม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก 
สปสช.  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนัทร์เพญ็ ลอยแกว้ ( ) ว่าผูสู้งอายุมีความตอ้งการไดรั้บ
สวสัดิการดา้นสุขภาพและการรักษาพยาบาลในระดบัมาก นอกจากนี ยงัมีขอ้เสนอแนะให้เทศบาล
จดับริการรถรับ-ส่งไปยงัสถานพยาบาลและขอให้มีการรักษาพยาบาลทีบา้น จดัให้มีหน่วยแพทย์
เคลือนทีเพือเพิมความสะดวกสบายในการเขา้รับการรักษามากขึนกว่าเดิม  ผูสู้งอายุบางท่านไม่มี
ผูดู้แลในเวลากลางวนัเนืองจากติดภารกิจในการประกอบอาชีพ หากจดัใหมี้หน่วยแพทยเ์คลือนทีจะ
ทาํใหผู้สู้งอายไุดรั้บสวสัดิการในการรักษาพยาบาลอยา่งเตม็สิทธิทีจะไดรั้บ ทงันีการรับเวชภณัฑย์า
ของผูสู้งอายจุะมีความต่อเนืองและครบถว้นมากขึนไปอีก ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เสมอ จดั
พล   ( )  ได้กล่าวไว้ว่าผู ้สูงอายุมีความต้องการสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลอยู่ในระดบัสูงสุดเพราะมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุโดยตรง ทงันี
ตอ้งการใหท้างหน่วยงานทีเกียวขอ้งช่วยเหลือในดา้นค่ารักษาพยาบาล  
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   นอกจากนี ผูสู้งอายุยงัตอ้งการให้มีเสียงตามสายเพือสามารถติดตามข่าวสาร
ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง จากทีผูว้ิจยัได้ลงพืนทีศึกษาขอ้มูลด้านการรับรู้ข่าวสารความเป็นไปของ
ผูสู้งอายใุนชุมชน  ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่จะรับรู้ข่าวสารจากผูน้าํชุมชนและอาสาสมคัรแต่เพียงเท่านนั 
เนืองจากว่าตนเองไม่ได้ออกไปพบปะเพือนฝูงหรือมีงานสังคมเหมือนแต่ก่อน ทาํให้การรับรู้
ข่าวสารมีการรับรู้นอ้ยมาก ปัญหาส่วนใหญ่ในการรับรู้ข่าวสารของผูสู้งอายใุนพืนทีคือ ดว้ยสภาพ
ร่างกายทีไม่พร้อม ทาํใหไ้ม่ไดอ้อกจากบา้นไปเพือพดูคุยหรือหารือกบัเพือนบา้น และลูกหลานไม่มี
เวลาพาไปไหน เนืองจากชุมชนสามตาํบลเป็นชุมชนเมืองกึงชนบททีมีลกัษณะทีพกัอาศยัทีใกลเ้คียง
เมืองมากกว่าชนบท  การมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพือนบา้นจึงลดนอ้ยลงมาก ประกอบกบัเพือนทีเหลืออยู่
ของผูสู้งอายไุดเ้สียชีวิตกนัไปมากแลว้ จึงทาํใหมี้การพดูคุยหรือปฏิสมัพนัธ์นอ้ยลง 
   และตอ้งการให้มีการจัดตงักองทุนเงินออมสําหรับผูสู้งอายุ  เพือเป็นการ
เตรียมความพร้อมและสร้างความมนัคงในดา้นการดาํรงชีพให้กบัประชาชนก่อนทีเขา้สู่วยัสูงอายุ
ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสมอ จัดพล  ( ) ได้กล่าวไวว้่าผูสู้งอายุมีความต้องการให้
หน่วยงานทีเกียวขอ้งหรือรัฐบาลจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพผูสู้งอายุ กองทุนส่งเสริมสวสัดิการ
ผูสู้งอายแุละจดับริการครอบครัวอุปการะ จากการศึกษาผลความตอ้งการดงักล่าวของผูสู้งอาย ุผูว้ิจยั
สังเกตเห็นว่าผูสู้งอายุทีเป็นขา้ราชการบาํนาญส่วนใหญ่จะมีแนวคิดหรือมีความตอ้งการในดา้น
กองทุนเงินออมสําหรับผูสู้งอายุมากกว่าผูสู้งอายุกลุ่มทีประกอบอาชีพอิสระ เนืองจากผูสู้งอายุที
เป็นขา้ราชการบาํนาญ ในครังทียงัรับราชการอยู่นัน ได้สมคัรเขา้ร่วมกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการ (กบข.) ซึงภายหลงัจากเกษียณอายรุาชการแลว้ จึงมีแนวความคิดทีอยากใหรั้ฐบาลจดัตงั
กองทุนเงินสาํหรับผูสู้งอายขึุนมาอีกดา้นหนึงดว้ย เพือเป็นการรองรับกบัสภาวะเศรษฐกิจและสงัคม
ทีแปรเปลียนไปตามโลกในยคุโลกาภิวฒัน์  ค่าครองชีพและการดาํเนินการชีวิตมีความลาํบากมาก
ยิงขึน ประกอบกบัผูสู้งอายบุางท่านเป็นผูสู้งอายทีุไม่มีผูดู้แล หากหน่วยงานภาครัฐผลกัดนัให้เกิด
กองทุนนีขึนได ้จะเป็นประโยชน์กบัผูสู้งอายทุุกคนเป็นอยา่งมาก 
   
. ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

 . ข้อเสนอแนะจากการทําวิจัยในครังนี 
  .  ควรมีการประชาสัมพนัธ์เกียวกบัสิทธิของผูสู้งอายผุา่นช่องทางต่าง ๆ ใหม้าก
ขึน เนืองจากการรับข่าวสารของผูสู้งอายุยงัมีขอ้จาํกดั กล่าวคือ ปัจจุบนัจะไดรั้บขอ้มูลผูน้าํชุมชน
และอาสาสมคัรเท่านนั 
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  .  หน่วยงานจากภาครัฐทีมีส่วนเกียวขอ้งและดูแลผูสู้งอายุโดยตรง ควรมีการ
ทาํงานเชิงรุกรวมถึงเป็นรูปธรรม ทงัในดา้นคุณภาพชีวิตและสวสัดิการสังคมดา้นสุขภาพ เพือให้
สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูสู้งอายไุดม้ากขึน 
  .  ควรมีการส่งเสริมพลงัอาํนาจในตนเองสาํหรับผูสู้งอาย ุเนืองจากผูสู้งอายเุป็น
กลุ่มคนทีมองตนเองว่าเป็นผูไ้ม่มีศกัยภาพในการทาํงานแลว้ ดงันนั หน่วยงานทีเกียวขอ้งจึงควรมี
นโยบายส่งเสริมในดา้นนี 
 
 . ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครังต่อไป 
  .  ควรมีการศึกษาจากทางดา้นหน่วยงานทีเกียวขอ้งในการดูแลผูสู้งอายโุดยตรง 
แทนทีจะศึกษาจากตวัผูสู้งอายเุอง  เช่น  ระดบัชุมชน ระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ระดบักรม 
ระดบักระทรวง ระดบัประเทศ  เป็นตน้ 
  .  ควรมีการศึกษาเพิมเติมเรืองเกียวกับ “กองทุนเงินออมสําหรับผูสู้งอายุ” 
โดยเฉพาะ เนืองจากสามารถเป็นขอ้มูลเสริมสาํหรับการวางนโยบายของภาครัฐได ้
  .  ควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตและความตอ้งการสวสัดิการสังคมในด้านอืน 
นอกเหนือจากดา้นสุขภาพเพียงดา้นเดียว 
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แบบสัมภาษณ์ชุดท ี   
สําหรับผู้สูงอายุ  

 
คาํชีแจง 
 แบบสมัภาษณ์ฉบบันีจดัทาํขึนเพือใชใ้นการศึกษาคุณภาพชีวิตและความตอ้งการสนบัสนุน
สวสัดิการดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุในชุมชนสามตาํบล จงัหวดันครปฐม ซึงเป็นส่วนหนึงของ
วิทยานิพนธ์ของ นางสาวณัฏฐ์ชยธร เดชสิทธิบุลพร สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 
คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
ตอนท ี  ข้อมูลทวัไปของผู้สูงอายุ 

1. ชือผูใ้หส้ัมภาษณ์    
2. เพศ   
3. อาย ุ
4. สถานภาพสมรส (โสด / อยู่กับคู่สมรส / คู่สมรสเสียชีวิต / หย่าร้าง) 
5. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
6. การประกอบอาชีพในปัจจุบนั (ทาํอยู/่ไม่ไดท้าํ......อาชีพอะไร) 
7. ปัจจุบนัท่านพกัอาศยัอยูก่บัใคร (ลกู/ ญาติ/อืนๆ) 
8. ท่านมีรายไดจ้ากไหนบา้ง (ตวัเอง / ลกูหลาน / เบียยงัชีพ / อืน ๆ..... ) 
9. ท่านมีรายไดต่้อเดือนประมาณกีบาท  

 
ตอนท ี   ข้อมูลเกยีวกบัคุณภาพชีวติด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 .  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
 .   ดา้นโภชนาการ 
    ท่านรับประทานอาหารวนัละกีมือ ตรงเวลาหรือไม่ 
    ท่านมกัเลือกรับประทานประเภทใดเป็นประจาํ (ต้ม / ผดั / แกง / ทอด / ตุ๋น 
นึง ฯลฯ)  
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    ท่านประกอบอาหารเองหรือไม่  (ซือแกงถงุ / ทาํเอง / ลกูหลานทาํให้) 
    ท่านรับประทานอาหารเพือสุขภาพหรือไม่ อยา่งไร เช่น ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 
    อาหารชีวจิต ผกัออแกนิค เครืองดืมบาํรุงกาํลงั ฯลฯ  
    ท่านดืมกาแฟ เครืองดืมชูกาํลงั แอลกอฮอลห์รือไม่  
 

1.2  ด้านการออกกาํลงักาย 
    ท่านออกกาํลงักายหรือไม่  
    ท่านออกกาํลงักายโดยวิธีการใด (เดิน / รําไทเก๊ก / ว่ายนาํ / เต้นลีลาศ / แอโร
บิค / กายบริหาร ฯลฯ) 
    ความถีในการออกกาํลงักายของท่าน (ทุกวันไหม/ วันละกีนาที  ฯลฯ) 
    สถานทีทีท่านออกกาํลงักาย (บ้าน / สวนสาธารณะ / ลานออกกาํลงักายชุมชน 
ฯลฯ) ถา้ออกกาํลงักายนอกบา้น ใครเป็นคนพาไป 

  
1.3 ด้านอารมณ์และความเครียด 

    เรืองอะไรทีทาํใหท่้านรู้สึกเป็นกงัวลในชีวิต (สุขภาพ ลูกหลาน รายได)้ 
    ท่านมีวิธีการจดัการปัญหาดงักล่าวอยา่งไร 
    ท่านนงัสมาธิ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ปฏิบติัธรรมหรือทาํกิจกรรมเพือคลายความ
กงัวลหรือไม่ อยา่งไร 
 

1.4 ด้านการพกัผ่อน 
    ท่านพกัผอ่นร่างกายและจิตใจดว้ยวิธีการใด (นอน อ่านหนังสือ เล่นเกม ปลกู
ต้นไม้ อืนๆ)  อธิบายพฤติกรรมของแต่ละวิธีด้วย 
  
 .  ประวตัิสุขภาพและการตรวจสุขภาพ 
  .    ท่านตรวจสุขภาพเป็นประจาํสมาํเสมอหรือไม่  (ความถีในการตรวจเป็นอยา่งไร 
ตรวจทีไหน) 
  .    การตรวจพบโรคและอุบติัการณ์ของโรค   
     ท่านมีโรคประจาํตวัหรือไม่  (ถา้มี  ท่านเป็นโรคอะไรบา้ง  แต่ละโรคเป็นมา
นานเท่าใดแลว้) 
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     คนในครอบครัวของท่านมีใครเป็นโรคเรือรังหรือไม่  (ถา้มี  เป็นโรคเรือรัง
อะไรบา้ง) 
  .   ประวติัการรักษา 
     ปัจจุบนันีท่านรับประทานยาใดเป็นประจาํ (โรคประจาํตวัหรืออืนๆ)  
รับประทานมานานเท่าใดแลว้ 
     เวลาเจบ็ป่วยท่านเขา้รับการรักษาพยาบาลทีไหน   
     ท่านรักษากบัสถานพยาบาลทีนีมาเป็นระยะเวลาเท่าใด 
     เหตุใดท่านจึงเขา้รับการรักษาพยาบาลทีนี 
  .   ค่าใชจ่้ายทีใชใ้นการรักษาพยาบาล  
     ท่านเสียค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลกีบาทต่อครัง 
     ใครเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล  
  .   สิทธิในการรักษาพยาบาล (บตัรทอง  บาท,  ประกนัสงัคม,  สิทธิการ
รักษาพยาบาลของขา้ราชการบาํนาญ) 
 
 .  สภาพแวดล้อมของทีพกัอาศัย 
  .   ลกัษณะของชุมชน  
     สภาพชุมชนทีท่านพกัอาศยัมีความสะอาด (แหล่งเสือมโทรม ขยะ เสียงดัง) 
     สภาพชุมชนทีท่านพกัอาศยัปลอดภยั (เชือโรค อาชญากรรม) 
     สภาพชุมชนทีท่านพกัอาศยัมีลานกิจกรรมหรือลานเอนกประสงคป์ระจาํชุมชน
หรือไม่ 
     สภาพชุมชนทีท่านพกัอาศยัมีบริการสาธารณะ  เช่น  ลานกีฬาทีมีเครืองเล่นของ
ทางเทศบาลจดัไวใ้หห้รือไม่  ถา้มี  ท่านใชบ้ริการหรือไม่,  มีบริการนาํดืมจากโครงการ S M L 
หรือไม่,  มีอาสาสมคัรประจาํชุมชนคอยใหค้วามรู้หรือคอยดูแลสิทธิทีท่านพึงไดรั้บจากทาง
เทศบาลหรือไม่  ฯลฯ 

 
  .   ลกัษะทีพกัอาศัย   
     บา้นทีท่านพกัอาศยัเป็นแบบใด  (บา้นเดียว / ทาวน์เฮา้ส์ / หอ้งแถว / บา้นเช่า / 
บา้นของตนเอง / บา้นของลูก / บา้นชนัเดียว / บา้นหลายชนั / บา้นปูน / บา้นไม)้ 
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     บา้นทีท่านพกัอาศยัมีสิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับผูสู้งอายหุรือไม่  (ราวจบั
ในหอ้งนาํ/ ทางลาดสาํหรับรถเขน็) 
 
ตอนท ี   สวัสดิการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 .  การเขา้ถึงสวสัดิการดา้นสุขภาพ 
  .   ท่านทราบหรือไม่วา่ภาครัฐไดจ้ดัสวสัดิการดา้นสุขภาพอะไรใหก้บัผูสู้งอายบุา้ง  
(เช่น การยกเวน้ค่ารักษาพยาบาลกรณี  บาทรักษาทุกโรค  สิทธิประกนัสงัคม  สิทธิขา้ราชการ
บาํนาญ ฯลฯ) 
  .   ท่านทราบหรือไม่วา่มีหน่วยงาน กลุ่ม ชมรม สมาคมใดบา้งทีจดักิจกรรมบริการ
ใหก้บัผูสู้งอาย ุ  ถา้ทราบมีกิจกรรมอะไรบา้ง 
  .   เวลามีข่าวสารหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทีเป็นประโยชนก์บัผูสู้งอาย ุ ท่านไดรั้บข่าวสาร
นีบา้งหรือไม่  แลว้ทราบไดอ้ยา่งไร (เพือน/ญาติ/ผูน้าํชุมชน/Facebook) 
 
 .  การได้รับสวสัดิการด้านสุขภาพ 
  .   ท่านไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นผูสู้งอายแุละไดรั้บเบียยงัชีพหรือไม่  
  .   ท่านเคยเขา้ร่วมกิจกรรมทีทางชุมชน/เทศบาลจดัขึนหรือไม่ กิจกรรมอะไรบา้ง 
  .   ทางชุมชน/เทศบาลมีการจดักิจกรรมใหก้บัผูสู้งอายใุนดา้นสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลหรือไม่ มีรูปแบบอยา่งไร (เคยเขา้ร่วมหรือไม่เพราะเหตุใด) 
  .   ทางชุมชน/เทศบาลมีการจดัตงักองทุนส่งเสริมสวสัดิการแก่ผูสู้งอายหุรือไม่  
อยา่งไรบา้ง 
  .   ทางชุมชน/เทศบาลมีการจดัรถรับ-ส่งในการเดินทาง เพืออาํนวยความสะดวกแก่
ผูสู้งอายหุรือไม่ ถา้มีจดัในลกัษณะใด 
  .   ทางชุมชน/เทศบาลมีการจดัทีพกัหรือเครืองนุ่งห่ม เครืองกนัหนาวแก่ผูสู้งอายทีุ
ยากไร้หรือไม่ ถา้มี ดาํเนินการในลกัษณะใด 
  .   ทางชุมชน/เทศบาลมีการส่งเสริมการออกกาํลงักาย จดัสถานทีออกกาํลงักาย จดั
ใหมี้งานกิจกรรมยามวา่ง เช่น การทศันศึกษาแหล่งธรรมชาติหรือศาสนสถานต่าง ๆ การจดั
กิจกรรมนนัทนาการ แก่ผูสู้งอายหุรือไม่  อยา่งไรบา้ง 
  .   ทางชุมชน/เทศบาลมีการสนบัสนุนใหจ้ดัตงัชมรมผูสู้งอายหุรือไม่ ในลกัษณะใด 
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 .  ความพงึพอใจต่อสวสัดิการด้านสุขภาพ 
3.1 ท่านพึงพอใจต่อเบียยงัชีพทีไดรั้บหรือไม่  หากไม่พอใจ ท่านตอ้งการใหเ้พิมเป็น

เท่าใด 
3.2 ท่านพึงพอใจในสิทธิการรักษาพยาบาลทีภาครัฐจดัใหห้รือไม่ในการใชสิ้ทธิบตัร

ทอง/สิทธิประกนัสงัคม/สิทธิขา้ราชการบาํนาญ 
  .3  ท่านพึงพอใจในการใหบ้ริการจากการสถานพยาบาลทีท่านใชสิ้ทธิหรือไม่   
 
 .  ความต้องการสวสัดิการด้านสุขภาพอนื ๆ  
  .   ท่านตอ้งการใหภ้าครัฐจดักิจกรรมหรือใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูสู้งอายใุนเรืองใด 
เช่น 
     จดัรถบริการรับ-ส่ง สาํหรับผูสู้งอายทีุไม่สะดวกหรือไม่สามารถไปรับการ
บริการดว้ยตนเองจากสถานพยาบาลหรือไม่  
     หน่วยบริการสาธารณสุขเคลือนทีในการตรวจเยยีมผูสู้งอายตุามบา้น 
     การใหเ้วชภณัฑย์า  
  .2  ท่านตอ้งการไดรั้บการดูแลจากสถานสงเคราะห์คนชราหรือไม่ (ในกรณีทีไม่มีคน
ดูแล) 
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แบบสัมภาษณ์ชุดท ี   
สําหรับหน่วยงานทีเกยีวข้อง  

 
คาํชีแจง 
 แบบสมัภาษณ์ฉบบันีจดัทาํขึนเพือใชใ้นการศึกษาคุณภาพชีวิตและความตอ้งการสนบัสนุน
สวสัดิการดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุในชุมชนสามตาํบล จงัหวดันครปฐม ซึงเป็นส่วนหนึงของ
วิทยานิพนธ์ของ นางสาวณัฏฐ์ชยธร เดชสิทธิบุลพร สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 
คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
ตอนท ี  ข้อมูลทวัไปของผู้สูงอายุ 

1. ชือผูใ้หส้ัมภาษณ์   
2. ตาํแหน่งงาน ( ผู้อาํนวยการกองฯ/  เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงาน) 
3. อายงุาน 
4. บทบาทหนา้ที  

 
ตอนท ี   สวสัดิการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 

1. ดา้นการรับขึนทะเบียน 
  ผูสู้งอายใุนเขตความรับผดิชอบของเทศบาลไดรั้บการขึนทะเบียนทงัหมดกีราย  

มีแนวโนม้เพมิขึนหรือลดลง    
2. ดา้นการดาํเนินการในการเบิกจ่ายเบียยงัชีพแก่ผูสู้งอาย ุ 

  การเบิกจ่ายเบียยงัชีพแก่ผูสู้งอายมีุปัญหาและอุปสรรคเรืองใด 
  มีนโยบายเพิมเบียยงัชีพหรือไม่ 

3. ดา้นการรับคาํร้องเพือขอรับเงินในการจดัการศพของผูสู้งอายตุามประเพณี  
  การรับคาํร้องเพือขอรับเงินในการจดัการศพของผูสู้งอายตุามประเพณี ปัญหาและ 

อุปสรรคเรืองใด 
   มีนโยบายเพิมเงินในการจดัการศพของผูสู้งอายหุรือไม่ 
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4. ดา้นการออกหน่วยเยยีมผูสู้งอายใุนชุมชนต่าง ๆ  
  ทางเทศบาลมีการออกหน่วยในการดูแลตรวจเยยีมผูสู้งอายหุรือไม่  อยา่งไร 

5. ทางเทศบาลมีการ จดักิจกรรม สาํหรับผูสู้งอายเุรืองใดบา้ง (รดนาํดาํหวัวนัสงกรานต ์ 
ขอพรปีใหม่ / มีพธีิเชิดชูเกียรติผูสู้งอายทีุกระทาํความดีแก่สงัคม  ฯลฯ) 

6. ทางเทศบาลมีปัญหาและอุปสรรคในการดูแลหรือการจดัสวสัดิการสาํหรับผูสู้งอาย ุ
อยา่งไรบา้ง  

7. ทางเทศบาลมีนโยบายและแนวทางในการแกปั้ญหา  ส่งเสริม  คุม้ครอง  ดูแลผูสู้งอาย ุ
อยา่งไรบา้ง 
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