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บทคัดยอ
 การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน

ความตองการบริการสุขภาพและเปรียบเทียบความตองการบริการสุขภาพของผูสูงอายุในเขตเทศบาล             

นครพิษณุโลก (โซน3) ตามตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา อาชีพแหลงรายไดและความเพียงพอของรายได     

กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก (โซน 3) ในป พ.ศ. 2558 จํานวน 361 คน        

ใชแบบสัมภาษณเปนเคร่ืองมือ วิเคราะหขอมูลโดยสถิติความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน       

คาทีแบบอิสระ และสถิติการทดสอบคาเอฟ ผลการวิจัยโดยสรุป พบวา เมื่อพิจารณาคะแนนความสามารถ

ในการปฏบิตักิจิวตัรประจาํวันโดยรวมของกลุมตวัอยางแลวสามารถจาํแนกประเภทของผูสงูอายุอยูในกลุมที ่1 

คือผูสูงอายุที่พึ่งตนเองได ชวยเหลือผูอื่น ชุมชนและสังคมได กลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการบริการ

สุขภาพทุกดานในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความตองการบริการสุขภาพของกลุมตัวอยางพบวา                 
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กลุมตัวอยางที่มีแหลงรายไดตางกัน มีความตองการบริการสุขภาพแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ     

ในขณะที่ความตองการบริการสุขภาพจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และความเพียงพอของรายได

ไมแตกตางกัน ดังน้ันในการจัดบริการสุขภาพแกผูสูงอายุ อาจตองพิจารณาใหเหมาะสมกับความสามารถ         

ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุเปนรายกรณี รวมท้ังพิจารณาใหเหมาะสมกับแหลงรายไดของ        

ผูสูงอายุแตละรายดวย

คําสําคัญ
 กิจวัตรประจําวัน   ความตองการ   บริการสุขภาพ   ผูสูงอายุ    พิษณุโลก

Abstract
 The purposes of this descriptive research were to examine abilities to perform daily             

activities, needs for the health services, and compare needs for the health services of elders in 

Phitsanulok municipality (zone 3)by sex, education levels, career, source of income, and the          

sufficiency of income. The samples were 361 elders aged 60 years and older living in Phitsanulok 

municipality, 2015.The interview was used to collected data. Data were analyzed using frequency, 

percentage, mean, standard deviation, t test, and F-test.The results of the study showed that when 

considering the abilities to perform daily activities of elders, the results of the study showed that 

most of elders were in the first group who were able to take care of themselves, as well as other 

people, communities, and society.The needs for health services in all dimensions of sample were 

at the high levels. The needs for health services of the elders with different source of income were 

significantly different, whereas the needs for health services of those with different sex, education 

levels, career, and the sufficiency of income were not different. Therefore, providing health care 

services for elders should consider if it is appropriate with their abilities to perform daily activities 

and also their sources of income. 
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บทนํา
 ผูสูงอายุ หมายถึง ผูที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป จากผลสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2557)  

พบวา ประเทศไทยมีแนวโนมของจํานวนและสัดสวนของผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วและตอเนื่อง                     

โดยผลการสํารวจพบวาในป พ.ศ. 2537 มีจํานวนผูสูงอายุคิดเปนรอยละ 6.8 ของประชากรท้ังประเทศ            
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และเพ่ิมขึน้เปนรอยละ 9.4 รอยละ 10.7 รอยละ 12.2 และรอยละ 14.9 ในป พ.ศ. 2545  พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2554 

และ พ.ศ. 2557 ตามลําดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาการกระจายตัวของผูสูงอายุตามเขตการปกครองหรือเขต                    

ทีอ่ยูอาศยัและภาค พบวาในป พ.ศ. 2557 ผูสงูอายอุาศยัอยูในเขตเทศบาลรอยละ 40.9 และนอกเขตเทศบาล

รอยละ 59.1 ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากการที่ประเทศไทยประสบผลสําเร็จในนโยบายดานประชากรและ              

การวางแผนครอบครัว ทําใหอัตราเกิดลดลงอยางตอเนื่อง รวมทั้งความกาวหนาทางการแพทย สาธารณสุข 

และเทคโนโลยี ทําใหประชากรมีอายุยืนยาวข้ึน สงผลใหโครงสรางประชากรของประเทศไทยเปลี่ยนแปลง    

ไปเปนโครงสรางแบบผูสูงอายุ หรืออาจกลาวไดวาประเทศไทยเปนประเทศหน่ึงในอาเซียนที่เขาสูการ              

เปนสังคมสูงวัย (Aging Society)

 กรมอนามัยสํานักสงเสริมสุขภาพ กลุมอนามัยผูสูงอายุ (2556) ไดทําการสํารวจภาวะสุขภาพของ    

ผูสูงอายุไทย ภายใตแผนงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการโดยไดสํารวจติดตามผลการดําเนินงาน     

การดูแลสุขภาพผูสูงอายุจํานวน 13,642 คน จาก 28 จังหวัด ซึ่งเปนตัวแทนครอบคลุม 12 เครือขายสุขภาพ/

ศูนยอนามัยเขต ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุไทยมีความเจ็บปวยดวยโรค/ปญหาสุขภาพดังตอไปนี้ คือ               

โรคความดันโลหิตสูง (รอยละ 41) โรคเบาหวาน (รอยละ 18) ขอเขาเสื่อม (รอยละ 9) เปนผูพิการ (รอยละ 6) 

โรคซึมเศรา (รอยละ 1) และผูปวยติดเตียง (รอยละ 1) ขณะที่มีเพียงรอยละ 5 เทานั้นที่ไดรับการตรวจวินิจฉัย

จากแพทยและไมมีโรค/ปญหาสุขภาพดังกลาว

 นอกจากนี้มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล (2558) ยังไดรายงานวาสถานการณการอยูอาศัยของผูสูงอายุที่เปนประเด็นทาทายคือ    

ผูสูงอายุที่อยูตามลําพังมีสัดสวนสูงขึ้น โดยพบวาในป พ.ศ. 2545 มีผูสูงอายุที่อยูตามลําพังคนเดียวเพียง     

รอยละ 6 และอยูตามลําพังกับคูสมรสรอยละ 16 แตในป พ.ศ. 2557 สัดสวนของผูสูงอายุที่อยูตามลําพัง        

คนเดยีวเพิม่ขึน้เปนเกอืบรอยละ 9 และอยูตามลาํพังกบัคูสมรสเพิม่ขึน้เปนรอยละ 19 และมผีูสงูอายุรอยละ 2 

อยูในสภาวะ “ตดิเตยีง” คอือยูในสภาพพิการไมสามารถชวยตวัเองได และรอยละ 19 อยูในสภาวะ “ตดิบาน” 

คือ มีปญหาการเคลื่อนไหว ไมสามารถออกจากบานไดโดยสะดวก ปญหาดานสุขภาพของผูสูงอายุที่สูง        

เปนอันดับแรก คือการเคลื่อนไหวรางกาย (รอยละ 58) รองลงไปไดแก ปญหาการไดยินหรือสื่อความหมาย 

(รอยละ 24) ดานการมองเห็น (รอยละ 19) ดานการเรียนรู (รอยละ 4) ดานจิตใจ (รอยละ 3) และสติปญญา 

(รอยละ 2) 

 ในสวนของจงัหวดัพษิณโุลก ซึง่ถอืเปนเมอืงศนูยกลางเศรษฐกิจของจังหวดัในเขตภาคเหนอืตอนลาง

พบวา มปีระชากรผูสงูอายอุยูกนัอยางหนาแนน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครพิษณโุลก มปีระชากรผูสงูอายุ

ถึง 13,517 คน จากจํานวนประชากรทั้งสิ้น 70,346 คน (เทศบาลนครพิษณุโลก, 2559) ทั้งนี้แมวาเทศบาล

นครพิษณุโลกจะดําเนินงานเพื่อพัฒนาสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุอยางตอเน่ือง แตจากการศึกษาวิจัยของ    

ศราวุฒิ บัณฑิตเมธาพงศ สุกิจ ขอเชื้อกลาง และ ธนัช กนกเทศ (2557) พบวาระดับความพึงพอใจตอการ      

จัดสวัสดิการผูสูงอายุ เขตเทศบาลนครพิษณุโลกยังอยูในระดับนอย และยังพบวา ผูสูงอายุสวนใหญ                     

มีโรคประจําตัว โดยบางรายมีถึง 2 โรค โรคที่พบมาก คือ เบาหวาน หัวใจ และไขขอ
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 ทั้งนี้ปญหาทั้งทางดานรางกายและจิตใจของผูสูงอายุไทยที่กลาวมาขางตน ทําใหหนวยงานรัฐบาล

ตระหนกัวาจากรปูแบบการเจ็บปวยของผูสงูอายทุีม่กีารเปลีย่นแปลงในลักษณะทีต่องการดแูลอยางตอเนือ่ง   

จากภาวะการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง  หนวยงานภาครัฐจําเปนตองมีการปฏิรูประบบสาธารณสุขเพื่อให          

กาวทันกับความตองการของผูสูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไป โดยตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการสุขภาพ

แบบองครวมท่ีครอบคลมุท้ังทางดานการสงเสริม ปองกัน รกัษาและฟนฟูสภาพ ในขณะเดยีวกันการคดักรอง

ผูสูงอายุแตละประเภทเพ่ือประเมินศักยภาพในการดูแลตนเองของกลุมคนเหลานี้ก็มีความจําเปนอยางยิ่ง

เพราะผูสูงอายุกลุมหนึ่งยังคงเปนบุคคลที่มีศักยภาพในการดูแลตนเองและผูอื่นไดเปนอยางดี ดังจะเห็น         

ไดจากปรัชญาของแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2564) ที่กลาววาผูสูงอายุไมใชบุคคล

ที่เปนภาระตอสังคม แตเปนบุคคลท่ีสามารถมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมไดและในขณะเดียวกันผูสูงอายุ    

ทีป่ระสบความทุกขยากตองไดรบัการดแูลชวยเหลอืจากครอบครัว สงัคม ชมุชนและรัฐอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2553) 

 ดงัน้ัน เพ่ือใหการดูแลและรับมือกับปญหาของผูสงูอายุทีจ่ะเกิดข้ึนและสงเสริมใหผูสงูอายุมคีณุภาพ

ชวีติทีด่ ีผูวจิยัในบทบาททีด่แูลรบัผดิชอบผูสงูอายุในเขตเทศบาลนครพษิณโุลก (โซน 3) ตาํบลในเมือง อาํเภอเมอืง 

จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประกอบไปดวยชุมชน 13 ชุมชน ไดแกชุมชนพันป ทามะปราง รวมใจมหานุภาพ                  

วดัจันทรตะวันออก บรมไตรโลกนารถ 21 พระยาสุพรรณ ดอีนิทรพฒันา อภิชาตบุตร รวมใจไมตรี  บงึพระจันทร 

40 สระแกว และขุนพิเรนทรเทพ จึงมีความสนใจสํารวจความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและ   

ความตองการทางดานการบริการสุขภาพของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก (โซน 3) เพื่อเปนขอมูล

เบื้องตนในการพัฒนาการจัดบริการสุขภาพใหสอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุตอไป

วัตถุประสงค 
 เพ่ือศึกษาความสามารถในการปฏบิตักิจิวัตรประจาํวัน ความตองการบรกิารสขุภาพและเปรยีบเทียบ

ความตองการบริการสุขภาพของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก (โซน3) ตามตัวแปร เพศ ระดับ             

การศึกษา รายได อาชีพ และแหลงรายได

สมมติฐานการวิจัย
 ผูสูงอายุที่มี เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ แหลงรายไดและความเพียงพอของรายไดที่แตกตางกัน      

มีความตองการบริการสุขภาพแตกตางกัน

วิธีการวิจัย
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการวิจัย ดังนี้ 

 1. ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูใน 13 ชุมชนใน    

เขตเทศบาลนครพิษณุโลก (โซน 3)  ในป พ.ศ. 2558 จํานวน 1,900 คน คํานวณจํานวนกลุมตัวอยางโดยใช   
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สตูรยามาเน (Yamane, 1973) กาํหนดความคลาดเคลือ่นไมเกนิรอยละ 5 และระดบัความเชือ่ม่ันทีร่อยละ 95  

ไดกลุมตัวอยางจํานวน331คน และเพ่ือปองกันการสูญหายของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยจึงเก็บขอมูลจาก                  

กลุมตัวอยางทั้งส้ิน 361 คน การเลือกตัวอยางในแตละชุมชนใชวิธีจับฉลาก แลวสุมเลือกตัวอยางผูสูงอายุ   

จากทะเบียนบานจนไดจํานวนตัวอยางตามที่กําหนด

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณ ซึ่งประกอบดวย 3 สวน ไดแก (1) ขอมูลทั่วไป  

ไดแก เพศ ระดบัการศกึษา อาชพี  แหลงทีม่าของรายได  และความเพยีงพอของรายไดและการมโีรคประจาํตวั  

(2) แบบประเมินความสามารถในการปฏบิตักิจิวตัรประจาํวนั วดัดวย Modified Barthel ADL Index ประกอบดวย 

ขอคําถาม 10 ขอ รวมคะแนนทุกขอ 0-20 คะแนนคะแนนที่อยูระหวาง 0 - 4 หมายถึงมีความสามารถใน      

การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดนอย  (ผูสูงอายุติดเตียง) คะแนนที่อยูระหวาง  5 – 11 หมายถึงมีความสามารถ

ในการปฏบิตักิจิวัตรประจําวันไดปานกลาง (ผูสงูอายุตดิบาน) และคะแนน 12 ขึน้ไปหมายถึงมีความสามารถ

ในการปฏบิตักิจิวตัรประจาํวนัไดดวยตนเอง (ผูสงูอายุตดิสงัคม)  (3) แบบประเมินความตองการของผูสงูอายุ

ตอบริการสุขภาพจํานวน 20 ขอคําถาม แบงเปน 4 ดาน ๆ  ละ 5 ขอ ไดแก   ความตองการดานสงเสริมสุขภาพ   

ความตองการดานการปองกนัโรค    ความตองการดานการรกัษาพยาบาล   และความตองการดานการฟนฟูสภาพ    

คําตอบแสดงระดับความตองการ ไดแก ตองการ (2 คะแนน) ไมแนใจ (1 คะแนน) ไมตองการ (0 คะแนน) 

คะแนนความตองการแตละดานอยูระหวาง 0-10 คะแนนโดยคะแนนท่ีอยูระหวาง 0  - 3 หมายถึงความตองการ

ของผูสูงอายุตอบริการสุขภาพในระดับนอยคะแนนที่อยูระหวาง 4 - 6 หมายถึงความตองการของผูสูงอายุ    

ตอบริการสุขภาพในระดับปานกลางและคะแนนท่ีอยูระหวาง 7 - 10 หมายถึงความตองการของผูสูงอายุ       

ตอบริการสุขภาพในระดับมาก

 3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยนําเคร่ืองมือไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ จํานวน 3 คน  ไดแก อาจารยพยาบาลดานผูสูงอายุ            

จาํนวน 3 คน จากนัน้นาํขอเสนอแนะทีไ่ดมาปรบัแกไขเครือ่งมอืกอนนาํไปใชตอไป จากนัน้ผูวจิยันาํเคร่ืองมอื

ที่ไดปรับแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิไปทดลองใชกับผูสูงอายุในชุมชนอื่นในเขตเทศบาล               

นครพิษณุโลก  จํานวน 30 คน  นําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาความเที่ยงโดยวิธีสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความสามารถ

ในการปฏิบตักิจิวตัรประจาํวนัเทากบั .94 และไดคาความเช่ือมัน่ของแบบประเมนิความตองการของผูสงูอายุ

ตอบริการสุขภาพ เทากับ .67

 4. การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเกบ็ขอมูลดวยตนเอง โดยการสัมภาษณ

กลุมตัวอยาง ตามขอคําถามในแบบสัมภาษณจนครบจํานวนที่ตองการ จากน้ันผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบ

ความถูกตอง และสมบูรณของแบบสัมภาษณ ไดแบบสัมภาษณที่สมบูรณทั้งสิ้น จํานวน 361 ฉบับ คิดเปน

รอยละ 100 กอนที่จะนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 
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 5. การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ

ทดสอบคาทีแบบอิสระ (Independent T-test) และสถิติการทดสอบคาเอฟ (F-test)

ผลการวิจัย
 1. สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง

         กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 77.6 มีอายุระหวาง 77-80 ป คิดเปนรอยละ 

57.6 มีสถานภาพเปนหมาย คิดเปนรอยละ 64.5 จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  คิดเปนรอยละ 

78.7 ไมไดประกอบอาชีพ คิดเปนรอยละ 79.5 มีแหลงท่ีมาของรายไดมาจากเบ้ียยังชีพผูสูงอายุมากท่ีสุด                     

คิดเปนรอยละ 38.5 มีรายไดพอใชมากที่สุด คิดเปนรอยละ 47.6 และสวนใหญมีโรคประจําตัวคือเบาหวาน/

ความดันโลหิตสูง คิดเปนรอยละ 92.8

 2. สวนที่ 2 ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของกลุมตัวอยาง

         เมือ่พจิารณาคะแนนความสามารถในการปฏิบตักิจิวตัรประจาํวนัโดยรวมของกลุมตวัอยางแลว

สามารถจําแนกประเภทของผูสูงอายุวาอยูในกลุมที่ 1 คือ กลุมที่สามารถพึ่งตนเองได และชวยเหลือผูอื่น 

ชุมชนและสังคมได ( X  = 15.65, S.D. = 2.87)

 3. สวนที่ 3 ความตองการบริการสุขภาพของกลุมตัวอยาง

ตารางที่ 1

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความตองการบริการสุขภาพของกลุมตัวอยางจําแนก            

ตามรายดาน

  

  

 9.69 1.18  
 8.55 2.69  

 7.99 2.49  
 7.36 3.18  

 

 จากตารางท่ี 1 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการบริการสุขภาพทุกดานในระดับมาก       

โดยดานที่มีความตองการบริการฯ สูงสุด คือ ดานการสงเสริมสุขภาพ ( X  = 9.69, S.D. = 1.18) รองลงมา 

คือดานการปองกันโรค ( X  = 8.55, S.D. = 2.69) ดานการรักษา ( X  = 7.99, S.D. = 2.49) และดาน       

การฟนฟูสมรรถภาพ ( X  = 7.36, S.D. = 3.18) ตามลําดับ 
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 4. สวนที่ 4 เปรียบเทียบความตองการบริการสุขภาพของกลุมตัวอยางตามเพศ                

ระดับการศึกษา รายได อาชีพ และแหลงรายได

ตารางที่ 2 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความตองการของผูสูงอายุตอบริการสุขภาพ จําแนกตามเพศ 

  

 

t p-value 

 
 

33.99 
33.49 

5.78 
5.89 

.678 .50 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ความตองการของผูสูงอายุตอบริการสุขภาพระหวางเพศหญิงกับเพศชาย       

ไมแตกตางกัน 

ตารางที่ 3 

ความตองการของผูสูงอายุตอบริการสุขภาพจําแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ แหลงรายไดและ

ความพอเพียงของรายได

 F p-value 

 
 

 
 

.71 

.35 
6.51 
.03 

.40 

.55 

.01 

.86 
 

 จากตารางที่ 3 พบวา ความตองการบริการสุขภาพของกลุมตัวอยางจําแนกตามแหลงรายไดมี        

ความแตกตางกนัอยางมนียัสําคัญทางสถติทิีร่ะดบั.01 ในขณะทีค่วามตองการบรกิารสขุภาพของกลุมตัวอยาง

จําแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และความเพียงพอของรายไดไมแตกตางกัน

อภิปรายผลการวิจัย
 1. ผลการวิจัยพบวา คะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันโดยรวมของ        

กลุมตัวอยางอยูในกลุมท่ี 1 คือ ผูสูงอายุที่พึ่งตนเองได ชวยเหลือผูอื่น ชุมชนและสังคมไดทั้งน้ี          

อาจเนือ่งมาจากกลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูสงูอายุตอนตนท่ียงัมีสขุภาพดซีึง่สอดคลองกับงานวจิยัของเฉลิมพล 

ทรัพยอุไรรัตน, อภิชาต ใจอารีย, และ สันติ ศรีสวนแตง (2557) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการทํา

กิจกรรมตางๆ ของผูสูงอายุในตําบลหวยขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบวา ผูสูงอายุสวนใหญ 

(รอยละ 93.10) สามารถดแูลตนเองในการทํากจิวตัรประจาํวนัไดรอยละ 4.60 สามารถปฏบิตักิจิวตัรประจาํวนั

ไดบางสวน และรอยละ 2.30 ไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ      
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อทุยั สดุสขุ (2552) ทีพ่บวาประมาณสองในหาของผูสงูอาย ุ(รอยละ 40.6) ในเขตเทศบาลเมอืงแพร ตาํบลในเวยีง 

อาํเภอเมอืง จงัหวัดแพรมคีวามสามารถในการประกอบกจิวัตรประจาํวันโดยสามารถชวยเหลอืตนเองไดบาง 

(รอยละ  2.4) มีภาวะพ่ึงพาตนองไมได (รอยละ 1.0)  ซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถนําไปใชสนับสนุนใน                        

การกําหนดนโยบาย และการวางแผนการจัดการทรัพยากรทางสาธารณสุขและทางสังคม ตลอดจนพัฒนา   

รูปแบบบริการใหบริการที่เหมาะสมกับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน

 2. สวนในดานความตองการบริการสุขภาพ ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมี       

ความตองการบริการสุขภาพทุกดานในระดับมาก โดยดานท่ีมีความตองการบริการฯ สูงสุด คือ        

ดานการสงเสริมสุขภาพ  รองลงมา คือดานการปองกันโรค ดานการรักษาพยาบาล และดาน            

การฟนฟสูภาพ ตามลําดบัซึง่สอดคลองกบัสมมตฐิานการวจิยั ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากกลุมผูสงูอายใุนเขตเมือง

สวนใหญเปนกลุมติดสังคมและไดรับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จึงมีความตองการสงเสริม   

สขุภาพทีจ่ะทําใหสขุภาพยนืยาวและตองการดแูลสุขภาพตวัเองใหมากท่ีสดุ สอดคลองกับงานวจิยัของชญานิศ 

ลอืวานิช, รตันา ลอืวานิช และ โสมรัตน บณัฑติเลศิรตัน (2554) ทีพ่บวา ผูสงูอายุ จงัหวดัภเูกต็ มคีวามตองการ

บริการสุขภาพเก่ียวกบัการสอนกิจกรรมนันทนาการ เชน การเตนรํา การออกกาํลงักายเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 

ทั้งน้ีเพ่ือไมใหตนเองจํากัดชีวิตอยูแตในบาน แตไดมีโอกาสพบปะสังสรรคกับบุคคลอื่นในสังคม ซึ่งสงผล        

ใหเกดิความรูสกึมคีณุคาในตนเองนัน่เอง และยงัสอดคลองกับงานวจิยัของ ผานติา พงษเศวต  (2551) ทีศ่กึษา

การเขาถึงบริการสุขภาพดานการรักษาพยาบาลของผูสูงอายุ อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีพบวา        

ความตองการบริการสุขภาพของผูสูงอายุในปจจุบันมีมากขึ้นตามภาวะของโรคและความเส่ือมถอยของ

รางกาย  ซึง่เปนปจจัยความตองการหรอืความจําเปนทางสขุภาพทีท่าํใหผูสงูอายุตองแสวงหาการเขาถึงบรกิาร

สุขภาพ การไดรับสวัสดิการการรักษาพยาบาลเชน บัตรประกันสุขภาพ  หรือสิทธิการเบิกตนสังกัดของ

ขาราชการ  เปนปจจัยภายนอกหรือปจจัยสนับสนุนที่ทําใหผูสูงอายุเขาถึงบริการสุขภาพไดงายและไมเสีย    

คาบริการพยาบาล  แตในอนาคตมีภาวะพ่ึงพิงมากข้ึน ผูสูงอายุมีศักยภาพในการชวยเหลือตัวเองนอยลง          

แมแตการเดินทางไปรบัเบีย้ยงัชพีดวยตัวเองทกุเดอืนกอ็าจไมสามารถไปดวยตวัเองได  อาจมภีาระงาน ภาระ

เล้ียงดูบุตรหลาน ภาระเศรษฐกิจ ภาระคาใชจายในการเดินทาง อุปสรรคจากสภาพรางกายผูสูงอายุและ     

การขาดผูดูแลยามเจ็บปวย ทําใหไมสามารถเขาถึงบริการสุขภาพตามที่ตองการได จึงตองการการบริการ

สขุภาพเชงิรกุมากข้ึน โดยผูสงูอายจุะตองไดรบัการบรกิารทัง้ 4 มติ ิคอื ดานสงเสริมสขุภาพ ดานการปองกันโรค 

ดานการรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ   

 3. เมื่อเปรียบเทียบความตองการบริการสุขภาพของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 

(โซน 3) ตามตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ แหลงรายได และความเพียงพอของรายได             

ผลการวิจยัพบวา ความตองการบริการสขุภาพของกลุมตัวอยางจาํแนกตามแหลงรายไดมคีวามแตกตางกัน

อยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .01 ในขณะทีค่วามตองการบรกิารสุขภาพของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 

ระดับการศกึษา อาชีพ และความเพยีงพอของรายไดไมแตกตางกันซึง่สอดคลองกับสมมตฐิานการวิจยับางสวน 

ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากการจัดบริการสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุทั้งในสวนของบริการดานสุขภาพอนามัยและ
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การบริการดานสังคมจะยังคงเนนการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุที่ประสบปญหาหรือตองการไดรับ            

ความชวยเหลือเปนหลักแตสําหรับผูสูงอายุชวงวัยตนซึ่งเปนผูสูงอายุสวนใหญในชุมชนยังไมปรากฎชัดเจน

วามีบริการใดบาง  อกีท้ังพบวาผูสงูอายสุวนใหญอยูบานตามลาํพัง  เน่ืองจากลกูหลานตองไปทาํงาน โดยเฉพาะ

ไปทํางานที่ตางถิ่นจึงไมมีเวลากลับมาดูแลผูสูงอายุ ซึ่งผูสูงอายุจะตองชวยเหลือตัวเองและชวยกันดูแล          

ในชมุชน สอดคลองกบัสดุารตัน สดุสมบรูณ (2557)  ทีก่ลาววา  การจัดสวสัดกิารสงัคมผูสงูอายไุทยยงัมีปญหา

และอุปสรรคหลายประการ เชน (1) ขาดการบูรณาการและขาดความตอเนื่อง ซึ่งหมายถึง การดําเนินงาน    

ดานสวัสดิการผูสูงอายุ มีการแยกสวนระหวางงานดานสุขภาพกับงานดานสังคม กระจายความรับผิดชอบ             

ตามหนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐ (2) ขาดการนํานโยบายสูการปฏิบัติอยางแทจริง (3) ความไมพรอมของ      

งบประมาณและการขาดแคลนบุคลากรทีม่คีวามรูความสามารถในดานผูสงูอายโุดยตรง และ (4) สวสัดกิารสงัคม    

ทีร่ฐัจัดใหกบัผูสงูอายยุงัไมเพียงพอกบัความตองการของผูสงูอาย ุไมสามารถตอบสนองปญหาไดอยางแทจริง

และไมครอบคลุมผูสูงอายุไดทั้งหมด

สรุป
 กลุมผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกสวนใหญอยูในประเภทท่ีสามารถชวยเหลือตนเองได       

พอสมควร ดังน้ันในการจัดกิจกรรมตางๆ ใหแกผูสูงอายุเหลาน้ีจําเปนตองมีการพิจารณาความสามารถใน

การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของกลุมผูสูงอายุดวย  ทั้งนี้เพื่อเปนการทรงไวซึ่งความมีคุณคาในตนเองของ           

ผูสูงอายุ และสงเสริมในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุนั่นเอง นอกจากน้ีผลการวิจัยยังพบวา                 

ผูสูงอายุมีความตองการบริการสุขภาพดานการสงเสริมสุขภาพสูงสุด ดังน้ันหนวยงานทางดานสาธารณสุข  

จงึควรจัดกิจกรรมท่ีเนนกิจกรรมดานสงเสรมิสุขภาพประจําป อาทเิชน อาจจดักิจกรรมสงเสรมิการออกกําลังกาย

หรือการน่ังสมาธิ เปนตนและประเด็นสุดทายผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุที่มีแหลงรายไดแตกตางกันมี           

ความตองการบริการสุขภาพแตกตางกัน ดงัน้ันหนวยงานท่ีเก่ียวของอาจจําเปนตองดูแลผูสงูอายุเปนรายกรณี 

โดยในบางรายที่มีปญหาในเรื่องรายได อาจจัดกิจกรรมเพื่อชวยผูสูงอายุสรางอาชีพ เปนตน สําหรับขอเสนอ

แนะในการวิจัยครั้งตอไปการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางที่อยูในโซนที่ 3 ของเขตเทศบาล

นครพิษณุโลกซึ่งอาจทําใหผลการววิจัยไมสามารถอางอิงไปยังประชากรกลุมผูสูงอายุทั้งหมดของเทศบาล

นครพิษณุโลก ดังน้ันในการศึกษาครั้งตอไปจึงควรขยายพ้ืนท่ีในการศึกษาใหครอบคลุมท้ัง 4 โซนของ                   

เขตเทศบาลนครพิษณุโลก นอกจากนี้อาจมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางการสงเสริมความสามารถใน          

การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกตอไป 

การพิทักษสิทธิ์ผูรวมวิจัย
 ผู เขารวมวิจัยทุกคนจะไดรับการความเคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษย โดยผูวิจัยไดชี้แจง

วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย  อธิบายขอคําถามและขอความเห็นชอบในการใชขอคําถาม

ของการวิจัยจากสมาชิกชุมชนเก็บรวบรวมขอมูลเฉพาะกลุมตัวอยางที่ยินยอมใหขอมูลโดยสมัครใจและ
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ตัวอยางสามารถออกจากการวิจัยไดทุกเวลาโดยไมมีผลกระทบใดๆ การวิจัยคร้ังน้ีจะนําเสนอผลการวิจัย       

ในภาพรวม โดยไมเปดเผยชื่อของผูวิจัย

กิตติกรรมประกาศ  ขอขอบคุณกลุมตัวอยางทุกคนที่ใหความรวมมือในการวิจัยเปนอยางดี
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