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54603734 : สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
คาํสาํคญั : แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติ/ผูสู้งอายทุีพกิาร 
 นันทิยา ใจเย็น  : แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุทีพิการในพืนทีของ
เทศบาลตาํบลท่าไม้ อําเภอท่ามะกา จังหวดักาญจนบุรี. อาจารยท์ีปรึกษาการคน้ควา้อิสระ  :                 
รองศาสตราจารย ์ดร.สุรเชษฐ ์ชิระมณี. 53 หนา้. 

  การวิจยัครังนีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พือ 1) ศึกษาสภาพความเป็นอยู่
ของผูสู้งอายทุีพิการในเขตเทศบาลตาํบลท่าไม ้อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี และ 2) ศึกษา
แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุทีพิการในเขตเทศบาลตาํบลท่าไม้ อาํเภอท่ามะกา 
จงัหวดักาญจนบุรี เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึงโครงสร้างเพือให้ได้
ขอ้มูลในประเด็นทีสนใจ   
  ผลการศึกษาพบว่า ผูสู้งอายทุีพิการส่วนใหญ่จะอยูก่นัแบบครอบครัวใหญ่ จะมีคนใน
ครอบครัวคอยดูแลในดา้นปัจจยัสี ไดแ้ก่ อาหาร เครืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และทีอยูอ่าศยั และจะใช้
เวลาในแต่ละวนัอยูก่บัครอบครัวมากกวา่เขา้ไปมีส่วนร่วมในชุมชนหรือออกไปใชบ้ริการดา้นต่างๆ 
จากหน่วยงานภาครัฐ ซึงหน่วยงานภาครัฐทีไปใชบ้ริการมากทีสุดคือ โรงพยาบาล รองลงมาคือ 
เทศบาล เพราะผูสู้งอายทุีพกิารส่วนใหญ่จะดูแลรักษาสุขภาพตามแพทยส์ัง เช่น การควบคุมอาหาร 
การทานยาสมําเสมอ และการไปพบแพทยต์ามนัด เนืองจากป่วยเป็นโรคเรือรัง บางรายมีโรค
ประจาํตวัมากกวา่  โรค รายไดห้ลกัของผูสู้งอายทุีพิการมาจากการไดรั้บเบียสงเคราะห์เพือการยงั
ชีพผูสู้งอายแุละเบียความพกิารจากเทศบาล  
  แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุทีพิการในพืนทีตาํบลท่าไม้ อาํเภอท่ามะกา 
จงัหวดักาญจนบุรี คือ ) การสร้างนโยบายสาธารณะในดา้นการดูแลรักษาสุขภาพเบืองตน้ด้วย
ตนเองแก่ผูสู้งอายทุีพกิาร ) การส่งเสริมสถาบนัครอบครัวในการจดักิจกรรมร่วมกนั และ ) การ
ดาํเนินงานในการดูแลและช่วยเหลือผูสู้งอายทุีพิการระหว่างกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐาน 
(อสม.) ตาํบล ท่าไม ้เจา้หน้าทีสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลท่าไม้ และผูบ้ริหาร
เทศบาลตาํบลท่าไม ้
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54603734 : MAJOR : PUBLIC ADMINISTRATION 
KEY WORD : DEVELOPMENT GUIDELINES THE LIFE QUALITY/ELDERLY WITH DISABILITIES 
 NANTIYA JAIYEN : DEVELOPMENT GUIDELINES THE LIFE QUALITY OF 
ELDERLY WITH DISABILITIES IN THAMAI SUBDISTRICT MUNICIPALITY, THAMAKA 
DISTRICT, KANCHANABURI PROVINCE. INDEPENDENT ADVISOR : ASST. PROF. Dr. 
SURACHET CHIRAMANEE, Ph. D. 53 pp. 
  This research is a qualitative research aiming to 1) Study the living conditions of 
elderly with disabilities in thamai subdistrict municipality, thamaka district, kanchanaburi 
province. and 2) Study the development guidelines the life quality of elderly with disabilities in 
thamai subdistrict municipality, thamaka district, kanchanaburi province. The methodology of 
data collection using in this study is a semi-structured in-depth interviews with disputation on 
important issues.   
  The results showed that The elderly, the disabled, most are a big family. Have a 
family to take care of the four factors, including food, clothing, medicine and shelter. And take 
time each day with the family, rather than being involved in the community, or to use other 
related services. From government agencies The government is to use the most is the 
hospital, followed by the municipality. For the elderly, the disabled, mainly to health care, such 
as prescribing a diet. The drug consistently And a doctor's appointment. Due to chronic 
diseases Some patients had more than one chronic disease. The main income of the elderly, 
the disabled came from receiving a premium assistance for the elderly and disability 
allowance from the municipality. 
  Development guidelines the life quality of elderly with disabilities in thamai 
subdistrict municipality, thamaka district, kanchanaburi province are: 1) Shaping public policy 
in the field of primary health care to the elderly, the disabled themselves. 2) To encourage 
families to do activities together. And 3) Implementation of care and support for elderly, 
disabled and health care volunteers in thamai subdistrict, Officers' Federation in thamai 
subdistrict, and The municipal administration of thamai subdistrict municipality.   
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