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บทที 1 

บทนํา 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
ความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์การแพทยท์าํใหม้นุษยมี์โอกาสอยูร่อดมากกว่าเก่า คน

มีชีวติรอดถึงวยัเจริญพนัธุม์ากขึนและมีอายยุนืยาวขึน ทาํใหป้ระชากรในแต่ละประเทศเพิมมากขึน 
(สุพตัรา สุภาพ, 2540: 101) ในโลกนีประชากรสูงอายแุมว้่าจะมีน้อยกว่าประชากรเด็ก แต่ก็มีอตัรา
เพิมทีสูงกว่า ในปี พ.ศ. 2551 มีประชากรสูงอายุ 580 ลา้นคน หรือประมาณร้อยละ 10 ของ
ประชากรทงัหมด และในปี พ.ศ. 2593 คาดการณ์ว่าจะมีประชากรสูงอาย ุ 2,000 ลา้นคน ซึงจะ
มากกว่าประชากรเด็ก ประชากรสูงอายุมีอตัราเพิมมากขึน โดยเฉพาะในประเทศกาํลงัพฒันามี
ประชากรสูงอายถึุงร้อยละ 53 ของประชากรทงัหมด อาศยัอยูใ่นทวีปเอเชีย และในปี พ.ศ. 2593
คาดการณ์วา่จะมีประชากรสูงอายเุพมิถึงร้อยละ 63 ของประชากรทงัหมด 

ประเทศไทยมีจาํนวนประชากรสูงอายใุนปี พ.ศ. 2553 จาํนวน 7,639,000 คน มีแนวโน้ม
เพิมขึนเช่นเดียวกัน การศึกษาสถานการณ์ผูสู้งอายขุองประเทศไทย และการคาดประมาณการ
เปลียนแปลงในขนาดและสัดส่วนของประชากรสูงอายใุนอนาคตชีชดัว่า ปัจจุบนัประเทศไทยมี
จาํนวนและสดัส่วนของประชากรสูงอายใุนระดบัสูงกว่าในอดีตอยา่งชดัเจน ถึงแมว้่าสัดส่วนและ
ขนาดของประชากรสูงอายใุนปัจจุบนัจะยงัไม่สูงและใหญ่มากนัก แต่ในอนาคตไม่ไกลอีกเพียง    
10 ปีขา้งหนา้ประเทศไทยจะไดชื้อว่าเป็นสังคมผูสู้งอาย ุจากการนิยามขององคก์ารสหประชาชาติ
คือ มีประชากรสูงอายรุ้อยละ 10 ในอีก 20 ปีขา้งหนา้ ประชากรสูงอายจุะเพมิขึนเป็น 13 ลา้นคน คิด
เป็นร้อยละ17.1 ของประชากรทงัหมด และในอีก 50 ปีขา้งหน้า จาํนวนผูสู้งอายจุะเพิมขึนเป็น      
22 ลา้นคน (ประมาณ 4 เท่าของปัจจุบนั) คิดเป็นร้อยละ 27.1 หรือเกือบหนึงในสามของประชากร
ทงัหมดในเวลานนั (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2553: 19) 
 การเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทงัทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการขยายตวัของ
เมืองและการเกิดระบบสังคมอุตสาหกรรมสมยัใหม่ (New Industrialized Countries: NICS) เป็น
สาเหตุทีสาํคญั ทาํใหบ้ทบาทของครอบครัวในการดูแลผูสู้งอายลุดลง การยา้ยถินจากเขตชนบทเขา้
สู่เมืองของคนวยัหนุ่มสาว ส่งผลให้ผูสู้งอายใุนเขตชนบทถูกทอดทิงและเกิดผลกระทบดา้นจิตใจ 
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ขณะเดียวกันผูสู้งอายใุนเขตเมืองก็มีสภาพไม่แตกต่างจากผูสู้งอายใุนเขตชนบท เพราะผูสู้งอายุ
เหล่านีมกัถูกทอดทิงอยูบ่า้นตามลาํพงั เนืองจากสมาชิกในครอบครัวตอ้งออกไปทาํงานนอกบา้น 
ซึงแบบแผนการหมุนเวียนของการอยูอ่าศยัก่อให้เกิดโครงสร้างครอบครัวทีหลากหลาย ประเทศ
ไทยมีครอบครัวเดียวในสดัส่วนทีสูงกว่าครอบครัวขยาย ทงันีเนืองจากรูปแบบของครอบครัวไทย
ผนัแปรไปตามชีวติครอบครัว (บรรลุ ศิริพานิช, : ) 
 ประชากรสูงอายจุดัว่าเป็นกลุ่มทีเสียงต่อการเกิดปัญหาดา้นสุขภาพ ซึงโดยมากเป็นโรค
เรือรังทีเกิดจากการเสือมของอวยัวะต่างๆ ไม่วา่จะเป็น โรคความดนัโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคขอ้ โรคกระดูก โรคสมองเสือม เป็นตน้ โรคเหล่านี ยอ่ม
ส่งผลใหป้ระชากรสูงอายมีุภาวะทุพพลภาพ ไม่สามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัไดด้ว้ยตนเอง ทงันี 
ภาวะทุพพลภาพจะพบมากยงิขึนและมีความรุนแรงมากขึนเมืออายเุพิมสูงขึน ประชากรสูงอายจึุง
ตอ้งการความช่วยเหลือจากผูอื้นในการใช้ชีวิตประจาํวนัทีแตกต่างกันออกไป ตามระดับความ
รุนแรงของภาวะทุพพลภาพ (มหาวทิยาลยัมหิดล, สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม, : 15) ทาํให้
อตัราการมีคนพกิารจากวยัสูงอายเุพมิมากขึน ปัญหานีจะทวีความรุนแรง เป็นปัญหาและภาระของ
คนรุ่นหลงั เป็นปัญหาครอบครัวในอีก 10–20 ปีขา้งหนา้หากไม่มีมาตรการรองรับปัญหาดงักล่าว 
 เทศบาลตาํบลท่าไม ้เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ซึงมีหน้าทีในการดาํเนินการบริหาร
และพฒันาตาํบลในทุกๆ ดา้นของประชาชน ทงัในส่วนของการพฒันาคุณภาพชีวติ สภาพเศรษฐกิจ 
สงัคม และความเป็นอยูข่องประชาชนในทอ้งถิน ให้มีความอยูดี่กินดี ซึงในส่วนของหลกัการของ
การจดัรูปแบบการปกครองส่วนทอ้งถินนนั มีเหตุผลสาํคญัประการหนึงคือ เพือให้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน ได้ดาํเนินการจดักิจกรรมด้วยตนเอง เพือช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ถือเป็นการ
ปฏิบติังานทีตรงกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการของประชาชนในพืนทีมากทีสุด ทาํให้บทบาท
หนึงของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินคือ การกาํหนดนโยบายในการพฒันาองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถินใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ีไดก้าํหนดไว ้
 ดว้ยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ิจยัในฐานะบุคลากรของเทศบาลตาํบลท่าไม ้จึงมีความสนใจทีจะ
ศึกษา แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติของผูสู้งอายทุีพิการในพืนทีของเทศบาลตาํบลท่าไม ้เพือนาํ
ผลการศึกษาทีได้ไปเป็นแนวทางในการพฒันาการดําเนินงานของเทศบาลตาํบลท่าไม้ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยงิขึน และสามารถรองรับปัญหาการเปลียนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคต
ได ้

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพือศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของผูสู้งอายทุีพิการในเขตเทศบาลตาํบลท่าไม้ อาํเภอ     
ท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 
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 2.2 เพือศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุทีพิการในเขตเทศบาลตาํบล     
ท่าไม ้อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตในการวจิยั ดงันี 
 .  ขอบเขตดา้นประชากร กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัทีใชใ้นการศึกษาครังนี ไดแ้ก่ 
      . .  ผูสู้งอายทุีมีอายตุงัแต่ 60 ปีขึนไป ทงัเพศหญิงและชาย ทีมีบตัรประจาํตวัคนพิการ 
ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิารแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และมีภูมิลาํเนาอยู่
ในตาํบลท่าไม ้อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี จาํนวน 30 ราย 
      . .  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ตาํบลท่าไม้ ทีทาํงานเกียวกับการดูแล
ผูสู้งอายทุีพกิาร จาํนวน 10 ราย 
      3.1.3 เจา้หน้าทีสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลท่าไม ้ทีทาํงานเกียวกับ
การดูแลผูสู้งอายทุีพกิาร จาํนวน 2 ราย 
      . .  ผูบ้ริหารของเทศบาลตาํบลท่าไม ้จาํนวน 3 ราย ประกอบดว้ย นายกเทศมนตรีรอง
นายกเทศมนตรี ลาํดบั 1 และ รองนายกเทศมนตรี ลาํดบั 2 
 .  ขอบเขตดา้นเนือหา ผูว้จิยักาํหนดขอบเขตดา้นเนือหาโดยศึกษาสภาพความเป็นอยูข่อง
ผูสู้งอายทุีพกิาร จาํนวน  ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสังคม
เพือให้ทราบถึงแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายทุีพิการในเขตเทศบาลตาํบลท่าไม ้อาํเภอ   
ท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 
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บทที 2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

การวิจยัครังนีเป็นการศึกษา แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายทุีพิการในเขต
เทศบาลตาํบลท่าไม ้อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ซึงเป็นการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ได้ทาํการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารทีเกียวขอ้งสําหรับเป็นแนวทางดาํเนินงาน 
ดงันี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัผูสู้งอาย ุ

 2. ความรู้ทวัไปเกียวกบัคนพกิาร 

 3. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัความหมายของคุณภาพชีวติ 

 4. แนวคิดเกียวกบัความหมายของการพฒันา 
 5. ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาเทศบาลตาํบลท่าไม ้(พ.ศ. - ) 
 6. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 7. กรอบแนวคิดของการวจิยั 

1. แนวคดิและทฤษฎีเกียวกับผู้สูงอายุ 
 ลกัษณะทางสงัคมเศรษฐกิจของประชากรผูสู้งอายมีุลกัษณะต่างๆ กนั ปัจจุบนัประเทศไทย
มีจาํนวนครอบครัวประมาณ 18.3 ลา้นครอบครัว แบ่งเป็น ครอบครัวเดียว ร้อยละ 53.9 ครอบครัว
ขยายร้อยละ 34.5 อยูค่นเดียวร้อยละ 11.2 อยูก่บัคนทีไม่ใช่ญาติร้อยละ 0.6 (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 

2551: 1) โดยมีแนวโนม้วา่ครอบครัวเดียวและคนทีอยูค่นเดียวมีจาํนวนมากขึน ในขณะทีครอบครัว
ขยายมีแนวโนม้ลดลง 

 ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่เกือบร้อยละ  อยูใ่นครัวเรือนขยายทีมีสามรุ่นอายคุน คือ ผูสู้งอาย ุลูก 
และหลาน และอีกร้อยละ 30 อยูใ่นครัวเรือน  รุ่นอาย ุคือ ผูสู้งอายกุบัลูก ดงันันโดยรวมแลว้กว่า
ร้อยละ  ของผูสู้งอายใุนปัจจุบนัอาศยัอยูใ่นครอบครัวขยายและ ร้อยละ 20 ทีเป็นครอบครัวเดียวก็
จะมีบา้นของลูกหลานอยูใ่กลก้นั (กุศล สุนทรธาดา, 2552: 3) ผูสู้งอายใุนปัจจุบนัมีบุตรมากเพราะ
เคยอยูใ่นวยัเจริญพนัธุ์ทีสูง โดยมีบุตรเฉลีย  คน แต่สําหรับผูสู้งอายุในอนาคตจาํนวนเฉลียของ
บุตรจะลดลง เป็น  คน ดงันันโอกาสการเป็นครอบครัวขยายในอนาคตจะลดลงและมีแนวโน้มที
ผูสู้งอายุจะอยู่ในลักษณะครอบครัวเดียวสูงขึน ในขณะเดียวกันการเกือกูลภายในครอบครัวใน   
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ลกัษณะปัจจุบนัจะลดลง และแมจ้ะมีการเปลียนแปลงรูปแบบการเกือกูลในครอบครัว แต่ครอบครัว
จะยงัเป็นแหล่งเกือหนุนทีสําคญัและชุมชนจะมีบทบาทมากขึน จากการประมาณการพบว่ามี
ผูสู้งอายรุ้อยละ . - . ทีไม่ไดรั้บการดูแลจากครอบครัวและมีผูสู้งอายปุระมาณ . - .  แสนคน ที
ตอ้งการความช่วยเหลือ เนืองจากอยู่ในภาวะยากจน ในอนาคตน่าจะยากจนอยู่ต่อไปถ้าไม่มีการ
ดาํเนินการทีเหมาะสม ผูสู้งอายทุีมีคู่สมรสจะมีรายไดแ้ละสถานภาพเศรษฐกิจดีทีสุด ในขณะทีหญิง
ทีไม่มีคู่สมรส เช่น ม่าย โสด หยา่ร้าง มีสถานภาพทางเศรษฐกิจตาํทีสุด หนึงในสามของผูสู้งอายใุน
ปัจจุบันมีรายได้ไม่เพียงพอ บุตรเป็นแหล่งรายได้และการเกือหนุนทีสําคญัทีสุดของผูสู้งอาย ุ
ในทางกลับกนัผูสู้งอายุก็เป็นฝ่ายให้การเกือหนุนแก่ครอบครัวและบุตรหลานในระดับสูง โดย   
ร้อยละ  ของบา้นทีอาศยัเป็นของผูสู้งอายหุรือร่วมเป็นเจา้ของกบับุตรหลาน 

 นอกเหนือจากการทาํงาน เพือเลียงตนเองและครอบครัวบางส่วนแล้วผูสู้งอายยุงัเกือกูล
ครอบครัวในการช่วยทาํกิจกรรมต่างๆ ในบา้น โดยส่วนมากจะเป็นผูสู้งอายหุญิง เมือเทียบกบัดา้น
การทาํงานกบัประเทศทีพฒันาแลว้ผูสู้งอายมีุการทาํงานทีค่อนขา้งสูงโดยราวหนึงในสามยงัทาํงาน
เพอืรายได ้

 สถานการณ์ผู้สูงอายุ 
 โครงสร้างประชากรทีกาํลงัมีการเปลียนแปลงอยา่งต่อเนืองเขา้สู่ "สังคมผูสู้งอาย"ุ (Aging 

Society) เนืองจากประชากรโลกมีแนวโน้มเพิมขึนอยา่งต่อเนือง จาก 6,070.6 ลา้นคนในปี 2543 

เป็น 7,851.4 ลา้นคนในอีก 25 ปีขา้งหนา้คือ ในปี 2568 ในขณะทีโครงสร้างของประชากรโลกและ
ประชากรไทยมีการเปลียนแปลงทีคลา้ยคลึงกนั โดยประชากรไทยก็มีแนวโน้มเพิมขึนเช่นเดียวกนั
จาก 62.2 ลา้นคนในปี 2543 เป็น 72.3 ลา้นคนในปี 2568 โดยทีประชากรวยัสูงอายุ (อาย ุ 60 ปี      
ขึนไป) มีสัดส่วนเพิมขึนในอตัราร้อยละ 10.0 ในปี 2543 เป็นร้อยละ 15.0 ในปี 2568 ในขณะที
ประชากรวยัเด็ก (อาย ุ0-14 ปี) มีจาํนวนลดลงจากร้อยละ 30.1 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 24.2 ในปี 

2568 แสดงใหเ้ห็นวา่ โครงสร้างของประชากรกาํลงัเปลียนจากโครงสร้างประชากรวยัเด็กในอดีต
เป็นประชากรวยัสูงอายุ หรือสังคมผูสู้งอายใุนอนาคต (สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ, 2550: 1) 

 ประเทศไทย มีแนวโน้มกา้วสู่สังคมผูสู้งอายใุนเวลาทีรวดเร็วเมือเปรียบเทียบกบัประเทศ
อืน ดงันนัประเทศไทยจึงไดก้าํหนดนโยบายระดบัชาติ และมีพระราชบญัญตัิผูสู้งอายทุีใชคุ้ม้ครอง
ประชากรกลุ่มนีโดยตรงควบคู่ไปกบัการพฒันาทีเน้นคุณภาพของคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา 
น่าจะทาํใหส้งัคมไทยในอนาคตเป็น สงัคมผูสู้งอายทุีมีคุณภาพ (ศรีประภา ลุนละวงศ,์ 2555: 1) 
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 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที 2 (พ.ศ.2545-2564) 
 ในปัจจุบนัจาํนวนผูสู้งอายแุละสัดส่วนผูสู้งอายขุองประเทศไทยเพิมขึนในอตัราทีรวดเร็ว   

อนัจะมีผลต่อสภาพทางสงัคม สภาวะเศรษฐกิจและการจา้งงาน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรทาง
สุขภาพและสงัคมของประเทศอยา่งต่อเนืองในระยะยาว การกาํหนดแผนระยะยาวทีเหมาะสมและ
เป็นรูปธรรมสาํหรับการเปลียนและพฒันา จึงเป็นทีตระหนักทงัของรัฐและประชาคมต่างๆ ว่ามี
ความสาํคญัในลาํดบัตน้ ยงิไปกว่านนั การศึกษาวิจยัต่อเนืองการติดตามประเมินผล การปรับปรุง
แผนระยะยาวด้านผูสู้งอายุเป็นระยะ  มีความจาํเป็นเช่นเดียวกัน นอกจากนีรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ไดร้ะบุในมาตรา 54 และมาตรา 80 ถึงภารกิจทีจะตอ้งมีต่อประชากร
สูงอาย ุและปี พ.ศ. 2542 ไดมี้การจดัทาํปฏิญาณผูสู้งอายไุทยขึนอนัเป็นภารกิจทีสังคมและรัฐพึงมี
ต่อผูสู้งอาย ุโดยมีสาระสาํคญั 9 ประการ ซึงจากเหตุผลขา้งตน้เป็นไปเพือให้ถึงเป้าหมายแห่งความ
มนัคงของสงัคม แผนดงักล่าวนีมีวสิยัทศัน์ "ผูสู้งอายเุป็นหลกัชยัของสงัคม" โดยประชากรผูสู้งอายุ
ทีมีสถานภาพดี สุขภาพดีทงักายและจิต ครอบครัวอบอุ่นมีสังคมทีดี มีหลกัประกนัทีมนัคง ไดรั้บ
สวสัดิการและการบริการทีเหมาะสมอยูอ่ยา่งมีคุณค่า มีศกัดิศรีพงึตนเองได้ มีส่วนร่วม มีโอกาส
เขา้ถึงขอ้มูลและข่าวสารอยา่งต่อเนือง การสร้างหลักประกนัในวยัสูงอายเุป็นกระบวนการสร้าง
ความมนัคงใหแ้ก่สงัคมผูสู้งอายมีุคุณค่าและศกัยภาพ สมควรไดรั้บการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วน
ร่วมอนัเป็นประโยชน์ต่อสงัคม (สาํนกัส่งเสริมและพทิกัษผ์ูสู้งอาย,ุ 2555: 13) 

แผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัที 2 (พ.ศ.2545-2564) มีวตัถุประสงค ์ดงันี 

. เพือสร้างจิตสาํนึกให้คนในสังคมตระหนักถึงผูสู้งอายใุนฐานะบุคคลทีมีประโยชน์ต่อ
สงัคม 

2. เพอืใหป้ระชากรทุกคนตระหนักถึงความสาํคญัของการเตรียมการและมีการเตรียมการ
เขา้สู่การเป็นผูสู้งอายทุีมีคุณภาพ 

3. เพอืใหผู้สู้งอายดุาํรงชีวติอยา่งมีศกัดิศรี พงึตนเองได ้มีคุณภาพชีวติและมีหลกัประกนั 

4. เพอืใหป้ระชาชน ครอบครัว ชุมชน องคก์รภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในภารกิจดา้น
ผูสู้งอาย ุ

5. เพอืใหมี้กรอบและแนวทางปฏิบติัสาํหรับส่วนต่างๆ ในสังคม ทงัภาคประชาชน ชุมชน 

องคก์รภาครัฐและเอกชนทีปฏิบติังานเกียวกบัผูสู้งอายไุดป้ฏิบติังานอยา่งประสานและสอดคลอ้ง
กนั 

 แผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัที 2 (พ.ศ.2545-2564) จดัแบ่งเป็น 5 ยทุธศาสตร์ ดงันี 

. ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพือวัยสูงอายุทีมี คุณภาพ
ประกอบดว้ย 3 มาตรการหลกั 
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     .  มาตรการหลกัประกนัดา้นรายไดเ้พอืวยัสูงอาย ุ

     1.2 มาตรการการใหก้ารศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

     1.3 มาตรการการปลุกจิตสํานึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิศรีของ
ผูสู้งอาย ุ

 . ยทุธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมผูสู้งอาย ุประกอบดว้ย 6 มาตรการหลกั 

     .  มาตรการส่งเสริมความรู้ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนั ดูแลตนเองเบืองตน้ 

     .  มาตรการส่งเสริมการอยูร่่วมกนัและสร้างความเขม้แขง็ขององคก์รผูสู้งอาย ุ

     2.3 มาตรการส่งเสริมดา้นการทาํงานและการหารายไดข้องผูสู้งอาย ุ

     2.4 มาตรการสนบัสนุนผูสู้งอายทุีมีศกัยภาพ 

     2.5 มาตรการส่งเสริมสนบัสนุนสือทุกประเภทให้มีรายการเพือผูสู้งอายุ และสนับสนุน
ใหผู้สู้งอายไุดรั้บความรู้และสามารถเขา้ถึงข่าวสารและสือ 

     2.6 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูสู้งอายุมีทีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที
เหมาะสมและปลอดภยั 

3. ยทุธศาสตร์ดา้นระบบคุม้ครองทางสงัคมสาํหรับผูสู้งอาย ุประกอบดว้ย 4 มาตรการหลกั 

      .  มาตรการคุม้ครองดา้นรายได ้

     3.2 มาตรการหลกัประกนัดา้นคุณภาพ 

     3.3 มาตรการดา้นครอบครัว ผูดู้แล และการคุม้ครอง 

     3.4 มาตรการระบบบริการและเครือข่ายการเกือหนุน 

4. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการเพือการพฒันางานดา้นผูสู้งอายรุะดับชาติและการ
พฒันาบุคลากรดา้นผูสู้งอาย ุประกอบดว้ย 2 มาตรการหลกั 

     4.1 มาตรการการบริหารจดัการเพอืการพฒันางานดา้นผูสู้งอายรุะดบัชาติ 

     4.2 มาตรการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรดา้นผูสู้งอาย ุ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการประมวลและพฒันาองค์ความรู้ด้านผูสู้งอายุและการติดตาม
ประเมินผลการดาํเนินการ ตามแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ประกอบดว้ย 4 มาตรการหลกั 

     .  มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานวิจยัดาํเนินการประมวล และพฒันา 
องคค์วามรู้ดา้นผูสู้งอายทุีจาํเป็นสําหรับการกาํหนดนโยบาย และการพฒันาการบริการหรือการ
ดาํเนินการทีเป็นประโยชน์แก่ผูสู้งอาย ุ

     5.2 มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจยัด้านผูสู้งอายุ โดยเฉพาะทีเป็น
ประโยชน์ต่อการกาํหนดนโยบาย การพฒันาการบริการและการส่งเสริมให้ผูสู้งอายุสามารถ
ดาํรงชีวติอยูใ่นสงัคมอยา่งเหมาะสม 
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     5.3 มาตรการดาํเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนผูสู้งอายุ
แห่งชาติทีมีมาตรฐานอยา่งต่อเนือง 

     5.4 มาตรการพฒันาระบบขอ้มูลทางด้านผูสู้งอายใุห้เป็นระบบและทนัสมัยโดยดชันี
รวมของยทุธศาสตร์ พจิารณาจากดชันีต่อไปนี 

          5.4.1 อายคุาดหวงัทียงัดูแลตนเองได ้เป้าหมายเพมิขึนอยา่งต่อเนือง 

          5.4.2 สดัส่วนอายคุาดหวงัทียงัดูแลตนเองไดต่้ออายคุาดหวงั เป้าหมายมีสัดส่วนไม่
ลดลง 

          5.4.3 ดชันีคุณภาพภาวะประชากรสูงอาย ุ

ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย ปี 2542 (กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามยั สาํนักส่งเสริมสุขภาพ, 

2547: 1) มีรายละเอียด ดงันี 

1. ผูสู้งอายตุอ้งไดรั้บปัจจยัพืนฐานในการดาํรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและศกัดิศรี ได้รับการ
พิทกัษ์และคุ้มครองให้พน้จากการถูกทอดทิงและละเมิดสิทธิ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
โดยเฉพาะผูสู้งอายทุีไม่สามารถพงึตนเองหรือครอบครัวไดแ้ละผูพ้กิารทีสูงอาย ุ

. ผูสู้งอายคุวรไดอ้ยูก่บัครอบครัว โดยไดรั้บความรัก ความเขา้ใจ ความเอืออาทร การดูแล
เอาใจใส่ การยอมรับบทบาทของกนัและกนัระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพือให้เกิดความสัมพนัธ์
อนัดีในการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 

3. ผูสู้งอายคุวรไดรั้บโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของตนอยา่งต่อเนือง
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทางสังคมอันเป็นประโยชน์ในการดํารงชีวิต เข้าถึงความ
เปลียนแปลงของสงัคมรอบดา้นเพอืสามารถปรับบทบาทของตนใหส้มวยั 

4. ผูสู้งอายุควรได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้สังคม มีโอกาสได้ทาํงานที
เหมาะสมกบัวยัตามความสมคัรใจ โดยไดรั้บค่าตอบแทนทีเป็นธรรมเพือก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ
และเห็นชีวติมีคุณค่า 

. ผูสู้งอายุควรได้เรียนรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง  ตอ้งมีหลกัประกนัและสามารถ
เขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพอนามยัอยา่งครบวงจรโดยเท่าเทียมกนั รวมทงัไดรั้บการดูแลจนถึงวาระ
สุดทา้ยของชีวติอยา่งสงบตามคตินิยม 

6. ผูสู้งอายคุวรไดมี้บทบาทและส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน และสังคม
โดยเฉพาะการรวมกลุ่มเพอืการแลกเปลียนเรียนรู้และความเขา้ใจอนัดีระหวา่งผูสู้งอายดุว้ยกนั 

7. รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์การภาคเอกชน ประชาชน สถาบนัสังคม ตอ้งมีการ
รณรงค์ปลูกฝังค่านิยม ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของผูสู้งอายุตามวฒันธรรมไทยทีเน้นความ
กตญั ูกตเวทีและความเอืออาทรต่อกนั 
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8. รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององคก์ารภาคเอกชน ประชาชน สถาบนัสังคม ตอ้งกาํหนด
นโยบายและแผนด้านผูสู้งอายุ ส่งเสริมและประสานให้หน่วยงานทีเกียวขอ้งดาํเนินการอย่าง
ต่อเนืองใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย 

9. รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององคก์ารภาคเอกชน ประชาชน สถาบนัสงัคม ตอ้งตรากฎหมาย
วา่ดว้ยผูสู้งอายเุพอืเป็นหลกัประกนัและการบงัคบัใชใ้นการพิทกัษสิ์ทธิ คุม้ครองสวสัดิภาพและจดั
สวสัดิการผูสู้งอาย ุ

ความหมายของผู้สูงอาย ุ
การมีอายเุพมิขึนเป็นสิงทีหลีกเลียงไม่ได ้ซึงการเปลียนแปลงนีไดเ้ริมตงัแต่บุคคลเขา้สู่วยั

ผูใ้หญ่และมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา ทาํให้ผูสู้งอายุมีสภาพแวดลอ้ม  จิตใจ สังคมและจิต
วญิญาณทีแตกต่างไปจากวยัหนุ่มสาว ในดา้นการกาํหนดช่วงแห่งการเขา้ถึงความเป็นผูสู้งอายแุละ
การกาํหนดความหมายของผูสู้งอายนีุได้มีผูใ้ห้ความหมายไวด้งันี คาํว่า “ผูสู้งอายุ” มาจากศพัท์
ภาษาอังกฤษว่า Elderly หรือ Ageing ในประเทศไทยได้บญัญติัขึนโดย พล.ต.ต.อรรถสิทธิ        
สิทธิสุนทร เมือปี พ.ศ. 2506 เนืองจากทีประชุมของผูสู้งอายเุห็นว่า ความแก่ หนุ่ม ชรา ไม่มีอะไร
เป็นเครืองวดัและเครืองขีดคนักบัทงัไม่สมควรใชค้าํวา่ผูช้รา เพราะจะทาํให้รู้สึกหดหู่ จึงให้ใชค้าํว่า 
ผูสู้งอาย ุตงัแต่นนัมาโดยให้หมายถึง ผูท้ีมีอาย ุ60 ปีขึนไป มีความเสือมของร่างกายตามสภาพ มี
กาํลงัถดถอยเชืองชา้หรือเป็นผูท้ีมีโรคสมควรจะไดรั้บการช่วยเหลืออุปการะ (สุพตัรา สุภาพ, 2540: 

48) 

 องคก์ารสหประชาชาติ ซึงไดจ้ดัการประชุมสมชัชาโลกเรืองผูสู้งอายุ (World Assemblyon 

Aging: WAA) เมือปี 2525 ณ กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย ไดใ้หค้วามหมายผูสู้งอายคุือ บุคคลทงั
เพศชายและเพศหญิง ทีมีอายตุงัแต่ 60 ปี ขึนไป (สุรกุล เจนอบรม, 2541: 11) พระราชบญัญตัิ
ผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2546 ไดใ้ห้ความหมายว่า ผูสู้งอายหุมายถึง บุคคลซึงมีอายเุกิน 60 ปีขึนไป และมี
สญัชาติไทย (กระทรวงพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย,์ 2547: 2) 

สรุป จากแนวคิดความหมายของผูสู้งอายสุรุปไดว้่า ผูสู้งอาย ุคือ ผูท้ีมีอาย ุ60 ปีขึนไป ทงั
เพศหญิงและเพศชาย ถา้นบัตามสภาพเศรษฐกิจก็จะเป็นผูท้ีเกษียณอายกุารทาํงานแลว้ โดยมีสภาพ
ร่างกายมีการเสือมถอยตามธรรมชาติทีมนุษยมิ์อาจหลีกเลียงได ้ทางดา้นร่างกาย จิตใจ เป็นผูท้ีไม่
สามารถทาํงานหรือกิจกรรมทีเคยทาํในอดีตได ้อนัเนืองมาจากการเสือมโทรมของร่างกายทีเป็นผล
ทาํใหเ้กิดโรคภยั และส่งผลต่อการเปลียนแปลงทางดา้นร่างกาย จิตใจและสงัคม 
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การเปลียนแปลงในวยัสูงอาย ุ
ความสูงอายนุันจะขึนอยู่กบัเวลาของการมีชีวิตและสัมพนัธ์โดยตรงกบัความเจริญและ

ความเสือมถอยของร่างกายมนุษย ์ซึงเป็นการเปลียนแปลงทีไม่สามารถหลีกเลียงได ้วยัสูงอายเุป็น
วยัทีมีการเปลียนแปลงทุกองคป์ระกอบของมนุษย ์ดงันี (วไิลวรรณ ทองเจริญ, 2545: 65) 

. การเปลียนแปลงทางร่างกาย (Physiological Changes) ผูสู้งอายจุะมีการเปลียนแปลงแห่ง
ความเสือมอยา่งถดถอยลงทุกระบบของร่างกาย ผวิหนงับางลง เหียวยน่ฉีกขาดง่ายการระบายความ
ร้อนไม่ดี ผมขนมีจาํนวนลดลง การเคลือนไหวและความคิดเชืองชา้ สายตาเสือมมองเห็นไม่ชดั หู
ตึง การรับกลินลดลง กลา้มเนืออ่อนแรง กระดูกเสือมระบบหัวใจและหลอดเลือดเสือม  ระบบ
ภูมิคุม้กนัทาํงานลดลง ระบบทางเดินหายใจเสือมลง ทาํให้เกิดโรคต่างๆ ไดง่้าย เช่น โรคหัวใจ      

โรคความดันโลหิตสูง โรคติดเชือต่างๆ ซึงความเสือมจะเกิดขึนกับบุคคลไม่เท่ากัน ขึนกับ
กรรมพนัธุ ์เพศ อาชีพ การดูแลสุขภาพ อาหาร สิงแวดลอ้มต่างๆ รอบตวัผูสู้งอาย ุส่งผลให้ผูสู้งอายุ
มีสภาพร่างกายทีอ่อนแอ ความสามารถในการช่วยเหลือ หรือดูแลตนเองก็ลดลงไป เหล่านีลว้นชกั
นาํไปสู่การเจบ็ป่วยของผูสู้งอายทุงันนั 

. การเปลียนแปลงทางจิตใจ (Psychological Changes) ผูสู้งอายมุกัจะมีการเปลียนแปลง
บุคลิกภาพไปตามความคิดเห็นของตน ซึงอาจเกิดจากการรับรู้ในเรืองของอายแุละการยอมรับของ
สังคม ซึงผูสู้งอายมุักรู้สึกว่าตนไม่เป็นทีตอ้งการของผูท้ีอ่อนวยักว่า จึงมกัมีบุคลิกภาพใจน้อย 

อ่อนไหวง่าย รู้สึกไม่มนัคง ไม่ปลอดภยั ช่างบ่น โกรธง่าย คิดถึงแต่ตนเอง การเปลียนแปลงดา้น
ความรู้ความจาํ ผูสู้งอายจุะมีการเรียนรู้ชา้ลง มีความลาํบากในเรืองความจาํระยะสัน แต่การเรียก
กลบัซึงเป็นความจาํระยะยาวยงัคงสูงอยู ่ ในดา้นความคิดริเริมสร้างสรรคผ์ูสู้งอายยุงัมีอยูม่าก ใน
ดา้นสติปัญญาผูสู้งอายปุกติ จะมีการเปลียนแปลงดา้นสติปัญญาเสือมถอยลงเพียงเล็กน้อย หรือไม่
เปลียนแปลงเลย 

. การเปลียนแปลงทางสังคม (Social Changes) เมือบุคคลเขา้สู่วยัสูงอายภุาระหน้าทีและ
บทบาททางสงัคมจะลดลง เนืองจากขอ้จาํกดัทางร่างกายและการเกษียณอายทุาํให้ผูสู้งอายหุ่างจาก
สังคมออกไป เพือนฝูงลดลง รายได้ลดลง แบบแผนการดาํเนินชีวิตเปลียนไป นอกจากนี การ
เปลียนแปลงของประเทศจากสงัคมเกษตรกรรมมาเป็นสงัคมอุตสาหกรรม ทาํให้มีการเปลียนแปลง
ลกัษณะของครอบครัวจากครอบครัวขยาย มาเป็นครอบครัวเดียว เป็นเหตุให้ผูสู้งอายตุอ้งอยูต่าม
ลาํพงัมากขึน ทาํให้เกิดความรู้สึกเหงา โดดเดียว อีกทงัการสูญเสียเพือนฝูงและคู่ชีวิต ก็ทาํให้
ผูสู้งอายรูุ้สึกโดดเดียวมากขึน จะรู้สึกซึมเศร้า สินหวงั ซึงเป็นอนัตรายต่อสุขภาพจิต 

สรุป จากแนวคิดการเปลียนแปลงในวยัสูงอาย ุจะเห็นว่าผูสู้งอายจุะมีการเปลียนแปลงทงั
ดา้นร่างกาย จิตใจ และสงัคม จึงทาํใหผู้สู้งอายมีุคุณภาพในการดาํรงชีวิตทีแยล่ง ควรมีการรับรู้และ
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ทาํความเขา้ใจเพอืเป็นแนวทางในการปรับปรุงและใชเ้ป็นแนวทางในการช่วยวางแผนการส่งเสริม
สุขภาพแก่ผูสู้งอายใุนดา้นต่างๆ โดยเฉพาะปัจจยัพืนฐานดา้นต่างๆ เพือช่วยให้ผูสู้งอายมีุคุณภาพ
ชีวติทีดีทงัร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสามารถดาํรงชีวิตตามสภาพของแต่ละบุคคลไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและมีความสุข 

ทฤษฎีทีเกียวข้องกับภาวะสูงอายุ 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัภาวะสูงอาย ุพบวา่มีนกัวชิาการไดม้องภาวะ

สูงอายแุตกต่างกนัโดย ซึงในส่วนของเอบเบอร์โซล และเฮส (คีรีบูน จงวุฒิเวศย,์ : ) ไดส้รุป
แนวคิดและทฤษฎีการสูงอายอุอกเป็น  กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ 

. ทฤษฎีทางชีววิทยา (Biological Theory) ทฤษฎีนีอธิบายว่ามนุษย์ประกอบด้วย
องคป์ระกอบใหญ่ๆ  อยา่ง คือ เซลลท์ีสามารถเพิมตวัเองตลอดชีวิต เซลล์ทีไมสามารถแบ่งตวัเอง 
และองคป์ระกอบอืนๆ ทีไม่ใช่เซลล ์จากทฤษฎีทางชีววทิยาของการสูงอายจุะพบว่าในแต่ละทฤษฎี
นนัก็ไดพ้ยายามทีจะคน้หาความจริงเพอืนาํมาอธิบายวา่การสูงอายหุรือความแก่ เป็นผลจากสิงใดใน
การนาํทฤษฎีต่างๆ เหล่านีไปใชผู้ศึ้กษาแต่ละคนมีแนวความเชือในเรืองใด ลว้นแต่จะนําแนวคิด
ของทฤษฎีไปประกอบการศึกษา ถึงแมว้า่จะมีการศึกษาคน้ควา้ทดลองเกียวกบัความแก่มากมายแต่
ก็ยงัไม่มีขอ้สรุปใดทีสามารถนาํไปใชอ้ธิบายทวัไปได ้ทราบแต่เพียงว่ากระบวนการชราภาพหรือ
ความแก่ของเซลลต่์างๆ เป็นปฏิกิริยาซบัซอ้นเกียวขอ้งกบัพนัธุกรรม การเผาผลาญฮอร์โมน ระบบ
ภูมิคุม้กนั ระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ รวมทงัการเปลียนแปลงขององคป์ระกอบในเซลล์ เนือเยือ 
และอวยัวะเท่านนั 

. ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological Theory) เป็นทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบักลไกการเจริญ
ทางดา้นจิตวทิยา ไดมี้ผูศึ้กษาเกียวกบัการมีอายใุนจิตวิทยาในเรืองเชาวน์ปัญญา พบว่า ไม่อาจสรุป
ไดว้า่เชาวน์ปัญญาจะเสือมลงตามวยั ส่วนในเรืองความจาํและการเรียนรู้ไดมี้การศึกษาถึงความจาํ
และการเรียนรู้เป็นสิงทีจะตอ้งควบคู่กนัไป จากการวจิยัพบวา่ผูสู้งอายมีุความสามารถในการเรียนรู้
ไดดี้เท่ากบัคนอ่อนวยัแต่ตอ้งใชเ้วลานานกว่า ปัจจยัทีทาํให้เกิดปัญหาต่อการเรียนรู้คือความเครียด 
อนัเป็นผลมาจากระบบประสาทและสรีรวทิยาของบุคคล การสูญเสียความจาํและความสามารถใน
การเขา้ใจและแรงจูงใจ จากการศึกษาพบวา่ผูสู้งอายไุม่จาํเป็นตอ้งใชแ้รงจูงใจในการทาํงานมากกว่า
บุคคลวยัอืนเลย แม้ว่าผูสู้งอายจุะมีเซลล์ประสาทในสมองตายเป็นจาํนวนมากแต่ขณะเดียวกนัก็
สะสมประสบการณ์อันเกิดจากการเรียนรู้ไว้มากเช่นกัน  ดังนันจึงสรุปได้ว่า  ถ้าผูสู้งอายุมี
ประสบการณ์ทีดีในอดีตไดรั้บการยอมรับดี มีสภาพอารมณ์ทีมนัคง ก็จะส่งผลต่อวยัทีสูงขึน ทาํให้
มีความรอบคอบสุขุมตามขึนด้วย แนวคิดทางจิตวิทยา ได้เชือมโยงเอาทฤษฎีทางชีววิทยา และ
สงัคมวทิยาเขา้มาเกียวขอ้งดว้ยโดยเสนอวา่การเปลียนแปลงบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูสู้งอายุ
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นนั เป็นการพฒันาและปรับตวัของความนึกคิด ความรู้ ความเขา้ใจ แรงจูงใจ การเปลียนแปลงไป
ของอวยัวะรับสมัผสัทงัปวงตลอดจนสงัคมทีคนชรานนัๆ อาศยัอยู ่

. ทฤษฎีทางสงัคมวทิยา (Sociological Theory) เป็นทฤษฎีทีกล่าวถึงแนวโน้มบทบาทของ
บุคคล สัมพนัธภาพ และการปรับตวัทางสังคมในช่วงทา้ยของชีวิต หรือเป็นทฤษฎีทีพยายาม
วิเคราะห์สาเหตุทีทาํให้ผูสู้งอายตุอ้งมีสถานะทางสังคมเปลียนแปลงไป ทงัพยายามทีจะช่วยให้มี
การดาํรงชีวติอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข ทฤษฎีนีเชือว่าถา้สังคมเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วก็จะทาํ
ใหส้ถานภาพของผูสู้งอายเุปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วตามไปดว้ย และสถานะของผูสู้งอายใุนสังคม
ใดจะเป็นอยา่งไรขึนอยูก่บัจาํนวนของผูสู้งอายใุนสงัคมนนั ลว้นแต่มองความสูงอายจุากสถานภาพ
ทางสังคมทีเปลียนแปลงไปในทางลดลง แต่ผูสู้งอายุยงัคงตอ้งการบทบาทเดิมจึงเกิดความเครียด
ส่งผลให้เกิดการถอนตวัออกจากสังคม แต่การจะใช้ชีวิตในช่วงสูงอายุให้มีความสุขนันตอ้งคง
บทบาทและสถานภาพทางสงัคมไวแ้ต่ควรอยูใ่นระดบัทีเหมาะสม 

สรุป จากทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัภาวะสูงอาย ุจะเห็นว่า แต่ละทฤษฎีจะกล่าวถึงความสูงอายุ
แตกต่างกนัไป ทฤษฎีทางชีววทิยาจะอธิบายความชราโดยพจิารณาจากประสิทธิภาพการทาํงานของ
ร่างกายทีลดลง ทฤษฎีทางจิตวิทยาจะมองความสูงอายุโดยพิจารณาจากความจาํการเรียนรู้ 
สติปัญญา อารมณ์ ส่วนทฤษฎีทางสังคมวิทยาพิจารณาความเป็นผูสู้งอายจุากความสามารถในการ
คงบทบาท และสถานภาพทางสังคมไว  ้ซึงอาจกล่าวได้ว่า ไม่มีทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดียวทีจะ
อธิบายความเสือมถอยของสังขาร การเปลียนแปลงทางดา้นอารมณ์จิตใจและสภาพทางสังคมของ  
ผูสู้งวยัไดท้งัหมด 

สภาพปัญหาของผู้สูงอายุไทย 
กระทรวงพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์(2550) ไดท้าํการศึกษาสภาพปัญหาของ

ผูสู้งอายไุทย โดยการสนทนากลุ่มและสรุปปัญหาของผูสู้งอายเุป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 
1. ปัญหาดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ การเสือมถอยของสุขภาพ เช่น โรคของผูสู้งอาย ุอวยัวะภายใน

เสือมถอย เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคความดนั โรคเกาต ์โรคขอ้เสือม โรคเอ็น
เสือมและโรคอ่อนเพลีย เป็นตน้ 

. ปัญหาดา้นจิตใจ ซึงมีความรุนแรงมากกวา่ทางดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ ปัญหาทีมารุมเร้าจิตใจ 
เช่น ปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพสูง ปัญหาเยาวชนทีเป็นอนาคตของลูกหลาน เป็นผลให้ผูสู้งอายมีุ
ความวิตกกงัวล เครียด ส่งผลให้เกิดโรคแก่ร่างกาย เช่น โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรค
ไขมนัอุดตนั เป็นตน้ 
 สรุป จากแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับผูสู้งอายุจะเห็นได้ว่า ผู ้สูงอายุคือบุคคลทีมีการ
เปลียนแปลงไม่เพยีงแต่ทางดา้นร่างกายแต่รวมไปถึงการเปลียนแปลงทางดา้นจิตใจ ความรู้สึกและ
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พฤติกรรมต่างๆ จนทาํใหผู้สู้งอายไุม่สามารถดาํเนินชีวติไดต้ามปกติเหมือนครังวยัเด็กหรือวยัหนุ่ม
สาว ทาํใหต้อ้งเปลียนรูปแบบการดาํเนินชีวติทีเอือต่อสภาพร่างกายทีเปลียนแปลงไป ทงันีนอกจาก
ผูสู้งอายจุะตอ้งเปลียนแปลงการดาํเนินชีวิตของตนเองเพียงฝ่ายเดียว แต่ทุกภาคส่วนควรจะมีการ
ปรับปรุงและเปลียนแปลงเพอืใหเ้อือต่อผูสู้งอายทุีมีอตัราการเพมิขึนอยา่งต่อเนือง 

2. ความรู้ทัวไปเกียวกับคนพิการ 
ความหมายของคนพิการ 
องคก์ารอนามัยโลก (WHO) ให้ความหมายความพิการว่าคนพิการ หมายถึง เป็นความ

เสียเปรียบของบุคคลใดบุคคลหนึง ทีเกิดจากความชาํรุด หรือความสามารถบกพร่อง เป็นผลทาํให้
บุคคลนันไม่สามารถแสดงบทบาท  หรือกระทําอะไรให้เหมาะสมสอดคล้องตามวัย สังคม 
วฒันธรรม และสิงแวดลอ้มได ้(กรมประชาสงเคราะห์, 2540: 7) 

ปฏิญญาว่าดว้ยสิทธิคนพิการ พุทธศกัราช  ให้ความหมาย คนพิการหรือทุพพลภาพ 
เป็นทรัพยากรมนุษยท์ีมีคุณค่าสมควรทีจะได้รับสิทธิและโอกาสในการพฒันาให้เต็มศกัยภาพ 
ไดรั้บการปกป้องคุม้ครองจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ ไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทงัดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองดว้ยความเสมอภาค ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารสือต่างๆ ทีเหมาะสมกบัความพิการ 
และไดรั้บการยอมรับในศกัดิศรีแห่งความเป็นมนุษย ์

องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ให้ค ําจาํกัดความจากมุมมองด้านฟืนฟู
สมรรถภาพดา้นอาชีพและการจา้งงานคนพกิาร วา่คนพกิาร (Disabled Persons) คือ บุคคลใดบุคคล
หนึงทีมีโอกาสดา้นความมนัคงในชีวิต สถานภาพการจา้งงาน หรือความกา้วหน้าในอาชีพอยา่ง
เหมาะสมถูกจาํกัดหรือลดอย่างเห็นได้ชัด อันเป็นผลจากความบกพร่องร่างกายหรือทางจิตใจ 
(องคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ, : 1) 

ส่วนประเทศไทย ก็ได้มีประกาศกระทรวงการพฒันาสังคมและความมันคงของมนุษย ์
วนัที  กนัยายน พ.ศ.  ให้ความหมายของคนพิการไวด้งันี “คนพิการ” หมายถึง บุคคลซึงมี
ขอ้จาํกัดในการปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจาํวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนืองจากมี
ความบกพร่องทางการเห็น การไดย้นิ การเคลือนไหวการสือสาร จิตใจอารมณ์พฤติกรรมสติปัญญา
การเรียนรู้หรือความบกพร่องอืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจาํเป็นเป็น
พิเศษทีจะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึงด้านใด เพือให้สามารถปฏิบัติ กิจกรรมใน
ชีวิตประจาํว ันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทัวไป ทังนีตามประเภทและ
หลกัเกณฑท์ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยป์ระกาศกาํหนด 
[พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (ฉบบัปรับปรุงครังที ), : 

] 
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สรุป จากการศึกษาขา้งตน้ไดว้่า “คนพิการ” หมายถึง ความเสียเปรียบ ความพิการ และ
ความบกพร่อง ซึงมีผลทาํให้บุคคลทีไม่สามารถดูแลตนเองได้ทงัหมดหรือบางส่วน เนืองจากมี
ความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลือนไหว การสือสาร จิตใจ อารมณ์พฤติกรรม
สติปัญญาการเรียนรู้และพิการทางออทิสติก หรือความบกพร่องอืนใดไม่ว่าจะเป็นมาแต่กาํเนิด
หรือไม่ก็ตามและมีความจาํเป็นพเิศษทีจะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือดา้นหนึงดา้นใดเพือให้สามารถ
ปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจาํวนัหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสังคมไดอ้ยา่งบุคคลทวัไปโดยได้รับ
สิทธิโอกาสในการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ และไดรั้บการยอมรับในศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์

ประเภทคนพิการ 
คนพกิารแต่ละประเภทมีรายละเอียดความพกิารในกฎกระทรวง (พ.ศ. ) ออกตามความ

ในพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร พ.ศ.  กาํหนดลกัษณะ ดงันี 

. ความพกิารทางการมองเห็น 

     .  ตาบอด หมายถึง การทีบุคคลมีขอ้จาํกดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวติประจาํวนัหรือ 

การเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึงเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการเห็น เมือ
ตรวจวดัการเห็นของสายตาขา้งทีดีกว่าเมือใชแ้ว่นสายตาธรรมดาแลว้ อยูใ่นระดบัแยก่ว่า  ส่วน    

 เมตร ( / ) หรือ  ส่วน  ฟุต ( / ) ลงมาจนกระทงัมองไม่เห็นแมแ้ต่แสงสว่าง หรือมี
ลานสายตาแคบกวา่  องศา 

     .  ตาเห็นเลือนราง  หมายถึง การทีบุคคลมีข้อจํากัดในการปฏิบัติ กิจกรรมใน
ชีวติประจาํวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคม ซึงเป็นผลมาจากการมความบกพร่อง
ในการเห็นเมือตรวจวดัการเห็นของสายตาขา้งทีดีกว่า เมือใชแ้ว่นสายตาธรรมดาแลว้อยูใ่นระดับ
ตงัแต่   ส่วน  เมตร ( / ) หรือ  ส่วน  ฟุต ( / ) ไปจนถึงแย่กว่า  ส่วน  เมตร 
( / ) หรือ  ส่วน  ฟุต ( / ) หรือมีลานสายตาแคบกวา่  องศา 

. ความพกิารทางการไดย้นิและสือความหมาย 

     .  หูหนวก หมายถึง การทีบุคคลมีขอ้จาํกัดในการปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจาํวนั
หรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึงเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการไดย้นิ
จนไม่สามารถรับขอ้มูลผ่านทางการได้ยิน เมือตรวจการได้ยนิ โดยใชค้ลืนความถีที  เฮิรตซ์         

,  เฮิรตซ์ และ ,  เฮิรตซ์ ในหูขา้งทีได้ยินดีกว่าจะสูญเสียการได้ยินทีความดังของเสียง       
 เดซิเบล ขึนไป 

     .  หูตึง หมายถึง การทีบุคคลมีขอ้จาํกดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจาํวนัหรือ
การเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึงเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการไดย้นิ เมือ
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ตรวจวดัการไดย้นิ โดยใชค้ลืนความถีที  เฮิรตซ์ ,  เฮิรตซ์ และ ,  เฮิรตซ์ ในหูขา้งทีได้
ยนิดีกวา่จะสูญเสียการไดย้นิทีความดงัของเสียงนอ้ยกวา่  เดซิเบล ลงมาจนถึง  เดซิเบล 

     .  ความพิการทางการสือความหมาย หมายถึง การทีบุคคลมีขอ้จาํกดัในการปฏิบติั
กิจกรรมในชีวิตประจาํวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึงเป็นผลมาจากการมี
ความบกพร่องทางการสือความหมาย เช่น พดูไม่ได ้พดูหรือฟังแลว้ผูอื้นไม่เขา้ใจ เป็นตน้ 

. ความพกิารทางการเคลือนไหวหรือทางร่างกาย 

     3.1 ความพิการทางการเคลือนไหว หมายถึง การทีบุคคลมีขอ้จาํกัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจาํวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึงเป็นผลมาจากการมี
ความบกพร่องหรือการสูญเสียความสามารถของอวยัวะในการเคลือนไหว ไดแ้ก่ มือ เทา้ แขน ขา 
อาจมาจากสาเหตุอมัพาต แขน ขา อ่อนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจบ็ป่วยเรือรังจนมีผลกระทบต่อ
การทาํงานมือ เทา้ แขน ขา 

     3.2 ความพิการทางร่างกาย หมายถึง การทีบุคคลมีขอ้จาํกดัในการปฏิบติักิจกรรมใน
ชีวติประจาํวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคม ซึงเป็นผลมาจากการมีความบกพร่อง 
หรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า ลาํตวั และภาพลักษณ์ภายนอกของร่างกายทีเห็นได้อย่าง
ชดัเจน 

. ความพกิารทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก 

     4.1 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หมายถึง การทีบุคคลมีขอ้จาํกดัในการปฏิบติั
กิจกรรมในชีวิตประจาํวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมซึงเป็นผลมาจากความ
บกพร่องหรือความผดิปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้อารมณ์ หรือความคิด 

     4.2 ความพิการออทิสติก หมายถึง การทีบุคคลมีขอ้จาํกัดในการปฏิบติักิจกรรมใน
ชีวติประจาํวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึงเป็นผลมาจากความบกพร่องทาง
พฒันาการดา้นสงัคม ภาษาและการสือความหมาย พฤติกรรมและอารมณ์โดยมีสาเหตุมาจากความ
ผดิปกติของสมอง และความผดิปกตินนัแสดงก่อนอาย ุ2 ปีครึง ทงันี ใหร้วมถึงการวนิิจฉยั 

3. แนวคดิและทฤษฎีเกียวกับความหมายของคุณภาพชีวิต 
คุณภาพชีวติมีบทบาทสาํคญัในแง่ความผาสุกของมนุษย ์ซึงคุณภาพชีวิตเป็นสิงทีเกียวกบั

สวสัดิการมนุษยแ์ละความสุข (Oliver, 1996) 

พฒันาการทางดา้นแนวคิดและความหมายของคุณภาพชีวิตมีความเป็นมาอย่างต่อเนือง
ในช่วงปี พ.ศ.2493-2502 (ทศวรรษ 1950) มาสโลว ์(1954) ไดพ้ฒันา ทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการ
ของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) เป็นทฤษฎีการจูงใจทีนักการจดัการ ให้ความ
สนใจเนืองจากเป็นการศึกษาความตอ้งการของพนักงาน โดยนาํมาเป็นสิงจูงใจให้พนักงานมีความ
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ตงัใจทาํงานอยา่งเตม็ที เพอืใหบ้รรลุเป้าหมายสูงสุดขององคก์ารและส่วนหนึงเพือตอบสนองความ
ตอ้งการของพนกังานเช่นกนั เนืองจากมนุษยย์อ่มมีความตอ้งการและเมือความตอ้งการยงัไม่ไดรั้บ
การตอบสนองก็จะเกิดความเครียด นาํไปสู่การกระตุน้ให้เกิดแรงขบัเคลือน เพือหาวิธีการหรือ
พฤติกรรมทีนาํไปสู่สิงทีตนเองตอ้งการ เพอืลดความตึงเครียดนนั 

ทฤษฎีลําดับขันความต้องการของมาสโลว์ 
ลาํดบัขนัความตอ้งการของมนุษยต์าม ทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการของมาสโลว ์แบ่งเป็น   

5 ระดบั ดงันี 

 . ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เช่น ความตอ้งการอาหาร นาํดืม ที
พกัอาศยั ความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ 

 2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) เช่น ความตอ้งการความมนัคง ความ
ตอ้งการความคุม้ครองจากอนัตรายทงัทางร่างกายและจิตใจ เป็นตน้ 
 3. ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) เช่น ความตอ้งการความรัก ความใส่ใจ ความ
เป็นส่วนหนึงของสงัคม การไดรั้บการยอมรับ เป็นตน้ 
 4. ความตอ้งการเกียรติยศ (Esteem Needs) เช่น ชือเสียง เกียรติยศ ตาํแหน่ง อาํนาจ การ   
ยกยอ่งสรรเสริญ เป็นตน้ 
 5. ความตอ้งการให้ความฝันของตนเป็นจริง (Self-Actualization Needs) เช่น ความ
เจริญรุ่งเรืองในลาภยศสรรเสริญ เป็นตน้ 

การวิจยัทางด้านคุณภาพชีวิตมีความกวา้งขวางมาก ในช่วงแรกนักวิจยัส่วนใหญ่ได้ใช้
ทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการของมาสโลวเ์ป็นพนืฐานในการวจิยั สงัเกตไดจ้ากงานวิจยัส่วนใหญ่ที
ดาํเนินการในช่วงปี พ.ศ.2513-2522 เช่น งานวิจยัของฮาร์แลนด์ (Harland, 1972) ในปี พ.ศ.2515 ที
ใหนิ้ยามคุณภาพชีวติวา่ เป็นความตอ้งการในดา้นอาหาร การไดรั้บการบริการ ฐานะ ความอยากมี
อยากได ้ซึงเป็นความตอ้งการขนัพืนฐานของมนุษย ์เช่นเดียวกบังานวิจยัของลุย (Lui, 1975) ในปี 
พ.ศ.2517 ทีแบ่งคุณภาพชีวติออกเป็นในดา้นกายภาพและในดา้นจิตใจ ลุยอธิบายว่าปัจจยัป้อนเขา้ 
(Input) ทางดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ อาหารทีมีคุณค่าทางโภชนาการ การบริการทีดี สิงของเครืองใชท้ีมี
คุณภาพ และความรํารวย ส่วนปัจจยัป้อนเขา้ (Input) ทางดา้นจิตใจทีวดัไม่ไดจ้ะเป็นเรืองของจิต
วญิญาณทีเกียวขอ้งกบัความรัก ความนบัถือและความเป็นตวัตน 

สรุป จากแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับความหมายของคุณภาพชีวิตได้ว่า คุณภาพชีวิต 
หมายถึงความรู้สึกของการอยูอ่ยา่งพอใจ มีความสุข ความพอใจต่อองคป์ระกอบต่างๆ ทีมีส่วน
สาํคญัต่อบุคคลนนัๆ ไดแ้ก่ อาหาร สุขภาพอนามยั โภชนาการ การศึกษา สิงแวดลอ้ม รายได ้ทีอยู่
อาศยั และทรัพยากร 
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4. แนวคดิเกียวกับความหมายของการพัฒนา 
เกียวกับความหมายของการพฒันานันได้มีผู ้ให้ความหมายไว้หลายความหมายทัง

ความหมายทีคลา้ยคลึงกนั และแตกต่างกนั ซึงอาจจาํแนกออกไดเ้ป็น 10 ลกัษณะ คือ 

1. ความหมายจากรูปศพัท ์

     โดยรูปศัพท์ การพฒันา มาจากคาํภาษาอังกฤษว่า Development แปลว่า การ
เปลียนแปลงทีละเล็กละนอ้ย โดยผ่านลาํดบัขนัตอนต่างๆ ไปสู่ระดบัทีสามารถขยายตวัขึน เติบโต
ขึน มีการปรับปรุงใหดี้ขนึ และเหมาะสมกวา่เดิมหรืออาจกา้วหนา้ไปถึงขนัทีอุดมสมบูรณ์เป็นทีน่า
พอใจ(ปกรณ์ ปรียากร, 2538: 5) 

2. ความหมายโดยทวัไป 

     การพฒันา ทีเขา้ใจโดยทวัไป มีความหมายใกล้เคียงกับความหมายจากรูปศพัท์ คือ 
หมายถึง การทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงจากสภาพหนึงไปสู่อีกสภาพหนึงทีดีกวา่เดิมอยา่งเป็นระบบ
หรือการทาํใหดี้ขนึกวา่สภาพเดิมทีเป็นอยูอ่ยา่งเป็นระบบ ซึงเป็นการเปรียบเทียบทางดา้นคุณภาพ
ระหวา่งสภาพการณ์ของสิงใดสิงหนึงในช่วงเวลาทีต่างกนั กล่าวคือ ถา้ในปัจจุบนัสภาพการณ์ของ
สิงนนัดีกวา่สมบูรณ์กวา่ก็แสดงวา่เป็นการพฒันา (ปกรณ์ ปรียากร, 2538: 5) 

3. ความหมายทางพฒันบริหารศาสตร์ 

     นักพฒันบริหารศาสตร์ไดใ้ห้ความหมายของการพฒันา เป็น  2 ระดบั คือ ความหมาย
อยา่งแคบและความหมายอยา่งกวา้ง ความหมายอยา่งแคบ การพฒันา หมายถึง การเปลียนแปลงใน
ตวัระบบการกระทาํการให้ดีขึนอันเป็นการเปลียนแปลงในด้านคุณภาพเพียงด้านเดียว ส่วน
ความหมายอยา่งกวา้งนนั การพฒันา เป็นกระบวนการของการเปลียนแปลงในตวัระบบการกระทาํ
ทงัดา้นคุณภาพ ปริมาณและสิงแวดลอ้มใหดี้ขนึไปพร้อมๆ กนั ไม่ใช่ดา้นใดดา้นหนึงเพยีงดา้นเดียว 

(สนธยา พลศรี, 2547: 3) 

4. ความหมายทางเทคโนโลย ี

     ในทางเทคโนโลยี การพฒันา หมายถึง การเปลียนแปลงระบบอุตสาหกรรมและการ
ผลิตดว้ยเทคโนโลยทีีทนัสมยั ดว้ยนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ ทาํให้สังคมเปลียนแปลงจาก
สังคมประเพณีนิยมเป็นสังคมสมยัใหม่ทีทนัสมยั (นิรันดร์ จงวุฒิเวศย,์ 2534: 95) หรือ การพฒันา 

คือ การเปลียนแปลงสภาพแวดล้อมของมนุษยด์ว้ยเทคโนโลยนีนัเอง (นิรันดร์ จงวุฒิเวศย ์ และ
พนูศิริ วจันะภูมิ, 2534: 13) 
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5. ความหมายทางการวางแผน 

     ในทางการวางแผน การพฒันา เป็นเรืองเกียวกบัการชกัชวน การกระตุน้เพือให้เกิดการ
เปลียนแปลง ด้วยการปฏิบติัตามแผนและโครงการอย่างจริงจงั เป็นไปตามลําดับขนัตอน
ต่อเนืองกนัเป็นวงจรโดยไม่มีการสินสุด (นิรันดร์ จงวฒิุเวศย,์ 2534: 91) 

6. ความหมายเกียวกบัการปฏิบติั 

     ในขนัของการปฏิบติั การพฒันา หมายถึง การชักชวนหรือการกระตุน้ให้เกิดการ
เปลียนแปลงโดยการปฏิบติัตามแผนและโครงการอยา่งจริงจงัและเป็นลาํดบัขนัตอนต่อเนืองกนัใน
ลกัษณะทีเป็นวงจรไม่มีการสินสุด (นิรันดร์ จงวฒิุเวศย ์และพนูศิริ วจันะภูมิ, 2534: 13) 

7. ความหมายทางพระพทุธศาสนา 
     พระราชวรมุนี (ประยทุธ์ ปยตฺุโต, 2530: 16) ไดใ้ห้ความหมายและอธิบายไวว้่าในทาง

พทุธศาสนา การพฒันา มาจากคาํภาษาบาลีวา่ วฒันะ แปลวา่ เจริญ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ การ
พฒันาคน เรียกว่า ภาวนา กบัการพฒันาสิงอืนๆ ทีไม่ใช่คน เช่น วตัถุสิงแวดลอ้มต่างๆ เรียกว่า 
พฒันา หรือ วฒันา เช่น การสร้างถนน บ่อนาํ อ่างเก็บนาํ เป็นตน้ ซึงเป็นเรืองของการเพิมพูนขยาย 

ทาํใหม้ากหรือทาํให้เติบโตขึนทางวตัถุและไดเ้สนอขอ้คิดไวว้่า คาํว่า การพฒันา หรือ คาํว่า เจริญ
นนั ไม่ไดแ้ปลว่าทาํให้มากขึน เพิมพูนขึนอยา่งเดียวเท่านัน แต่มีความหมายว่า ตดัหรือทิง เช่น 
เจริญพระเกศา คือตดัผม มีความหมายว่า รก เช่น นุสิยา โลกวฑฺฒโน แปลว่า อยา่งเป็นคนรกโลก
อีกด้วย ดงันัน การพฒันาจึงเป็นสิงทีทาํแลว้มีความเจริญจริงๆ คือ ตอ้งไม่เกิดปัญหาติดตามมา
หรือไม่เสือมลงกว่าเดิม ถา้เกิดปัญหาหรือเสือมลง ไม่ใช่เป็นการพฒันา แต่เป็นหายนะ ซึงตรงกนั
ขา้มกบัการพฒันา 

8. ความหมายทางดา้นการพฒันาชุมชน 
     การพฒันาเป็นเสมือนกลวิธีหรือมรรควิธี (Mean) ทีทาํให้เกิดผล (Ends) ทีตอ้งการ คือ 

คุณภาพชีวติ ชุมชน และสงัคมดีขนึ (ยวุฒัน์ วฒิุเมธี, 2534: 2) 

สรุป จากแนวคิดเกียวกบัความหมายของการพฒันาไดว้า่ การพฒันา หมายถึง กระบวนการ
เปลียนแปลงของสิงใดสิงหนึงให้ดีขึน ทงัทางด้านคุณภาพ ปริมาณ และสิงแวดล้อม ดว้ยการ
วางแผนโครงการและดาํเนินงานโดยมนุษย ์เพอืประโยชน์แก่ตวัของมนุษยเ์อง 

5. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลท่าไม้ (พ.ศ. - ) 
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตําบลท่าไม้ 
เทศบาลตาํบลท่าไม้ เป็นเมืองน่าอยู ่ชุมชนมีรายได้เพียงพอต่อการดาํรงชีพประชาชนมี

คุณภาพชีวิตทีดีมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  ปราศจากยาเสพติด มีสวสัดิการทางสังคม 
เด็กและเยาวชนไดรั้บการศึกษาขนัพืนฐานเป็นอยา่งตาํ ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและการ
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บริหาร มีระบบการบริการดา้นสาธารณูปการอยา่งเพยีงพอ การคมนาคมขนส่งสะดวก ปลอดภยั มี
ระบบจราจรทีดี มีการจดัการดา้นสิงแวดลอ้ม มีการอนุรักษศ์ิลปวฒันธรรม ประเพณีอนัดีงามใน
ทอ้งถินและส่งเสริมสนบัสนุนภูมิปัญญาทอ้งถินใหค้งอยูคู่่สงัคมตลอดไป 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาทีเกียวกับผู้สูงอายุ 
ยทุธศาสตร์ที 2 การพฒันาคุณภาพชีวติและคุณค่าทางสงัคม 

     แนวทางการพฒันาที 1 การส่งเสริมอาชีพเพอืเพมิรายได ้
       แนวทางการพฒันาที 2 งานสวสัดิการทางสงัคม 
       แนวทางการพฒันาที 3 ส่งเสริมดา้นนนัทนาการ 
       แนวทางการพฒันาที 4 ส่งเสริมการศึกษา 

     แนวทางการพฒันาที 5 ป้องกนัรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามยั 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถินทีเกียวกับผู้สูงอายุ 
มีการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุให้สามารถพงึพาตนเองได ้โดยส่งเสริมอาชีพหลกั

และอาชีพเสริม อนัจะส่งผลใหมี้รายไดเ้พมิขึน เพยีงพอต่อการดาํรงชีวติไดใ้นสงัคมยคุปัจจุบนั 

6. งานวิจัยทีเกียวข้อง 
งานวิจัยในประเทศ 
พูนสุข สีตะปะดล (2550) ได้ศึกษาบทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวดัต่อการพฒันา

คุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุ: กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี จากการศึกษาพบว่า การจดั
สวัสดิการสังคมให้กับผูสู้งอายุที เหมาะสมสําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี คือ             
1) บริการดา้นรักษาพยาบาล 2) สวสัดิการดา้นทีอยูอ่าศยัและการดูแลผูสู้งอาย ุ3) สวสัดิการดา้นการ
ส่งเสริมอาชีพและการสงเคราะห์เบียยงัชีพผูสู้งอาย ุ4) บริการดา้นรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมทาง
สงัคม 5) สวสัดิการดา้นนนัทนาการ/ทศันศึกษา และ 6) สวสัดิการดา้นอืนๆ 

สรวชิย ์ภูมิศรี ( ) ไดศ้ึกษาการพฒันาเสริมสร้างบทบาทภารกิจในการดาํเนินงานการ
ดูแลผูสู้งอายใุนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาดินดาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย จากการศึกษาพบว่า การ
ดูแลผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาดินดาํนนั จะถูกบรรจุในยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การบริหารชุมชนและสงัคม ทงัในแผนงานดา้นสงัคมสงเคราะห์ และแผนงานการบริหารทวัไป ซึง
โครงการโดยส่วนใหญ่จะเกียวกบัการสงเคราะห์และการจดัสวสัดิการ 

สิงหา จนัทริยว์งษ์ (2551) ได้ศึกษาการพฒันารูปแบบทีเหมาะสมสําหรับคุณภาพชีวิต
ผูสู้งอายใุนชนบทโดยใชค้รอบครัวเป็นศูนยก์ลาง จากการศึกษาพบวา่ 1) องคป์ระกอบคุณภาพชีวิต
ของผูสู้งอายใุนชนบทของไทย เกียวขอ้งกบัองคป์ระกอบ 2 ประการคือ องคป์ระกอบภายในเป็นผล
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จากความเสือมทางร่างกายทีส่งผลต่อสุขภาพจิตและพฤติกรรมส่วนตวัและสังคม ซึงอธิบายไดด้ว้ย
ทฤษฎีผูสู้งอาย ุและองคป์ระกอบภายนอกเกียวขอ้งกบัการพึงพิงทางเศรษฐกิจ เพือการดาํรงชีพขนั
พืนฐานในสังคมวัฒนธรรมยุคโลกาภิวัตน์ทีเปลียนแปลงก่อให้เกิดปัญหาต่อผู ้สูงอายุอย่าง
หลากหลาย นอกจากนีการศึกษาทีไม่เท่าเทียมและการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทีทนัสมยัมีความขดัแยง้
กับภูมิปัญญาดังเดิม ทงันีสิงแวดล้อมในอดีตถูกทาํลายโดยระบบทุนนิยมเป็นอุปสรรคสําหรับ
ผูสู้งอายใุนชนบทซึงพึงพาธรรมชาติเพือการดาํรงชีพ อยา่งไรก็ตามผูสู้งอายมีุโอกาสไดรั้บพิษภยั
จากสิงแวดลอ้มทงัทางตรงและทางออ้ม แมว้่าสวสัดิการจากภาครัฐและเอกชนมีบทบาทสาํคญัใน
การช่วยเหลือผูสู้งอายุในรูปแบบทีหลากหลาย แต่สวสัดิการดังกล่าวมีจาํนวนจาํกัดและยงัไม่
ครอบคลุมผูสู้งอายุทีอาศยัอยูใ่นชนบท 2) การสร้างรูปแบบการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายใุน
ชนบทโดยใชค้รอบครัวเป็นศูนยก์ลาง เป็นขอ้เสนอเชิงยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ
ในชนบท ซึงไดจ้ากการสงัเคราะห์องคค์วามรู้เกียวกบัผูสู้งอายใุนชนบททุกดา้นเป็นฐานขอ้มูล ได้
รูปแบบซึงประกอบดว้ย ยทุธศาสตร์การพฒันา 5 ดา้น คือ การเตรียมความพร้อม การส่งเสริมโดย
ครอบครัว ระบบคุม้ครองสวสัดิการโดยครอบครัว การพฒันาบุคลากรดา้นครอบครัว การจดัการ
ความรู้และการวิจยัโดยครอบครัว ซึงรูปแบบดงักล่าวนีไดรั้บการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิทีมี
ความเชียวชาญด้านสูงอายุและครอบครัว รวมทงัได้รับการยอมรับและความพึงพอใจจากกลุ่ม
ผูสู้งอาย ุผูดู้แลใกลชิ้ดผูสู้งอายแุละผูน้าํชุมชน อยูใ่นเกณฑดี์ สรุปโดยภาพรวม รูปแบบทีเหมาะสม
สาํหรับการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายใุนชนบทโดยใชค้รอบครัวเป็นศูนยก์ลาง เป็นการวิจยัทีมุ่ง
แสวงหาองค์ความรู้เกียวกับผูสู้งอายโุดยเฉพาะในชนบทเพือพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุห้
ดาํรงคุณค่าแห่งปูชณียบุคคลของสงัคมอยา่งยงัยนืสืบไป 

สุพร คูหา ( ) ไดศ้ึกษาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุของเทศบาลตาํบล
หนองขาว อาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี จากการศึกษาพบว่า ) สภาพคุณภาพชีวิตผูสู้งอายสุ่วน
ใหญ่มีปัญหาดา้นร่างกายโดยการเจบ็ป่วยทางร่างกาย ดา้นจิตใจพบว่ามีปัญหาเกียวกบัความจาํไม่ดี 
แต่พบวา่มีความพอใจต่อความสมัพนัธท์างสงัคมเกียวกบัการดูแลเอาใจใส่ของสมาชิกในครอบครัว 
นอกจากนียงัพบว่ามีความพอใจต่อสภาพแวดลอ้มทีเป็นอยูเ่กียวกบัสภาพแวดล้อมภายนอกบา้น 
เช่น สะอาด บรรยากาศดี ไม่มีมลพษิ ) ปัญหาการปรับปรุงคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุพบว่า ปัญหาส่วน
ใหญ่เกิดจากผูสู้งอายขุาดความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัสภาพปัญหาของตนเองทีจะเกิดขึนในอนาคต 
และ ) แนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุพบว่า ตอ้งให้ความสําคญัในการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตทางด้านร่างกายเป็นอันดับแรกก่อน โดยการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลือนทีเป็น
ประจาํทุกเดือน รองลงมาตอ้งให้ความสาํคญัทางดา้นจิตใจโดยการเสริมสร้างความมันคงทางใจ
ด้วยการจัดโครงการแสดงธรรมเทศนาสําหรับผูสู้งอายุเป็นประจาํทุกเดือน  นอกจากนีควร
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เสริมสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมให้แก่ผูสู้งอายุ โดยจดักิจกรรมกลุ่ม ชมรมสําหรับผูสู้งอายุ
เกียวกบัการปฏิบติัธรรม รวมถึงแนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวติดา้นสภาพแวดลอ้ม ควรเน้นให้มี
การเพมิเงินเบียยงัชีพคนชราแบบจดัเป็นสวสัดิการใหแ้ก่ผูสู้งอายโุดยมีหลกัเกณฑช์ดัเจน 

ชนะโชค คาํวนั (2553) ไดศ้ึกษาแนวทางการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผูสู้งอายขุององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลปลาปาก จงัหวดันครพนม จากการศึกษาพบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ
ขององค์การบริหารส่วนตาํบลปลาปาก มีคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นในภาพรวม หรือรายดา้น ซึง
ประกอบดว้ยดา้นสุขภาพกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม และดา้นสิงแวดลอ้ม ส่วนใหญ่
จะอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนแนวทางการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุมี  แนวทางไดแ้ก่ 
แนวทางการมีส่วนร่วมของครอบครัว แนวทางการพฒันาดา้นจิตใจ แนวทางการช่วยเหลือกรณีการ
เจ็บป่วย แนวทางการส่งเสริมรายได้ และแนวทางการจดัสวสัดิการสังคมเพือการดาํรงชีพของ
ผูสู้งอาย ุ

ศรินุช ฉายแสง (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตผูสู้งอายใุนจงัหวดั
อาํนาจเจริญ จากการศึกษาพบวา่ 1) ปัจจยัทางชีวสงัคม 5 ตวัแปร กลุ่มปัจจยันาํ 6 ตวัแปร กลุ่มปัจจยั
เอือ 2 ตวัแปร และปัจจยัเสริม 2 ตวัแปร รวม 15 ตวัแปร มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกับคุณภาพชีวิต
ผูสู้งอายุ 2) ตวัแปรพยากรณ์ทีดีของคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ มีทงัหมด 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความเชือ
ความสามารถตนเองในการมีคุณภาพชีวิตทีดี การไดรั้บแรงสนับสนุนจากผูน้าํชุมชนและชาวบา้น 
การรับรู้ประโยชน์ของการมีคุณภาพชีวิตดี อาชีพหลกั และการไดรั้บแรงสนับสนุนจากเจา้หน้าที
สาธารณสุขและสถานภาพ โดยตวัแปรพยากรณ์ทงัหมดนีสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตผูสู้งอายไุด้
ร้อยละ 54.6 และมีความคลาดเคลือนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากบั .387 

มยรีุ พงษน์าค (2555) ไดศึ้กษาปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุ
อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นสถานภาพส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นสุขภาพ 
ปัจจยัดา้นสังคม และปัจจยัดา้นสภาพแวดล้อมมีความสัมพนัธ์ต่อระดับคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุ
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

งานวิจัยต่างประเทศ 

เชนและคณะ (Chen et al., : ) ไดศึ้กษาเกียวกบัปัจจยัทีมีความเกียวขอ้งกบัความพึง
พอใจของผูสู้งอายขุองคนจีนทีมีอายตุงัแต่  ปีขึนไป จาํนวน  คน จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัที
เกียวขอ้งกบัความพงึพอใจผูสู้งอายเุพศชายไดแ้ก่อาย ุการไม่เจบ็ไขไ้ดป่้วย การมีสถานะทางการเงิน
ทีดี การไม่ขดัแยง้กบัผูอื้น การมีลูกหลานเป็นเพอืน และประสิทธิภาพของตนเอง ในขณะทีปัจจยัที
เกียวขอ้งกบัความพงึพอใจในชีวติของผูสู้งอายเุพศหญิง ไดแ้ก่ การไม่เจ็บไขไ้ดป่้วย การไม่ขดัแยง้
กบัผูอื้น การมีบทบาทในสงัคม การทาํกิจกรรมส่วนตวั และกิจกรรมกลุ่ม 
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โธโมพอลเลา และคณะ (Thomopoulou et al., 2010: 13) ไดศึ้กษาและวิจยัเกียวกบัความ
แตกต่างคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุและความโดดเดียวหรือความวา้เหว่ของผูสู้งอาย ุจากการศึกษา
พบวา่ ) ผูสู้งอายทุีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย  คน และเป็นเพศหญิง  คนสามารถจาํแนก
เป็นช่วงอายผุูสู้งอายไุดเ้ป็นอาย ุ -  ปี จาํนวน  คน และช่วงอายตุงัแต่  ปี ขึนไป จาํนวน  

 คน สถานภาพสมรสจาํนวน  คน หยา่ร้าง  คน และเป็นม่าย  คน ) ระดบัคุณภาพชีวิต
ของผูสู้งอายเุพศชายสูงกวา่ผูสู้งอายเุพศหญิง ) ระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายทุีมีอาย ุ -  ปี สูง
กวา่ผูสู้งอายทุีมีอายตุงัแต่  ปีขึนไป ) ระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายทุีมีสมรสสูงกว่าผูสู้งอายทุี
หยา่ร้าง แต่ผูสู้งอายทุีหยา่ร้างมีระดบัคุณภาพชีวติสูงกวา่ผูสู้งอายทุีเป็นสถานภาพเป็นม่าย ) ระดบั
ความโดดเดียวหรือความวา้เหว่ของผูสู้งอายุเพศหญิงสูงกว่าผูสู้งอายุเพศชาย ) ผูสู้งอายุทีมี
สถานภาพสมรสซึงมีการติดต่อลูกหลานจะมีความโดดเดียวหรือความวา้เหว่น้อยกว่าผูสู้งอายทุีมี
สถานภาพหยา่ร้างและผูสู้งอายุทีมีสถานภาพเป็นม่าย นอกจากนียงัพบอีกว่าผูสู้งอายเุพศหญิงทีมี
สถานภาพเป็นม่ายจะมีเจ็บปวดทางจิตใจในเรืองความโดดเดียวหรือวา้เหว่จาการสูญเสียคนทีรัก
อยา่งเห็นไดช้ดั 

7. กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 

1 
ความตอ้งการของผูสู้งอายุทีพกิาร 

 1. ดา้นร่างกาย 
 . ดา้นจิตใจ 

 . ดา้นเศรษฐกิจ 

 . ดา้นสังคม 
                                                                                         

2 
ผูท้ีมีหน้าทีในการจดับริการทงั  ดา้น 
 1. อาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐาน 

     (อสม.) ตาํบลท่าไม ้
 . เจา้หน้าทีสาธารณสุขโรงพยาบาล 

     ส่งเสริมสุขภาพตาํบลท่าไม ้

 . ผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลท่าไม ้

 
  

3 
ความเหมาะสมในการจดักิจกรรมทงั  ดา้น 
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บทที 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัย เรือง  แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุทีพิการในพืนทีของ
เทศบาลตาํบลท่าไม ้อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี มีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาสภาพความเป็นอยู่
ของผูสู้งอายทุีพิการในเขตเทศบาลตาํบลท่าไม้ อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี และเพือศึกษา
แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุทีพิการในเขตเทศบาลตาํบลท่าไม้ อาํเภอท่ามะกา 
จงัหวดักาญจนบุรี โดยมีวธีิดาํเนินการวจิยั ดงันี 
   1. กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
   2. เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 
   3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลัก (Key Informants) ในการดาํเนินการวิจยั เรือง แนวทางการพฒันา
คุณภาพชีวติของผูสู้งอายทุีพกิารในพนืทีของเทศบาลตาํบลท่าไม ้อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 
ประกอบดว้ย 
 .  ผูสู้งอายทุีมีอายตุงัแต่ 60 ปีขึนไป ทงัเพศหญิงและชาย ทีมีบตัรประจาํตวัคนพิการตาม
พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และมีภูมิลาํเนาอยูใ่น
ตาํบลท่าไม ้อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี จาํนวน 30 ราย 
 .  อาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ตาํบลท่าไม ้ทีทาํงานเกียวกบัการดูแลผูสู้งอายทุี
พกิาร จาํนวน 10 ราย 
 1.3 เจา้หนา้ทีสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลท่าไม ้ทีทาํงานเกียวกบัการดูแล
ผูสู้งอายทุีพกิาร จาํนวน 2 ราย 
 .  ผูบ้ริหารของเทศบาลตาํบลท่าไม้ จาํนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี          
รองนายกเทศมนตรี ลาํดบั 1 และ รองนายกเทศมนตรี ลาํดบั 2 
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2. เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 
 เครืองมือทีใช้ในการวิจยั สร้างขึนจากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกับผูสู้งอาย ุ       
ซึงรวบรวมจากงานวจิยัหรือโครงการทีผา่นมาทงัของภาครัฐ/เอกชน หน่วยงานและองคก์รทีทาํงาน
ดา้นผูสู้งอาย ุเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้าง 
(Semi-Structure Interview) เพอืเปิดโอกาสใหผู้ใ้หข้อ้มูลพดูในประเด็นทีตอ้งการศึกษาให้มากทีสุด 
เป็นการสมัภาษณ์ทีมีการวางแผนการสมัภาษณ์ไวก่้อนล่วงหนา้อยา่งเป็นขนัตอน ตามขอ้คาํถามใน
การสมัภาษณ์แบบกึงโครงสร้าง ดงันี 
 .  แบบสมัภาษณ์แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติของผูสู้งอายทุีพกิารในพนืทีของเทศบาล
ตาํบลท่าไม ้อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ประกอบดว้ย  ส่วน    
      ส่วนที  เป็นขอ้มูลทวัไปของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants) ดงันี อาย ุวนั เดือน 
ปีเกิด ระดบัการศึกษา ศาสนา สถานภาพ จาํนวนบุตร ผูดู้แล อาชีพ รายได้ ประเภทความพิการ 
สาเหตุความพกิาร และตาํแหน่ง 
      ส่วนที  แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติของผูสู้งอายทุีพกิาร แบ่งออกเป็น  ดา้น แต่ละ
ด้านจะสัมภาษณ์เกียวกับคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุทีพิการในปัจจุบนั  และปัญหาทีพบเกียวกับ
คุณภาพชีวติ ดงันี 
           ) ดา้นร่างกาย ประกอบดว้ย การบริโภคอาหาร สุขภาพ เครืองนุ่งห่ม และทีอยูอ่าศยั 
           ) ดา้นจิตใจ ประกอบดว้ย การใชเ้วลาในแต่ละวนั ความสัมพนัธ์ในครอบครัว และ
ความสมัพนัธใ์นชุมชน 
           ) ดา้นเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย อาชีพ และรายได ้
           ) ดา้นสังคม ประกอบดว้ย การศึกษา สิทธิทีไดรั้บจากรัฐ และการไดรั้บสิงอาํนวย
ความสะดวกดา้นต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐ  

2.2 เครืองบนัทึกเสียงใช้สาํหรับบนัทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลัก 
(Key Informants) เพอืนาํมาใชป้ระกอบการวเิคราะห์แปลผลและทาํการสรุปผล 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวจิยัครังนี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการศึกษาขอ้มูลทีมีการบนัทึกหรือ

ไดมี้การวิจยัไวแ้ลว้โดยผูอื้น (Unobtrusive Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยคาํถามทีใชใ้น
การสัมภาษณ์เป็นแบบกึงมีโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) เพือให้ไดค้าํตอบในแง่ต่างๆ ที
ซบัซอ้นและค่อนขา้งจะลึก ซึงให้ผูต้อบไดแ้สดงความคิดเห็นเกียวกบัแนวทางการพฒันาคุณภาพ
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ชีวิตของผูสู้งอายุทีพิการ ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ เพือเป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพ
ชีวติของผูสู้งอายทุีพกิารในพนืทีของเทศบาลตาํบลท่าไม ้อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ต่อไป 

3.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม (Field 
Research) โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์ประชากรผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) เพือนาํมาวิเคราะห์
แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติของผูสู้งอายทุีพกิารในพนืทีของเทศบาลตาํบลท่าไม ้อาํเภอท่ามะกา 
จงัหวดักาญจนบุรี รวมทงัปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ  ในการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ผูสู้งอายทุีพกิาร 

3.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ การศึกษาจากตาํรา หนังสือ ระเบียบ              
ขอ้กฎหมาย ผลการวจิยัทีเกียวขอ้ง เอกสารทางวชิาการต่างๆ และการสืบคน้ขอ้มูลจาก Internet เพือ
ศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายทุีพิการในพืนทีของเทศบาลตาํบลท่าไม ้อาํเภอ   
ท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 นําข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนือหา (Content 
Analysis) โดยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ตามโครงสร้างของเนือหาในแบบสัมภาษณ์ 
เพอืนาํไปสู่คาํตอบในการศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติของผูสู้งอายทุีพกิาร 
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บทที 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติของผูสู้งอายทุีพกิารในพนืทีของเทศบาลตาํบล   
ท่าไม ้อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี โดยใชว้ธีิการสมัภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) แบบกึง
โครงสร้าง (Semi-Structure Interview) กับกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) ประกอบด้วย 
ผูสู้งอายุทีมีอายุตังแต่ 60 ปีขึนไป  ทังเพศหญิงและชาย ทีมีบัตรประจําตัวคนพิการ ตาม
พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และมีภูมิลาํเนาอยูใ่น
ตาํบลท่าไม ้ อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี จาํนวน 30 ราย อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน     
(อสม.) ตาํบลท่าไม ้ทีทาํงานเกียวกบัการดูแลผูสู้งอายทุีพกิาร จาํนวน 10 ราย เจา้หน้าทีสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลท่าไม ้ทีทาํงานเกียวกบัการดูแลผูสู้งอายทุีพิการ จาํนวน 2 ราย 
และผูบ้ริหารของเทศบาลตาํบลท่าไม ้ จาํนวน 3 ราย รวมจาํนวนทงัสิน 45 ราย ผูว้ิจยันํามาเสนอ
ผลการวจิยัเป็นหวัขอ้ ดงันี 

1. ขอ้มูลทวัไปของผูสู้งอายทุีพกิารในพนืทีของเทศบาลตาํบลท่าไม ้อาํเภอท่ามะกา จงัหวดั
กาญจนบุรี จาํนวน  ราย 
 2. สภาพความเป็นอยูปั่จจุบนัของผูสู้งอายทุีพิการในพืนทีของเทศบาลตาํบลท่าไม ้อาํเภอ  
ท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี แบ่งออกเป็น  ดา้น คือ 
    2.1 ดา้นร่างกาย 
    2.2 ดา้นจิตใจ 
    2.3 ดา้นเศรษฐกิจ 
    2.4 ดา้นสงัคม 
 3. แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายทุีพิการในพืนทีของเทศบาลตาํบลท่าไม ้อาํเภอ  
ท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ของกลุ่มผูใ้หบ้ริการ แบ่งเป็น  กลุ่ม คือ 
    3.1 อาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ตาํบลท่าไม ้ทีทาํงานเกียวกบัการดูแลผูสู้งอายุ
ทีพกิาร จาํนวน 10 ราย 
    3.2 เจา้หน้าทีสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลท่าไม ้ทีทาํงานเกียวกบัการ
ดูแลผูสู้งอายทุีพกิาร จาํนวน 2 ราย 
    3.3 ผูบ้ริหารของเทศบาลตาํบลท่าไม ้จาํนวน 3 ราย 
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1. ข้อมูลทัวไปของผู้สูงอายุทีพิการในพืนทีของเทศบาลตําบลท่าไม้ อําเภอท่ามะกา จังหวัด 
    กาญจนบุรี จํานวน  ราย 
    1.1 เพศ 
         ผูสู้งอายุทีพิการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 17 ราย (คิดเป็นร้อยละ 56.7 ของจาํนวน
ผูสู้งอายทุีพกิารทงัหมด) ส่วนทีเหลือเป็นเพศหญิง จาํนวน 13 ราย 
     1.2 อายุ 
         ผูสู้งอายทุีพิการส่วนใหญ่มีช่วงอายรุะหว่าง -  ปี และอายุระหว่าง -  ปี ในสัดส่วน
เท่ากนั คือ จาํนวน 13 ราย (คิดเป็นร้อยละ 43.3 ของจาํนวนผูสู้งอายทุีพิการทงัหมด) และอาย ุ  ปี
ขึนไป จาํนวน 4 ราย 
    1.3 ระดับการศึกษา 
 ผูสู้งอายทุีพกิารส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา จาํนวน 23 ราย (คิดเป็นร้อยละ 
76.7 ของจาํนวนผูสู้งอายุทีพิการทงัหมด) รองลงมาคือ ไม่ได้เรียนหนังสือ จาํนวน 5 ราย และ
จาํนวน  ราย จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
    1.4 การนับถือศาสนา 
 ผูสู้งอายุทีพิการส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จาํนวน 28 ราย (คิดเป็นร้อยละ 93.3 ของ
จาํนวนผูสู้งอายทุีพกิารทงัหมด) ส่วนทีเหลือนบัถือศาสนาคริสต ์นิกายคาทอลิค จาํนวน 2 ราย 
    1.5 สถานภาพสมรส 
         สถานภาพสมรสของผูสู้งอายุทีพิการส่วนใหญ่ จดทะเบียนสมรส จาํนวน 12 ราย (คิดเป็น 
ร้อยละ 40 ของจาํนวนผูสู้งอายุทีพิการทงัหมด) รองลงมาคือ อยู่เป็นโสดและเป็นหม้าย พบใน
สดัส่วนเท่ากนัคือ จาํนวน  ราย และจาํนวน  ราย หยา่ร้าง 
    1.6 จํานวนบุตร (เฉพาะทียังมีชีวิตอยู่) 
 ผูสู้งอายทุีพกิารส่วนใหญ่มีบุตร (เฉพาะทียงัมีชีวติอยู)่ จาํนวน 22 ราย (คิดเป็นร้อยละ 73.3 
ของจาํนวนผูสู้งอายทุีพกิารทงัหมด) ส่วนทีเหลือไม่มีบุตร จาํนวน  ราย 
    1.7 ผู้ดูแล 
 ผูสู้งอายทุีพกิารส่วนใหญ่มีผูดู้แล จาํนวน 25 ราย (คิดเป็นร้อยละ 83.3 ของจาํนวนผูสู้งอายุ
ทีพกิารทงัหมด) ส่วนทีเหลือไม่มีผูดู้แล จาํนวน  ราย 
    1.8 อาชีพ 
 ผูสู้งอายทุีพิการส่วนใหญ่ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ จาํนวน 26 ราย (คิดเป็นร้อยละ 86.7 ของ
จาํนวนผูสู้งอายทุีพกิารทงัหมด) ส่วนทีเหลือประกอบอาชีพ จาํนวน  ราย 
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    1.9 รายได้ 
 ผูสู้งอายทุีพกิารส่วนใหญ่ไม่มีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ จาํนวน 26 ราย (คิดเป็นร้อยละ 
86.7 ของจาํนวนผูสู้งอายทุีพกิารทงัหมด) ส่วนทีเหลือมีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ จาํนวน  ราย 
    1.10 สภาพความพิการ 
 ผูสู้งอายทุีพกิารส่วนใหญ่จะมีสภาพความพกิารทางการเคลือนไหวหรือทางร่างกาย จาํนวน       
27 ราย (คิดเป็นร้อยละ 90 ของจาํนวนผูสู้งอายทุีพกิารทงัหมด) รองลงมาคือ พิการทางการมองเห็น 
จาํนวน 2 ราย อีกจาํนวน 1 ราย พกิารทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก 
    1.11 สาเหตุความพิการ 
 ผูสู้งอายุทีพิการส่วนใหญ่มีสาเหตุความพิการมาจากการป่วยโดยไม่รู้ตวั คือ ป่วยเป็น       
โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดตีบ โรคเก๊า โรคตอ้หิน และโรคมะเร็ง จาํนวน 21 ราย      
(คิดเป็นร้อยละ 70 ของจาํนวนผูสู้งอายุทีพิการทงัหมด) รองลงมาคือ ความพิการจากอุบติัเหตุ 
จาํนวน 8 ราย อีกจาํนวน 1 ราย พกิารมาตงัแต่กาํเนิด 

2. สภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของผู้สูงอายุทีพิการในพนืทีของเทศบาลตําบลท่าไม้ อําเภอท่ามะกา 
   จังหวัดกาญจนบุรี 
 ผลจากการสมัภาษณ์ผูสู้งอายทุีพกิาร จาํนวน 30 ราย เกียวกบัสภาพความเป็นอยูปั่จจุบนัใน
ดา้นต่างๆ จาํนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม สามารถ
อธิบายไดด้งัรายละเอียดต่อไปนี 
 2.1 ด้านร่างกาย 
 ผูสู้งอายุทีพิการส่วนใหญ่จะมีคนในครอบครัวคอยดูแลในด้านปัจจัยสี ได้แก่ อาหาร 
เครืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และทีอยู่อาศยั นอกจากนีพบว่า ผูสู้งอายุทีพิการส่วนใหญ่ป่วยเป็น       
โรคเรือรัง บางรายมีโรคประจาํตวัมากกว่า 1 โรค โรคประจาํตวัทีพบมากทีสุดในผูสู้งอายทุีพิการ 
ไดแ้ก่ โรคความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจ โรคไขมนัในเสน้เลือด โรคเบาหวาน และโรคเก๊า ผูสู้งอายทุี
พกิารจึงตอ้งดูแลรักษาสุขภาพตามแพทยส์งั เช่น การควบคุมอาหาร การทานยาสมาํเสมอ และการ
ไปพบแพทยต์ามนดั ส่วนผูสู้งอายทุีพกิารทีไม่มีผูดู้แล จาํนวน  ราย จะดูแลในดา้นปัจจยัสีและการ
รักษาสุขภาพตามอตัภาพของตนเอง และบางรายมีความตอ้งการให้หน่วยงานภาครัฐแจกขา้วสาร
อาหารแหง้ เสือกนัหนาวและผา้ห่ม ตลอดจนซ่อมแซมทีอยูอ่าศยัให้มีความมนัคงปลอดภยั ซึงผูใ้ห้
ขอ้มูลบางคนไดก้ล่าววา่ 
 “อยากใหเ้ทศบาลมีโครงการซ่อมแซมทีอยูอ่าศยัให้กบัผูสู้งอายทุีพิการบา้ง ตอนนีบา้นลุง
ปลวกกินคานบา้นไม่รู้หลังคาจะพงัวนัไหน ลุงก็ไม่มีเงินซ่อมแซม อยู่ตวัคนเดียวแถมยงัพิการ 
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ภรรยาก็ทอดทงิ ลุงไม่มีลูกเป็นหมนั ขา้วสารทางเทศบาลก็แจกให้ปีละถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม กินไม่
ถึงเดือนก็หมดแลว้ ยงิปีนีอากาศหนาวมาก เทศบาลไม่เคยแจกเสือกนัหนาว แจกแต่ผา้ห่มผนืบางๆ” 
 2.2 ด้านจิตใจ 
 ผูสู้งอายุทีพิการส่วนใหญ่ จะมีสุขภาพจิตดี ไม่รู้สึกเหงา วา้เหว่ คุยเก่ง ยมิแยม้ แจ่มใส 
เพราะอยูก่นัแบบครอบครัวใหญ่ ลูกๆ ไม่ไดแ้ยกครอบครัวออกไป มีคนในครอบครัวดูแล ซึงส่วน
ใหญ่จะเป็นคู่ชีวติทีดูแลกนัและกนัตลอดเวลา จะใชเ้วลาในแต่ละวนัอยูก่บัครอบครัวมากกว่าเขา้ไป
มีส่วนร่วมในชุมชน แต่ก็มีผูสู้งอายทุีพกิารทีอยูต่วัคนเดียว ไม่มีผูดู้แล จาํนวน  ราย จะชอบเขา้ร่วม
กิจกรรมทีชุมชนจดัขึน เพราะเหงาอยากมีเพือนคุย และบางรายมีความตอ้งการอยากให้บุตรหลาน
มาเยียมเยียนปรนนิบติัและดูแลเอาใจใส่ตนเองบา้งในยามปกติหรือยามเจ็บป่วย นอกจากนียงั
ตอ้งการใหมี้อาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และเจา้หนา้ทีจากเทศบาลมาเยยีมเยยีนบา้ง เพือ
จะไดพ้ดูคุยและแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารต่างๆ กบั อสม. และเจา้หนา้ทีได ้ซึงผูใ้ห้ขอ้มูลบางคนได้
กล่าววา่ 
 “อยากให้ อสม. หรือเจา้หน้าทีจากเทศบาล มาเยยีมเยยีนทุกเดือน เดือนละครัง จะได้มา
ตรวจสุขภาพ หรือมาแนะนาํการดูแลรักษาสุขภาพ และเป็นเพือนคุย อยู่บา้นคนเดียวมนัก็เหงา
เหมือนกนันะ” 
 2.3 ด้านเศรษฐกิจ 
 ผูสู้งอายุทีพิการส่วนใหญ่ไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพ เนืองจากร่างกายพิการไม่
สามารถประกอบอาชีพได ้มีเพยีงรายไดจ้ากการไดรั้บเบยีสงเคราะห์เพือการยงัชีพผูสู้งอายแุละเบีย
ความพิการเป็นประจาํทุกๆ เดือน แต่ก็มีผูสู้งอายุทีพิการมีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ จาํนวน      
 ราย นอกเหนือจากการไดรั้บเบียสงเคราะห์เพือการยงัชีพผูสู้งอายแุละเบียความพิการ นอกจากนี
ยงัมีกลุ่มผูสู้งอายุทีพิการทีสามารถช่วยเหลือตนเองได้ปานกลางถึงมาก มีความต้องการทีจะ
ประกอบอาชีพเสริมเพือสร้างรายไดเ้พิมมากขึน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายให้แก่บุตรหลานและ
สมาชิกในครอบครัว สาํหรับกลุ่มผูสู้งอายทุีพกิารทีสามารถช่วยเหลือตนเองไดน้อ้ยหรือไม่ไดเ้ลย มี
ความต้องการให้เพิมเงินเบียความพิการจากเดิมได้รับเดือนละ  500 บาท เพิมเป็นเดือนละ          
1,000 บาท ซึงผูใ้หข้อ้มูลบางคนไดก้ล่าววา่ 
  “อยากใหเ้พมิเงินเบียสงเคราะห์เพอืการยงัชีพสาํหรับเบยีความพกิารจากเดิมไดรั้บเดือนละ 
500 บาท เพมิเป็นเดือนละ 1,000 บาท เมือรวมกบัเงินผูสู้งอายทุีไดรั้บตามอาย ุหากใชอ้ยา่งประหยดั
ก็น่าจะเพยีงพอกบัค่าขา้ว ค่าอาหาร ในแต่ละเดือน เพราะทุกวนันีทีไดรั้บไม่เพยีงพอเพราะตอ้งเจียด
เป็นค่าเดินทางไปโรงพยาบาลเพอืรับยาในแต่ละเดือนดว้ย” 
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 2.4 ด้านสังคม 
 ผูสู้งอายุทีพิการส่วนใหญ่จะอยู่แต่ในบา้นมากกว่าการออกไปใช้บริการด้านต่างๆ จาก
หน่วยงานภาครัฐ ซึงหน่วยงานภาครัฐทีไปใชบ้ริการมากทีสุด คือ โรงพยาบาล เพราะส่วนใหญ่มี   
โรคประจาํตวั บางรายมีโรคประจาํตวัมากกวา่ 1 โรค ตอ้งไปพบแพทยต์ามนดั ส่วนผูสู้งอายทุีพิการ
ทีอยู่ตวัคนเดียวไม่มีผูดู้แล จาํนวน  ราย จะชอบเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีชุมชนจดัขึน ชอบเขา้
สังคม  แต่ด้วยสภาพร่างกายทีพิการ จึงมีความต้องการให้เทศบาลบริการรถรับส่งเพือไป
โรงพยาบาลหรือให้เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน นอกจากนียงัมีกลุ่มผูสู้งอายทุีพิการที
สามารถช่วยเหลือตนเองไดป้านกลางถึงมาก มีความตอ้งการให้เทศบาลจดัหาสถานทีให้ออกกาํลงั
กาย พร้อมอุปกรณ์สาํหรับออกกาํลงักายทีเหมาะสมกบัผูสู้งอายทุีพกิาร ตลอดจนจดัหาเจา้หนา้ทีทีมี
ความรู้มาสอนการออกกาํลงักายให้เหมาะสมกบัสภาพความพิการ สาํหรับกลุ่มผูสู้งอายทุีพิการที
ครอบครัวมีรายไดน้อ้ย มีความตอ้งการใหเ้ทศบาลจดัหาวสัดุอุปกรณ์ทีจาํเป็นต่างๆ สาํหรับผูสู้งอายุ
ทีพกิาร เช่น รถสามลอ้โยก รถเขน็ เครืองช่วยพยงุ เครืองช่วยฟัง ไมเ้ทา้ แว่นตา เตียงสาํหรับผูป่้วย
ติดเตียง เป็นตน้ ซึงผูใ้หข้อ้มูลบางคนไดก้ล่าววา่ 
  “อยากไดร้ถสามลอ้โยกคนัใหม่ ขอจากโรงพยาบาลมา 2 ปีแลว้ยงัไม่ได ้เขาบอกว่าตอ้งรอ
คิวคนขอเยอะกวา่จะไดค้นัใหม่คนัเก่าคงจะพงัก่อนเพราะตอนนีสนิมกินผกุร่อน เทศบาลก็ไม่เคยมา
ดูแลเรืองนีเลย” 

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทีพิการในพนืทีของเทศบาลตําบลท่าไม้ อําเภอ       
   ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ของกลุ่มผู้ให้บริการ จํานวน  กลุ่ม 
 ผลจากการสมัภาษณ์ผูสู้งอายทุีพกิาร จาํนวน 30 ราย เกียวกบัสภาพความเป็นอยูปั่จจุบนัใน
ดา้นต่างๆ จาํนวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสงัคม ทาํให้ทราบถึง
ความตอ้งการของผูสู้งอายทุีพกิารในดา้นต่างๆ ซึงกลุ่มผูใ้หบ้ริการ จาํนวน  กลุ่ม มีแนวทางในการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูสู้งอายทุีพกิาร สามารถอธิบายไดด้งัรายละเอียดต่อไปนี 
 3.1 อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ตําบลท่าไม้ ทีทํางานเกียวกับการดูแลผู้สูงอายุที
พิการ จํานวน 10 ราย 
 . .  ขอ้มูลทวัไป 
 อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)  ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงมากกว่าผูช้าย โดยผูห้ญิงมี
จาํนวน  ราย และผูช้ายมีจาํนวน  ราย และส่วนใหญ่มีช่วงอายรุะหว่าง -  ปี จาํนวน  ราย
รองลงมาอาย ุ  ปีขึนไป จาํนวน  ราย ช่วงอายรุะหว่าง -  ปี จาํนวน  ราย และจาํนวน  ราย 
มีช่วงอายรุะหวา่ง -  ปี อาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) จบการศึกษาระดบั ประถมศึกษา
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และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในสดัส่วนเท่ากนัคือ จาํนวน  ราย ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คือ 
จดทะเบียนสมรส จาํนวน  ราย เป็นหม้ายและอย่าร้าง ในสัดส่วนเท่ากันคือ จาํนวน  ราย 
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)  ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ จาํนวน  ราย และจาํนวน        

 ราย ไม่ประกอบอาชีพ 
 . .  แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติของผูสู้งอายทุีพกิาร แบ่งออกเป็น  ดา้น ดงันี 
 ) ดา้นร่างกาย จะมีการตรวจสุขภาพผูสู้งอายทุีพิการ คือ การออกตรวจสุขภาพผูสู้งอายทุี
พิการทีบา้นของตวัผูสู้งอายทุีพิการเองทุกเดือน เดือนละ 1 ครัง เพือวดัความดนั ชงันาํหนัก และ
แนะนาํใหผู้สู้งอายทุีพกิารบริโภคอาหารทีมีประโยชน์ สิงไหนควรหลีกเลียงในการบริโภคสิงไหน
ควรบริโภคในระดบัไหนถึงจะเป็นการดีกบัช่วงอายแุละสภาพความพกิาร ตลอดจนแนะนาํการออก
กาํลงักายใหถู้กวธีิเพอืป้องกนัการเป็นผูป่้วยติดเตียง การแนะนาํดงักล่าวจะแนะนาํทงัตวัผูสู้งอายเุอง
และผูดู้แล 
 ) ดา้นจิตใจ จะมีการออกเยยีมบา้นผูสู้งอายทุีพิการ คือ การออกเยยีมบา้นผูสู้งอายทุีพิการ
ทุกเดือน เดือนละ 1 ครัง เพือให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผูสู้งอายทุีพิการ โดยการถามเกียวกับ
ชีวติประจาํวนัใชเ้วลาทาํอะไรบา้ง บุตรหลานมีการดูแลเอาใจใส่อยา่งไร มีความรู้สึกเหงาซึมเศร้า
บา้งไหม แลว้นาํขอ้มูลทีไดด้งักล่าวไปประสานกบัทางครอบครัวของผูสู้งอายทุีพิการ เพือร่วมกนั
แกไ้ขปัญหาหากผูสู้งอายทุีพกิารมีอาการซึมเศร้า 
 ) ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ไม่มีแนวทางการพฒันา
คุณภาพชีวติผูสู้งอายทุีพกิารทางดา้นนี 
 ) ด้านสังคม จะมีการรักษาสิทธิของผูสู้งอายุทีพิการตามกฎหมาย คือ กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) จะมีการติดต่อประสานงานและให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ 
เพอืรักษาสิทธิประโยชน์ของผูสู้งอายทุีพกิารตามกฎหมาย อาทิ การขึนทะเบียนผูสู้งอายเุพือขอรับ
เบียสงเคราะห์เพอืการยงัชีพ การจดทะเบียนคนพกิารเพอืขอรับเบียความพิการ การขอวสัดุอุปกรณ์
การช่วยเหลือต่างๆ ค่าฌาปนกิจศพ เป็นตน้ 
 3.2 เจ้าหน้าทีสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าไม้ ทีทํางานเกียวกับการดูแล
ผู้สูงอายุทีพิการ จํานวน 2 ราย 
 . .  ขอ้มูลทวัไป 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลท่าไม้ มีเจ้าหน้าทีสาธารณสุข จาํนวน  2 ราย คือ 
นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการและเจา้พนกังานสาธารณสุขชาํนาญงาน 
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 . .  แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติของผูสู้งอายทุีพกิาร แบ่งออกเป็น  ดา้น ดงันี 
 ) ด้านร่างกาย จะมีการอบรมความรู้การดูแลรักษาสุขภาพผูสู้งอายุทีพิการให้กับกลุ่ม
อาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) คือ ทางเจา้หน้าทีสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาํบลท่าไม ้จะมีการอบรมความรู้การดูแลรักษาสุขภาพผูสู้งอายทุีพิการทางดา้นร่างกายให้กบักลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) เพือให้กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) นํา
ความรู้ทีไดไ้ปใชต้รวจสุขภาพใหก้บัผูสู้งอายทุีพกิารในทุกๆ เดือน เดือนละ  ครัง 
 ) ด้านจิตใจ จะมีการมอบนโยบายให้กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ออก
เยยีมบา้นผูสู้งอายทุีพกิาร คือ ทางเจา้หน้าทีสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลท่าไมจ้ะ
เป็นวทิยากรใหค้วามรู้แก่กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ในการออกเยยีมบา้นผูสู้งอายุ
ทีพกิาร เพอืแกปั้ญหาอาการซึมเศร้าของผูสู้งอายทุีพกิาร 
 ) ดา้นเศรษฐกิจ เจา้หน้าทีสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลท่าไม ้ไม่มีแนว
ทางการพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายทุีพกิารทางดา้นนี 
 ) ด้านสังคม จะมีการรักษาสิทธิของผูสู้งอายุทีพิการตามกฎหมาย คือ ทางเจ้าหน้าที
สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลท่าไม ้ไดใ้ห้การรักษาตามสิทธิของผูสู้งอายทุีพิการ 
และได้มีการติดต่อขอสนับสนุนอุปกรณ์และเครืองมือทางการแพทยจ์ากสํานักงานส่งเสริม
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
 3.3 ผู้บริหารของเทศบาลตําบลท่าไม้ จํานวน 3 ราย 
 . .  ขอ้มูลทวัไป 
 ผู ้บริหารของเทศบาลตําบลท่าไม้ จํานวน  3 ราย ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี                
รองนายกเทศมนตรี ลาํดบัที 1 และรองนายกเทศมนตรี ลาํดบัที 2 
 . .  แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติของผูสู้งอายทุีพกิาร แบ่งออกเป็น  ดา้น ดงันี 
 ) ดา้นร่างกาย ทางเทศบาลตาํบลท่าไม ้มีโครงการทีเกียวกบัการดูแลคุณภาพชีวิตทางดา้น
ร่างกายของผูสู้งอายทุีพกิาร จาํนวน 3 โครงการ ดงันี 
      - โครงการผูสู้งอายุยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ เป็นโครงการทีให้ความรู้ด้านสุขภาพ เพือ
เสริมสร้างสุขภาพกายใหก้บัผูสู้งอายทุงัทีพิการและไม่พิการ จะดาํเนินโครงการทุกวนัพุธแรกของ
เดือนคี โดยจะมีการตรวจสุขภาพเบืองตน้จากอาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และเจา้หน้าที
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นกระต่ายเตน้ (อนามยั) การเจาะเลือดตรวจเบาหวาน การให้ความรู้
ดา้นสุขภาพและแนะนาํการออกกาํลงักาย การทาํบุญเลียงพระ และการรับประทานอาหารร่วมกนั 
ตลอดจนการร่วมอวยพรวนัเกิดใหก้บัผูสู้งอายทุีเกิดในเดือนทีจดัทาํโครงการ 
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      - โครงการผูพ้กิารสุขภาพดี ชีวเีป็นสุข เป็นโครงการทีให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง เพอืใหผู้พ้กิารคน้หาปัญหาสุขภาพและแนวทางแกไ้ข ซึงผูพ้กิารทีเขา้ร่วมโครงการ หมายถึง 
ผูท้ีพกิารทุกคนโดยไม่จาํกดัเพศหรืออาย ุจะดาํเนินโครงการทุกวนัพุธแรกของเดือนคู่ โดยจะมีการ
ตรวจสุขภาพเบืองตน้จากอาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และเจา้หนา้ทีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพบา้นกระต่ายเตน้ (อนามยั) การเจาะเลือดตรวจเบาหวาน การบริการตรวจสุขภาพปากและ
ฟัน การให้ความรู้ดา้นสุขภาพ และการให้ความรู้เกียวกบัการใชก้ายอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการ
มอบของขวญัของรางวลัใหก้บัผูพ้กิารทีมาตรวจสุขภาพ หรือผูพ้กิารทีเกิดในเดือนทีจดัทาํโครงการ 
       - โครงการวนัคนพกิารสากล เป็นโครงการทีพฒันาคุณภาพชีวิต เพือให้ผูพ้ิการมีความ
เป็นอยู่ทีดีขึน ผูพ้ิการทีเขา้ร่วมโครงการ หมายถึง ผูท้ีพิการทุกคนโดยไม่จาํกัดเพศหรืออายุ จะ
ดาํเนินโครงการทุกวนัที 3 ธนัวาคมของทุกปี ซึงเป็นวนัคนพิการสากล โดยจะมีการมอบเครือง
อุปโภคบริโภค อาทิ ขา้วสาร อาหารแหง้ นาํปลา นาํมนัพชื นม ผา้ห่ม เป็นตน้ 
 ) ดา้นจิตใจ ทางเทศบาลตาํบลท่าไม ้มีโครงการทีเกียวกบัการดูแลคุณภาพชีวิตทางดา้น
จิตใจของผูสู้งอายทุีพกิาร จาํนวน 2 โครงการ ดงันี 
      - โครงการอบรมและทศันศึกษาดูงานชมรมผูสู้งอายุ เป็นโครงการทีให้ผูสู้งอายุได้
พบปะและทาํกิจกรรมร่วมกนั เพือเสริมสร้างสุขภาพจิตให้กบัผูสู้งอายทุงัทีพิการและไม่พิการ จะ
ดาํเนินโครงการปีละหนึงครัง โดยจะพาไปทศันศึกษาดูงานนอกสถานที ซึงส่วนใหญ่จะพาไปไหว้
พระ 
      - โครงการวนัผูสู้งอายุแห่งชาติ เป็นอีกหนึงโครงการทีให้ผูสู้งอายุได้พบปะและทาํ
กิจกรรมร่วมกนั เพอืเสริมสร้างสุขภาพจิตใหก้บัผูสู้งอายทุงัทีพกิารและไม่พกิาร จะดาํเนินโครงการ
ทุกวนัที 13 เมษายนของทุกปี ซึงเป็นวนัผูสู้งอายุแห่งชาติ โดยจะมีการทาํบุญเลียงพระ และ
รับประทานอาหารร่วมกนั 
 ) ด้านเศรษฐกิจ ทางเทศบาลตาํบลท่าไม้ มีโครงการทีเกียวกับการดูแลคุณภาพชีวิต
ทางดา้นเศรษฐกิจของผูสู้งอายทุีพกิาร จาํนวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ 
      - โครงการจดัฝึกอบรมส่งเสริมพฒันากลุ่มอาชีพเพือเพิมรายไดใ้ห้กบัผูสู้งอายทุีพิการ 
เป็นโครงการทีตงัไวร้องรับสาํหรับผูสู้งอายทุีพกิาร ทีมีความตอ้งการฝึกอาชีพ เพอืเพิมรายไดใ้ห้กบั
ตนเองและครอบครัว จะดาํเนินโครงการทนัที หากผูสู้งอายทุีพิการมีความตอ้งการและสามารถ
รวมกลุ่มกนัได ้
      - โครงการจัดให้มีเบียสงเคราะห์เพือการยงัชีพผูสู้งอายุและเบียความพิการ เป็น
โครงการมอบเงินสงเคราะห์เพือการยงัชีพผูสู้งอายุและคนพิการเป็นประจาํทุกๆ เดือน โดยเบีย
สงเคราะห์เพือการยงัชีพผูสู้งอาย ุจะจ่ายตามลาํดบัขนับนัได คือ ช่วงอาย ุ -  ปี ไดรั้บเดือนละ 
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 บาท ช่วงอาย ุ -  ปี ไดรั้บเดือนละ  บาท ช่วงอาย ุ -  ปี ไดรั้บเดือนละ  บาท อาย ุ
 ปีขึนไป ไดรั้บเดือนละ ,  บาท สาํหรับเบยีความพกิารจะไดรั้บเดือนละ  บาท 

 ) ดา้นสงัคม ทางเทศบาลตาํบลท่าไม ้มีโครงการทีเกียวกบัการดูแลคุณภาพชีวิตทางดา้น
สงัคมของผูสู้งอายทุีพกิาร จาํนวน 4 โครงการ ดงันี 
      - โครงการเทศบาลสัมพนัธ์ เป็นโครงการออกหน่วยให้บริการเคลือนทีกบัประชาชน 
ทุกคน จะดําเนินโครงการทุกวนัที 6 ของเดือน โดยจะมีการแจกเบียสงเคราะห์เพือการยงัชีพ
ผูสู้งอาย ุผูพ้กิาร และผูป่้วยโรคเอดส์ การตรวจสุขภาพ การนวดเพอืสุขภาพ บริการตดัผมชาย-หญิง 
การฝึกอาชีพระยะสนั การร่วมสนุกร้องเพลงคาราโอเกะ บริการรับซือของเก่าทุกชนิด และมีสินคา้
ราคาถูกจาํหน่าย อาทิ ไข่ไก่ ไข่เป็ด ขา้วสาร นาํตาลทราย ปลากระป๋อง เป็นตน้ 
      - โครงการช่วยเหลือค่าทาํศพผูสู้งอาย ุผูพ้กิาร ผูป่้วยโรคเอดส์ และผูย้ากไร้ตามประเพณี 
เป็นโครงการช่วยเหลือค่าทาํศพผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผูป่้วยโรคเอดส์ และผูย้ากไร้ ทีมีฐานะยากจน    
รายละ 2,000 บาท 
      - โครงการจดัใหมี้รถรับส่งแก่ผูสู้งอายทุีพกิาร เป็นโครงการจดัให้มีรถรับส่งแก่ผูสู้งอายุ
ทีพกิารทีตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีทางเทศบาลหรือชุมชนจดัขึน หรือไปโรงพยาบาล 
      - โครงการขออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทยใ์หก้บัผูสู้งอายทุีพกิาร เป็นโครงการจดัหา
อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทยต่์างๆ ให้กับผูสู้งอายุทีพิการทีมีความตอ้งการจะไดรั้บอุปกรณ์
ดงักล่าว 
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บทที 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 จากการวจิยัเรือง แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายทุีพิการในพืนทีของเทศบาล
ตาํบลท่าไม ้อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี สามารถสรุปผลจากการวจิยัออกเป็นดงันี 

 5.1 สรุปผลการวิจัย 
      การศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุทีพิการในพืนทีของเทศบาล
ตาํบลท่าไม้ อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของ
ผูสู้งอายทุีพกิารในเขตเทศบาลตาํบลท่าไม ้อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี และศึกษาแนวทางการ
พฒันาคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุทีพิการในเขตเทศบาลตําบลท่าไม้ อําเภอท่ามะกา  จังหวัด
กาญจนบุรี เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ธีิการสมัภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) แบบกึงโครงสร้าง 
(Semi-Structure Interview) กบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลัก (Key Informants) ประกอบดว้ย ผูสู้งอายทุีมี
อายตุงัแต่ 60 ปีขึนไป ทงัเพศหญิงและชาย ทีมีบตัรประจาํตวัคนพิการ ตามพระราชบญัญติัส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และมีภูมิลาํเนาอยูใ่นตาํบลท่าไม้ อาํเภอ        
ท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี จาํนวน 30 ราย อาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ตาํบลท่าไม ้ที
ทาํงานเกียวกบัการดูแลผูสู้งอายทุีพิการ จาํนวน 10 ราย เจา้หน้าทีสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาํบลท่าไม้ ทีทาํงานเกียวกบัการดูแลผูสู้งอายทุีพิการ จาํนวน 2 ราย และผูบ้ริหารของ
เทศบาลตาํบลท่าไม ้จาํนวน 3 ราย รวมจาํนวนทงัสิน 45 ราย  

     ผลการศึกษาพบว่า ผูสู้งอายทุีพิการส่วนใหญ่จะอยูก่นัแบบครอบครัวใหญ่ จะมีคนใน
ครอบครัวคอยดูแลในดา้นปัจจยัสี ไดแ้ก่ อาหาร เครืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และทีอยูอ่าศยั และจะใช้
เวลาในแต่ละวนัอยูก่บัครอบครัวมากกวา่เขา้ไปมีส่วนร่วมในชุมชนหรือออกไปใชบ้ริการดา้นต่างๆ 
จากหน่วยงานภาครัฐ ซึงหน่วยงานภาครัฐทีไปใชบ้ริการมากทีสุดคือ โรงพยาบาล รองลงมาคือ 
เทศบาล เพราะผูสู้งอายทุีพกิารส่วนใหญ่จะดูแลรักษาสุขภาพตามแพทยส์งั เช่น การควบคุมอาหาร 
การทานยาสมําเสมอ และการไปพบแพทยต์ามนัด เนืองจากป่วยเป็นโรคเรือรัง บางรายมีโรค
ประจาํตวัมากกวา่  โรค รายไดห้ลกัของผูสู้งอายทุีพิการมาจากการไดรั้บเบียสงเคราะห์เพือการยงั
ชีพผูสู้งอายแุละเบียความพกิารจากเทศบาล สาํหรับแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายทุีพิการ
ในพนืทีตาํบลท่าไม ้อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี คือ การสร้างนโยบายสาธารณะในดา้นการ
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ดูแลรักษาสุขภาพเบืองตน้ดว้ยตนเองแก่ผูสู้งอายุทีพิการ การส่งเสริมสถาบนัครอบครัวในการจดั
กิจกรรมร่วมกัน และการดําเนินงานในการดูแลและช่วยเหลือผูสู้งอายุทีพิการระหว่างกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ตาํบลท่าไม้ เจา้หน้าทีสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาํบลท่าไม ้และผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลท่าไม ้

 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
      จากผลการศึกษา เรือง แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุทีพิการในพืนที
เทศบาลตาํบลท่าไม ้อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี สามารถอภิปรายผลทีได ้ดงันี 
      สภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันของผู้สูงอายุทีพิการในพืนทีของเทศบาลตําบลท่าไม้ อําเภอ
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
      ลกัษณะสภาพความเป็นอยูปั่จจุบนัของผูสู้งอายทุีพกิารในพนืทีของเทศบาลตาํบลท่าไม ้
อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี จะแบ่งเป็น  ดา้น คือ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นเศรษฐกิจ และ
ดา้นสงัคม พบวา่  

     ด้านร่างกาย ผูสู้งอายุทีพิการส่วนใหญ่จะมีคนในครอบครัวคอยดูแลในด้านปัจจยัสี 
ไดแ้ก่ อาหาร เครืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และทีอยูอ่าศยั นอกจากนีผูสู้งอายทุีพิการส่วนใหญ่จะดูแล
รักษาสุขภาพตามแพทยส์งั เช่น การควบคุมอาหาร การทานยาสมาํเสมอ และการไปพบแพทยต์าม
นดั เพราะส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคเรือรัง บางรายมีโรคประจาํตวัมากกว่า  โรค ส่วนผูสู้งอายทุีพิการ
ทีไม่มีผูดู้แลจะดูแลในดา้นปัจจยัสีและการรักษาสุขภาพตามอตัภาพของตนเอง ดงันัน ผูสู้งอายุที
พกิารส่วนใหญ่จึงตอ้งการความรู้การดูแลรักษาสุขภาพดว้ยตนเองเบืองตน้และการบริโภคอาหาร
ให้ถูกตอ้งกับโรคทีตวัเองเป็นเพือเป็นการเยียวยาตวัเอง เพราะบางรายมีโรคประจาํตวัมากกว่า        
 โรค ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุทธิชยั จิตะพนัธุ ์และคณะ ( ) พบวา่ ปัญหาในดา้นร่างกาย
ของผูสู้งอายทุีเกิดจากความผดิปกติของร่างกายนนั สืบเนืองมาจากเมือมีอายมุากขึนและขาดความรู้
ในการดูแลสุขภาพจนกลายเป็นปัญหาทีก่อให้เกิดโรคเรือรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรค
เกียวกบักระดูกและขอ้ นอกจากนีโรคเรือรังต่างๆ คือ โรคเบาหวา โรคสมองเสือมเป็นโรคทีเป็น
ปัญหาสาํคญัในผูสู้งอายไุทย โดยพบวา่เป็นปัญหาในเขตเมืองมากกว่าเขตชนบท โดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร ปัญหาการกลนัปัสสาวะไม่ได ้การหกลม้ และโรคซึมเศร้าเป็นปัญหาทีพบบ่อย
และมีความสาํคญัเช่นเดียวกนัทงัต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผูสู้งอายมีุโรคหรือปัญหาสุขภาพ
มากกวา่  ชนิดขึนไป มีโรคทีทาํให้ไม่สามารถปฏิบติักิจทีเคยและควรจะทาํได ้(ทุพพลภาพระยะ
ยาว) และต้องพึงพาผู ้อืนในการดูแลกิจส่วนตน เช่น การอาบนํา การสวมเสือผ้า  หรือการ
รับประทานอาหาร ซึงนบัไดว้า่เป็นโรคทีเป็นปัญหาสาํคญัในผูสู้งอายไุทย 
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     ดา้นจิตใจ พบวา่ ผูสู้งอายทุีพกิารส่วนใหญ่จะมีสุขภาพจิตดีเพราะอยูก่นัแบบครอบครัว
ใหญ่ มีคนในครอบครัวดูแล จะใชเ้วลาในแต่ละวนัอยู่กบัครอบครัวมากกว่าเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
ชุมชน เวน้แต่ผูสู้งอายทุีพิการทีอยู่ตวัคนเดียวจะชอบเขา้ร่วมกิจกรรมทีชุมชนจดัขึน นอกจากนี 
ลกัษณะของชุมชนยงัพบวา่ บริเวณโดยรอบหรือในบริเวณเดียวกนันนั หอ้มลอ้มไปดว้ยญาติ พีน้อง 
บุตรหลานและเพอืนบา้นทีคุน้เคย จึงทาํให้ผูสู้งอายทุีพิการมีสุขภาพจิตดี ร่าเริง แจ่มใส และคุยเก่ง 
ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ (2551) ทีศึกษารูปแบบการอยูอ่าศยัและ
ปัจจยัทีมีความสมัพนัธก์บัภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายใุนพืนทีเฝ้าระวงัทางประชากรกาญจนบุรี จาก
ผลการศึกษาพบวา่ ผูสู้งอายอุาศยัอยูก่บัคู่สมรส บุตรและหลานมากทีสุด รองลงมาอาศยัอยูก่บับุตร
และอาศยัอยูก่บัคู่สมรส ตามลาํดบั  

     ดา้นเศรษฐกิจ พบว่า ผูสู้งอายทุีพิการส่วนใหญ่ไม่มีรายไดเ้พราะไม่ไดป้ระกอบอาชีพ
เนืองจากร่างกายพกิาร จึงทาํใหร้ายไดห้ลกัของผูสู้งอายทุีพกิารมาจากรัฐบาล คือ เบียสงเคราะห์เพือ
การยงัชีพผูสู้งอายแุละเบียความพิการ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศศิพรรณ กญัญะสิงห์ ( ) 
ศึกษาดา้นรูปแบบการดาํรงชีวติของผูสู้งอายใุนจงัหวดัเชียงใหม่พบว่า ผูสู้งอายใุนจงัหวดัเชียงใหม่
โดยส่วนใหญ่มีรายไดท้ีลดลงเนืองมาจากไม่ไดท้าํงานแลว้ มีเวลาพกัผ่อนมากขึน รายไดม้กัมาจาก
เงินทีหาไดจ้ากการทาํงานและเงินจากบุตรหลาน มีรายไดไ้ม่สูง ยกเวน้กลุ่มทีมีอาชีพเป็นขา้ราชการ
และกลุ่มทีมีกิจการหรือธุรกิจของตนเอง รวมทงักลุ่มทีมีเงินสะสมมาตงัแต่อดีต  

     ดา้นสังคม พบว่า ผูสู้งอายทุีพิการส่วนใหญ่จะอยู่แต่ในบา้นมากกว่าออกไปใชบ้ริการ
ดา้นต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐหรือเขา้ร่วมกิจกรรมในชุมชน หน่วยงานภาครัฐทีไปใชบ้ริการมาก
ทีสุด คือ โรงพยาบาล รองลงมา คือ เทศบาล ซึงผูสู้งอายทุีพิการส่วนใหญ่มีความพอใจในการดูแล
จากสังคม เนืองด้วยการบริการทางด้านการแพทยท์ีรักษาฟรีและเบียสงเคราะห์เพือการยงัชีพ
ผูสู้งอายกุบัเบยีความพกิาร ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของดวงจิตต ์นะนักวฒัน์ ( ) พบว่า รัฐบาล
และเอกชนได้มีการจดับริการสวสัดิการสังคมสาํหรับผูสู้งอาย ุเช่น สถานสงเคราะห์คนชรา บตัร
สุขภาพ บตัรประจาํตวัผูสู้งอาย ุบริการเบียยงัชีพสาํหรับผูสู้งอายทุียากจน การลดหยอ่นค่าโดยสาร
รถไฟ เป็นตน้ 
      แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทีพิการในพืนทีของเทศบาลตําบลท่าไม้ 
อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ของกลุ่มผู้ให้บริการ 
      แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายทุีพิการในพืนทีของเทศบาลตาํบลท่าไม ้
อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี จะแบ่งเป็น  กลุ่มผูใ้ห้บริการ คือ กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุข  
มูลฐาน (อสม.) ตาํบลท่าไม ้ ทีทาํงานเกียวกบัการดูแลผูสู้งอายทุีพิการ จาํนวน  ราย เจา้หน้าที
สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลท่าไม้ ทีทาํงานเกียวกับการดูแลผูสู้งอายุทีพิการ 
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จาํนวน  ราย และผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลท่าไม ้จาํนวน  ราย จะมีแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิต
ของผูสู้งอายทุีพกิาร แบ่งออกเป็น  ดา้น คือ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสังคม 
ดงันี 

     กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)  ตาํบลท่าไม้ ทีทาํงานเกียวกับการดูแล
ผูสู้งอายทุีพกิาร มีแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติของผูสู้งอายทุีพกิารทางดา้นร่างกาย คือ การตรวจ
สุขภาพผูสู้งอายุทีพิการทีบา้นของผูสู้งอายุทีพิการเองทุกเดือน เดือนละ  ครัง เพือวดัความดัน     
ชงันาํหนกั และแนะนาํเกียวกบัการดูแลรักษาสุขภาพทีถูกวิธี แนะนาํทงัตวัผูสู้งอายทุีพิการเองและ
ผูดู้แล ดา้นจิตใจ คือ การออกเยยีมบา้นผูสู้งอายทุีพิการทุกเดือน เดือนละ  ครัง เพือให้เห็นสภาพ
ความเป็นอยู่ของผูสู้งอายุทีพิการแลว้นําขอ้มูลทีได้ไปประสานกับทางครอบครัวของผูสู้งอายุที
พิการเพือร่วมกันแกไ้ขปัญหาหากผูสู้งอายุทีพิการมีอาการซึมเศร้า และดา้นสังคม คือ การรักษา
สิทธิของผูสู้งอายทุีพิการตามกฎหมาย โดยการติดต่อและประสานงานพร้อมให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ เพือรักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผูสู้งอายุทีพิการทีพึงจะได้รับตามกฎหมาย 
อาทิ การขึนทะเบียนผูสู้งอายุเพือขอรับเบียสงเคราะห์เพือการยงัชีพ การจดทะเบียนคนพิการ      
เป็นตน้ สาํหรับด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ไม่มีแนวทางในการ
พฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายทุีพกิารทางดา้นนี 

     เจา้หนา้ทีสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลท่าไม ้ทีทาํงานเกียวกบัการดูแล
ผูสู้งอายุทีพิการ มีแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายทุีพิการทางด้านร่างกาย คือ การ
อบรมความรู้การดูแลรักษาสุขภาพผูสู้งอายุทีพิการให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน      
(อสม.) เพอืนาํไปปฏิบตัิงานในการตรวจสุขภาพผูสู้งอายทุีพกิารทุกเดือน เดือนละ  ครัง ดา้นจิตใจ 
คือ เจา้หนา้ทีสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จะเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มอาสาสมคัร
สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) เพอืนาํไปปฏิบตัิงานในการออกเยยีมบา้นผูสู้งอายทุีพิการร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหาการซึมเศร้าของผูสู้งอายทุีพิการ และดา้นสังคม คือ การรักษาสิทธิของผูสู้งอายทุีพิการตาม
กฎหมาย เจา้หน้าทีสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลท่าไม ้ไดใ้ห้การรักษาตามสิทธิ
ของผูสู้งอายุทีพิการ และได้มีการติดต่อขอสนับสนุนอุปกรณ์และเครืองมือทางการแพทยจ์าก
สํานักงานส่งเสริมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  สําหรับด้านเศรษฐกิจ เจ้าหน้าที
สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลท่าไม้ ไม่มีแนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิต
ผูสู้งอายทุีพกิารทางดา้นนี 

     ผู ้บ ริห าร เทศบาลตําบล ท่ าไม้  ประกอบด้วย  นายก เทศมนตรีตําบล ท่ าไม ้                    
รองนายกเทศมนตรีตาํบลท่าไม้ อนัดับ  และรองนายกเทศมนตรีตาํบลท่าไม ้อนัดบั  ผูบ้ริหาร
เทศบาลตาํบลท่าไม ้มีแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายทุีพิการโดยการจดัทาํโครงการ
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ต่างๆ ดังนี ด้านร่างกาย จาํนวน  โครงการ ได้แก่ โครงการผูสู้งอายุยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ เป็น
โครงการทีใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพ โครงการผูพ้กิารสุขภาพดี ชีวเีป็นสุข เป็นโครงการทีให้ความรู้ใน
การดูแลสุขภาพของตนเอง และโครงการวนัคนพิการสากล เป็นโครงการทีพฒันาคุณภาพชีวิต 
เพือให้ผูพ้ิการมีความเป็นอยู่ทีดีขึน ด้านจิตใจ จาํนวน  โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมและ     
ทศันศึกษาดูงานชมรมผูสู้งอาย ุเป็นโครงการทีให้ผูสู้งอายไุด้พบปะและทาํกิจกรรมร่วมกนั และ
โครงการวนัผูสู้งอายแุห่งชาติ เป็นอีกหนึงโครงการทีให้ผูสู้งอายไุดพ้บปะและทาํกิจกรรมร่วมกนั 
ดา้นเศรษฐกิจ จาํนวน  โครงการ ไดแ้ก่ โครงการจดัฝึกอบรมส่งเสริมพฒันากลุ่มอาชีพเพือเพิม
รายได้ให้กบัผูสู้งอายุทีพิการ และโครงการจดัให้มีเบียสงเคราะห์เพือการยงัชีพผูสู้งอายแุละเบีย
ความพิการ เป็นโครงการมอบเงินสงเคราะห์เพือการยงัชีพผูสู้งอายุและคนพิการ  และด้านสังคม 
จาํนวน  โครงการ ไดแ้ก่ โครงการเทศบาลสมัพนัธ ์เป็นโครงการออกหน่วยให้บริการเคลือนทีกบั
ประชาชนทุกคน โครงการช่วยเหลือค่าทาํศพผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูป่้วยโรคเอดส์ และผูย้ากไร้ตาม
ประเพณี เป็นโครงการช่วยเหลือค่าทาํศพ โครงการจัดให้มีรถรับส่งแก่ผูสู้งอายุทีพิการ เป็น
โครงการจดัให้มีรถรับส่งแก่ผูสู้งอายุทีพิการทีต้องการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ และโครงการขอ
อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทยใ์ห้กับผูสู้งอายุทีพิการ เป็นโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ทางการแพทยต่์างๆ ใหก้บัผูสู้งอายทุีพกิาร 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
      ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังนี 
      จากการวิจยัขอ้มูลเชิงคุณภาพรวมทงัการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ิจยัใคร่ขอเสนอแนะ
ความคิดเห็นแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติของผูสู้งอายทุีพกิาร ดงันี 
      1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ซึงองค์กรบริหารส่วนท้องถิน ได้แก่ เทศบาล เป็น
หน่วยงานหลกัในการดูแลสวสัดิการ และคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายทุีพิการ ตงัแต่การจดัสรรเบียยงั
ชีพ จดัหาหรือซ่อมแซมทีอยู่อาศยั และการจดัหน่วยเคลือนทีให้บริการทางสังคมและสุขภาพใน
ชุมชน ร่วมกบัโรงพยาบาล สาธารณสุขอาํเภอ และสถานีอนามยั ช่วยเหลือเครืองอุปโภคบริโภคแก่
ผูสู้งอายทุีพกิารทียากจนและมีภาวะเสียงต่อการถูกทอดทิง 
      2. องค์กรเอกชน ควรมีบทบาทส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมรายได้ให้แก่ 
ผูสู้งอายทุีพิการทียงัสามารถทาํงานได้ เช่น รับผลผลิตของผูสู้งอายทุีพิการและชุมชนไปจาํหน่าย 
รับผูสู้งอายุทีพิการและประชาชนวยัทาํงานเขา้ทาํงานทีเหมาะสมในสถานประกอบการ เพือให้
ประชาชนมีงานทาํในพนืทีใกลเ้คียง ทาํใหค้รอบครัวมีเวลาดูแลผูสู้งอายไุดใ้กลชิ้ดยงิขึน 
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      ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป 
      จากการวจิยัพบวา่ กิจกรรรมทีผูสู้งอายทุีพกิารทาํในประจาํวนัเป็นกิจกรรมทีไม่ไดมี้การ
โลดโผนมาก แต่เนืองจากผูสู้งอายุทีพิการมีความถดถอยทงัทางดา้นร่างกายและจิตใจ ทาํให้เกิด
ความเจ็บป่วย การไดรั้บบาดเจ็บ และอุบตัิเหตุ จึงเป็นเหตุทาํให้คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายทุีพิการ
เปลียนแปลงไปจากวยัหนุ่มสาว นอกจากการถดถอยของร่างกายทีมีผลต่อคุณภาพชีวิตแลว้ ความ
แตกต่างของสภาพสังคมก็เป็นเหตุทาํให้คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายทุีพิการแตกต่างกนัไป ดังนัน 
ผูว้จิยัขอเสนอแนะเพอืเป็นประโยชน์และแนวทางสาํหรับการศึกษาต่อไป ดงันี 
      1. ควรศึกษา รูปแบบของกิจกรรมทีผู ้สู งอายุทีพิการต้องการ  ที เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มในพนืทีชุมชนของตน รวมทงักิจกรรมทีเหมาะสมกบัผูสู้งอายทุีพิการทีอาศยัอยูใ่น
ชุมชนทีแตกต่างกนั 
      2. ควรศึกษาถึงปัจจยัทีเกียวขอ้งกับสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุในผูสู้งอายุ และหา
แนวทางในการแกไ้ข เพอืลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุจนนาํไปสู่ทุพพลภาพ 
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4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสงัคม       

ส่วนท ี1 ข้อมูลทัวไปของผู้สูงอาย ุ
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3. ท่านนบัถือศาสนา............................................................................................................................ 
4. สถานภาพสมรสของท่านในปัจจุบนั............................................................................................... 
5. จาํนวนบุตรทงัหมด........................คน จาํนวนบุตรทีมีชีวติ........................คน 
6. ใครคือผูดู้แลหลกัของท่าน............................................................................................................... 
7. อาชีพหลกัของท่านในปัจจุบนั......................................................................................................... 
8. แหล่งทีมาของรายไดข้องท่านในปัจจุบนั........................................................................................ 
9. ท่านมีความพกิารทางดา้น................................................................................................................ 
10. สาเหตุความพกิาร.......................................................................................................................... 
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ส่วนท ี2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทพีิการ 
1. ดา้นร่างกาย 

1.1 การบริโภคอาหาร 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 

1.2 สุขภาพ 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 

1.3 เครืองนุ่งห่ม 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 

1.4 ทีอยูอ่าศยั 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
2. ดา้นจิตใจ 
 2.1 การใชเ้วลาในแต่ละวนั 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
 2.2 ความสมัพนัธใ์นครอบครัว 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
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2.3 ความสมัพนัธใ์นชุมชน 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
3. ดา้นเศรษฐกิจ 
 3.1 อาชีพและรายได ้
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
4. ดา้นสงัคม 
 4.1 การศึกษา 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
 4.2 สิทธิทีไดรั้บจากรัฐ 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
 4.3 การไดรั้บสิงอาํนวยความสะดวกดา้นต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐ 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะอืนๆ 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณ์ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทพีกิารในพนืทีของเทศบาลตําบลท่าไม้              
อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

ผู้วิจัย  นางสาวนันทิยา ใจเย็น    
รหัสนักศึกษา 54603734 
หลักสูตร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขา  วิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

------------------------------------------------------------------------------------ 

ชือผูใ้หส้มัภาษณ์.................................................................................................................................. 
ทีอยูปั่จจุบนั......................................................................................................................................... 

คาํชีแจง  แบบสมัภาษณ์ชุดนีประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่  
ส่วนที 1 ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
ส่วนที 2 แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายทุีพกิาร 

ส่วนท ี1 ข้อมูลทัวไปของผู้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 

1. ปัจจุบนัท่านมีอาย…ุ………...........…ปี 
2. ระดบัการศึกษาสูงสุดของท่าน........................................................................................................ 
3. สถานภาพสมรสของท่านในปัจจุบนั............................................................................................... 
4. อาชีพหลกัของท่านในปัจจุบนั......................................................................................................... 
5. ตาํแหน่ง........................................................................................................................................... 
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ส่วนท ี2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทพีิการ 
1. ดา้นร่างกาย 

1.1 การบริโภคอาหาร 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
     1.2 สุขภาพ 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 

1.3 เครืองนุ่งห่ม 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 

1.4 ทีอยูอ่าศยั 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
2. ดา้นจิตใจ 
 2.1 การใชเ้วลาในแต่ละวนั 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
 2.2 ความสมัพนัธใ์นครอบครัว 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
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2.3 ความสมัพนัธใ์นชุมชน 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
3. ดา้นเศรษฐกิจ 
 3.1 อาชีพและรายได ้
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
4. ดา้นสงัคม 
 4.1 การศึกษา 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
 4.2 สิทธิทีไดรั้บจากรัฐ 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
 4.3 การไดรั้บสิงอาํนวยความสะดวกดา้นต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐ 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะอืนๆ 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชือ-สกุล นางสาวนนัทิยา ใจเยน็ 
ทีอยู ่    37/19 หมู่ที 7 ตาํบลท่าไม ้อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 
ทีทาํงาน เทศบาลตาํบลด่านมะขามเตีย อาํเภอด่านมะขามเตีย           

จงัหวดักาญจนบุรี 
ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ. 46  สาํเร็จการศึกษาวทิยาศาสตรบณัฑิต  
วชิาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
อาํเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 

พ.ศ.   ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ประวตัิการทาํงาน 
พ.ศ. 2547 – 2549 เจา้พนกังานธุรการ ระดบั 2 งานสวสัดิการและสงัคม 

    ฝ่ายอาํนวยการ สาํนกัปลดัเทศบาล 
เทศบาลตาํบลท่าไม ้อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 

พ.ศ. 2549 – 2551 เจา้พนกังานธุรการ ระดบั 3 งานสวสัดิการและสงัคม 
    ฝ่ายอาํนวยการ สาํนกัปลดัเทศบาล 

เทศบาลตาํบลท่าไม ้อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 
 พ.ศ. 2551 – 2553 เจา้พนกังานธุรการ ระดบั 4 งานสวสัดิการและสงัคม 

    ฝ่ายอาํนวยการ สาํนกัปลดัเทศบาล 
เทศบาลตาํบลท่าไม ้อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 

 พ.ศ. 2553 – 2556 เจา้พนกังานธุรการ ระดบั 5 งานสวสัดิการและสงัคม 
    ฝ่ายอาํนวยการ สาํนกัปลดัเทศบาล 

เทศบาลตาํบลท่าไม ้อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั เจา้พนกังานทะเบียน ระดบั 5 งานทะเบียนราษฎร์ 

    สาํนกัปลดัเทศบาล เทศบาลตาํบลด่านมะขามเตีย  
อาํเภอด่านมะขามเตีย จงัหวดักาญจนบุรี  
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