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 งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาคุณภาพชีวิตและความตอ้งการสนบัสนุนสวสัดิการดา้น
สุขภาพของผูสู้งอายุในชุมชนสามตาํบล  จงัหวดันครปฐม ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
วิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูสู้งอาย ุ  ราย เจา้หนา้ทีจากเทศบาลนครนครปฐม  ราย รวม
จาํนวน  ราย ขอ้มูลเชิงคุณภาพทีไดจ้ะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลแบบสามเส้าดา้นวิธีการ 
นาํมาจดัหมวดหมู่ สรุปผลและนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบการพรรณนาความ  
 ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุในเรืองของ ) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
พบว่าผูสู้งอายุให้ความสาํคญัต่อโภชนาการโดยเลือกรับประทานอาหารเพือสุขภาพและครบทุกมือ มีการ
ออกกาํลงักายโดยการวิง เดิน กายบริหารอยา่งสมาํเสมอ มีการจดัการกบัภาวะทางอารมณ์และความเครียด
ได้ดีโดยใช้หลกัธรรมะ และใช้วิธีการนอนหลบั อ่านหนังสือ ดูทีวี นังสมาธิ เป็นตน้ เพือพกัผ่อน ) 
ประวติัสุขภาพและการตรวจสุขภาพ ผูสู้งอายุมีโรคประจาํตวัเรือรัง ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน โรคความดนั
โลหิตสูง โรคไขมนัในเส้นเลือด เป็นตน้ โดยเลือกใชส้ถานพยาบาลใกลบ้า้น ไดแ้ก่ โรงพยาบาลประจาํ
จงัหวดัและศูนยบ์ริการสาธารณสุขชุมชน ดา้นค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลแบ่งได ้  ประเภท คือ ขา้ราชการ
เกษียณอาย ุรัฐบาลเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายและผูสู้งอายทีุประกอบอาชีพอิสระ รับผิดชอบค่าใชจ่้ายดว้ย
ตนเอง ) สภาพแวดลอ้มทีพกัอาศยั เป็นบา้นของผูสู้งอายุเอง เป็นบา้นทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย ์
สภาพชุมชนมีความสะอาด การจราจรสะดวก แต่มีเสียงดงัรบกวนในเวลากลางคืนทีมาจากภายนอกชุมชน 
 ในปัจจุบนัผูสู้งอายุไดรั้บสวสัดิการดา้นสุขภาพ โดยไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นผูสู้งอายุและ
ไดรั้บสิทธิเบียยงัชีพผูสู้งอายแุละค่ารักษาพยาบาล ซึงส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ  
 ความตอ้งการสวสัดิการดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่  ) การบริการรถรับ-ส่งจากบา้นไปสถานพยาบาล
โดยสามารถให้บริการไดทุ้กกรณี ไม่ได้บริการเฉพาะแค่ผูป่้วยสูงอายุฉุกเฉินเท่านัน ) หน่วยบริการ
สาธารณสุขเคลือนทีในการตรวจเยียมผูสู้งอายุตามบา้น ) การประชาสัมพนัธ์สิทธิต่าง ๆ ทางเสียงตาม
สาย ) จาํนวนศูนยบ์ริการสาธารณสุขเพือรองรับจาํนวนผูสู้งอายุที เพิมปริมาณมากขึนทุกปี ) การรับ
บริการดา้นสุขภาพจากสถานพยาบาลทีใดกไ็ดที้เป็นของรัฐ ทีตนเองไม่ไดล้งทะเบียนเป็นผูสู้งอายใุนพืนที
นนั ๆ ) การจดัตงักองทุนเงินออมสําหรับผูสู้งอาย ุ เพือเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความมนัคง
ในดา้นการดาํรงชีพใหก้บัประชาชนก่อนทีเขา้สู่วยัสูงอาย ุ
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 This research aims to study the quality of life and the demand for supporting  the health 

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

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

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

conclusion by description. 

 The results of the health welfare of elder people about to  

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

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

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

the middle day. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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