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รายงานการวิจัย 
  

การเตรียมความพรอมเพือ่เขาสูวัยผูสูงอายุของประชากร 
อายุระหวาง  55-60 ป  ตําบลโคกกรวด  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

The Preparation to Entering Elderlyhood Among Population 
Aged 55 – 60 Years old in Tombol Kok Gruad, Amphoe Muean,  

Changwat Nakhon Ratchasima 
              

นิตยา  ริมประนาม1 

 
บทคัดยอ 

การวิ จั ย เชิ งพรรณนา เรื่ องนี้  มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะสุขภาพพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเอง การเตรียมความพรอม
เข าสู ว ัย ผู ส ูงอาย ุ และความพ ึงพอใจต อ      
การเตร ียมความพรอมเข าสู ว ัย ผู ส ูงอายุ       
ของประชากรอายุ 55-60 ป ตําบลโคกกรวด 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จากกลุม
ตัวอยาง 261 คน โดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณทําการ
วิ เคราะหขอมูลดวยโปรแกรมประมวลผล
สําเร็จรูปและสถิติที่ใชไดแก คาความถี่ รอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ
มีความรูสึกวาภาวะสุขภาพของตนเองอยูใน
ระดับพอใช ปญหาสุขภาพที่พบมากที่สุด คือ
ภาวะโลหิตสูง พฤติกรรมการเตรียมความพรอม 
เพื่อจะเขาสูวัยสูงอายุ ดานรางกาย ดานจิตใจ
และอารมณดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม   
อยูในระดับปานกลาง สวนใหญมีความพึงพอใจ

ตอการเตรียมความพรอมเพื่อจะเข าสู วั ย
ผูสูงอายุในประเด็นการทํางานและความรู    
การออกกําลังกาย กิจกรรมคลายเครียด การเก็บ
ออมเงิน การจัดการกับมรดกและการจัดบริการ
การเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูวัยผูสูงอายุ 
พบวา อยูในระดับปานกลาง ขอเสนอแนะ    
จากการศึกษาควรสรางรูปแบบการเตรียม  
ความพรอมเขาสูวัยสูงอายุควรเปนรูปแบบที่มี
การดําเนินงานแบบมีสวนรวมกันทุกฝายใน
ชุมชน  ทั้ งในสวนของสถานบริการทาง
การแพทย  สวนขององคกรปกครองสวน
ทอง ถ่ิน  และส วนของกลุ มบุ คคลที่ เปน
เปาหมาย รวมถึง ครอบครัว ชุมชน โดยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ควรกําหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการสงเสริมการเตรียมความพรอมสูวัย
สูงอายุ เชิงรุกของคนในชุมชนใหมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 
คําสําคัญ : การเตรียมความพรอม,วัยสูงอายุ, 
นครราชสีมา 

1 บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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Abstract 
This descriptive study was aimed to 

study health status, self-care behaviors, the 
preparation of being elderly, and the satisfaction 
of preparedness for entering to the elderlyhood 
among the population aged 55 to 60 years living 
in Kok Gruad Subdistrict, Mueang District, 
Nakhon Ratchasima Province. The samples, 
were 261 people recruited by purposive 
sampling. The data were collected by the 
questionnaire. Data were analyzed by statistics 
program and statistics used were frequency, 
percentage, mean and standard deviation.  

The results revealed that the majority 
of the samples had the health condition their 
own at a fair level. The health problems most 
common is Hypertension. For behaviors of 
preparedness for entering to the elderly age in 
terms of physical, psychological, social and 
environmental at a moderate level. The 
satisfaction towards the preparation to entering 
the elderly are regarding  their work and 
knowledge, exercise, relaxation, the savings, 
heritage management and the service for 
preparedness for entering to the elderlyhood at a 
moderate level. The suggestion for the 
implementation approach to create preparation 
model of entering to the elderlyhood should be 
operated together with all stakeholders in the 
community. They are of the medical facilities 
the local government and the target group of 
people including the family and community as 

well. Local government should be define policy 
about the proactively promoting for 
preparedness for entering to the elderlyhood to 
be appropriate. 
 
Keyword : Preparedness, Elderlyhood, 
Nakhonratchasima 
 
บทนํา 

จากรายงานสถานการณผู สูงอายุ
ไทยรวมถึงการทบทวน สังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยและการดําเนินงานที่ เกี่ยวของกับ
ผู สูงอายุไทย พบวา ประชากรสูงอายุไทย
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ในป พ.ศ. 2550 มีผูสูงอายุ 
60 ปขึ้นไปประมาณ 6.7 ลานคน คิดเปนรอยละ 
10.7 ของประชากรทั้งหมด  ป  พ .ศ .2551          
มีจํานวนผูสูงอายุถึง 7 ลานคน หรือรอยละ 11.2  
มีการคาดการณวาสัดสวนดังกลาวจะยังคง
เพิ่มขึ้นไปอยางตอเนื่องจนถึงรอยละ14.0 ในป 
พ.ศ. 2558 และอาจสูงถึงรอยละ 25.1 หรือ
ประมาณ 16 ลานคน ในป พ.ศ.2578 (สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล, 2551) 
สงผลใหประเทศไทยไดก าวเข าสู สั งคม
ผูสูงอายุ  และมีผลกระทบทั้งในดานสังคม 
เศรษฐกิจ ตลอดจนการจัดการระบบบริการ
ต างๆ  ทั้ งด านการแพทยและสาธารณสุข
สวัสดิการและสังคม ภาระที่ตองดูแลผูสูงอายุ
ของวัยทํางานเพิ่มขึ้น แตความสามารถในการ
ดูแลเกื้อหนุนลดนอยลง นอกจากนี้ยังพบวา 
ผูสูงอายุบางคนอาจตองทําหนาที่ดูแลผูสูงอายุ
ดวยกันหรือสมาชิกคนอื่น  ๆในครอบครัวอีกดวย 
ในขณะที่ เครือขายทางสังคมก็ไมสามารถ
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ปฏิบัติบทบาทในการดูแลผูสูงอายุไดอยาง
เขมแข็ง รวมถึงการชวยเหลือดานสวัสดิการ
ของภาครัฐ เชน การไดรับสิทธิการบริการทาง
สุขภาพโดยไมคิดมูลคา การรับอุปการะไวใน
สถานสงเคราะหคนชรา โครงการเบี้ยยังชีพ 
สามารถชวยเหลือไดในระดับหนึ่งและปญหา
สําคัญที่ตามมา คือ ดวยวัยสูงอายุซ่ึงเปนวัยที่มี
พัฒนาการในทางเสื่อมถอยท้ังทางดานรายกาย 
จิตใจ สังคมและสิ่งแวดลอม ทําใหวัยนี้มี
โอกาสเกิดโรคภัยไขเจ็บไดงาย ทั้งโรคติดตอ
และโรคไมติดตอ อัตราความชุกของโรคเรื้อรัง
เพิ่มขึ้น และมักปวยดวยหลายโรคพรอมๆ กัน 
รวมถึงการประสบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งในและ
นอกบาน จากการรวบรวมและวิเคราะหปญหา
สุขภาพของผูสูงอายุ ในปงบประมาณ 2551 
พบวา ผูสูงอายุมีโรคเร้ือรังประจําตัว และโรคที่
เกิดจากภาวะเสื่อมของรางกาย จํานวน 590 คน 
รอยละ  40-50 ของรายจาย  เปนคายาและ
เวชภัณฑมิใชยาที่ใชในการรักษาพยาบาลผูปวย
กลุมนี้ และจากการออกติดตามเยี่ยมบานของ
พยาบาลประจําครอบครัว ยังพบวา มีผูสูงอายุที่
มีความพิการทางรางกาย ไดแก อัมพฤต อัมพาต 
ตาบอด เปนตน ซ่ึงเปนปญหาและภาระของ
ครอบครัวที่ตองดูแลเปนระยะเวลาที่ยาวนาน 
และยังพบผูสูงอายุที่ตองอยูตามลําพัง เนื่องจาก
ลูกหลานแยกครอบครัว ไปทํางานหรือยายไป
อยูที่ อ่ืน จากการสํารวจถึงการเตรียมตัวเปน
ผูสูงอายุในกลุมผูสูงอายุเหลานี้ รอยละ 70     
ไมเคยคิดถึงการเตรียมตัวเปนผูสูงอายุ เพราะ
ไมรูวาจะตองเตรียมพรอมสิ่งใดบาง จากปญหา
และจากนโยบายแผนงานผูสูงอายุแหงชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ที่เนนใหประชาชน 

ครอบครัว ชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชนให
ความสําคัญของการเตรียมการเขาสูการเปน
ผูสูงอายุที่มีคุณภาพ และมีสวนรวมในภารกิจ
ดานผู สูงอายุ สรางเสริมความตระหนักแก
ประชากรกลุมที่จะเขาสูวัยผูสูงอายุในอนาคต
อันใกลในการเตรียมตัว ใหพรอมที่จะเปน
ผูสูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี (คณะกรรมการ
สงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ, 
2544) ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การเตรียมความ
พรอมเพื่อเตรียมตัวเข าสู วั ยผู สูงอายุของ
ประชากรในพื้นที่  ผลการศึกษาจะใช เปน
แนวทางในการสรางรูปแบบที่เหมาะสม เปน
ประโยชนในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูวัย
สูงอายุทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอม 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพ พฤติกรรม
การดูแลสุขภาพของตนเอง ของประชากรอายุ
ระหวาง 55-60 ป 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเตรียม
ความพรอมเขาสูวัยผูสูงอายุของประชากร
อายุระหวาง 55-60 ป 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการ
เตรียมความพรอมเข าสู วั ย ผู สูงอายุของ
ประชากรอายุระหวาง 55-60 ป 
 
ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาประชากรที่
มีอายุระหวาง 55-60 ป ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของศูนยแพทยชุมชนเมือง 7 โคกกรวด ตําบล
โคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้ งนี้ เปนการวิ จั ย เชิ ง

พรรณนา กลุมประชากรในการศึกษา คือ ผูมี
อายุระหวาง 55-60 ป อยูในพื้นที่รับผิดชอบ
ของศูนยแพทยชุมชนเมือง 7 โคกกรวด ตําบล
โคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน 752 คน คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง คือ ผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง 55-60 ป 
จํานวน 261 คนโดยใชสูตรการคํานวณขนาด
ตัวอยางของ  Taro Yamane (พวงรัตน ทวีรัตน, 
2548)  ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 เครื่องมือ
ที่ใชเปนแบบสัมภาษณที่ผูศึกษาปรับปรุงจาก
รายงานการสํารวจภาวะผูสูงอายุในประเทศไทย 
2538 (ปยนุช  แกวเรือง และ อันฟามร  ศิริโต, 
2550 )  นํ าแบบสั มภาษณที่ สร า งขึ้ นให
ผู เชี่ยวชาญ 5 ทาน ตรวจพิจารณาความถูกตอง  
ความครอบคลุมเนื้อหา เพื่อหาคาความเที่ยงตรง
ดานเนื้อหา (Content validity) โดยใชวิธี
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาซ ไดคาความ
เที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม เทากับ 
0.89 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ  สถิติที่ ใช  ไดแก  ความถี่  รอยละ 
คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย 

1. ข อ มู ล ท่ั วไป   ภาวะสุ ขภาพ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง พบวา 
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 59.4  อายุ 60 ป 
รอยละ 23.0 สถานภาพสมรส รอยละ 78.6    
นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 100 การศึกษาอยูใน
ระดับประถมศึกษา รอยละ 77.0 มีอาชีพ
เกษตรกรรม รอยละ 30.7  

ภาวะสุขภาพในชวง 6 เดือนที่ผานมา
รอยละ 45.2 มีความรูสึกวาภาวะสุขภาพของ
ตนเองพอใชปญหาสุขภาพที่พบมากที่สุด คือ
โรคความดันโลหิตสูง(รอยละ 32.4) อาการ
เจ็บปวยหรือไมสบายในรอบ 6 เดือนที่ผานมา
ไดแก อาการปวดเมื่อย ปวดขอ ปวดขา ปวดเอว 
ปวดหลัง รอยละ 17.6 ภาวะสุขภาพจิตอารมณ 
และสังคม พบวา รอยละ 72.4 มีความภาคภูมิใจ
ในชีวิตโดยภาคภูมิใจมากที่สุดในเรื่องบุตร
หลานเปนคนดีประสบความสําเร็จ (รอยละ 
49.2) กลุมตัวอยางรอยละ 57.5 เปนสมาชิกกลุม
ต างๆ  โดยเปนสมาชิกกลุ มธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร รอยละ 50 
การเปนที่ปรึกษาใหแกลูกหลาน พบวา รอยละ 
54.4 ลูกหลานไมมีการขอคําปรึกษา รอยละ 
88.5 มีการพูดคุยกับเพื่อนจึงทําใหไมรูสึกเหงา 
เมื่อยามเจ็บปวยมีบุตรทําหนาที่ เปนผูดูแล   
รอยละ 62.6 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 
พบวา รอยละ 80.5 ไดรับการตรวจรางกาย
ประจําป โดยตรวจวัดความดันโลหิตมากที่สุด 
(รอยละ 24.1) เมื่อเจ็บปวย รอยละ 72.0 ไปใช
บริการที่สถานีอนามัย/ศูนยสุขภาพชุมชน โดย
ใชบัตรประกันสุขภาพถวนหนา รอยละ 86.6  

2. พฤติกรรมการเตรียมความพรอม
เขาสูวัยผูสูงอายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีพฤติกรรมการเตรียมความพรอมดานรางกาย
อยู ในระดับปานกลาง  ร อยละ  68.2 โดย
พฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสมและไดปฏิบัติ
เปนประจํา  คือ การรับประทานอาหารวันละ 3 
มื้อ รอยละ 69.0 ไมไดออกกําลังกายที่ถูกตอง
เหมาะสมสม่ําเสมอ รอยละ 51.04 พฤติกรรม
การเตรียมความพรอมดานจิตใจ อารมณอยูใน
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ระดับปานกลาง รอยละ 71.3 โดยพฤติกรรมที่
ปฏิบัติเปนประจํา คือ การยิ้มแยมและมีอารมณขัน 
รอยละ 76.3 พฤติกรรมการเตรียมความพรอม
ดานสังคมอยูในระดับปานกลาง รอยละ 60.9 
โดยพฤติกรรมที่ปฏิบัติเปนประจําคือการออก
งานสังคม รอยละ 61.3 ที่ไมเคยปฏิบัติเลย คือ
การพูดคุยกับลูกหลานเรื่องการจัดแบงมรดก 
พินัยกรรม รอยละ 55.2 และเรื่องคําสั่งเสีย พิธี
การจัดการศพตนเอง รอยละ 70.1 พฤติกรรม
การเตรียมความพรอมดานสิ่งแวดลอมอยูใน
ระดับปานกลาง รอยละ 63.2 โดยพฤติกรรมที่
ปฏิบัติเปนประจํา คือ การสํารวจสภาพลักษณะ
ที่อยูอาศัยเพื่อวางแผนปรับปรุงเมื่ออายุมากขึ้น 
รอยละ 58.6 สวนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมแต
ปฏิบัติเปนประจํา คือ การใชแวนที่เสื่อมสภาพ
หรือไมเหมาะสมกับสายตา รอยละ 42.1  

3. การศึกษาความพึงพอใจตอ การ
เตรียมความพรอมเขาสูวัยผูสูงอายุ  

3.1 ด านการทํ างานและความรู 
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจ
อยูในระดับปานกลาง รอยละ 70.5 โดยเห็นดวย
กับการอยากทํางานตอไปเมื่ออายุ 60 ปแลว 
รอยละ 56.7 และเห็นดวยวาการมีความรู
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายชวย
ในการเตรียมตัวเขาสูวัยสูงอายุ รอยละ 69.3 

3.2 ดานลักษณะการออกกําลังกายที่
เหมาะสม ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
รอยละ 45.2 โดยเห็นดวยกับการบริหารรางกาย 
เชน การยืดเหยียดกลามเนื้อ รํามวยจีน รอยละ 
76.6 ไมเห็นดวยกับการออกแรงแบบหนวง
หนัก รวดเร็ว รอยละ 65.5  

3.3 ดานลักษณะกิจกรรมคลายเครียด
ที่ เหมาะสม ความพึงพอใจอยูในระดับปาน
กลาง รอยละ 67.0 โดยเห็นดวยกับการพบปะ
สังสรรคเพื่อนฝูง รอยละ 89.7 ไมเห็นดวยกับ
การเลนคอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ต รอยละ 70.1 

3.4 ดานลักษณะการเก็บออมเงินที่
เหมาะสม ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
รอยละ 81.2 เห็นดวยกับการออมเงินกับกองทุน
ออมเงินเมื่อยามชราในชุมชน รอยละ 73.2 

3.5 ดานลักษณะการจัดการกับมรดก
ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง รอยละ 
55.2 โดยเห็นดวยกับการจัดแบงมรดกใหแก
ลูกหลานดวยการเขียนเปนลายลักษณอักษร/ทํา
พินัยกรรม รอยละ 53.2 ไมเห็นดวยกับการ
พูดคุยส่ังเสียกับลูกหลานในเรื่องพิธีการจัดการ
ศพของตนเอง รอยละ 37.2 

3.6 ดานลักษณะของการจัดบริการ
ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง รอยละ 
83.1 โดยเห็นดวยกับการจัดใหมีบริการสงเสริม
การเตรียมความพรอมในสถานบริการทาง
การแพทย รอยละ 74.3 และเห็นดวยวาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินควรมีบทบาทในการ
จัดหารายได/งานที่เหมาะสมกับวัยสูงอายุที่ยัง
ตองการทํางานตอ รอยละ 79.3  
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีความรูสึกเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของตนเองวา
พอใช  อาการเจ็บปวยที่พบมากที่สุดในรอบ 6 เดือน
ที่ผานมาคือ อาการปวดเมื่อย ปวดขอ ขา เอว 
หลัง ซ่ึงนาจะมีความเกี่ยวของกับอาชีพเพราะ
สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม จากการศึกษา



               JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE               Vol.8  No.1  January – June  2014             .       
 

 

30

พบวาสวนใหญลูกหลานไมมีการปรึกษาหรือ
พูดคุยใหฟงเมื่อเขาจะทําการใด อาจเนื่องจาก
ปจจุบันสภาพของสังคมไทยมีแนวโนมเปน
สังคมเมือง คนในสังคมเริ่มเห็นความสําคัญของ
ครอบครัวเดี่ยวมากกวาครอบครัวขยายสงผลให
วิ ถี ชีวิตความเปนอยู เปล่ียนไปรวมไปถึง
ความสัมพันธระหวางผูสูงอายุกับสมาชิกใน
ครอบครัวที่ลดลง การศึกษาพฤติกรรมการ
เตรียมความพรอมเขาสูวัยผูสูงอายุสวนใหญ
ประเมินตนเองวามีความรูเร่ืองการเตรียมพรอม
เพี ยงเล็กนอย  ทั้ งนี้ อาจเนื่ องจากยั งไมมี
หนวยงานใดในพื้นที่ไดดําเนินกิจกรรมที่เปน
รูปธรรมจึงสงผลใหประชาชนกลุมเปาหมายไม
มีความรู มีผลเชื่อมโยงใหพฤติกรรมการเตรียม
ความพรอมในทุกๆ ดานอยูในระดับปานกลาง 
จากการศึกษาพบวา ในเรื่องการออกกําลังกายที่
ถูกตองเหมาะสมยังไมไดมีการปฏิบัติประจํา
สม่ําเสมอสอดคลองกับการศึกษาประชากรวัย
กลางคนกับ การเตรียมความพรอมเพื่อวัยสูงอายุ
ที่มีคุณภาพวาใหความสําคัญคอนขางนอยใน
เร่ืองการออกกําลังกาย (สมบุญ  ยมนา, 2551) 
สวนพฤติกรรมที่ไมเคยปฏิบัติเลย คือ เร่ืองของ
การพูดคุยกับลูกหลาน เกี่ยวกับการจัดแบง
มรดกทํา พินัยกรรม เร่ืองคําสั่งเสียเกี่ยวกับพิธี
การจัดการศพตนเอง อาจเนื่องจากมีความเชื่อวา
การเตรียมการการตายทั้งที่สุขภาพยังดีอยูจะทํา
ใหเปนลางไมดีหรือเปนสิ่งชั่วรายไมเปนมงคล
กับชีวิต (Carol, K. L. C. and Matthew, K. Y., 
2009) ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการเตรียม
ความพรอมเขาสูวัยผูสูงอายุ สวนใหญยังอยาก
ทํางานตอไปเมื่ออายุ 60 ปแลว แสดงถึงผูสูงอายุ
มีความตองการที่จะพยายามรักษาพลังและ

ศักยภาพทางรางกายและทางสมองใหคงอยูมาก
ที่สุดและใชประโยชนจากพลังและศักยภาพ
ดังกลาวอยางสูงสุดเทาที่จะทําได และเห็นดวย
วาการมีความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทาง 
ดานรางกาย จิตใจและอารมณเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ
จะชวยในการเตรี ยมตั วเข าสู วั ยผู สู งอายุ 
สอดคลองกับการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสู วั ย ผู สู งอายุประกอบดวย       
การเตรียมเรื่องความรูและการปฏิบัติตัว   
ดานสุขภาพตั้งแตวัยเด็กตอเนื่องถึงวัยสูงอายุ 
(ศรีเมือง  พลังฤทธิ์, 2547) การออกกําลังกายที่
เหมาะสม เห็นดวยกับการบริหารรางกาย เชน 
การยืดเหยียดกลามเนื้อ การเตนรําประกอบเพลง
จังหวะไมชาหรือเร็วเกินไป ไมเห็นดวยกับ 
การออกแรงแบบหนวงหนัก รวดเร็ว สอดคลอง
กับการศึกษารูปแบบการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุแบบบูรณาการโดยพบวา กลุมตัวอยาง
พึงพอใจตอ การออกกําลังกายแบบโยคะ ยืด
เหยียด การออกกําลังกายในน้ํา (สุภาณี  แกว
พินิจ และคณะ, 2550) กิจกรรมคลายเครียดที่
เหมาะสมเห็นดวยกับการพูดคุย/พบปะสังสรรค
เพื่อนฝูง ซ่ึงการเขารวมกิจกรรมในสังคมเปน
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเผชิญ
ความเครียด (ละเอียด  ปญโญใหญ และคณะ, 
2539) ไมเห็นดวยกับการการเลนคอมพิวเตอร/
อินเตอรเน็ต ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลุมตัวอยาง
สวนใหญมีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม ใหความ
สนใจน อยหรือไม มี ความถนั ด เกี่ ยวกั บ
นันทนาการใหม หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ใหมๆ สอดคลองกับแนวคิดของนักทฤษฎี 
Havighurst วาเมื่ออายุมากขึ้นจะสงผลใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงทางสติปญญาที่เกี่ยวกับการ
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เชื่อมตอรูปแบบที่ จะลดต่ํ าลงเรื่อยๆ จึงมี
ผลกระทบถึงการรับรู จดจํา รูปแบบการเรียนรู
ส่ิงใหมๆ ของคนวัยกลางคนและวัยสูงอายุได 
การเก็บออมเงินที่ เหมาะสม  เห็นดวยกับ     
การออมเงินกับกองทุนออมเงินเพื่อยามชรา
ในชุมชนสอดคลองกับการศึกษาคุณภาพชีวิต
ของคนที่จะกาวเขาสูวัยผูสูงอายุประกอบดวย
การเตรียมเรื่องการเงิน โดยการออมเงินหรือ
การสะสมเงินเขากองทุนตั้งแตวัยทํางานเพื่อ
เอื้อตอการเปนผูสูงอายุที่สามารถพึ่งตนเองได 
(ศรีเมือง พลังฤทธิ์, 2547) การจัดการกับมรดก
เห็นดวยกับการจัดแบงดวยการเขียนเปน 
ลายลักษณอักษรหรือทําพินัยกรรมมากกวาดวย
การพูดคุยบอกกลาว การจัดบริการ เห็นดวยกับ
การจัดใหมีบริการสงเสริมการเตรียมความพรอม 
ในสถานบริการทางการแพทย การมีสถานบริการ
และสถานที่ในการสงเสริมสุขภาพ มีอิทธิพล 
ตอการที่  ผู สูงอายุจะมีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพสูง (วรรณี  ชัชวาลทิพากร และคณะ, 
2543) และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
บทบาทในการจัดหารายได/งานที่เหมาะสมกับ
วัยสูงอายุที่ยังตองการทํางานตอสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนที่ตองการใหชุมชน/
ทองถ่ินมีสวนรวมในการดูแลประชากรสูงอายุ
ที่จะมี เพิ่มขึ้น เชน ควรจัดงบประมาณให
ผูสูงอายุอยางทั่วถึงและเพียงพอ และจัดหางาน

ที่ เหมาะสมใหกับผูสูงอายุ (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, 2552)  
 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีรูปแบบการดําเนินงานแบบ
มีสวนรวมกันทุกฝายในชุมชน ทั้งในสวนของ
สถานบริการทางการแพทย สวนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และกลุมบุคคลเปาหมาย 
(ผูสูงอายุ) รวมถึงครอบครัว และชุมชน เพื่อให
ผูสูงอายุไดรูสึกมีความภาคภูมิใจในการมี 
สวนรวมกับชุมชน  

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินควร
มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการสงเสริม    
การเตรียมการเพื่อเขาสูวัยสูงอายุของคนใน
ชุมชน สถานบริการทางการแพทย บุคคลากร
สาธารณสุข รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) ควรมีการสงเสริมการ
ใหความรู ความเขาใจ จัดกิจกรรมออกกําลัง
กาย ผอนคลายความเคลียด เพื่อการเตรียมความ
พรอมเชิงรุกในชุมชน  

3. ด านการวิ จั ยควรมีการศึกษา
ตอเนื่องในเชิงคุณภาพโดยนํารูปแบบที่กําหนด
ขึ้นไปใชกับกลุมเปาหมาย และพัฒนารูปแบบ
ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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