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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณานี้เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อยู่เพียงล�ำพัง อาศัยในพื้นที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 400 คน คัดเลือกตาม
คุณสมบัตทิ กี่ ำ� หนด เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม 2563 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามวิธีการจัดการปัญหา แบบประเมินสัมพันธภาพในครอบครัว แบบ
ประเมินการสนับสนุนทางสังคม และแบบประเมินสุขภาพจิตผูส้ งู อายุ ฉบับสัน้ (TMHI-15) มีคา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟา ครอนบาค
เท่ากับ 0.92; 0.94; 0.93 และ 0.97 ตามล�ำดับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณาและสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 57.75 มีคะแนนภาวะสุขภาพจิตต�่ำกว่าระดับเกณฑ์ปกติ ปัจจัยด้านเพศ ระดับ
การศึกษา รายได้ ภาวะสุขภาพ วิธีการจัดการปัญหา การสนับสนุนทางสังคม และสัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่อยู่เพียงล�ำพัง (r= .16; r=.15; r=.13; r=.12; r=.35; r=.43; r=.57; p <.05)
ตามล�ำดับ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องควรออกแบบในการช่วยเหลือการจัดระบบสวัสดิการและ
การสนับสนุนทางสังคมส�ำหรับผู้สูงอายุที่อยู่เพียงล�ำพัง
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะสุขภาพจิต ผู้สูงอายุที่อยู่เพียงล�ำพัง ชุมชนเขตเมือง
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Abstract

This descriptive research aimed to examine mental health status and factors related to mental health conditions
among the elderly in urban communities. The study sample consisted of elderly people aged 60 years and over
living alone in Muang district. Khon Kaen Province, 400 people selected according to the specified qualifications
Data was collected between August and December 2020. The tools used for data collection consisted of general
questionnaire. problem management questionnaire Family relationship assessment form Social Support Assessment
and the short 15-item Thai Geriatric Mental Health Indicators had an alpha coefficient. Cronbach were 0.92; 0.94;
0.93 and 0.97, respectively, data were analyzed by descriptive statistics and Pearson’s correlation coefficient
statistics.
The results showed that most of the sample group, 57.75 percent, had a score of mental health status below
the norm. (Mental Health Score = 42.03, SD = 4.26) Gender factor Education level, income, health status, coping
patterns were positively correlated with mental health status of the elderly alone (r=.16; r=.15; r=.13; r=.12; r=.35;
p < .05 respectively) Social support and family relationships were positively correlated with mental health status
of the elderly alone at moderate level (r=.43; r=.57; p <.05, respectively). Government agencies and other relevant
organizations should be designed to assist in the provision of welfare and social support for the older adults living
alone.
Keywords: mental health status, older adults living alone, urban community
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ปัจจุบนั สังคมไทยได้เข้าเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุมาตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2548 ทั้ ง นี้ เ ป็ น ผลจากระบบบริ ก ารทางด้ า น
สาธารณสุขและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ เป็นผลให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น มีอายุ
ยืนยาวมากขึน้ และมีอตั ราการตายลดลง ส่งผลให้มปี ระชากร
ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น1 ซึ่งจากการคาดคะเนขององค์การ
สหประชาชาติรายงานว่าเมือ่ ถึงปี พ.ศ. 2593 จะมีประชากร
ผู้สูงอายุทั่วโลกถึง 1,963 ล้านคน2,3 ทั้งนี้จากการส�ำรวจใน
ประเทศไทยของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ คาดการณ์ว่า
จ�ำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 10.78 ล้านคนหรือร้อยละ
15.28 ในปี พ.ศ. 2563 โดยสถานการณ์การอยู่อาศัยของ
ผู ้ สู ง อายุ ที่ เ ป็ น ประเด็ น ท้ า ทายคื อ พบว่ า มี สั ด ส่ ว นของ
ผูส้ งู อายุทอี่ ยูเ่ พียงล�ำพังคนเดียวในครัวเรือนมีแนวโน้มสูงขึน้
โดยในปี 2537 มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวเพียงล�ำพังร้อยละ
3.6 ในปี 2545 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.3 และในปี 2550
มีผสู้ งู อายุทอี่ ยูค่ นเดียวเพียงล�ำพังร้อยละ 7.7 ผูส้ งู อายุทอี่ ยู่
ตามล�ำพังมีสัดส่วนสูงขึ้น ในปี 2545 มีผู้สูงอายุที่อยู่ตาม
ล�ำพังคนเดียวร้อยละ 6 และอยู่ตามล�ำพังกับคู่สมรสร้อยละ
16 ในปี 2564 สัดส่วนของผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�ำพังคนเดียว
ได้เพิ่มขึ้นเป็นเกือบร้อยละ 9 และอยู่ตามล�ำพังกับคู่สมรส
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 194,5
ผลกระทบจากการที่ผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่ตามล�ำพัง
นั้นพบว่าต้องรับภาระดูแลสภาพความเป็นอยู่และดูแล
สุขภาพที่เสื่อมลงและมีโรคต่างๆ ตามวัยด้วยตัวเองเพียง
ล� ำ พั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาทางจิ ต ใจ อารมณ์ แ ละสั ง คม
โดยเฉพาะในกลุม่ ทีถ่ กู ทอดทิง้ และกลุม่ ทีไ่ ม่ได้เตรียมความ
พร้อมในการอยู่ตามล�ำพัง7 ซึ่งผลกระทบของการอยู่ตาม
ล�ำพังนัน้ มีผลต่อคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุมที งั้ ต่อด้านจิตใจ คือ
ท�ำให้เกิดความรูส้ กึ ว้าเหว่ หมดหวังในชีวติ 6 ในด้านร่างกาย
ก็ พ บว่ า ผู ้ สู ง อายุ ส ่ ว นใหญ่ นั้ น มี โ รคประจ� ำ ตั ว ด้ า น
สัมพันธภาพทางสังคม พบว่าผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยูต่ ามล�ำพัง
มีความเชื่อมั่นในตนเองลดลง ส่งผลให้เกิดการแยกตัวออก
จากสังคม ด้านสิง่ แวดล้อม พบว่าสิง่ แวดล้อมส่วนใหญ่มกั มี
ความไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุแก่ตวั ผูส้ งู อายุได้ และ
ด้านความมัน่ คงในชีวติ พบว่าผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยูต่ ามล�ำพัง
อาจได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจหากไม่ได้มีการเตรียม
ความพร้อมมาก่อน เพราะต้องเผชิญปัญหาค่าใช้จ่ายเพียง
ล�ำพัง7 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามล�ำพังนี้
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ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความเปราะบางในการด�ำรงชีวิต หาก
ผู้สูงอายุผู้นั้นไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับตนเองไว้
ล่วงหน้า จะส่งผลกระทบต่อด้านร่างกายและด้านสุขภาพจิต
ของผู้สูงอายุ8-10
จากการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า มีปจั จัยหลายประการที่
สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ความเพียงพอของรายได้
สัมพันธภาพในครอบครัว การได้รบั การสนับสนุนทางสังคม
การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมสั ง คม การรั บ รู ้ ภ าวะสุ ข ภาพกาย
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน11,12 พบว่า
เพศเป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สุ ข ภาพจิ ต ของ
ผูส้ งู อายุ พบว่า ผูส้ งู อายุเพศชายมีคะแนนสุขภาพจิตต�ำ่ กว่า
เพศหญิง13 ผู้สูงอายุที่มีอายุน้อยจะมีสุขภาพจิตที่ดีกว่าผู้ที่
มีอายุมาก ผูส้ งู อายุทมี่ รี ะดับการศึกษาสูงจะมีภาวะสุขภาพ
จิตและความพึงพอใจในชีวิตสูงกว่าผู้สูงอายุที่มีระดับการ
ศึกษาต�่ำกว่า14,15 ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสคู่มีความ
พึงพอใจในชีวิตมากกว่าผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสโสด
หม้าย หย่า หรือแยกกันอยู่ รายได้และความพอเพียงของ
รายได้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะสุขภาพจิตของ
ผู้สูงอายุ16-18 อีกทั้งพบว่าผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมจะมีภาวะสุขภาพจิตที่ดีกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือและสนับสนุนทางสังคม โดยแหล่งสนับสนุนทาง
สังคมที่ผู้สูงอายุเห็นความส�ำคัญอันดับแรกคือ ครอบครัว
เมื่อมีปัญหาหรือความทุกข์ผู้สูงอายุจะต้องการช่วยเหลือ
จากครอบครั ว ก่ อ นแล้ ว จึ ง ไปหาเพื่ อ นและเพื่ อ นบ้ า น
ถ้าสัมพันธภาพในครอบครัวเป็นไปด้วยดี ผู้สูงอายุจะได้รับ
การสนับสนุนจากครอบครัวและญาติพี่น้องในด้านต่างๆ
ช่วยให้ผู้สูงอายุมีจิตใจและอารมณ์มั่นคง มองโลกในแง่ดี
มีสุขภาพจิตที่ดี พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม19 ซึง่ จากการศึกษาข้างต้นส่วนใหญ่พบว่าเป็นการ
ศึกษาถึงปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ภาวะสุขภาพจิตของกลุม่
ผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยูก่ บั ครอบครัว หรือบุตรหลานและญาติพี่
น้อง แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงปัจจัยดังกล่าวในกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่อาศัยอยู่เพียงล�ำพัง ในชุมชนเขตเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตมากกว่ากลุ่มอื่นๆ
จังหวัดขอนแก่นมีประชากรทัง้ หมดจ�ำนวน 1,805,910 คน
มีจ�ำนวนผู้สูงอายุ 287,373 คน ร้อยละ 15.91 ประชากร
วัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.79 ในปี 2558
เป็น 15.91 ในปี 2563 โดยพบว่าจากรายงานสถานการณ์
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ผู้สูงอายุจ�ำนวนมากในเขตอ�ำเภอเมือง พบว่ามีจ�ำนวน
ผูส้ งู อายุทอี่ ยูต่ ามล�ำพังหรืออยูก่ บั ผูส้ งู อายุดว้ ยกัน มีแนวโน้ม
สูงขึ้น ทั้งนี้จากประชาชนในเขตเมืองต้องปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในด้านต่างๆ มากขึ้นในการ
ประกอบอาชีพ และวิถีในการด�ำเนินชีวิตอีกทั้งโครงสร้าง
ของสังคมและครอบครัวได้เปลีย่ นแปลงจากครอบครัวขยาย
ไปเป็นครอบครัวเดีย่ วมากขึน้ ท�ำให้สมั พันธภาพของคนใน
ครอบครัวห่างเหินเพราะการออกไปประกอบอาชีพของวัย
ท�ำงาน ส่งผลให้ผู้สูงอายุขาดผู้ดูแล ทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ล�ำพัง โดยเฉพาะผลกระทบต่อผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยูต่ ามล�ำพัง
นั้น พบว่าก่อให้เกิดปัญหาทางจิตใจ อารมณ์และสังคม
มากกว่าผู้สูงอายุกลุ่มอื่นๆ คือ ท�ำให้เกิดความรู้สึกว้าเหว่
หมดหวังในชีวิต ความเชื่อมั่นในตนเองลดลง ส่งผลให้เกิด
การแยกตัวออกจากสังคม ท�ำให้ผู้สูงอายุที่อยู่เพียงล�ำพังมี
โอกาสเกิดปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้น เช่น ความรู้สึกโดด
เดี่ยว วิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า โรคซึมเศร้าและน�ำไปสู่การ
ฆ่าตัวตายได้ในที่สุด
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาปัจจัยที่ส�ำคัญ
ทีค่ าดว่าจะมีความสัมพันธ์กบั ภาวะสุขภาพจิตของผูส้ งู อายุ
ที่อาศัยอยู่เพียงล�ำพังในชุมชนเขตเมือง จังหวัดขอนแก่น
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลทีป่ ระกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส รายได้ ระดับการศึกษา ภาวะสุขภาพ วิธีการเผชิญ
ความเครียด สัมพันธภาพในครอบครัวและการสนับสนุน
ทางสั ง คม ซึ่ ง ผลที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ จ ะน� ำ ไปสู ่
แนวทางการป้องกัน ส่งเสริมภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
ที่อาศัยอยู่เพียงล�ำพังได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ สุ ข ภาพจิ ต ของผู ้ สู ง อายุ ที่ อ ยู ่
เพียงล�ำพังในชุมชนเขตเมือง จังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับสุขภาพจิตของ
ผู้สูงอายุที่อยู่ล�ำพังในชุมชนเขตเมือง จังหวัดขอนแก่น

กรอบแนวคิดการวิจัย

การศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ใช้แนวคิดทีเ่ กีย่ วกับปัจจัยทีม่ ี
ผลต่อระดับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่อยู่เพียงล�ำพังได้แก่
ทฤษฏีความเครียดและการเผชิญความเครียดของลาซารัส
และโฟล์คแมน14 กล่าวได้ว่าความเครียดเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างคนและสิง่ แวดล้อมซึง่ อิทธิพลซึง่ กันและกันทีเ่ กิดขึน้
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ตลอดเวลาเป็นภาวะที่บุคคลประเมินเหตุการณ์นั้นว่ามีผล
ต่อสวัสดิภาพของตนและต้องการใช้แหล่งประโยชน์ที่มีอยู่
อย่างเต็มที่ เพือ่ ทีจ่ ะจัดการกับความเครียด/ปัญหาทีเ่ กิดขึน้
นอกจากนี้ ยั ง ใช้ แ นวคิ ด การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมของ
Weinert15 ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับ
ภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่อยู่เพียงล�ำพัง และแนวคิด
สัมพันธภาพในครอบครัว ตามแนวคิดของ ฟรายด์แมน
(Friedman)16 ซึง่ หมายถึง การคงไว้การติดต่อสือ่ สาร ความ
รักใคร่ห่วงใยซึ่งกันและกัน เป็นอีกปัจจัยที่น่าจะมีความ
สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่อยู่เพียงล�ำพัง

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive
correlational research) เพื่อศึกษาระดับสุขภาพจิตและ
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่อยู่ล�ำพังใน
ชุมชนเขตเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เป็นผู้สูงอายุอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัย
อยูเ่ พียงล�ำพัง ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นคัดเลือก
ขนาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจากการค� ำ นวณจากสู ต ร17 ได้ ก ลุ ่ ม
ตัวอย่างเท่ากับ 400 คน เมื่อได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแล้ว
จากนั้นน�ำไปท�ำการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified
Random Sampling) โดยแบ่ ง ชั้ น ภู มิ เ ป็ น ระดั บ ต� ำ บล
หมูบ่ า้ น และครอบครัว จากนัน้ จึงท�ำการสุม่ จากแต่ละชัน้ ขึน้
มาท�ำการศึกษา โดยใช้สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มขึ้นมา
โดยผู้วิจัยได้ก�ำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและเกณฑ์การคัด
ออกของกลุ่มตัวอย่างดังนี้
เกณฑ์การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ 1) ผูส้ งู อายุ
ชายและหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่มีภูมิล�ำเนาหรือ
อาศัยอยู่ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นโดยอาศัยอยู่
เพียงล�ำพังเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 2) เป็นผู้ที่
สามารถอ่านออกเขียนได้ ไม่มคี วามบกพร่องในการรูค้ ดิ และ
สติปญ
ั ญาโดยใช้แบบทดสอบสภาพสมองเสือ่ มเบือ้ งต้นฉบับ
ภาษาไทย (MMSE-Thai 2002) และ 3) ยินยอมเข้าร่วมการวิจยั
เกณฑ์การคัดออกของกลุม่ ตัวอย่าง เป็นผูท้ แี่ พทย์
วินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับอาการทางจิตเวช
หมายถึงผูท้ ไี่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช
ตามเกณฑ์การวิจนิจฉัยโรคของ ICD-10 หรือ DSM-5 เช่น
โรคจิตเภท (Schizophrenia) หรือ โรค Organic Brain
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Syndrome โรค Dementia เป็นต้นซึ่งจะมีความผิดปกติ
ด้านความคิด อารมณ์ การรับรู้และพฤติกรรม
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ
1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป (demographic data
questionnaire) ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น เพื่ อ
สอบถามข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการ
ศึกษา รายได้และภาวะสุขภาพ
2. แบบสอบถามวิธีการจัดการปัญหา (ways of
coping questionnaire, WOC) สร้างและพัฒนาโดย Folkman
และ Lazarus20 แปลเป็นไทยโดย สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์18
เป็นข้อค�ำถามทีใ่ ช้ในการจัดการปัญหา 50 ข้อ แต่ละข้อเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ โดยมีช่วงคะแนน ตั้งแต่
1-4 คะแนน เครื่องมือชุดนี้เป็นการประเมินด้านการเผชิญ
ความเครียด/การจัดการปัญหา โดยจะประกอบไปด้วย
วิธีการจัดการปัญหาแบบมุ่งเน้นแก้ปัญหาและแบบจัดการ
กับอารมณ์/ปรับอารมณ์และผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามไป
ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามกับกลุ่มที่มี
คุณสมบัตคิ ล้ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่างทีจ่ ะศึกษา จ�ำนวน 20 ราย
มีค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค
เท่ากับ 0.92
3. แบบประเมินการสนับสนุนทางสังคมของ Piboon
ซึ่งแปลมาจากแบบประเมินการสนับสนุนทางสังคม The
Personal Resource Questionnaire 2000 (PRQ 2000)
ของ Weinert 15 มี ข ้ อ ค� ำ ถามทั้ ง หมด 15 ข้ อ แบ่ ง
เป็ น 6 องค์ ป ระกอบ คื อ 1) ความผู ก พั น และรั ก ใคร่
สนิทสนม 2) การรูส้ กึ มีสว่ นร่วมหรือเป็นส่วนหนึง่ ของสังคม
3) การได้มีโอกาสเลี้ยงดูผู้อื่น 4) การส่งเสริมให้รู้สึกเชื่อมั่น
และมีคุณค่าในตนเอง 5) การท�ำให้เกิดความรู้สึกไว้วางใจ
และ 6) การได้รับการชี้แนะ ซึ่งมีลักษณะค�ำตอบแบบมาตร
ประมาณ ค่า 7 ระดับ ได้แก่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ (1 คะแนน)
ไม่เห็นด้วย (2 คะแนน) ค่อนข้างไม่เห็นด้วย (3 คะแนน)
เฉยๆ (4 คะแนน) ค่อนข้างเห็นด้วย (5 คะแนน) เห็นด้วย
(6 คะแนน) และเห็นด้วยอย่างยิ่ง (7 คะแนน) มีเกณฑ์ใน
การแบ่งระดับของการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 3 ระดับ
ดังนีค้ ะแนนรวม 15-45 คะแนน หมายถึง การสนับสนุนทาง
สังคมระดับต�่ำ คะแนนรวม 46-75 คะแนน หมายถึง การ
สนับสนุนทางสังคมระดับปานกลาง และคะแนนรวม 76-105
คะแนน หมายถึงการสนับสนุนทางสังคมระดับสูง ผู้วิจัยได้
น� ำ แบบสอบถามไปทดสอบหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
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แบบสอบถามกั บ กลุ ่ ม ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ กลุ ่ ม
ตัวอย่างที่จะศึกษา จ�ำนวน 20 ราย มีค่าความเชื่อมั่นโดย
ใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาคเท่ากับ 0.94
4. แบบประเมินสัมพันธภาพในครอบครัว เป็นแบบ
สั ม ภาษณ์ ที่ ดั ด แปลงจากแบบสั ม ภาษณ์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น โดย
พวงผกา ชื่ น เนตรแสง ตามแนวคิ ด ของฟรายด์ แ มน
(Friedman, 1981)16 โดยปรับให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
ข้อค�ำถามที่แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้สูงอายุ
ต่อสัมพันธภาพในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) การมีความรักความ
ห่วงใยซึ่งกันและกัน 2) การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันของสมาชิก
ในครอบครัว 3) การเคารพและให้ความส�ำคัญซึง่ กันและกัน
4) การปรองดองเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน และ 5) การพักผ่อน
ร่ ว มกั น ในครอบครั ว ประกอบด้ ว ยข้ อ ค� ำ ถามทั้ ง หมด
15 ข้อ ในแต่ละข้อมีค�ำตอบให้เลือกตอบ 2 ระดับ คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 60 หมายถึง สัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดี
คะแนนอยู ่ ร ะหว่ า งร้ อ ยละ 60 หมายถึ ง สั ม พั น ธภาพ
ในครอบครัวในระดับปานกลาง และคะแนนมากกว่าร้อยละ
80 หมายถึ ง สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว ดี ผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ
แบบสอบถามไปทดสอบหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามกั บ กลุ ่ ม ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ กลุ ่ ม
ตัวอย่างที่จะศึกษา จ�ำนวน 20 ราย มีค่าความเชื่อมั่นโดย
ใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาคเท่ากับ 0.93
5. แบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ฉบับสั้น (Thai
Geriatric Mental Health Indicators :TMHI-15) ของกรม
สุขภาพจิต18 ส�ำหรับแบบประเมินนี้ เป็นแบบประเมินทีผ่ า่ น
การศึกษาในขัน้ ตอนทีส่ มบูรณ์และเผยแพร่ในระดับประเทศ
ที่ก�ำหนด ผู้วิจัยก�ำหนดให้ เป็นตัวแปรตามของการศึกษา
ครัง้ นี้ มีทงั้ หมด 15 ข้อ ค�ำถามประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
คือ 1) สภาพจิตใจ 2) สมรรถภาพจิตใจ 3) คุณภาพของ
จิตใจ 4) ปัจจัยสนับสนุนแต่ละข้อเป็นมาตรส่วน ประมาณ
ค่า 4 ระดับ โดยมีช่วงคะแนน ตั้งแต่ 1-4 คะแนน มีคะแนน
เต็ม 60 คะแนน เมื่อผู้ตอบได้ประเมินตนเองแล้วและรวม
คะแนนทุกข้อได้คะแนนเท่าไหร่สามารถเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ปกติ เกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบในครั้งนี้ คือ ระดับค่า
สุขภาพจิตของคนปกติส่วนใหญ่สามารถแบ่งออก 3 ระดับ
ได้แก่ 1) 50-60 คะแนน หมายถึง สุขภาพจิตดีกว่าคนทัว่ ไป
(good) เป็นภาวะที่บุคคลมีสภาพจิตใจ สมรรถภาพจิตใจ
คุณภาพของจิตใจ และปัจจัยสนับสนุนที่ดีกว่าบุคคลปกติ
ส่วนใหญ่ 2) 43-49 คะแนน หมายถึง สุขภาพจิตเท่ากับคน
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ทั่วไป (Fair) เป็นภาวะที่บุคคลมีสภาพจิตใจ สมรรถภาพ
จิตใจ คุณภาพของจิตใจ และปัจจัยสนับสนุนที่ดีกว่าบุคคล
ปกติสว่ นใหญ่ 3) 42 คะแนน หรือน้อยกว่าหมายถึง สุขภาพ
จิตต�่ำกว่าคนทั่วไป (Poor) เป็นภาวะที่บุคคลมีสภาพจิตใจ
สมรรถภาพจิตใจ คุณภาพของจิตใจ และปัจจัยสนับสนุนที่
ต�ำ่ กว่า/น้อยกว่าบุคคลปกติสว่ นใหญ่ ในกรณีทมี่ คี ะแนนอยู่
ในกลุ ่ ม ที่ มี สุ ข ภาพจิ ต ต�่ ำ กว่ า คนทั่ ว ไป และผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ
แบบสอบถามไปทดสอบหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามกั บ กลุ ่ ม ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ กลุ ่ ม
ตัวอย่างที่จะศึกษา จ�ำนวน 20 ราย มีค่าความเชื่อมั่นโดย
ใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาคเท่ากับ 0.97
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนังสือรับรองเลข
ที่ HE 632190 ผู้วิจัยได้พิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่
ขั้นตอนการเก็บข้อมูลจนถึงขั้นตอน น�ำเสนอหรืออภิปราย
ข้อมูลในรายการวิจัย โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกท�ำลายหลัง
จากผลการวิจัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท�ำหนังสือถึงนายก
เทศมนตรี จังหวัดขอนแก่นเพื่อขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง หลังจากนั้นผู้วิจัยจะอธิบายรายละเอียด
วัตถุประสงค์ของการวิจยั จากนัน้ ให้กลุม่ ตัวอย่างลงนามใน
ใบขอค� ำ ยิ น ยอมการเป็ น อาสาสมั ค รเมื่ อ ผู ้ ป ่ ว ยลงนาม
เรียบร้อยแล้วผู้วิจัยจะแจกแบบสอบถามให้ผู้ป่วยตอบโดย
ใช้เวลาในการตอบประมาณ 45-60 นาที ผู้วิจัยจะลงพื้นที่
เพื่อเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและรายได้ และภาวะ
สุขภาพ วิเคราะห์โดยใช้สถิติแจกแจงความถี่และร้อยละ
หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ และภาวะสุขภาพ
การจัดการความเครียด/การเผชิญปัญหา สัมพันธภาพใน
ครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคม กับภาวะสุขภาพจิต
ของผู้สูงอายุ วิเคราะห์โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation)
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ผลการวิจัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงร้อยละ 69 โดยมีอายุอยูร่ ะหว่าง 70-74 ปีมากทีส่ ดุ
ร้อยละ 31.30 มีสถานภาพสมรสหม้ายมากที่สุด ร้อยละ
57.30 รองลงมาสถานภาพสมรสโสด ร้ อ ยละ 16.30
สถานภาพสมรส (แต่ อ ยู ่ ล� ำ พั ง ) ร้ อ ยละ 15.50 และ
สถานภาพสมรส หย่า/แยก ร้อยละ 11 ตามล�ำดับ มีระดับ
การศึกษาประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 70 รองลงมาเป็น
ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 17 ระดับประกาศนียบัตร ร้อยละ 7
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 4.80 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี
ร้อยละ 1.30 ตามล�ำดับ มีรายได้ตอ่ เดือนต�ำ่ กว่า 3,000 บาท
มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 64.80 รองลงมารายได้ อ ยู ่ ใ นช่ ว ง
3,001- 5,000 บาท ร้อยละ 15.30 และรายได้มากกว่า
5,000 บาท ร้อยละ 20 ตามล�ำดับ ส่วนภาวะสุขภาพ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีโรคประจ�ำตัว ร้อยละ 63.50 และ
ไม่มีโรคประจ�ำตัว ร้อยละ 35.50
คะแนนภาวะสุ ข ภาพจิ ต ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง พบว่ า
ส่วนใหญ่มคี ะแนนสุขภาพจิตต�ำ่ กว่าคนทัว่ ไป ร้อยละ 57.75
รองลงมามีระดับคะแนนสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป ร้อยละ
33.25 และ มีคะแนนสุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป ร้อยละ 9
ตามล�ำดับ ในส่วนระดับคะแนนวิธีการจัดการปัญหาของ
กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ใช้วิธีการจัดการปัญหาแบบมุ่งปรับ
อารมณ์ ร้อยละ 61.50 รองลงมีใช้วิธีการจัดการปัญหาแบบ
มุ่งแก้ปัญหา ร้อยละ 38.50 ส่วนคะแนนการสนับสนุนทาง
สังคมพบว่าส่วนใหญ่มีคะแนนในระดับปานกลาง ร้อยละ
54.00 รองลงมาอยู่ในระดับต�่ำ ร้อยละ 39.25 และระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 6.75 ตามล�ำดับ ส่วนคะแนนสัมพันธภาพใน
ครอบครัวพบว่าส่วนใหญ่มคี ะแนนสัมพันธภาพในครอบครัว
อยู ใ นระดั บ ต�่ ำ ร้ อ ยละ 57.50 รองลงมาอยู ่ ใ นระดั บ บ
ปานกลาง ร้อยละ 36.75 และระดับสูง ร้อยละ 5.75 ตามล�ำดับ
จากผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยด้านเพศ ระดับการศึกษา
รายได้ ภาวะสุขภาพ รูปแบบการเผชิญ ปัญ หามีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับภาวะสุขภาพจิตของผูส้ งู อายุทอี่ ยูเ่ พียง
ล�ำพัง (r=.16; r=.15; r=.13; r=.12; r=.35; p <.05 ตาม
ล�ำดับ) ส่วนการสนับสนุนทางสังคม และสัมพันธภาพใน
ครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะสุขภาพจิตของ
ผู้สูงอายุที่อยู่เพียงล�ำพังระดับปานกลาง (r=.43; r=.57;
p <.05 ตามล�ำดับ) (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล วิธีการเผชิญปัญหา การสนับสนุนทางสังคม สัมพันธภาพในครอบครัว
ต่อภาวะสุขภาพจิตของกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปร
ภาวะสุขภาพจิต Mental Health
rχ2
p
เพศ
.16
54.73
.002*
ระดับการศึกษา
.15
130.19
.003*
รายได้
.13
66.12
.012*
ภาวะสุขภาพ
.12
53.67
.014*
วิธีการเผชิญปัญหา
.35
48.32
.000*
การสนับสนุนทางสังคม
.43
73.59
.000*
สัมพันธภาพในครอบครัว
.57
127.98
.000*
*
p < 0.05

การอภิปรายผล

การอภิปรายผลการวิจยั ครัง้ นีอ้ ธิบายตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ดังนี้
1. ภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่อยู่เพียงล�ำพัง
จากการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่อยู่เพียงล�ำพังมี
ระดั บ คะแนนภาวะสุ ข ภาพจิ ต ต�่ ำ กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ทั่ ว ไป
สอดคล้องกับการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
พบว่าผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวต้องเผชิญกับความรู้สึกเหงา
ความซึมเศร้า ความโดดเดี่ยวทางสังคม และความรู้สึกของ
ความล่อแหลมทางเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนอย่างมีนยั
ส�ำคัญมากกว่าผูท้ ไี่ ม่ได้อยูค่ นเดียว19-23 ซึง่ ผลการศึกษาบาง
ชิ้นยังแสดงให้เห็นว่าในหมู่ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว ผู้หญิงมี
สุขภาพทางสังคมหรืออารมณ์ที่ต�่ำกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความรู ้ สึ ก ของความไม่ มั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และความ
ไม่ แ น่ น อนของผู ้ สู ง อายุ โดยทั่ ว ไปต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความ
ท้าทายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
และจิตใจทีม่ กั เกีย่ วข้องกับ กระบวนการชรา ปัญหาสุขภาพ
จิตทีน่ า่ สนใจในผูส้ งู อายุเป็นผลมาจากปฏิสมั พันธ์ทซี่ บั ซ้อน
ของปัจจัยทางสังคม จิตวิทยา และชีวภาพ24-25 แต่พบว่าผล
การศึกษาในครั้งนี้มีความแตกต่างจากผลการศึกษาในต่าง
ประเทศเนื่องจากความแตกต่างด้านบริบททางสังคมและ
วั ฒ นธรรมในกลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ ที่ อ ยู ่ เ พี ย งล� ำ พั ง โดยพบว่ า
ผูส้ งู อายุทอี่ ยูเ่ พียงล�ำพังในแถบประเทศฝัง่ ตะวันตกมีภาวะ
สุขภาพจิตที่ดี มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ รอบตัวได้อย่าง
เหมาะสม ทัง้ นีส้ ว่ นหนึง่ มาจากผูส้ งู อายุกลุม่ นีม้ กี ารวางแผน
ชีวิตในเรื่องการเงิน การดูแลสุขภาพ รวมถึงโอกาสและ
ความพร้อมในการสนับสุนทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐ

2. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล

วิธีการเผชิญปัญหา สัมพันธภาพในครอบครัว การ
สนับสนุนทางสังคมกับภาวะ สุขภาพจิตของผูส้ งู อายุที่
อยูเ่ พียงล�ำพังในชุมชนเขตเมือง ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ภาวะสุขภาพจิตของผูส้ งู อายุ
ที่อยู่เพียงล�ำพัง ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการ
ศึกษา รายได้ ภาวะสุขภาพ26-29 ซึ่งมีความสอดคล้องกับผล
การศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมา โดยอธิ บ ายได้ ว ่ า การอยู ่ ค นเดี ย ว
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นของความทุกข์ทางจิตใจใน
ผู้หญิงสูงอายุและอาศัยอยู่ในเขตชุมชนเมือง ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ดว้ ยบทบาททางเพศและสังคมวัฒนธรรมในบริบท
ของชุมชนเขตเมือง แม้วา่ ผูห้ ญิงมักจะเปิดรับความสัมพันธ์
ทางสังคมมากกว่าผู้ชาย แต่การอยู่คนเดียวมีแนวโน้มที่จะ
สร้างความเครียดมากขึน้ และมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของ
ผู้หญิง ซึ่งผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามล�ำพังในเขตเมืองที่คน
ส่วนใหญ่จะต่างคนต่างอยูแ่ ละแทบจะไม่เชือ่ มโยงและแบ่งปัน
ความคิดกับผู้อื่นซึ่งน�ำไปสู่โอกาสสูงที่จะประสบกับปัญหา
สุขภาพจิตได้ โดยในการศึกษาครั้งนี้พบว่าผู้สูงอายุของ
ชุมชนเมือง จังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ใช้ชวี ติ
เพียงล�ำพัง ขาดผู้ดูแล มีวิถีชีวิตที่ต่างคนต่างอยู่ เนื่องจาก
ลักษณะความเป็นอยูท่ ตี่ อ้ งดิน้ รน แข่งขันกันในการท�ำมาหา
เลี้ยงชีพ โดยผู้สูงอายุหลายคนยังต้องท�ำงานเพื่อหารายได้
เพิม่ จากเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ ส่งผลให้การมีปฏิสมั พันธ์กบั คน
รอบข้างมีนอ้ ย โดยวิถชี วี ติ ผูส้ งู อายุทอี่ ยูเ่ พียงล�ำพังในชุมชน
ชนบทจะได้รับความช่วยเหลือความเกื้อกูลในการดูแลจาก
เพื่อนบ้านมากกว่าเมื่อแปรียบเทียบกับชุมชนเขตเมือง
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การศึกษานี้พบว่าระดับการศึกษา รายได้ และภาวะ
สุ ข ภาพมี ค วามสั ม พั น ธ์ ข องภาวะสุ ข ภาพจิ ต ของกลุ ่ ม
ตัวอย่าง อธิบายได้ว่าการศึกษาช่วยให้บุคคลสามารถด�ำรง
ชีวติ ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีคณ
ุ ภาพ สอดคล้องกับ
24-28
การศึกษาที่ผ่านมา นั่นคือผู้สูงอายุที่ได้รับการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น จะมีภาวะเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตลด
ลงและน้อยกว่า ผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ เนื่องจากการศึกษา
ช่วยเสริมสร้าง ความรู้ ทักษะการด�ำนินชีวติ สามารถปฏิบตั ติ น
ได้เหมาะสม สามารถปรับตัวได้ ส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดี
ส่วนความสัมพันธ์กบั ภาวะสุขภาพนัน้ อธิบายได้วา่ ผูส้ งู อายุ
มี ค วามเสื่ อ มถอยทางด้ า นร่ า งกาย มี ก ารเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ย
โรคเรือ้ รัง และมีปญ
ั หาสุขภาพเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลง
ตามวัย นอกจากนี้ยังพบว่าความเพียงพอของรายได้มี
สัมพันธ์กบั ภาวะสุขภาพจิต ซึง่ อธิบายได้วา่ รายได้ทเี่ พียงพอ
ท�ำให้ผู้สูงอายุได้รับการตอบสนองต่อความจ�ำ เป็นพื้นฐาน
ในชีวิต รู้สึกมั่นคงในชีวิต จึงส่งผลให้มีพลังสุขภาพจิต
สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ
เดือนของครัวเรือนเพิ่ม ขึ้นจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
ปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุลดน้อยลง และผู้สูงอายุที่
ยากจนจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตมากกว่า
ผู้สูงอายุที่ไม่ยากจนจนถึง 1.5 เท่า30
ส่วนปัจจัยด้านวิธีการเผชิญปัญหา และการสนับสนุน
ทางสังคมพบว่ามีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของ
ผูส้ งู อายุทอี่ ยูเ่ พียงล�ำพังซึง่ อธิบายได้วา่ ผูส้ งู อายุทไี่ ด้รบั การ
สนับสนุนทางสังคมน้อยกว่ามีอัตราการเกิดอาการซึมเศร้า
สูงขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ ซึง่ การอยูค่ นเดียวถือเป็นเหตุการณ์
ทีต่ งึ เครียดทีส่ ดุ ในชีวติ ในภายหลัง ซึง่ อาจเป็นผลมาจากการ
เป็นม่ายและการกีดกันทางสังคม สถานการณ์เหล่านีอ้ าจน�ำ
ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงเชิงลบในสภาพแวดล้อมทางสังคมของ
บุคคล การแยกตัวทางสังคม และความเหงา ซึ่งอาจท�ำให้
เกิดปัญหาสุขภาพจิตได้ อีกทัง้ ผูส้ งู อายุทอี่ ยูต่ ามล�ำพังทีข่ าด
การติดต่อสือ่ สารบุคคลในครอบครัว หรือไร้ญาติพนี่ อ้ งดูแล
เอาใจใส่ นั้นส่งผลต่อความรู้สึกที่โดดเดี่ยว อ้างว้าง ความรู้สึก
มีคณ
ุ ค่าในตนเองต�ำ่ คิดทางลบต่อตนเอง ต่อสภาพแวดล้อม
และต่ออนาคตของตนเอง นอกจากนี้ ความเครียดและความ
วิตกกังวลในระยะยาวยังน�ำไปสูภ่ าวะซึมเศร้าและมีแนวโน้ม
ฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุได้อีกด้วย ปัญหาสุขภาพจิตและ
การใช้ชีวิตในภาวะเครียดอาจส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย
การนอนหลับ และคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ
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ข้อเสนอแนะ

1. วิ ธี ก ารจั ด การกั บ ปั ญ หา ควรมี ก ารออกแบบ
วิธีการส่งเสริมวิธีการจัดการกับปัญหาในผู้สูงอายุอย่าง
เหมาะสม
2. ควรมีการพัฒนาระบบการจัดระบบสวัสดิการและ
ให้ได้รับการสนับสนุนทางสังคมส�ำหรับผู้สูงอายุที่อยู่เพียง
ล�ำพัง รวมทัง้ การน�ำไปสูก่ ารออกแบบระบบการดูแลผูส้ งู อายุ
ที่อยู่เพียงล�ำพังให้ครอบคลุมทั้งมิติทางกายและสังคม
3. ควรศึกษาวิจัยภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่อยู่
ล� ำ พั ง ในเชิ ง คุ ณ ภาพ เพื่ อ จะท� ำ ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ที่
ครอบคลุมมิตทิ างสังคมวัฒนธรรมซึง่ จะเป็นแนวทางในการ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่เพียงล�ำพังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณโครงการนักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ทีใ่ ห้การสนับสนุนทุนวิจยั ในครัง้ นี้ และขอขอบคุณ
กลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้จนส�ำเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์
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