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บทคัดย่อ
ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นประเด็นที่สาคัญ
ทางด้ า นสาธารณสุ ข การศึ ก ษานี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพชี วิ ต และวิ เ คราะห์
ความสัมพั น ธ์ของปัจ จัย ด้ า นต่างๆ กั บคุณ ภาพชีวิ ตของผู้ สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบคลิ นิ ก หมอ
ครอบครัวศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์
ภาคตัดขวาง ในผู้สูงอายุที่มีอายุ ≥60 ปี จานวน 285 คน เก็ บข้อมูลคุณ ภาพชีวิตโดยใช้ แ บบ
สัมภาษณ์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์ก ารอนามัยโลก ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-OLD-THAI)
และเก็บข้อมูล ลักษณะส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว/สังคม ความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตรประจาวัน ความเครียด และสิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เก็บ
ข้อมูลระหว่างกุมภาพันธ์ –เมษายน พ.ศ. 2563 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านต่างๆ กับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยใช้สถิติถดถอยพหุโลจิสติก ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ
57.1 เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 71.7±8.2 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพร้อยละ 48 ไม่เคยออกกาลังกาย
ร้อยละ 35.1 ได้รับการดูแลจากลูก หลานร้ อยละ 69.8 มีความเครีย ดระดับต่าร้อยละ 62.9 มี
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดีร้อยละ 96.1 กลุ่มตัวอย่างถูกจัดเป็นกลุ่มติดสังคมร้อยละ 94 กลุ่มตัวอย่าง
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ในระดั บ ปานกลางและระดั บ ดี ร้ อ ยละ 68.8 และ 27.3 ตามล าดั บ ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ กลุ่มที่มีอายุ <70
ปี (ORadj 2.28, 95% CI: 1.22-4.24, p-value=0.009) ยังประกอบอาชีพ (ORadj 2.83, 95% CI:
1.44-5.55, p-value=0.002) การศึกษาสูงกว่าประถมศึกษา (ORadj 4.81, 95% CI: 1.81-9.32,
p-value=0.001) ออกก าลั ง กาย ≥1 ครั้ ง /สั ป ดาห์ (ORadj 2.81, 95% CI: 1.37-5.77, pvalue=0.005) โดยสรุป สองในสามของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง ควร
ส่งเสริมการประกอบอาชีพโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้ ประกอบอาชีพ และจัดกิจกรรมออกกาลังกาย
สาหรับผู้สูงอายุ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
คาสาคัญ: คุณภำพชีวิต, ผู้สูงอำยุ, ปัจจัย
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Abstract
Nowadays, Thailand has entered the aging society. The quality of life of the
elderly is an important issue for public health. This study aimed to assess the quality
of life and to determine the relationships of various factors with the quality of life
of elderly person living in the responsibility area of a primary care cluster of
Nonnamthang Medical Center, Mueang District, Amnatcharoen Province. This crosssectional analytical study was performed in 285 older people aged ≥60 years old.
The quality of life was investigated by using the WHOQOL-OLD-THAI questionnaire.
Information on personal characteristics, family/social relationships, the ability to
undertake daily activities, stress and the environment were collected between
February to April 2020 using a structured questionnaire. Through multiple logistic
regression the association of factors with the quality of life of the elderly was
analysed. The study found that 57.1% of the subjects were female with an average
age of 71.7±8.2 years. Forty-eight percent did work. 35.1% of them had never
exercised. They were cared by family members for 69.8%. The stress level for 62.9%
of the participants were in low. The living environment of the majority (96.1%) was
good. Most of them were classified as a social adherence group. The quality of life
of the subjects was in moderate and good level for 68.8% and 27.3% respectively.
The factors that were statistically significantly associated with the good quality of
life of the subjects were those aged <70 years (ORadj 2.28, 95% CI: 1.22-4.24, p-value=
0.009), having career (ORadj 2.83, 95% CI: 1.44-5.55, p-value=0.002), having an education
higher than elementary level (ORadj 4.81, 95% CI: 1.81-9.32, p-value=0.001) and
exercise regularly ≥1 time/week (ORadj 2.81, 95% CI: 1.37-5.77, p-value=0.005).
Conclusion, two thirds of the elderly had quality of life at a moderate level.
Organizations working with the elderly should promote a career and organize
exercise activities for the elderly to help improve the quality of life of them.
Keywords: Quality of Life, elderly, factors
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บทนา
ปั จ จุ บั น สั ด ส่ ว นของผู้ สู ง อายุ มี จ านวนเพิ่ ม ขึ้ น
อย่างรวดเร็ว ในปีพ.ศ. 2560 ทั่วโลกมีประชากรสูงอายุ
หรือคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึง 962 ล้านคน หรือคิด
เป็ น ร้ อ ยละ 13 ของประชากรโลก จั ด ได้ ว่ า โลกได้
กลายเป็นสังคมสูงอายุแล้ว (World Health Organization,
2019) ประชากรในอาเซี ย นก็ ก าลั ง มี อ ายุ สู ง ขึ้ น อย่ า ง
รวดเร็ ว เช่น กัน ประเทศในอาเซีย นที่เป็ น สังคมสู งอายุ
แล้ว 3 ประเทศ เรียงตามลาดับร้อยละของประชากรอายุ
60 ปีขึ้นไป คือ สิงคโปร์ (ร้อยละ 20) ไทย (ร้อยละ 17)
และเวีย ดนาม (ร้ อยละ 11) (รติมา คชนั นทน์ , 2561)
ส าหรั บ ประเทศไทยคาดประมาณว่ า อี ก ไม่ เ กิ น 4 ปี
ข้างหน้านี้ ประเทศไทยก็จะกลายเป็นสังคมสูงอายุอย่าง
สมบูรณ์ สัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะสูงขึ้นถึง
ร้ อ ยละ 20 และอี ก 20 ปี ข้ า งหน้ า ประเทศไทยจะมี
ประชากรสูงอายุมากถึง 20 ล้านคน และที่สาคัญคือกลุ่ม
ประชากรสูงอายุวัยปลาย อายุ 80 ปีขึ้นไป จะเพิ่มขึ้น
อย่างมากจาก 1.5 ล้านคนในปี พ.ศ. 2560 เป็น 3.5 ล้านคน
ในอีก 20 ปีข้างหน้า (วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ, 2562)
วัยสูงอายุเป็นกลุ่มวัยที่มีก ารเปลี่ยนแปลงของ
ร่ า งกาย จิ ต ใจ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายมาจากความเสื่อมของร่างกาย
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ ในการเปลี่ยนแปลงด้าน
ร่างกาย ส่งผลให้ร่างกายทางานได้ลดลง เช่น มีผิวหนัง
เหี่ ย วย่ น การเคลื่ อนไหวร่ างกายช้าลง มีกาลั งน้อยลง
และอวัยวะที่รับความรู้สึกส่งผลให้เกิดปัญหาอันดับแรกๆ
เช่น ผนังเส้นเลือดแดงในหูแข็งตัว ส่งผลให้ได้ยินเสียงไม่
ชัดเจน หรือการเปล่งเสียงของผู้สูงอายุจะไม่มีพลัง และ
ขณะที่การบดเคี้ยวลาบากขึ้นเพราะเหงือกร่น รากฟัน
โผล่พ้นขอบเหงือก ทาให้ฟันผุหรืออาการเสียวฟันได้ รวม
ไปถึงโครงสร้างกระดูกที่เสื่อม และกล้ามเนื้อที่ลีบเล็กลง
(ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ, 2560) การเปลี่ยนแปลง
ด้านจิตใจ เช่น การรับรู้ ซึ่งผู้สูงอายุมีความคิดที่ยึดติดกับ
ความคิดของตนเอง หลงๆ ลืมๆ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน และยากที่จะเรียนรู้สิ่ งใหม่ เพราะขาดความ
มั่ นใจ ในการปรั บตั ว ในเรื่ อ งของการแสดงออกทาง
อารมณ์ (ภาควิ ช าจิ ต เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล, 2558) ใน
การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม มีภาระหน้าที่ทางสังคมลดลง
เนื่องจากผู้สูงอายุมีสมรรถภาพลดลง นอกจากนี้ยังมีการ
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เปลี่ยนแปลงจากหน้าที่ผู้นาในครอบครัว กลายเป็นแค่ผู้
อยู่ อ าศั ย ของสมาชิ ก ในครอบครั ว เท่ า นั้ น และการที่
สมรรถภาพลดลง ส่ ง ผลท าให้ ผู้ สู ง อายุ ไ ม่ ส ามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลกระทบทาให้
ผู้สูงอายุคิดมาก ขาดความมั่นใจ อีกทั้งยังทาให้ผู้สูงอายุมี
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นลดลง (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ สู งอายุไทย, 2560) การเปลี่ ยนแปลงเหล่ านี้ ถือ ได้ ว่ า
ผู้ สู ง อายุ จั ด เป็ น ประชากรกลุ่ ม เฉพาะ ที่ มี ทั้ ง ความ
เปราะบางและความเสี่ยง ย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ตามความหมายที่ ก าหนดโดย
องค์การอนามัยโลก หมายถึง การรับ รู้ของแต่ละบุคคล
เกี่ยวกับชีวิตในบริบทของวัฒนธรรมและระดับค่านิยม ที่
บุ ค คลใช้ ชี วิ ต อยู่ แ ละสั ม พั น ธ์ กั บ เป้ า หมายและความ
คาดหวัง คุณภาพชีวิตเป็นการรับรู้ความพึงพอใจและการ
รับรู้สถานะด้านร่างกาย จิตใจ ความสัมพันธ์ทางสังคม
และสิ่งแวดล้อมของบุคคล (World Health Organization,
1997) ผู้ สู ง อายุ ที่ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี จึ ง เป็ น ผู้ สู ง อายุ ที่
สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างผาสุ กและมีความสุ ขในบั้น
ปลายของชี วิ ต การที่ จ ะมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี นั้ น มี ห ลาย
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งปัจจัยด้านร่างกายผู้สูงอายุเอง ด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ อ ยู่ อ าศั ย ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ข องคนใน
ครอบครัว/สังคม
จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ มี ป ระชากรทั้ ง หมดในปี
พ.ศ. 2561 จานวน 377,120 คน เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น
ไปร้อยละ 14 ในจานวนนี้เป็นผู้สูงอายุชายร้อยละ 45.8
ผู้ สู ง อายุ ห ญิ ง ร้ อ ยละ 54.2 และผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ด้ รั บ การ
ประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวัน
ทั้งหมด จานวน 48,444 ราย พบผู้สูงอายุที่จัดอยู่ในกลุ่ม
ติดสั งคมร้อ ยละ 89.28 ผู้ สู งอายุติดบ้ านร้ อ ยละ 9.24
ผู้ สู ง อายุ ติ ด เตีย งร้ อ ยละ 0.93 (ส านั ก งานสถิ ติจังหวัด
อานาจเจริญ , 2560) สาหรับเขตพื้นที่ รับผิดชอบคลินิก
หมอครอบครัว ศูนย์แพทย์โ นนหนามแท่ง อาเภอเมือง
จังหวัดอานาจเจริญ มีผู้สูงอายุ จานวน 392 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.02 ของประชากรทั้งหมด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่ชนบทมีความเป็นชุมชนเมืองไม่มาก บางหมู่บ้าน
เคยเป็นหมู่บ้านที่ทาการรักษาโรคเรื้อน มีสถานบริการ
แก่ประชาชนที่ป่วยในอดีต ในปัจจุบันเลิกใช้ไปเมื่อหลาย
ปี ก่ อ น (ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย , 2552)
ประชากรผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบมีความยากจน และ
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ผู้สูงอายุบางรายขาดผู้ดูแลเมื่อยามเจ็บป่วย หรือบุคคลที่
คอยให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในยามฉุ ก เฉิ น อาจส่ ง ผลต่ อ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ดังนั้นการศึกษานี้จึงต้องการ
ศึกษาคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของคลินิกหมอครอบครัว
ศู น ย์ แ พทย์ โ นนหนามแท่ ง อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
อานาจเจริญ เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนการด าเนิ น งานเกี่ย วกั บ ผู้ สู ง อายุ และ
ช่วยเหลือให้การดูแลที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะ
ปั ญ หาและความต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง แก่ ผู้ สู ง อายุ เพื่ อ
ผู้สูงอายุสามารถที่จะดาเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพชี วิต ของผู้ สู ง อายุใน
เขตรับผิดชอบของคลินิกหมอครอบครัวศูนย์แพทย์โนน
หนามแท่ง อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่ ว น
บุคคล ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว/สังคม ความ
สามารถในการประกอบกิจวัตรประจาวัน ความเครียด
และสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในเขต
รั บ ผิ ด ชอบของคลิ นิ ก หมอครอบครั ว ศู น ย์ แ พทย์ โ นน
หนามแท่ง อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุ ษ ย์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เลขที่ HE622273 เมื่ อ
วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
• รูปแบบการวิจัย
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง
(Cross-sectional analytical study)
• ประชากรที่ศึกษา
เป็ น ผู้ สู งอายุ 60 ปี ขึ้น ไป ทั้งเพศชายและเพศ
หญิ ง ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่รั บ ผิ ดชอบของคลิ นิ กหมอ
ครอบครัวศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง อาเภอเมือง จังหวัด
อานาจเจริญ ซึ่งมีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน มีจานวนผู้สูงอายุ
ทั้งหมด 392 คน
• กลุ่มตัวอย่าง
คานวณขนาดตัว อย่ างโดยใช้สูตรแบบถดถอย
โลจิสติด (Simple logistic regression) (Hsieh et al.,
1998)
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น าข้ อ มู ล จากผลการศึ ก ษาของเสาวณี ย์ ระพี พ รกุ ล
(2560) เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ดังนี้
ความพอเพียง คุณภาพ คุณภาพชีวิต
รวม
ของรายได้ ชีวิตดี ต่า-ปานกลาง (n=120)
เพียงพอ
16
50
66
ไม่เพียงพอ
4
50
54
ดังนั้น P0 = สั ดส่ ว นของคุณภาพชีวิตดี ที่มีรายได้ ไ ม่
เพียงพอ มีค่าเท่ากับ 4/54 = 0.07
P1 = สั ด ส่ ว นของคุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ที่ มี ร ายได้
เพียงพอ มีค่าเท่ากับ 16/66 = 0.24
B = สั ด ส่ ว นของคนที่ มี ร ายได้ เ พี ย งพอ มี ค่ า
เท่ากับ 66/120 = 0.55
P = (1-B) P0 + BP1 มีค่าเท่ากับ (1-0.55) 0.07
+ (0.55)(0.24) = 0.16
Z1-α = 1.96 เมื่อกาหนดให้ α = 0.05
Z1-β = 0.16 เมื่อกาหนดให้ β = 0.20 (Power
of test [1-β] =80%)
แทนค่าในสูตรได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง = 156 คน
หลั ง จากนั้ น การค านวณค านึ ง ถึ ง ผลที่ เ กิ ด จากตั ว แปร
อิสระอื่นๆ โดยปรับด้วยค่า variance inflation factor
(Hosmer, et al., 2000)
n
n=
(1 −2123....p )
จากการแทนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุ
ด้ว ยค่า 0.1–0.9 เพื่อที่จะปรับขนาดตัวอย่าง โดยต้อง
คานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ซึ่งไม่ควรสูง
เกิ น ไปและความเป็ น ไปได้ ใ นการท าวิ จั ยได้ ส าเร็จ จึ ง
เลื อกใช้สั มประสิ ทธิ์ส หสั มพันธ์เชิงพหุ เท่ากับ 0.4 ได้
กลุ่มตัวอย่างจานวน 259 คน คิดเพิ่มอีกร้อยละ 10 เผื่อ
ความไม่ ส มบู ร ณ์ ข องแบบสอบถาม ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ทั้งหมด 285 คน
การสุ่มตัวอย่าง โดยจานวนผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง
ของแต่ละหมู่บ้านเป็นสัดส่วนกับจานวนผู้สูงอายุที่มีของ
5 หมู่บ้าน เลือกกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละหมู่บ้าน โดยการ
สุ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple Random Sampling) ด้ ว ยการ
จับฉลากรายหมู่บ้านให้ได้กลุ่มตัวอย่างจนครบตาม
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จานวนขนาดตัวอย่างที่คานวณได้ของแต่ละหมู่บ้าน
• เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวมรวม เป็ น แบบ
สัมภาษณ์ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่
ส่ ว นที่ 1 ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล เป็ น แบบให้
เลือกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้ แหล่งของรายได้ ผู้ที่อาศัยอยู่ด้วย การ
ออกกาลังกาย โรคประจาตัว
ส่ ว นที่ 2 ความสั ม พั น ธ์ ข องคนในครอบครั ว /
สังคม เป็นแบบให้เลือกตอบ ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรม
ภายในชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ตาแหน่ง
ทางสังคม การเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ สถานที่ไปรับ
การรักษา ความสัมพันธ์ในครอบครัว การทะเลาะเบาะ
แว้งในครอบครั ว การมีความสุ ขหรื อความพึงพอใจใน
ครอบครัว การมีผู้ดูแล
ส่ ว นที่ 3 แบบประเมิ น ความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตรประจาวัน โดยใช้แบบประเมินของ กรม
อนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข (2557) มี 10 ข้ อ ซึ่ ง มี
คะแนนเต็ม 20 คะแนน นาคะแนนรวมมาจัดกลุ่มได้ 3
กลุ่มดังนี้ กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง
ส่วนที่ 4 แบบประเมินความเครียด 5 ข้อ โดยใช้
แบบประเมินของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
(2559) โดยเป็นแบบวัดการประมาณค่าแบบมาตราส่วน
ประมาณค่ า 4 ระดั บ ได้ แ ก่ แทบไม่ มี เป็ น บางครั้ ง
บ่อยครั้ง เป็นประจา โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 0, 1, 2,
3 ตามลาดับ นาคะแนนรวมทุกข้อมาจัดระดับความเครียด
ตามเกณฑ์คะแนนของแบบประเมินดังนี้ 0-4, 5-7, 8-9,
10-15 คะแนน จั ด เป็ น เครี ย ดน้ อ ย เครี ย ดปานกลาง
เครียดมาก เครียดมากที่สุด ตามลาดับ
ส่วนที่ 5 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บริเวณที่
อยู่ อาศัย มีสิ่ ง รบกวนจิ ต ใจการมี สั ตว์ ห รื อแมลงน าโรค
บ้านมีสภาพแข็งแรงคงทนและปลอดภัย ที่อยู่อาศัยอยู่
ติดกับเขตก่อสร้างหรือบริเวณที่มีเสียงดัง ทั้งหมด 5 ข้อ
โดยเป็ น แบบวั ด การประมาณค่ า แบบ Likert’s scale
5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
รวมคะแนนทุกข้อรวมคะแนนทุกข้อ แล้วนามาจัดระดับ
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เป็น 3 ระดับ คือ ระดับดี ระดับ
ปานกลาง และระดับไม่ดี ซึ่งแบ่งช่วงคะแนนตามเกณฑ์
ของ Best (1981)
ส่วนที่ 6 แบบวัดคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ใช้แบบ
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สัมภาษณ์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การอนามัยโลก
(WHOQOL-OLD) (World Health Organization, 2006)
ประกอบด้ ว ย 24 ข้ อ ค าถาม 6 องค์ ป ระกอบได้ แ ก่
1) ความสามารถทางการรับรู้ 2) ความเป็นตัวของตัวเอง
3) ความสาเร็จและความคาดหวังในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต 4) การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 5) การเผชิญหน้า
กับความตาย 6) การมีปฏิสัมพันธ์กับคู่รัก ซึ่ง Hongthong
et al. (2015) ได้แปลเป็นภาษาไทยและปรับปรุงไว้ แต่
ละข้ อ เป็ น มาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ ให้ ผู้ ต อบ
เลือกตอบดังนี้ ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
รวมคะแนนทุกข้อ โดยมีคะแนน ตั้งแต่ 24–120 คะแนน
แล้ ว น ามาจั ด ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ตามเกณฑ์ ข อง Best
(1981) คะแนนตั้ ง แต่ 24-56 คะแนนหมายถึ ง การมี
คุณภาพชีวิตที่ไม่ดี คะแนนตั้งแต่ 57-89 คะแนนหมายถึง
การมีคุณภาพชีวิตปานกลาง คะแนนตั้งแต่ 90-120 คะแนน
หมายถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
• การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
น าแบบสั ม ภาษณ์ ใ ห้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ 3 ท่ า น
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาต่าง ๆ ของแบบสัมภาษณ์
ระหว่ า งข้ อ ค าถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ หาค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง (IOC: Index of item Objective Congruence)
ได้ ค่ า IOC รายข้ อ อยู่ ใ นช่ ว ง 0.66-1 จากนั้ น น าแบบ
สั ม ภาษณ์ ไ ปทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม
ตัวอย่าง แล้วนามาคานวณหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
โดยใช้ค่า Cronbach’s alpha coefficient ผลการทดสอบ
ได้ค่า Cronbach’s alpha coefficient ของแบบสัมภาษณ์
ด้านต่างๆ ดังนี้ แบบสัมภาษณ์ความสัมพันธ์ของคนใน
ครอบครั ว /สั ง คม แบบประเมิ น ความสามารถในการ
ประกอบกิจ วัตรประจาวั น แบบประเมิน ความเครี ย ด
แบบสัมภาษณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ
0.74, 0.87, 0.76 และ 0.82 ตามล าดั บ และแบบวั ด
คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ (WHOQOL-OLD) ได้ ค่ า ความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.90 จึงนาแบบมภาษณ์ไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
• การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากได้รับการรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แล้ว ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง โดยได้ ป ระสานงานกั บ อาสาสมั ค ร
สาธารณสุ ขประจ าหมู่บ้า น (อสม.) ของหมู่บ้านต่ า งๆ
เพื่อให้นัดหมายผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ โดยจะขอ
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พบผู้สูงอายุที่บ้านของผู้สูงอายุเอง หรือที่ผู้สูงอายุสะดวก
ให้ พ บ โดยผู้ วิ จั ย และเจ้ า หน้ า ที่ ใ นเขตรั บ ผิ ด ชอบของ
หน่ ว ยงานไปพบผู้ สู ง อายุ ด้ ว ยตนเอง และถามความ
ยินยอมในการร่ว มโครงการ หลังจากผู้สูงอายุ ให้ ความ
ยินยอมในการให้สัมภาษณ์ ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างตามแบบสัมภาษณ์
• การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ โ ปรแกรม STATA Version
10.1 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ความสั ม พั น ธ์ ข องคนในครอบครั ว /
สั งคม ความสามารถในการประกอบกิจ วัตรประจาวัน
ความเครียด และสิ่งแวดล้อม ข้อมูลแจงนับนาเสนอด้วย
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และข้อมูลต่อเนื่องกรณีข้อมูลแจก
แจงปกติ นาเสนอด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และในกรณีที่ข้อมูลมีการแจกแจงไม่ปกติ นาเสนอด้วย
ค่ามัธยฐาน ค่าต่าสุด และค่าสูงสุด 2) สถิติเชิงอนุมาน
ตั ว แปรตามคื อ คุ ณ ภาพชี วิ ต แบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม ได้ แ ก่
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี และคุ ณ ภาพชี วิ ต ไม่ ดี -ปานกลาง
วิ เ คราะห์ ห าความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ต่ า งๆ กั บ
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ โดยการวิเคราะห์ตัวแปร
เดี่ยวด้วยสถิติ Simple logistic regression นาเสนอค่า
Crude odds ratio และ 95% CI และวิเคราะห์ Multiple
logistic regression โดยน าตั ว แปรที่ มี ค่ า p-value<
0.25 จากการวิเคราะห์แบบตัวแปรเดี่ ยวเข้ามาในโมเดล
และใช้ วิ ธี วิ เ คราะห์ โ ดยการขจั ด ออกที ล ะตั ว แปร
(Backward elimination) นาเสนอค่า Adjusted odds
ratio, 95% CI, p-value
ผลการวิจัย
ลักษณะบุคคล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิ ง ร้ อ ยละ 57.1 มี อ ายุ เ ฉลี่ ย 71.7±8.2 ปี ส าเร็ จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่าร้อยละ 87.3 มี
อาชีพเป็นเกษตรกรร้อยละ 28 และไม่ได้ประกอบอาชีพ
ร้ อ ยละ 48.0 ค่ า มั ธ ยฐานรายได้ 2,600 บาท/เดื อ น
ปัจจุบันอาศัยอยู่เฉพาะกับคู่สมรส และอยู่กับลูกหลาน
ร้อยละ 45.9 และ 41.5 ตามลาดับ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคย
ออกกาลังกายพบร้อยละ 35.1 โรคประจาตัวที่เป็นมาก
3 อันดับแรกได้แก่ โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน
และไขมั น ในเลื อ ดสู ง ร้ อ ยละ 21.9, 12.3 และ 11.7
ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
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ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว/สังคม กลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน และไม่เคยร่วม
กิจกรรมทางศาสนา ร้อยละ 56.4 และ 27.0 ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยมีตาแหน่งทางสังคมร้อยละ
82.4 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งร้ อ ยละ 69.8 ได้ รั บ การดู แ ลจาก
ลูกหลาน ร้อยละ 97.9 มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
ร้ อ ยละ 89.5 ไม่ มี ก ารทะเลาะเบาะแว้ ง ในครอบครั ว
(ตารางที่ 2)
ความเครียด สิ่งแวดล้อม และความสามารถ
ในการประกอบกิจวัตรประจาวัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีระดับความเครียดน้อย และ ระดับปานกลางพบร้อยละ
62.9 และ 30.8 ตามลาดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ
96.1 อยู่ในสิ่งแวดล้อมระดับดี ด้านความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตรประจาวัน พบว่า กลุ่มตั วอย่างส่วนใหญ่
ร้อยละ 94.0 เป็นผู้สูงอายุที่พึ่งตัวเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น
ชุมชน สังคมได้เรียกว่าเป็นกลุ่มติดสังคม (ตารางที่ 3)
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในภาพรวมคุณภาพชีวิต
ทุกด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตในระดับปาน
กลางร้อยละ 68.8 และระดับดีร้อยละ 27.3 เมื่อแยกราย
ด้านพบว่า ด้านความสามารถทางการรับรู้ ความสาเร็จ
และความคาดหวังในอดีต/ปัจจุบันและอนาคต การมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และความเป็นตัวของตัวเอง กลุ่ม
ตัว อย่างมีคุณภาพชีวิตใน 4 ด้านนี้ในระดับปานกลาง
ร้ อ ยละ 69.1, 63.8, 62.1 และ 55.8 ตามล าดั บ และ
ประมาณหนึ่งในสี่ ของกลุ่ มตัว อย่างที่มีคุณภาพชีวิต ทั้ง
4 ด้านนี้ในระดับดี ส่วนด้านการเผชิญหน้ากับความตาย
และด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับคู่รัก กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพ
ชีวิตระดับดีร้อยละ 45.3 และ 47.8 ตามลาดับ อย่างไรก็
ตามมีกลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ 20 ที่มีคุณภาพชีวิต
ที่ไม่ดีในด้ านการมีปฏิสั มพันธ์ทางสั งคม และด้านการ
เผชิญหน้ากับความตาย (ตารางที่ 4)
ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านต่างๆ กับคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ จากการวิเคราะห์ Multiple logistic
regressions พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ที่ มี อ ายุ <70 ปี มี
คุณภาพชีวิตดี เป็น 2.28 เท่าของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
≥70 ปี (95% CI: 1.22-4.24, p-value=0.009) กลุ่มที่
ยังประกอบอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็น 2.83 เท่าของ
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ (95% CI: 1.44-5.55,
p-value=0.002) การศึ ก ษาสู ง กว่ า ประถมศึ ก ษา มี
คุณภาพชีวิตที่ดี เป็น 4.81 เท่าของผู้สูงอายุที่ไม่ได้ศึกษา
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หรือระดับประถมศึกษา (95% CI: 1.81-9.32, p-value=
0.001) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ก ารออกก าลั ง กายอย่างน้อย
1 ครั้ง/สัปดาห์ จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็น 2.81 เท่าของ
ผู้สูงอายุที่ไม่เคยออกกาลังกาย (95% CI: 1.37-5.77,
p-value=0.005) (ตารางที่ 6)
บทสรุปและอภิปรายผล
ผู้ สู ง อายุ ที่ ศึ ก ษามี คุ ณ ภาพชี วิ ต อยู่ ใ นระดั บ
ปานกลางร้อยละ 68.8 และมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับสูง
ร้อยละ 27.3 สอดคล้องกับการศึกษาของนริสา วงศ์พนารักษ์
& สายสมร เฉลยกิ ต ติ (2557) ซึ่ ง เป็ น การศึ ก ษาแบบ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ย วกับ คุณภาพชีวิตของผู้ สู งอายุ
ไทยจากทุกภูมิภาคในช่วงปี ปี พ.ศ. 2550-2557 พบว่า
ผู้ สู งอายุ ไทยส่ ว นใหญ่ (ร้ อยละ 70) มีคุณภาพชี วิ ต ใน
ระดั บ ปานกลาง และสอดคล้ อ งกั น ทุ ก ภู มิ ภ าค และ
การศึกษาที่จังหวัดสกลนครโดยใช้แบบวัดคุณภาพชีวิต
ฉบับ SF-36 (ภัทรพงษ์ เกตุคล้าย & วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี,
2555) พบเช่นเดียวกันว่า ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และจากการศึกษาของ Yodmai
et al. (2015) และการศึ ก ษาของ Hongthong et al.
(2015) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกึ่งชนบท
และในเขตชนบท ทั้ ง สองการศึ ก ษาใช้ แ บบประเมิ น
คุ ณ ภาพชี วิ ต ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก ารอนามั ยโลก
พบว่าสองในสามของผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตระดับปาน
กลาง เนื่องจากผู้สูงอายุที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นวัยผู้สูงอายุ
ตอนต้น ซึ่งมีสุขภาพดี ไม่มีข้อจากัดในการทากิจกรรม
ต่าง ๆ ทาให้เกิดความพึง พอใจที่สามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจาวันได้ดี ส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเอง รู้ สึ กว่าชีวิตมีความหมาย และพึงพอใจในชี วิ ต
ทั้งนี้ จ ากผลการศึกษานี้ เป็ น ผู้ สู งอายุ ในเขตรับผิ ดชอบ
คลิ นิ ก หมอครอบครั ว ศู น ย์ แ พทย์ โ นนหนามแท่ ง เป็ น
ผู้สูงอายุในวัย <70 ปีร้อยละ 46 ซึ่งกลุ่มนี้จัดอยู่ในกลุ่ม
ผู้สูงอายุระดับต้น ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาไม่
มาก ยังพอช่วยเหลือตนเองและปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
ต่ า งๆ ได้ ด้ ว ยตนเอง เมื่ อ แยกรายด้ า นพบว่ า ในด้ า น
ความสามารถทางการรับรู้ ด้านความเป็นตัวของตัวเอง
ความส าเร็ จ และความคาดหวั ง ในอดี ต /ปั จ จุ บั น และ
อนาคต ประมาณสองในสามของผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ด้ า นเหล่ า นี้ ใ นระดั บ ปานกลาง และอี ก หนึ่ ง ในสี่ ข อง
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตในระดับดี สอดคล้องกับการศึกษา
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ของเด่น นวลไธสง & สุภาภรณ์ สุดหนองบัว (2560) ที่
พบว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ทั้ ง 3 ด้ า นอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
เพราะผู้สูงอายุที่ศึกษายังมีความรู้สึกว่าความเสื่อมถอย
ของประสาทสัมผัสยังพบน้อย สามารถทาในสิ่งที่อยาก
ทา ผู้คนรอบตัวยอมรับและให้อิสระในการตัดสินใจ และ
พึ ง พอใจกั บ ความส าเร็ จ ในชี วิ ต ที่ ผ่ า นมา ในด้ า นการ
เผชิญหน้ากับความตายผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตในระดับดี
ร้อยละ 45.3 สอดคล้องกับการศึกษาของเด่น นวลไธสง
& สุภาภรณ์ สุดหนองบัว (2560) ที่พบว่าผู้สูงอายุกล้ า
เผชิญหน้ากับความตายในระดับดี โดยมีส่วนน้อยที่กังวล
กับการหมดอายุขัยของตัวเอง จากผลคุณภาพชีวิตด้าน
ต่างๆ ทาให้ในภาพรวมผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตในระดับ
ปานกลางถึงระดับดี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้สูงอายุ ได้แก่ อายุ การประกอบอาชีพ ระดับการศึกษา
และการออกกาลังกาย โดยพบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุน้อย
กว่า 70 ปีจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็น 2.28 เท่าของกลุ่มที่มี
อายุมากกว่า (95% CI: 1.22-4.24, p-value=0.009)
สอดคล้ อ งกั บ หลายการศึ ก ษาที่ พ บเช่ น เดี ย วกั น ว่ า
ผู้สูงอายุที่มีอายุมากจะมีคุณภาพชีวิตต่ากว่าผู้สูงอายุที่มี
อายุน้อยกว่า (วิไลพร ขาวงษ์ และคณะ, 2554, ธาริน
สุ ขอนันต์ และคณะ, 2554, วีรพงษ์ ยางเดี่ยว, 2554)
เนื่องจากผู้สูงอายุที่อายุยังไม่สูงมาก จะยังมีการรับรู้ถึง
ประสาทสัมผัส เช่น การได้ยิน การมองเห็น การดมกลิ่น
ที่ดีกว่าคนที่อายุมาก และยังมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี
เข้าสังคมได้ง่าย ในขณะที่คนอายุมากเริ่มมีความกังวลกับ
ความตาย และคนอายุน้อยยังมีสุขภาพร่างกายที่ดีกว่า
คนอายุมาก ปัจจัยด้านการประกอบอาชีพพบว่า ผู้สูงอายุ
ที่ยังประกอบอาชีพจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็น 2.83 เท่า
ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ (95% CI: 1.445.55, p-value=0.002) สอดคล้องกับหลายการศึกษาที่
พบว่า การประกอบอาชีพมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
ที่ดีของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (ศรันยา สถิตย์,
2559, ภัทรพงษ์ เกตุคล้าย & วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี, 2555,
ธาริ น สุ ข อนั น ต์ และคณะ, 2554, Hongtong et al.,
2015) ผู้ สู งอายุที่ยังประกอบอาชีพจะทาให้ ผู้ สู งอายุมี
รายได้ มีเงินเก็บ ทาให้มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดาเนินชีวิต
ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (เสาวณีย์ ระพีพรกุล,
2560) การประกอบอาชี พ ยั ง ส่ ง ผลท าให้ ผู้ สู ง อายุบาง
อาชีพได้พบปะพู ดคุ ยซึ่ งกั นและกัน ท าให้ ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ มี
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เพื่อน และไม่ได้อยู่คนเดียวลาพัง ระดับการศึกษามีผล
ต่อคุณภาพชีวิตโดยพบว่า ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูง
กว่าประถมศึกษาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็น 4.81 เท่าของ
ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ศึกษาหรือจบประถมศึกษา สอดคล้องกับ
หลายการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่สูงมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(ศรันยา สถิตย์, 2559, วาสนา เล่าตง, 2555, ธาริน สุขอนันต์
และคณะ, 2554) ผู้ที่มีการศึกษาดีมักจะเข้าสังคมได้ง่าย
เรียนรู้ในการร่วมอยู่กับคนอื่นในสังคมได้เร็ว ส่งผลทาให้
ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ก ารศึ ก ษาเกิ ด ความรู้ สึ ก มี อิ ส ระต่ อ การ
ตัดสินใจเรื่องราวต่างๆ ในชีวิต ผู้สูงอายุที่ออกกาลังกาย
สม่าเสมออย่างน้ อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป็น 2.81 เท่าของผู้สูงอายุที่ไม่เคยออกกาลังกาย (95% CI:
1.37-5.77, p-value=0.005) การออกกาลังกายเป็นสิ่ง
ที่จาเป็นที่ทาให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้น ผลดีในการออก
กาลังกาย คือ ช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ เช่น ลดความเสี่ยง
ต่ อ การเกิ ด โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด ท าให้ เ พิ่ ม ความ
แข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ และข้ อ ต่ า งๆ เพิ่ ม ระดั บ ความ
สามารถในการประกอบกิ จ วั ต รประจ าวั น หรื อ การ
ทางานได้อย่างมีพละกาลัง ทาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น รวม
ไปถึ ง การฟื้ น ฟู ใ นผู้ ป่ ว ยที่ มี โ รคประจ าตั ว เช่ น ผู้ ป่ ว ย
เบาหวาน ผู้ ป่ ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง หรื อ ผู้ ป่ ว ย
โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยการออกกาลังกายทาให้
ผู้ ป่ว ยมีชีวิตที่ยื น ยาวขึ้ น ลดการเกิดโรคแทรกซ้ อ น มี
ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น การที่ออกกาลังกายเป็นประจา
จะทาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วย (สานักงานส่งเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2555)

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2564

ข้อเสนอแนะหรือการนาไปใช้ประโยชน์
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 1) ควรมีการส่งเสริม
ผู้ สู งอายุ ในชุมชน การออกกาลั งกายเพื่อสุ ขภาพ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็ นต่างๆ ที่จะส่งผลให้ มีคุ ณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 2) ส่งเสริมอาชีพในผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุยังคง
ทางาน ทาให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้พบปะผู้คน ทาให้มีสิ่งให้
ทาในแต่ละวัน และยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
ทาให้เกิดความพึงพอใจในชีวิต (ปัจจุบัน) อาจส่งผลให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 3) จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี
สาหรับผู้สูงอายุ และให้คาปรึกษาและความต้องการของ
ผู้สูงอายุเกี่ยวกับความคิดความรู้สึกที่กังกลเกี่ยวกับความ
กลัวกับการหมดอายุขัยของผู้สูงอายุ
ข้อเสนอแนะในการวิจั ย ครั้ งต่ อไป 1) ควรมี
การศึกษาแบบติดตามระยะยาว เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุกับคุณภาพชีวิต 2) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการเผชิญหน้ากับความ
ตายของผู้สูงอายุ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 3)
ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหารูปแบบการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือ
ในการให้ ข้ อ มู ล ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ในการวิ จั ย
ขอขอบคุณผู้อานวยการคลินิกหมอครอบครัวศูนย์แพทย์
โนนหนามแท่ ง และเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ทุ ก ท่ า นที่
อนุญาตให้เก็บข้อมูลในพื้นที่ และขอขอบคุณอาสาสมัคร
ประจาหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้านที่ช่วยประสานงานในการ
เก็บข้อมูล
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ตารางที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง (n=285)
ลักษณะส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
60-69 ปี
70-79 ปี
80 ปีขึ้นไป
X =71.70 S.D.=8.16
ระดับการศึกษา
ไม่ได้ศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
อนุปริญญาหรือสูงกว่า
อาชีพ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
เกษตรกร
ค้าขาย
รับจ้างทั่วไป
แม่บ้าน เลี้ยงหลาน
รายได้ (บาทต่อเดือน)
< 1,000
1,001-5,000
5,001–10,000
>10,000
Median=2,600 Max=28,000 Min=600
ผู้ที่อาศัยอยู่ด้วย
อยู่คนเดียว
คู่สมรส
คู่สมรส ลูกหลาน/ญาติ
บ้านพักคนชรา
การออกกาลังกาย
ไม่เคยออกกาลังกาย
1-2 ครั้ง/สัปดาห์
≥3 ครั้ง/สัปดาห์
โรคประจาตัว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ไม่มีโรคประจาตัว
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน
โรคไขมันในเลือดสูง
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคอื่นๆ

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2564
จานวน

ร้อยละ

122
163

42.9
57.1

131
102
52

46.0
35.8
18.2

26
223
22
14

9.1
78.2
7.8
5.9

137
80
31
28
9

48.0
28.0
10.9
9.9
3.2

95
114
70
6

33.3
40.0
24.6
2.1

24
131
118
12

8.4
45.9
41.5
4.2

100
101
84

35.1
35.4
29.5

139
71
40
38
11
25

42.9
21.9
12.3
11.7
3.4
7.7
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วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2564

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว/สังคมของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง (n=285)
ข้อความ
จานวน (คน)
การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน เช่น แอโรบิค, ราไม้พลอง, ประชุมหมู่บ้าน, และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ
ไม่เคย
161
1-2 ครั้ง/สัปดาห์
90
≥ 3 ครั้ง/สัปดาห์
34
การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาใน 1 สัปดาห์ เช่น เข้าวัด, ฟังเทศน์, ทาบุญ, ตักบาตร
ไม่เคย
77
1-2 ครั้ง/สัปดาห์
123
≥ 3 ครั้ง/สัปดาห์
85
การมีตาแหน่งทางสังคม
ไม่มี
235
มี
50
การมีผู้ดูแล
ไม่มีผู้ดูแล ช่วยตัวเอง บ้านพักคนชรา เพื่อนบ้าน
25
ลูก/หลาน/ญาติ
199
สามี หรือภรรยา
61
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ไม่ดี
6
ดี
279
การทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว
ไม่มี
255
มีบ้าง
29
บางครั้ง
1
ตารางที่ 3 ความเครียด สิ่งแวดล้อม และความสามารถในการใช้ชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง (n=285)
ข้อมูล
จานวน
ระดับความเครียด
เครียดน้อย
179
เครียดปานกลาง
88
เครียดมาก
10
เครียดมากที่สุด
8
X =3.36 S.D.=2.52
ระดับด้านสิ่งแวดล้อม
ไม่ดี
0
ปานกลาง
11
ดี
274
X =8.88 S.D.=2.02
กลุ่มความสามารถในการใช้ชีวิตประจาวัน
กลุ่มติดสังคม
268
กลุ่มติดบ้าน
10
กลุ่มติดเตียง
7
=1.19
S.D.=5.22
X

ร้อยละ
56.4
31.6
12.0
27.0
43.1
29.9
82.4
17.5
8.8
69.8
21.4
2.1
97.9
89.5
10.2
0.3

ร้อยละ
62.9
30.8
3.5
2.8
0.0
3.9
96.1
94.0
3.6
2.4
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วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2564

ตารางที่ 4 ระดับคะแนนคุณภาพชีวิต จาแนกตามองค์ประกอบต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่าง (n=285)
องค์ประกอบ
จานวน (ร้อยละ)
คุณภาพชีวิตไม่ดี คุณภาพชีวิตปานกลาง
1. ความสามารถทางการรับรู้
25 (8.8)
197 (69.1)
X =13.36 S.D.=2.91
2. ความเป็นตัวของตัวเอง
48 (16.9)
159 (55.8)
X =13.08 S.D.=3.47
3. ความสาเร็จและความคาดหวังในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
30 (10.5)
182 (63.8)
=13.34
S.D.=3.15
X
4. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
59 (20.8)
177 (62.1)
X =12.22 S.D.=3.31
5. การเผชิญหน้ากับความตาย
56 (19.7)
100 (35.0)
X =13.97 S.D.=4.16
6. การมีปฏิสัมพันธ์กับคู่รัก
15 (5.2)
134 (47.0)
X =14.78 S.D.=3.02
คุณภาพชีวิตโดยรวม
11 (3.9)
196 (68.8)
X =80.74 S.D.=13.67
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านต่างๆ กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุของกลุ่มตัวอย่าง (n=285)
ตัวแปร
คุณภาพชีวิตดี
คุณภาพชีวิตไม่ดี-ปานกลาง
Crude OR
(95% CI)
จานวน (ร้อยละ)
จานวน (ร้อยละ)
อายุ (ปี)
> 70
25 (16.2)
129 (83.8)
1
< 70
53 (40.5)
78 (59.5)
3.50 (2.01-6.09)
อาชีพ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
22 (16.1)
115 (83.9)
1
ประกอบอาชีพ
56 (37.8)
92 (62.2)
3.18 (1.80-5.59)
ระดับการศึกษา
ไม่ได้ศึกษา/ประถมศึกษา
59 (23.7)
190 (76.3)
1
สูงกว่าประถมศึกษา
19 (52.8)
17 (47.2)
3.59 (1.75-7.36)
การออกกาลังกาย
ไม่เคย
12 (12.0)
88 (88.0)
1
ออกกาลังกาย ≥1 สัปดาห์
66 (35.7)
119 (64.3)
4.06 (2.07-7.98)

คุณภาพชีวิตดี
63 (22.1)
78 (27.3)
73 (25.7)
49 (17.1)
129 (45.3)
136 (47.8)
78 (27.3)

Adjusted OR
(95% CI)

p-value

1
2.28 (1.22-4.24)

0.009

1
2.83 (1.44-5.55)

0.002

1
4.81 (1.81-9.32)

0.001

1
2.81 (1.37-5.77)

0.005

