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º·¤Ñ´Â‹Í
การวิจยั เชิงคุณภาพนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาความหมายและองคประกอบของการเตรียมความพรอม
เขาสูวัยสูงอายุอยางมีคุณภาพของพยาบาล ผูใหขอมูลเปนพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิ 115 คน เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม ศึกษาเอกสาร ระหวางเดือนเมษายน – สิงหาคม พ.ศ.2559
วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษาพบวาพยาบาลทั้ง 4 กลุมวัยใหความหมายการเตรียมความ
พรอมเขาสูวัยสูงอายุอยางมีคุณภาพวาเปนการวางแผนและการดําเนินชีวิตในปจจุบันตอเนื่องจนเขาสูวัยสูงอายุ
ประกอบดวย 7 องคประกอบคือ1) ดูแลใหรางกายมีความเสื่อมนอยที่สุด 2) บริหารจัดการการเงินสวนบุคคล
3) สรางความมัน่ คงกาวหนาในอาชีพ4) จัดหาทีอ่ ยูอาศัย ผูดูแลครอบครัว 5) เตรียมมีสวนรวมในสังคม 6) เตรียม
ทําพินัยกรรมและการตายและ 7) เตรียมกิจกรรม/งานหลังเกษียณจากการทํางาน ผลการศึกษาเสนอแนะองค
ประกอบในเตรียมความพรอมเขาสูวัยสูงอายุทมี่ คี วามเฉพาะกับพยาบาลแตละกลุมวัยทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิ สามารถนําไปสูการพัฒนารูปแบบการเตรียมความพรอมเขาสูวัยสูงอายุของพยาบาลในโรงพยาบาล
ตติยภูมิตอไป
คําสําคัญ: การเตรียมความพรอมเขาสูวัยสูงอายุอยางมีคุณภาพ, พยาบาล, โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

Abstract
This qualitative research explored the meaning and components of active aging preparation for
nurses. Key informants were 115 nurses working in a tertiary care hospital. Data were collected using
in-depth interviews, focus group discussions, and document during April – August 2016 reviews. Data were
analyzed by using content analysis. Results: Nurses provided meaning of active aging preparation as the plans/
ways of living to be done by nurses presently and continuously until old ages. The 7 components included:
1) delaying physical health declines; 2) ﬁnancial management; 3) work security; 4) preparation of caregivers/family & living arrangement; 5) preparing for social participation; 6) living will planning and preparing
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for good death; and 7) preparing for activities/jobs after retirement. These results suggest components of
active aging preparation speciﬁcally to each age group of nurses working at a tertiary care hospital. This
knowledge contributes to the development of active aging preparation model for nurse working at tertiary care
hospitals.
keywords: active aging preparation, nurses, tertiary care hospital

º·¹íÒ
ปจจุบนั ประเทศไทยอยูในภาวะสังคมสูงอายุ
(aging society) และจะเขาสูสังคมสูงอายุสมบูรณแบบ
(complete aged society) ในปพ.ศ.2567 สังคมสูงอายุ
สุดยอด (super-aged society) ในป พ.ศ.25781,2
มีสาเหตุจากการเคลือ่ นตัวของประชากรกลุม “เบบีบ้ มู ”
(baby boom) คือผูทีม่ อี ายุ 51 - 69 ปและ “ประชากร
รุ นเกิดลาน” หรือ “สึนามิประชากร” คือผู ที่มีอายุ
34 - 54 ป 3จากการตระหนั ก ถึ ง กระแสปญหานี้
ประเทศไทยจึงกําหนดใหประเด็นการเตรียมความ
พรอมของประชากรทุกกลุมวัยในการเขาสูวัยสูงอายุ
อยางมีคุณภาพเปนยุทธศาสตรสําคัญลําดับที่หนึ่งใน
แผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)4
แตจากการประเมินผลการดําเนินการรอบ10 ป ทีผ่ าน
มาพบวาการดําเนินการตามยุทธศาสตรดังกลาว ยังไม
ผานเกณฑและผานอยูในระดับตํา่ 5,6 ชีใ้ หเห็นวาประชากร
รุ นหนุ มสาวและวัยกลางคนยังขาดการเตรียมความ
พรอมในการเขาสู วั ย สู ง อายุ อ ยางมี คุ ณ ภาพขณะที่
ประชากรพยาบาลไทยจํานวนมากถึงรอยละ 79 เปน
กลุมที่มีอายุระหวาง 30-59 ป7,8 ซึ่งเปนสวนหนึ่งใน
กลุมสึนามิประชากรและในกลุมเบบี้บูมหรือเปนกลุม
กําลังคนสูงอายุ (aging workforce)9 อีกทัง้ มีสถานการณ
ทีส่ ะทอนใหเห็นถึงความไมพรอมในการเตรียมเขาสูวัย
สูงอายุอยางมีคณ
ุ ภาพของพยาบาลไดแก มีการเตรียม
ตัวเกษียณอายุดานสุขภาพ การมีสวนรวมในสังคม10,11
การเงิน12 ในระดับนอย มีภาวะเจ็บปวยดวยโรคเรือ้ รัง13
เชน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงและอื่นๆ
ถึงรอยละ 45.5มีรายงานการเสียชีวติ จากโรคมะเร็งเตานม
มะเร็งรังไข มดลูก ปากมดลูก เยือ่ บุโพรงมดลูก และยัง

ขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ เชน การตรวจ
เตานม ตรวจมะเร็งปากมดลูกยังมีนอย14 มีความเครียด
จากการทํางานสูง15 และมีภาวะซึมเศรา16 การขาดความ
ตระหนักและเตรียมความพรอมเขาสูวัยสูงอายุอยางมี
คุณภาพในชวงวัยผูใหญนอย ยอมสงผลใหเขาสูวัยสูง
อายุอยางไมมีคณ
ุ ภาพในทีส่ ดุ จากการทบทวนวรรณกรรม
ทีผ่ านมา พบวายังไมมีคาํ อธิบายทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับความ
หมายและองคประกอบของ “การเตรียมความพรอม
เขาสู วัยสูงอายุอยางมีคุณภาพ” (ในที่นี้ ใชคําภาษา
อังกฤษ วา active aging preparation ตามการแปลของ
นายแพทย บรรลุ ศิ ริ พ าณิ ช ย) 17 ของกลุ มวิ ช าชี พ
พยาบาลซึ่งเปนผู ที่กําลังเผชิญอยู ในสถานการณที่
ตองเตรียมความพรอมในการเขาสูวัยสูงอายุอยางมี
คุ ณ ภาพท ามกลางบริ บ ทแวดล อมที่ แ ตกต างกั น
วัตถุประสงคการวิจัยเพื่ออธิบายความหมายและองค
ประกอบการเตรียมความพรอมเขาสูวัยสูงอายุอยางมี
คุณภาพตามการรับรูของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรง
พยาบาลระดับตติยภูมิ ในการศึกษาครั้งนี้จะชวยสราง
ความเขาใจเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูวัยสูง
อายุอยางมีคุณภาพของพยาบาล และเปนขอมูลเบื้อง
ตนเพือ่ การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพรอมเขาสู
วัยสูงอายุอยางมีคุณภาพของพยาบาลในโรงพยาบาล
ตติยภูมิในระยะตอไป

ÇÔ¸Õ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ชระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ
(qualitative research) ทําการศึกษาในโรงพยาบาล
ตติยภูมิแหงหนึ่ง ระหวางเดือนเมษายน – สิงหาคม
พ.ศ.2559 โครงการวิจยั ผานการรับรองจริยธรรมดาน
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การวิจยั ในมนุษย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกน (เลขที่:HE592052)
วิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก การ
สนทนากลุม และศึกษาขอมูลจากเอกสาร ผูใหขอมูล
คัดเลือกโดยวิธีเจาะจงตามเกณฑคุณสมบัติ คือ เปน
พยาบาลทุกกลุมอายุ ทุกประเภทการจางงาน ทุกหอ
ผูปวย ปฏิบตั งิ านมาแลวอยางนอย 1 ปและยินยอมเขา
รวมใหขอมูลดวยความสมัครใจจํานวนทัง้ สิน้ 115 คน
ประกอบดวย 1) พยาบาลผูใหการสัมภาษณเชิงลึก
จํานวน 39 คน ไดแก พยาบาลกลุมอายุ 21-30 ป
จํานวน 10 คน อายุ 31-40 ป จํานวน 8 คน อายุ 4150 ป จํานวน 8 คน อายุ 51-60 ปจํานวน 7 คน อายุ
60 ปขึ้นไป จํานวน 6 คน 2) พยาบาลผูรวมสนทนา
กลุม จํานวนรวมทั้งสิ้น 76 คน แบงการสนทนากลุม
เปน 2 ชวง คือ 2.1) แบงตามชวงอายุ จํานวน 30 คน
ดังนี้ อายุ 21-30 ป จํานวน 8 คน อายุ31-40 ป
จํานวน6 คน อายุ 41-50 ป จํานวน8 คน และอายุ
51-60 ปจํานวน 8 คน2.2) แบงตามองคประกอบ
การเตรียมความพรอมเขาสูวัยสูงอายุอยางมีคุณภาพ
จํานวน 6 กลุมๆ ละ 5-8 คน รวมทั้งสิ้น46คน และ
ศึกษาขอมูลจากเอกสาร จํานวน 37 ชิ้น ประกอบดวย
เอกสารเกี่ ย วกั บ นโยบายโครงสร างการบริ ห าร
โรงพยาบาลและองคกรพยาบาล โครงการกิจกรรมหรือ
คําสั่งแตงตั้งตาง ๆ ที่เกี่ยวของในองคกรพยาบาล
ขอมูลภาพรวมสุขภาพบุคลากรพยาบาลจากกลุมงาน
อาชีวเวชกรรม และภาพรวมสถานการณทางการเงิน
ของพยาบาลจากสหกรณออมทรัพย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชในการเก็ บ รวบรวมขอมู ล
ประกอบดวย แนวคําถามสําหรับใชในการสัมภาษณเชิง
ลึก การสนทนากลุมซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวน
กรอบแนวคิดเบือ้ งตน ผานการตรวจสอบกับอาจารยที่
ปรึกษา และผู ทรงคุณวุฒิรวม 3 ทาน แนวคําถาม
ประกอบดวย คําถามหลักและคําถามรอง ในประเด็น
ทีเ่ กีย่ วของกับมุมมองการเตรียมความพรอมเขาสูวัยสูง
อายุของพยาบาล
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¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¢ŒÍÁÙÅ
ใชวิธกี ารวิเคราะหเนือ้ หา (content analysis)
โดยวิเคราะหขอมูลไปพรอมกับการเก็บรวบรวมขอมูล
ทําการถอดขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกและการ
สนทนากลุมแบบคําตอคํา ตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลโดยการเปรียบเทียบการฟงเสียงบันทึกเทปซํ้า
อานทบทวนขอมู ล หลายๆ ครั้ ง แลวใหรหั ส ขอมู ล
(code) จากนัน้ รวมดัชนีเปนประเด็นยอย (subtheme)
เมื่ อ พบประเด็ น ซํ้ า บอยๆ จึ ง ยกระดั บ ขึ้ น มาเปน
ประเด็ น หลั ก (Theme) โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประเด็ น การ
วิเคราะหตามวัตถุประสงคของการศึกษา จากนัน้ ผูวิจยั
นําประเด็นหลักทีไ่ ดไปตรวจสอบความถูกตองของการ
ตีความและขอสรุปกับอาจารยทีป่ รึกษา (peer debriefing)18 และผูใหขอมูล

¤ÇÒÁ¹‹Òàª×èÍ¶×ÍáÅÐ¤ÇÒÁà¢ŒÁ§Ç´¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
การศึกษานี้ผู วิจัยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ
และความเขมงวดของการวิจัย ตลอดกระบวนการ
วิจัย โดยใชการเก็บรวบรวมขอมูลจากหลากหลายวิธี
(method triangulation) ไดแก การสัมภาษณแบบเชิง
ลึก การสนทนากลุ มที่ต างเวลากันรวมกับการศึกษา
ขอมูลจากเอกสาร มีการตรวจสอบผลการวิเคราะหดวย
การตรวจสอบขอมูลการสรางขอสรุป โดยคืนขอมูลให
กับพยาบาลเพื่อยืนยันผลการสรางขอสรุปเกี่ยวกับ
ความหมายและองคประกอบการเตรียมความพรอม
เขาสูวัยสูงอายุอยางมีคุณภาพของพยาบาล (member
checking) และนําผลการสรางขอสรุปใหอาจารยที่
ปรึกษาและผูเชีย่ วชาญดานการพยาบาลผูสูงอายุ ไดแก
พยาบาลผูปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงดานผูสูงอายุในโรง
พยาบาลตติยภูมทิ ศี่ กึ ษา รวมตรวจสอบขอสรุปดังกลาว
(peer debrieﬁng)

¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
พบวา พยาบาลใหความหมายการเตรียม
ความพรอมเขาสูวัยสูงอายุอยางมีคุณภาพ วาหมาย
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ถึง การวางแผนและการดําเนินชีวติ ในปจจุบนั ตอเนือ่ ง
จนเขาสูวัยสูงอายุตามเปาหมายเฉพาะของแตละบุคคล
และมีองคประกอบที่เหมือนหรือแตกตางกันในแตละ
กลุมวัย ดังขอมูลที่กลาววา “เตรียมตัว คือวางแผนวา
เราอยากจะใชชี วิ ต ตอนที่ เ ราอายุ เ ยอะยั ง ไง ถาเรา
วางแผนไวก็มคี าํ ตอบอยูแลววา (ตอนนี)้ เราจะตองทํา
อะไรและเดินไปทางไหน”(พยาบาลกลุมอายุ 31-40 ป)
องคประกอบการเตรียมความพรอมเขาสู
วัยสูงอายุอยางมีคณ
ุ ภาพของพยาบาลในทัง้ 4 กลุมวัย
(กลุมอายุ 21-30 ป: 31-40 ป; 41-50 ป; 51-60 ป)
พบวา ประกอบดวย 7องคประกอบ คือ 1) ดูแลรางกาย
ใหมีความเสือ่ มนอยทีส่ ดุ 2) บริหารจัดการการเงินสวน
บุคคล 3) สรางความมัน่ คงกาวหนาในอาชีพ 4) จัดหา
ที่อยูอาศัย ผูดูแลและครอบครัว 5) เตรียมมีสวนรวม
ในสังคม 6) จัดทําพินัยกรรมและเตรียมการตาย และ
7) เตรียมกิจกรรม/การทํางานภายหลังเกษียณจากการ
ทํางาน
โดยองคประกอบการเตรียมความพรอมเขา
สูวัยสูงอายุอยางมีคุณภาพของพยาบาลในแตละกลุม
วัยพบวา มีความเหมือนและแตกตางกัน ดังนี้ คือ (1)
กลุมอายุ 21-30 ป พบมี 4 องคประกอบ คือ องค
ประกอบ 1-4 (2) กลุมอายุ 31-40 ปพบมี 5 องค
ประกอบ โดยที่เพิ่มเติมคือองคประกอบ 5 เตรียมมี
สวนรวมในสังคม (3) กลุมอายุ 41-50 ปมี 6 องคประ
กอบๆ เพิ่มเติม คือองคประกอบ 6 จัดทําพินัยกรรม
และเตรียมการตาย และ (4) กลุมอายุ 51-60 ปมี 5
องคประกอบ คือ องคประกอบ 1-4 และองคประกอบ
7 เตรียมกิจกรรม/การทํางานภายหลังเกษียณจากการ
ทํางาน โดยมีรายละเอียดในแตละองคประกอบ ดังนี้
1. องคประกอบ 1 ดูแลรางกายใหมี
ความเสื่อมนอยที่สุด ประกอบดวย
1.1) ดูแลสุขภาพใหแข็งแรงในวัย
ผู ใหญหรือในวัยทํางานไดแก ดูแลสุขภาพรางกาย
สุขภาพจิตใจ สุขภาพจิตวิญญาณดังนี้ คือ
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พยาบาลอายุ 21-30 ปทีพ่ ยายาม
ดูแลสุขภาพรางกายของคนเอง ดังขอมูล“หนูจะไปวิ่ง
อยูสนามกีฬากลาง...อาทิตยนึงนีอ่ ยางตํา่ จะไดสามวัน
ตอสัปดาหคะ”ในขณะที่ พยาบาลกลุมอายุ 31-40 ป
ที่เริ่มมีโรคประจําตัว จะคํานึงสุขภาพกาย ดังขอมูล
“การดูแลสุขภาพของตัวเองคือ ตองไปหาหมอแลวก็
กินยาเปนประจํา…วาดฝนไววานาจะอยูขนาดนี้(ความ
ดัน) ถาเรา control ตัวเองไดรับยาตอเนื่องสุขภาพนา
จะอยูได” และ พยาบาลกลุม 41-50 ป จะคํานึงถึง การ
ดูแลสุขภาพจิตใจและจิตวิญญาณ ดังขอมูล“จากงาน
เลยแหละ(ความเครียด) เรือ่ งอืน่ ไมคอยมีอะไร...หลัง
จากที่ไปอบรม(ครูสมาธิ)มาแลวก็ทําใหเราดีขึ้น มอง
คนมีเมตตามากขึ้น พระอาจารยหลวงพอจะสอนขอ
แรกคือตองมีเมตตาใหอภัย แลวก็มีความรับผิดชอบ
พยายามใหอภัยทุกวัน คือตอนนี้ในหองตรวจเองก็อยู
แบบมีความสุขมากขึ้น เมื่อกอนอาจจะทํางานแบบไม
เขาขา ตอนนี้คือตางคนตางเขาใจมันก็ดีขึ้นไง”
1.2) วางแผนบริ ห ารจั ด การการ
ทํางาน ไดแก วางแผนลดจํานวนเวรหรือหลีกเลีย่ งเวร
ในกะบายดึก วางแผนยายไปหอผูปวยอื่น วางแผนลา
ออกเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น ดังขอมูล พยาบาลอายุ
21-30 ป“ประมาณวาพออายุเยอะๆ แลว ไมอยากขึน้
เวรคืออยางนอยๆ เราจะตองเปนพยาบาลทีม่ รี ะดับสูง
ขึน้ ...วางแผนจะออกจากเวรบายดึก เพราะวาแกตัวไป
แลวมันขึน้ ไมไหวคะ เพราะรางกายอะไรมันก็เสือ่ มโทรม
ลงไปตามอายุ” และพยาบาลอายุ 31-40 ป“วางแผน
คือจะมีนองใหมมา train แลวดวยอายุขนาดนีก้ ค็ งถอย
เวรออกคะ ปหนาหัวหนาจะเกษียณอายุ อัตราการขึ้น
เวรอาจจะนอยลง เพราะวาพี่….ตองขึ้นเปนหัวหนา ก็
อาจจะตองมาลอยเปนผูชวยพี…่ เวรอาจจะเบาหนอยนี่
เปน plan ไว”
2. องคประกอบ 2 บริหารจัดการการเงิน
สวนบุคคล ประกอบดวย
2.1) การวางแผนและบริหารการเงิน
สวนบุคคล ไดแก วางแผนและหารายไดเพิ่มวางแผน
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สะสมทรัพยและลงทุน ประหยัดอดออม วางแผนและ
บริหารจัดการหนี้สินดังขอมูล
พยาบาลอายุ 21-30 ป“หนูจะมี
บัญชี 10 บัญชี บัญชีหุนไวใชตอนเกษียณอายุ บัญชี
ออมทรัพยที่ไมเอาเงินมาใชเลย หนูคํานวณออกมา
หมดแลววาจะออมเทาไหร บัญชีหนึง่ คือ บัญชีไวใชยาม
ฉุกเฉิน แลวก็หกั ไวสําหรับคาเจ็บปวยของแม ของนอง
คาใชจายอืน่ ๆไวเผือ่ แมจะใช” สวนพยาบาลอีกคนหนึง่
กลาววา“หนูจะไปรับรีเฟอรและโอทีเวรอื่นๆที่คน
ติดตอมา สมมุตเิ ขาติดตอมาวันนีห้ นูวางก็ไป แลวก็ลง
โอที เวรรีเฟอรไวแสตนบายด หนูขนึ้ เวรอัดถาเทียบกับ
เพื่อนคนอื่น เพราะอยากมีเงินเก็บหนูจะไปลงรีเฟอร
6 เวร ไดเวรละ 600 ถาไดไป 6 เวรนี้ ก็ได 3,600 เขา
บัญชีใช ถามวาเหนือ่ ยไหม มันเหนือ่ ย พอมันไดตังคมี
เงินเก็บก็รูสึกดี”
พยาบาลอายุ 31-40 ป“plan วา
อีก 7 ป หนี้ทุกอยางจะหมด หนี้ใหญๆ หมด เพราะ
ผอนรถเดือนละหมื่นหา ผอนบานเดือนละเจ็ดพัน อีก
7 ปหมด เงินก็จะเหลือ” และพยาบาลอีกคนหนึง่ กลาว
วา “ตอนแรกเขาใหแยกบัญชี ดอกเบีย้ รถ ดอกเบีย้ บาน
ดอกเบี้ยตกรอยละ 14 ก็เลยเปลี่ยนไปรีไฟแนนซ ยาย
จาก ธกส.ไปออมสิน สิบปเราโปะรถหมด ก็เหลือบาน
ที่สงออมสิน”
พยาบาลอายุ 51-60 ป“ตอนนี้
คือเรารูแลวละวาถาเราเกษียณอายุ 60 เรามีเงินเกษียณ
อายุ อาจจะเปนลานหรือสองลาน เราอาจจะตองฝาก
สวนหนึ่งไวที่ธนาคาร อีกสวนหนึ่งเราก็อาจจะเอาไวใช
จายคือถาเรายังมีชีวิตอยูเราก็ตองดูแลตัวเองอันดับ
แรก เพราะวาเราไมมี OT ไมมีเงินพิเศษอันอื่นอยูแลว
เราก็ ต องเก็ บ สวนที่ เ ราเก็ บ สะสมมาคะ ...พี่ มี เ งิ น
กบข...ก็ประมาณสองลานพีค่ าํ นวณแลว... เพราะวาเรา
ทํามาตั้งนานเราไมไดมีหนี้สินสวนอื่น…บานเราซื้อสง
หมดแลว ตอนนีพ้ อี่ ายุ 52 พีซ่ อื้ บานตัง้ แตอายุยสี่ บิ กวา
ก็หมดแลว”
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3. องคประกอบ 3 สรางความมั่นคง
กาวหนาในอาชีพ ประกอบดวย วางแผนบรรจุเขารับ
ราชการวางแผนศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นขอกําหนด
ตําแหนงทีส่ งู ขึน้ เตรียมเกษียณอายุราชการกอนกําหนด
(early retirement) และทํางานตอเนื่องไมโยกยายจน
เกษียณอายุทเี่ ปนไปตามการดําเนินชีวติ การทํางานของ
แตละกลุมวัย ดังนี้
พยาบาลอายุ 21-30 ป “กอนทีจ่ ะไปถึง
จิตใจก็ตองหนาทีก่ ารงานกอน ตองประสบผลสําเร็จใน
หนาทีก่ ารงาน ตอนนีม้ แี พลนในการทํางานกับอาชีพที่
เราทําอยู คือ 1.ประสบความสําเร็จในงานปจจุบนั ทีเ่ รา
ทํา...หมายถึงรับราชการ” และพยาบาลอีกคนหนึ่ง
กลาววา
“แพลนวาทํางาน 2-3 ปอาจจะไปสอบ
เรียนตอโท ตอนแรกทีจ่ บใหมจะไปสอบเขาบอกวาตอง
เอาประสบการณเปนพยาบาล มีแพลนแตยังไมไดไป
สอบ บางทีการทํางานพยาบาลมันเหนื่อยจําเจ อยากมี
งานอื่นสอนเด็ก คนไขมันเยอะคะบางทีเหนื่อย อยาง
ตึกนีข้ าดพยาบาลเลยตองเหนือ่ ยหนอยเพราะขึน้ เวรก็
ขึ้นแค 5 คน” พยาบาลอายุ 41-50 ป“คิดวางแผนวา
จะใหลูกเรียนจบกอนแลวเราอาจจะเออรลี่ เรามีกจิ การ
สวนตัวทําอยูถาลูกไดทํางานอาจจะเออรลี่...บางทีงาน
หนักก็ทอเหมือนกับวาปจจุบนั งานคุณภาพมีขนึ้ เรือ่ ยๆ
เราตองพัฒนาตัวเองขึน้ ถาเกิดเราทําไมไหวละประมาณ
นั้น”
4. องคประกอบ 4 จัดหาทีอ่ ยูอาศัย ผูดูแล
และครอบครัว ประกอบดวย
4.1) วางแผนและจัดหา/ปรับปรุงที่
อยูอาศัย พยาบาลอายุ 21-30 ป “คิดวากอนที่จะเขา
สู วัยสูงอายุหนูต องมีบ าน มีที่อยู อาศัยที่มันใกลโรง
พยาบาล ใกลรานคาตลาดที่ไปมาสะดวก ถาเปนอะไร
ฉุกเฉินก็ใกล วางแผนเรื่องการซื้อบานไววาอีกกี่ปซื้อ
บาน...คิดคราวๆ วา ถามีบานอยูเปนการเตรียมที่อยู
อาศัยไวเวลาตัวเองสูงอายุมองวาถาเราแกมากขึ้นเรา
จะขับรถลําบากตองซื้อบานเปนหลังและเลือกทําเล”
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และพยาบาลอายุ 31-40 ป “ตอนนี้บานคือทําเสร็จ
แลวใหพอกับแมอยู เปนบานหลังเดิมตัง้ แตคุณตาคุณ
ยาย...ก็กูมาทําบานอยูคะ เหลือไมกี่แสนแลวคะไมถึง
3 แสน” พยาบาลอายุ 41-50 ป “เรื่องบานตอนที่อยู
ในวัยสูงอายุทําไวแลว ทําไวใหแมก็เหมือนทําไวใหเรา
ทําเปนราวเกาะในหองนํ้า เวลาจะเดินขึ้นบันไดก็มีราว
ทัง้ สองฝง คิดวาเราก็คงไมไดไปไหนบานหลังนีเ้ ราก็คง
เปนคนอยูเอง มีราวเกาะทั้งในทั้งนอกบาน หนาบานนี่
จะใสรองเทาก็มีราวจับจับราวไวขางหนึ่งปองกันลม
อะไรอยางนี้ แมกระทัง่ ทีน่ งั่ ก็มที นี่ งั่ อาบนํา้ ...ทําไวหมด
แลว คิดวาแมใชเราก็คงจะใชดวยถาแกตัวมา”
4.2) เตรี ย มผู ดู แ ลและครอบครั ว
ไดแก การสรางครอบครัวใหม การมองหาและจัดหา
ผูดูแล โดยสวนใหญยังคงคาดหวังวาผูดูแล คือ บุตร
สามี ญาติพี่นอง และกลุมเพื่อน การจัดหาผูดูแลดวย
การเตรียมพูดคุยกับผูดูแล การใหการเกื้อหนุนดูแล
ผูดูแล เชน บุตรหลาน การวางแผนการอยูอาศัยรวมกัน
เมื่อเขาสูวัยสูงอายุ การมอบหลักประกันสําหรับการ
ดูแล เขน มรดกทรัพยสินใหกับผูดูแลเพื่อเปนหลัก
ประกันในการดูแล
พยาบาลอายุ 31-40 ป“มั น
เหมือนเปนการลงทุนสมมติโชคดี ลูกเราเติบโตสมบูรณ
แข็งแรง ก็คงจะฝากฝงไวกับลูกซะสวนใหญสงลูกเรียน
แลวลูกตองไดดูแลเรา” และพยาบาลอายุ 31-40 ป
อีกคนหนึง่ กลาววา “ถึงแมวาเราจะปวย เราคือมีหนวย
งานชวยเหลือทีเ่ ปนองคกรวิชาชีพของเรา มีครอบครัว
ที่คอยดูแล มี caregiver และ caregiver ตรงนี้อาจจะ
ไมใชคู ชีวิต อาจจะเปนเพื่อนรวมงาน...เตรียมกลุ ม
เพื่อน เกาะๆ กันไวใครที่ยังไมแตงงานมาๆ”
5. องคประกอบ 5 การเตรียมมีสวนรวม
ในสั ง คม ดวยการทํากิจกรรมสวนตัวที่อยากทําใน
ปจจุบัน เชนการทองเที่ยวจิตอาสาเปนครูสอนสมาธิ
เพือ่ ใชเวลาวางนอกเวลางานใหเกิดประโยชนตอสังคม
พยาบาลอายุ 41-50 ป“วางแผนไววา ถาสุขภาพ
รางกายแข็งแรงดีถึงไมเกษียณ พออายุเริ่มไปได เริ่ม
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ทองเที่ยวแลว สมัยกอนไมคอยไดไปไหนแตเดี๋ยวนี้
ตองเริม่ ไปเพราะถาแกตัวไปเราจะไปไมไหว ไปกับพวก
พี่ๆ เพื่อนๆ ไปเมืองกาญ พมา กระบี่ เดี๋ยวนี้ชักจะเริ่ม
ไปเพราะเตรียมเปนผูสูงอายุ เกิดวาถาเราสูงอายุเราจะ
ไปไมไหว คาดวาอยางนัน้ ถาสูงอายุคงจะไดไปใกลๆ”
และพยาบาลอายุ 41-50 ป อีกคน กลาววา “สามารถ
ทําตัวใหเปนสาธารณะประโยชนของสวนรวม เหมือน
กับวาเคามีกจิ กรรมอะไร เราก็ไปเขารวม เชน มีเปดตึก
อุบัติเหตุ เคาขอใหทําโรงทานพี่ก็พาครอบครัวมาทํา
โรงทาน เปนคนที่ชอบทําบุญ เอาอาหารพวก ขาว นํ้า
ผลไมมาให”
6. องคประกอบ 6 จัดทําพินัยกรรมและ
เตรียมการตาย ประกอบดวย วางแผนทําพินัยกรรม
และเตรียมการตาย ไดแก การทําพินัยกรรมอยางเปน
ลายลักษณอักษร ทําพินัยกรรมดวยวาจา การวางแผน
เรือ่ งมรดกไวใหบุตรหลาน เตรียมจัดการมรดกทรัพยสิน
ไวเรียบรอยกอนตายเตรียมทําใจเกี่ยวกับความตาย
และการบริจาครางกายใหเปนวิทยาทานเพือ่ การศึกษา
ดังขอมูล
พยาบาลอายุ 41-50 ป“วางแผนไวยาว
มาก ทําพินัยกรรมใหลูกใหหลาน...เตรียมไวเผื่อเรา
ไมรูวาพยาบาลจะตายเมื่อไหร เราอาจจะยังไมอยูถึง
60 ปก็ได...ก็เขียนพินยั กรรมไวเลยวาถาขาพเจาถึงแก
กรรมขาพเจาจะใหอะไรกับใครบาง...พินยั กรรมเขียน
เอง แลวก็มที นายความรับเรียบรอย” และพยาบาลอายุ
41-50 ปอีกคน กลาววา“ตองทําใจพรอมรับสถานการณ
อยางตอนที่หมอบอกวาเราจะตองตัดมดลูก เราก็ตอง
พรอมในวินาทีนนั้ พรอมทําใจยอมรับใหได พอปวยมา
แลวกับการที่ไปวัด เลยทําใหเหมือนปลงไดเยอะอยา
ยึดวาทุกสิ่งทุกอยางจะเปนของเรา ทุกสิ่งทุกอยางก็
ไมใชของเรา มันเปนแคองคประกอบของชีวิตเทานั้น
เอง เพราะเรามาแคคนเดียว แลวเราก็ไปคนเดียว”
7. องคประกอบ 7 การเตรียมกิจกรรม/
การทํางานภายหลังเกษียณจากการทํางานประกอบ
ดวยการหากิ จ กรรมเตรี ย มทํ า หลั ง เกษี ย ณจากการ
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ทํางาน ทัง้ กิจกรรมทีก่ อใหเกิดรายไดตอเนือ่ งเชน เปด
คลินิก ขึ้นเวรเฝาไขและงานที่ไมกอใหเกิดรายได เชน
ทองเที่ยว จิตอาสาในโรงพยาบาล เพื่อหวังวาจะไดใช
เวลาวางใหเกิดประโยชนไมเหงา ดังขอมูล
พยาบาลอายุ 51-60 ป“ประมาณหาสิบ
นีเ้ ริม่ คิดวาถาเรามีอายุมากขึน้ เราจะทําอะไร เกษียณไป
เราจะทําอะไรถึงจะอยูได คิดวามีงานอะไรทีจ่ ะเสริมเรา
ไหมประมาณนีเ้ พราะเราคิดวาเราหกสิบนาจะยังไมแก
มาก นาจะมีอะไรที่ทําได ไมใชวาอยูบานเฉยๆ อาจจะ
ทํ า เปนคลิ นิ ก เล็ ก ๆดู แ ลคนไขตอเพื่ อ ที่ ว าเราจะมี
ประโยชนในสวนของดูแลสุขภาพอยางนี้คะ”

ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
ผลการศึกษาเกีย่ วกับความหมายการเตรียม
ความพรอมเขาสูวัยสูงอายุอยางมีคุณภาพ สะทอนให
เห็นวา มุมมองการเตรียมความพรอมเขาสูวัยสูงอายุ
อยางมีคุณภาพของพยาบาล เปนเรื่องเดียวกันกับการ
วางแผนในการดําเนินชีวิตการเปนพยาบาลตามองค
ประกอบตางๆในแตละชวงวัยเพื่อการเขาสูวัยสูงอายุ
อยางมีสุขภาวะตามที่คาดหวัง ซึ่งนักวิชาการดานสูง
อายุกลาววาในแตละชวงวัย บุคคลแตละกลุมวัยจะมี
การเตรียมการเขาสู วัยสูงอายุที่แตกตางกันโดยจะมี
การเตรียมเพิ่มมากขึ้นเมื่อเขาสู ชวงวัยที่สาม (third
age) และชวงวัยที่สี่ (fourth age)19,20 การเตรียมการ
ดังกลาวเกี่ยวของกับกิจวัตรประจําวันของบุคคลใน
วัยผูใหญเพราะจะเปนปจจัยนําไปสูผลลัพธในวัยสูง
อายุ12,21
สําหรับองคประกอบการเตรียมความพรอม
เขาสูวัยสูงอายุอยางมีคุณภาพ พบวาพยาบาลใหมุม
มองที่มีความสอดคลองกับแนวคิดพฤฒพลัง (active
aging) ขององคการอนามัยโลก (WHO, 2002)22 ที่
กลาวถึงความหมายและเสาหลัก 3 ดานของการเขาสู
วัยสูงอายุอยางมีคณ
ุ ภาพวาพฤฒพลัง คือ กระบวนการ
ที่เหมาะสมเพื่อนําไปสูเสาหลักหรือองคประกอบดาน
สุขภาพ ดานการมีสวนรวมในสังคม ดานความมั่นคง
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ในชีวิต (หมายถึงมั่นคงในการเงิน ที่อยูอาศัย ผูดูแล
และครอบครั ว ) โดยเสาหลั ก ดานสุ ข ภาพมี ค วาม
สอดคลองกับขอคนพบในองคประกอบ 1 ดูแลรางกาย
ใหมีความเสือ่ มนอยทีส่ ดุ คือดูแลสุขภาพใหแข็งแรงใน
วัยผู ใหญและวางแผนบริหารจัดการปจจัยดานการ
ทํางานทีส่ งผลกระทบตอภาวะสุขภาพ เสาหลักดานการ
มีสวนรวมในสังคมสอดคลองกับ 2 องคประกอบ คือ
องคประกอบ 5 การเตรียมมีสวนรวมในสังคม โดยทํา
กิจกรรมสวนตัวทีอ่ ยากทําในยามวาง และองคประกอบ
7 การเตรียมกิจกรรม/การทํางานภายหลังเกษียณจาก
การทํางาน เสาหลักดานความมั่นคงในชีวิตสอดคลอง
กับขอคนพบถึง 3 องคประกอบ คือ องคประกอบ 2
บริหารจัดการการเงินสวนบุคคล องคประกอบ 4 จัดหา
ที่อยูอาศัย ผูดูแลและครอบครัว และองคประกอบ 6
จัดทําพินัยกรรมและเตรียมการตาย นอกจากนั้น ยังมี
ความสอดคลองกับมิติการเตรียมตัวเขาสูวัยสูงอายุ 6
มิติที่นักวิชาการไดกลาวถึงคือ สุขภาพ การเงิน ที่อยู
อาศัย ผูดูแล งานอดิเรก การเรียนรูและการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร23,24,25
สวนองคประกอบที่มีความแตกตางอันเปน
ขอคนพบใหม คือ องคประกอบ 3 สรางความมั่นคง
กาวหนาในอาชีพ โดยการวางแผนบรรจุเขารับราชการ
การศึกษาตอ/การขอกําหนดตําแหนงทีส่ งู ขึน้ ลวนเปน
แนวทางทีพ่ ยาบาลถือเปนการสรางความมัน่ คงในการ
งานอาชีพ อาจเนื่องดวยในแตละชวงวัยของมนุษยนั้น
มีพันธกิจของแตละชวงวัยที่แตกตางกัน ในชวงวัย
ผูใหญการทํางานถือวาเปนพันธกิจสําคัญของชีวติ เปน
วัยของการเปนผู ผลิตหรือผู สรางงาน ความมั่นคง
กาวหนาในอาชีพเปนเสมือนภารกิจหนึง่ ในชวงชีวติ อัน
เปนปจจัยเบือ้ งตนนําไปสูความมัน่ คงในดานอืน่ ๆ ของ
ชีวิตตามมาไมวาจะเปนการเงิน ครอบครัว ที่อยูอาศัย
รวมถึงการประสบความสําเร็จในชีวิต ดังนั้นพยาบาล
ซึง่ อยูในชวงวัยผูใหญจึงเห็นวาเปนองคประกอบสําคัญ
อยางหนึ่งในการเตรียมเขาสูวัยสูงอายุอยางมีคุณภาพ
คือเตรียมสรางความมั่นคงกาวหนาในอาชีพ
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นอกจากนั้ น ยั ง พบวา การทํ า งานภายใต
วิชาชีพพยาบาลเปนทั้งปจจัยสนับสนุนและอุปสรรค
ตอการเตรียมตัวเขาสูวัยสูงอายุอยางมีคณ
ุ ภาพในหลาย
แงมุม เชน ลักษณะการทํางาน/ภาระงานแบบผลัดกะ
การเขาไมถึงขอมูลขาวสารดานการเตรียมเขาสูภาวะสูง
อายุ การอยู ในสภาพแวดลอมการทํางานที่เสี่ยงตอ
ความไมปลอดภัยการมีความรูดานสุขภาพแตปราศจาก
สิ่ ง แวดลอมที่ เ อื้ อ ตอการดํ า เนิ น ชี วิ ต เพื่ อ การสราง
เสริมสุขภาพอันเปนอุปสรรคในการเตรียมความพรอม
เขาสูวัยสูงอายุอยางมีคุณภาพของพยาบาล ซึ่งจําเปน
ตองดําเนินการศึกษาเพือ่ พัฒนาหารูปแบบทีเ่ หมาะสม
สําหรับการเตรียมพยาบาลใหเขาสูวัยสูงอายุไดอยางมี
คุณภาพตอไป

ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
ผลการวิจยั นีใ้ หความรูเกีย่ วกับองคประกอบ
ในการเตรี ย มความพรอมเขาสู วั ย สู ง อายุ ที่ มี ค วาม
เฉพาะกับพยาบาลแตละกลุ มวัยที่ปฏิบัติงานในโรง
พยาบาลระดั บ ตติ ย ภู มิ ที่ แ ม จะมี อ งค ประกอบที่
สอดคลองกับแนวคิดพฤฒพลังและแนวคิดการเตรียม
ตัวเขาสูวัยสูงอายุที่ผานมา แตขอคนพบนี้ชี้ใหเห็นวา
พยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตติยภูมิซึ่งเปน
กลุมวัยผูใหญใน 4 ชวงวัย จึงใหความสําคัญกับองค
ประกอบของการสรางความมั่นคงกาวหนาในงานเปน
สําคัญ และพยาบาลแตละกลุมชวงวัยรับรูและใหความ
หมายในแตละองคประกอบของการเตรียมตัวเขาสูวัย
สูงอายุอยางมีคุณภาพในแตละองคประกอบแตกตาง
กันไปตามกลุมวัย ซึ่งสามารถนําองคความรูที่ไดไปสู
การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพรอมเขาสูวัยสูง
อายุ ข องพยาบาลแตละกลุ มวั ย ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรง
พยาบาลระดับตติยภูมิตอไป โดยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ดานพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาล
ตติยภูมิ ควรมีการเตรียมความพรอมตนเองเพื่อการ
เขาสูวัยสูงอายุทมี่ คี ณุ ภาพในองคประกอบตางๆทีส่ อดคลอง
กับแตละกลุมวัย
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2. ดานการปฏิบัติการพยาบาล ฝายการ
พยาบาลและผูบริหารองคกร ควรพิจารณาสงเสริมและ
สนับสนุนการเตรียมความพรอมเขาสู วัยสูงอายุของ
พยาบาลในแตละองคประกอบที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ
พยาบาลแตละกลุมวัย
3. ดานองคกรพยาบาล องคกรวิชาชีพควร
กําหนดนโยบายให โรงพยาบาลระดับตางๆ วางแผน
และดําเนินการใหมีการเตรียมความพรอมของพยาบาล
แตละกลุมวัยในองคประกอบตางๆ เพือ่ การเขาสูวัยสูง
อายุที่มีคุณภาพของพยาบาล
4. ดานการวิจยั ควรมีการศึกษาเพือ่ พัฒนา
รูปแบบหรือโปรแกรมการเตรียมความพรอมเขาสูวัย
สูงอายุอยางมีคณ
ุ ภาพของพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในโรง
พยาบาลทุกระดับ
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