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บทคัดย่อ

ความสุขส�ำหรับบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุเป็นสิ่งส�ำคัญ ผู้สูงอายุมักขาดความสุขหรือมีความสุขลดลงได้
ง่ายกว่าวัยอื่นๆ เนื่องจากต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตสังคม และ
ด้านจิตวิญญาณ รวมทั้งยังมีข้อจ�ำกัดในการใช้ชีวิตมากกว่าวัยอื่นๆ โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
เข้าสูย่ คุ Thailand 4.0 ทีม่ กี ารใช้เทคโนโลยี วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และการวิจยั
ในชีวติ ประจ�ำวันเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ การส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุมคี วามสุข ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ครอบคลุม
ทัง้ ด้านร่างกาย ด้านจิตสังคม และด้านจิตวิญญาณ โดยใช้กจิ กรรมสร้างสุข 5 มิติ ส�ำหรับผูส้ งู อายุ ได้แก่ สุขสบาย
สุขสนุก สุขสง่า สุขสว่าง และสุขสงบ จะช่วยเสริมสร้างความรูส้ กึ ทางบวก ซึง่ ความรูส้ กึ ทางบวกนีจ้ ะท�ำให้ผสู้ งู อายุ
สามารถด�ำรงชีวติ อยูร่ ว่ มในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข มีเกียรติ มีศกั ดิศ์ รีแห่งความเป็นมนุษย์ สามารถ
ท�ำคุณประโยชน์ และขับเคลือ่ นชุมชนในฐานะผูม้ ปี ระสบการณ์ ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงทางสังคมในยุค Thailand 4.0
ได้อย่างยั่งยืน
ค�ำส�ำคัญ: ความสุข ผู้สูงอายุ ความสุข 5 มิติ
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Abstract

Happiness for people entering the elderly is importance. The elderly often lack happiness
or have decreased happiness more easily than other ages because they have to face many
changes in life, including physical, psychosocial and spiritual changes. They also have more
restrictions on living than other ages, especially when there is a change in the era of Thailand
4.0 with the use of technology, creativity, innovation, science and research in daily life. Therefore,
encouraging the elderly to be happy by organizing health promotion activities to cover physical,
psychosocial and spiritual aspects by using five dimensions of happiness (health, recreation, integrity,
cognition, and peacefulness) activities for the elderly, will help create positive feelings. This
positive feeling will enable the elderly to live together in family and society with happiness,
honor, and human dignity. Additionally, they can do benefits and drive the community as
an experienced person among social change and be happy in the era of Thailand 4.0.
Keywords: Happiness, Elderly, Five dimensions of happiness
บทน�ำ

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพสังคม เศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี
อย่างไรก็ตาม ประชากรผู้สูงอายุนั้นจัดเป็นกลุ่ม
ที่มีค วามเปราะบาง เนื่ อ งจากต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หา
การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย ด้ า นจิ ต สั ง คม และ
ด้านจิตวิญญาณ บางคนอาจยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวได้ยาก หรือปรับตัวไม่ได้ ส�ำหรับผูส้ งู อายุทปี่ รับตัว
และยอมรับการเปลีย่ นแปลงไม่ได้อาจท�ำให้ขาดความสุข
เกิดความรูส้ กึ เครียด มีความขัดแย้งในตนเองกับครอบครัว
ลูกหลาน และคนใกล้ชิด บางคนอาจมีปัญหาสุขภาพจิต
ตามมา เช่น ซึมเศร้า สิน้ หวัง ท้อแท้ และไม่อยากด�ำเนินชีวติ
ต่อไปได้ในที่สุด (นริสา วงศ์พนารักษ์, 2556; วลัยพร
นันท์ศุภวัฒน์, 2551) พยาบาลในฐานะที่เป็นบุคลากร
ในทีมสุขภาพ จึงมีบทบาทหน้าทีส่ �ำคัญในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวและมีความสุข
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ยุคสมัย โดยเฉพาะในประเทศไทยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงสูย่ คุ
Thailand 4.0 ซึง่ เป็นยุคทีม่ คี วามทันสมัยและมีความเจริญ
ทางเทคโนโลยีในทุกด้าน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
น�ำเสนอความสุขของผู้สูงอายุไทยในยุค Thailand 4.0
โดยมีสาระเกี่ยวกับผู้สูงอายุกับการเปลี่ยนแปลงในยุค

จ�ำนวนและสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลให้สภาวการณ์ปัจจุบัน
ในหลายประเทศทั่วโลกก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging
society) นั่นหมายความว่า ประชากรผู้สูงอายุในแต่ละ
ประเทศมี ม ากกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของประชากรทั้ ง หมด
ซึง่ องค์การสหประชาชาติ (United Nations, 2017) ได้ท�ำ
การทบทวนสถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกในปี
พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) พบว่า จ�ำนวนประชากรผูส้ งู อายุ
มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เป็นสองเท่าในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050)
และเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าในปี พ.ศ. 2643 (ค.ศ. 2100)
โดยเพิม่ ขึน้ จาก 962 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2560 เป็น 2.10
พันล้านคน ในปี พ.ศ. 2593 และเป็น 3.10 พันล้านคน
ในปี พ.ศ. 2643 ส�ำหรับประเทศไทยนั้น ส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ (2557) และส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สั ง คมและความมั่ น คงของมนุษย์ (2559) ได้สรุปว่า
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548
โดยมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 10.40 ของประชากร
ทัง้ ประเทศ และคาดว่าจะเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์
(aged society) ในช่วงปี พ.ศ. 2567-2568 จากข้อมูล
แสดงให้เห็นว่า โลกของผู้สูงอายุเติบโตขึ้นท่ามกลาง
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ไทยแลนด์ 4.0 ความหมายและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ความสุขในผูส้ งู อายุ การประเมินความสุขในผูส้ งู อายุ และ
การวางแผนจัดกิจกรรมและการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
ให้มีความสุข เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถน�ำไปใช้ในการวางแผนการดูแลผู้สูงอายุให้มี
ความสุข สามารถท�ำคุณประโยชน์ และขับเคลื่อนชุมชน
ในฐานะผู้มีประสบการณ์ต่อไป

มีความยินดี มีอารมณ์ดี โดยไม่มีความรู้สึกทางลบ และ
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา (เกสร มุ้ยจีน, 2559;
Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) ส�ำหรับประเทศไทย
ส�ำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ได้ให้ความหมายว่า
ความสุข หมายถึง สภาพชีวติ ทีเ่ ป็นสุข อันเป็นผลมาจาก
ความสามารถในการจัดการปัญหาในการด�ำเนินชีวิต
มีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาตนเองเพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ี ครอบคลุม
ถึงความดีงามในจิตใจ ภายใต้สภาพสังคมและสิง่ แวดล้อม
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป (อั ม พร เบญจพลพิ ทั ก ษ์ , กาญจนา
วณิชรมณีย,์ และพรรณี ภาณุวฒ
ั น์สขุ , 2556) จึงสรุปได้วา่
ความสุขในผูส้ งู อายุ หมายถึง ความคิดหรือความรูส้ กึ ของ
ผูส้ งู อายุทปี่ ระเมินตนเองในทางบวกหรือมีความพึงพอใจ
ในชีวติ อันเป็นผลมาจากความสามารถในการจัดการปัญหา
ในการด�ำเนินชีวติ ซึง่ แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ภายใต้
สภาพสังคมและสิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ซึง่ ความสุข
จะท�ำให้ผู้สูงอายุแต่ละคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความดีงามในจิตใจ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสุขในผู้สูงอายุ
		 ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์หลายทฤษฎีสามารถ
น�ำมาใช้เป็นแนวทางในการดูแลผูส้ งู อายุให้สามารถด�ำรงชีวติ
ได้อย่างมีความสุข โดยทฤษฎีเหล่านีอ้ ธิบายถึงการเปลีย่ นแปลง
ของสัมพันธภาพ บทบาท หน้าที่ และการปรับตัวของ
ผูส้ งู อายุในการอยูร่ ว่ มกับผูอ้ น่ื ในสังคมเมือ่ เข้าสูว่ ยั สูงอายุ
พยาบาลจึงควรมีความเข้าใจในทฤษฎีทางสังคมศาสตร์
ต่ อ ไปนี้ (เลิ ศ วั ล ลภ ศรี ษ ะพลภู สิ ท ธิ และธมนพั ช ร์
ศรีษะพลภูสิทธิ, 2561; วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์, 2551;
Eliopoulos, 2014)
		 1. ทฤษฎีการมีกิจกรรมร่วมกัน (activity
theory) ทฤษฎีนเี้ ชือ่ ว่า ผูส้ งู อายุจะมีความสุขและประสบ
ความส�ำเร็จในชีวติ ได้ โดยไม่รสู้ กึ ว่าต้องถอยห่างออกจาก
สังคมเมื่อยังมีกิจกรรมท�ำอยู่เสมอ เพราะกิจกรรมต่างๆ
ทีผ่ สู้ งู อายุท�ำนัน้ จะช่วยให้ผสู้ งู อายุมอี ตั มโนทัศน์ทดี่ ี รูส้ กึ ว่า
ตนเองมีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อสังคม สามารถอยู่ร่วม
ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ ทฤษฎีนยี้ งั เชือ่ ว่า
ผู้สูงอายุมีความสุขหากได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญของตนในอดีต มาใช้ท�ำกิจกรรมที่เกิด

ผู้สูงอายุกับการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0
ในปัจจุบนั รัฐบาลประกาศให้ประเทศไทยเป็นยุค
“Thailand 4.0” ซึง่ เป็นยุคทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงในหลายด้าน
มุง่ เน้นนโยบายในการปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และ
สร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับ
โอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่ 21 โดยมีการใช้วทิ ยาการ
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการวิ จั ย และพั ฒ นา (สุ วิ ท ย์ เมษิ น ทรี ย ์ , 2560)
ซึ่งนโยบายดังกล่าวนี้ ส่งผลดีต่อผู้สูงอายุ เพราะช่วยให้
ผูส้ งู อายุใช้ชวี ติ ได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว และง่ายยิง่ ขึน้
(จิ น ตนา อาจสั น เที๊ ย ะ และรั ช ณี ย ์ ป้ อ มทอง, 2561)
แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ท�ำให้ผู้สูงอายุต้องมีการปรับตัว
และเรียนรูส้ งิ่ ใหม่มากขึน้ ซึง่ อาจส่งผลให้ผสู้ งู อายุบางคน
เกิดความเครียด วิตกกังวล เนือ่ งจากผูส้ งู อายุมขี อ้ จ�ำกัด
ในการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ จึงต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่า
วัยอื่น หากผู้สูงอายุไม่สามารถปรับตัวได้ จะส่งผลให้
ขาดความสุขในการด�ำรงชีวิต
ความหมายและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับความสุขในผูส้ งู อายุ
ความหมายของความสุข
		 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิด
เกี่ ยวกั บความสุ ข พบว่า มีทั้งแนวคิดของนักวิช าการ
ทางตะวั น ตกและตะวั น ออก โดยทั้ ง สองแนวคิ ด ให้
ความหมายเกีย่ วกับความสุขไว้คล้ายคลึงกัน คือ ความสุข
หมายถึง มุมมองหรือความคิดเห็นของบุคคลที่ประเมิน
ตนเองในความรู้สึกทางบวกที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์
หรื อ สถานการณ์ ที่ไ ด้ พบเจอ เช่น มีค วามเบิกบานใจ
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ประโยชน์แก่บุคคลและสังคม เช่น การให้ผู้สูงอายุที่มี
ความสามารถในการเล่นดนตรีไทยร่วมกับเพือ่ นวัยเดียวกัน
เป็นจิตอาสาไปเล่นดนตรีไทยให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลฟัง
		 2. ทฤษฎีความต่อเนือ่ ง (continuity theory)
ทฤษฎีนี้เชื่อว่า การที่ผู้สูงอายุจะมีความสุขในบั้นปลาย
ของชีวิตได้นั้น ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพและแบบแผนใน
การด�ำเนินชีวิตในอดีตที่ผ่านมา ดังนั้น พยาบาลและ
บุคคลรอบข้างควรเข้าใจถึงพฤติกรรมความต่อเนือ่ งของ
ผูส้ งู อายุ ซึง่ มีผลมาจากบุคลิกภาพส่วนตัวตัง้ แต่วยั หนุม่ สาว
รวมถึงการส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุได้มสี ว่ นเลือกและตัดสินใจ
ที่จะเลือก เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดความพึงพอใจและ
ไม่ขดั แย้งต่อความรูส้ กึ ภายในของผูส้ งู อายุเอง เช่น ผูส้ งู อายุ
ทีเ่ คยมีบทบาทในสังคม จะมีความสุขเมือ่ ได้รว่ มกิจกรรม
ในสังคมเหมือนในวัยหนุ่มสาว
		 3. ทฤษฎีการถอยห่างจากสังคม (disengagement
theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า ผู้สูงอายุจะสามารถยอมรับใน
บทบาทหน้าที่ของตนที่จะลดลงเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ทั้งนี้
อาจเนื่องจากสัมพันธภาพระหว่างผู้สูงอายุกับบุคคล
รอบข้างลดลง จึงท�ำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
ลดลง ดังนั้น กิจกรรมที่ควรจัดให้แก่ผู้สูงอายุจึงควรเน้น
การเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ท�ำกิจกรรมร่วมกับคนอื่น
ในสังคม หรือเป็นกิจกรรมทีแ่ สดงออกถึงการให้ความเคารพ
และยอมรับในตัวผู้สูงอายุ เพราะจะท�ำให้ผู้สูงอายุรู้สึก
มีคณ
ุ ค่าในตนเอง รูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของสังคม ไม่แยกตัว
จากสังคม และมีความสุขมากขึ้น เช่น การเชิญชวนให้
ผูส้ งู อายุเป็นจิตอาสาในการท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคม การยกย่อง
ให้ผสู้ งู อายุเป็นทีป่ รึกษาในครอบครัวหรือชุมชน การเป็น
กรรมการร่วมพัฒนาชุมชน
จากความหมายและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับความสุข
ในผู้สูงอายุข้างต้น พยาบาลจึงควรมีความเข้าใจภูมิหลัง
ลักษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคล สัมพันธภาพ บทบาทหน้าที่
และพฤติกรรมของผู้สูงอายุ ก่อนที่จะประเมินความสุข
และวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุข

มีนโยบายให้มกี ารประเมินความสุข และท�ำกิจกรรมสร้างสุข
5 มิติ ได้แก่ สุขสบาย สุขสนุก สุขสง่า สุขสว่าง และสุขสงบ
โดยใช้แนวคิดพื้นฐานจากการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบ
องค์รวม (ร่างกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ) โดยก�ำหนด
เป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 50 ของผูส้ งู อายุในชมรมหรือ
โรงเรียนผูส้ งู อายุทขี่ นึ้ ทะเบียนในเครือข่ายสมาคมสภาผูส้ งู อายุ
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ทั่วประเทศ และ
ขยายครบทุกแห่งในปี พ.ศ. 2562 โดย 5 มิตนิ ี้ เป็นแนวคิด
ในการสร้างความสุขจากหลักธรรมะ ผสมผสานกับแนวคิด
การสร้างความสุขเชิงจิตวิทยา ซึง่ จะช่วยให้ผสู้ งู อายุสามารถ
ปรับตัวได้ มีความสุขในบัน้ ปลายชีวติ และเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้แก่ผู้สูงอายุให้พร้อมในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ และให้ใช้เป็น
แนวทางในการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตของผูส้ งู อายุ
ต่อไป (อัมพร เบญจพลพิทักษ์ และคณะ, 2556)
การประเมินความสุขในผู้สูงอายุ ควรค�ำนึงถึง
หลักส�ำคัญ 2 ประการ คือ 1) ต้องครอบคลุมองค์รวม
(ร่างกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ) และ 2) ต้องสอดคล้อง
กับความสามารถในการท�ำหน้าทีด่ า้ นร่างกายของผูส้ งู อายุ
แต่ละกลุ่ม แต่เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความสุขของ
ผูส้ งู อายุในประเทศไทยนัน้ ยังไม่พบว่ามีความเฉพาะเจาะจง
และครอบคลุมการประเมินด้านร่างกาย ด้านจิตสังคม และ
ด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ โดยแบบประเมินความสุข
ที่ ใช้ ใ นปั จ จุ บั น คื อ ดั ช นี ชี้ วัด ความสุ ข คนไทย (Thai
Happiness Indicators: TMHI -15) ที่พัฒนาขึ้นโดย
อภิชัย มงคล, วัชนี หัตถพนม, ภัสรา เชษฐ์โชติศักดิ์,
วรรณประภา ชะลอกุล, และละเอียด ปัญโญใหญ่ (2544)
ซึ่งเป็นแบบประเมินด้วยตนเอง เหมาะส�ำหรับผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 15-60 ปี ดังนั้น ในบทความนี้ คณะผู้เขียนจึง
ขอเสนอแนวทางในการประเมินความสุขในผู้สูงอายุที่
ครอบคลุมองค์รวมหรือทุกมิติ มีความเฉพาะเจาะจงกับ
ผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (เกสร มุ้ยจีน,
2559; นริสา วงศ์พนารักษ์, 2556; อัจศรา ประเสริฐ
สิน, ทัชชา สุริโย, และปพน ณัฐเมธาวิน, 2561; อัมพร
เบญจพลพิทักษ์ และคณะ, 2556)

การประเมินความสุขในผู้สูงอายุ
ในการดูแลผูส้ งู อายุให้มคี วามสุข กรมสุขภาพจิต
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		 1. สุขสบาย (health) เป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถของผูส้ งู อายุในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย
ของตนเองให้มีสมรรถนะที่แข็งแรงและคล่องแคล่วตาม
สภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางกายภาพ
ได้ตามสภาพทีเ่ ป็นอยู่ มีภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยทีจ่ �ำเป็น
อย่างพอเพียง ไม่ใช้สารเสพติด ไม่มอี บุ ตั เิ หตุหรืออันตราย
ไม่ตดิ สิง่ เสพติด และอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีส่ ง่ เสริมสุขภาพ
ในมิตขิ องสุขสบายนี้ การประเมินจะเน้นถึงความสามารถ
ในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันของผูส้ งู อายุ เพือ่ คงไว้ ส่งเสริม
และฟื้นฟูให้ผู้สูงอายุสามารถท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้ด้วย
ตนเอง ทั้งนี้ ผู้สูงอายุแต่ละคนมีความสามารถในการท�ำ
กิจวัตรประจ�ำวันไม่เท่ากัน ดังนั้น ในมิตินี้จึงจ�ำเป็นต้อง
จ�ำแนกผูส้ งู อายุออกเป็นกลุม่ 3 กลุม่ โดยใช้แบบประเมิน
ความสามารถในการท�ำกิ จ วั ต รประจ�ำวั น ในผู ้ สู ง อายุ
ซึ่งคะแนนที่ได้จากการประเมินจะสามารถน�ำมาจ�ำแนก
กลุม่ ของผูส้ งู อายุตามลักษณะและความสามารถในการท�ำ
หน้าที่ของร่างกายได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
		 1.1 กลุ่มติดสังคม (well elder) ได้ 12
คะแนนขึ้นไป หมายถึง ผู้สูงอายุที่ยังสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ดี สามารถด�ำเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างอิสระ
ท�ำกิจวัตรประจ�ำวันขัน้ พืน้ ฐานและกิจวัตรประจ�ำวันแบบ
ต่อเนื่องได้ มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคเรื้อรังหรือเสี่ยงต่อ
การเกิดโรค เป็นโรคเรื้อรังที่สามารถควบคุมอาการได้
สามารถช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน และสังคมได้
		 1.2 กลุ่มติดบ้าน (home bound elder)
ได้ 5-11 คะแนน หมายถึง ผูส้ งู อายุทยี่ งั สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้บา้ ง หรือต้องการได้รบั ความช่วยเหลือจากผูอ้ นื่
ในบางส่วน มีขอ้ จ�ำกัดในการด�ำเนินชีวติ ในสังคม อาจเป็น
โรคเรือ้ รังทีไ่ ม่สามารถควบคุมอาการได้ มีภาวะแทรกซ้อน
ทางร่างกายหรือจิตใจ ซึง่ มีผลกระทบต่อการรูค้ ดิ การตัดสินใจ
และความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
		 1.3 กลุ ่ ม ติ ด เตี ย ง (bed bound elder)
ได้ 0-4 คะแนน หมายถึง ผูส้ งู อายุทไี่ ม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันได้ ต้องการได้รับ
ความช่วยเหลือจากผู้อื่นในเรื่องการเคลื่อนย้าย การช่วย
ดูแลกิจวัตรประจ�ำวัน อาจมีโรคประจ�ำตัวหลายโรคทั้งที่

ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ อาจมีการเจ็บป่วยที่เรื้อรัง
และยาวนาน และมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคที่เป็นอยู่
		 2. สุขสนุก (recreation) เป็นมิติที่เกี่ยวข้อง
กับความสามารถของผูส้ งู อายุในการเลือกวิถชี วี ติ ทีร่ นื่ รมย์
สนุกสนาน ด้วยการท�ำกิจกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดอารมณ์ทเี่ ป็น
สุขและสร้างความสดชื่นแจ่มใส สามารถประเมินได้จาก
การสังเกตและสอบถามผู้สูงอายุหรือบุคคลในครอบครัว
เกีย่ วกับอารมณ์ ความรูส้ กึ ความสดชืน่ และความกระปรี้
กระเปร่าของผูส้ งู อายุ (อัมพร เบญจพลพิทกั ษ์ และคณะ,
2556) หรือประเมินได้จากแบบวัดคุณภาพชีวติ ขององค์การ
อนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREFTHAI) (สุวฒ
ั น์ มหัตนิรนั ดร์กลุ , วิระวรรณ ตันติพวิ ฒ
ั นสกุล,
และวนิดา พุ่มไพศาลชัย, 2545)
		 3. สุขสง่า (integrity) เป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับ
ความพึงพอใจในชีวติ ความภาคภูมใิ จ ความเชือ่ มัน่ ในตนเอง
การเห็นคุณค่าและยอมรับนับถือในตนเอง มีความเห็นอกเห็นใจ
ผูอ้ นื่ เอือ้ เฟือ้ แบ่งปัน และมีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือผูอ้ นื่
ในสังคม ซึ่งสามารถประเมินได้จากแบบวัดคุณภาพชีวิต
ขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (สุวัฒน์
มหัตนิรันดร์กุล และคณะ, 2545)
		 4. สุขสว่าง (cognition) เป็นมิติที่เกี่ยวข้อง
กับความสามารถของผู้สูงอายุด้านความจ�ำ ความเข้าใจ
การคิดแบบนามธรรม การสื่อสาร การคิดอย่างมีเหตุผล
และการวางแผนแก้ไขปัญหา ซึ่งสามารถประเมินได้จาก
การประเมินสภาพจิตของผู้สูงอายุ ตามแบบประเมิน
สมรรถภาพสมองเบือ้ งต้น ฉบับภาษาไทย (Mini-Mental
State Examination Thai Version 2002 [MMSE])
หรือแบบทดสอบสมรรถภาพสมองของไทย (Thai Mental
State Examination [TMSE]) (วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์,
2551)
		 5. สุขสงบ (peacefulness) เป็นมิตทิ เี่ กีย่ วข้อง
กับความสามารถของผูส้ งู อายุในการรับรูแ้ ละเข้าใจความรูส้ กึ
ของตนเอง รูจ้ กั ควบคุมจัดการกับสภาวะอารมณ์ทเี่ กิดขึน้
ในทางลบได้อย่างเหมาะสม สามารถผ่อนคลาย และปรับตัว
ยอมรับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ตามความเป็นจริง ซึง่ สามารถประเมิน
ได้จากแบบประเมินความซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทย (Thai

JOURNAL OF PHRAPOKKLAO NURSING COLLEGE Vol. 30 No. 2 July - December 2019
PAGE

223

Geriatric Depression Scale: TGDS) และแบบประเมิน
ความเครียด เช่น Suanprung Stress Test-20 (SPST-20)
หรือ Stress Test (ST-5) (วลัยพร นันท์ศภุ วัฒน์, 2551)
หรือใช้ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย (TMHI-15) (อภิชัย
มงคล และคณะ, 2544)
ทั้งนี้ ในผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียง
ส่วนใหญ่จะมีคะแนนการประเมินที่ต�่ำหรือสูงกว่าเกณฑ์
ปกติ เนือ่ งจากผูส้ งู อายุทงั้ สองกลุม่ นีจ้ ดั เป็นผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะ
พึ่งพิงด้านสุขภาพ ต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นใน
ด้านปัจจัยสี่ การดูแลสุขภาพ และการช่วยเหลือในการท�ำ
กิจวัตรประจ�ำวันในระยะยาว (อัญชิษฐฐา ศิริค�ำเพ็ง และ
ภักดี โพธิ์สิงห์, 2560) พยาบาลจึงควรให้ความส�ำคัญ
กับการประเมิน และจัดกิจกรรมส่งเสริมความสุขในแต่ละ
กลุ่มและในทุกมิติอย่างใกล้ชิด

		 2. สุขสนุก ควรเน้นกิจกรรมทีส่ ร้างความสดชืน่
แจ่มใส ส่งเสริมความกระปรีก้ ระเปร่า ช่วยคลายความเครียด
และลดความซึมเศร้า ได้แก่ การท่องเที่ยว หรือการท�ำ
กิจกรรมนันทนาการ เช่น การเล่นดนตรี เล่นกีฬา ท�ำงาน
ศิลปะ หรือท�ำงานอดิเรกที่ชอบ
		 3. สุขสง่า ควรเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความภาคภูมใิ จและเห็นคุณค่าในตนเอง ได้แก่ การส่งเสริม
ให้ชว่ ยเหลือตนเองในเรือ่ งง่ายๆ เพือ่ ไม่ให้เป็นภาระของผูอ้ นื่
เช่น การท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน การท�ำงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ
การฝึกเป็นผูฟ้ งั ทีด่ เี พือ่ การมีปฏิสมั พันธ์ทดี่ กี บั ผูอ้ นื่ การฝึก
ตั้งค�ำถามและติดตามข้อมูลข่าวสาร การเป็นจิตอาสา
การช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ทั้งในครอบครัวและชุมชน
		 4. สุขสว่าง ควรเน้นกิจกรรมทีช่ ะลอความเสือ่ ม
ของสมองในด้านต่างๆ ได้แก่ การฝึกการเรียนรู้สิ่งใหม่
ที่ไม่คุ้นชิน เช่น การท�ำกิจกรรมด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด
ในกิจกรรมทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดอันตราย การรวมกลุม่ กับเพือ่ นๆ
หรือกลุม่ วัยอืน่ ๆ เพือ่ พบปะพูดคุย แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
การใช้เหตุผลในการตรวจสอบข้อเท็จจริง การคิดไตร่ตรอง
การฝึ ก การประสานระหว่ างมื อ ตา เท้ า การเล่ นเกม
ที่สามารถฝึกความจ�ำหรือฝึกสมอง
		 5. สุขสงบ ควรเน้นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้
เกิดการปรับความคิด และบริหารจิตให้เกิดสติ ได้แก่
การฝึกการหายใจ การฝึกการคิดยืดหยุ่น การฝึกคิดถึง
เรือ่ งดีๆ เช่น ประสบการณ์ชวี ติ ทีด่ ี ความส�ำเร็จในช่วงชีวติ
ที่ผ่านมา การฝึกสมาธิ เจริญสติ ภาวนา
การวางแผนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสุข
ในผู ้ สู ง อายุ ทั้ง 5 มิ ติ ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะของ
กลุ่มผู้สูงอายุ และค�ำนึงถึงภูมิหลัง ลักษณะบุคลิกภาพ
ส่วนบุคคล สัมพันธภาพ บทบาทหน้าทีใ่ นสังคม และพฤติกรรม
ของผูส้ งู อายุแต่ละคน ตามทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับผูส้ งู อายุทกี่ ล่าวไว้ขา้ งต้น กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมความสุข
ทีจ่ �ำแนกตามกลุม่ ผูส้ งู อายุและความสุขใน 5 มิติ สามารถ
สรุปได้ดังตารางที่ 1

การวางแผนจัดกิจกรรมและการช่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุ
ให้มีความสุข
การจัดกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ ส�ำหรับผู้สูงอายุ
ที่พยาบาลสามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้
ซึง่ คณะผูเ้ ขียนขอเสนอกิจกรรมสร้างสุขในแต่ละมิติ และ
แสดงกิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับผูส้ งู อายุแต่ละกลุม่ ตามล�ำดับ
ดังนี้ (สุดา วงศ์สวัสดิ์, 2559; สุดารัตน์ นามกระจ่าง,
ลักษณี สมรัตน์, และอนัญญา เดชะค�ำภู, 2560; อัมพร
เบญจพลพิทักษ์ และคณะ, 2556)
		 1. สุ ข สบาย ควรเน้ น กิ จ กรรมที่ ส ่ ง เสริ ม
การเคลือ่ นไหวร่างกายด้วยความคล่องแคล่วว่องไว ไม่เกิด
อุบตั เิ หตุงา่ ยในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน ส่งเสริมความสามารถ
ในการทรงตัว และป้องกันการพลัดตกหกล้ม ได้แก่ การออก
ก�ำลังกายทีเ่ น้นกล้ามเนือ้ มัดใหญ่ การฝึกควบคุมการหายใจ
ให้เป็นจังหวะขณะออกก�ำลังกาย หรือให้ใช้แรงในชีวิต
ประจ�ำวัน และท�ำงานอดิเรกทีช่ อบ เช่น ท�ำสวน ซ่อมแซม
อุปกรณ์เครื่องใช้
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ตารางที่ 1 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสุข จำ�แนกตามกลุ่มผู้สูงอายุและมิติของความสุข
มิติของ			
ความสุข
กลุ่มติดสังคม		

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสุข
กลุ่มติดบ้าน		

สุขสบาย จัดกิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพ
การเคลื่อนไหวของร่างกายทุก
ส่วน แต่ไม่ออกกำ�ลังกายรุนแรง
หรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และ
ควรส่งเสริมให้ทำ�เป็นประจำ�
ครั้งละ 15-30 นาที เช่น การเล่น
โยคะ การออกกำ�ลังกายใน
ฟิตเนส การว่ายน้ำ� การเล่น
เทนนิส

จัดกิจกรรมที่ช่วยป้องกันการเสื่อม
ถอยของการทำ�หน้าที่และภาวะ
ทุพลภาพตั้งแต่เริ่มต้น และป้องกัน
การเกิดโรคใหม่ โดยการส่งเสริม
ให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วัน เช่น
การทำ�งานบ้าน การปลูกต้นไม้
การเดินเล่น การออกกำ�ลังกาย
รอบๆ บ้าน

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วัน
ขั้นพื้นฐาน เช่น การหวีผม
การแต่งตัว การติดกระดุมเสื้อ
การรับประทานอาหารโดยไม่มี
คนป้อน รวมถึงการลดความเสี่ยง
ต่อการพลัดตกหกล้ม และการคงไว้
ซึ่งการทำ�หน้าที่ของร่างกาย
ด้วยการบริหารร่างกายเฉพาะส่วน

สุขสนุก จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความมี
ชีวิตชีวา ร่วมกับเพื่อนวัยเดียวกัน
และต่างวัยในสังคม เช่น
การท่องเที่ยว/ทัศนศึกษา
การเต้นรำ� การเล่นกีฬา การเล่น
ดนตรี การร้องเพลงคาราโอเกะ
การชมภาพยนตร์

จัดกิจกรรมนันทนาการที่ลด

คล้ายคลึงกับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน

- จัดกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้มี
ความรู้สึกมีคุณค่า และเกิด
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง เช่น
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต
ในด้านที่ดี/ความภาคภูมิในอดีต
กับเพื่อนวัยเดียวกันและต่างวัย
ในสังคม
- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุได้ช่วยเหลือกันเองใน
กลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงวัยอาสา
- จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุ
เข้าใจตนเองและผู้อื่น เช่น
การจัดกิจกรรมสะท้อนคิด

- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสามารถในการช่วยเหลือ
ตนเองในเรื่องที่ไม่ยุ่งยาก เพื่อไม่ให้
รู้สึกว่าเป็นภาระของผู้อื่น เช่น
การทำ�กิจวัตรประจำ�วันด้วยตนเอง
การช่วยทำ�งานบ้านเล็กๆ น้อยๆ
การทำ�ของใช้สำ�หรับใช้ใน
ครัวเรือนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
เช่น การทำ�สบู่ น้ำ�ยาล้างจาน
น้ำ�ยาซักผ้า
- จัดกิจกรรมเพื่อให้มี
ความตระหนักในคุณค่า และเกิด
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง เช่น การเล่า

คล้ายคลึงกับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน
และควรเพิ่มเติมการฝึกอาชีพที่
ส่งเสริมการมีรายได้และเหมาะสม
กับสภาพผู้สูงอายุ เช่น การทำ�
ของชำ�ร่วยสำ�หรับงานแต่งงาน
งานบวช
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สุขสง่า

ความเครียด ช่วยผ่อนคลาย
ลดความฟุ้งซ่านขณะอยู่ตามลำ�พัง
โดยจัดกิจกรรมร่วมกับคนใน
ครอบครัว และสามารถนำ�ไปใช้
ประโยชน์ในบ้านได้ เช่น
การทำ�งานฝีมือหรืองานศิลปะ
ที่ชอบ งานจักสาน การร้องเพลง
การอ่านหนังสือ

กลุ่มติดเตียง

ตารางที่ 1 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสุข จำ�แนกตามกลุ่มผู้สูงอายุและมิติของความสุข (ต่อ)
มิติของ			
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสุข
ความสุข
กลุ่มติดสังคม		
กลุ่มติดบ้าน		

สุขสว่าง

เรื่องประทับใจในอดีต การเล่า
ประสบการณ์ชีวิตในด้านที่ดี/
ความภาคภูมิในอดีต การจัด
กิจกรรมการสะท้อนคิด
จัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกับ คล้ายคลึงกับผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
เพื่อนวัยเดียวกันหรือต่างวัยใน แต่ควรเน้นกิจกรรมที่สามารถทำ�ได้
สังคม เพื่อป้องกันความเสื่อมของ ตามลำ�พัง หรือกับเพื่อน/เพื่อนบ้าน
สมอง โดยเน้นกิจกรรมที่ฝึก
ที่สนิท
การรับรู้ในเหตุการณ์ปัจจุบัน
การสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว
การฝึกจดจำ�วัน เวลา สถานที่ และ
บุคคล จากภาพ การอ่าน และ
การเขียน ได้แก่ การวิจารณ์ข่าว
ในสถานกาณ์ปัจจุบัน การเล่น
ต่อคำ�สุภาษิตหรือคำ�พังเพย
การเล่นเกมส์ต่อเนื้อเพลง การทาย
ชื่อเพลง การทายชื่อบุคคลสำ�คัญ
หรือมีชื่อเสียงตามภาพที่เห็น
การคิดเลข รวมถึงการฝึก
การเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ไม่คุ้นชิน
ได้แก่ การทำ�กิจกรรมด้วยมือ
ข้างที่ไม่ถนัด การประสาน
ระหว่างมือ ตา เท้า ด้วยการฝึก
หยิบจับวัตถุชิ้นเล็กๆ เช่น
การร้อยลูกปัด

คล้ายคลึงกับผู้สูงอายุกลุ่มติด
สังคม แต่ควรเน้นการจัดกิจกรรมที่
ป้องกันไม่ให้สมองเสื่อมไป
กว่าเดิม ได้แก่ การรับรู้วัน เวลา
และสถานที่ ทั้งนี้ ในเรื่องการจดจำ�
บุคคล จะเน้นเพียงบุคคลที่ผู้สูงอายุ
คุ้นเคย เช่น ลูกหลาน ญาติสนิท
หรือผู้ดูแล
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สุขสง่า
(ต่อ)

กลุ่มติดเตียง

ตารางที่ 1 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสุข จำ�แนกตามกลุ่มผู้สูงอายุและมิติของความสุข (ต่อ)
มิติของ			
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสุข
ความสุข		
กลุ่มติดสังคม		
กลุ่มติดบ้าน		
สุขสงบ

กลุ่มติดเตียง

การจัดกิจกรรมในผู้สูงอายุทั้ง 3 กลุ่ม มีความคล้ายคลึงกัน คือ เน้นความสามารถของผู้สูงอายุในเรื่องการรู้และ
การควบคุมอารมณ์ตนเอง การรู้สติ และการยอมรับความเป็นจริง กิจกรรมที่ควรจัดให้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 3 กลุ่ม
ได้แก่ การฝึกการหายใจที่ถูกวิธี เพื่อลดความเครียดและหยุดอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้น การสร้างจินตภาพเพื่อ
การผ่อนคลาย การร้องเพลงหรือฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายความเครียด การปรับวิธีคิดเพื่อฝึกการคิดเชิงบวก และ
การคิดแบบสร้างสรรค์
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