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การดูแลและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุสูคุณภาพชีวิตที่ดี
ศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล1

บทคัดยอ

ป

จจุบันประเทศไทยตองเผชิญกับสังคมผูสูงอายุ ซึ่งในป พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะกลายเปนสังคม
ผูส งู อายุอยางสมบูรณ ผูส งู อายุจงึ ตองไดรบั การดูแล บทความนีเ้ ชือ่ มโยงใหเห็นความสําคัญในการดูแล
และสงเสริมสุขภาพผูส งู อายุ โดยการบูรณาการทุกภาคสวนเขามามีสว นชวยในการดูแลผูส งู อายุ รัฐบาลตองเตรียม
ความพรอมดานตางๆ เพือ่ รองรับสังคมผูส งู อายุ เชน จัดระบบสาธารณสุขทีเ่ อือ้ ตอการบริการผูส งู อายุ ครอบครัว
ผูสูงอายุตองเรียนรูทําความเขาใจเกี่ยวกับผูสูงอายุ ทั้งปญหาสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงตางๆ เมื่อ เขาวัยสูงอายุ
ทั้งทางดานรางกาย จิตใจและดานสังคม
สวนผูสูงอายุนั้นตองปรับตัวและเปดใจยอมรับกับการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งกับตนเองและสิ่งใหมๆ ใน
สังคม โดยแนวทางการดูแลและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ สูคุณภาพชีวิตที่ดี ควรดูแลแบบองครวมทั้งดานรางกาย
จิตใจและสังคมไปพรอมๆ กัน ดวยหลักปฏิบัติ 10 ประการ คือ 1) อาหาร 2) ที่อยูอาศัย 3) การออกกําลังกาย
4) การปองกันอุบัติเหตุ 5) การรักษาสุขภาพ 6) การพักผอน 7) การจัดการอารมณ 8) การสรางอารมณขัน
9) การทํางานอดิเรก และ 10) การปรับตัวใหเขากับ สิ่งแวดลอม เพื่อใหผูสูงอายุมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และเปนหลักชัยของสังคม
คําสําคัญ: การดูแลสุขภาพ; การสงเสริมสุขภาพ; ผูสูงอายุ; คุณภาพชีวิต
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Taking Care and Promting Elderly Health to Have Good Quality of Life
Siriwan Chobtamsakul1

Abstract

N

owadays Thailand is facing to aged society. In the year 2021, Thailand will become
a complete aged society so the elderly must be taken care. This article relates to show
the important of elderly health care and health promotion. How to take care for the elderly
needs to integrate of all sectors. Government must prepare everything to support aged
society such as organize basic public utilities for the elderly. The elderly family has to learn
and understand about health problems, the changing of physical, mental and social of the
elderly.
Likewise the elderly must adapt and open mind for new things in society. How to take care
and promote elderly health must be holistic care, physical mental and social in the same time.
These are 10 principles to do about 1) Food 2) Residence 3) Exercise 4) Accident
prevention 5) Health 6) Relaxing 7) Emotional management 8) Creating humor 9) Hobby and
10) Adaptation the environment in order to have good quality of life and the best core
of society.
Keywords: Health Care; Health Promotion; Elderly; Quality of Life
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บทนํา

สถานการณประชากรโลกกําลังประสบกับการ
เติบโตในจํานวนและสัดสวนของผูสูงอายุที่สูงขึ้นและ
กลายเปนสวนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยาง
มีนัยสําคัญในศตวรรษที่ 21 ทั้งภาคอุตสาหกรรมรวม
ถึงแรงงานและตลาดการเงิน ความตองการสินคาและ
บริการ และการคุมครองทางสังคมตลอดจนโครงสราง
ของครอบครัวและความสัมพันธระหวางกัน (United
Nation, 2015, p. 1) ในปจจุบันประเทศไทยไดให
ความสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ และการดู แ ล
รักษาสวัสดิภาพของประชาชนในประเทศในทุกรูป
แบบ โดยเฉพาะเมือ่ มีการคาดการณวา ในป พ.ศ. 2564
ประเทศไทยจะเปนสังคมผูสูงวัยอยางสมบูรณ คือ มี
สัดสวนประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป รอยละ 10-20 ของ
ประชากรทั้งหมด และในป พ.ศ. 2574 ประเทศไทย
จะกลายเปนสังคมผูสูงวัยระดับสุดยอด (super aged
society) ซึ่งมีสัดสวนประชากรอายุ 60 ป ขึ้นไป
มากกวารอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด (Bureau of
Health Promotion, 2013)
คุณภาพชีวติ ของผูส งู อายุถอื เปนสิง่ ทีต่ อ งสงเสริม
ใหเกิดขึ้นตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง ความ
สําคัญในการวิเคราะหแนวทางการดูแลและสงเสริม
สุขภาพผูส งู อายุสคู ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ เี ปนแนวทางทีส่ าํ คัญ
ในการตอบสนองตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 โดยเฉพาะยุทธศาสตรที่ 1) การ
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 2) การสราง
ความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม และ
3) การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยั่งยืน (Ofﬁce of the National Economics
and Social Development Board, 2016) ประกอบ
กับสภาพสังคมไทยในปจจุบันมีลักษณะเปนครอบครัว
เดี่ยว วิถีชีวิตและคานิยมทางสังคมเปลี่ยนไป สงผลให
ตอผูสูงอายุในหลายดานโดยเฉพาะการอาศัยอยูบาน
ตามลําพัง หรืออาศัยอยูกับครอบครัวที่สมาชิกตอง
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ทํางานนอกบาน การดูแลและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
เพื่อใหสามารถดูแลตัวเองไดลดการพึ่งพิงบุคคลอื่นจึง
เปนเรือ่ งสําคัญ ขณะเดียวการมีสขุ ภาพแข็งแรงสมบูรณ
ยอมสงผลตอคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นดานอืน่ ๆ ของผูส งู อายุ
ดวยทั้งนี้ก็เพื่อใหผูสูงอายุเปนทรัพยากรมนุษยที่ทรง
คุณคายิ่งของประเทศไทยตอไป

แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ

สถานการณและสิ่งแวดลอมที่สงผลตอผูสูงอายุใน
ประเทศไทย
ทามกลางกระแสโลกาภิวัฒน การปรับตัวเพื่อ
ให เ กิ ด ความสามารถในการแข ง ขั น แม จ ะเป น ช ว ง
ที่ประเทศกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุจึงมีสําคัญ เปน
อยางมาก กรอบที่ตองพิจารณา ประกอบดวย การ
เปลี่ยนแปลงในวัยผูสูงอายุ กฎหมาย นโยบายและ
มาตรการที่เกี่ยวของ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรอบรูดานสุขภาพ
การเปลีย่ นแปลงในวัยผูส งู อายุ: การเปลีย่ นแปลง
ในผูสูงอายุ เมื่อเขาสูวัยสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ใน 3 ดานใหญๆ คือ ดานรางกาย ดานจิตใจ และ
ดานสังคม ดังนี้ (Boonnarakorn, 2008; Nunsuphawat, 2008; Sasat, 2008) (1) การเปลี่ยนแปลงทาง
ดานรางกาย ผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ คือ ผม
และขนจะมีจํานวน ลดลงและมีสีจางลง จะเปลี่ยน
จากสีดําเปนสีขาว แหง และรวงงาย ผิวหนังหยอน
ยาน ใบหนาเริ่มเหี่ยวยน สีผิวเปลี่ยนไป ผิวแหง คัน
ตกกระ กระดูกเสื่อม กระดูกพรุน มวลกระดูกลดลง
กระดูกแตกงาย หลังโกง ความวองไว ความแข็งแรง
ของกลามเนื้อลดลง ทําใหรางกายเคลื่อนที่ไดชาลง
ระบบการทํางานภายในรางกายลดสมรรถภาพลง เชน
ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ หัวใจ ปอด ความ
สามารถในการตอตานการติดเชื้อลดลง ฟนผุ ฟนหลุด
ความจําเสื่อม ขี้ลืม ตาพรามัวมองไมชัด หูตึง เปนตน
(2) การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ เปนผลจากการ
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เปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย และสังคม ทําใหจิตใจ
ผูส งู อายุเปลีย่ นแปลงไปดวย ผูส งู อายุสว นใหญยดึ มัน่ ใน
ความคิดของตนเอง เอาแตใจตัวเอง อารมณ แปรปรวน
ใจนอย หงุดหงิด เหงา จูจี้ ขี้บน พูดจาซํ้าๆ (3) การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ภาระหนาที่และบทบาททาง
สังคมลดลง ทําใหผูสูงอายุมีกิจกรรมทางสังคมลดลง
รวมทัง้ บทบาทในครอบครัวดวยจากหัวหนาครอบครัว
เปลี่ยนเปนผูไดรับการดูแล ฐานะการเงินลดลง ตอง
พึ่งพาลูกหลาน ทําใหผูสูงอายุเกิดความเครียด อึดอัด
ทอแทไดงาย
กฎหมาย นโยบาย และมาตรการที่เกี่ยวของกับ
ผูสูงอายุ: มีนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวกับผูสูงอายุ
ในประเทศไทยหลายดาน ประกอบดวย พระราชบัญญัติ
ผูสูงอายุ รัฐธรรมนูญในมาตราตางๆ และแผนผูสูงอายุ
แหงชาติ ดังนี้
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ ประกอบดวย มาตรา
10 และ มาตรา 11 เชน มาตรา 10 ใหสํานักสงเสริม
และพิทักษผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูง
อายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย มีอํานาจหนาที่ดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับการ
คุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนเกี่ยวของ
กั บ ผู  สู ง อายุ และรั บ ผิ ด ชอบในงานธุ ร การและงาน
วิชาการของคณะกรรมการ และใหมอี าํ นาจหนาทีต่ า งๆ
(The Act on the Elderly, 2003) สําหรับ มาตรา
11 ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง การสงเสริม และ
การสนับสนุนในดานตางๆ ดังนี้ 1) การบริการทางการ
แพทยและการสาธารณสุขที่จัดไวโดยใหความสะดวก
และรวดเร็วแกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ 2) การศึกษา
การศาสนา และขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
การดําเนินชีวิต 3) การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพ
ที่เหมาะสม 4) การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวม
ในกิ จ กรรมทางสั ง คม การรวมกลุ  ม ในลั ก ษณะ
เครือขายหรือชุมชน 5) การอํานวยความสะดวกและ

ความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร สถานที่
ยานพาหนะ หรือการบริการสาธารณะอื่น 6) การ
ช ว ยเหลื อ ด า นค า โดยสารยานพาหนะตามความ
เหมาะสม 7) การยกเว น ค า เข า ชมสถานที่ ข องรั ฐ
8) การชวยเหลือผูสูงอายุซึ่งไดรับอันตรายจากการ
ถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง 9) การใหคําแนะนํา
ปรึกษา ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของในทางคดี หรือใน
ทางการแกไขปญหาครอบครัว 10) การจัดที่พักอาศัย
อาหารและเครือ่ งนุง หมใหตามความจําเปนอยางทัว่ ถึง
11) การสงเคราะหเบี้ยยังชีพตามความจําเปนอยางทั่ว
ถึงและเปนธรรม 12) การสงเคราะหในการจัดการศพ
ตามประเพณี และ 13) การอื่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด (The Act on the Elderly, 2003)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 ไดมีบทบัญญัติที่กําหนดหลักการใหความชวย
เหลือผูสูงอายุไว ซึ่งมีมาตราที่เกี่ยวของ คือ มาตรา
30“บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมี
สิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอ
บุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ
ความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได” นอกจากนี้ยังมีมาตรา 40
มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 80 และ มาตรา 84
โดยเฉพาะมาตรา 80 คือ รัฐตองคุมครองและพัฒนา
เด็กและเยาวชน สงเสริมความเสมอภาคของหญิง
และชาย ส ง เสริ ม และพั ฒ นาความเป น ป ก แผ น
ของครอบครัว และความเขมแข็งของชุมชนรัฐตอง
สงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ
และผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได
(National Board of the Elderly, 2015)

ผานการรับรองคุณภาพจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) อยูในกลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร ปที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561)
แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25452564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 ในปจจุบัน
จํานวนผูสูงอายุและสัดสวนผูสูงอายุ (ผูที่มีอายุตั้งแต
60 ป ขึน้ ไป) ของประเทศไทยเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีร่ วดเร็ว
ทําใหโครงสรางประชากรของประเทศไทยกําลังเคลือ่ น
เขาสูระยะที่เรียกวา “ภาวะประชากรผูสูงอายุ (Population Aging)” อั น จะมี ผ ลต อ สภาพทางสั ง คม
สภาวะเศรษฐกิจและการจางงาน ตลอดจนการจัดสรร
ทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมของประเทศอยางตอ
เนื่องในระยะยาวการกําหนดแผนระยะยาวที่เหมาะ
สมและเปนรูปธรรมสําหรับการเปลี่ยนและพัฒนา จึง
เปนทีต่ ระหนักทัง้ ของรัฐและประชาคมตางๆ วามีความ
สําคัญในลําดับตน มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสงเสริมให
ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดวยการดํารงชีวิตอยางมี
คุณคา มีศกั ดิศ์ รี พึง่ ตนเองได และมีหลักประกันทีม่ นั่ คง
2) เพื่อสรางจิตสํานึกใหสังคมไทยตระหนักถึงผูสูงอายุ
ในฐานะบุคคลที่มีประโยชนตอสวนรวม และสงเสริม
ใหคงคุณคาไวใหนานที่สุด 3) เพื่อใหประชากรทุกคน
ตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมการ และมีการ
เตรียมความพรอมเพื่อการเปนผูสูงอายุที่มีคุณภาพ
4) เพื่อใหประชาชน ครอบครัว ชุมชน ทองถิ่น องคกร
ภาครัฐ และเอกชน ตระหนักและมีสวนรวมในภารกิจ
ดานผูสูงอายุ และ 5) เพื่อใหมีกรอบและแนวทาง
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การปฏิบัติงานเกี่ยวกับผูสูงอายุสําหรับทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของอันจะนําไปสูการบูรณาการงานดานผูสูงอายุ
(National Board of the Elderly, 2015)
ทั้งนี้แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545
- 2564) ไดจัดแบงเปน 5 ยุทธศาสตร ประกอบดวย
1) ยุทธศาสตรดา นการเตรียมความพรอมของประชากร
เพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 2) ยุทธศาสตรดานการ
สงเสริมผูส งู อายุ 3) ยุทธศาสตรดา นระบบคุม ครองทาง
สังคมสําหรับผูสูงอายุ 4) ยุทธศาสตรดานการบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุระดับชาติและ
การพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ และ 5) ยุทธศาสตร
ดานการประมวลและพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุ
และการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนผูส งู
อายุแหงชาติ (National Board of the Elderly, 2015)
1. หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการดูแลและสงเสริมสุข
ภาพผูส งู อายุสคู ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ประกอบดวย กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย กระทรวงคมนาคม และกระทรวงตางๆ
2. สถาบันครอบครัว และชุมชน
สถาบันครอบครัวและชุมชนมีสวนสําคัญอยาง
มากที่จะเปนแรงผลักดัน ดูแล สงเสริม และตรวจสอบ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ

ภาพ 1 ปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตามกรอบของกฎหมาย
ผานการรับรองคุณภาพจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) อยูในกลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ: การพัฒนา
เทคโนโลยีดานสารสนเทศ ไดสงผลเกิดความสะดวก
สบายในการเขาถึงขอมูลความรูดานสุขภาพ และ
สามารถบันทึกขอมูลความรูด า นสุขภาพและขอมูลดาน
สุขภาพของตน เพือ่ นํามาบริหารจัดการดานสุขภาพได
ดวยตนเอง ความสะดวกในการติดตอสื่อสารใหเกิด
การแบงปน เผยแพรความรูดานสุขภาพตอกันมากขึ้น
สงผลดีตอการดูแลและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได
ขณะเดียวกัน “ผูส งู อายุ” ยุค Thainand 4.0 ตาม
เปาหมายที่ภาครัฐวางยุทธศาสตรการพัฒนาไวคือ จะ
ตองเปน ผูส งู อายุทมี่ คี วามรูใ นดานการปองกันและการ
ดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องตน สามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารและสือ่ ความรูแ ละสามารถนําเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
เขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตประจําวันได โดย
การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชเพื่อใหเกิดการ
ดูแลสุขภาพของผูสูงอายุในดานตางๆ อาทิ
- Digital Learning เรียนรูข อ มูลเพือ่ สงเสริมการ
ดูแลสุขภาพผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
- EADL หรือ Electronic aids to daily living
อุปกรณชวยอิเล็กทรอนิกสเพื่อการดํารงชีวิต
- ECUs หรือ Environmental control units
เทคโนโลยีการควบคุมสิ่งแวดลอม
- SAFETY เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะ
เกิดขึ้น
- COGNITION รับรูขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนา
ความคิดความจํา
- ADAPTATION เรียนรูเทคโนโลยี เพื่อการปรับ
ตัว (Thailand Press Release, nd.)
ความรอบรูดานสุขภาพ: หรือความฉลาดทาง
สุขภาพ (health literacy) ไดรับการยอมรับวา มี
ส ว นสํ า คั ญ ในการสร า งและพั ฒ นาให ป ระชาชนมี
พฤติกรรมที่ถูกตองในการธํารงไวซึ่งสุขภาพที่ดี โดย
ในการประชุมครั้งที่ 7 องคการอนามัยโลก (World

Health Organization: WHO) ณ กรุงไนโรบีประเทศ
เคนยา มุงเนนความสําคัญตอการพัฒนาองคประกอบ
พืน้ ฐานของความฉลาดทางสุขภาพ (Kaewdamkerng
& Tripechsriurai., 2011, p. 7) โดยมีองคประกอบ
6 ดาน ไดแก (1) การเขาถึงขอมูลสุขภาพและบริการ
สุขภาพ (access) (2) ความรู ความเขาใจ (cognitive)
(3) ทั ก ษะการสื่ อ สาร (communication skill)
(4) ทักษะการตัดสินใจ (decision kill) (5) การรู
เทาทันสือ่ (media literacy) และ (6) การจัดการตนเอง
(self-management) (Kaewdamkerng & Tripechsriurai., 2011, pp. 43-46) ความรอบรูได 3 ระดับคือ
1. ระดับพื้นฐาน (basic/functional literacy)
คือ การมีทักษะพื้นฐานที่เพียงพอในการอานเขียนที่
จะสามารถบรรลุผลสําเร็จในสถานการณตางๆ ในชีวิต
ประจําวันได
2. ระดับสื่อสารหรือปฏิสัมพันธ (communicative/interactive literacy) คือ ทักษะในขั้นที่สูงกวา
การรรับรู เปนทักษะที่ตองรวมทักษะทางสังคมเขาไป
ดวย สามารถที่ ดึงสารสนเทศ และสืบหาสารสนเทศ
ที่มีอยูตามแหลงตางๆ ในรูปแบบที่หลากหลายจาก
การสื่อสารที่แตกตางกันได ทั้งนี้รวมทั้งตองสามารถ
ประยุกตใชสารสนเทศใหมๆ ในสถานการณที่แตกตาง
จากเดิมได
3. ระดับการคิดวิเคราะหหรือการมีวิจารณญาณ
(critical literacy) เปนขั้นที่มีทักษะสูงขึ้นในการ
วิเคราะหและนํามารวมเขากับการมีทักษะทางสังคม
โดยสามารถประยุกตใช แยกแยะวิเคราะหสารสนเทศ
นําไปควบคุมสถานการณ เหตุการณตางๆ ในชีวิต
ประจําวันได (Nutbeam, 2000, pp. 263-264)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของจะพบวา
การสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ แบงออกไดเปน
4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคม และดาน
สิ่งแวดลอม สอดคลองกับทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
ของ Flanagan (1978) ไดสรางตัววัดที่ครอบคลุมถึง

ผานการรับรองคุณภาพจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) อยูในกลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร ปที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561)
15 องคประกอบเกีย่ วกับดานคุณภาพชีวติ ซึง่ ประกอบ
อยูใน 5 ขอบเขต ประกอบดวย 1) ดานความสุขทาง
กายภาพและทางวัตถุ คือ ความมั่นคงทางการเงินและ
สุขภาพความปลอดภัยสวนบุคคล 2) ดานความสัมพันธ
กับผูอื่น คือ ความสัมพันธกับคูสมรส มีและเลี้ยงลูก
ความสัมพันธกับพอแมพี่นองหรือญาติอื่นๆ และความ
สัมพันธกับเพื่อน 3) ดานกิจกรรมทางสังคมและชุมชน
คือ กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการชวยเหลือหรือใหกําลัง
ใจผูอื่น และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับรัฐบาลทองถิ่นและ
รัฐบาลแหงชาติ 4) ดานการพัฒนาสวนบุคคลและการ
บรรลุผล คือ การพัฒนาทางปญญา ความเขาใจและ
การวางแผนสวนบุคคล บทบาทการทํางาน และความ
คิ ด สร า งสรรค แ ละการแสดงออกส ว นบุ ค คล และ
5) ดานการพักผอนหยอนใจ คือ การติดตอทางสังคม
กิจกรรมสันทนาการทีเ่ ราใจและสังเกตการณ กิจกรรม
สันทนาการที่ใชงานและมีสวนรวม (Flanagan, 1978,
pp. 138-147)

การวิเคราะห

กอนที่จะนําเสนอแนวทางในการการดูแลและสง
เสริมสุขภาพผูสูงอายุสูคุณภาพชีวิตที่ดี ผูเขียนจะนํา
เสนอถึงสาหตุที่มีของปญหาพรอมทั้งขอเสนอแนะใน
การแกไข ในลําดับตอไป
สาเหตุปญหาในการดูแลและสงเสริมสุขภาพผูสูง
อายุในปจจุบัน
ความไมทั่วถึงและการกระจุกตัวของกฎหมาย
นโยบาย และมาตรการบางอยาง ทําใหกลุมผูสูงอายุ
มีความสามารถในการเขาถึงสิ่งเหลานี้แตกตางกัน
นโยบายและมาตรการบางอยางนัน้ ไมสามารถสงผลได
อยางเปนรูปธรรม อีกทั้งการที่มีหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับผูสูงอายุทั้งภาครัฐและเอกชนที่กระจัดกระจาย
ทํ า ให น โยบายบางอย า งทั บ ซ อ น การวางแผนการ
ทํางานอาจไมสามารถบูรณาการไดอยางครบวงจรจึง
ทําใหไมสามารถตอบสนองตอความตองการของผูสูง
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อายุไดอยางมีประสิทธิภาพ ยกตัวอยางหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวง
คมนาคม ซึ่ง Tanvatanakul (2000) กลาววาเปน
ปญหาระดับมหภาคที่เกี่ยวของกับ การศึกษา การ
บริหารจัดการ สังคม และกฎหมาย หากการดูแลและ
ส ง เสริ ม สุ ข ภาพผู  สู ง อายุ สู  คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ก าร
พิจารณาอยางเปนระบบและบูรณาการแผนการทํางาน
และมีการประสานงานรวมกันระหวางหนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของรวมถึงสถาบันที่มีความสําคัญกับผูสูงอายุ
คือสถาบันครอบครัว ยอมสงผลดีตอ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของผูสูงอายุอยางยั่งยืน (Tanvatanakul,
2000, p. 16)
แนวทางการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
แบงออกไดเปน 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานจิตใจ ดาน
สังคม และดานสิ่งแวดลอม มีรายละเอียด ดังนี้
1. สําหรับดานรางกายมีงานวิจัยพบวา สภาพ
รางกายของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครที่เปนปญหา
5 อันดับแรกไดแก ตาพรามัว การเคี้ยวอาหารลําบาก
ความจําเสื่อม รางกายเคลื่อนไหวไดชากวาปกติ และ
หูตงึ นอกจากนัน้ รอยละ 78.9 ยังมีโรคประจําตัว ไดแก
ความดันโลหิตกระดูกไขขอเสือ่ ม เบาหวาน โรคตา และ
โรคหัวใจ เนื่องจากสภาพรางกายที่เสื่อมถอยลงและ
โรคภัยไขเจ็บที่มีมากขึ้น การเดินขึ้นลงบันไดจึงทําให
ลําบากขึ้น ซึ่งอาจสรุปไดวา ผูสูงอายุยิ่งอายุมากขึ้นจะ
เกิดภาวะเสีย่ งตอปญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตตาม
การเปลีย่ นแปลงของอายุทมี่ ากขึน้ (Kruavanichkit et
al., 2012, p. 123) ทัง้ นีด้ า นรางกาย แบงออกเปนดาน
อาหาร การออกกําลังกาย และการปฏิบัติตนที่เหมาะ
สมกับผูสูงอายุเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไปไดโดยมี
รายละเอียดคือ
1.1 ดานอาหารคือทานอาหารตรงเวลาและ
ใหครบทั้ง 5 หมู โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่ไมเปนผลดีตอ
ผูสูงอายุโดยทั่วไปคืออาหารที่มีไขมันสูง รสจัด เค็มจัด
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หวานจัด นํ้าอัดลม นํ้าหวาน และสิ่งเสพติด รวมถึง
แอลกอฮอลตางๆ ทั้งนี้ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวควร
ระวังอาหารที่แพทยสั่งหาม
1.2 ดานการออกกําลังกาย ในการออกกําลัง
กายทุกครั้งควรใชเวลาประมาณ 20-40 นาที โดยแบง
เปนการอบอุน รางกาย 5-10 นาที ออกกําลังกาย 10-20
นาที ผอนคลาย 5-10 นาที ไมควรออกกําลังกายเกิน
40 นาทีตอครั้งและควรออกกําลังกายอยาสมํ่าเสมอ
3-5 ครั้งตอสัปดาห และควรคํานึงถึงโรคประจําตัว
งดออกกําลังกายในขณะทีม่ ไี ข ออนเพลีย และไมสบาย
ซึ่งชนิดของการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ
คือการเดิน กายบริหาร รํามวยจีน และโยคะ
1.3 การปฏิบัติตนอยางเหมาะสม เชนการ
รักษาสุขภาพของตนเองอยูเสมอ พักผอนใหเพียงพอ
งดสิ่งตองหาม สังเกตการณเปลี่ยนแปลงของรางกาย
รักษาความสะอาด ขับถายของเสียเปนประจําและ
ที่ สํ า คั ญ ต อ งตรวจสุ ข ภาพประจํ า ป อ ย า งสมํ่ า เสมอ
(Siripanich, 2006)
2. ดานจิตใจ เปนไปตามยุทธศาสตรที่ 1 การเสริม
สรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย โดยมีเปาหมาย
และตั ว ชี้ วั ด ที่ ส อดคล อ งกั บ ผู  สู ง อายุ คื อ ผู  สู ง อายุ
ตองมีงานทําและรายไดที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
ผูส งู อายุ และมีการทํางานของผูส งู อายุ (อายุ 60-69 ป)
เพิม่ ขึน้ อีกทัง้ ยังมีเปาหมายใหคนไทยในกลุม ประชากร
อายุ 15-79 ปมีภาวะนํ้าหนักเกินลดลงมีสุขภาวะที่
ดีขนึ้ ซึง่ ในกลุม ประชากรนีร้ วมถึงชวงอายุของผูส งู อายุ
ดวย กลาวคือ ผูสูงอายุควรมีการจัดการดานอารมณ
ตองมีความสุขอยูกับปจจุบัน ทําจิตใจใหราเริง แจมใส
อยูเสมอ พยายามอยูในที่ที่สงบ สะอาด หลีกเลี่ยงการ
โตเถียงเพือ่ ลดอารมณเครียด ทําจิตใจใหผอ งใสใจกวาง
และรับฟงความคิดเห็นของผูอ นื่ ฝกปฏิบตั จิ ติ ใจใหเปน
คนดี มีเมตตา เห็นอกเห็นใจผูอื่นและใหอภัย และที่
สําคัญคือมีธรรมะประจําใจ หมัน่ เจริญสติสมาธิภาวนา
เจริญทางปญญา และฝกการเปนผูให รวมถึงการ

มองโลกในแงดี จึงจะทําใหสงผลดีตอคุณภาพชีวิตของ
ผูส งู อายุทมี่ ปี ระสิทธิภาพสูง (Ofﬁce of the National
Economics and Social Development Board,
2016, pp. 65-66)
3. ดานสังคมพบวาผูสูงอายุในประเทศไทย มี
การทํางานที่มีความแตกตางกัน และยังมีสวนชวย
ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศอยางตอเนื่อง สํา
นักงานสถิติแหงชาติไดจัดทําการสํารวจประชากรสูง
อายุมาแลว 5 ครั้ง โดยครั้งแรกดําเนินการ สํารวจในป
2537 ตอมาในป 2545, 2550, 2554, 2557 ผลจาก
การสํารวจที่ผานมา พบวา ประเทศไทยมีจํานวนและ
สัดสวนของผูสูงอายุเพิ่มขึ้นรวดเร็ว โดยป 2537 มี
ผูสูงอายุคิดเปนรอยละ 6.8 ของประชากรในประเทศ
ประชากรทั้งประเทศ ในป 2545, 2550, 2554 และ
2557 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 9.4, 10.7, 12.2 และ 14.9
ตามลําดับ และป 2560 เปนการสํารวจประชากรสูง
อายุครั้งที่ 6 มีอัตราผูสูงอายุเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 16.7
(National Statistical Ofﬁce Thailand, 2017, p. 1)
ดังนั้นการปรับตัว ของผูสูงอายุใหเขากับสังคมตอง
สร า งให เ กิ ด การยอมรั บ บทบาทและสถานภาพที่
เปลี่ยนแปลงได กลาวคือ ผูสูงอายุควรอยูกับลูกหลาน
อยางมีศกั ดิศ์ รี โอนออนผอนปรน ตามสถานการณและ
รูปแบบการดําเนินชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปและตองสราง
ความสัมพันธที่ดีใหกับลูกหลานเพื่อเปนรมโพธิ์รมไทร
ของครอบครัว ทั้งนี้ การเขาสังคมจะมากขึ้น สงผลให
คุณคาในตัวเองเพิ่มขึ้น (Carolyn & Diane, 2004)
อีกทัง้ ผูส งู อายุควรพอใจและยอมรับความเปนจริงเรือ่ ง
ของ การเกิด แก เจ็บตาย และความเปนสัจธรรมของ
ชีวิตสิ่งใดๆ ยอมมีอาการเสื่อมเปนเรื่องธรรมดา และ
ที่สําคัญควรมีโลกในแงดีมองหนทางที่จะทําใหชีวิตมี
ความสุขดวยการเขาสังคม ไมหมกมุนเพียงคนเดียว
การเขาสังคมจะชวยใหผูสูงอายุตระหนักถึงคุณคาที่
มีอยูในตนเองมากขึ้น อยางไรก็ตามในดานสังคมนั้น
ครอบครัวถือวาเปนผูสนับสนุนหลักในดานนี้ใหกับ

ผานการรับรองคุณภาพจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) อยูในกลุมที่ 1 สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร ปที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561)
ผู  สู ง อายุ เพราะการเข า ร ว มกิ จ กรรมในครอบครั ว
และสัมพันธภาพในครอบครัวเพราะวาครอบครัวที่มี
ความสุขและมั่นคง จะสงตอการปฏิบัติตนทําใหสังคม
รอบขางมีความสุขและความมัน่ คงไปดวย (Namanee,
2016; Pothinam et al., 2009)
4. ดานสิ่งแวดลอม เชน ดานที่อยูอาศัย มีการ
ศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบที่สําคัญ คือ “สิ่งอํานวย
ความสะดวกในการเดินและเสริมสุขภาพ” ผูสูงอายุ
มีความตองการอุปกรณชว ยทํากายบริหารและกายภาพ
บําบัด เนื่องจากการเคลื่อนไหวไมสะดวก ภายในที่พัก
จึงตองมีราวจับ เพื่อพยุงตัวไมใหลม อยูอาศัยตองมี
ประตูกวางพอที่สามารถนํารถเข็นผานเขาออกได ตอง
เปนบานชัน้ เดียว และภายในบานไมมรี ะดับพืน้ ทีซ่ งึ่ อาจ
ทําใหสะดุด ดังที่ Murphy et al. (2002) และควรมี
สภาพแวดลอมทางกายภาพทีโ่ ลง บรรยากาศดี มีความ
ปลอดภัยทั้งดานอาชีว อนามัยและการดําเนินชีวิต คือ
มีลานกวางใหสามารถทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น มีตนไม
สีเขียว เลี้ยงสัตว จัดสวนจัดบานใหนาอยูมีพื้นที่พัก
ผอนที่รมรื่น สวยงาม และปลอดภัยเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ

บทสรุป

การเตรี ย มความพร อ มในด า นการดู แ ลและ
สงเสริมสุขภาพผูส งู อายุทงั้ ในดานรางกาย จิตใจ สังคม
และสิ่งแวดลอมนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ
มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในอนาคตเมื่อมีการ
คาดการณวาในป พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะกลาย
เปนสังคมผูส งู วัยระดับสุดยอด (super aged society)
ซึ่งมีสัดสวนประชากรอายุ 60 ป ขึ้นไป มากกวา
รอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด (Bureau of Health
Promotion, 2013) ไดแก
1. อาหาร โดยผูสูงอายุควรบริโภคอาหารใหครบ
ทั้ง 5 หมู มีความหลากหลาย ตามหลักโภชนาการ
2. ทีอ่ ยูอ าศัย โดยผูส งู อายุควรอยูใ นบริเวณทีไ่ มมี
มลภาวะตางๆ เชน อากาศ และเสียง มีอากาศถายเท
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สะดวก เปนระเบียบเรียบรอย
3. การออกกําลังกาย โดยผูสูงอายุควรเลือกออก
กําลังกายแบบแอโรบิกทีเ่ หมาะสม สมํา่ เสมออยางนอย
สัปดาหละ 3 วันๆ ละประมาณ 20-40 นาที
4. การป อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ โดยผู  สู ง อายุ ค วร
ระมัดระวังเรื่องการพลัดตกหกลมทั้งในและนอกบาน
5. การรั ก ษาสุ ข ภาพ โดยผู  สู ง อายุ ค วรตรวจ
สุขภาพประจําป สรางปจจัยเสริม เชน การออกกําลัง
กาย การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ การ
พักผอนที่เพียงพอ และลดปจจัยเสี่ยง เชนความเครียด
6. การพักผอน โดยผูส งู อายุควรมีเวลาในการนอน
หลับอยางนอยวันละ 6–8 ชั่วโมง
7. การจัดการอารมณ โดยผูส งู อายุควรมีความสุข
กับปจจุบัน ทําจิตใจใหราเริงแจมใสอยูเสมอ
8. การสรางอารมณขนั โดยผูส งู อายุควรมีอารมณ
ขัน หัวเราะ ยิ้มแยมแจมใส
9. การทํางานอดิเรก โดยผูสูงอายุควรหางาน
อดิเรกทําเพื่อไมใหมีเวลาวางมากนัก
10. การปรับตัวใหเขากับสิง่ แวดลอม โดยผูส งู อายุ
ควรอยูกับธรรมชาติ ไมอยูในสิ่งแวดลอมที่แออัด
11. สร า งจิ ต สํ า นึ ก ให ค นในสั ง คมตระหนั ก ถึ ง
คุณคาและศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ

ขอเสนอแนะ

1. รั ฐ ควรส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ผู  สู ง อายุ มี ที่ อ ยู 
อาศั ย และสภาพแวดล อ มที่ เ หมาะสม โดยองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนแกนนําในการดําเนินงาน
2. องคกรภาครัฐและเอกชนควรมีสว นรวมในการ
ดูแลผูสูงอายุและปฏิบัติงานอยางประสานสอดคลอง
โดยการสรางสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานใหเอื้อตอการ
ใชชีวิตของผูสูงอายุ
3. รัฐควรจัดระบบบริการสุขภาพเชิงรุกใหเอือ้ ตอ
การบริการผูสูงอายุใหเขาถึงการบริการอยางเทาเทียม
กันสะดวกและรวดเร็ว
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4. ส ง เสริ ม สถาบั น ครอบครั ว ให เ ข ม แข็ ง และ
พัฒนาเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ า น
(อสม.) ในชุมชนในการทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุอยางตอเนื่องและยั่งยืน
5. พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในระยะยาว ใน
ทุกมิตทิ งั้ การดูแลดานสุขภาพ ดานชีวติ ประจําวัน ดาน

สังคมและการเงิน
6. สรางจิตสํานึกใหคนในสังคมตระหนักถึงคุณคา
และศักดิ์ศรีของผูสูงอายุเพื่อเกิดความภาคภูมิใจให
ผูส งู อายุมคี วามมัน่ ใจในตนเอง สรางความผูกพันภายใน
สถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม
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