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บทคัดย่อ 
 การดูแลผู้สูงอายุที่ประสบกับภาวะทุพพลภาพ เป็นปัญหาที่ส าคัญยิ่งของสังคมไทยในปัจจุบัน การวิจัย
เชิงคุณภาพครั้งนี้ มุ่งศึกษาสถานการณ์สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพใน 2 ชุมชน โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง กับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพในครอบครัวของชุมชน
ต าบลท่าไม้ อ าเภอท่ามะกา และ ต าบลจรเข้เผือก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ต าบลละ 12 ราย  
รวม 24 ราย และสนทนากลุ่ม แบบกึ่งมีโครงสร้างค าถาม กับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะทุพพลภาพในชุมชน รวม 2 กลุ่ม อันได้แก่ ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ อบต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และกลุ่ม 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(อผส.) ซ่ึงปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว 

ผลการศึกษา พบว่า แนวโน้มผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพในชุมชน มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น โดยสาเหตุมา
จากการมีโรคประจ าตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน ฯลฯ การเสื่อมโทรมตามวัย 
เช่น หูตึง กระดูกเสื่อม ฯลฯ และการประสบอุบัติเหตุ เช่น รถชน หกล้ม ฯลฯ ท าให้ต่อมาเกิดภาวะทุพพลภาพ
ในระยะยาว  ส่วนประเด็นการดูแลผู้สูงอายุที่พิการและทุพพลภาพนั้น มีการดูแลโดยตนเอง โดยครอบครัวและ
ญาติพ่ีน้อง รวมทั้งโดยชุมชน อันได้แก่ กลุ่มเพ่ือนบ้าน และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ซึ่งให้การดูแลเป็นอย่างดี   

 ผู้ที่เกี่ยวข้องและภาครัฐควรให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน ให้เห็นความส าคัญใน
การดูแลสุขภาพตนเอง ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงการเข้าสู่วัยชรา การหาแนวทางป้องกันปัญหาการหกล้ม และ
ภาวะทุพพลภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว ควรจัดสวัสดิการเพ่ิมขึ้นเพ่ือช่วยเหลือบางกรณี 
เช่น จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตของผู้มีภาวะทุพพลภาพระยะยาว เช่น รถเข็น ที่นอน
ลม ฯลฯ สนับสนุนการเดินทางมาพบแพทย์ และเพ่ิมเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ ตลอดจน
สนับสนุนการให้ความรู้แก่คนในครอบครัว อสม. อผส.ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  
 
ค าส าคัญ : ผู้สูงอายุ, ทุพพลภาพ, ภาวะสุขภาพ, การดูแลผู้สูงอายุทุพพลภาพระยะยาว, ชุมชน 
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Abstract 

Care for the elderly with disabilities has become a serious issue of concern in 
contemporary Thai society. This qualitative research aims to study the health situation of 
and health care for the elderly with disabilities in two Thai communities by means of 
semi-structured, In-depth interviews with twelve family caregivers, in Tha Mai sub-district 
of Tha-Maka District, and twelve in Jorake-Puak sub -district of Dan Makham Tia District, 
Kanchanaburi Province, Thailand, a total of 24 cases in all. Two focus group discussions 
with community leaders, local organization administration staff, public health officials, 
village health volunteers (VHVs), and Care-for-the-Elderly-at-Home volunteers in these 
areas were conducted using semi-structured questions. 

The findings show that there is an increasing trend towards elderly people in these 
communities possessing some form of disability due to chronic diseases such as high 
blood pressure, cholesterol, heart disease, diabetes etc.; as well as age-related afflictions 
such as hearing loss, stroke, osteoarthritis etc. Accidents and falls also contribute to long-
term disabilities in the elderly. With regard to health care for the disabled elderly, 
different levels of care were identified, namely, self-care; care by family members; and by 
societal members including neighbors, volunteers, and relevant local authorities.  

Health care staff and relevant agencies should disseminate knowledge about and 
raise awareness of the importance of self-care throughout one’s life; accident and 
disability prevention advice should be made available, particularly to those who suffer 
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from chronic disease. The provision of additional assistance is recommended in specific 
long-term cases, especially support equipment that facilitates daily life activities such as 
wheelchairs, air mattresses etc. Transport facilities should be made available as required 
so that the elderly with disabilities may access health care services more conveniently, 
and an increase in the old age benefit is sorely overdue. Finally, health care knowledge 
must be promoted and maintained for family members, VHV, and the Care-for-the-Elderly-
at-Home volunteers. 
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บทน า 
จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร

ของประเทศไทยที่มีประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นมาก 
เนื่องมาจากเทคโนโลยีทางการแพทย์และการ
สาธารณสุขมีความทันสมัยและเจริญก้าวหน้าขึ้น 
ท าให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น มีอายุขัย
เฉลี่ยยืนยาวขึ้นกว่าในอดีต ส่งผลกระทบต่อการ
ให้บริการสุขภาพ และงบประมาณในการดูแลรักษา 
เนื่องจากวัยสูงอายุ เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสภาพจิตใจ ซึ่ง
เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมถอยตาม
ธรรมชาติ และตามวัยร่างกายทรุดโทรมลง ความ
ต้านทานต่อโรคลดลงท าให้มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามา
เบียดเบียน โดย เฉพาะโรคเรื้อรังต่างๆ ส่งผลให้
ความชุกของการเกิดโรคเพ่ิมมากขึ้นและเกิดภาวะ
ทุพพลภาพสูงขึ้นการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบ กับ
ภาวะทุพพลภาพเป็นปัญหาที่ ส าคัญยิ่ ง ขอ ง
สังคมไทยในปัจจุบันจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร
สูงอายุ(ผู้ที่มีอายุ 60ปี ขึ้นไป) ซึ่งทางองค์การ
อนามัยโลก (WHO, 1980) ให้ค าจ ากัดความของค า
ว่า“ภาวะทุพพลภาพ” หมายถึง ความจ ากัด หรือ
สูญเสียความสามารถในการประกอบกิจต่างๆ  ที่
ควรจะกระท าได้เป็นปกติ  อันเป็นผลที่เกิดตาม มา
จากภาวะบกพร่อง เช่น แขนขาอ่อนแรงท าให้
แต่งตัวเองไม่ได้ ใช้ห้องสุขาเองไม่ได้ หรืออาจกล่าว
ได้ว่า ภาวะทุพพลภาพ คือการสูญเสียอวัยวะหรือ
สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกาย 
หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนไม่สามารถ
ท างานได้ ท าให้เกิดภาวะด้อยโอกาส  หรือหย่อน
ก าลังความสามารถที่จะประกอบการงานตามปกติ

ได้ ส่วนประเด็นภาวะทุพพลภาพระยะยาว คือการ
มีสภาพความเจ็บป่วย หรือความบกพร่องทาง
สุขภาพที่เกิดขึ้นยาวนานกว่าหกเดือน และท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติกิจอันเป็นปกติได้ ต้องพ่ึงพิงผู้ อ่ืน
(คณะกรรมการการแพทย์, 2553) การวิจัยที่ผ่านมา
หลายกรณี ชี้ให้เห็นว่า การที่ประชากรมีอายุยืน
ยาวขึ้น ไม่ได้หมาย ความว่าภาวะสุขภาพจะดีขึ้น 
ด้านสุขภาพกายผู้สูงอายุต้องเผชิญกับปัญหาการ
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพ่ิมขึ้น และกลับต้องไปอยู่
ในภาวะทุพพลภาพ ช่วยตัวเองไม่ได้ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน (สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 
และไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล, 2542) นอกจากนี้ โรค
เรื้อรังหรือกลุ่มอาการที่เป็นปัญหาสุขภาพของ
ผู้สูงอายุที่ส าคัญได้แก่กลุ่ม โรคข้อและกระดูก กลุ่ม
โรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มโรคทางเดินหายใจ
(สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 2549) เป็นต้น 

ภาวะทุพพลภาพ เป็นปัญหาส าคัญใน
ประชากรสูงอายุไทย จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า 
ผู้สูงอายุทุก 1 ใน 4 คนจะมีภาวะทุพพลภาพ โดยที่
ร้อยละ 76 เป็นผู้มีภาวะทุพพลภาพระยะยาว และ
ร้อยละ 1.8  หรือประมาณ 100 ,000 คน มีภาวะ
ทุพพลภาพระดับรุนแรง ปัญหาทุพพลภาพของ
ผู้สูงอายุจะส่งผลให้เกิดปัญหาการเข้าถึงระบบริการ
ทางสุขภาพ และมีการใช้ทรัพยากรต่างๆในอัตราที่
สูง สาเหตุของภาวะทุพพลภาพระยะยาวที่ส าคัญ
เกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุ โรคเรื้อรัง (โดยเฉพาะโรค
หลอดเลือดสมอง) ภาวะบกพร่องทางกายภาพต่าง ๆ   
ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ และประเด็นที่ส าคัญ
ยิ่ง คือ อายุที่มากขึ้น การอ่านหนังสือไม่ได้ และ
ความยากจน (สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล, 2539) 
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การที่จะศึกษาผู้สูงอายุให้ครอบคลุมและ
ละ เ อียดมากขึ้ น  นั กวิ ช าการ  นั ก วิ จั ย  และ 
นักพัฒนา ได้แบ่งผู้สูงอายุออกเป็น สามวัย และ 
สามกลุ่ม สามวัย อันได้แก่  “วัยต้น” 60-69 ปี  
“วัยกลาง” 70-79 ปี และ “วัยปลาย” 80 ปี ขึ้นไป 
(ชาย โพธิสิตา และสุชาดา ทวีสิทธิ์, 2552) นอกจากนี้ 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการวางแผนการศึกษา 
การให้ความรู้อย่างถูกวิธี และการดูแลผู้สูงอายุ จึง
จั ด กลุ่ ม ผู้ สู ง อ า ยุ ที มี ค ว ามหล ากหล ายจ าก
นักวิชาการหลายส านักไว้  แล้วรวมเป็นหนึ่งเดียว
โดยยังคงลักษณะเฉพาะที่แต่ละงานบริการต้องการ 
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ยุ่งยากและใช้เป็นแนวทาง
เดียวกัน ซึ่งการแบ่งผู้สูงอายุออกเป็นสามกลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 “ผู้สูงอายุติดสังคม” คือ ผู้สูงอายุ
ทั่วไปที่ยังดูแลตัวเองและยังช่วยตัวเองได้ สามารถ
ออกนอกบ้านได้   กลุ่มที่ 2 “ผู้สูงอายุติดบ้าน” 
ดูแลตัวเองได้บ้าง แต่ไปไหนไม่ไหวแล้ว และกลุ่มที่ 
3 “ผู้สูงอายุติดเตียง” คือดูแลตัวเองไม่ได้เลย ต้อง
น อ น อ ยู่ บ น เ ตี ย ง ต ล อ ด เ ว ล า  (ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2548) 

จากผลการศึกษาผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้น
ไป จ านวน 19,372 คนในโครงการภาวะทุพพล
ภาพและปัจจัยเสี่ ยงของภาวะทุพพลภาพใน
ประชากรสูงอายุไทยพบว่า ความชุกของภาวะ
ทุพพลภาพในด้านความจ ากัดในการท ากิจวัตร
พ้ืนฐานประจ าวัน ร้อยละ 5.5  ขณะที่ผู้สูงอายุ
มากกว่าครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 56.3  มีความจ ากัด

ในการท างานบ้าน และผู้สูงอายุ ร้อยละ 24.8 กลั้น
ปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยผู้สูงอายุหญิง มี
ความชุกของภาวะทุพพลภาพทุกประเภทสูงกว่า
ผู้สูงอายุชาย นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้สูงอายุยิ่งมีอายุ
เพ่ิมสูงขึ้น โอกาสที่จะเกิดภาวะทุพพลภาพเพ่ิม
สูงขึ้นตามไปด้วย และผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท มี
ความเสี่ยงต่อภาวะทุพพลภาพมากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่
ในเขตเมือง และผู้มีรายได้น้อย มีความเสี่ยงต่อ
ภาวะทุพพลภาพมากว่า ผู้มีรายได้มาก(อุทัยทิพย์ 
รักจรรยาบรรณ และคณะ, 2552)   

การวิจัยนี้ สถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะทุพพลภาพ: กรณีศึกษา อ าเภอท่ามะกา  
และ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จึง
เป็นการมุ่งเน้นศึกษาผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะ
ทุพพลภาพหรือพิการ ทางด้านร่างกาย จนไม่
สามารถท างานได้ ทั้ในสังคมกึ่งเมืองและชนบท 

ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลประเทศไทย ปี พ.ศ. 
2555 (Thailand Information Center, 2555) 
เกี่ยวกับสถานการณ์จ านวนผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่
พิการ ทุพพลภาพในชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า 
การแบ่งเขตการปกครองในจังหวัดกาญจนบุรี 
ประกอบด้วย 13 อ าเภอ 95 ต าบล และ 875 
หมู่บ้าน มีผู้สูงอายุจ านวน 64,459 คนจากจ านวน
ประชากรทั้งหมด 625,809 คน ในจ านวนนี้ แบ่งเป็น
ผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง 18,455 คน ผู้สูงอายุที่ช่วย
ตนเองไม่ได้ 1,223 คน และมีผู้ทุพพลภาพ/พิการ 
5, 896 คน ดังแผนภาพที่ 1 
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การศึกษาครั้ งนี้   เป็นการศึกษาแบบ

เจาะจง ใน 2 พื้นที่ ของจังหวัดกาญจนบุรี คือ  
 1. ต าบลท่าไม้ อ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นพ้ืนที่กึ่งเมืองอยู่ในความดูแลของ
เทศบาลต าบลท่าไม้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพสต.) 1 แห่ง ได้แก่ รพสต.กระต่ายเต้น 
ประชาชนในพ้ืนที่มีอาชีพที่หลากหลาย เนื่องจาก
บางส่วนของพ้ืนที่อยู่ติดกับถนนใหญ่ อาชีพรับจ้าง 
ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย อุตสาหกรรมขนาดเล็ก อาชีพ
เกษตรกรปลูกผัก ปลูกอ้อย พืชผักสวนครัวและ
รับจ้างทั่วไป ในต าบลมีจ านวนประชากร 10,432 
คน มีจ านวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น  1,084 คน ผู้สูงอายุที่
ติดเตียงหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จ านวน 

16 คน และมีผู้ที่พิการ 85 คน (ศูนย์ข้อมูลประเทศ
ไทย, 2555)  

2. ต าบลจรเข้เผือก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย  
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นชุมชนชนบทที่ส่วนใหญ่ท า
การเกษตรปลูกอ้อย  เนื่องจากลักษณะพ้ืนที่ที่กว้าง 
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพสต. ) 
ทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ รพสต. ท่าโป่ง  รพสต.บ้าน
ทรายทอง  และรพสต.หนองหญ้าปล้อง ตั้งอยู่ใน 3 
ชุมชน มีผู้สูงอายุรวมกัน ประมาณ 1,031 คน 
ประกอบด้วย ชุมชนท่าโป่ง หมู่ 1, 2, 3, 11 และ 
หมู่ 10 มีจ านวนผู้สูงอายุ  400 กว่าคน  ชุมชน
ทรายทอง มี 7 หมู่ 12, 9, 5, 6, 4 และ 3 จ านวน
ผู้สูงอายุ  400 กว่าคน  ชุมชนหนองหญ้าปล้อง มี 3
หมู่ คือ 7, 8 และ 9 จ านวนผู้สูงอายุ 231 คน 

http://thailand.kapook.com/
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แนวโน้มของผู้สูงอายุในแต่ละพ้ืนที่ ส่วน
ใหญ่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรค
ซึมเศร้า แต่ละหมู่บ้านมีจ านวนผู้ป่วยเฉลี่ย 100 คน
ขึ้น ไป ในกลุ่มนี้ มีผู้สูงอายุที่ติดสังคม ผู้สูงอายุที่พอ
ช่วยเหลือตนเองได้ และผู้สูงอายุติดเตียงคือ มีภาวะ
ทุพพลภาพ  แต่จ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ
หรือเรียกว่า กลุ่มติดเตียงมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น
เรื่อยๆ เมื่ อเทียบสัดส่วนจะเห็นว่า ต าบลนี้ มี
ประชากรทั้งหมด 12,589 คน มีจ านวนผู้สูงอายุ 
1,084 คน ผู้พิการ/ทุพพลภาพ 85 คน ผู้สูงอายุติด
เตียง 16 คน คิดเป็นร้อยละ 1.48  ส่วนใหญ่ที่ช่วยเหลือ 

ตัวเองไม่ได้ มีสาเหตุมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรค
ประจ าตัว คือความดันโลหิตสูง เป็นไข้สูงรักษาไม่ทัน 
บางรายหกล้มท าให้กระดูกที่ก้นกบ/สะโพกช ารุด
เดินไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่จะมีผู้ดูแลอยู่ที่บ้าน ซึ่งอาจ
เป็นสามี/ภรรยา /ญาติ /ลูกหลาน และบางราย อสม.
ที่รับผิดชอบอยู่ในพ้ืนที่เป็นผู้ดูแล จากการสนทนา
กลุ่มพบว่า ในอนาคจะมีผู้สูงอายุที่ติดเตียงหรือมี
ภาวะทุพพลภาพเพ่ิมมากขึ้น เป็นเรื่องที่ อบต. และ 
รพสต. พยายามที่จะหาทางป้องกันในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือไม่ให้เกิดรายใหม่เพิ่มขึ้นมากเกินไป 
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จ านวนผู้สูงที่มีภาวะติดเตียง ในต าบลท่า
ไม้  อ าเภอท่ามะกา มีจ านวน 16 คน แบ่งเป็นเพศ
ชาย 7 คน เพศหญิง 9 คน เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า 
มีอายุ 50-59 ปี 2 คน อายุ 60-69 ปี 6 คน อายุ 

70-79 ปี 7 คน และอายุ 80 ปี ขึ้นไป  1 คน ส่วน
ในต าบลจรเข้เผือก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย  มี
จ านวนทั้งสิ้น 10 คน แบ่งเป็นเพศชาย 3 คน และ
เพศหญิง 7 คน  เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า มีอายุ 
50-59 ปี 3 คน อายุ 60-69 ปี  2 คน อายุ 70-79 
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ปี 3 คนและ 80 ปีขึ้นไป 2 คน แสดงให้เห็นว่า การ
ที่มีปัญหาภาวะสุขภาพ จนต้องนอนติดเตียงสามารถ
เกิดได้ในกลุ่มก่อนวัยสูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่ม 50-59 
ปี และโอกาสที่จะเกิดในเพศหญิงหรือชายมีพอ ๆ กัน 

และจากข้อมูลพบว่า พ้ืนที่ในเขตกึ่งเมืองจะเกิดใน
เพศชายมากว่าเพศหญิง แต่ในเขตชนบทเกิดในเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย 
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การศึกษาครั้งนี้แบ่งระดับของภาวะทุพพล

ภาพออกเป็น 3 ระดับตามความรุนแรง (สุทธิชัย   
จิตะพันธ์กุล, 2539) กล่าวคือ 

ระดับที่ 1 ทุพพลภาพระดับรุนแรงมาก 
คือ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลย อาบน้ า เปลี่ยนเสื้อผ้า 
ด้วยตัวเองไม่ได้ ต้องมีคนป้อนข้าว ป้อนน้ า บาง
รายต้องใช้วิธีให้อาหารทางสายยาง พูดไม่ได้ นอน
ติดเตียงอย่างเดียว และต้องการการดูแลอย่างมาก 

ระดับท่ี 2 ทุพพลภาพระดับรุนแรง ยังพอ
ช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน เช่น ทานอาหารเองได้ 
หยิบของได้บ้าง และยังพอนั่งได้เองบ้าง 

ระดับที่ 3 ทุพพลภาพระดับปานกลาง มี
แขน ขา นิ้วพิการ/หูตึง/หูหนวก ช่วยเหลือตนเอง

ได้ เดินไปไหนมาไหนได้ อาบน้ าเองได้ ทานข้าวเอง
ได้ อาจจะช่วยดูแลบ้าน แต่ไม่สามารถเดินออกไป
นอกบ้านไกล ๆ ได้ด้วยตนเอง 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์สุขภาพของ
ผู้สูงอายุในชุมชน ที่มีภาวะทุพพลภาพ ซึ่งผล
การศึกษาครั้งนี้จักเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและ
กลุ่มก่อนวัยสูงอายุ ส าหรับการเตรียมตัวตนเอง 
เพ่ือให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง เป็นการ
ลดปัญหาภาวะทุพพลภาพของผู้สูงอายุในอนาคต 
รวมทั้งเพ่ือเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี หรือที่เรียกกัน
ว่า Healthy aging 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย    
เพ่ือศึกษาสถานการณ์สุขภาพและการดูแล

ผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพในชุมชน 
 
วิธีด าเนินการ 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
และแนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ทุพพลภาพในชุมชน  โดยเลือกศึกษาอย่างเจาะจง 
ในพ้ืนที่หมู่ 9 ในเขตเมือง ได้แก ่ต าบลท่าไม้ อ าเภอ
ท่ามะกา และพ้ืนที่หมู่ 4 ในเขตชนบท คือต าบล
จร เข้ เ ผื อก  อ า เภอด่ านมะขาม เตี้ ย  จั งหวั ด
กาญจนบุรี  

เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล 
ประกอบด้วย 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) แบบกึ่งมีโครงสร้างค าถาม  ซึ่งใช้เก็บ
ข้อมูลกลุ่มผู้ดูแล  2) การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) แบบกึ่งมีโครงสร้างค าถาม 
ส าหรับเก็บข้อมูลกลุ่มผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ
กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ใน
พ้ืนที่ที่เลือกศึกษาวิจัย 
 
 พื้นที่วิจัย  ต าบลท่าไม้ อ าเภอท่ามะกา  
และ ต าบลจรเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเตี้ ย 
จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 ประชากรที่ศึกษา ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี
ขึ้นไป ทั้งชายและหญิงที่มีภาวะทุพพลภาพ ใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเข้า 

คือ บ้านที่มีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะ
ทุพพลภาพ และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานการให้บริการ
ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่ทั้ง 2 ต าบล ดังกล่าว   
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ 
ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังสรุปรายละเอียด
ต่อไปนี้  
    1.ใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม แบบ
กึ่งมีโครงสร้างค าถาม เพ่ือเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งประกอบด้วย รองนายก อบต. 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ผู้น าชุมชน(ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 
และตัวแทนชมรม หรือกลุ่มผู้สูงอายุในต าบล) 
จ านวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 10-15 คน  
    2.ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก แบบกึ่งมีโครงสร้างค าถาม เพ่ือเก็บข้อมูล
กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งได้แก่ สามี/ภรรยา/บุตรหลาน 
หรือญาติที่ดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพล
ภาพ ต าบลละ 12 ราย จ านวน 2 ต าบล รวม 24 ราย 
 
ผลการศึกษา  
 กา ร จั ด เ ว ที ส นทนากลุ่ ม ย่ อ ย (Focus 
Group Discussion) กับองค์กรต่างๆในชุมชน ใน 
2 พื้นที่ พบว่า ชุมชนทั้ง 2 แห่งยอมรับว่าในอนาคต
สถานการณ์ผู้สูงอายุจะมีจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมาก
ขึ้นและจะมีผู้ป่วย รวมทั้งมีผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพ
เพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ การควบคุมป้องกัน จึงเป็น
หน้าที่ของ อสม. และ รพสต. ที่จะต้องดูแลคอยให้
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ค าแนะน า การออกไปเจาะเลือด วัดความดัน วัด
รอบเอว ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง แนะน าการออก
ก าลังกาย เพ่ือให้จ านวนผู้ป่วยน้อยลง  เพราะเมื่อ
อายุมากขึ้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีโรคประจ าตัว 
แต่ถ้ามีการดูแลร่างกายอย่างดีจ านวนผู้ป่วยก็จะ
ลดลง ผู้ ร่ วมเวทีสนทนากลุ่มย่อยให้ข้อมูลว่า 
ประมาณร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุในชุมชนป่วยด้วย
โรคความดันโลหิตสูง รองลงมาเป็น โรคไขมันใน
เส้นเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง 
โรคหัวใจ โรคหูหนวก หูตึง ตาบอด อัมพฤกษ์ 
อัมพาต ปวดแขน ปวดขา ปวดเข่า ภาวะสมอง
เสื่อม กระดูกทับเส้นประสาท พิการมาแต่ก าเนิด 
เช่น โรคโปลิโอ แขนขาลีบ  
 ผลการศึกษา จากการสุ่มเลือกจากเขต
ชนบท อ.ด่านมะขามเตี้ย และเขตกึ่งเมืองอ าเภอท่า
มะกาเขตละ 12 คนท าให้ทราบถึงสถานการณ์และ
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพในชุมชน 

1.สถานการณ์จ านวนผู้สูงอายุและผู้ สูงอายุที่
พิการ ทุพพลภาพในชุมชน 

จากการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้
เทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) ในกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ พ่ีน้อง 
สามี/ภรรยา รวมทั้ง อสม. ในพ้ืนที่และการเยี่ยม
บ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ รวมจ านวน 24 
ราย พบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ
ระยะยาว เป็นภาวะทุพพลภาพ ระดับรุนแรง ร้อย
ละ 50 แบ่งเป็น เขตชนบท ร้อยละ 29.16 และเขต
กึ่งเมือง ร้อยละ 20.84 รองลงมาเป็นผู้สูงอายุ ที่มี
ภาวะทุพพลภาพ ระดับปานกลาง ร้อยละ 29.17   
เขตชนบทร้อยละ 4.17 และเขตกึ่งเมือง ร้อยละ 
25.0 และเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพระดับ
รุนแรงมาก ร้อยละ 20.83 เป็นเขตชนบท ร้อยละ 
16.67 และก่ึงเมือง ร้อยละ 4.16 (ดังตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพในเขตพื้นที่ชนบทและกึ่งเมือง 
 

               พื้นที่ 
 
ระดับทุพพลภาพ 

เชตชนบท 
(ด่านมะขามเตี้ย) 

กึ่งเมือง 
(ท่ามะกา) 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ภาวะทุพพลภาพรุนแรงมาก 4 16.67 1 4.16 5 20.83 
ภาวะทุพพลภาพรุนแรง 7 29.16 5 20.84 12 50.0 
ภาวะทุพพลภาพระดับ 
ปานกลาง 

1 4.17 6 25.0 7 29.17 

รวม 12 50.0 12 50.0 24 100.0 
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ก.ความหมายของค าว่าทุพพลภาพ 
 ผู้ ร่ วมสนทนากลุ่ ม  ซึ่ งประกอบด้ วย  
อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน ผู้สู งอายุหรือญาติของผู้สู งอายุ  ได้ ให้
ความหมายของค าว่า ทุพพลภาพ ว่าหมายถึง การ
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หรือมีความพิการส่วนใดส่วน
หนึ่งของร่างกาย ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เป็นอัมพาต 
หรือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นอนติดเตียง
และเดินไม่ได้ บางท่านบอกว่า คือ ผู้สูงอายุที่
เจ็บป่วย เดินไม่ได้ เป็นหลายโรค ท าอะไรไม่ได้แล้ว 
หรือหมายถึงคนที่พิการช่วยตัวเองไม่ได้  ท าอะไร
เองไม่ได้ เจ็บป่วย ไม่มีคนดูแล  
 สรุปได้ว่า ทุพพลภาพในความหมายของ
ผู้สูงอายุหรือของญาติผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้สูงอายุที่
เจ็บป่วย ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลย คือ มีความ
พิการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่สามารถเดินไปไหนมาไหน
ด้วยตนเอง ทานอาหาร อาบน้ า  เปลี่ยนเสื้อผ้าเอง
ไม่ได้ บางรายนอนติดเตียง พูดไม่ได้ 
 
ข.สาเหตุของความทุพพลภาพ 
  จากการศึกษาพบว่า มีหลายสาเหตุที่ท าให้
ผู้สูงอายุประสบภาวะทุพพลภาพ ส่วนใหญ่เกิดจาก
ปัญหาอาการเจ็บป่วย ซึ่งเกิดจากโรคที่ไม่ติดต่อ 
(Non-communicable Diseases: NCD) ได้แก่ 
โ รคความดัน โลหิ ตสู ง เป็นล าดับแรก ท า ให้
กลายเป็นอัมพฤกษ อัมพาต จนเดินไม่ได้ โรคไขมัน
ในเลือดสูง ท าให้ เส้นโลหิตในสมองแตกเป็น
อัมพฤกษ อัมพาต มีถึงร้อยละ 50  นอกจากนี้ ยังมี
อาการปวดขา ปวดเอว ปวดหลังจนเดินไม่ได้ 
เพราะขาดการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง บางราย

ตอนเด็ก ๆ ป่วยเป็นไข้สูงไปหาหมอ หมอฉีดยาให้ 
ต่อมาขาเริ่มลีบจนกระทั่งพิการในที่สุดพิการเพราะ
เป็นไข้สูงพาไปหาหมอถูกฉีดยาต่อมาขาเริ่มมี
อาการลีบ บางรายพิการขาเดียว บางรายพิการ 2 
ขา บางรายเกิดจากการประสบอุบัติเหตุและการ
ได้รับบาดเจ็บ เช่น การถูกรถชน การหกล้ม มีเพียง
ส่ วนน้อยที่ เกิดจากอุบัติ เหตุ  เช่น  ปืนลั่ นถูก
เส้นประสาทที่ขาและสะโพก ท าให้เกิดพิการขา 
และบางรายก็หกล้ม กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา
ส่วนใหญ่ มีภาวะทุพพลภาพระยะยาว คือ มีภาวะ
บกพร่องเรื้อรังมานาน แต่ระดับความรุนแรง
แตกต่างกันตามอาการของโรคที่เป็น (ดังตารางที่ 2) 
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ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนร้อยละของผู้สูงอายุที่ทุพพลภาพ แยกตามสาเหตุของความพิการ 
 

สาเหตุของความพิการ จ านวน ร้อยละ 
สาเหตุของ
ความพิการ 

ร้อยละ 

โรคความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต เดินไม่ได้ 12 50.00  
 

การ
เจ็บป่วย 

 
 

66.66 
โปลิโอ ขาลีบ 2 ข้าง 1 4.16 
โรคไต*โรคหัวใจ 1 4.16 
ตาเป็นต้อเนื้อมองไม่ชัดเดินไม่สะดวก/ตาบอด 1 4.16 
โรคซึมเศร้า 1 4.16 
อุบัติเหตุหกล้มเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต 1 4.16  

อุบัติเหตุ 
 

16.67 อุบัติเหตุปืนลั่น โดนขาพิการ 1 4.16 
อุบัติเหตุรถชน ท าให้ขาลีบและพิการ 1 4.16 
พิการนิ้วมือด้านซ้าย 1 4.16 
หูตึง 2 8.4 ความเสื่อม

ถ อ ย ท า ง
ร่างกาย 

 
16.67 ขาอ่อนแรง ปวดขา ปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อม 1 4.16 

กระดูกทับเส้นประสาท เดินไม่ไหวปวดหลังมาก 1 4.16 
รวม 24 100.0   

 
ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ จะมีโรคอ่ืนแทรกซ้อน เพราะ
ความเสื่อมของร่างกาย เช่น กรณีผู้พิการทางหู จะ
มีโรคความดันโลหิตสูง ไข้หวัด เจ็บป่วยเล็กน้อย 
บางรายทุพพลภาพและมีอาการโรคกระเพาะ โรค
ล าไส้ตามมา บางรายพยายามช่วยเหลือตนเองออก
ก าลังกาย ทานยา และท ากายภาพตามแพทย์สั่ง
อย่างเคร่งครัด  

สรุปได้ว่า  สาเหตุของความทุพพลภาพ
จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาดูสาเหตุของความ
ทุพพลภาพ จะพบว่า ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก
ปัญหาภาวะสุขภาพ คือการเจ็บป่วย ถึงร้อยละ 
66.66 รองลงมา คือ สาเหตุของความเสื่อมถอย

ของทางร่างกาย เมื่อเข้าสู่วัยชรา ร้อยละ 16.67   
และสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุ ร้อยละ 16.67 ซึ่ง
ส่ งผลให้ เกิด เป็นภาวะทุพพลภาพระยะยาว  
อย่างไรก็ดี ผู้สูงอายุเหล่านี้ ยังต้องการการดูแลจาก 
สามี-ภรรยา ลูก หลาน ญาติ มิตร คนในครอบครัว 
คนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 

 
2.การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพล
ภาพระยะยาว 

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นภรรยา-สามี ลูกหลาน ญาติมิตร 
และการสนทนากลุ่มในกลุ่ม อสม. อบต. และ อผส.



 

หน้า 36วารสารวิทยาลัยราชสุดา  ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 11    หน้า 36   วารสารวิทยาลยัราชสดุา  ปีท่ี 11  ฉบับท่ี 14    
 

พบว่า สิ่งที่เป็นปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ เมื่อมีอาการ
เจ็บป่วยถึงขั้นทุพพลภาพ ซึ่ งในแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2545-2564) ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1 กล่าวว่า ควรมีการจัดตั้งและพัฒนาการบริการ
ทางสุขภาพและทางสังคม รวมทั้งระบบการดูแล
ผู้สู งอายุระยะยาวในชุมชน ที่สามารถเข้าถึง
ผู้สูงอายุมากที่สุด โดยเน้นบริการถึงบ้าน และ
ผู้สู งอายุมีการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกัน แบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับคือ 1.การดูแลตนเอง  2.การดูแล
โดยครอบครัว และ 3.การดูแลโดยชุมชน  
 

1. การดูแลตนเอง  

  จากการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุใน
กลุ่มที่ทุพพลภาพระดับรุนแรงมาก ในตอนแรกยัง
พอช่วยเหลือตนเองได้บ้าง ทางโรงพยาบาลแนะน า
ให้ท ากายภาพบ าบัด ทานยาตรงเวลา และให้
กลับไปพักฟ้ืนที่บ้าน แต่ส่วนใหญ่เกิดความท้อแท้ไม่
ค่อยท าตาม จะนอนเฉยๆจนแขนขาลีบ เดินไปไหน
มาไหนไม่ได้ หนักเข้าก็ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลย 
อาการเริ่มหนัก จนไม่สามารถที่จะรักษาได้ ต้อง
กลายเป็นประเภททุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร นอนติด
เตียง ทานอาหารเองไม่ได้ ดื่มน้ าเองไม่ได้ ส่วนกลุ่ม
ที่พยายามที่จะท ากายภาพ/ออกก าลังกาย ทาน
อาหาร ทานยาเป็นประจ า แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุหก
ล้มก็ท าให้กลายเป็นคนทุพพลภาพในที่สุด  

  กลุ่มที่ทุพพลภาพ ระดับรุนแรง 
คือยังพอช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน เช่น ทาน
อาหารเองได้ หยิบของได้บ้าง และยังพอนั่งได้ด้วย
ตนเอง-แต่เดินไม่ได้ มีบางรายที่พยายามช่วยเหลือ

ตนเองและเชื่อฟัง ปฏิบัติตามที่ญาติมิตร เพ่ือนบ้าน 
และ อสม.ที่มาเยี่ยมเยียนแนะน า พยายามช่วยเหลือ
ตนเองทุกวิถีทางเพ่ือให้หายและอยู่รอดต่อไป    
บางรายที่เป็นอัมพฤกษ์หรือพิการขา ก็ขอรถเข็น-
รถโยกจากหน่วยงานภาครัฐ หรือให้ญาติหาซื้อรถ
โยกให้ เพ่ือเดินทางไปไหนมาไหนบ้างเป็นบางครั้ง 
ทานยาตามที่หมอสั่ง ออกก าลังกายเท่าที่จะท าได้ 
ซึ่งผู้ป่วยที่พิการขา-เดินไม่ได้บอกว่า  “เราต้องช่วย
ตนเองก่อนเพราะถ้าเราไม่ช่วยตนเองแล้วใครจะ
มาช่วยเรา..ลูกหลาน ญาติๆ เขาก็มีภาระ” แต่บาง
รายก็ไม่ค่อยสนใจท าตามที่แพทย์สั่ง ซึ่งจะส่งผล
กระทบในอนาคตจนถึงระยะสุดท้ายของบั้นปลาย
ชีวิต 

  ระดับปานกลาง คือ ทุพพลภาพ
อันเนื่องจากพิการแขน ขา นิ้ว/หูตึง/หูหนวก 
ช่วยเหลือตนเองได้ เดินไปไหนมาไหนได้ อาบน้ า
เองได้ ทานข้าวเองได้ ช่วยดูแลบ้านได้บ้าง-แต่ไม่
สามารถเดินออกไปนอกบ้านไกลๆ ได้ด้วยตนเอง 
กลุ่มนี้พยายามท าอะไรด้วยตนเองมาตลอด เช่น 
การหุงหาอาหารเอง กินข้าวเอง อาบน้ าเอง พอเก็บ
กวาดบ้านเองได้บ้าง บางรายเมื่อมีรถเข็นหรือรถ
โยกก็เดินทางไปหาหมอที่ รพสต.เอง บางรายก็ยัง
เดินรอบบ้านไปนั่งถอนหญ้าหน้าบ้านได้ แต่ก็มีบาง
รายที่เจ็บป่วยบ่อยขึ้น คือ เจ็บออดๆแอดๆ เช่น เจ็บ
คอ เป็นหวัด มีไข้ เพราะขาดการออกก าลังกาย เวลา
เจ็บเล็กน้อยก็จะซื้อยาทานเอง ไม่ค่อยได้ไปหาหมอ 

   บางรายพิการหู  มีอาการหูตึ ง 
และมีอายุมากประมาณ 80 ปี พยายามดูแลตนเอง
โดยวิ่งเหยาะๆ เพ่ือออกก าลังกาย บางครั้งไป
ท าบุญที่วัด พยายามดูแลสุขภาพตนเองอย่างดี 
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รับประทานอาหารตรงเวลาทั้ง 3 มื้อ เพราะกลัวเป็น
โรคกระเพาะ ซักเสื้อผ้าเอง มีคติประจ าตัวว่า คิดดี 
ท าดี ก็ได้ด ีจึงไม่เครียด “ท าโน่นท านี่ไปวัน ๆ” 

 
  2.การดูแลระดับครอบครัว 

  การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพล
ภาพในระดับครอบครัว ส่วนใหญ่มีการดูแลกัน ไม่มี
การทอดทิ้งกัน โดยได้รับการดูแลจาก ภรรยา ลูก
สาว ลูกชายหลาน คนในครอบครัว  ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของแต่ละครอบครัว 
   กลุ่มที่ทุพพลภาพระดับรุนแรง
มาก ในเขตชนบทส่วนใหญ่ จะได้รับการดูแลจาก 
ภรรยา ลูกสาว ลูกชาย หลาน คนในครอบครัว ซึ่ง
คอยป้อนข้าวป้อนน้ าป้อนยา ดูแลเรื่องที่หลับนอน 
การอาบน้ าเปลี่ยนเสื้อผ้า พาไปพบแพทย์ตามนัด 
เขตกึ่งเมือง ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน โดยกลุ่มที่
ทุพพลภาพ ระดับรุนแรง ก็ยังได้รับการดูแลจาก
ครอบครัวในเรื่องต่างๆ เท่าที่จะดูแลได้  กลุ่ม
ทุพพลภาพ  ระดับปานกลาง คือ ทุพพลภาพโดย
พิการแขน ขา นิ้ว/หูตึง/  หูหนวก ช่วยเหลือตนเอง
ได้เดินไปไหนมาไหนได้ อาบน้ าเองได้ ทานข้าวเอง
ได้ พอช่วยดูแลบ้านแต่ไม่สามารถเดินออกไปนอก
บ้านไกลๆ ได้ด้วยตนเองในเขตกึ่งเมือง ส่วนใหญ่จะ
ได้รับการดูแลจากครอบครัว โดยเฉพาะคนที่เป็นลูก
คนโต จะเป็นคนดูแล ทั้งในเรื่องอาหารการกิน การ
นอน การอาบน้ า และเรื่องยา ถึงเวลาก็พาไปพบ
แพทย์ที่โรงพยาบาลตามนัด  จัดหาอุปกรณ์ในการ
เคลื่อนไหว ส่วนบางรายที่ไม่ได้อยู่กับลูก ลูกๆก็จะ
มาเยี่ยมทุกอาทิตย์ น าเงินมาให้คนดูแล เช่น ญาติ 
หรือเพ่ือนบ้าน ในรายที่อยู่ตัวคนเดียวก็จะขาดส่วน

นี้ไป เพ่ือนบ้านจะกลายเป็นครอบครัว แต่ก็ยัง
สามารถช่วยตัวเองได้ เสียงจากผู้สูงอายุท่านหนึ่ง
กล่าวว่า “ลูกหลานถ้าเขาอยากมาเยี่ยม เขาก็มา
เอง เราไม่ต้องเรียกร้องเขาหรอก” ส่วนในเขต
ชนบท ลูกหลานก็ยังคอยดูแลเช่นเดียวกับเขตกึ่ง
เมือง  แต่ปัญหาในการดูแล คือ การสื่อสารกันไม่รู้
เรื่อง ผู้สูงอายุบางท่านเอาแต่ใจ ผู้ดูแลต้องเสียเวลา
ในการไปท ามาหากินมาเลี้ยงครอบครัว เพราะต้อง
อยู่ดูแลตลอด 
 
  3.การดูแลระดับชุมชน 

    การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพล
ภาพในระดับชุมชน ทั้ง 3 กลุ่ม ส่วนใหญ่ได้รับการ
ดูแลจากเพ่ือนบ้าน คอยมาพูดคุย ถามทุกข์-สุข ให้
ก าลังใจ บางรายเอาอาหารการกินมาเยี่ยม องค์การ
บริหารส่วนต าบล/เทศบาล เดินทางมาเยี่ยมเยียน 
หาอาหาร ยามาให้ตามความจ าเป็น เจ้าหน้าที่ รพ
สต. อาสาสมัครสาธารณสุข และอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุมาเยี่ยมตรวจ ถามทุกข์สุข พูดคุยให้ความรู้
ในเรื่องอาหารการกิน การทานยา การให้ความรู้แก่
ญาติหรือผู้ดูแลในเรื่องการดูแลรักษาแผลกดทับ 

  สรุปได้ว่า  การดูแลสุขภาพของ
ผู้ สู งอายุที่ มีภาวะทุพพลภาพระยะยาว  แบ่ ง
ออกเป็น 3  ระดับ ได้แก่ การดูแลตนเอง การดูแล
โดยครอบครัว  และการดูแลโดยชุมชน  การเข้าถึง
บริการสุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศไทย ท าให้
ประชาชนสามารถที่จะมีอายุยืนยาวขึ้น และก้าว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ดีควร
มีการเตรียมตัวและเตรียมประชาชน ตั้งแต่อายุยัง
น้อยหรือเป็นเด็ก เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้สูงอายุที่มี
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คุณภาพ สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีภาวะความ
พิการน้อยลงหรือไม่มีเลย  ในส่วนผู้พิการหรือผู้มี
ภาวะทุพพลภาพ รัฐควรเอาใจใส่ ให้การดูแล
ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพ่ือให้คนกลุ่มนี้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ประเด็นสาเหตุของความทุพพลภาพ ที่
ได้จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก
ปัญหาภาวะสุขภาพคือ  การเจ็บป่วย สาเหตุจาก
ความเสื่อมถอยของทางร่างกาย เมื่อเข้าสู่วัยชรา 
และสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุ  

สรุป 

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้สูงอายุที่
ติดเตียง หรือผู้ดูแล และจากการจัดเวทีสนทนา
กลุ่ม กับองค์กรต่างๆในชุมชน ใน 2 พ้ืนที่ พบว่า 
ส่วนใหญ่ยอมรับว่า ในอนาคตจะมีจ านวนผู้สูงอายุ
เพ่ิมมากขึ้น และจะมีผู้ป่วยเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ 
สาเหตุของความทุพพลภาพ ส่วนใหญ่เกิดจากการ
เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคความดันโลหิต
สูง เบาหวาน เป็นต้น และเกิดในหญิงมากกว่าชาย 
จึงต้องเป็นหน้าที่ของ อสม.และรพสต. ที่จะต้อง
ดูแลให้ค าแนะน าในการควบคุมป้องกัน โดยการ
ออกไปเจาะเลือด วัดความดัน วัดรอบเอว แนะน า
การออกก าลังกาย เพ่ือให้จ านวนผู้ป่วยน้อยลง  
เพราะเมื่ออายุมากขึ้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีโรค
ประจ าตัว แต่ถ้ามีการดูแลร่างกายอย่างดีจ านวน
ผู้ป่วยก็จะลดลง  และข้อมูลจากผู้ เข้าร่วมเวที
สนทนากลุ่มพบว่า ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุใน
ชุมชน  มีโรคความดันโลหิตสูง รองลงมาก็เป็น
ไขมันในเส้นเลือดสูง  โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด
สมอง โรคหัวใจ โรคหูหนวก หูตึง ตาบอด อัม

พฤกษ์ อัมพาต ปวดแขน ปวดขา ปวดเข่า ภาวะ
สมองเสื่อม กระดูกทับเส้นประสาท พิการมาแต่
ก าเนิด เช่นโรคโปลิโอ แขนขาลีบ  

อนึ่ง จากการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย
ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในกลุ่มผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ ซึ่งได้แก่ พ่ีน้อง สามี/ภรรยา รวมทั้ง อสม.
ในพ้ืนที่ และการเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพล
ภาพ จ านวน 24 ราย พบว่า ส่วนใหญ่ ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะทุพพลภาพระยะยาว เป็นภาวะทุพพลภาพ 
ระดับรุนแรง ร้อยละ 50  เป็น เขตชนบท ร้อยละ 
29.16 และเขตกึ่งเมือง ร้อยละ 20.84  รองลงมา
เป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ ระดับปานกลาง 
ร้อยละ 29.17 เป็นเขตชนบท   ร้อยละ 4.17 และ
เขตกึ่งเมือง ร้อยละ 25.0  และผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ทุพพลภาพระดับรุนแรงมาก ร้อยละ 20.83  
แบ่งเป็นชนบท ร้อยละ 16.67 และกึ่งเมือง ร้อยละ 
4.16 จะเห็นได้ว่า แนวโน้มสถานการณ์เกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพจะเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต
(ตารางท่ี 1) 
  ประเด็นเรื่องการดูแลผู้สูงอายุที่พิการและ
ทุพพลภาพจากครอบครัว และชุมชนเป็นสิ่งส าคัญ  
การที่ยังมีการเอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพล
ภาพจากคนในครอบครัว ณ ปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่
ยังคงได้รับการดูแลเอาใจใส่จาก ญาติพ่ีน้อง และ
คนในชุมชนเป็นอย่างดี มีน้อยรายที่ไม่ได้รับ ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะสังคมไทยยังมีความเข้มแข็ง เอ้ือ
อาทรต่อกัน มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมกึ่งเมือง และสังคม
ชนบท  สิ่งที่ต้องคิดต่อไปคือ  ท าอย่างไร จึงท าให้
ผู้ สู งอายุตระหนักและเห็นคุณค่าของตั ว เอง 
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โดยเฉพาะส่วนมากผู้สูงอายุมักจะใจน้อย จึงต้องท า
ให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่า ตนเองมีคุณค่า เมื่อรู้สึกได้เช่นนี้
ก็จะภูมิใจในชีวิตของตน สุขภาพก็จะแข็งแรงขึ้น 
การท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าชีวิตตนมีคุณค่า ค าตอบ
อาจได้แก่ การปฏิบัติธรรม โดยให้ผู้สูงอายุได้มี
โอกาสสวดมนต์ ฟังธรรม นั่งสมาธิ เพ่ือจะได้รับรู้ว่า
สิ่งที่ท านี้  เป็นบุญกุศล ซึ่งจะติดตัวท่านไปตลอด 

อภิปรายผล 
  การเพ่ิมขึ้นของประชากรวัยสูงอายุใน
อนาคตหลายฝ่ายให้ความเห็นตรงกันว่าจะมีจ านวน
เพ่ิมมากขึ้นตามล าดับจะส่งผลให้ประเทศไทยมี
จ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน     ในเวลาเดียวกันเป็น
ที่คาดกันว่าถ้าภาครัฐขาดการเหลียวแลเอาใจใส่
สุขภาพของผู้สูงอายุจะส่งผลให้จ านวนผู้สูงอายุที่
เจ็บป่วยด้วยสาเหตุต่างๆ มากขึ้น อันจะน าไปสู่
ภาวะทุพพลภาพที่ เ พ่ิมขึ้น หรือส่ งผลกระทบ
โดยตรงต่อปริมาณผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ 
จากการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ จะมีภาวะทุพพล
ภาพระดับรุนแรงถึงร้อยละ 50  และสาเหตุของ
ความพิการ/ทุพพลภาพ ส่วนใหญ่เกิดจากการ
เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคความดันโลหิต
สูง เบาหวาน เป็นต้น และเกิดในหญิงมากกว่าชาย 
สอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมา ของ อุทัยทิพย์ รัก
จรรยาบรรณ และคณะ (2522) ด้วยเหตุนี้ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พฤติกรรมการบริโภค  การดูแลเรื่องโรคไขมันใน
เลือดสูง ความดันโลหิตสูง ตลอดจนการป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุจากการหกล้มในผู้สูงอายุ จะช่วยลด
ภาวะทุพพลภาพ ท าให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้น 

และจะท าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สิ่ง
ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเข้าถึงบริการทาง
สุขภาพของผู้สูงอายุในสถานพยาบาลแต่ละแห่ง 
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 
(2539) ที่ว่า ปัญหาทุพพลภาพของผู้สูงอายุจะ
ส่งผลให้เกิดปัญหาการเข้าถึงระบบบริการทาง
สุขภาพและมีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในอัตราที่สูง  
ส่วนสาเหตุส าคัญของภาวะทุพพลภาพระยะยาว 
จะเก่ียวเนื่องกับอุบัติเหตุ โรคเรื้อรัง (โดยเฉพาะโรค
หลอดเลือดสมอง) และภาวะบกพร่องทางกายภาพ
ต่ างๆ ส าหรั บประ เด็นปั จจั ยทางสั งคมและ
เศรษฐกิจที่ส าคัญของภาวะทุพพลภาพคือ อายุที่
มากขึ้น การอ่านหนังสือไม่ได้ และความยากจน 
 การดูแลสุขภาพของผู้สู งอายุที่มีภาวะ
ทุพพลภาพระยะยาว ผลจากการศึกษาพบว่า 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ การดูแล
ตนเอง การดูแลโดยครอบครัว และการดูแลโดย
ชุมชน โดยประเด็นเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะทุพพลภาพในชุมชน ควรเริ่มตั้งแต่ การดูแล
ตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญระดับแรก และร่วมกับการ
ดูแลจากคนในครอบครัวในระดับถัดมา และ
ท้ายที่สุด คือ การดูแลจากชุมชน  เพ่ือที่จะให้
ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีความสุขในช่วงบั้นปลายชีวิต 
พวกเขาเหล่านั้นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคน
ในครอบครัวและชุมชน หรืออย่างน้อยจากคนใน
ครอบครัว  อย่างไรก็ตาม ภาครัฐคงต้องช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์ในประเด็นนี้  และให้สวัสดิการเพ่ือ
การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการ
ดูแลผู้สูงอายุด้วย 
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ข้อเสนอแนะ 
สิ่งส าคัญในอันดับต้นๆ คือ หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาครัฐ ควรให้ความส าคัญใน
การลดและป้องกันภาวะทุพพลภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงที่ป่วยด้วยโรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน  โรคไขมันในเลือดสูง และ
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการหกล้มของ
ผู้สูงอายุ เพ่ือท าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
สุขภาพดีขึ้น มีชีวิตที่ยืนยาว และเป็นการลดภาระ
ของครอบครัวและสังคม อันเนื่องมาจากผลกระทบ
ของการมีภาวะทุพพลภาพ   นอกจากนั้นแล้ว มีสิ่ง
ที่ต้องด าเนินการ ดังสรุปต่อไปนี้ คือ 

การให้ความรู้ 
 1. กลุ่มก่อนวัยสูงอายุให้ดูแลตัวเองใน

เรื่องสุขภาพกาย ใจ รวมทั้ งการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพก่อนที่จะสาย 

 2. การให้ความรู้แก่คนในครอบครัว 
อสม.อผส.ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน จัดการ
อบรมอย่างต่อเนื่อง 

 3. การให้ความรู้กับผู้สูงอายุในเรื่อง
การดูแลตนเอง การกินยาที่ถูกต้องรวมถึงการ
บริโภคอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อวัย 

สุขภาพ 
 1. ควรมีการตรวจสุขภาพฟรีให้แก่

ผู้สูงอายุทุกปี และจัดหายาฟรีให้กับผู้ป่วย/ผู้พิการ 
พร้อมทั้งการติดตามการกินยาของผู้สูงอายุอย่าง
ต่อเนื่อง 

 2. ควรให้แพทย์ตามโรงพยาบาล
อ าเภอมีการออกหน่วยเยี่ยม ดูแลรักษาสุขภาพของ

ผู้นอนติดเตียงให้มากขึ้น การไปเยี่ยมแต่ละครั้ง 
ควรเป็นแบบบูรณาการหลายส่วน เช่น มีแพทย์ 
พยาบาล นักกายภาพบ าบัด นักพัฒนาชุมชน และ
สังคม 

สวัสดิการสังคม  
 1. ควรมีสวัสดิการช่วยเหลือคนพิการ
ต่างๆ เพ่ิมเติม ทั้งในส่วนรับผิดชอบของภาครัฐ 
และสวัสดิการที่จัดโดยชุมชนเอง เช่น ค่าอาหารวัน
ละ 50-100 บาท 
 2. การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
เพ่ิมเติม เพ่ือเอ้ือต่อผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพระยะยาว 
นอนติดเตียง เช่น รถเข็น ที่นอนลม กระดาษทิชชู่ 
ผ้าอ้อมส าเร็จรูปส าหรับผู้สูงอายุที่ทุพลภาพ หรือ
ติดเตียง เป็นต้น 
 3. ควรมีการสนับสนุนในการเดินทาง
ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ของผู้สูงอายุที่ทุพพล
ภาพ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และหรือในกรณี
ฉุกเฉิน 
  4. สนับสนุน เ พ่ิม เบี้ ยยั งชีพให้ แก่
ผู้สูงอายุและคนพิการ เพ่ือให้สามารถน าเงินไปเป็น
ค่าใช้จ่ายในเรื่องความเป็นอยู่ รวมทั้งควรเพ่ิมเบี้ย
ยังชีพให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ 
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