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การดูแลตนเองกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตพ้ืนที่ที่มีเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัด
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Self-care and quality of life of the elderly in the unrest areas of three southern 
border provinces: A case study of Bannang Sata district, Yala province 
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการดูแล

ตนเอง ระดับคุณภาพชีวิต ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการดูแลตนเอง ความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคลกับคุณภาพชีวิต ความสัมพันธระหวางการดูแลตนเองกับคุณภาพชีวิต และแนวทางการดูแลตนเองท่ีดีของ
ผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูใน
อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จํานวน 371 คน สุมตัวอยางแบบกําหนดสัดสวน อยางมีระบบ (Systematic 
Sampling) เก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณและแบบวัดคุณภาพชีวิต วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาโดยใชคาความถี่ 
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธ โดยใชสถิติไคสแควร (Chi-square) คัดเลือกตัวอยาง
แบบเจาะจง จํานวน 10 คน นํามาสนทนากลุม เพ่ือหาแนวทางการดูแลตนเองท่ีดีของผูสูงอายุ  

ผลการวิจัยพบวา การดูแลตนเองของผูสูงอายุ ในอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาโดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ตามองคประกอบคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมอยูในระดับคุณภาพชีวิตกลาง ๆ 
ปจจัยสวนบุคคลไมมีความสัมพันธกับการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ยกเวนปจจัยเร่ืองเพศ ซึ่งมี
ความสัมพันธกับการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 การดูแลตนเองมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จากการสนทนากลุม พบวา การดูแล
ตนเองท่ีดีของผูสูงอายุน้ัน ตองมีการดูแลในเร่ืองอาหาร การออกกําลังกาย การสัมผัสอากาศท่ีบริสุทธิ์ การหลีกเลี่ยง
อบายมุข การปองกันการเกิดอุบัติเหตุ การควบคุมน้ําหนักตัว หมั่นสังเกตอาการผิดปกติตาง ๆ ของรางกาย การ
ตรวจสุขภาพประจําป ตลอดจนการเตรียมตัวในดานรางกาย ดานจิตใจ และดานสังคม เพ่ือใหผูสูงอายุมีความพรอม
เมื่อเขาสูวัยผูสูงอายุ 
คําสําคัญ: การดูแลตนเองของผูสูงอายุ , คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
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Abstract 
This study was a descriptive research. The objective of this research  was to study self-

care, quality of life, the relationship between personal factors and self-care, between personal 
factors and quality of life,  between self-care and quality of life, and self-care guidelines for 
elderly people in areas with unrest situation in the three Southern border provinces of Thailand. 
The sample of this study consisted of 371 elderly people in  Bannangsta District, Yala Province. 
Systematic Sampling was used in this study. Data were collected through the questionnaires and  

quality of life assessment. Data were analyzed through frequency, percentage, mean and 
standard deviation. The relationship was determined through Chi-square. Purposeive sampling 
was used to select 10 individuals, which participated in focus-group to determine self-care 
practices for elderly people. 

The results of this research showed as follows. Overall the sample had moderate level 
of self-care; overall the sample had moderate level of quality of life; personal factors were not 
related to self-care and quality of life. An  exception was gender factor, which was related to 
quality of life with statistical significance level of 0.05. From the focus group, the sample revealed 
that good practices of self-care included care for foods, physical activity, exposure to fresh air,  
avoiding vices, preventing accidents, weight control, regularly observing abnormal symptoms,  
annual health check, physical, mental and social preparedness so that elderly people would be 
ready to reach old age. 
Keywords: Self-care of elderly, Quality of life of elderly 
 
บทนํา 

ศตวรรษท่ี 21 ของประเทศไทยพบปรากฏการณใหม คือการกาวสูสังคมผูสูงอายุ จากขอมูลพบวา ขนาด
หรือจํานวนของประชากรรวมและประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นจากในป พ.ศ. 2503 จนถึงปจจุบันและมีแนวโนมจะ
เพ่ิมขึ้นตอไปในอนาคต โดยประชากรผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป เพ่ิมจาก 1.5 ลานคน ในป พ.ศ. 2503 เปน 7.5 ลานคน 
ในป พ.ศ. 2553 และคาดวาจะเพ่ิมถึง 17.7 ลานคน ในป พ.ศ. 2573 เมื่อมองถึงสัดสวนประชากรวัยสูงอายุเพ่ิม
สูงขึ้นเปนลําดับเชนกัน โดยในป พ.ศ. 2550 ประมาณ 1 ใน 10 ของประชากรไทยจะเปนผูสูงอายุ ในขณะท่ี
แนวโนมผูสูงอายุอยูคนเดียวหรืออยูลําพังกับคูสมรสเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงมีผลตอการใหการดูแลผูสูงอายุท้ังทางรางกาย
และจิตใจ อายุย่ิงสูงย่ิงเกิดความเสื่อมถอยของรางกาย พบวาผูสูงอายุเกินคร่ึง รอยละ 57.7 มีปญหาดานการ
มองเห็น การไดยิน การหกลม จากปญหาสุขภาพของผูสูงอายุดังกลาว ทําใหมีคาใชจายในการดูแลรักษาพยาบาล 
เกิดปญหาและภาระดานสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ในระดับบุคคล ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ (สํานักสงเสริม
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2556: 5) 

 วัยสูงอายุเปนวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของรางกาย การทําหนาท่ีของรางกายลดลง ทําใหเสี่ยงตอ
การเกิดโรค โดยเฉพาะโรคเร้ือรังซ่ึงเปนปญหาทางสุขภาพท่ีสําคัญของผูสูงอายุ ในประเทศไทยมีผูสูงอายุปวยดวย
โรคเร้ือรังมากกวาคร่ึง คือรอยละ 54.9 จากการสํารวจในป พ.ศ.2546 – 2552 พบวาโรคเร้ือรังท่ีผูสูงอายุเปนมาก 3 
ลําดับแรก คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคของตอมไรทอ โรคระบบกลามเน้ือกระดูกและขอ จากรายงาน
การศึกษาเก่ียวกับผูสูงอายุไทย พบวาระดับสุขภาพมีความสัมพันธทางลบกับอายุ กลาวคือ เมื่อผูสูงอายุมีอายุมากมี
แนวโนมท่ีจะมีสุขภาพไมดี มีการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 พบวาผูสูงอายุประเมินภาวะ
สุขภาพของตนเองวามีสุขภาพดีเพียงรอยละ 43 สุขภาพปานกลาง รอยละ 28.29 สุขภาพไมดี รอยละ 21.5 และ
สุขภาพไมดีมาก ๆ รอยละ 2.8 โดยปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอสภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ ไดแก การรับประทาน
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อาหาร การออกกําลังกาย การพักผอนนอนหลับ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ การคมนาคม บทบาทและ
สัมพันธภาพ การท่ีระดับภาวะสุขภาพแตกตางกันอาจทําใหคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุแตกตางกันออกไป โดย
คุณภาพชีวิต หมายถึง การรับรูความพึงพอใจและการรับรูสถานะดานรางกาย จิตใจ ความสัมพันธทางสังคม และ
สภาพแวดลอมของบุคคลในการดํารงชีวิตในสังคม (จีราพร ทองดี และคณะ, 2553: 90) 

 การมีคุณภาพชีวิต (Quality of Life, QOL) ท่ีดีเปนสิ่งท่ีทุกคนพึงปรารถนา แตการท่ีจะมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีไดตองขึ้นอยูกับปจจัยดานตาง ๆ ท่ีเปนองคประกอบมากมาย องคการอนามัยโลก (The World Health 
Organization, WHO) ไดกําหนดองคประกอบสําคัญของคุณภาพชีวิตท่ีดีไว 4 ดาน คือ ดานสุขภาพกาย ดานจิตใจ 
ดานสัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนภัยคุกคาม
ตอคุณภาพชีวิตท่ีดีในทุก ๆ ดานของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ไดสรางความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน 
และสรางความตื่นตระหนกไปท้ังชุมชนและประเทศ สงผลกระทบตอรางกายและจิตใจของผูท่ีอยูในเหตุการณ และ
ขยายวงกวางออกไปจากผูท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงสูครอบครัวและชุมชน (กรรณิกา เรืองเดช และคณะ, 2556: 15)
 ผูสูงอายุในจังหวัดชายแดนภาคใต มีสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีแตกตางจากผูสูงอายุในพ้ืนท่ีอื่น ย่ิงไปกวาน้ันยังตองประสบกับเหตุการณความไมสงบตาง ๆ และอยูใน
สถานการณท่ีไมปลอดภัย ซ่ึงอาจทําใหภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตมีความแตกตางกับผูสูงอายุในพ้ืนท่ีอื่น ผูวิจัย
จึงสนใจท่ีจะทําการศึกษาเร่ืองการดูแลตนเองกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีเหตุการณความไมสงบใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใตคือ ในอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งมีประชากรผูสูงอายุ จํานวน 4,970 คน จาก
ประชากรท้ังหมด 54,088 คน คิดเปนรอยละ 9.18 โดยมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 6 ตําบล 50 หมูบาน ประชากรสวนใหญ
นับถือศาสนาอิสลาม คิดเปนรอยละ 82.20 ปวยเปนโรคเร้ือรัง ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน คิดเปนรอยละ 
31.21 และ2.31 ตามลําดับ (บัญชีสาธารณสุข เครือขายบริการสุขภาพอําเภอบันนังสตา, 2557)  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ จึงมีความจําเปนอยางย่ิง โดยเนนหนักในการเตรียมความพรอมของ
ผูสูงอายุ ครอบครัว ชุมชน และสังคม ในเร่ืองการปองกัน สงเสริม ฟนฟู และรักษาสุขภาพของตนเอง เพ่ือให
ผูสูงอายุเหลาน้ันมีสุขภาพสมบูรณท้ังทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ตลอดจนสนับสนุนใหสามารถดํารงชีวิต
ไดอยางมีคุณคา มีความสุข และไดรับความคุมครองจากสังคม ผูวิจัยในฐานะบุคลากรทางดานสาธารณสุข ซ่ึงมี
บทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชน จะนําผลของการศึกษาไปใชเปนขอมูลเบ้ืองตนเสนอตอผูบริหารและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาและเปน
ประโยชนแกพ้ืนท่ีอื่น ๆ ตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาระดับการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 
 2. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลกับการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

 5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการดูแลตนเองกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
 6. เพ่ือศึกษาแนวทางการดูแลตนเองท่ีดีของผูสูงอายุ 
 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
แนวคิดเกี่ยวกับผูสูงอายุ 
ความสูงอายุ (Aging) มีความหมายหลากหลายแตกตางกันตามจุดเนนหรือหลักการวิจารณตัดสินในแต

ละประเทศ คือ ความสูงอายุตามวัยหรือตามอายุ ความสูงอายุตามสภาพรางกาย ความสูงอายุตามความสามารถของ
บุคคลในการทําหนาท่ีในสังคม ความสูงอายุตามสภาพจิตใจ และความสูงอายุตามสภาพสังคม ซ่ึงเหลาน้ีเปนการ
เปลี่ยนแปลงทางดานสังคมของผูสูงอายุ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเขาสังคม ความคาดหวังและ
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บทบาททางสังคมท่ีไดรับอิทธิพลมาจากความสูงอายุทางดานรางกายและจิตใจคือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในแตละ
มิติของบุคคลซ่ึงมีลักษณะท่ีตองการดูแลท่ีละเอียดออนและแตกตางจากวัยอื่น ๆ (อุทัย หิรัญโต, 2526: 67-68) 

ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ซ่ึงมีความเสื่อมของสภาพ
รางกายไปตามวัย (สมรัตน ขํามาก, 2554: 9)  
 การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานรางกายและจิตสังคม หรือในบาง
กลับกันการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตสังคมก็อาจสงผลตอทางดานรางกายไดเชนกัน ดังท่ีพบวาการเจ็บปวยทางดาน
จิตใจอาจนํามาสูการเจ็บปวยทางดานรางกาย ดังน้ัน บุคลากรท่ีใหการดูแลผูสูงอายุ จึงควรทราบและเขาใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับผูสูงอายุ เพ่ือท่ีจะสามารถใหการดูแลผูสูงอายุท่ีถูกตองและเหมาะสม อันจะ
นําไปสูคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสูงอายุตอไป 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการดูแลตนเอง 

เปนแนวคิดท่ีอธิบายการดูแลตนเองของบุคคล และการดูแลบุคคลท่ีพึงพอเพียง กลาวคือ บุคคลท่ีมีวุฒิ
ภาวะเปนผูใหญและกําลังเขาสูวัยผูใหญ มีการเรียนรูในการกระทําและผลของการกระทําเพ่ือสนองตอบความ
ตองการดูแลตนเองท่ีจําเปน โดยการควบคุมปจจัยท่ีมีผลตอหนาท่ี หรือพัฒนาการของบุคคลเพ่ือคงไวซึ่งชีวิต 
สุขภาพ และความผาสุก การกระทําดังกลาวรวมไปถึงการกระทําเพ่ือบุคคลท่ีตองพ่ึงพาซ่ึงสมาชิกในครอบครัวหรือ
บุคคลอื่น  

โอเร็ม เรียกวา การดูแลตนเองท่ีจําเปน (self-care requisites) ซึ่งเปนความตั้งใจหรือเปนผลท่ีเกิดได
ทันทีหลังการกระทํา การดูแลตนเองท่ีจําเปนมี 3 อยาง คือ การดูแลตนเองท่ีจําเปนโดยท่ัวไป ตามระยะพัฒนาการ 
และเมื่อมีภาวะเบ่ียงเบนทางดานสุขภาพ (Orem, 2001 : 47-49) ดังน้ี  

1.  การดูแลตนเองท่ีจําเปนโดยท่ัวไป (universal self-care requisites) เปนการดูแลตนเองท่ีเก่ียวของ
กับการสงเสริม และรักษาไวซ่ึงสุขภาพและสวัสดิภาพของบุคคล และการดูแลตนเอง เหลานี้จําเปนสําหรับบุคคลทุก
คน ทุกวัย แตจะตองปรับใหเหมาะสมกับระยะพัฒนาการ จุดประสงค และกิจกรรมการดูแลตนเองท่ีจําเปน
โดยท่ัวไปมีดังน้ี 1) คงไวซ่ึงอากาศ นํ้า และอาหารท่ีเพียงพอ 2) คงไวซ่ึงการขับถายและการระบายใหเปนไป
ตามปกติ 3) คงไวซ่ึงความสมดุลระหวางการมีกิจกรรมและการพักผอน 4) คงไวซ่ึงความสมดุลระหวางการอยูคน
เดียวกับการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น 5) ปองกันอันตรายตางๆ ตอชีวิต หนาท่ี และสวัสดิภาพ และ 6) สงเสริมการทํา
หนาท่ีและพัฒนาการใหถึงขีดสูงสุด ภายใตระบบสังคมและความสามารถของตนเอง (Promotion of normalcy)  

2.  การดูแลตนเองท่ีจําเปนตามระยะพัฒนาการ (Developmental self-care requisites) เปนการ
ดูแลตนเองท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาการของชีวิตมนุษยในระยะตางๆ เชน การตั้งครรภ การคลอดบุตร การ
เจริญเติบโต เขาสูวัยตางๆ ของชีวิต และเหตุการณท่ีมีผลเสียหรือเปนอุปสรรค ตอพัฒนาการ เชน การสูญเสียคูชีวิต 
หรือบิดามารดา หรืออาจเปนการดูแลตนเองท่ีจําเปนโดยท่ัวไปท่ีปรับใหสอดคลอง เพ่ือการสงเสริมพัฒนาการ การ
ดูแลตนเองท่ีจําเปนสําหรับกระบวนการพัฒนาการแบงออกเปน 2 อยางคือ  

2.1  พัฒนาและคงไวซึ่งภาวะความเปนอยูท่ีชวยสนับสนุนกระบวนการของชีวิตและพัฒนาการของ
ชีวิตและพัฒนาการท่ีชวยใหบุคคลเจริญเขาสูวุฒิภาวะในระหวางท่ี  

2.1.1 อยูในครรภมารดา และการคลอด  
2.1.2 ในวัยทารก วัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ วัยชรา และในระยะตั้งครรภ  

2.2  ดูแลเพ่ือปองกันการเกิดผลเสียตอพัฒนาการโดยจัดการเพ่ือบรรเทาเบาบางอารมณ เครียด
หรือเอาชนะตอผลท่ีเกิดจาก การขาดการศึกษา ปญหาการปรับตัวทางสังคม การสูญเสียญาติมิตร ความเจ็บปวย 
การบาดเจ็บ และการพิการ การเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากเหตุการณตางๆ ในชีวิต ความเจ็บปวยในขั้นสุดทายและการท่ี
จะตองตาย  

3.  การดูแลตนเองท่ีจําเปนในภาวะเบ่ียงเบนทางดานสุขภาพ (Health deviation self-care 
requisites) เปนการดูแลตนเองท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากความพิการตั้งแตกําเนิด โครงสรางหรือหนาท่ีของรางกายผิดปกติ 
เชน เกิดโรคหรือความเจ็บปวย และจากการวินิจฉัย และการรักษาของแพทย การดูแลตนเองท่ีจําเปนในภาวะน้ีมี 6 
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อยางคือ  
3.1 แสวงหาและคงไวซึ่งความชวยเหลือจากบุคคลท่ีเชื่อถือได เชนพยาบาล  
3.2  รับรู สนใจ ซ่ึงรวมถึงผลท่ีกระทบตอพัฒนาการของตนเอง  
3.3  ปฏิบัติตามแผนการรักษา การวินิจฉัย การฟนฟู และการปองกันอยางมีประสิทธิภาพ  
3.4   รับรูและสนใจท่ีจะคอยปรับและปองกันความไมสุขสบายจากผลขางเคียงของการรักษาหรือจากโรค  
3.5  ดัดแปลงอัตมโนทัศนและภาพลักษณในการท่ีจะยอมรับภาวะสุขภาพของตนเอง รวมท้ังการ

ปรับบทบาทหนาท่ีและการพ่ึงพาบุคคลอื่น การพัฒนาและคงไวซ่ึงความมีคุณคาของตนเอง  
3.6  เรียนรูท่ีจะมีชีวิตอยูกับผลของพยาธิสภาพหรือภาวะท่ีเปนอยูรวมท้ังผลของ การวินิจฉัย และ

การรักษาในรูปแบบแผนการดําเนินชีวิต ท่ีสงเสริมพัฒนาการของตนเองใหดีท่ีสุดตามความสามารถท่ีเหลืออยู 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 
คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตของบุคคลท่ีสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับสังคมไดอยางเหมาะสม ไมเปนภาระและ

ไมกอใหเกิดปญหาใหแกสังคม เปนชีวิตท่ีมีความสมบูรณท้ังทางรางกาย จิตใจ และสามารถดําเนินท่ีชอบธรรม สอดคลอง
กับสภาพแวดลอม คานิยมของสังคม สามารถแกไขปญหาตลอดจนการแสวงหาสิ่งท่ีตนปรารถนาใหไดมาอยางถูกตอง
ภายใตเคร่ืองมือและทรัพยากรท่ีมีอยู (ศิริ ฮามสุโพธิ์ , 2543: 57) 

คุณภาพชีวิตเปนมโนทัศนหลายมิติท่ีประสานการรับรูของบุคคลในดานรางกาย ดานจิตใจ ดานระดับความ
เปนอิสระไมตองพ่ึงพา ดานความสัมพันธทางสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานความเชื่อสวนบุคคลภายใตวัฒนธรรม คานิยม 
และเปาหมายในชีวิตของแตละบุคคล (WHO , 1994 อางถึงในสุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ, 2540: 5) 

จากนิยามขางตนสามารถสรุปไดวา คุณภาพชีวิต หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถดํารงชีวิตในระดับท่ี
เหมาะสม ตามสภาพความจําเปนพ้ืนฐานท่ีไดกําหนดไวในสังคมหน่ึง ๆ ในลักษณะท่ีตนเองมีความพึงพอใจ มี
ความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ และสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมและสังคมท่ีตนเองอยูอาศัยไดเปนอยางดี 
สืบเน่ืองจากการไดรับการตอบสนองความตองการในดานตาง ๆ อยางเพียงพอและเหมาะสม 
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กรอบแนวคิด 
การวิจัยการดูแลตนเองกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต กรณีศึกษาอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดในการวิจัยดังปรากฏตามภาพ 1  

  ตวัแปรอิสระ                                                          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีการเก็บขอมูลเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ เพ่ือมุงศึกษาการดูแลตนเองกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต กรณีศึกษาอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาวิธีดําเนินการวิจัย ดังตอไปน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ท่ีอาศัยอยูในอําเภอบันนังสตา 

จํานวน 4,970 คน กลุมตัวอยางเชิงปริมาณ ซ่ึงผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางผูสูงอายุ โดยใชสูตรการคํานวณขนาด
กลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) ไดขนาดกลุมตัวอยาง 371 คน กลุมตัวอยางเชิงคุณภาพ 
ผูวิจัยไดคัดเลือกตัวอยางผูสูงอายุแบบเจาะจงจากกลุมตัวอยางเชิงปริมาณ จํานวน 10 คน เพ่ือนํามาสนทนากลุม 
โดยมีคุณสมบัติ ดังน้ี 1) ผลการประเมินระดับคุณภาพชีวิตอยูในระดับท่ีดี 2) มีความสมัครใจท่ีใหขอมูลท่ีตองการ
สัมภาษณ 3) มีความสามารถในการสื่อสารดี สามารถสื่อสารผูสัมภาษณเขาใจงาย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
1.  เคร่ืองมือเชิงปริมาณ เปนแบบสัมภาษณ แบงออกเปน 3 สวน ไดแก 

1.1 แบบสมัภาษณปจจัยสวนบุคคล เปนแบบสัมภาษณท่ีผูวิจัยสรางขึ้น มีลักษณะเปนขอคําถามท้ังแบบ
เติมคําและแบบเลือกตอบ เพ่ือเก็บขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูสูงอายุ ไดแก เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา รายได และลักษณะครอบครัว  

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ศาสนา 
- สถานภาพสมรส 
- ระดับการศึกษา 
- รายได 
- ลักษณะครอบครัว 

การดูแลตนเองของผูสูงอายุ 

- การดูแลตนเองโดยท่ัวไป  

- การดูแลตนเองตามระยะพัฒนาการ  

- การดูแลตนเองตามภาวะเบ่ียงเบน
ทางสุขภาพ     

คุณภาพชีวติผูสูงอายุ 
- ดานสขุภาพกาย  
- ดานจิตใจ     
- ดานสัมพันธภาพทางสังคม  
- ดานสิ่งแวดลอม 
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1.2 แบบสัมภาษณการดูแลตนเองของผูสูงอายุ เปนแบบสัมภาษณท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวยขอ
คําถามในการดูแลตน 3 ดาน คือ 1) ดานการดูแลตนเองโดยท่ัวไป 2) ดานการดูแลตนเองตามระยะพัฒนาการ 3) 
ดานการดูแลตนเองตามภาวะเบ่ียงเบนทางสุขภาพ ซ่ึงเปนขอความท่ีมีความหมายดานบวกท้ังหมด โดยมีลักษณะ
ของคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ 

1.3 แบบวัดคุณภาพชีวิต เปนแบบสัมภาษณท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก  ดาน
รางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคม ดานสิ่งแวดลอม  โดยมีลักษณะของตําตอบเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ 

2.  เคร่ืองมือเชิงคุณภาพ เปนขอคําถามแบบสัมภาษณแบบเจาะลึกและแนวทางในการสนทนากลุม
สําหรับผูสูงอายุ โดยเปนคําถามปลายเปดเก่ียวกับแนวทางการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ประกอบไปดวย การดูแล
ตนเองของผูสูงอายุ และการเตรียมตัวเขาสูวัยสูงอายุ 

การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ผูวิจัยดําเนินการสรางเคร่ืองมือและทดสอบคุณภาพเคร่ืองมอืตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
1. ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนโดยศึกษารายละเอียดขอมูลจากตํารา ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารตางๆ ท่ี

เก่ียวของการดูแลตนเองของผูสูงอายุกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ตลอดจนขอคําแนะนําจากคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ และกําหนดขอบเขต โครงสรางของเน้ือหาของแบบสัมภาษณท่ีจะใชในการศึกษาวิจัยเพ่ือใหมีความ
ครอบคลุมตามกรอบแนวคิด 

2. สรางแบบสัมภาษณ กําหนดเกณฑในการใหคะแนน สําหรับคําตอบในแตละขอ และนําแบบสัมภาษณ
สรางขึ้น เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถกูตองของการใชภาษา ความชัดเจนของภาษา 
และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามท่ีคณะกรรมการแนะนํา 

3. นําแบบสัมภาษณท่ีผานการแกไข ปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
จากน้ันนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบสอบถาม รวมกับคณะกรรมการวิทยานิพนธ 

4. นําแบบสัมภาษณท่ีปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบอีกคร้ัง 
5. นําแบบสัมภาษณท่ีผานการพิจารณาท่ีไดทําการปรับปรุงแกไขแลว มาจัดพิมพและนําไปทดลองใช 

(Try-Out) เพ่ือหาคาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ และหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคตามวิธีการของ 
Cronbach’s Alpha Coeffcient  
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมลูดวยตนเอง โดยมขีั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมลูดังน้ี 
 1. ผูวิจัยนําหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย เสนอตอสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา เพ่ือขออนุญาตและขอความรวมมือในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

 2. ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการ และขั้นตอนการเก็บขอมูลแกเจาหนาท่ีและอาสาสมัคร
สาธารณสุขท่ีรวมเก็บขอมูล เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีถูกตอง ตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 
 3. ดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 371 คน  
 4. ทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสัมภาษณทุกฉบับ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวน 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
ผูวิจัยนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาดําเนินการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป ซ่ึงมีขั้นตอนการวิเคราะหตามลําดับ ดังน้ี 
 1. วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 
 2. วิเคราะหระดับการดูแลตนเองและระดับคุณภาพชีวิต โดยการแจกแจงความถี่ หาคาสถิติรอยละ 
คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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 3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการดูแลตนเอง ความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคลกับคุณภาพชีวิต และความสัมพันธระหวางการดูแลตนเองกับคุณภาพชีวิต โดยใชสถิติหาความสัมพันธไคส
แควร (Chi-square) 
 4. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการระดมความคิด โดยใชเทคนิค (Focus Group Discussion) ในการสนทนากลุม 
เพ่ือศึกษาแนวทางการดูแลตนเองของผูสูงอายุ โดยใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และนําเสนอโดยการ
บรรยายเชิงพรรณนา 

สรุปผลการวิจัย 
1. ระดับการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ในอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ท้ังรายดานและโดยรวม อยูใน

ระดับปานกลาง และระดับการดูแลตนเองแตละดานเปนดังน้ี ระดับการดูตนเองดานการดูแลตนเองโดยท่ัวไป สวน
ใหญ มีระดับปานกลาง รอยละ 57.41 มีระดับดีและระดับต่ํา รอยละ 28.57 และรอยละ 14.02 ตามลําดับ ระดับ
การดูแลตนเองดานการดูแลตามระยะพัฒนาการ สวนใหญ มีระดับปานกลาง รอยละ 45.28 มีระดับดีและระดับต่ํา 
รอยละ 31.54 และรอยละ 23.18 ตามลําดับ ระดับการดูแลตนเองดานการดูแลตนเองตามภาวะเบ่ียงเบนทาง
สุขภาพ สวนใหญ มีระดับปานกลาง รอยละ 60.11 มีระดับดีและระดับต่ํา รอยละ 29.92 และรอยละ 9.97 
ตามลําดับ สวนระดับการดูแลตนเองรวม 3 ดาน สวนใหญ มีระดับปานกลาง รอยละ 54.45 มีระดับดี และระดับต่ํา 
รอยละ 29.92 และรอยละ 15.63 ตามลําดบั 

2. คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ในอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามองคประกอบท้ังรายดานและโดยรวม 
อยูในระดับกลาง ๆ และระดับคุณภาพชีวิตรายดานแตละดานเปนดังน้ี ระดับคุณภาพชีวิตดานสุขภาพกาย สวนใหญ 
มีระดับคุณภาพชีวิตกลาง ๆ รอยละ 64.42 มีระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีและระดับคุณภาพชีวิตท่ีไมด ีรอยละ 23.72 และ
รอยละ 11.86 ตามลําดับ ระดับคุณภาพชีวิตดานจิตใจ สวนใหญ มีระดับคุณภาพชีวิตกลาง ๆ รอยละ 65.23 มี
ระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีและระดับคุณภาพชีวิตท่ีไมดี รอยละ 27.76 และรอยละ 7.01 ตามลําดับ ระดับคุณภาพชีวิต
ดานสัมพันธภาพทางสังคม สวนใหญ มีระดับคุณภาพชีวิตกลาง ๆ รอยละ 54.98 มีระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีและระดับ
คุณภาพชีวิตท่ีไมดี รอยละ 31.27 และรอยละ 13.75 ตามลําดับ ระดับคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม สวนใหญ มี
ระดับคุณภาพชีวิตกลาง ๆ รอยละ 64.15 มีระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีและระดับคุณภาพชีวิตท่ีไมดี รอยละ 32.62 และ
รอยละ 3.23 ตามลําดับ สวนระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมท้ัง 4 ดาน สวนใหญ มีระดับระดับคุณภาพชีวิตกลาง ๆ รอย
ละ 62.26 มีระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีและระดับคุณภาพชีวิตท่ีไมดี รอยละ 28.84 และรอยละ 8.90 ตามลําดับ 

3. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ในอําเภอบันนังสตา จังหวัด
ยะลา ไมมีความสัมพันธกัน ยกเวน เพศ มีความสัมพันธกับการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี <.05 

4. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ในอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
ไมมีความสัมพันธกับกัน ยกเวน เพศ มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี <.05 

5. ความสัมพันธระหวางการดูแลตนเองกับคุณภาพชีวิตของของผูสูงอายุ ในอําเภอบันนังสตา จังหวัด
ยะลา มีความสัมพันธกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี <.05 

6. แนวทางการดูแลตนเองท่ีดีของผูสูงอายุ จากการสนทนากลุม พบวา การดูแลตนเองท่ีดีของผูสูงอายุ
น้ัน ตองมีการดูแลในเร่ืองอาหาร การออกกําลังกาย การสัมผัสอากาศท่ีบริสุทธิ์ การหลีกเลี่ยงอบายมุข การปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุ การควบคุมนํ้าหนักตัว หมั่นสังเกตอาการผิดปกติตาง ๆ ของรางกาย การตรวจสุขภาพประจําป 
ตลอดจนการเตรียมตัวในดานรางกาย ดานจิตใจ และดานสังคม เพ่ือใหผูสูงอายุมีความพรอมเมื่อเขาสูวัยผูสูงอายุ 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากผลการศึกษา พบวา การดูแลตนเองของผูสูงอายุท้ังโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง จาก
สภาพความเปนจริงในสังคม ไมวาจะเปนสังคมไทยหรือสังคมตางชาติ จะพบวา สังคมไมไดใหความสําคัญกับผูสูงอายุ 
และมีการทอดท้ิงผูสูงอายุกันมาก ดังน้ัน ปญหาผูสูงอายุท่ีควรไดรับการพิจารณาก็คือ ปญหาดานสุขภาพ ความตองการ
มีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงของกลุมหรือสังคม ความตองการการยอมรับและความเชื่อถือจากบุคคลในสังคม 
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ความตองการมีสัมพันธภาพกับคนอื่น ๆ ปญหาดานครอบครัว และปญหาดานการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ โดยใช
ทรัพยากรผูสูงอายุ ซึ่งทวีจํานวนมากขึ้นทุกขณะ เน่ืองมาจากนวัตกรรมทางการแพทย และการสาธารณสุขมีการพัฒนา
มากขึ้น (ธาริน สุขอนันต และคณะ, 2554: 241) ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดความสูงอายุ ไดแก ความสูงอายุตามสภาพ
รางกาย ความสูงอายุตามความสามารถของบุคคลในการทําหนาท่ีในสังคม ความสูงอายุตามสภาพจิตใจ และความ
สูงอายุตามสภาพ (อุทัย หิรัญโต, 2526: 67-68) 
 2. จากผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตามองคประกอบคุณภาพชีวิตท้ังโดยรวมและรายดาน
อยูในระดับคุณภาพชีวิตกลาง ๆ ท้ังน้ีเพราะผูสูงอายุเปนบุคคลท่ีเจ็บปวยไดงายกวาบุคคลในวัยอื่น สุขภาพรางกายไม
แข็งแรงเหมือนเคย มีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายในทางเสื่อมเกิดขึ้นมากกวาทางเจริญเติบโต การทํางานของ
อวัยวะทุกสวนของรางกายทํางานไดลดลง ความสามารถในการทํางานของอวัยวะระบบตาง ๆ ลดนอยลงผูสูงอายุมี
โอกาสเจ็บปวยดวยโรคตาง ๆ ไดงายขึ้น เปนอุปสรรคทําใหไมสามารถทําในสิ่งท่ีตองการไดเหมือนเดิม ทําใหรูสึกวิตก
กังวล ตองพ่ึงพาสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น ทําใหเกิดความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตท่ีเปนอยูในระดับปานกลางเทาน้ัน 
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สมรัตน ขํามาก (2554: 54) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของ ผูสูงอายุในเขตอําเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา พบวา ระดับคุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยางตามองคประกอบคุณภาพชีวิตโดยรวม และรายดานอยูใน
ระดับกลาง ๆ  
 3. จากผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูสูงอายุไมมีความสัมพันธกับการดูแลตนเอง ยกเวน เพศ 
มีความสัมพันธกับการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี <.05 เพราะเพศเปนปจจัยหน่ึงท่ีเปน
ตัวกําหนดบทบาทหลักในการเลี้ยงครอบครัว ในขณะเดียวกันเพศหญิงจะถูกกําหนดใหเปนแมบาน เพราะฉะน้ันการ
ตัดสินใจจึงขึ้นอยูกับเพศชายซ่ึงเปนหัวหนาครอบครัว และงานของเพศชายจะบงบอกถึงความสามารถทางทางรางกาย
มากกวาเพศหญิงและเพศหญิงจะมีความรูสึกวาตนเองเปนเพศท่ีออนแอกวา ในขณะเดียวกันเพศชายจะมีความรูสึกวา 
ตนเองมีคุณคาจึงเกิดความพึงพอใจใหเกิดความสุขในตนเอง สงผลถึงคุณภาพชีวิตทางบวก และพบวาเพศชายมีคุณภาพ
ชีวิตดีกวาเพศหญิง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สมรัตน ขํามาก (2554: 54) พบวา เพศ ตางกันสงผลตอระดับ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตางกัน 
 4. ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูสูงอายุ ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ยกเวน 
เพศ มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี <.05 เน่ืองจากเพศเปนตัวกําหนดบทบาท
และบุคลิกภาพของบุคคลในครอบครัวในสังคม เปนตัวบงบอกถึงคานิยม คุณภาพ พลังอํานาจและความสามารถของ
มนุษยในสังคม (วรรณา กุมารจันทร, 2543:17)  
 5. ผลการศึกษา ความสัมพันธระหวางการดูแลตนเองกับคุณภาพชีวิตของ พบวา การดูแลตนเองมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี <.05 โดยความสัมพันธของการดูแลตนเองกับ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยูในระดับปานกลาง เน่ืองจากผูสูงอายุสวนใหญเปนวัยผูสูงอายุตอนตนซ่ึงยังมีสุขภาพดี ไมมี
ขอจํากัดในการทํากิจกรรมตาง ๆ ทําใหเกิดความพึงพอใจท่ีสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ดูแลตนเองและประกอบ
อาชีพได ผูสูงอายุท่ียังสามารถทํางานได ชวยเหลือตัวเองได สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดี สงผลใหผูสูงอายุเกิด
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง รูสึกวาชีวิตมีความหมาย และรูสึกพึงพอใจในชีวิต ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของจีราพร 
ทองด ีและคณะ (2553: 95) ไดศึกษาภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในจังหวัดชายแดนภาคใต พบวา ภาวะ
สุขภาพของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระดับปานกลาง และคุณภาพชีวิตโดยรวมของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระดับ
ปานกลาง 
 6. ผลการศึกษา แนวทางการดูแลตนเองท่ีดีของผูสูงอายุ จากการสนทนากลุม พบวา การดูแลตนเองท่ีดีของ
ผูสูงอายุน้ัน ตองมีการดูแลในเร่ืองอาหาร การออกกําลังกาย การสัมผัสอากาศท่ีบริสุทธิ์ การหลีกเลี่ยงอบายมุข การ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ การควบคุมนํ้าหนักตัว หมั่นสังเกตอาการผิดปกติตาง ๆ ของรางกาย การตรวจสุขภาพประจําป 
ตลอดจนการเตรียมตัวในดานรางกาย ดานจิตใจ และดานสังคม เพ่ือใหผูสูงอายุมีความพรอมเมื่อเขาสูวัยผูสูงอายุ ซ่ึง
สอดคลองกับทฤษฎีของโอเร็ม (Orem, 2001 : 47-49) ผูออกแบบทฤษฎีการดูแลตนเองไดใหความหมายของการดูแล
ตนเองวา เปนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีบุคคลริเร่ิม และกระทําดวยตนเองเพ่ือใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิต สุขภาพ และ
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ความเปนอยูท่ีดี การดูแลตนเองเปนการกระทําท่ีจงใจมีเปาหมาย (Deliberate Action) มีระบบระเบียบ เปนขั้นตอน 
เมื่อกระทําอยางมีประสิทธิภาพจะมีสวนชวยใหโครงสราง หนาท่ี และพัฒนาการดําเนินไปไดถึงขีดสุดของแตะละบุคคล 
และไดแบงการดูแลตนเอง ออกเปน 3 ดานคือ การดูแลตนเองโดยท่ัวไป การดูแลตนเองตามระยะพัฒนาการ และการ
ดูแลตนเองตามภาวะเบ่ียงเบนทางสุขภาพ  

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 1. หนวยงานไดขอมูลพ้ืนฐานของการดูแลตนเองของผูสูงอายุ สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทาง
ในดูแลผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดตีอไป 

2. หนวยงานดานสาธารณสุข สามารถมาใชในการวางแผนสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุการวางแผน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
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