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การศีกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ( Descriptive research) โดยศึกษาถึงปัญหาและ
ความต้องการของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ในเขตพื้นที่ตาบลนาผือ อาเออเมือง ัังหวัดอานาัเัริญ
โดยประชาการคือ ผู้สูงอายุติดัานวนบ้านติดเตียง 15 คน และผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงัานวน 15 คน
โดยผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง คือกลุ่มที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สูงอายุอายุที่มีอาวะพึ่งพิงด้านสาธารณสุขของศูนย์
พัฒนาและฟื้นฟูคุณอาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตาบลนาผือ ใช้เครื่องมือวิััยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน
ที่ 1 เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง มี 3 ส่วนย่อย คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง แบบประเมินระดับความสามารถในการทากิัวัตรประัาวันขั้นพื้นฐานของ
ผู้สูงอายุ ใช้ประเมินดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL Index) แบบัาแนกกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
ตามชุดสิทธิประโยชน์ สปสช. ส่วนที่ 2 เป็นเครื่องมือเก็บรวมรวมข้อมูลของผู้ให้การดูแล มี 2 ส่วนย่อย คือ
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแล แบบสอบถามปัญหาและความต้องการของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
แล้วนาข้อมูลมาคานวณเป็นร้อยละ วิเคราะห์ตามการทบทวนวรรณกรรม
ผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ัานวน 15 คน แบ่งออกเป็นเพศหญิง 9 คน เพศชาย
5 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 80-89 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 ระยะเวลาที่เั็บป่วยของผู้สูงอายุติดบ้านติด
เตียงส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่เั็บป่วย 5 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 26.67 โรคและอาการที่เั็บป่วยของ
ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงส่วนใหญ่คืออาวะสมองเสื่อม คิดเป็นร้อยละ 33.33 ส่วนผู้ดูแล ัานวน 15 คน
แบ่งออกเป็นเพศหญิง 11 คน เพศชาย 4 คน มีความสัมพันธ์ของผู้ดูแลสูงอายุส่วนใหญ่เป็นบุตร คิดเป็นร้อย
ละ 60ระยะเวลาในการดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีระยะในการดูแลเวลา 5 ปี และ 5 ปีขึ้นไป เท่ากัน คิดเป็น
ร้อยละ 26.67 ส่วนปัญหาและความต้องการของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ
ด้านการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านค่าใช่ั่าย และด้านการััดการอายในบ้าน ใน
การศึกษาด้านปัญหาของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 49.33 และ
ในการศึกษาด้านความต้องการของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 47
ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง มีปัญหาและความต้องการใน
การดูแลผู้สูงอายุในระดับปานกลาง อาัอธิบายได้ว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงต้องให้การดูแลผู้สูงอายุ
ในระยะเวลานาน ทาให้ผู้ดูแลมีประสบการณ์ตรงในการดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุ และ
ระยะเวลาในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นตัวบ่งชี้ถึงประสบการณ์และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ มีการศึกษาพบว่ายิ่ง

ระยะเวลานาน ผู้ดูแลก็ัะมั่นใัในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น ัากมีความค้นเคยและมีประสบการณ์สามารถแก้
ไข้ปัญหาต่างๆได้เอง ตามอัตถอาพ
คำสำคัญ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง , ปัญหาและความต้องการของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง , ผู้ที่มีอาวะ
พึ่งพิงทางด้านสาธารณสุข
ที่มาและความสาคัญ
ปัััุบันประเทศไทยกาลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)
ซึ่งสหประชาชาติระบุว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้ง
ประเทศ ถือว่าประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society และัะเป็น สังคมผู้สูงอายุเต็ม
รูปแบบ (Aged Society) เมื่อสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 โดยตัวเลขของ
ประเทศไทย คาดการณ์ว่าในปี 2564 ไทยัะเข้าสู่สังคมประชากรสูงวัยแบบสมบูรณ์ โดยมีผู้ที่อายุมากกว่า
60 ปี เกิน 20% ของัานวนประชากรทั้งหมด สถานการณ์นี้เป็นผลมาัากการพัฒนาเศรษฐกิัและการ
พัฒนาประเทศ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ทาให้ประชากรมีอายุยืนยาว
นโยบายการวางแผนครอบครัวหรือการควบคุมการมีบุตร ทาให้เกิดการลดอาวะเัริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และ
การลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ทาให้ัานวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทย
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (ัิราอรณ์ การะเกตุ,2561) การก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) ของ
ประเทศไทยไทยก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิัและสังคม ทางด้านเศรษฐกิัอาััะเป็นทั้งอุปสรรค
และโอกาสในการพัฒนา ส่วนทางด้านสังคม โดยเฉพาะทางด้านการสาธารณสุข การเพิ่มขึ้นของประชากร
สูงอายุ ัะนามาซึ่งปัญหาสุขอาพและความต้องการที่ัะได้รับการดูแลเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และเกินกว่ากาลัง
การให้บริการทางสุขอาพของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตเมือง ปัญหาสุขอาพที่พบในกลุ่ม
ผู้สูงอายุไทย ได้แก่ โรคเรื้อรัง เช่นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใัและหลอดเลือด และโรค
ซึมเศร้า เป็นต้น ซึงกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ัาเป็นต้องได้รับการดูแลโดยเั้าหน้าที่ระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล และโดย
คนในครอบครัวเมื่อออกัากโรงพยาบาลไปแล้ว ซึ่งในอนาคตยิ่งนับวันที่ขนาดของปัญหาัะเพิ่มขึ้น
นอกัากนี้ยังมีรายงานการวิััยที่พบว่าอัตราส่วนของผู้ป่วนในโรงพยาบาลสูงที่สุดเป็นผู้ป่วยสูงอายุ (สุอาดา คา
สุชาติ,2560)
กระทรวงสาธารณสุข คาดว่าในปี 2568 ประเทศไทยัะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว มีผู้สูงอายุ
14 ล้านกว่าคน ผลสารวัล่าสุด มีผู้สูงอายุกว่า 1 ล้านคนที่สุขอาพไม่ดี นอนติดเตียง ต้องพึ่งคนอื่นดูแล ชี้
แนวโน้มมีผู้สูงอายุอยู่ลาพังไร้ลูกหลานดูแลเพิ่มขึ้น (ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ , 2562) การเั็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและผู้ดูแลเป็นอย่างมาก ทั้งัากอาวะของโรคและความรุนแรงของการเั็บป่วย รวมทั้ง
การบาบัดรักษาที่ผู้ป่วยได้รับตลอดันอาัเกิดอาการข้างเคียงและอาวะแทรกซ้อนต่างๆ การที่ต้องให้การดูแล
ต่อเนื่องที่บ้านในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง อาวะการเั็บป่วยเรื้อรังอาัทาให้ผู้ป่วยมีข้อัากัดในการทากิักรรม หรือ
อาัไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ (พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์และคณะ , 2557) ัะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุ เป็นช่วง
วัยที่ร่างกายมีความเปราะบาง และเสื่อมโทรม ทาให้ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องการการพึ่งพาเป็นอย่างมากของคน
ครอบครัว ในผู้สูงอายุบางรายที่ไม่มีอาการเั็บป่วย ยังต้องพึ่งพาลูกหลานในการทากิักรรมอย่างอื่น ส่วน
ในผู้ที่มีการเั็บป่วยเรื้อรังอาัต้องการการพึ่งพาัากลูกหลานเพิ่มขึ้น และในผู้สูงอายุบางรายที่มีอาการ
เั็บป่วยเรื้อรัง ต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดบ้าน และติดเตียง มีปัญหาทางสุขอาพ ซึ่งัะต้องการผู้ดูแลในการทา
กิัวัตรประัาวันมากขึ้น ซึ่งผู้ดูแลบางราย อยู่ในกลุ่มประชากรที่ต้องทางานประกอบอาชีพ ทาให้ในผู้สูงอายุ

บางรายขาดผู้ดูแล และในผู้ดูแลผู้สูงอายุบางราย อาัต้องลาออกัากงานประัา ทาให้ขาดรายได้
กลายเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิัของครอบครัว ทาให้เกิดความเครียดตามมา ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่สาคัญอีก
อย่างหนึ่งของครอบครัวผู้สูงอายุ
ในพื้นที่ตาบลนาผือ อาเออเมือง ัังหวัดอานาัเัริญ มีประชากรผู้สูงอายุ คิดเป็น ร้อยละ 22.12
ของประชากรทั้งหมด อิงัากข้อมูลประชากร สาธารณสุขัังหวัดอานาัเัริญ ซึ่งนับได้ว่าในเขตตาบลนาผือ
เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งทั้งนี้ พบผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง ร้อยละ 4.33 ของผู้สูงอายุทั้งหมด
ซึ่งนับว่าเป็นัานวนที่ไม่ได้มาก แต่ก็นับว่าเป็นปัญหาที่สาคัญอีกอย่าง เนื่องัากประชากรผู้สูงอายุ ดังที่ได้
กล่าวมาข้างต้น ต้องอาศัยการพึ่งพาัากผู้ดูแล ซึ่งถ้าผู้ดูแลไม่มีความพร้อม ก็ัะกลายเป็นปัญหาที่ยุ่งยาก
พอสมควร ซึ่งผู้ศึกษาได้เห็นถึงความสาคัญของปัญหา และความต้องการของผู้ดูแลสูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
ปัญหาการเั็บป่วย และอาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและผู้ดูแล การที่ต้องดูแลต่อเนื่องที่
บ้านในกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ดังนั้นการศึกษานี้ เพื่อัะได้ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนา
ระบบการดูแล ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียง
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1.เพื่อศึกษาถึงข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง
2.เพื่อศึกษาถึงปัญหาของผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง
3.เพื่อศึกษาถึงความต้องการของผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง
คำถำมกำรศึกษำ
1.ข้อมูลพื้นฐานของและอาวะผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง เป็นอย่างไร
2.ปัญหาของผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงเป็นอย่างไร
3.ความต้องการของผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงเป็นอย่างไร
ขอบเขตกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ปัญหาและความต้องการ
ของผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ในเขตพื้นที่ตาบลนาผือ อาเออเมือง ัังหวัดอานาัเัริญ
ประโยชน์ทคี่ ำดว่ำจะได้รับ
ผลของการศึกษาที่ได้ัะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ทีมเั้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขอาพตาบลนาผือ
ผู้ดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุ ทีมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาบลนาผือ ทีมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีอาวะพึ่ง ทีม
ผู้นาชุมชน รวมถึงทีมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ได้เห็นถึงความสาคัญของสุขอาพพื้นฐานของผู้สูงอายุติด
บ้าน ติดเตียง และปัญหาและความต้องการของผู้ดูแลของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง เพื่อเป็นแนวทางในการดูแล
ช่วยเหลือและดารงไว้ซึ่งอาวะสุขอาพที่เป็นอยู่ ป้องกันการเกิดอาวะแทรกซ้อน เพื่อให้ผู้สูงอายุติดบ้านติด
บ้านติดเตียงและผู้ดูแลสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตามอัตอาพ มีคุณอาพชีวิตที่ดีขึ้น

นิยำมศัพท์
ผู้สูงอำยุ หมายถึง มนุษย์ที่มีอายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิต สาหรับประเทศไทย ตามกฎหมายกาหนด
ไว้ว่าผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
สังคมผู้สูงอำยุ หมายถึง หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อยู่ัริงในพื้นที่ต่อประชากร
ทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน ในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปที่
อยู่ัริงในพื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน ในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 7 ขึ้นไป
สังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อยู่ัริงในพื้นที่ต่อประชา
กรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน ในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 ขึ้นไป หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป
ที่อยู่ัริงในพื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน ในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 14 ขึ้นไป
ผู้สูงอำยุติดบ้ำน หมายถึง กลุ่มผู้สูงอายุที่พอช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น สามารถใช้ชีวิตประัาวันได้
อาศัยคนดูแลบ้างแต่ไม่มาก เช่น สามารถเข้าห้องน้า ห้องนอนเองได้ อาบน้าสวมเสื้อผ้า ทานข้าวได้เอง แต่ไม่
สามารถออกนอกบ้านได้เนื่องัากยังไม่แข็งแรงพอ ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ัะเน้นการให้ความรู้เพื่อป้องกันอาวะต่างๆที่
ทาให้ผู้ป่วยอาการแย่ลง เช่น ให้กาลังใั ส่งเสริมสุขอาพการออกกังกาย การทานอาหารที่เหมาะสม
ผู้สูงอำยุติดเตียง หมายถึง กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เช่นผู้ป่วยมะเร็งระยะ
สุดท้าย ผู้ป่วยอัมพาต ผู้ป่วยทางระบบสมอง หรือพูดง่ายๆ คือผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาตัวอยู่บนเตียงตลอดทั้งวัน
ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนต่างๆมากขึ้นเช่น แผลกดทับ ข้อต่อต่างๆยึดติด ปอดอักเสบ เป็นต้น
ผู้ดูแล หมำยถึง สมาชิกในครอบครัวที่ให้ความช่วยเหลือ ดูแลสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเั็บป่วย พิการ
หรือเั็บป่วยเรื้อรัง ที่ไม่สามารถดูแลััดการตนเองได้ โดยผู้ดูแลัะมีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ และให้การ
ดูแลโดยไม่ได้มุ่งหวังค่าตอบแทน
ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและคนพิกำรที่มีภำวะพึ่งพิงตำบลนำผือ หมายถึง องค์กรที่ััดตั้ง
ขึ้น เพื่อััดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีอาวะพึ่งพาในเขตพื้นที่ตาบลนาผือ
อาเออเมือง ัังหวัดอานาัเัริญ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาสถานการณ์ ปัญหา และความต้องการของผ้ดูแลผู้สูงอายุ
ติดบ้านติดเตียง ในเขตพื้นที่ตาบลนาผือ อาเออเมือง ัังหวัดอานาัเัริญ
วิธีกำรวิจัย
รูปแบบกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้มีรูปแบบการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive study) เพื่อศึกษาปัญหาและความ
ต้องการของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงในเขตตาบลนาผือ อาเออเมือง ัังหวัดอานาัเัริญ
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกร
ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้คือผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ัานวน 15 ราย และ ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติด
เตียงัานวน 15 ราย ในเขตพื้นที่ตาบลนาผือ อาเออเมือง ัังหวัดอานาัเัริญ โดยผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
คือกลุ่มที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สูงอายุอายุที่มีอาวะพึ่งพิงด้านสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณอาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนพิการตาบลนาผือ

โดยกำหนดคุณสมบัติของประชำกรนี้
1.เป็นกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ัานวน 15 คน
2.เป็นกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ัานวน 15 คน
3.กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง คือ กลุ่มที่ได้รับการประเมิน ADL แล้วและมีคะแนน ADL น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 11 คะแนน
4.กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง คือกลุ่มที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สูงอายุอายุที่มีอาวะพึ่งพิงด้าน
สาธารณสุขของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณอาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตาบลนาผือ
5.กลุ่มประชากรยินยอมให้ความร่วมมือในการศึกษา
6.ในกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงต้องไม่มีความผิดปกติทางัิตใั ความัาเสื่อมหรืออยู่ใน
สอาพที่ไม่สามารถรับรู้เข้าใัหรือให้ข้อมูลต่างๆได้
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง มี 4 ส่วนย่อย คือ
1.1.แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ประกอบด้วย ข้อมูลเพศ
อายุ โรคและอาการที่เั็บป่วย และระยะเวลาการเั็บป่วย
1.2.แบบประเมินระดับความสามารถในการทากิัวัตรประัาวันขั้นพื้นฐานของผู้สูงอายุ ใช้
ประเมินดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL Index) ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ััดทาเป็นแบบ
ประเมินความสามารถในการทากิัวัตรประัาวันของผู้สูงอายุ ประกอบด้วยคาถามัานวน 10 ข้อ ได้แก่
การรับประทานอาหาร การล้างหน้า แปรงฟัน หวีผม โกนหนวด การขึ้นลงเตียง ลุกนั่งัากที่นอน การใช้
ห้องสุขา การเคลื่อนไหวอายในห้องหรือบ้าน การแต่งตัวสวมใส่เสื้อผ้า การเดินขึ้นลงบันได การอาบน้า
การกลั้นถ่ายอุััาระ การกลั้นถ่ายปัสสาวะ โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนตั้งแต่ทาไม่ได้เลย ันถึงทาได้เอง
คะแนน 0-4 คะแนน แสดงว่าไม่สามารถทากิัวัตรประัาวันได้เลย เป็นอาวะพึ่งพาโดยสมบูรณ์
คะแนน 5-8 คะแนน แสดงว่าสามารถทากิัวัตรประัาวันได้ แต่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก
เป็นอาวะพึ่งพารุนแรง
คะแนน 9-11 คะแนน แสดงว่าสามารถทากิัวัตรประัาวันได้ แต่ต้องการความช่วยเหลือบ้าง
เป็นอาวะพึ่งพาปานกลาง
คะแนน 12-20 คะแนน แสดงว่าสามารถทากิัวัตรประัาวันได้เอง ไม่เป็นอาวะพึ่งพา
1.3.แบบัาแนกกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงตามชุดสิทธิประโยชน์ สปสช. แบ่งออกเป็น 4
กลุ่ม ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่เคลื่อนไหวได้บ้างมีปัญหาการกิน/การขับถ่ายแต่ไม่มีอาวะสับสน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่เคลื่อนไหวได้บ้าง มีอาวะสับสน และอาัมีปัญหาการกิน/การขับถ่าย
กลุ่มที่ 3 กลุม่ ที่เคลื่อนไหวเองไม่ได้ ไม่มีปัญหาการกิน หรือเั็บป่วยรุนแรง
กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่เคลื่อนไหวเองไม่ได้ เั็บป่วยรุนแรงหรืออยู่ในระยะท้าย ของชีวิต

ส่วนที่ 2 เป็นเครื่องมือเก็บรวมรวมข้อมูลของผู้ให้การดูแล มี 2 ส่วนย่อย คือ
2.1.แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานอาพใน
ครอบครัว ัานวนสมาชิกในครอบครัว ความเพียงพอของรายได้ ความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
และ ระยะเวลาในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
2.2.แบบสอบถามปัญหาและความต้องการของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ซึ่งผู้วิััยได้นา
เครื่องมือแบบสอบถามัากงานวิััยสถานการณ์ ปัญหา และความต้องการการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มติดบ้าน
ติดเตียง ของ พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์ และคณะ เป็นการถามความคิดเห็นของผู้ดูแล ในทุกข้อคาถามเดียวกัน
ทั้ง2ส่วน คือระดับปัญหาและความต้องการ ประกอบด้วยคาถามัานวน 20 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการดูแลผู้ป่วย ัานวน 11ข้อ ด้านข้อมูลข่าวสาร ัานวน 3 ข้อ ด้านค่าใช้ั่ายัานวน 4 ข้อ
ด้านการััดการอายในบ้าน ัานวน 2 ข้อ ซึ่งลักษณะคาถามเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด การแปลผลคะแนน ปัญหาและความต้องการของผู้ดูแล ได้นา
ข้อมูลมาวิเคราะห์และคานวณเป็นร้อยละ คุณอาพของเครื่องมือได้ผ่านการตรวัสอบความตรงตามเนื้อหา
ความชัดเันของการใช้อาษาและความสอดคล้องของข้อคาถามัากผู้เชี่ยวชาญ ัานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
อาัารย์พยาบาลัานวน 3 ท่าน พยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 2 ท่าน หลังัากได้รับ
คาแนะนาและข้อเสนอแนะ ผู้วิััยได้นามาปรับปรุงข้อคาถามเพื่อให้มีความครอบคลุมและชัดเันมากขึ้น
ัากนั้นนาไปทดลองใช้กับผู้แลผู้ป่วยในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ัานวน 30 คน หาความเชื่อมั่นด้วย
วิธีการของครอนบาค ได้เท่ากับ 0.95
สถำนที่เก็บรวมรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลที่บ้านผู้สูงอายุเรื้อรัง ในเขตพื้นที่ตาบลนาผือ อาเออเมือง ัังหวัด
อานาัเัริญ
กำรรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ทาการรวบรวมข้อมูลโดยมีผู้ช่วยเก็บข้อมูล ดาเนินการเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.ติดต่อกับผู้ช่วยเก็บข้อมูล คือ CG ัานวน 8 คน
2.อธิบายเกี่ยวกับการใช้แบบสอบถามต่างๆเป็นข้อๆ ให้กับ CG ทั้ง 8 ท่านอย่างละเอียด
3.ให้ CG ออกไปเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
4.เก็บรวบรวมและตรวัสอบความถูกต้องของข้อมูล
5.นาข้อมูลที่ได้ัากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลและหาค่าเฉลี่ยร้อยละ
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ประกอบด้วย ข้อมูลเพศ อายุ โรค
และอาการที่เั็บป่วย และระยะเวลาการเั็บป่วย
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์คะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิัวัตรประัาวันของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
และ แบบัาแนกกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงตามชุดสิทธิประโยชน์ สปสช.
ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานอาพใน
ครอบครัว ัานวนสมาชิกในครอบครัว ความเพียงพอของรายได้ ความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
ระยะเวลาในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง วิเคราะห์ข้อมูลโดยคานวณหาค่าเฉลี่ยและร้อยละ

ส่วนที่4 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ได้แก่ ด้านการดูแล
ผู้ป่วย ได้แก่ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านค่าใช้ั่าย ด้านการััดการอายในบ้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยคานวณหา
ค่าเฉลี่ยและร้อยละ
ผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยศึกษาถึงภาวะสุขภาพของ
ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ปัญหาและความต้องการของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ในเขตพื้นที่ตาบลนาผือ
อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ คณะผู้วิจัยจะดาเนินการวิเคราะห์และสรุปผล ได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์
และเสนอการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
1.การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
2.การวิเคราะห์ระดับความสามารถในการทากิจวัตรประจาวัน และภาวะความพึ่งพิงของผู้สูงอายุติด
บ้านติดเตียง
3.การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
4.การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
1.การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
1.1. เพศ
ตารางที่ 1.1. แสดงจานวนและร้อยละของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง จาแนกตามเพศ
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน) N=15
ร้อยละ
เพศ
ชาย
6
40
หญิง
9
60
จากตารางที่ 1.1.พบว่าผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงส่วนใหญ่เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 60 และเป็นเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 40 ตามลาดับ
1.2.อายุ
ตารางที่ 1.2.แสดงจานวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ จาแนกตามอายุและค่าเฉลี่ยของอายุ
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน) N=15
ร้อยละ
อายุ
60-69ปี
3
20
70-79ปี
2
13.34
80-89ปี
6
40
90 ปีขึ้นไป
4
26.66
จากตารางที่ 1.2.พบว่าผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 80-89 ปี คิดเป็นร้อยละ 40
มีอายุ 90 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 26.66 มีอายุระหว่าง 60-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 และมีอายุระหว่าง
70-79 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.34 ตามลาดับ
1.3.ระยะเวลาที่เจ็บป่วย
ตารางที่ 1.3.จานวนและร้อยละแสดงจานวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ จาแนกตาม
ระยะเวลาที่เจ็บป่วยและค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่เจ็บป่วย

ข้อมูลทั่วไป

จานวน (คน) N=15

ร้อยละ

ระยะเวลาที่เจ็บป่วย
น้อยกว่า 1ปี
0
0
1ปี
1
6.67
2 ปี
1
6.67
3 ปี
3
20
4 ปี
1
6.67
5ปี
3
20
5ปีขึ้นไป
4
26.67
จากตารางที่ 1.3.พบว่าระยะเวลาที่เจ็บป่วยของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่
เจ็บป่วย 5 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 26.67 มีระยะเวลาที่เจ็บป่วย 3 ปี และ 5ปี เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 20
และมีระยะเวลาที่เจ็บป่วย 1ปี 2ปี และ 4ปี เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตามลาดับ
1.4.โรคและอาการที่เจ็บป่วย
ตารางที่ 1.4.จานวนและร้อยละแสดงจานวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ จาแนกตามโรคหรือ
อาการที่เจ็บป่วยและค่าเฉลี่ยของโรคและอาการที่เจ็บป่วย
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน) N=15
ร้อยละ
โรคและอาการที่
เจ็บป่วย
โรคชรา
4
26.67
หลอดเลือดสมอง
4
26.67
พากินสัน
1
6.67
ความจาเสื่อม
5
33.33
ตาบอด
1
6.67
จากตารางที่ 1.4.พบว่าโรคและอาการที่เจ็บป่วยของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงส่วนใหญ่คือโรคความจา
เสื่อม คิดเป็นร้อยละ 33.33 โรคและอาการที่เจ็บป่วยของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงรองลงมาคือโรคหลอด
เลือดสมอง คิดเป็นร้อยละ 26.67 และ โรคและอาการที่เจ็บป่วยของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง โรคพาร์กินสัน
และตาบอดเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตามลาดับ
2.การวิเคราะห์ระดับความสามารถในการทากิจวัตรประจาวัน และภาวะความพึ่งพิงของผู้สูงอายุ
ติดบ้านติดเตียง
2.1.ระดับความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันขั้นพื้นฐานของผู้สูงอายุ ใช้ประเมินดัชนีบาร์
เธลเอดีแอล (Barthel ADL Index)

ตารางที่ 1.5.แสดงจานวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ จาแนกตามระดับคะแนน
ความสามารถในการทากิจวัตรประจาวัน
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน) N=15
ร้อยละ
คะแนน ADL
0 -4 คะแนน
6
40
5-8 คะแนน
3
20
9 –11 คะแนน
6
40
จากตาราง 2.1. พบว่าระดับคะแนนความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุติดบ้านติด
เตียงส่วนใหญ่มีคะแนนระหว่าง 0-4 คะแนน และ 9-11 คะแนนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 40 และมีระดับ
คะแนนความสามรถในการทากิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงระหว่าง 5-8 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 20 ตามลาดับ
2.2.จาแนกภาวะพึ่งพิงและแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
ตารางที่ 2.2.แสดงจานวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ จาแนกตามการแบ่งกลุ่ม
ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน) N=15
ร้อยละ
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่ม 1
5
33.34
กลุ่ม 2
3
20
กลุ่ม 3
7
46.66
กลุ่ม 4
0
0
จากตาราง 2.2.พบว่าจาแนกกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงตามชุดสิทธิประโยชน์ สปสช ส่วนใหญ่ อยู่
ในกลุ่มที่3 คิดเป็นร้อยละ 46.66 อยู่ในกลุ่ม 1 คิดเป็นร้อยละ 33.34 ตามลาดับ และอยู่ในกลุ่มที่2 คิดเป็น
ร้อยละ 20 ตามลาดับ
3.การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
3.1. เพศผู้ดูแล
ตารางที่ 3.1.แสดงจานวนและร้อยละของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง จาแนกตามเพศ
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน) N=15
ร้อยละ
เพศ
ชาย
4
26.66
หญิง
11
73.34
จากตารางที่ 3.1.พบว่าผู้ดูแลสูงอายุติดบ้านติดเตียงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 73.34
และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 26.66 ตามลาดับ

3.2.อายุผู้ดูแล
ตารางที่ 3.2.แสดงจานวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ จาแนกตามอายุและค่าเฉลี่ยของอายุ
ผู้ดูแล
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน) N=15
ร้อยละ
อายุ
น้อยกว่า 20ปี
1
6.67
20-39ปี
1
6.67
40-59ปี
7
46.67
60 ปีขึ้นไป
6
40
จากตารางที่ 3.2.พบว่าผู้ดูแลสูงอายุติดบ้านติดเตียงส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40-59 ปี คิดเป็นร้อยละ
46.67 รองมาคือมีอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40 และ มีอายุระหว่าง 20-39 ปีและอายุน้อยกว่า 20ปี
คิดเป็นร้อยละ6.67 เท่ากัน
3.3.ระดับการศึกษาผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
ตารางที่ 3.3.แสดงจานวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ จาแนกตามระดับการศึกษาของผู้ดู
ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
ข้อมูลทั่วไป

จานวน (คน) N=15

ร้อยละ

ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน
1
6.67
ประถมศึกษา
11
73.34
มัธยมตอนต้นหรือเทียบเท่า
1
6.67
มัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า
2
13.34
จากตารางที่ 3.3.พบว่าผู้ดูแลสูงอายุติดบ้านติดเตียงส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 73.34 รองมาคือจบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 13.34 และ ไม่ได้
หนังสือและจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ6.67
3.4. สถานะในครอบครัวผู้ดูแล
ตารางที่ 3.4.แสดงจานวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ จาแนกตามสถานะในครอบครัวของผู้ดู
ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน) N=15
ร้อยละ
สถานะในครอบครัว
หัวหน้าครอบครัว
0
0
ผู้อาศัย
15
100
จากตารางที่ 3.4.พบว่าผู้ดูแลสูงอายุติดบ้านติดเตียงทั้งหมดมีสถานะในครอบครัวเป็นผู้อาศัย คิดเป็น
ร้อยละ 100
3.5.จานวนสมาชิกในครอบครัว

ตารางที่ 3.5.แสดงจานวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ จาแนกตามจานวนสมาชิกใน
ครอบครัว
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน) N=15
ร้อยละ
จานวนสมาชิกใน
ครอบครัว
2 คน
3
20
3 คน
1
6.67
4 คน
2
13.34
5 คน
2
13.34
มากกว่า5คน
7
46.67
จากตาราง 3.5.พบว่าจานวนสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงส่วนใหญ่ มีจานวนสมาชิก
มากกว่า 5 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 มีจานวนสมาชิก 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 มีจานวนสมาชิก 4คน และ 5
คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 13.34 และอยู่มีสมาชิกจานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตามลาดับ
3.6.ความเพียงพอของรายได้
ตารางที่ 3.6.แสดงจานวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ จาแนกตามความเพียงพอของรายได้
และค่าเฉลี่ยของความเพียงพอของรายได้
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน) N=15
ร้อยละ
ความเพียงพอของรายได้
เพียงพอและเหลือเก็บ
5
33.34
เพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ
7
46.67
ไม่เพียงพอแต่ไม่เป็นหนี้
1
6.67
ไม่เพียงพอและเป็นหนี้
2
13.34
จากตารางที่ 3.6.พบว่าความเพียงพอของรายได้ผู้ดูแลสูงอายุติดบ้านติดเตียงส่วนใหญ่เป็นเพียงพอแต่
ไม่เหลือเก็บคิดเป็นร้อยละ 46.67 รองมาคือเป็นเพียงพอและเหลือเก็บ คิดเป็นร้อยละ 33.34 ต่อมาคือเป็น
ไม่เพียงพอและเป็นหนี้ คิดเป็นร้อยละ 13.34 และเป็นไม่เพียงพอแต่ไม่เป็นหนี้ คิดเป็นร้อยละ 6.67
ตามลาดับ
3.7.ความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
ตารางที่ 3.7.แสดงจานวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ จาแนกตามความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ
ติดบ้านติดเตียง และค่าเฉลี่ยของความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน) N=15
ร้อยละ
ความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ
บุตร
9
60
หลาน
2
13.34
สามี-ภรรยา
3
20
บุตรเขย-บุตรสะใภ้
1
6.67

จากตารางที่ 3.7.พบว่าความสัมพันธ์ของผู้ดูแลสูงอายุส่วนใหญ่เป็นบุตร คิดเป็นร้อยละ 60 รองมาคือ
เป็นสามี-ภรรยา คิดเป็นร้อยละ 20 ต่อมาคือเป็นหลาน คิดเป็นร้อยละ 13.34 และเป็นบุตรเขย-บุตรสะใภ้ คิด
เป็นร้อยละ 6.67 ตามลาดับ
3.8.ระยะเวลาในการดูแลผู้สูงอายุ
ตารางที่ 3.8.จานวนและร้อยละแสดงจานวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ จาแนกตาม
ระยะเวลาในการดูแลผู้สูงอายุและค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการดูแลผู้สูงอายุ
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน) N=15
ร้อยละ
ระยะเวลาในการดูแล
น้อยกว่า 1ปี
0
0
1ปี
1
6.67
2 ปี
2
13.34
3 ปี
3
20
4 ปี
1
6.67
5ปี
4
26.67
5ปีขึ้นไป
4
26.67
จากตารางที่ 3.8.พบว่าระยะเวลาในการดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีระยะในการดูแลเวลา 5 ปี และ 5 ปี
ขึ้นไป เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 26.67 มีระยะเวลาในการดูแล 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 มีระยะเวลาในการดูแล
2 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.34 และมี ระยะเวลาในการดูแล 1ปี และ 4 ปีเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตามลาดับ
4.การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
ตารางที่ 4.1. ค่าร้อยละของคะแนนปัญหาในการดูแล และความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุ
จาแนกตามรายข้อ
ปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุ

กิจกรรมหรือเหตุการณ์

ปาน
กลาง

มาก

ระดับความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุ

น้อย
ที่สุด

น้อย

มาก
ที่สุด

น้อย
ที่สุด

น้อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

6.6

6.6 26.6 26.6 33.3 6.6

0

13.3 66.6 13.3 6.6

0

13.3 73.3 6.6

6.6

0

20

0

26.6

13.3

0

0

13.3 33.3 53.3

0

6.6 13.3 46.6 6.67 26.6

20

13.3 33.3 26.6

0

6.6 33.3 53.3 6.6

20

13.3 53.3 13.3

0

ด้านการดูแลผู้ป่วย
1. การดูแลเกีย่ วกับกิจวัตรประจาวัน
ของผู้สูงอายุ
2. การปรุง หรือจัดหาอาหารที่
เหมาะสม
3. วิธีการเฝ้าระวัง ป้องกันอาการ
ผิดปกติ หรืออาการ แทรกซ้อน
ต่างๆ
4. การทาแผล และ/หรือ ดูแลอุปกรณ์
ทางการแพทย์
5. การดูแลผิวหนังเพื่อให้สะอาด
และ/หรือป้องกันการเกิดแผลกดทับ
การติดเชื้อ
6. การจัดการกับความเจ็บปวดของ
ผู้ป่วย

13.3 6.6

33.3 46.6

0

60

0

20

0

0

13.3 33.3 46.6

60

ปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุ

กิจกรรมหรือเหตุการณ์
7. การดูแลเมื่อมีปัญหาต่างๆ เช่น
ท้องผูก
8. การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อนอนไม่
หลับ
9. การช่วยเหลือผูป้ ่วยเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหว การทรงตัว การจัดท่าที่
เหมาะสม
10.วิธีการที่ถกู ต้องเกี่ยวกับการดูแล
เพื่อการฟื้นฟู
11. แนวทาง หรือ กิจกรรมในการดูแล
ที่เหมาะสม ด้านจิตใจและอารมณ์
ของผู้ป่วย
ด้านข้อมูลข่าวสาร
1. แหล่งความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา
ต่างๆ ของผู้ป่วย
2. การรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ ยาที่ใช้
อาการ สาเหตุการเจ็บป่วย
แผนการรักษา
3. แหล่งที่สามารถขอความ
ช่วยเหลือในการจัดหาอุปกรณ์
ต่างๆให้กับผู้ป่วย
ด้านค่าใช้จ่าย
1. ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวที่
เพิ่มขึ้นจากการที่ท่านต้องทา
หน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วย
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
โรงพยาบาล เพื่อการตรวจตามนัด
ของผูป้ ่วย การไปรับยาแทนผู้ปว่ ย
3. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
อื่นๆ เช่น แพทย์ทางเลือก
4. ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการดูแล
ผู้ป่วยในแต่ละวัน เช่น ผ้าอ้อม
สาเร็จรูป อาหาร เป็นต้น
ด้านการจัดการภายในบ้าน
1. การแบ่งเบาภาระในการดูแล
ผู้ป่วย โดยญาติหรือสมาชิกคน
อื่นๆ ในครอบครัว
2. การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใน
บ้านให้สะดวกและปลอดภัย

น้อย
ที่สุด

น้อย

ปาน
กลาง

มาก

13.3 13.3 73.3
0

26.6 60

0

ระดับความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุ
มาก
ที่สุด

น้อย
ที่สุด

0

13.3

0

น้อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด

26.6 6.6 66.6

0

0

20

13.3 66.6

0

0

20

46.6

6.6

0

20

26.6 46.6 6.6 13.3 13.3

0

6.6

20

73.3

0

13.3 6.6 13.3 66.6

0

6.6 13.3

80

0

0

6.6

0

6.6

40

53.3

0

0

13.3 33.3 53.3

0

0

20

33.3 46.6

0

0

20

33.3 46.6

0

0

0

46.6 53.3

0

0

0

46.6 53.3

0

0

0

46.6 53.3

0

0

0

40

0

40

0

53.3 0

60

0

33.3 46.6 20

0

0

33.3 46.6 20

0

6.6

6.6

0

0

13.3 86.6 0

0

0

13.3 6.6

20

0

0

33.3 53.3 13.3

0

33.3 46.6 20

0

0

20

33.3 46.6 0

0

20

6.6

26.6 46.6 20

86.6 0
60

53.3 26.6 0

0

จากตารางที่ 4.1. พบว่าระดับปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุแยกตามข้อดังนี้
4.1.1.ปัญหาด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ระดับปัญหาในการดูแลเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาอยู่ในระดับมาก และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย 26.6 เท่ากัน และอยู่ในระดับ
น้อย และน้อยที่สุดเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 6.6
ระดับปัญหาในการดูแลเกี่ยวกับการปรุง หรือจัดหาอาหารที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 66.6 รองลงมาอยู่ในระดับมาก และระดับน้อย คิดเป็นร้อย 13.3
เท่ากัน และอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.6 ตามลาดับ
ระดับปัญหาในการเฝ้าระวัง ป้องกันอาการผิดปกติ หรืออาการแทรกซ้อนต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 46.6 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย 33.3 และอยู่ในระดับน้อย คิด
เป็นร้อยละ 20 ตามลาดับ
ระดับปัญหาในการทาแผล และ/หรือ ดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย 20 อยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 13.3 และ
อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 6.6 ตามลาดับ
ระดับปัญหาในการดูแลผิวหนังเพื่อให้สะอาด และ/หรือป้องกันการเกิดแผลกดทับ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.6 รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อย 26.6 อยู่ในระดับน้อย คิด
เป็นร้อยละ 13.3 และอยู่ในระดับมาก และน้อย เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 6.6 ตามลาดับ
ระดับปัญหาในการจัดการความเจ็บปวดของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ
53.3 รองลงมาอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อย 33.3 อยู่ในระดับมาก และระดับน้อย เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 6.6
ตามลาดับ
ระดับปัญหาในการดูแลเมื่อมีปัญหาต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปรากลาง คิดเป็นร้อยละ 73.3 และ
อยู่ในน้อย และน้อยที่สุดเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 13.3
ระดับปัญหาในการดูแลช่วยเหลือเมื่อผู้สูงอายุนอนไม่หลับ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 60 รองลงมาอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อย 26.6 และอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามลาดับ
ระดับปัญหาในการดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว การทรงตัว การจัดท่าที่เหมาะสม ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.6 รองลงมาอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อย 26.6 อยู่ในระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 20 และอยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุด เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 6.6 ตามลาดับ
ระดับปัญหาในวิธีการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลเพื่อการฟื้นฟู ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 73.3 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย 20 และอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 6.6 ตามลาดับ
ระดับปัญหาในแนวทาง หรือ กิจกรรมในการดูแลที่เหมาะสม ด้านจิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อย 13.3 อยู่ในระดับ
น้อย คิดเป็นร้อยละ 6.6 ตามลาดับ
4.1.2.ปัญหาด้านข้อมูลข่าวสาร
ระดับปัญหาด้านแหล่งความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาต่างๆของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อย 40 และอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ
6.6 ตามลาดับ

ระดับปัญหาด้านการรักษาที่ได้รับ ยาที่ใช้ อาการ สาเหตุการเจ็บป่วย แผนการรักษา เป็นต้น
ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.6 รองลงมาอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อย 33.3 และอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20 ตามลาดับ
ระดับปัญหาด้านแหล่งที่สามารถขอความช่วยเหลือในการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆให้กับผู้สูงอายุ ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.3 และอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อย 46.6 ตามลาดับ
4.1.3.ปัญหาด้านค่าใช้จ่าย
ระดับปัญหาด้านค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นจากการที่ท่านต้องทาหน้าที่เป็นผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.3 และอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อย 46.6
ตามลาดับ
ระดับปัญหาด้านค่าใช้จ่ายภายในการเดินทางไปโรงพยาบาล เพื่อการตรวจตามนัดของผู้สูงอายุ
การไปรับยาแทน เป็นต้น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.6 รองลงมาอยู่ในระดับน้อยที่สุด
คิดเป็นร้อย 33.3 และอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 20 ตามลาดับ
ระดับปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอื่นๆ เช่น แพทย์ทางเลือก (ยาสมุนไพร) การบีบ
นวด เป็นต้น ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 86.6 และอยู่ในระดับน้อย และน้อยที่สุด คิด
เป็นร้อย 6.6 เท่ากัน
ระดับปัญหาด้านค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละวัน เช่น ผ้าอ้อมสาเร็จรูป อาหาร
เป็นต้น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อย 20 อยู่ใน
ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 13.3 และอยู่ในระดับปานกลาง 6.6 ตามลาดับ
4.1.4.ปัญหาด้านการจัดการภายในบ้าน
ระดับปัญหาในการแบ่งเบาในการดูแลผู้สูงอายุ โดยญาติหรือสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัว อยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.6 รองลงมาอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อย 33.3 และอยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 20 ตามลาดับ
ระดับปัญหาในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในบ้านให้สะดวกและปลอดภัย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย 26.6 และอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อย
ละ 20 ตามลาดับ
4.2.ความต้องการของผู้ดูแลผู้สูงอายุแยกตามข้อดังนี้
4.2.1.ความต้องการด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ระดับความต้องการในการดูแลเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 46.6 รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย 33.3อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.3
และอยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.6 ตามลาดับ
ระดับความต้องการในการดูแลเกี่ยวกับการปรุง หรือจัดหาอาหารที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 73.3 รองลงมาอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อย 13.3 เท่ากัน และ
อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 6.6
ระดับความต้องการในการเฝ้าระวัง ป้องกันอาการผิดปกติ หรืออาการแทรกซ้อนต่างๆ ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อย 26.6 และอยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 13.3 ตามลาดับ

ระดับความต้องการในการทาแผล และ/หรือ ดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 33.3 และอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ
13.3ตามลาดับ
ระดับความต้องการในการดูแลผิวหนังเพื่อให้สะอาด และ/หรือป้องกันการเกิดแผลกดทับ ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย 26.6 และอยู่ในระดับ
น้อยและน้อยที่สุดมาก คิดเป็นร้อยละ 20
ระดับความต้องการในการจัดการความเจ็บปวดของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็น
ร้อยละ 53.3 รองลงมาอยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อย 20 และอยู่ในระดับน้อยและมาก เท่ากัน คิดเป็น
ร้อยละ 13.3
ระดับความต้องการในการดูแลเมื่อมีปัญหาต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
66.6 รองมาอยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.6 และอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 6.6
ระดับความต้องการในการดูแลช่วยเหลือเมื่อผู้สูงอายุนอนไม่หลับ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 66.6 รองลงมาอยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อย 20 และอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 13.3
ตามลาดับ
ระดับความต้องการในการดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว การทรงตัว การจัดท่าที่
เหมาะสม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.6 รองลงมาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย 20 อยู่
ในระดับปานกลาง และน้อย เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และอยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.6
ตามลาดับ
ระดับความต้องการในวิธีการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลเพื่อการฟื้นฟู ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 66.6 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง และระดับน้อย คิดเป็นร้อย 13.3 และอยู่ในระดับน้อย คิด
เป็นร้อยละ 6.6 ตามลาดับ
ระดับความต้องการในแนวทาง หรือ กิจกรรมในการดูแลที่เหมาะสม ด้านจิตใจและอารมณ์ของ
ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อย 40 อยู่
ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.6 ตามลาดับ
4.1.2.ความต้องการด้านข้อมูลข่าวสาร
ระดับความต้องการด้านแหล่งความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาต่างๆของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อย 33.3 และอยู่ในระดับน้อยที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามลาดับ
ระดับความต้องการด้านการรักษาที่ได้รับ ยาที่ใช้ อาการ สาเหตุการเจ็บป่วย แผนการรักษา
เป็นต้น ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.6 รองลงมาอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อย 33.3
และอยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20 ตามลาดับ
ระดับความต้องการด้านแหล่งที่สามารถขอความช่วยเหลือในการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆให้กับ
ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.3 และอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อย 46.6
ตามลาดับ
4.1.3.ความต้องการด้านค่าใช้จ่าย
ระดับปัญหาด้านค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นจากการที่ท่านต้องทาหน้าที่เป็นผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60 และอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย 40 ตามลาดับ

ระดับความต้องการด้านค่าใช้จ่ายภายในการเดินทางไปโรงพยาบาล เพื่อการตรวจตามนัดของ
ผู้สูงอายุ การไปรับยาแทน เป็นต้น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.6 รองลงมาอยู่ใน
ระดับน้อย คิดเป็นร้อย 33.3 และอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 20 ตามลาดับ
ระดับความต้องการด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอื่นๆ เช่น แพทย์ทางเลือก (ยาสมุนไพร)
การบีบนวด เป็นต้น ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 86.6 และอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อย
13.3 ตามลาดับ
ระดับความต้องการด้านค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละวัน เช่น ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
อาหาร เป็นต้น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
33.3 และอยู่ในระดับมาก 13.3 ตามลาดับ
4.1.4.ความต้องการด้านการจัดการภายในบ้าน
ระดับความต้องการในการแบ่งเบาในการดูแลผู้สูงอายุ โดยญาติหรือสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัว
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 46.6 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย 33.3 และอยู่ในระดับน้อย
คิดเป็นร้อยละ 20 ตามลาดับ
ระดับความต้องการในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในบ้านให้สะดวกและปลอดภัย ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.6 รองลงมาอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 26.6 อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 20 ละอยู่ในระดับน้อยมาก คิดเป็นร้อยละ 6.6 ตามลาดับ
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศีกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ( Descriptive research) โดยศึกษาถึงปัญหาและ
ความต้องการของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ในเขตพื้นที่ตาบลนาผือ อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
โดยประชาการคือ ผู้สูงอายุติดจานวนบ้านติดเตียง 15 คน และผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงจานวน 15 คน
โดยผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง คือกลุ่มที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สูงอายุอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้านสาธารณสุขของศูนย์
พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตาบลนาผือ ใช้เครื่องมือวิจัยแบ่งออกเป็น 2ส่วน และนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยการคานวณร้อยละ
5.1.สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาและความต้องการของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ในเขตพื้นที่
ตาบลนาผือ อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ ซึ่งเป็นวิจัยเชิงพรรณนา โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยการคานวณร้อยละ และนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง และสมา
รถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
5.1.1.ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ประชากรจานวน 15 คน แบ่ง
ออกเป็นเพศหญิง 9 คน เพศชาย 5 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 80-89 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 ระยะเวลาที่
เจ็บป่วยของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่เจ็บป่วย 5 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 26.67 โรค
และอาการที่เจ็บป่วยของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงส่วนใหญ่คือภาวะสมองเสื่อม คิดเป็นร้อยละ 33.33
สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า อาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ คือ ภาวะที่สมองเริ่มถดถอยการทางานด้านใด
ด้านหนึ่งลงไป โดยจะเริ่มสูญเสียเซลล์สมองจากส่วนหนึ่งแล้วค่อยลุกลามไปยังสมองอีกส่วนหนึ่งอย่างช้า ๆ
จนทาให้ผู้สูงอายุสูญเสียสมรรถภาพลงเรื่อยๆ ทาให้ระดับความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันลดลง และ
เกิดเป็นปัญหา และเกิดภาวะพึ่งพิง ต้องการผู้ดูแลในระยะเวลาต่อมา

5.1.2.ผลการศึกษาระดับความสามารถในการทากิจวัตรประจาวัน และภาวะความพึ่งพิงของ
ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง พบว่าระดับคะแนนความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุติดบ้านติด
เตียงส่วนใหญ่มีคะแนนระหว่าง 0-4 คะแนน (แสดงว่าไม่สามารถทากิจวัตรประจาวันได้เลย เป็นภาวะพึ่งพา
โดยสมบูรณ์ ) และ 9-11 คะแนน (กลุ่มที่เคลื่อนไหวได้บ้างมีปัญหาการกิน/การขับถ่ายแต่ไม่มีภาวะสับสน)
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 40 จาแนกกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงตามชุดสิทธิประโยชน์ สปสช ส่วนใหญ่ อยู่ใน
กลุ่มที่3 คือ กลุ่มที่เคลื่อนไหวเองไม่ได้ ไม่มีปัญหาการกิน หรือเจ็บป่วยรุนแรง คิดเป็นร้อยละ 46.66
5.1.3.ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ประชากรจานวน 15 คน
แบ่งออกเป็นเพศหญิง 11 คน เพศชาย 4 คน มีอายุระหว่าง 40-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.67 จบการศึกษา
ชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 73.34 มีสถานะในครอบครัวเป็นผู้อาศัย คิดเป็นร้อยละ 100 มีจานวน
สมาชิกมากกว่า 5 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 ความเพียงพอของรายได้ส่วนใหญ่เป็นเพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บคิด
เป็นร้อยละ 46.67 มีความสัมพันธ์ของผู้ดูแลสูงอายุส่วนใหญ่เป็นบุตร คิดเป็นร้อยละ 60 ระยะเวลาในการ
ดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีระยะในการดูแลเวลา 5 ปี และ 5 ปีขึ้นไป เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 26.67 ซึ่งอธิบายได้
ว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และ อยู่ในวัยกลางคน ซึ่งสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมว่า
ผู้ดูแลส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง มากกว่า ชาย เพราะเป็นที่คาดหวังว่าผู้หญิงเป็นเพศที่มีหน้าที่หลักในการดูแล
ผู้อื่น และการเป็นผู้ดูแล เพศหญิงจะทาหน้าที่ได้ดีกว่าเพศชาย พร้อมทั้งอิทธิพลทางวัฒนธรรมไทยที่มองกัน
ว่า หน้าที่ในการดูแลบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะบิดามารดา เป็นบทบาทของบุตรและเพศหญิง
5.1.4.ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4
ด้าน คือ ด้านการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านค่าใช่จ่าย และด้านการจัดการภายใน
บ้าน ในการศึกษาด้านปัญหาของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 49.33
และในการศึกษาด้านความต้องการของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 47
ซึ่งอาจอธิบายได้ว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงต้องให้การดูแลในลักษณะที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการเปลี่ยน
แปลของร่างกายที่สูญเสียสมรรถภาพลงเรื่อยๆ ทาให้มีข้อจากัดในการทากิจกรรม ระดับความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันลดลง เกิดภาวการณ์พึ่งพา อาจมีภาวะการกาเริบของโรคบ้างบางครั้งคราว อย่างไร
ก็ตามภาระการดูแลผู้สูงอายุเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ทาให้ผู้ดูแลมีประสบการณ์ตรงในการดูแลและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ระยะเวลาในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง เป็นตัว
บ่งชี้ถึงประสบการณ์ และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ดูแลจะมีความมั่นใจในการดูแลผู้สูงอายุ
มากขึ้น จากมีความคุ้นเคยและมีประสบการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้จากข้อมูลข่าวสาร การ
ให้คาแนะนาของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทีมสุขภาพ รวมทั้งผู้ดูแลเองที่แสวงหาข้อมูล กาหนดทางแกไขปัญหา
มีการปรับตัวทาให้คุ้นเคยกับกิจกรรมในการดูแลผู้สูงอายุ โดยอาจมีครอบครัว ญาติ พี่น้องร่วมมือ ช่วยเหลือ
สนับสนุน ส่วนในด้านค่าใช้จ่ายโดยส่วนใหญ่ความต้องการของผู้ดูแลผู้สูงสูงอายุ ต้องการค่าใช้จ่ายในการดูแล
ผู้สูงอายุในแต่ละวัน เช่นผ้าอ้อมสาเร็จรูป อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 53.34 ทั้งนี้ส่วนของศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตาบลนาผือควรมีการสนับสนุนในส่วนนี้ด้วย
5.2ข้อเสนอแนะ
5.2.1.บุคคลากรทางการสาธารณสุขควรดาเนินการปรับปรุงระบบการให้บริการผู้สูงอายุติดบ้านติด
เตียง ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงมีความหลากหลาย แตกต่างกันให้มีความเหมาะสมเฉพาะเจาะจงตาม
ลักษณะปัญหาและความต้องการมากขึ้น

5.2.2.บุคคลากรทางสาธารณสุข ควรมีการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุมากขึ้น เพื่อให้กาลังใจผู้สูงอายุ
และผู้ดูแล เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดูแลผู้สูงอายุ
5.2.3.ควรมีการศึกษาวิจัยปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ทุกรายในเขตพื้นที่
ตาบลนาผือ เพื่อเปรียบเทียบ กับผู้สูงอายุติดบ้านเตียงที่ได้รับการดูแลของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และผู้พิการตาบลนาผืออยู่แล้ว
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