P214 : ความสุขของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้าน ติดเตียง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลกุดปลาดุก ตาบลกุดปลาดุก อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
นางสาวจุฑามาศ ผาดไธสง
รพ.สต.กุดปลาดุก
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ นการวิ จั ย เชิ ง พรรณนา โดยใช้ รูป แบบในการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการใช้
แบบสอบถาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุขของผู้ดูแลผู้สงู อายุทมี่ ีภาวะติดบ้าน ติดเตียง ใน
เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุ ด ปลาดุ ก ต าบลกุ ด ปลาดุ ก อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
อานาจเจริญ กลุ่มตัวอย่างที่ ศึ ก ษาเป็ นผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะติ ด บ้ า น ติ ด เตี ย ง ในเขตรั บ ผิ ด ชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดปลาดุก ตาบลกุดปลาดุก อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริ ญ จ านวน
30 คน ศึ ก ษาระหว่ า งวั นที่ 1 ธั นวาคม 2562 - 31 มี นาคม 2563 โดยเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
เฉพาะเจาะจง การวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติใช้ สถิติเชิงพรรณนา หาค่าเฉลี่ย ร้ อ ยละและส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 93.33 มีอายุระหว่ า ง 40-49 ปี
คิดเป็นร้อยละ 56.67 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 73.33 จบการศึกษาระดั บ สู ง กว่ า มั ธ ยมศึ ก ษา ร้ อ ยละ
60.00 และจากการศึกษาพบว่าระดับความสุ ข ของผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะติ ด บ้ า นติ ด เตี ย ง ในเขต
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดปลาดุก ตาบลกุดปลาดุก อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความสุข ร้อยละ 70.81 ( ̅ = 2.12, S.D. = 0.59)
คาสาคัญ : ความสุข ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

บทนา
ความก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุ ข ท าให้ ป ระชากรโลกมี อ ายุ ขั ย เฉลี่ ย สู ง ขึ้ น
ผลที่ตามมา คือ จานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยปี 2561 ประชากรไทย มี จ านวน
65.1 ล้านคน (ไม่นับรวมแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านอีกประมาณ 3 ล้านคน) ในจานวนนี้ เ ป็ น
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 11 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรทั้ ง หมด ประเทศไทยได้
กลายเป็นสังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี 2548 คือมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 10 ตามการ
คาดประมาณประชากรของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศไทย
จะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ คือมีสั ด ส่ ว นประชากรอายุ 60 ปี ขึ้ นไปสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 20 ในปี
2564 และจะเป็นสังคมสูงวัยระดับ สุดยอดเมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 28 ในปี
2574 (นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิชและคณะ(2561).สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕61. กรุ ง เทพ:
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย(มส.ผส.).
จังหวัดอานาจเจริญ มีประชากร จ านวน 370,804 ในจ านวนนี้ เป็ นประชากรที่ มี อ ายุ
60 ปีขึ้นไป จานวน 57,242 คิดเป็น ร้อยละ 15.12 (ข้ อ มู ล ป ร ะช าก รก รม ก า รป ก ค รอ ง
กระทรวงมหาดไทย สืบค้นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562) อาเภอเมืองอานาจเจริญ มีประชากรจ านวน
37,702 ในจานวนนี้ เป็นประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 5,968 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ15.83
เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดปลาดุก มีประชากร 3,897 คน ในจ านวนนี้ เป็ น
ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจานวน 449 คิดเป็นร้อยละ 11.52 ในจานวนนี้มีผู้สูงอายุที่เป็ นผู้ ป่ ว ย
ติดบ้าน ติดเตียงทั้งหมด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 6.68 ( HDC จังหวัดอานาจเจริญ. ข้อมูลประชากร
ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561. )
ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง มีจาเป็นที่ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และ
ภาวะแทรกซ้อน การที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีภาวะติดบ้าน ติดเตียง ต้องให้การดูแลผู้สูงอายุ ก ลุ่ ม ดั ง กล่ า วอยู่
ตลอดเวลา อาจทาให้เกิดผลกระทบต่อระดับความสุขของผู้ดูแลผู้สูงอายุได้
จากปัญหาผู้สูงอายุดังกล่าว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดปลาดุก จึงมีความสนใจที่จะถึง
ความสุขของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้าน ติดเตียง เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานเพื่อส่งเสริมสภาพจิตใจของผู้ดูแลผู้สูงอายุให้ดยี ิ่งขึน้ และสามารถดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมี
ความสุขต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาระดับความสุขของผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะติ ด บ้ า น ติ ด เตี ย ง ในเขตรั บ ผิ ด ชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดปลาดุก ตาบลกุดปลาดุก อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ

ประชากร
ประชากรของงานวิจัยนี้ คือ ผู้ดูแ ลผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะติ ด บ้ า น ติ ด เตี ย ง ในเขตรั บ ผิ ด ชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดปลาดุ ก ตาบลกุดปลาดุก อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ จานวน
30 คน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
การดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) กลุ่มตัวอย่างเป็นของผู้ดู แ ล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้าน ติดเตียง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดปลาดุก ตาบลกุด
ปลาดุก อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญจานวน 30 คน โดยใช้รูปแบบในการเก็บข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถามดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย ฉบับสั้น 15 ข้อ ฉบับมาตรฐานของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข พัฒนาโดยนายแพทย์อภิชัย มงคลและคณะ และมีกาหนดการดาเนินงานวิจัย ดังตารางที่
4
กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย

ระยะเวลา (สัปดาห์)
1 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. วางแผนการดาเนินงาน
2. กาหนดหัวข้อวิจัย
3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกี่ยวข้อง
4. ปรับปรุงเครื่องมือในการวิจัย
5. เก็บรวบรวมข้อมูล
6. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
7. แปรผลและเขียนรายงานการวิจัย
8. พิมพ์รายงานการวิจัย
ตารางที่ 3 แสดงกาหนดการดาเนินงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย ฉบับสั้น
15 ข้อ ฉบับมาตรฐานของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาโดยนายแพทย์อภิชัย มงคล
และคณะ โดยประเมินเหตุการณ์ อาการ ความคิดเห็น ความรู้สึกของตนเอง และปัจจัยที่ทาให้สุข ทุกข์ในระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Linkert scale)
โดยให้คะแนน คือ ข้อ 1,2,4,5,6,7,9,10,11,13,14 และ15 มีการให้คะแนนดังนี้คือ
ถ้าตอบไม่เลย = 0
เล็กน้อย
= 1
มาก
= 2

และมากที่สุด = 3
ส่วนข้อ 3,8,12 มีการให้คะแนนดังนี้คือ
ถ้าตอบไม่เลย = 3
เล็กน้อย
= 2
มาก
= 1
และมากที่สุด = 0
การกาหนดระดับความสุข มีเกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนน เป็น 3 ระดับ คือ
0-26
คะแนน หมายถึง มีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป (Poor)
27-32
คะแนน หมายถึง มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป (Fair)
33-45
คะแนน หมายถึง มีความสุขมากกว่าคนทั่วไป (Good)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถามดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย ฉบับสัน้ 15 ข้อ ฉบับมาตรฐานของกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข พัฒ นาโดยนายแพทย์อภิชัย มงคลและคณะ มีคุณสมบัติของเครื่องมือ ดังนี้
1. เนื่องจากเครื่องมือนี้สร้างขึ้นโดยใช้กลุ่มคนเป็นมาตรฐาน (Normative model) ในการ
กาหนดเกณฑ์ ปกติ (norm) เพราะยังไม่มีการตรวจมาตรฐาน (gold standard) ใด ๆ ที่สามารถตรวจ
วินิจฉัยได้ว่าบุคคลใดมี ความสุขมากน้อยเพียงใด
2. การศึกษาความตรงตามเนื้อหา (content validity)โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
และ ประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสุขภาพจิต เพื่อพิจารณาความตรงตามเนื้อหาที่ต้องการประเมิน
จานวน 10 ครั้ง
3. การศึกษาความตรงตามโครงสร้าง (construct validity) ศึกษาความตรงตามโครงสร้างโดย
การวิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) และพิจารณาลดข้อคาถามโดยคัดเลือกเฉพาะข้อคาถามที่มีค่ า
factor loading ตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป (ยกเว้นข้อคาถามที่ผู้ทรงคุณวุฒิลงความเห็นว่าจาเป็นต้องมี ข้อนี้ ค่า
factor loading อาจต่ากว่า 0.40) โดยทาการศึกษาความตรงเชิงโครงสร้างถึง 2 ครั้งในการศึกษานี้ โดย
ลดข้อคาถามจาก 157 ข้อเหลือเพียง 85 ข้อ ในครั้งที่ 1 และจาก 85 ข้อ เหลือเพียง 66 ข้อ (ฉบับ
สมบูรณ์) และ 15 ข้อ (ฉบับสั้น) ในครั้งที่ 2
4. การศึกษาความตรงร่วมสมัย (concurrent validity) ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทาการศึกษาความ
ตรงร่วม สมัยโดยใช้ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของอัมพร โอตระกูล และคณะจานวน 12 ข้อทาการศึกษาควบคู่
กันไปในช่วง เวลาเดียวกันผลการศึกษาพบว่าดัชนีชี้ วัดความสุขคนไทย 15 ข้อกับดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของ
อัมพร โอตระกูล และคณะมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์อันดับของสเปียร์แมน (Spearman’s correlation coefficient) เท่ากับ
0.49
5. การศึกษาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) โดยมีค่า cronbach’s alpha
coefficient เท่ากับ 0.70

การรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยได้นาเรียนผู้อานวยการโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล กุ ด ปลาดุ ก เพื่ อ ชี้ แ จง
วัตถุประสงค์และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยได้ดาเนินการในกลุ่มตัวอย่าง โดย
2.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้กลุ่ มตัวอย่างทราบและขอความร่วมมือในการทา
วิจัย
2.2 ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
2.3 ผู้วิจัยนาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลความสุขของผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านตาดใหญ่ โดยการนาข้ อ มู ล มา
คานวณวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ̅ )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การแปลผลแบบสอบถามส่วน
นี้
มีเกณฑ์คะแนนตามวิธีการคานวณ โดยใช้สูตรการคานวณความกว้างของอันตรภาคชั้นมีดังนี้
จากสูตรความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด)
จานวนชั้น
= (3 - 0)
4
= 0.75
การแปลผลความหมายคะแนนเฉลี่ยทีไ่ ด้มาจัดระดับความสาคัญเป็น 4 ระดับ คือ
คะแนน
ระดับความคิดเห็น
ไม่เลย
= 0 - 0.75
เล็กน้อย
= 0.76 - 1.50
มาก
= 1.51 - 2.25
มากที่สุด
= 2.26 - 3.00
ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตัวแปรทั้ง 4 คือ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ที่สารวจในกลุ่มตัวอย่าง แสดงผลเป็น
จานวนและร้อยละ ดังรายละเอียด ดังนี้

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน (คน)
ร้อยละ
เพศชาย
2
6.67
เพศหญิง
28
93.33
รวม
30
100.00
จากตารางที่ 4 พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาความสุขของผู้ดแู ลผูส้ ูงอายุที่มีภาวะ
ติดบ้าน ติดเตียง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดปลาดุก ตาบลกุดปลาดุก อาเภอ
เมือง จังหวัดอานาจเจริญ ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
93.33 รองลงมาคือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 6.67
1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามช่วงอายุ
ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจาแนกตามช่วงอายุ
อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน
0
5
17
8
30

ร้อยละ
0.00
16.67
56.67
26.67
100.00

จากตารางที่ 5 พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อศึกษาความสุขของผูด้ ูแลผู้สงู อายุทมี่ ี
ภาวะติดบ้าน ติดเตียง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดปลาดุก ตาบลกุดปลาดุก
อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 40-49 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 56.67 รองลงมาคือ อายุ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 26.67 และอายุ 30-39 ปี คิด
เป็นร้อยละ 16.67 และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ ต่ากว่า 30 ปี

1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพสมรส
ตารางที่ 6 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจาแนกตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
รวม

จานวน
5
22
2
1
30

ร้อยละ
16.67
73.33
6.67
3.33
100.00

จากตารางที่ 6 พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อศึกษาความสุขของผูด้ ูแลผู้สงู อายุทมี่ ี
ภาวะติดบ้าน ติดเตียง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดปลาดุก ตาบลกุดปลาดุก
อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส สมรส
คิดเป็นร้อยละ 73.33 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส โสด คิดเป็นร้อยละ 16.67 และสถานภาพ
สมรส หย่า คิดเป็นร้อยละ 6.67
1.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
สูงกว่ามัธยมศึกษา
รวม

จานวน
1
2
9
18
30

ร้อยละ
3.33
6.67
30.00
60.00
100.00

จากตารางที่ 7 พบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อศึกษาความสุขของผูด้ ูแลผู้สงู อายุทมี่ ี
ภาวะติดบ้าน ติดเตียง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดปลาดุก ตาบลกุดปลาดุก
อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ระดับสูง
กว่ามัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30.00 และ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 6.67

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความสุขตามดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย จานวน 15 ข้อ ของ
ความสุขของผู้ดูแลผูส้ ูงอายุทมี่ ีภาวะติดบ้าน ติดเตียง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
กุดปลาดุก ตาบลกุดปลาดุก อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับ ความสุขของผู้ดูแลผู้สงู อายุทมี่ ีภาวะติดบ้าน ติด
เตียง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดปลาดุก ตาบลกุดปลาดุก อาเภอเมือง
จังหวัดอานาจเจริญ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

คาถามดัชนีชี้วัดความสุข
ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีความสุข
ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง
ท่านต้องไปรับการรักษาพยาบาลเสมอๆเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตและทางานได้

ท่านพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของท่าน
ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้าน
ท่านรู้สึกประสบความสาเร็จและมีความก้าวหน้าในชีวิต
ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต
ถ้าสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ท่านจะรู้สึกหงุดหงิด
ท่านสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันต่างๆด้วยตัวท่านเอง
ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา
ท่านมีความสุขกับการริเริ่มงานใหม่ๆและมุ่งมั่นที่จะทาให้สาเร็จ
ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านไร้ค่า ไม่มีประโยชน์
ท่านมีเพื่อนหรือญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือท่านในยามที่ท่านต้องการ
ท่านมั่นใจว่าชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยมีความปลอดภัยต่อท่าน
ท่านมีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียด
โดยรวม

ค่าเฉลี่ย
ความสุข
ร้อยละ
80.00
84.44
71.11
83.33
83.33
75.56
66.67
40.00
85.56
80.00
80.00
2.22
82.22
82.22
65.56
70.81

( ̅ ) (S.D.)
2.40
2.53
2.13
2.50
2.50
2.27
2.00
1.20
2.57
2.40
2.40
0.07
2.47
2.47
1.97
2.12

0.67
0.57
0.73
0.57
0.57
0.52
0.83
0.48
0.57
0.62
0.67
0.25
0.57
0.51
0.67
0.59

จากตารางที่ 8 พบว่าระดับ ความสุขของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้าน ติดเตียง ในเขต
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดปลาดุก ตาบลกุดปลาดุก อาเภอเมือง จังหวัด
อานาจเจริญ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความสุข ร้อยละ 70.81 ( ̅ = 2.12, S.D. =
0.59) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความสุขทางด้านความสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน ต่างๆได้ด้วย
ตนเอง มีค่าสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความสุขร้อยละ 85.56 ( ̅ = 2.57, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ
ความสุขทางรูปร่างหน้าตาและการมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้าน โดยมีค่าเฉลี่ยความสุขร้อยละ 83.33
( ̅ = 2.50, S.D. = 0.57)

ระดับ
ความสุข
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
เล็กน้อย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
ไม่เลย
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใช้รูปแบบในการเก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ ความสุขของผู้ดูแลผูส้ ูงอายุทมี่ ีภาวะติดบ้าน ติดเตียง ในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดปลาดุก ตาบลกุดปลาดุก อาเภอเมือง จังหวั ด อ านาจเจริ ญ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้ดูแลผูส้ ูงอายุทมี่ ีภาวะติดบ้าน ติดเตียง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลกุดปลาดุก ตาบลกุดปลาดุก อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ จ านวน 30 คน ระหว่ า งวั นที่
1 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 โดยเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ เฉพาะเจาะจง (Purposive
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความสุขตามดัชนีชี้วัด ความสุ ข
คนไทย จานวน 15 ข้อ ผู้วิจัยได้ดัดแปลงจากแบบสอบถามดัชนีชี้วัดความสุ ข คนไทย ฉบั บ สั้ น 15
ข้อ ฉบับมาตรฐานของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาโดยนายแพทย์อภิชัย มงคลและ
คณะ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่า น
ซึ่งเป็นพยาบาลวิ ช าชี พ ช านาญการทั้ ง 3 ท่ า น จากนั้ นนามาค านวณดั ช นี ค วามตรงตามเนื้ อ หา
( Content validity Index) และปรับปรุงความถูกต้ อ งของภาษาตามความเห็ นของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ได้ค่าความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิและดัชนีความตรงของเนื้อหา เท่ากับ 0.87 ผู้ วิ จั ย ด าเนิ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้ สถิติเชิงพรรณนา หาค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การศึกษาครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้ อ ยละ 93.33 กลุ่ ม อายุ ที่ พ บ
มากที่สุดคือ มีอายุระหว่าง 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.67 มี ส ถ านภ าพ ส มรส ส่ ว นใ ห ญ่ มี
สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 73.33 และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี จ บการศึ ก ษาระดั บ สู ง กว่ า
มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 60.00
จากการศึกษาระดับความสุขพบว่าพบว่าระดับ ความสุขของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะติ ด บ้ า น ติ ด
เตียง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุ ด ปลาดุ ก ต าบลกุ ด ปลาดุ ก อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดอานาจเจริญ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความสุข ร้อยละ 70.81 ( ̅ = 2.12, S.D. =
0.59) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความสุขทางด้านความสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันต่ า งๆได้ ด้ ว ย
ตนเอง มีค่าสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความสุขร้อยละ 85.56 ( ̅ = 2.57, S.D. = 0.57) รองลงมาคื อ
ความสุขทางรูปร่างหน้าตาและการมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้าน โดยมีค่าเฉลี่ยความสุขร้อยละ 83.33
( ̅ = 2.50, S.D. = 0.57) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
1. การที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องให้การดูแล และอยู่กับผู้สูงอายุเป็นเวลานานอาจทาให้เกิดความรู้สึก
เบื่อหน่าย ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆทางสังคม เพื่อให้เกิด
ความผ่อนคลาย

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้าน ติดเตียง ควรนาไป
ศึกษากับกลุ่มอื่นด้วย เช่น ผู้ดูแลกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนายเทอดชัย ทองอุ่น ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล กุ ด ปลาดุ ก
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดปลาดุก ทุกท่าน ที่ได้ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ จนทาให้
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยความสมบูรณ์
เอกสารอ้างอิง
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