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 การวิจัยนี้จุดมุงหมายเพ่ือ ๑) ศึกษาสภาพและปญหาการใชสอยพ้ืนท่ีในท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุใน

พ้ืนท่ีเปาหมาย ๒) ปรับปรุงสภาพท่ีอยูอาศัยใหมีสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมและปลอดภัยเพ่ือการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ ๓) นําเสนอตนแบบสภาพท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสมตอการสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ กลุม

ตัวอยางไดแก ผูสูงอายุ ตําบลดอนไร อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีสมัครใจเขารวมโครงการการปรับ

สภาพท่ีอยูอาศัย จํานวน ๓ ราย  

ผลการวิจัยดานสภาพปญหาการใชท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเปาหมาย พบวาผูสูงอายุสวนใหญ

เปนคนในพ้ืนท่ี ตั้งรกรากมาตั้งแตบรรพบุรุษ มีอาชีพเกษตรกรรม ท่ีอยูอาศัยเปนบานใตถุนสูง แตเม่ือเขาถึงวัย

สูงอายุสภาพรางกายไมเอ้ืออํานวยในการใชพ้ืนท่ีดานบนของบาน จึงตองเปลี่ยนมาใชสอยพ้ืนท่ีเปนดานลาง

เปนหลัก สภาพปญหาการใชพ้ืนท่ี พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีปญหาการเขาถึงพ้ืนท่ีใชสอยลําบาก จากสาเหตุ 

๒ ประการคือ (๑) สภาพรางกายไมเอ้ืออํานวย (๒) ลักษณะพ้ืนท่ีไมเหมาะกับสภาพรางกาย ทําใหผูสูงอายุไม

สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได 

จากการศึกษาดานการใชพ้ืนท่ีและกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุท้ัง ๓ กรณีพบวาปญหาพ้ืนตางระดับ

เปนอุปสรรคตอการเคลื่อนไหวบนพ้ืนราบสําหรับผูสูงอายุในการใชชีวิตประจําวันบนระนาบพ้ืนบาน ซ่ึงมีความ

ตองการพ้ืนท่ีใชสอยไมมาก ในขณะท่ีผูสูงอายุท่ีสามารถเคลื่อนท่ีบนรถเข็นจะตองการใชพ้ืนท่ีท่ีมากกวา โดยท้ัง

สองแบบตองมีความสะดวก ปลอดภัย ปราศจากสิ่งกีดขวางและเปนพ้ืนท่ีใชสอยเอนกประสงค การดําเนินการ

ปรับปรุงท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุท้ัง ๓ กรณี พบวา การรวมมือของทองถ่ินมีความสําคัญและมีประสิทธิภาพ

มาก เชน แรงงานจากจิตอาสา วัสดุท่ีนํามาใช และแนวคิดการปรับปรุงท่ีกลมกลืนกับบริบทสังคม  

ตนแบบท่ีอยูอาศัยท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คือการหลีกเลี่ยงพ้ืนท่ีตางระดับ ระยะและขนาดพ้ืน

เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและการดําเนินชีวิตประจําวันของผูสุงอายุ ความสะดวกและความปลอดภัย 

การจัดการพ้ืนท่ีใหใชสอยไดเอนกประสงค และการจัดพ้ืนท่ีใหสามารถสรางปฏิสัมพันธกับสังคมเพ่ือลดหรือ

ปองกันปญหาดานสุขภาพจิตของผูสูงอายุ 

คําสําคัญ : การปรับสภาพท่ีอยูอาศัย, คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
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ABSTRACT 

 

This research aims to 1) study the condition and problems of the elderly living space 

utilization in the target areas. 2 )  improve a suitable and safe living environment to promote 

the elderly’s life quality. 3 )  present the appropriate residential to promote the elderly’s life 

quality. Samples of the elderly were in Don Rai Sub-District, Sam Chuk District, Suphanburi 

Province, three volunteer cases participated in the residential improvement program. 

Result of the research from the aspect of elderly living space utilization in the target 

areas found that most of the elderly were colonized since ancestors, earning a farming career, 

having a tall basement house. But when aged, physical conditions are not suitable to use the 

upper area of the house. So, have to use basement space instead. The problem of using the 

area found that most of the elderly had difficulty accessing the living space due to two 

reasons: (1) Limited physical condition (2) Space no suitable for physical condition. Therefore, 

the elderly cannot perform their daily activities. 

Based on the study on the use of space and daily activities of the elderly in all three 

cases, it was found that the problem of floor level was a barrier to mobility on the plane flat 

floor for the elderly in daily life which require not much space. Whilst elderly who able to 

move on a wheelchair will require more space. Both of them must be convenient, safe, free 

of obstacles and a multipurpose space. The implementation of residential improvement for 

the elderly in all three cases found that local cooperation is very important and effective, 
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such as volunteer labor, materials and the concept of improvement is harmonious with the 

social context. 

Residential model that promotes quality of life for the elderly are to avoid the different 

floor levels, distance and size of the floor are appropriate for the elderly’s physical 

characteristics and daily life, convenience and safety, multi-purpose space management and 

the arrangement of space to interact with society to reduce or prevent mental health 

problems of the elderly. 

 

Keywords: residential improvement, quality of life for the elderly 
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 ร าย ง านวิ จั ย ฉบั บนี้ สํ า เ ร็ จ ลุ ล ว ง ด ว ย ดี   เ นื่ อ งด ว ยคว าม เมตตาอนุ เ ค ร าะห  แล ะ 

ความชวยเหลือของบุคคลหลายฝายประกอบกัน กราบขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี ้
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พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผูอํานวยการสวนงานวางแผนและสงเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ท่ีกรุณา

ใหคําปรึกษา แนะนํา และปรับปรุงแกไขขอบกพรองของงานตลอดระยะเวลาของการวิจัย  

 ขอบคุณ ดร.โกศล จึงเสถียรทรัพย หัวหนาทีมการวิจัยการออกแบบสิ่งแวดลอมสถานพยาบาล

เอ้ือตอการเยียวยา (HHED), อาจารยอรุณวรรณ นักกายภาพบําบัด โรงพยาบาลสามชุก นอกจากนี้ยังมีทีม

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลหนองสะเดาและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทรา

ชูทิศ บานดอนไร ทานไพฑูรย สมตัว สาธารณสุขอําเภอสามชุก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผูนําทองถ่ิน 

ทานนายก อบต. ทานปลัด อบต. กํานัน และผูใหญบาน ท้ัง ๓ หมู พรอมท้ังพ่ีๆ จิตอาสาในชุมชน รวมถึงทาน

ประธาน อบต.ประเสริฐ  ธัญญเจริญ ท่ีสละเวลาอันมีคามารวมลงพ้ืนท่ีสํารวจพ้ืนท่ี ตําบลหนองสะเดา อําเภอ

สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และขอขอบคุณผูสูงอายุทุกทานท่ีขาพเจาไดอางอิงในงานวิจัยฉบับนี้ ซ่ึงขอมูลท่ีได

จะเปนประโยชนทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาแนวทางในการชวยเหลือผูสูงอายุในท่ีอ่ืนๆ ตอไป  

 นอกจากนี้ขอขอบคุณ คุณปาบุบผา คณิตกุล สํานักสหปฏิบัติฯ ท่ีเอ้ือเฟอสถานท่ีและอํานวย

ความสะดวกในการวิจัยครั้งนี้ และ ดร.วันวิสาข ทิมมานพ ท่ีสนับสนุนผูวิจัยในเรื่องสถิติตางๆ ใหลุลวงแลว

เสร็จทุกประการ 

 ความสําเร็จและคุณคาของงานเลมนี้ ขอมอบแดครู อาจารย ผูปลูกฝง และประสิทธิประสาทวิชา

ความรูใหผูวิจัยไดพัฒนา และเจริญกาวหนาในงานวิจัย และวิชาการมากยิ่งข้ึน 
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๑๖ 
 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 

ก. คําเก่ียวกับพระไตรปฎก 

อักษรยอในงานวิจัยฉบับนี้ อางอิงจากพระไตรปฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การอางอิงใชระบบระบุ เลม/ขอ/หนา หลังคํายอคัมภีรดังตัวอยาง เชน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๓/๓๗๔. หมายถึง 

ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ภาษาไทย เลม ๑๑ ขอ ๓๕๓ หนา ๓๗๔ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

พระสุตตันตปฎก 

ขุ. ม. (ไทย)    = สุตตันตปฏก  ขุททกนิกาย  มหานิเสท  (ภาษาไทย) 

ที. ปา.  (ไทย)    = สุตตันกปฎก  ทีฑนิกาย  ปาฏิกวรรค  (ภาษาไทย) 

องฺ. ปฺจก.  (ไทย)    = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต (ภาษาไทย) 

ส.ํ มหา.  (ไทย)    = สัตตันนปฎก  สังยุตตนิกาย  มหาวรรค   (ภาษาไทย) 

ม.  ม.  (ไทย)    = สุตตันตปฏก  มัชฌิมนิกาย  มัชฌิมปณณาสก  (ภาษาไทย) 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



๑๗ 
 

บทท่ี ๑ 

บทนํา 

 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 

 ลักษณะท่ีอยูอาศัยดานกายภาพเปนการสะทอนคุณภาพชีวิตของประชากร การอยูในบานท่ีถูก

สุขลกัษณะ และนับเปนความตองการข้ันพ้ืนฐานท่ีควรรับการสนอง เปนท่ียอมรับกันวาผูสูงอายุตองการสภาพ

ท่ีอยูอาศัยท่ีแตกตางจากประชากรท่ัวไป เนื่องจากความจํากัดดานการเคลื่อนไหวของรางกายเม่ืออายุมากข้ึน 

จากขอมูลป ๒๕๔๗ พบวาผูสูงอายุไทยจํานวนไมนอยมีสภาพการอยูอาศัยท่ียังไมเหมาะสม เชน เกือบครึ่งหนึ่ง

ของผูสูงอายุท่ีอยูบานเด่ียว เปนบานยกพ้ืนสูง โดยในชนบทมีรอยละของผูสูงอายุท่ีอยูบานเดี่ยวแบบยกพ้ืนสูง

กวาในเมือง เปนท่ีนาสังเกตวา สวนใหญ รอยละ ๗๖ ของผูสูงอายุท่ีบานยกพ้ืนสูง นอนอยูชั้นบน รวมถึงสวมท่ี

ผูสูงอายุใชสวนใหญเปนสวมแบบนั่งยองๆ  ซ่ึงไมสะดวกกับผูสูงอายุท่ีมักมีปญหาเขาเสื่อม และพบวามีเพียง

รอยละ ๑๒ เทานั้นท่ีมีสวมนัง่แบบหอยเทา และมีสัดสวนการใชสวมแบบนั่งหอยเทานอยกวาผูสูงอายุในเมือง

มาก ซ่ึงนาจะมีโอกาสเสี่ยงสูงตอการเกิดอุบัติเหตุได0๑  

 สภาพ่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ จึงมีความสําคัญในการดํารงชีวิตของผูสูงอายุเปนอยาง

มาก เนื่องจากผูสูงอายุใชเวลาสวนใหญอยูในท่ีพักอาศัย สภาพบานผูสูงอายูท่ีอยูในชนบท ผูสูงอายุท่ีมีรายได

นอยในชนบทหรือตางจังหวัด มักจะอยูในสภาพท่ีมีพนท่ีกวาง สภาพแวดลอมโดยรอบเสื่อมโทรม และบานอยู

หางกัน ผูสูงอายุมักอยูบานคนเดียวในเวลากลางวันและบานเปนบานชั้นเดียวยกพ้ืนสูง ซ่ึงอาจะมีปญหามีการ

เดินชึ้นลงได  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เห็นวา ในอีก ๒๐ ป 

ขางหนา สัดสวนของอัตราประชากรโลกท่ีมีอายุตั้งแต ๖๐ ปข้ึนไปมีสวนเพ่ิมข้ึนจากป ๒๕๔๓ ท่ีมีอัตรา ๑๐ % 

เปน ๑๓.๖ % ในป ๒๕๖๓ ขณะท่ีประชากรวัยเด็กท่ีมีอายุระหวาง ๐-๑๔ ป มีจํานวนลดลงจาก ๓๐.๑ % ในป 

๒๕๔๓ เหลือเพียง ๒๕.๒ % ในป ๒๕๖๓ แสดงวา โครงสรางประชากรโลกกําลังเปลี่ยนแปลงไปสูโครงสราง

ประชากรสูงอายุ 

โครงการสรางประชากรไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงท่ีคลายคลึงกัน เนื่องจากประชากรวัยสูงอายุจะ

เพ่ิมข้ึนเทาตัวจาก  ๙.๔ % ในป ๒๕๔๓ เปน ๑๖.๘ %  ในป ๒๕๖๓ และประชากรวัยเด็กมีอัตราลดลงจาก 

๒๔.๗ %  ในป ๒๕๔๓ เหลือเพียง ๑๙ %  ในป ๒๕๖๓ และสิ้นป ๒๕๔๗ เชื่อวาจะมีผูสูงอายุ ๖๐ ป เพ่ิมข้ึน

เปนประมาณ ๖,๘๐๐,๐๐๐ คน หรือ ๑๐.๓ % ของจํานวนประชากรเทากับวาประเทศไทยกําลังกาวเขาสู

 ๑ ณัฎฐพัฒน สุขสมัย, การปรับซอมแซมบานผูสูงอายุตามโครงการนวตกรรมผูสูงอายุ : กรณีศึกษา ผูสงูอายุท่ีมี

รายไดนอยในกรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเคหการ ภาควิชาเคห

การ, (บัณฑติวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๑. 

                                                 



๑๘ 
 
สังคมผูสูงอายุในเวลาท่ีรวดเร็วมาก และท่ีสําคัญผูสูงอายุสวนใหญกวารอยละ ๘๐ อาศัยอยูในเขตชนบท โดย

อาศัยอยูตามลําพังหรือถูกทอดท้ิงใหอยูกับหลาน1

๒  

ผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวา ประชากรมีแนวโนมอายุยืน และอยูคนเดียวเพ่ิม

มากข้ึน อายุคาดหมายหรือความยืนยาวของชีวิตของผูชายเพ่ิมสูงข้ึนจาก ๕๘ ป ในป พ.ศ. ๒๕๑๙ เปน ๖๘ ป 

ในป พ.ศ. ๒๕๓๙ สําหรับผูหญิงเพ่ิมข้ึนจาก ๖๔ ป ในป พ.ศ. ๒๕๑๙ เปน ๗๕ ป ในป พ.ศ. ๒๕๓๙ และคาด

วาในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ผูชายจะมีอายุยืนข้ึนถึง ๖๙ ป และผูหญิง ๗๖ ป และในอีก ๑๐ ปขางหนาผูชายจะมีอายุ

ยืนถึง ๗๑ ป และผูหญิง ๗๘ ป 

 จากการท่ีโครงสรางประชากรของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป ทําใหมีจํานวนประชากร

สูงอายุมากข้ึน สงผลใหประเทศไทยเขาสูสภาวะ “ภาวะประชากรสูงอายุ” ซ่ึงแนวโนมดังกลาวจะทําใหมี

สมาชิกเปนผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูกับครอบครัว คูสมรส หรือแมแตผูสูงอายุอยูคนเดียวเพ่ิมสูงข้ึน ถึงแมวาปจจุบัน

ท่ีอยูคนเดียวก็เพ่ิมมากข้ึนเชนกัน โดยเพ่ิมข้ึนรอยละ ๓.๖ ในป พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนรอยละ ๖.๓ ในป พ.ศ. 

๒๕๔๕ และสูงรอยละ ๗.๔ ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ และจากการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 

มีขอความเก่ียวกับปญหาในการอยูคนเดียวของผูสูงอายุพบวาประมาณรอยละ ๕๕ ผูสูงอายุ ตอบวามีปญหาใน

การอยูคนเดียว และหากพิจารณาถึงปญหาในการอยูคนเดียวของผูสูงอายุแลว ผูสูงอายุเกือบครึ่งหนึ่งตอบวามี

ปญหาเรื่องความเหงา (รอยละ ๔๕.๗) รองลงมาคือปญหาเก่ียวกับการไมมีคนดูแล (รอยละ ๒๒.๕) 

การเขาสูวัยสูงอายุ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท้ังทางดานรางกาย จิตใจ สังคมและ

เศรษฐกิจ อันเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ โดยท่ีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายยังเปนสาเหตุของ

การเกิดอุบัติเหตุในผูสูงอายุ สําหรับประเทศไทย อุบัติเหตุในผูสูงอายุท่ีเกิดจากการพลัดตกหกลมพบมากท่ีสุด 

โดยบริเวณในบานท่ี ผูสูงอายุมักจะประสบอุบัติเหตุมากท่ีสุด ไดแกบันได หองน้ํา และทางเดินท่ีเปนท่ีมืด 2

๓  

ปจจัยท่ีทําใหผูสูงอายุเกิดการหกลมไดงายกวาวัยอ่ืนๆ เนื่องมาจากภาวะความเสื่อมของผูสูงอายุ โดยเฉพาะ

การเสื่ อมของตา  ไดแก  ตอกระจก  ซ่ึ ง เปนปญหาท่ีพบมากท่ีสุดในผู สู งอายุ ทําให มีปญหาในการ

มองเห็น นอกจากนี้ยังพบวาผูสูงอายุจะมีความออนลาของกลามเนื้อ ทําใหเกิดอุบัติเหตุจากการพลัดตกหกลม

ไดบอย  จากสถิติพบวา ผูสูงอายุท่ีหกลม ประมาณ ๕๐% จะมีอันตรายถึงข้ันเสียชีวิตได หรืออาจเกิดภาวะ

ความพิการเรื้อรังตามมา3

๔ และจะสงผลเสียทางดานจิตใจในท่ีสุด  

ในกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 

พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงงานวิจัยดานการออกแบบและปรับปรุงท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ ไดมีผูทําการศึกษาอยู

เปนจํานวนมาก แตสาเหตุท่ีการปรับปรุงท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุยังมีนอย ไมปรากฏเดนชัด ขาดการผลักดัน

นั้นสวนหนึ่งเปนเพราะ เรื่องดังกลาวยังไมเปนท่ีรูกันในการออกแบบสถาปตยกรรม และยังขาดตนแบบท่ีเปน

๒ สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๐๐๔. 
๓ ไตรรัตน จารุทัศนและคณะ, ๒๕๔๘. 
๔ รายการคลินิก ๑๐๑.๕ F.M. 

                                                 



๑๙ 
 
รูปธรรมในการออกแบบ ทําใหผูประกอบการและผูท่ีทําการปรับปรุงท่ีอยูอาศัยไมเขาใจในตัวกฎกระทรวงฯ 

ดังกลาว สงผลใหไมสามารถใชงานไดอยางเต็มท่ี รวมถึงงานวิจัยสวนใหญท่ีปรากฏเปนงานแบบแยกสวนมา

โดยตลอดเชน ศึกษาดานหองสวม ทางลาด ราวจับ เฉพาะแตละจุดเปนตน แตยังไมมีการศึกษาแบบองครวม 

ท่ีนํางานท่ีไดทําการศึกษาแลวมาสังเคราะหและบูรณาการเปนตนแบบท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ ดวยสาเหตุนี้

การออกแบบและปรับปรุงท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเขตชนบทจึงมีความสําคัญ วาควรทําการออกแบบ 

ปรับปรุงและพัฒนาท่ีอยูอาศัยอยางไรถึงจะมีความเหมาะสมตอผูสูงอายุในเขตชนบท ชวยลดจํานวนการเกิด

อุบัติเหตุของผูสูงอายุ อันจะนําไปสูการมีสุขภาพท่ีดี ทําใหผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข  

ประเทศไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุจากการมีโครงสรางประชากรท่ีวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึน วัยเด็กและวัย

แรงงานลดลง สงผลตอภาวะขาดแคลนกําลังคนในอนาคตท่ีกระทบตอภาพการผลิตของประเทศ นอกจากนี้ยัง

มีอัตราการยายถ่ินของประชากรจากชนบทอพยพเขามาทํางานในเมืองอยางตอเนื่อง ทําใหสัดสวนประชากรใน

เขตเมืองเพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๓๑.๑ ในป ๒๕๔๓ เปนรอยละ ๔๕.๗ ในป ๒๕๕๓ หรือเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ ๔๖.๙ 

ความเปนเมืองท่ีขยายไปอยางรวดเร็ว สงผลใหวิถีชีวิตมีลักษณะตางคนตางอยู การอยูอาศัยแบบเครือญาติ

เปลี่ยนไปสูการเปนปจเจกมากข้ึน โครงสรางครอบครัวเปลี่ยนไปสูครัวเรือนท่ีอยูคนเดียว ครัวเรือนท่ีอยูดวยกัน

แบบไมใชญาติ และ ครัวเรือนท่ีมีอายุรุนเดียวกัน สองรุน และรุนกระโดด (ตายาย-หลาน)   

สํานักงานสถิติแหงชาติทําการสํารวจสัดสวนของประชากร พบวา มีสัดสวนของผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน

อยางรวดเร็วและตอเนื่อง โดยในป ๒๕๓๗ มีจํานวนผูสูงอายุคิดเปนรอยละ ๖.๘ ของประชากรท้ังประเทศ 

และเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๙.๔ รอยละ ๑๐.๗ รอยละ ๑๒.๒ ในป ๒๕๔๕ ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๔ ตามลําดับ ผลการ

สํารวจป ๒๕๕๗ พบวา มีจํานวนผูสูงอายุคิดเปนรอยละ ๑๔.๙ ของประชากรท้ังหมด (ชายรอยละ ๑๓.๘ และ

หญิงรอยละ ๑๖.๑) จากจํานวนผูสูงอายุท้ังสิ้น ๑๐,๐๑๔,๖๙๙ คน เปนชาย ๔,๕๑๔,๘๑๒ และ หญิง 

๕,๔๙๙๘๘๗ คน หรือคิดเปนชายรอยละ ๔๕.๑ และหญิงรอยละ ๕๔.๙ ของผูสูงอายุท้ังหมด4

๕ และ จากการ

สํารวจประชากรในป ๒๕๕๘ พบวามีสัดสวนผูสูงอายุรอยละ ๑๕.๖ และคาดวาในป พ.ศ. ๒๕๖๙ มีจํานวน

ผูสูงอายุรอยละ ๒๑.๕ และในป พ.ศ. ๒๕๗๖ มีผูสูงอายุรอยละ ๒๕ ของประชากรท้ังหมด จึงทําใหสังคมมี

ความต่ืนตัวมีการวางแผนและมาตรการรองรับการกาวสู “สังคมผูสูงอายุ (Aging Society)” ใหเพียงพอ และ

เปนไปอยางมีคุณภาพ  

ขอมูลการกระจายตัวของผูสูงอายุตามเขตการปกครองหรือเขตท่ีอยูอาศัยและภาค พบวาในป 

๒๕๕๗  ผูสู งอายุอาศัยอยู ในเขตเทศบาลรอยละ ๔๐.๙ และนอกเขตเทศบาลรอยละ ๕๙.๑  ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนผูสูงอายุมากท่ีสุดประมาณรอยละ ๓๑.๙ รองลงมาคือภาคกลาง รอยละ ๒๕.๖ 

ภาคเหนือ รอยละ ๒๑.๑ และภาคใต รอยละ ๑๒.๐ สําหรับกรุงเทพมหานครมีผูสูงอายุ นอยสุดคิดเปนรอยละ 

๙.๔  

๕ www.service.nso.go.th (เขาถึงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙)  
                                                 

http://www.service.nso.go.th/


๒๐ 
 

เม่ือพิจารณาชวงอายุของผูสูงอายุ ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน ๓ ชวง คือ วัยตน (อายุ ๖๐-๖๙ ป) 

วัยกลาง (อายุ ๗๐-๗๙ ป) และวัยปลาย (อายุ ๘๐ ปข้ึนไป) พบวา โดยสวนใหญแลวผูสูงอายุของประเทศไทย

จะมีอายุอยูในชวงวัยตนถึงรอยละ ๕๖.๕ ของผูสูงอายุท้ังหมด แสดงใหเห็นวาสัดสวนของผูสูงอายุท่ีอยูคนเดียว

ตามลําพังในครัวเรือนมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน โดยป ๒๕๓๗ มีผูสูงอายุท่ีอยูคนเดียว รอยละ ๓.๖ และเพ่ิมข้ึน โดย

ในป ๒๕๔๕ รอยละ ๖.๓ ในป ๒๕๕๐ รอยละ ๗.๗ และรอยละ ๘.๖ ในป ๒๕๕๔ ตามลําดับ สําหรับผลการ

สํารวจป ๒๕๕๗ มีผูสูงอายุอยูคนเดียวตามลําพังเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๑๐.๔  

สําหรับในประเทศไทยการท่ีผูสูงอายุไทยอยูเพียงลําพังมากข้ึนนั้นเปนผลกระทบจากลักษณะ

ครอบครัวไทยใชชีวิตแบบครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน และสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจทําใหคนในครอบครัวมุง

หาเลี้ยงชีพและแขงขันทางสังคม จนอาจมองขามความสัมพันธระหวางคนในครอบครัว ความรักความผูกพันใน

ครอบครัวนอยลง จึงเปนการแยกผูสูงอายุออกจากครอบครัวมากข้ึน กอใหเกิดสภาพการณผูสูงอายุตอง

ดํารงชีวิตเพียงลําพัง สงผลกระทบทางลบตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุท้ังดานรางกาย จิตอารมณ สังคม และ

สิ่งแวดลอม โดยแนวทางการปองกันหรือลดความรุนแรงของผลกระทบ คือ การเตรียมความพรอมใหกับ

ผูสูงอายุหรือบุคคลเขาสูการสูงอายุอยางมีคุณภาพและการเสริมสรางกําลังใจในการดําเนินชีวิตใหกับผูสูงอายุท่ี

อยูลําพังหรือถูกทอดท้ิง นอกจากนี้การสงเสริมครอบครัว ชุมชน องคการปกครองสวนทองถ่ินและภาคี

เครือขายใหมีบทบาทรวมกันวางแผนรองรับและดําเนินการแกไขปญหา อีกท้ังการกระตุน สนับสนุนบทบาท

ของสังคมและรวมกันดูแลในระยะเรงดวนเปนสิ่งจําเปน จะนํามาสูคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยางยั่งยืน5

๖  

ปจจุบันโรงพยาบาลหลายแหงกําลังขยายงานดาน DHS (District Health Services) หมายถึง 

ระบบสุขภาพระดับอําเภอ ซ่ึงมีการทํางานสุขภาพโดยใชอําเภอเปนฐาน มองทุกสวนในอําเภอเปนเนื้อเดียวกัน 

ไมวาจะเปนสาธารณสุข สวนราชการ องคการบริหารสวนทองถ่ิน และภาคีภาคประชาชน โดยมีเปาหมายท่ีจะ

ขับเคลื่อนการดูแลสขุภาพของประชาชนท้ังอําเภอ ผสมผสานท้ังงาน สงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟู เขาดวยกัน 

ระบบสุขภาพอําเภอจึงเปนการมองสุขภาพในมุมท่ีกวาง และเนนการทํางานรวมกันท้ังภาคีในเครือขาย และ

นอกเครือขายสาธารณสุข 6

๗  โดยระบบ DHS เปนระบบการทํางานเพ่ือรวมแกไขปญหาสาธารณสุขอยางมี

ประสิทธิภาพ บูรณาการภาคี เนนเปาหมายผานกระบวนการชื่นชม และจัดการความรู แบบอิงบริบท ของแต

ละสถานท่ี ภาพท่ีคนในพ้ืนท่ีไมทอดท้ิงกัน การดูแลคนพิการ ผูปวยโรคเรื้อรัง ท่ีมากกวาหนาท่ี กอเกิด

กระบวนการท่ีไมคาดฝน ไดแก (๑) ชุมชนไมทอดท้ิงกัน (๒) พ่ึงตนเองไดในความเจ็บปวยท่ีพบบอย (๓) โรค

เรื้อรังสําคัญ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง สามารถควบคุม และดูแลได ในชุมชน (๔) มีความเขมแข็ง ของการ

ควบคุมโรค ในทองถ่ิน เชน โรคไขเลือดออก และโรคไมติดตอ (๕) ผูสูงอายุ ผูท่ีตองพ่ึงพา สามารถไดรับการ

๖ ประภาพร มโนรัตน, ผูสูงอายุท่ีอยูตามลําพัง : ผลกระทบและบทบาทสังคมกับการดูแล, วารสารวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ, ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒, กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖, หนา ๙๘. 
๗ http://healthdata.moph.go.th/kpi/๒๕๕๗/KpiDetail.php?topic_id=๔๗ เขาถึงเมื่อวันท่ี ๓๐ สิงหาคม 

๒๕๕๙ 

                                                 

http://healthdata.moph.go.th/kpi/2557/KpiDetail.php?topic_id=47


๒๑ 
 
ดูแล ไดในชุมชน และท่ีบาน (๖) เกิดการสรางสุขภาวะของชุมชน โดยความเขมแข็งของชุมชนมีภูมิคุมกัน 

ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกพ้ืนท่ีในสวนของโรงพยาบาลทายาง เพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีในการวิจัย โดยมีทีมกายภาพบําบัด

ของโรงพยาบาลสามชุก และโรงพยาบาลดานชาง  และสถาปนิกโครงการการออกแบบสิ่งแวดลอม

สถานพยาบาลใหเอ้ือตอการเยียวยา เขารวมเปนภาคีเครือขายในการวิจัย 

ดวยสภาพครอบครัวท่ีเปลี่ยนแปลงไป พอแมไปทํางานในเมืองปลอยใหเด็กอยูกับผูสูงอายุ หรือ

ปลอยผูสูงอายุใหอยูตามกับการลําพัง เกิดปญหาผูสูงอายุถูกทอดท้ิง ปญหาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตกต่ํา ซ่ึง

เปนความทุกขซํ้าซอนท่ีเกิดข้ึนกับผูสูงอายุ โดยสภาพท่ัวไปผูสูงอายุเปนวัยท่ีตองปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 

และการสูญเสียตางๆ หลายดาน เชน ดานความสมบูรณของรางกาย ความสวยงามของรางกาย สัมพันธภาพ 

สถานภาพสมรส อาชีพ รวมถึงรายได ซ่ึงภาวะของการสูญเสียดังกลาว สงผลกระทบตอจิตใจของผูสูงอายุ ทํา

ใหผูสูงอายุมีอารมณแปรปรวน เศรา วาเหว รูสึกโดดเดี่ยว รูสึกมีคุณคาในตัวเองต่ํา สิ้นหวัง และขาดท่ีพ่ึง 

สงผลใหคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุลดลง ดังนั้นการดูแลเอาใจใสผูสูงอายุจึงมีความจําเปน  

การเปลี่ยนแปลงดานรางกายอันเปนผลมาจากความเสื่อมและความสามารถในการทําหนาท่ีลดลง 

กอใหเกิดปญหาดานตางๆตามมา เชนการเปลี่ยนแปลงของระบบกลามเนื้อ และโครงกระดูกพบวากลามเนื้อ

เหี่ยวกระดูกมีความแข็งแรงลดลงเนื่องจากการสูญเสยีเนื้อกระดูก ทําใหกระดูกเปราะและหักงายแตติดชาบาง

คนอาจมีหลังโกงทําใหการเคลื่อนไหวเชื่องชา ไมกระฉับกระเฉง และการทรงตัวไมดี อาจทําใหเกิดอุบัติไดงาย 

สงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุลดลง  

การจัดการท่ีสามารถรองรับ หรือปองกันการเกิดปญหาทางดานกายภาพของผูสูงอายุ และเห็น

ผลไดในระยะเวลาสั้นไดแก การปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมทางกายภาพของผูสูงอายุ หรือการจัด

สภาพแวดลอมรอบๆ ตัวผูสูงอายุ จากขอมูลทางดานสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยา 7

๘ พบวา ผูสูงอายุมีการ

เปลี่ยนแปลงทางรางกายหลายๆ ดาน การปรับเปลี่ยนท่ีอยูอาศัยใหเหมาะสมจึงเปนสิ่งจําเปน เพ่ือใหผูสูงอายุ

สามารถทํากิจวัตรประจําวันตางๆ ไดอยางสะดวกปลอดภัย ไมเปนภาระของผูอ่ืน และชวยลดความเสี่ยงตอ

การลื่นลมและปองกันอุบัติเหตุตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุดนิรันดร เพชรัตน 8๙ ท่ี

กลาววา สภาพแวดลอมทางกายภาพเปนสวนสําคัญของการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ การเกิดอุบัติเหตุของ

ผูสูงอายุ มักมาจากสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีไมเหมาะสม 

ดังนั้นเม่ือพิจารณาดานการออกแบบท่ีพักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ พบวาควรใหความสําคัญตั้งแต

โครงสราง การตกแตงบาน การจัดวาง หรือการติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือรองรับความเสื่อม

ถอยของรางกายในดานการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวรางกาย และความไมสมดุลของฮอรโมนและ

๘ โกศล จึงเสถียรทรัพย และคณะ, สถาปตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยา, (นนทบุรี :  

สํานักพิมพสุขศาลา สํานักงานวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)), ๒๕๕๙. 
๙ สุดนิรันดร เพชรรัตน และคณะ, การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพเพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ, 

วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปท่ี ๙ ฉบับท่ี ๒, กรกฏาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗, หนา ๗๐-๘๕. 

                                                 



๒๒ 
 
อารมณ อยางไรก็ดีหากมีท่ีพักอาศัยเดิมอยูแลว อาจไมจําเปนตองปรับปรุงบานท้ังหลัง เพียงแตทําการ

ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีใหเหมาะสมกับพฤติกรรมในการใชชีวิตของผูสูงอายุ เพ่ือใหมีความปลอดภัย ใชงานไดงาย 

และมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน โดยการปรับสภาพบานเพ่ือใหผูสูงอายุสามารถดําเนินชีวิตและพ่ึงพาตนเองได 

โดยไมรูสึกวาตนเองไมเปนภาระของผูอ่ืน โดยการปรับปรุงท่ีอยูอาศัยใหเอ้ือตอผูสูงอายุ และการปรับสภาพ

สิ่งแวดลอมและท่ีอยูอาศัยเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 9๑๐ โดยในการ

ปรับสภาพบานผูสูงอายุนั้น สิ่งท่ีเราควรคํานึงถึงเปนอันดับแรก คือ เรื่องของความปลอดภัยในทุกยางกาว ดวย

การจัดสภาพแวดลอมของบานใหผูสูงอายุสามารถเดินเขาออก หรือใช พ้ืนท่ีตางๆ ของบานไดอยาง

สะดวกสบายและปลอดภัย  

สภาพแวดลอมทางกายภาพเปนสวนสําคัญของการใชชีวิตของผูสูงอายุ ท้ังนี้เปนเพราะอุบัติเหตุ

ของผูสูงอายุมักเกิดจากสิ่งแวดลอมทางกายภาพของผูสูงอายุท่ีอาศัยอยู ตัวอยางเชนการเกิดอุบัติเหตุในบาน 

นับตั้งแตการหกลม เพราะเฟอรนิเจอรในบานท่ีกีดขวางทางเดิน หรือเฟอรนิเจอรท่ีไมม่ันคง เวลาจับเพ่ือพยุง

ตัวอาจทําใหลมได สายไฟจากปลั๊กและสวิตซตางๆ วางบนพ้ืนอาจทําใหสะดุดหกลมได ธรณีประตูอาจทําให

สะดุดลม ราวบันไดไมม่ันคง ทางเดินลื่นพ้ืนตางระดับ 1 0

๑๑ ปญหาการออกแบบท่ีพักอาศัยท่ีไมไดคํานึงถึงการใช

งานของผูสูงอายุ เชน ประตูหองน้ําเปดเขาทําใหเม่ือมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน ผูใหความชวยเหลือไมสามารถใหความ

ชวยเหลือไดสะดวก ระเบียงบานสูงเกินไป ไมสามารถมองออกไปดานนอกเพ่ือเห็นความเคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลงภายนอก ทําใหผูสูงอายุขาดปฏิสัมพันธกับคนในชุมชน ดังนั้นเม่ือสามารถปรับปรุงสภาพบานหรือ

มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหผูสูงอายุสามารถดําเนินชีวิตไดอยางเต็มศักยภาพ คาดวาจะสงผล

ตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยดานสิ่งแวดลอมสถานพยาบาลเพ่ือการ

เยียวยา11

๑๒ การปรับเปลี่ยนทางดานกายภาพ (Physical) หรือสิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบตัว สามารถสงผลกระทบตอ

ความพึงพอใจ หรือความสบายใจ สุขใจของผูท่ีอยูในสิ่งแวดลอมนั้น ดังนั้นสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและนา

อยูสําหรับผูสูงอายุ เปนมาตรการหนึ่งท่ีจะเสริมสรางคุณภาพชีวิตดานความปลอดภัย ปกปองผูสูงอายุไมใหตก

อยูในภาวะเสี่ยงอันตราย สามารถใชชีวิตประจําวันไดอยางเปนสุข โดยไมเปนภาระของผูอ่ืน เพ่ือใหผูสูงอายุอยู

ในสภาพท่ีเหมาะสมสามารถชวยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรประจําวันได ไมเปนภาระใหแกผูอ่ืน 

นอกจากนี้ยังดํารงไวซ่ึงการมีคุณคาในตนเองซ่ึงหมายถึงการสงเสริมใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีนั่นเอง 

งานวิจัยดานการออกแบบและปรับปรุงท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ จะมีผูทําการศึกษาอยูจํานวน

มาก แตยังขาดตนแบบท่ีเปนรูปธรรมในการออกแบบ ดวยสาเหตุนี้การออกแบบและปรับปรุงท่ีอยูอาศัย

สําหรับผูสูงอายุ จึงมีความสําคัญในชวยลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุของผูสูงอายุ อันจะนําไปสูการมีสุขภาพท่ีดี 

๑๐ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/๑๑๒๒๘/๔๓๖๙?locale-attribute=th 
๑๑ คูมือจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและปลอดภัยของผูสูงอายุ, สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ 
๑๒ โกศล จึงเสถียรทรัพย และคณะ, สถาปตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยา, (นนทบุรี : 

สํานักพิมพสุขศาลา สํานักงานวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)), ๒๕๕๙. 

                                                 



๒๓ 
 
ทําใหผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข เปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน โดยการวิจัยนี้มี

วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาตนแบบการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุใหเอ้ือตอการเขาไปใชประโยชนสําหรับ

ผูสูงอายุเพ่ือเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใหดีข้ึน 

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาตนแบบการปรับปรุงสภาพท่ีพักอาศัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผูวิจัยไดบันทึกคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยใช

แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก (WHOQOL-Bref-Thai) ๒๖ ขอ ทําการบันทึกกอน

และหลังการปรับสภาพแวดลอมและท่ีอยูอาศัย เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผูสูงอายุ 

หลังเสร็จสิ้นงานวิจัย 

 

 ๑.๒ วัตถุประสงค 

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการใชสอยพ้ืนท่ีในท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเปาหมาย  

๑.๒.๒ เพ่ือปรับสภาพท่ีอยูอาศัยใหมีสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมและปลอดภัยเพ่ือการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ 

๑.๒.๓เพ่ือนําเสนอตนแบบสภาพท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสมตอการสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ 

 

๑.๓ ขอบเขตงานวิจัย 

๑.๓๑. ขอบเขตดานเนื้อหา 

เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ มุงเนนการศึกษาวิจัยสภาพชีวิตความเปนอยู สภาพท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุ 

มุงเนนศึกษาแนวทางในการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยใหมีลักษณะเหมาะสมและปลอดภัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ เพ่ือนําเสนอแนวทางในการปฏิบัติไดอยางยั่งยืนภายใตบริบทสังคมไทย 

๑. แนวคิดเก่ียวกับผูสูงอายุ แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  

๒. แนวคิดการออกแบบสภาพแวดลอมและท่ีพักอาศัยผูสูงอายุ และ แนวคิดในการออกแบบ

สิ่งแวดลอมสถานพยาบาลเพ่ือการเยียวยา (Healthcare Healing Environment Design : 

HHED) 

๓. ศึกษาพฤติกรรมและกิจกรรมการอยูอาศัยของผูสูงอายุในแตละวัน 

๔. การศึกษาเครื่องมือในการวัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุแนวพุทธจิตวิทยารวมท้ังและวรรณกรรมท่ี

เก่ียวของ สวนหลักธรรมจะเนนศึกษาและรวบรวมขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎก จากนั้นนําเอา

แนวคิดท้ังหมดประยุกตเขากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเพ่ือมุงตอบวัตถุประสงควิจัย 

 ๑.๓.๒ ขอบเขตดานวิธีการ 



๒๔ 
 
 วิธีการท่ีใชในการศึกษาวิจัยโดยผูวิจัยไดต้ังประเด็นปญหาของการวิจัยวา คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ

กอนการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยเปนอยางไร และลักษณะหรือตนแบบการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสมและ

ปลอดภัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเปนอยางไร ท้ังนี้ใชกระบวนการสํารวจ ระดมความคิดเห็น จากผูมี

สวนเก่ียวของในพ้ืนท่ี เพ่ือเปนขอมูลในการพิจาณาเลือกบานท่ีจะปรับปรุงสภาพบาน   

 ๑.๓.๓ ขอบเขตดานการดําเนินงาน 

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม นี้ (Participatory Action Research) เพ่ือมุงพัฒนาการปรับ

สภาพท่ีอยูอาศัยในทองถ่ินอยางใหเหมาะสมภายใตบริบทสังคมชุมชนท่ีทําการวิจัย โดยมีข้ันตอนศึกษาคือ 

๑.  ศึกษาเอกสารรวบรวมขอมูล ดานการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ  

๒. ทบทวนวรรณกรรม: ศึกษาทฤษฎ ีแนวคิดเก่ียวกับผูสูงอายุ แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิต ทฤษฎี

จิตวิทยากับภูมิทัศน แนวคิดเรื่องการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ ตามหลักการออกแบบ

เพ่ือคนทุกคน (Universal Design) มาตรฐานข้ันต่ําสําหรับท่ีพักอาศัยและ แนวคิดการออกแบบสถานพยาบาล

ใหเอ้ือตอการเยียวยา (Healthcare Healing Environment Design)  

๓. คัดเลือกพ้ืนท่ีศึกษาโดยวิเคราะหเพ่ือกาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา เปนพ้ืนท่ีท่ีมีแนวโนมการ

ขยายตัวสูง เพ่ือปรับปรุงท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ 

๔. ประชุมพูดคุยเก่ียวกับโครงการวิจัยเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคงานวิจัย กับบุคลท่ีเก่ียวของท้ังภาค

ประชาชน ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีทําการวิจัย (อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี) 

๕. พัฒนาเครื่องมือในการเก็บขอมูล: ประกอบดวย 

๑) แบบสํารวจกายภาพท่ีอยูอาศัยและบริเวณ  

๒) แบบสัมภาษณก่ึงมีโครงสราง (Semi-Structured Interview) เพ่ือสัมภาษณเชิงลึก (In-

depth Interviews) เครื่องมือในการเก็บขอมูลไดผานการทดลองลงพ้ืนเก็บขอมูลเบื้องตน (Pilot Test) และ

ทําการแกไขเครื่องมือเก็บขอมูลใหเหมาะสมกอนนําไปใชเก็บขอมูลภาคสนามจริง  

๓) แบบวัดคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตามแนวพุทธจิตวิทยา  

       ๔) สรางแบบสัมภาษณติดตามผลการปรับปรุงท่ีอยูอาศัยท่ีแลวเสร็จในการปรับปรุงท่ีอยูอาศัย

ผูสูงอายุ ไดแก 

 ๔.๑) แบบสัมภาษณเพ่ือเก็บขอมูลในสวนพฤติกรรม ทัศนคติ ความพึงพอใจ และความ

ตองการท่ีมีตอการปรับปรุงท่ีอยูอาศัยของผูพิการ  

 ๔.๒) แบบสํารวจดานกายภาพ เพ่ือเก็บขอมูลสภาพปจจุบัน และปญหาสภาพการอยูอาศัย

ของผูสูงอายุหลังจากการปรับปรุง เพ่ือเปนการตรวจสอบผลการปรับปรุงท่ีอยูอาศัยผูพิการวาตอบสนองตอ

ความตองการของผูท่ีอยูอาศัยหรือไม  

๖. ลงพ้ืนท่ีภาคสนาม (Field Survey) เก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยทํารวมกับภาคีเครือขาย เชน นัก

สังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม ทีมกายภาพบําบัดชุมชน โรงพยาบาลสามชุก อบต. สสอ. และสวนงานท่ี
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สนใจ และโรงพยาบาลดานชาง ทีมสถาปนิก และผูวิจัยทําการเก็บขอมูลผูสูงอายุในพ้ืนท่ีอําเภอสามชุก โดย

ขอมูลท่ีไดจากการเก็บนํามาสังเคราะห เพ่ือศึกษาความตองการ ปญหากายภาพท่ีอยูอาศัย ขอเสียเปรียบ 

(Handicap) พฤติกรรม (Behavior) ของผูสูงอายุ ท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเปาหมาย โดยมุงหาแนวทาง ๓ สวนท้ัง 

๑) ศึกษาสภาพความเปนอยู สภาพปญหา และความตองการของผูสูงอายุ ๒) แนวทางในการปรับปรุงท่ีอยู

อาศัยใหมีความเหมาะสมกับลักษณะชีวิตความเปนผูของผูสูงอายุ และ ๓) สรางตนแบบการปรับสภาพท่ีอยู

อาศัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ท้ังนี้การเก็บขอมูลเพ่ือทราบสภาพปญหาปจจุบัน ปญหาการใช

งาน รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีศึกษาโดยการศึกษาขอมูลปฐมภูมินี้จะแบงการ

เก็บขอมูลเปน ๓ สวนหลัก โดยแยกวิธีการเก็บขอมูลดังนี้ 

๖.๑) การสังเกตเปนการเก็บขอมูลสภาพการใชงาน สภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีท่ีศึกษา และ

พฤติกรรมการใชงานของกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีศึกษา เพ่ือนําผลไปวิเคราะหถึงผูใชงาน และพฤติกรรมการใช

งานในพ้ืนท่ีตางๆ  

๖.๒) การสํารวจ เปนการสํารวจสภาพปจจุบันของพ้ืนท่ีศึกษา เพ่ือศึกษาสภาพทางกายภาพ

ปจจุบัน เพ่ือเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทางกายภาพ และสภาพพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตอการใชงานของ

ผูสูงอายุในพ้ืนท่ี 

๖.๓) แบบสัมภาษณ โดยผูวิจัยจะทําการสัมภาษณเชิงลึกกับเจาของบานท่ีเปนผูสูงอายุ ผูนํา 

และบุคคลท่ีเก่ียวของในสวนงานของผูสูงอายุ รวมท้ังในการสัมภาษณกับเจาหนาท่ีองคการปกครองสวน

ทองถ่ิน รพ.สต. และนักกายภาพบําบัดชุมชน 

๗. ทําการระดมความคิดเห็นกับผูท่ีเก่ียวของในการคัดเลือกและกําหนดกลุมตัวอยาง เพ่ือทําการ

ปรับสภาพท่ีอยูอาศัยตามเกณฑในการเลือกท่ีกําหนดไวในงานวิจัย 

๘. การวิเคราะหขอมูล 

๘.๑) วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากการสํารวจ และขอมูลทุติย

ภูมิตางๆ โดยการพรรณนาเชิงวิเคราะหเพ่ือใหไดคําตอบตามวัตถุประสงค  

๘.๒) การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ โดยนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ มาวิเคราะหในเชิงสถิติคารอย

ละ คาเฉลี่ย  

๘.๓) การวิเคราะหติดตามผลในดานของความสําเร็จ ปญหา และขอจํากัดของการดําเนินงานใน

การปรับปรุงสภาพท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุ  

๙. นําขอมูลจากการสํารวจพ้ืนท่ีในภาคสนาม มาสังเคราะหเพ่ือหาแนวทางในการปรับสภาพท่ีอยู

อาศัยของผูสูงอายุ และจัดทําตนแบบท่ีเหมาะสมกับแตละทาน โดยในข้ันตนไดสังเคราะหขอมูลผูสูงอายุ ท่ีอยู

อาศัยแลวออกแบบปรับปรุงสภาพท่ีอยูอาศัย จัดทําตนแบบภายใตงบประมาณท่ีมีอยู ท้ังนี้นําแนวคิดจากการ

ทบทวนวรรณกรรมมาใชในการออกแบบ 

๑๐. วัดคุณภาพชีวิตผูสูงอายุท่ีถูกพิจารณาใหปรับสภาพท่ีอยูอาศัย 
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๑๑. ระดมสมอง กับทีมกายภาพบําบัดชุมชน โรงพยาบาลสามชุก และโรงพยาบาลดานชาง จังหวัด

สุพรรณบุรี และทีมสถาปนิก จัดทําขอเสนอดานสถาปตยกรรม เปนแนวทางการปรับปรุง และตนแบบท่ีอยู

อาศัยท่ีเหมาะสมกับงบประมาณสําหรับผูสูงอายุเพ่ือชวยเหลืออยางเหมาะสมพึงกระทําได ภายใตบริบทอําเภอ

สามชุก จังหวัดสุพรรณบุร ี

๑๒. ดําเนินการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยผูสูงอายุท่ีไดกําหนดไว โดยภาคีเครือขายท้ังองคการบริหารสวน

ทองถ่ิน ภาครัฐ และทีมวิจัย 

๑๓. จากนั้นสงมอบบานใหแกผูสูงอายุ  

๑๔. วัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุหลังจากการปรับสภาพบาน ๑ เดือน 

 ๑.๓.๔ ขอบเขตดานประชากร 

ผูวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงไปท่ีผูสูงอายุท่ีอาศัยในเขต จังหวัดสุพรรณบุร ีท่ีมี

ชวงอายุตั้งแต ๕๕-๗๐ ป โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีผูวิจัยกําหนดไวดังนี้ 

 เกณฑในการคัดเลือกบานเพ่ือปรับสภาพบานผูสูงอายุ  

๑. ตองเปนผูสูงอายุ ท่ีอาศัยอยูในเขต จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีมีชวงอายุตั้งแต ๕๕-๗๐ ป ท่ี มี

สุขภาพดี ไมถึงขนาดนอนติดเตียง เพ่ือใหเขาสามารถใชประโยชนจากการปรับสภาพบานได  

๒. ตองมีฐานะยากจน ไมสามารถปรับปรุงสภาพบานดวยตัวเอง  

๓. ตองมีพฤติกรรมดีผานการคัดเลือกของชุมชนรวมกัน  

๔. ผูสูงอายุตองใชเอง ไมใชทําใหญาติหรือบุคคลอ่ืนมาใช 

๕. มีความยินดีในการปรับสภาพบาน 

 จํานวนบานผูสูงอายุในการปรับสภาพบาน หลังจากท่ีไดมีการระดมความคิดในการคัดเลือกบานท่ีเปน

บานตัวอยางในการปรับสภาพบาน จํานวน ๓ หลัง 

 โดยเก็บขอมูลกลุมตัวอยางดวยวิธีการดังนี้ (๑) แบบสัมภาษณเชิงลึกดานกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ

และสภาพความเปนอยู (๒) การสํารวจ ลักษณะทางกายภาพของท่ีอยูอาศัย (๓) การสังเกต พฤติกรรมการใช

ชีวิตในแตละวันของผูสูงอายุ 

 

๑.๔ ปญหาท่ีตองการทราบ 

๑.๔.๑ เพ่ือทราบสภาพท่ีอยูอาศัย สภาพชีวิตความเปนอยู และปญหาการใชท่ีอยูอาศัยของ

ผูสูงอายุในพ้ืนทีเปาหมาย 

๑.๔.๒ เพ่ือทราบกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาสภาพท่ีอยูอาศัยท่ีมีความเหมาะสมและ

ปลอดภัยเพ่ือการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

๑.๔.๓ เพ่ือทราบตนแบบสภาพท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสมตอการสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ 
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๑.๕ นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย 

 ๑.๕.๑ ตนแบบสภาพท่ีอยูอาศัย หมายถึง สภาพท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับการปรับปรุงแลว ผูสูงอายุสามารถ

เขาไปอยูอาศัยได 

 ๑.๕.๒ การปรับปรุงและพัฒนาสภาพท่ีอยูอาศัย หมายถึง การปรับสภาพท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุให

เอ้ือตอการอยูอาศัยของผูสูงอายุ 

 

๑.๖ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑.๖.๑ ไดทราบสภาพท่ีอยูอาศัย สภาพชีวิตความเปนอยู และปญหาการใชท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุ

ในพ้ืนทีเปาหมาย 

๑.๖.๒ ไดทราบกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาสภาพท่ีอยูอาศัยท่ีมีความเหมาะสมและปลอดภัย

เพ่ือการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

๑.๖.๓ ไดตนแบบสภาพท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสมตอการสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ 
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บทที่ ๒ 

เอกสารและงานวิจัย 

 

งานวิจัยดานการออกแบบและปรับปรุงท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ มีผูทําการศึกษาอยูจํานวนมาก 

แตยังไมเปนท่ีรูกันในการออกแบบสถาปตยกรรม และยังขาดตนแบบท่ีเปนรูปธรรมในการออกแบบ ดวย

สาเหตุนี้การออกแบบและปรับปรุงท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเขตชนบทจึงมีความสําคัญในชวยลด

จํานวนการเกิดอุบัติเหตุของผูสูงอายุ อันจะนําไปสูการมีสุขภาพท่ีดี ทําใหผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิตไดอยางมี

ความสุข โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทําตนแบบการปรับปรุงและตนแบบการออกแบบท่ีอยูอาศัยของ

ผูสูงอายุในเขตชนบท ใหเอ้ือตอการเขาไปใชประโยชนสําหรับผูสูงอายุและผูใชงานทุกสถานะ ทุกวัย  

แนวทางการออกแบบและปรับปรุงท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุในชนบท ควรสงเสริมใหมีการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ีใชสอยตางๆ ภายในท่ีอยูอาศัย ไดแก หองน้ํา โดยติดตั้งอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ

ผูสูงอายุ ไดแก ราวจับพยุงตัว ท่ีนั่งอาบน้ํา รวมถึงเปลี่ยนสวมแบบนั่งยองเปนแบบนั่งราบ ปรับปรุงบันไดใหมี

ราวจับ และเพ่ิมลูกตั้งบันไดเพ่ือใหไมมีชอง และปรับปรุงทางเดินภายนอกอาคารโดยการทําพ้ืนทางเดินให

เรียบและติดตั้งราวจับเพ่ือใหผูสูงอายุสามารถใชพ้ืนท่ีใชสอยตางๆ ไดสะดวกมากข้ึน 

 

๒.๑ สถานการณสุขอนามัยผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุมีปญหาดานสุขภาพ แตกตางไปจากประชากรกลุมอ่ืนๆ เพราะเปนวัยท่ีกําลังถดถอย ถูก

โรคภัยเบียดเบียน โดยเฉพาะผูท่ีมีปญหาทางดานเศรษฐกิจ ปญหาดานสุขภาพอนามัย ท้ังทางรางกายและ

จิตใจจะยิ่งมากข้ึน ประกอบกับผูสูงอายุไทยสวนใหญดอยการศึกษา จึงทําใหขาดขอมูลและความรูพ้ืนฐานใน

ดานการปองกัน และการรักษาสุขภาพเบื้องตนของตนเอง มาตั้งแตวัยเด็ก จนเติบโตเปนผูใหญและเขาสูวัยชรา 

ซ่ึงเปนปญหาท่ีมีผลสัมพันธและตอเนื่องกันตลอดชวงชีวิต จึงทาใหผูสูงอายุมีปญหาดานสุขภาพอนามัย

มากกวาท่ีควร  

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข ไดรวบรวมขอมูลจากฐาน ขอมูล

ปงบประมาณ ๒๕๕๑ ผูปวยในรายบุคคลหลักประกันสุขภาพถวนหนาและสวัสดิการการรักษา พยาบาล

ขาราชการและครอบครัว พบวาสาเหตุท่ีผูสูงอายุเจ็บปวยตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ๖ ลําดับแรก 

ไดแก ๑) ความดันโลหิตสูง ๒) ความผิดปกติของตอมไรทอ/โภชนาการ/เมตะบอลิกซ่ึม ๓) เบาหวาน ๔) โลหิต

จาง ๕) อาการ/อาการแสดง/สิ่งผิดปกติท่ีพบจากการตรวจทางคลินิก/หองปฏิบัติการท่ีไมมีรหัสระบุไว และ ๖) 



๒๙ 
 
ไตวาย นอกจากนี้ผูสูงอายุยังมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุไดงาย และเม่ือเกิดอุบัติเหตุข้ึนแลวก็มีโอกาสเกิดปญหา

แทรกซอนตามมาไดมาก เชน กระดูกขอมือ ขอสะโพกหรือกระดูกสันหลังหัก  

จากฐานขอมูลผูปวยในรายบุคคลหลักประกันสุขภาพถวนหนา และสวัสดิการการรักษาพยาบาล

ขาราชการและครอบครัว ท่ีรวบรวมโดยสานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุขพบวา สาเหตุท่ีทํา

ใหผูสูงอายุไดรับบาดเจ็บจากสาเหตุภายนอกในปงบประมาณ ๒๕๕๑ ใน ๕ ลําดับแรก ไดแก ๑) พลัดตกหกลม 

๒) ถูกวัตถุกลไกท่ีไมมีชีวิต ๓) อุบัติเหตุจากขับข่ีจักรยานยนต ๔) สัมผัสกับสัตวหรือพืชมีพิษ และ ๕) การ

รักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมท่ีทําใหเกิดความผิดปกต1ิ2

๑๓  

 

๒.๒ ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) หรือทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุและการปองกันอุบัติเหตุ  

ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) เฮนริช (H.W. Heinrich) เปนผูคิดคนข้ึน เปนทฤษฎีการเกิด

อุบัติเหตุมีวา การบาดเจ็บหรือการสูญเสียตางๆ เปนผลมาจากการเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

ก็มาจากการกระทําและสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีไมปลอดภัย โดยทฤษฎีนี้เปรียบเสมือนตัวโดมิโนท่ีเรียง

กันอยู ๕ ตัว ถาตัวใดตัวหนึ่งลมยอมมีผลใหโดมิโนตัวอ่ืนๆ ลมตามไปดวยเหมือนลูกโซ ซ่ึงตัวโดมิโนท้ัง ๕ ตัว มี

ดังนี้คือ13

๑๔  

๑) สภาพภูมิหลังของบุคคล (Social environment of background) หมายถึง สภาพการเลี้ยงดู

จากครอบครัว รวมถึงการใหการศึกษาการสรางเจตคติ ลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ ท่ีไดรับประสบเปนเวลานาน  

๒) ความบกพรองทางรางกาย (Defect of person) หมายถึง ความบกพรองทางรางกาย เชน 

ประสิทธิภาพในการตอบสนองตอสิ่งแวดลอม สายตา การเจ็บปวย ความเม่ือยลา เปนตน  

๓) การกระทําและสภาพท่ีไมปลอดภัย (Acting & status of unsafty) หมายถึง สิ่งแวดลอมท่ี

กอใหเกิดอันตรายรวมถึงสภาพของเครื่องจักร เครื่องมือท่ีขาดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังรวมถึง สภาพท่ัวๆ 

ไปในการทางาน เชน พ้ืน แสง เสียง ฝุน เปนตน  

๔) อุบัติเหตุ (Accident)  

๕) การบาดเจ็บและความเสียหาย  

โดยทฤษฎีโดมิโน พยายามจะอธิบายถึงการเกิดอุบัติภัยท่ัวไปท่ีเกิดจากบุคคล การกระทาของ

บุคคลมีผลมาจากภูมิหลังดานครอบครัว และการศึกษา สิ่งแวดลอมท่ีไมปลอดภัย ก็เกิดจากความบกพรองของ

บุคคลเชนเดียวกัน ตามทฤษฎีโดมิโน เม่ือโดมิโนตัวท่ีหนึ่ง หรือสอง หรือสาม ลม ตัวท่ีสี่ หรือตัวท่ีหาก็จะลม

ตาม ดังนั้น การปองกันอุบัติเหตุเราสามารถพิจารณาได ๒ ประการ คือ  

๑) การปองกันอุบัติภัยในระยะสั้น คือ การขจัดโดมิโนตัวท่ีสามออก คือการขจัดการกระทําท่ีไม

ปลอดภัยและสภาพแวดลอมท่ีไมปลอดภัย ทําใหโดมิโนตัวท่ีสี่ คือ อุบัติภัยไมเกิดข้ึน  

๑๓  เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท, ๒๕๔๘. หนา ๔.  
๑๔ วิฑูรย สิมะโชคดี อางถึงใน วิวรรธกร สวัสด;ี ๒๕๔๗. 

                                                 



๓๐ 
 

๒) การปองกันในระยะยาว คือ การสรางจิตสํานึกการใหการศึกษา การสาธารณสุขมูลฐานซ่ึงเปน

รากฐานท่ีม่ันคงของสังคม จะทาใหเกิดสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัยและการกระทําท่ีปลอดภัยเปนการปองกัน

อุบัติภัยท่ียั่งยืนกวาในขอแรกมากนอกจากนี้ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยแหงชาติของสหรัฐอเมริกา ได

เสนอการเสริมสรางความปลอดภัยอยางมีประสิทธิภาพไว ตามหลัก ๓E๑๕ คือ  

๑) Engineering หรือ วิศวกรรมศาสตร คือการใชความรูทางวิชาการดานวิศวกรรมศาสตรในการ

คํานวณการออกแบบเครื่องจักร เครื่องมือท่ีมีสภาพการใชงานท่ีปลอดภัยท่ีสุด การติดตั้งเครื่องจักร การวางผัง

โรงงาน ระบบไฟฟา แสงสวาง ระบบเสียง อุณหภูมิ การระบายอากาศ อยางถูกตอง เหมาะสม และเกิดความ

ปลอดภัย  

๒) Education หรือ การใหการศึกษา การอบรมลูกจาง คนงาน หัวหนางาน ตลอดจนผูท่ีเก่ียวของ

ท้ังหมดในโรงงาน ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุ และการเสริมสรางความปลอดภัยใน

โรงงานอุตสาหกรรม ใหรูวาอุบัติเหตุจะเกิดข้ึนและปองกันไดอยางไร และจะทํางานอยางไรใหปลอดภัยท่ีสุด  

๓) Enforcement หรือ การออกกฎระเบียบขอบังคับ การกําหนดวิธีการทางานอยางปลอดภัย 

และมาตรการควบคุมบังคับคนงานใหปฏิบัติตาม เปนระเบียบปฏิบัติท่ีตองถูกลงโทษ เพ่ือใหเกิดความสานึก

และหลีกเลี่ยงการทางานท่ีไมถูกตอง  

จากตัวอยางทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุขางตน ทําใหทราบถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุวามาจาก

การกระทําท่ีไมปลอดภัย และสภาพแวดลอมท่ีไมปลอดภัย ซ่ึงสาเหตุของอุบัติเหตุท้ังสองประการนี้ไมไดจํากัด

อยูแคในสถานประกอบการเทานั้น แตในชุมชน ท่ีพักอาศัย สถานท่ีสาธารณะอ่ืนๆ ก็มีความเสี่ยงตอการเกิด

อุบัติเหตุไดเชนเดียวกัน ดังนั้นการปองกันอุบัติเหตุควรเริ่มตั้งแตหนวยเล็กๆ ในชุมชนเสียกอน โดยเฉพาะใน

ชุมชนท่ีมีผูสูงอายุเพราะสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุกับผูสูงอายุสวนหนึ่งนั้น มาจากสภาพแวดลอมท่ีไม

ปลอดภัยในบาน ในชุมชน และสถานท่ีสาธารณะตางๆ ท่ีผูสูงอายุตองอยูอาศัยหรือทํากิจกรรมตางๆ ใน

ชีวิตประจําวัน ซ่ึงการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะทําใหทราบวา สภาพแวดลอมท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุกับ

ผูสูงอายุในพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาเปนอยางไร และการปรับปรุงสภาพแวดลอมตางๆ ใหปลอดภัยตอผูสูงอายุควร

ทําอยางไร  

 สรุปสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย ในท่ีนี้จึงหมายถึง สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยเหมาะสมกับการใช

ชีวิตประจาวันและไมกอใหเกิดอันตรายกับผูสูงอายุ ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้หมายถึงสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย

ภายในสถานท่ีอยูอาศัย และสถานท่ีสาธารณะในชุมชนหรือในพ้ืนท่ีท่ีทําการวิจัย  

 

 

๒.๓ แนวคิดการออกแบบสภาพแวดลอมและท่ีพักอาศัยของผูสูงอายุ  

๑๕ อภิรดี ศรีโอภาส, ๒๕๕๓.  
                                                 



๓๑ 
 

โดยสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุจัดใหมี  

(๑) แสงสวางเพียงพอบริเวณบันไดและทางเขา มีราวจับในหองนา พ้ืนกระเบื้องไมลื่น อุปกรณปด

เปดนา และเปดประตูท่ีไมตองออกแรงมาก มีสัญญาณฉุกเฉินจากหัวเตียง หรือหองนา สาหรับเรียกขอความ

ชวยเหลือ  

(๒)  สามารถเขาถึงไดงาย การมีทางลาดสาหรับรถเข็น ความสูงของตูท่ีผูสูงอายุสามารถหยิบของ

ไดสะดวก อยูใกลแหลงบริการตางๆ ใกลแหลงชุมชนเดิม เพ่ือใหญาติมิตรสามารถมาเยี่ยมเยียนสะดวก  

(๓) สามารถสรางแรงกระตุน การเลือกใชสีท่ีเหมาะสม มีความสวางและชัดเจนจะทาใหการใชชีวิต

ดูกระชุมกระชวย ไมซึมเศรา และการเขารวมกิจกรรมตางๆ กระตุนใหเกิดการนาความสามารถตางๆ ของ

ผูสูงอายุมาใชอยางเต็มท่ี เปดโอกาสใหผูสูงอายุไดใชความสามารถกอประโยชนกับชุมชน  

(๔) ดูแลรักษางาย ควรจะออกแบบใหดูแลรักษางายเทาท่ีจะเปนไปได ดวยเหตุนี้ บานท่ัวๆ ไปควร

จะเล็ก ถาเปนหลังใหญควรจะมีหองซ่ึงงายตอการปดเอาไวเพ่ือสะดวกสบายในการดูแล บานอาจจะมีบาน

เลื่อนอลูมิเนียมปองกันฝนและสนามหญาท่ีมีพุมไมเตี้ยเพ่ือลดงานสนาม  

ขอแนะนําเก่ียวกับระยะ และขนาดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม หนวยปฏิบัติงานวิจัย สภาพแวดลอมท่ี

เหมาะสมกับผูสูงอายุไดแนะนําไว ดังนี้  

๑) ลักษณะบานพัก  

- เปนบานชั้นเดียว หรือมีหองนอนอยูบนชั้นลางของบาน  

- ทางเขาบานควรมีระดับเดียวกับพ้ืนภายนอก  

- ทางลาดเขาบานความชัน ๑:๑๒ วัสดุไมลื่น  

- ไมควรจะมีพ้ืนตางระดับ ไมควรมีธรณีประตู  

- มีบริเวณบานท่ีสามารถทําสวน เลี้ยงสัตว และทํากิจกรรมเบาๆ ได  

- พืชพันธุเปนไมดอก ไมหอม หลีกเลี่ยงไมผล ไมหนาม ไมท่ีมียาง  

- ระยะหางระหวางภายในบานมาท่ีรั้วอยูในระยะท่ีสามารถเดินไดงาย  

- รั้วบานควรโปรง  

- ประตูหนาบานกวาง ๙๐-๑๕๐ ซม. มือจับแบบกานโยกและไมติดอุปกรณบังคับประตูปดเอง 

(โชคอัพ)  

- มีระบบตัดไฟช็อตและไฟฉุกเฉิน  

๒) หองรับแขก-หองนั่งเลน  

- ไมมีสิ่งกีดขวางหรือเฟอรนิเจอรกีดขวาง  

- มีพ้ืนท่ีกิจกรรมตางๆ เชน นันทนาการและบันเทิง  

- การจัดเฟอรนิเจอรท่ีสงเสริมใหมีปฏิสัมพันธกันได  

- ระดับหนาตางสูงจากพ้ืน ๕๐ ซม. มองเห็นวิวภายนอกได  



๓๒ 
 

- มีระบบระบายอากาศดี  

- พ้ืนหองใชสีสวาง นุมและบํารุงรักษางาย  

- สีและพ้ืนผิวอุปกรณและสวนของอาคาร ใชสีท่ีตัดกันหรือแตกตาง ของสวนใชสอยตางกัน เชน 

พ้ืนทางเดิน พ้ืนตางระดับ พ้ืนหองสวม บัวเชิงผนัง  

๓) หองครัว-อาหาร  

- ระดับโตะ-เคานเตอรสูงจากพ้ืน ๘๐ ซม.  

- ดานลางของอางลางมือ ควรโลงสําหรับรถเข็น  

- เตา ตูเย็นหรือลิ้นชักในครัวไมควรอยูในมุม  

- หิ้งและตูตาง ๆ อยูในระดับท่ี ๑๕๐-๑๖๘ ซม.  

- มีระบบระบายอากาศดี  

- มีแสงสวางจากธรรมชาติและไฟแสงสวางเฉพาะจุด  

- ปลั๊กไฟบริเวณเคานเตอรสูง ๙๐ ซม.จากพ้ืน  

๔) หองนอน  

- หนาตางควรมองเห็นทิวทัศนภายนอก  

- เตียงนอนควรมีความยาวไมนอยกวา ๑๘๐ ซม. และมีพ้ืนท่ีวาง ๙๐ ซม. รอบเตียง ๓ ดาน ไม

ควรอยูในมุมอับ ควรมีพ้ืนท่ีสาหรับเตียงคู เตียงนอนควรอยูใกลหองนา  

- หัวเตียงควรมีโทรศัพท และสัญญาณฉุกเฉิน  

- ระดับของเตียงสูง ๔๐ ซม. (สูงเทาระดับพ้ืนถึงขอพับเขา)  

- ระดับหนาตางสูงจากพ้ืน ๕๐ ซม. มองเห็นวิวภายนอกได  

- ตูเสื้อผาเปนแบบบานเลื่อน  

- มีแสงสวางสําหรับการอานหนังสือ  

- มีการระบายอากาศท่ีดี  

- พ้ืนหองใชสีสวาง นุมและบํารุงรักษางาย  

๕) หองน้ํา 

- หองน้ําควรกวาง ๑.๕๐-๒.๐๐ เมตร  

- ประตูเปดออก ระดับพ้ืนภายใน-ภายนอก เทากัน  

- มีราวจับขนาดเสนผาศูนยกลาง ๔ ซม. ท่ีสามารถเดินไดท่ัวหองน้ํา 

- บริเวณฝกบัวและท่ีอาบน้ําควรมีท่ีนั่งและสัญญาณฉุกเฉิน ฝกบัวควรเปนชนิดแรงดันต่ํา  

- พ้ืนผิวไมควรลื่น กอกนาเปนแบบกานโยก  

๖) ประต ู 

- มีขนาดความกวางเปนพิเศษอยางนอย ๙๐ เซนติเมตร  



๓๓ 
 

- ประตูควรเปนแบบผลักเปดออกไดงาย  

- หามติดตั้งอุปกรณชนิดท่ีบังคับใหบานประตูปดไดเอง  

๗) สวิตช  

- สูงไมเกิน ๙๐ เซนติเมตร จากพ้ืน สามารถปดเปดไดในระยะเอ้ือมจากเตียงนอน สวิตชใหญมีแสง

ตอนปดสวิตช  

๘) ปลั๊กไฟ  

- สูงจากพ้ืน อยางนอย ๔๕ เซนติเมตร เพ่ือหลีกเลี่ยงการกม  

- มีสวิทซสาหรับปด-เปดปลั๊ก  

๙) ราวจับ  

- ทาดวยวัสดุเรียบ มีความม่ันคงแข็งแรงในการจับและไมลื่น  

- มีลักษณะกลม โดยมีเสนผานศูนยกลาง ๔ ซม.  

- สูงจากพ้ืนทางลาด ๘๐ ซม. ราวจับดานท่ีอยูติดผนังใหมีระยะหางจากผนังไมนอยกวา ๕ ซม.  

- สามารถทําความสะอาดไดงาย  

๑๐) ทางลาด  

- พ้ืนผิวทางลาดตองเปนวัสดุท่ีไมลื่น  

- พ้ืนผิวของจุดตอเนื่องระหวางพ้ืนกับทางลาดตองเรียบไมสะดุด  

- ความกวางสุทธิกวาง ๙๐-๑๕๐ ซม.  

- มีพ้ืนท่ีหนาทางลาดเปนท่ีวางยาวไมนอยกวา ๑๕๐ ซม.  

- ตองมีความลาดชันไมเกิน ๑:๑๒ และมีความยาวชวงละไมเกิน ๖ เมตร  

- ทางลาดท่ีมีความยาวตั้งแต ๒.๕๐ เมตร ตองมีราวจับท้ังสองดาน  

 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับผูสูงอายุ  

ผูสูงอายุ มีคําเรียกภาษาอังกฤษวา Elderly or Agingซ่ึงเปนศัพทท่ีบัญญัติข้ึนในป พ.ศ.๒๕๐๖ 

เพราะท่ีประชุมสมัชชาผูสูงอายุเห็นวาความแก หนุม ชราไมมีอะไรเปนเครื่องแบงวัด จึงไมควรใหใชคําวา “ผู

ชรา” เพราะจะทําใหเกิดความหดหูจึงกําหนดใหใชคําวา ”ผูสูงอายุ” เปนตนมา15

๑๖  

ผูสูงอายุ หมายถึงผูท่ีความเสื่อมโทรมของรางกายไปตามธรรมชาติ กําลังกายมีความลาชา รวมถึง

เปนผูท่ีบุตรหลานและสังคมควรใหความเขาใจและเคารพยกยองใหเกียรต1ิ6

๑๗ 

๑๖ สุพัตรา สุภาพ, สังคมและวัฒนธรรมไทย คานิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี, พิมพครั้งท่ี ๘, (กรุงเทพฯ : 

ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๖), หนา ๔๘. 
๑๗  บริบูรณ พรพิมลณ, โลกยามชราและแนวทางการเตรียมตัวเพ่ือความสุข, (เชียงใหม : พระสิงหการพิมพ, 

๒๕๒๘), หนา๑๔-๑๖. 

                                                 



๓๔ 
 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับผูสูงอายุนั้นไดมีผูนิยามความหมายของผูสูงอายุไวดังนี้ The United 

Nations (อางถึงใน UNFPA, ๒๐๑๒: ๒๐) ไดนิยามผูสูงอายุวา บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต ๖๐ ปข้ึนไป 

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ 1 7

๑๘ ระบุวา ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุเกิน ๖๐ ป

บริบูรณข้ึนไปและมีสัญชาติไทย  

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข18

๑๙  กลาววาผูสูงอายุ คือ บุคคลท่ีถูกสังคมกําหนดเกณฑของอายุท่ีอยูในชวงวัย

สุดทายของชีวิต ซ่ึงเปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลงของรางกาย จิตใจ และสังคม ท้ังนี้จะพบวานิยามของผูสูงอายุ

นั้นจะเปนไปในลักษณะของนิยามขางตน คือ บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต ๖๐ ปข้ึนไป แตอยางไรก็ตามยังพบวามี

นิยามของผูสูงอายุในลักษณะอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีไดกลาวไป เชน ประเทศท่ีพัฒนาแลวสวนใหญใหนิยามของ

คําวาผูสูงอายุไววา บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต ๖๕ ปข้ึนไป ขณะท่ีบางนิยามเปนการมองท่ีการเปลี่ยนแปลงบทบาท

ทางสังคมหรือการทํากิจกรรมตางๆ ของบุคคล โดยใหความหมายในลักษณะของการถดถอยของความสามารถ

ของรางกายจิตใจ หรือการทําหนาท่ีของบุคคล (UNFPA, ๒๐๑๒: ๒๐) 

เพ็ญแข ประจนปจจนึก19

๒๐ ใหความหมายผูสูงอายุหมายถึง บุคคลท่ีมีอายุ ๖๐ ปข้ึนไป ซ่ึงถือเปน

ชวงวัยสุดทายของชีวิต และเปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม และอาจแบงเปนวัย

ผูสูงอายุตอนตน ตอนกลาง และตอนปลาย  

สรุกิจ เจนอบรม20

๒๑ ไดใหความหมายของผูสูงอายุ (Elderly หรือ Ageing) หมายถึง บุคคลท่ีอยูใน

วัยสุดทาย ของวงจรชีวิต ซ่ึงวงจรชีวิตนั้น เริ่มตั้งแตวัยทารก วัยเด็ก วัยหนุมสาว วัยผูใหญ  และวัยชรา การกํา

หดเกณฑวาเม่ือใดจึงจะเรียกวาผูสูงอายุนั้น ในสังคมดั้งเดิมไดกําหนดการเปนผูสูงอายุโดยใชบทบาทท่ีบุคคล

นั้นๆ ทําอยูในสังคมเปนเกณฑ ซ่ึงบทบาทเหลานี้มักจะเปนบทบาทท่ีแสดงถึงความเปนผูนํา ความรับผิดชอบสูง

ในสังคม สวนในปจจุบันมักจะใชอายุเปนเกณฑในการกําหนดความหมายของการเปนผูสูงอายุ การใชอายุเปน

เกณฑนี้ก็มักจะแตกตางกันไปในสังคมของแตละประเทศ เชน บางประเทศกําหนด ๕๕ ป บางประเทศกําหนด 

๖๕ ป หรือ ๗๐ ป และตัวเลขเหลานี้คือเกณฑอายุท่ีใชเพ่ือการเกษียณตัวเองออกจากการปฏิบัติงานตามท่ีแต

ละประเทศกําหนดไวนั่นเอง  

ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับผูสูงอายุ แตละทฤษฎีจะกลาวถึงความสูงอายุแตกตางกันไป ทางชีววิทยาอธิบาย

ความสูงอายุโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพการทํางานของรางกายท่ีลดลง ทางจิตวิทยาจะมองความสูงอายุ

๑๘ พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖, ๒๕๔๘, หนา ๑. 
๑๙ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, ๒๕๓๙, หนา ๓. 
๒๐ เพ็ญแข ประจนปจจนึก, สูงอายุวิทยาศึกษา, ภาควิชาการศึกษาผูใหญ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ ประสานมิตร, (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๕), หนา ๓๕. 
๒๑ สุรกุล เจนอบรม, การเรียนรูดวยตนเอง : นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีไมเคยเกา นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการ

สอนในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนา คณะครุศาสตร, (คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย), ๒๕๔๑. 

                                                 



๓๕ 
 
โดยพิจารณาจากความจํา การเรียนรู สติปญญา อารมณ สวนทฤษฎีทางสังคมวิทยาพิจารณาความเปน

ผูสูงอายุจากบทบาทและสถานภาพทางสังคม กลาวคือไมมีทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดียวท่ีจะอธิบายความเสื่อม

ถอยของสังขาร การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ จิตใจ และสภาพสังคมของผูสูงอายุไดท้ังหมด21

๒๒ 

กระบวนการสูงอายุหมายถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเปนธรรมดาของชีวิตภายใตสภาพแวดลอม

และเปลี่ยนแปลงมากข้ึนตามอายุ แบงออกเปน ๓ รูปแบบ22

๒๓ คือ 

(๑) ความสูงอายุทางรางกาย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายเนื่องจากประสิทธิภาพ

การ ทํางานต่ําลงมีความเสื่อมตามกระบวนการสูงอายุ 

(๒) ความสูงอายุทางจิตใจ หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปไดมากข้ึน การเรียนรู การแกปญหา อีกท้ังบุคลิกภาพก็พัฒนามากข้ึน 

(๓) ความสูงอายุทางสังคม หมายถึง บทบาทและสถานะภาพในครอบครัว การงาน การแสดงออก

ซ่ึงคุณคาและความตองการของสังคม 

สวนดานพุทธศาสนาไดใหความหมายของผูสูงอายุโดยยึดความจริงของธรรมชาติหรือสัจธรรม ดัง

ในปฏิจจสมุทปบาทกลาวถึงชราวาหมายถึงความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของสังขาร(สิ่งปรุงแตง) ดังนั้น ชรา

(ความสูงอายุ) จึงหมายถึง ความแปรปรวนหรือวนเวียนอยูในทุกขหรือกองทุกข23

๒๔  

ผูวิจัยจึงสรุปไดวา”ผูสูงอายุ” หมายถึงผูท่ีมีอายุตั้งแต ๖๐ปบริบูรณข้ึนไป และเปนผูอยูในชวงวัย

สุดทายของวงจรชีวิต ซ่ึงมีสภาพการเปลี่ยนแปลงของรางกาย จิตใจและสังคมตามธรรมชาติ 

 

๒.๕ การกําหนดชวงวัยของผูสูงอายุ 

นักชราวิทยาไดพิจารณาชวงอายุแลวกําหนดชวงวัยของผูสูงอายุตามหลักเกณฑจิตสังคมชีววิทยา

ไว ๔ ชวงวัยคือ24

๒๕ 

ชวงไมคอยแก (The Young-Old) ชวงอายุ ๖๐-๖๙ป เปนชวงท่ีพบกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตท่ี

คอนขางวิกฤติหลายดานเชน การเกษียณอายุ การจากไปของเพ่ือนสนิท คูครอง รายไดนอยลง สูญเสีย

๒๒ ภาณุ อดกลั้น,ดร. ทฤษฎีการสูงอายุ, อาจารยพยาบาล กลุมวิชาพยาบาลบุคคลผูมีปญหาสุขภาพ วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี, ๒๕๕๓. 
๒๓ คําจันทร รมเย็น อางใน พุทธชาติ แผนสมบุญ และคณะ, การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางพฤฒิพลังใน

ผูสูงอายุ, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐, หนา ๑๑. 
๒๔ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพครั้งท่ี ๑๖, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ิเอส. อาร. พริ้นติ้ง 

จํากัด, ๒๕๕๘), หนา ๘๗๖. 
๒๕ ศรี เรือน แกวกังวาล, จิตวิทยาพัฒนาการชี วิตทุกชวงอายุเลม ๒ ,  พิมพครั้ง ท่ี  ๙, (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๓), หนา ๕๔๑. 

                                                 



๓๖ 
 
ตําแหนงทางสังคม ท่ัวไปยังมีสุขภาพแข็งแรงแตอาจตองพ่ึงพาคนอ่ืนบาง สําหรับผูมีการศึกษาสูงบางทานรูจัก

ปรับตัว และยังเขารวมกิจกรรมตางๆในครอบครัวและทางสังคมไดปรกติ 

ชวงแกปานกลาง(The Middle-aged old) ชวงอายุ ๗๐-๗๙ ปเปนชวงท่ีบางคนเริ่มเจ็บปวย 

เพ่ือนรุนเดียวกันเริ่มจากไป ทํากิจกรรมและเขาสังคมนอยลง 

ชวงแกจริง(The old-old) ชวงอายุ ๘๐-๙๐ป อายุชวงนี้ถือวาปรับตัวไดยากมากเพราะมีความเปน

สวนตัวสูงและตองจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม วัยนี้ตองการความชวยเหลือจากผูอ่ืน และชอบคิดถึงอดีต 

ชวงแกจริงๆ (The very old-old) ชวงอายุ ๙๐-๙๙ ป ผูมีอายุยืนถึงวัยนี้มีคอนขางนอย มีปญหา

เจ็บปวยมาก กลุมนี้ผานเรื่องราวตางๆในชีวิตมามาก จะเลือกทําแตสิ่งท่ีตนเองพอใจและสุขสงบเทานั้น 

วงการแพทยไดบัญญัติปรับตัวเลขอายุเฉลี่ยของวัยกลางคนจากระดับอายุ ๔๐-๕๕ ปเพ่ิมมาเปน

๔๖-๖๕ ป และอายุชวง ๖๖-๗๕ ปเปนชวงผูสูงอายุตอนตน เนื่องจากคนเรามีอายุยืนยาวข้ึนและบางคนแมวัย 

๕๐-๖๐ ป ก็ยังดูดีมีสงา ดังนั้นเม่ืออายุยืนยาวข้ึนก็ดูแลตัวเองมากข้ึน25

๒๖ 

ผูวิจัยจึงสรุปวา การกําหนดชวงวัยของผูสูงอายุในปจจุบันเปลี่ยนไปจากบริบทสังคมแบบเดิม

เพราะบุคคลมีการดูแลรักษาสุขภาพท่ีดีข้ึน ความเจริญกาวหนาทางการแพทยทําใหคนมีบุคลิกภาพท่ีดีและ

อายุท่ียืนยาวข้ึน อีกท้ังยังสามารถทํางาน ศึกษา หรือกิจกรรมทางสังคมไดยาวข้ึน จึงไดมีการปรับชวงอายุให

เหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบันจึงเลือกวิจัยผูสูงอายุชวงวัย ๖๐-๗๕ ป 

การกําหนดเกณฑอายุดังกลาวท่ีแตกตางกันไปนี้ จึงเปนการยากท่ีทําใหมีการยอมรับกันไดโดยเทา

เทียมกันในทุกประเทศ ดังนั้น ท่ีประชุมสมัชชาโลกวาดวยผูสูงอายุ และใหใชเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก 

สําหรับประเทศไทยไดกําหนดลักษณะของผูสูงอายุวา หมายถึงผูท่ีมีอายุ ๖๐ ปข้ึนไป เพ่ือใหสอดคลองกับ

ขอกําหนดของท่ีประชุมสมัชชาโลกวาดวยผูสูงอายุ และอายุ ๖๐ ป เอง จึงใชเปนเกณฑของการปลด

เกษียณอายุราชการในประเทศไทยดวยเชนกัน อยางไรก็ดี ผูท่ีทํางานเก่ียวกับผูสูงอายุ หรือ Gerontologists 

ไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาความเปนผูสูงอายุไว ๔ ลักษณะ ดังนี้ 

(๑) พิจารณาความเปนผูสูงอายุจากอายุท่ีปรากฏจริง (Chronological Aging) 

(๒) พิจารณาความเปนผูสูงอายุจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย (Physiological Aging

พิจารณาความเปนผูสูงอายุจาก หรือ Biological Aging) 

(๓) พิจารณาความเปนผูสูงอายุจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ (Psychological 

Aging)  

(๔) พิจารณาความเปนผูสูงอายุจากบทบาททางสังคม (Sociological Aging)  

กลาวโดยสรุป บุคคลเม่ือมีอายุมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมจะเพ่ิมมากข้ึน สติปญญา 

ความจํา การเรียนรู สภาพจิตใจจะเปลี่ยนแปลงไป บทบาท ภาระหนาท่ีทางสังคมก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปดวย  

๒๖ หนังสือพิมพโพสตทูเดย ปท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๔๘๗๙ วันพฤหัสท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙, หนา C๕.  
                                                 



๓๗ 
 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย26

๒๗ อางตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ไดกําหนดวา ผูสูงอายุหมายถึง เปนบุคคลท่ีมีอายุเกิน ๖๐ ปบริบูรณข้ึนไปและมีสัญชาติไทย 

ศราวัลย อ่ิมอุดม27

๒๘  กลาววา ผูสูงอายุหมายถึง บุคคลท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุ ๖๐ ป ข้ึน

ไป มีการเปลี่ยนแปลงของสังขารเปนไปตามธรรมชาติในทางท่ีเสื่อมโทรม แตจะเปนผูมีความเขาใจในชีวิต

เพราะมีประสบการณผานโลกมามาก 

เพ็ญนรินทร สารทจําเริญ28

๒๙ กลาววา ผูสูงอายุหมายถึง บุคคลท่ีมีชีวิตอยูในชวงวัยสุดทายของชีวิต 

ซ่ึงเปนวัยแหงการเสื่อมถอยทางรางกาย จิตใจ การงานหนาท่ีทางสังคม และยังเปนบุคคลท่ีตองการใหคนอ่ืน

เห็นคา สนใจ และเปนท่ียอมรับในสังคมมากข้ึน โดยใชเกณฑอายุ ๖๐ ป  

อัจฉรี หังสสูต 29

๓๐ กลาววา ผูสูงอายุ หมายถึงผูท่ีมีอายุตั้งแต ๖๐ ปข้ึนไป ท้ังเพศชายและเพศหญิง 

โดยนับอายุตามปฏิทิน เปนผูท่ีมีความเสื่อมทางรางกายจิตใจ มีกําลังถดถอยเชื่องชา แตเปนทรัพยากรมนุษยท่ี

มีคาของประเทศชาติ เปนผูท่ีสามารถถายทอดความรูประสบการณแกลูกหลานและเยาวชนรุนหลังท้ังยังทํา

ประโยชนใหแกสังคมสงผลตอตัวผูสูงอายุโดยตรงในการตัดสินใจ เปลี่ยนแปลงบทบาทตนเองหลังจากเกษียณ

งาน และกําหนดบทบาทใหมทางสังคมของผูสูงอายุได  หรือเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับตนเองตามความถนัด 

และความชอบของแตละบุคคล 

ดังนั้นจากความหมาย หรือนิยามผูสูงอายุขางตนนั้น สามารถสรุปไดวา ผูสูงอายุนั้นหมายถึง บุคคล

ท่ีมีอายุต้ังแต ๖๐ ปข้ึนไป อาจมีการเสื่อมถอยของรางกาย จิตใจ หรือการทําหนาท่ีของแตละบุคคล

ประกอบดวยหรือไมก็ได 

 

๒.๖ การเปล่ียนแปลงในวัยสูงอายุ 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับผูสูงอายุ แตละทฤษฎีจะกลาวถึงความสูงอายุแตกตางกันไป ทางชีววิทยาอธิบาย

ความสูงอายุโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพการทํางานของรางกายท่ีลดลง ทางจิตวิทยาจะมองความสูงอายุ

โดยพิจารณาจากความจํา การเรียนรู สติปญญา อารมณ สวนทฤษฎีทางสังคมวิทยาพิจารณาความเปน

๒๗ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, ๒๕๔๗ 
๒๘ ศราวัลย อ่ิมอุดม, การประยุกตรูปแบบพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของเพนเดอรเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรม

การออกกําลังกายท่ีถูกตองในผูสูงอายุ ชุมชนบานสําราญ ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน, ภาควิชา

สาธารณสุข คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๘. 
๒๙ เพ็ญนรินทร สารทจําเริญ, การศึกษาทัศนะของผูสูงอายุท่ียังประโยชน กรณีศึกษาชมรมผูสูงอายุ

โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร, คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,๒๕๔๙.  
๓๐ อัจฉรี หังสสูต, ๒๕๔๙ 

                                                 



๓๘ 
 
ผูสูงอายุจากบทบาทและสถานภาพทางสังคม กลาวคือไมมีทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดียวท่ีจะอธิบายความเสื่อม

ถอยของสังขาร การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ จิตใจ และสภาพสังคมของผูสูงอายุไดท้ังหมด30

๓๑ 

กระบวนการสูงอายุหมายถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเปนธรรมดาของชีวิตภายใตสภาพแวดลอม

และเปลี่ยนแปลงมากข้ึนตามอายุ แบงออกเปน ๓ รูปแบบ31

๓๒ คือ 

(๑) ความสูงอายุทางรางกาย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายเนื่องจากประสิทธิภาพ

การ ทํางานต่ําลงมีความเสื่อมตามกระบวนการสูงอายุ 

(๒) ความสูงอายุทางจิตใจ หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดลอมท่ี

เปลี่ยนแปลงไปไดมากข้ึน การเรียนรู การแกปญหา อีกท้ังบุคลิกภาพก็พัฒนามากข้ึน 

(๓) ความสูงอายุทางสังคม หมายถึง บทบาทและสถานะภาพในครอบครัว การงาน การ

แสดงออกซ่ึงคุณคาและความตองการของสังคม 

 

๒.๗ แนวคิดทฤษฎีวาดวยการพ่ึงพาตนเอง 

            แนวคิดการพ่ึงพาตนเองมาจากแนวคิดแบบมนุษยนิยม (Humanism) ท่ีมองวามนุษยมีคุณคาใน

ตัวเอง มีศักดิ์ศรีและศักยภาพท่ีพัฒนาได มนุษยจึงสามารถคิด พูด หรือทํากิจกรรมตางๆ ไดดวยตนเอง 32

๓๓  

และการพ่ึงพาตนเองหากมองในแงจิตวิทยาการศึกษาคุณคาการแสดงตัวตนนั้น มีผูศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ

ใหความหมายตอแนวคิดนี้ไวอยางหลากหลายดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

อุษราภรณ ทะวะวระ 33

๓๔ ใหความหมายของการพ่ึงตนเองวา ความมีอิสระในการกระทําท่ีไมได

ข้ึนอยูกับบุคคลอ่ืน  มีอารมณม่ันคงและรับผิดชอบตอพฤติกรรมของตนเองและยังถือวาเปนแนวคิดท่ีสนับสนุน

ใหบุคคลพ่ึงพาตนเองเปนหลัก 

๓๑ ภาณุ อดกลั้น,ดร. ทฤษฎีการสูงอายุ, อาจารยพยาบาล กลุมวิชาพยาบาลบุคคลผูมีปญหาสุขภาพ วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี, ๒๕๕๓. 
๓๒ คําจันทร รมเย็น อางใน พุทธชาติ แผนสมบุญ และคณะ, การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางพฤฒิพลังใน

ผูสูงอายุ, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐, หนา ๑๑. 
๓๓ วิริยาภรณ สวัสดิ์รักษา อางใน พุทธชาติ แผนสมบุญ และคณะ, การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางพฤฒิพลัง

ในผูสูงอายุ, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐, หนา ๑๔. 

 
๓๔ อุษราภรณ ทะวะระ อางใน พุทธชาติ แผนสมบุญ และคณะ, การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางพฤฒิพลงัใน

ผูสูงอายุ, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐, หนา ๑๔. 

                                                 



๓๙ 
 

บุญเลิศ พูนสุโข34

๓๕ ใหความหมายการพ่ึงพาตนเองวา  หมายถึง การท่ีบุคคลไดแสดงออกถึงความ

พยายามท่ีจะชวยเหลือตนเอง โดยใชความรูความสามารถท่ีตนมีอยูเพ่ือแกปญหาและอุปสรรคใหลุลวงดวย

ตนเองอยางม่ันใจ ท้ังในดานเลาเรียน กิจวัตรประจําวันและดานรายได 

ประวิต เอราวรรณและคณะ35

๓๖ ไดใหความหมายวาการพ่ึงตนเองเปนความสามารถของบุคคลท่ีจะ

เรียนรูวิธีการพัฒนาตนเองสามารถชวยเหลือตนเองได แกปญหาและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ตองเคารพตนเอง 

เชื่อม่ันในความสามารถของตนเองหากพ่ึงตนเองไดแลวก็จะสามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดและยังเปนแนวทางให

ผูอ่ืนปฏิบัติตาม 

โฉมสมร เหลืองโกศล 36

๓๗ ไดใหความหมายการพ่ึงพาตนเองวา คือ การยอมรับและเชื่อม่ันใน

ความสามารถตนท่ีจะทํากิจกรรมใดๆไดอยางถูกตองดวยตนเองโดยไมเปนภาระแกผูอ่ืนท้ังในดานการศึกษา 

เศรษฐกิจ หรือทํางานรวมกับผูอ่ืน 

สรอยหวาน พัดเงิน 37

๓๘ ไดกลาวถึงความหมายการพ่ึงพาตนเองวา การเคารพตนเอง เชื่อม่ันใน

ความสามารถท่ีจะกระทํากิจกรรมใดๆใหสําเร็จไดดวยตนเอง โดยกําหนดการพ่ึงพาตนเองไว ๓ดาน คือ ๑. การ

พ่ึงพาตนเองดานกิจวัตรประจําวัน เชน  สามารถปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจําวันดวยตนเอง อยูคนเดียวได 

สามารถแกไขปญหาดวยพยายามชวยเหลือตนเองกอนขอความชวยเหลือ ๒.การพ่ึงพาตนเองดานการศึกษา 

สามารถศึกษาเลาเรียนดวยตนเองจนสําเร็จ มีเปาหมายท่ีจะคนควาและทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย รวมท้ัง

พยายามศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมมากข้ึน ๓. การพ่ึงพาตนเองดานเศรษฐกิจ หมายถึงความสามารถในการหา

รายไดในทางสุจริต และรูจักเลือกใชเครื่องอุปโภคบริโภคไดถูกตองตามคุณคาท่ีแทจริง 

 ผูวิจัยสรุปไดวา”การพ่ึงพาตนเอง”คือการท่ีบุคคลเคารพและเห็นคุณคาในตนเองและเชื่อม่ันใน

ความรูความสามารถของตนท่ีจะพูด คิด หรือกระทํากิจกรรมใดๆดวยตนเองใหสําเร็จตามท่ีไดกําหนดไวโดย

ไมไดรองขอความชวยเหลือจากผู อ่ืนหรือเปนภาระของผู อ่ืนใหนอยท่ีสุด อีกท้ังยังมีความรับผิดชอบตอ

๓๕ บุญเลิศ พูนสุโข, อางใน พุทธชาติ แผนสมบุญ และคณะ, การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางพฤฒิพลังใน

ผูสูงอายุ, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐, หนา ๑๕. 
๓๖ ประวิต เอราวรรณ, ร.ศ. และคณะ, “การวิเคราะหองคประกอบการพ่ึงตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําพู”,วารสารการวัดผลการศึกษา ปท่ี๑๗ ฉบับท่ี๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
๓๗ โฉมสมร เหลือโกศล, อางใน พุทธชาติ แผนสมบุญ และคณะ, การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางพฤฒิพลัง

ในผูสูงอายุ, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐, หนา ๑๖. 
๓๘ สรอยหวาน พัดเงิน, อางใน พุทธชาติ แผนสมบุญ และคณะ, การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางพฤฒิพลังใน

ผูสูงอายุ, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐, หนา ๑๖. 

 

 

                                                 



๔๐ 
 
พฤติกรรมการแสดงออกของตน รวมท้ังสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคในดานรางกาย จิตใจ สังคมและ

การเงินใหสําเร็จไดดวยตนเองเพ่ือความมีคุณคาแหงตนและความพึงพอใจในชีวิต 

 

๒.๘ ทฤษฎีจิตวิทยากับภูมิทัศน 

ภูมิทัศนหรือสิ่งแวดลอมรอบตัวเรามีอิทธิพลและสงผลตอสภาวะจิตใจไดจากการสัมผัส การรับรู 

การมองเห็น จากสิ่งเราตางๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ซ่ึงมูลเหตุทางดานความเครียดเปนปจจัยหลัก ท่ีทําใหเปน

สาเหตุของความเจ็บปวย โดย Crisp, Barbara (ประภาพร ธาราสายทอง, ๒๕๔๖) ไดสรุปวา สภาพแวดลอม

และธรรมชาติทําใหเกิดการกระตุนตอสภาวะจิตใจในเชิงบวก การไดมองภาพธรรมชาติ หรือมีประสบการณใน

ธรรมชาติสามารถชวยใหความเครียดลดลงได ซ่ึงแนวคิดนี้เปนตัวบงชี้ไดชัดเจนวา การนําทฤษฎีจิตวิทยามา

ประยุกตใชกับการจัดองคประกอบภูมิทัศนนั้นสามารถทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

อิทธิพลของธรรมชาติท่ีเก่ียวกับจิตวิทยา ภูมิทัศนและสภาพแวดลอมมีความสัมพันธและสงผลตอ

สภาวะจิตใจไดโดยตรง ซ่ึงอาจจะมีหลักการทางจิตวิทยามาสงเสริมใหเกิดกระบวนการบรรเทา และผอนคลาย

สภาพจิตใจท่ีไดรับการกดดันจากสถานการณท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน และชวยปรับสภาวะจิตใจและรางกาย

ใหรูสึกดีข้ึนได โดยการศึกษาอิทธิพลของธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอคามพึงพอใจของมนุษย ซ่ึงจากการคนควา

ขอมูลดานจิตวิทยากับสภาพแวดลอม พบวา ธรรมชาติเปนสิ่งเบี่ยงเบนความรูสึก และมีแนวโนมชวยลด

ความเครียดได จากการศึกษาและคนควาขอมูลซ่ึง Ulrich and Parson, ๑๙๙๐ ไดมีการอางอิงขอมูลซ่ึงมี

ทฤษฎีและงานวิจัยรองรับ โดยอธิบายถึงองคประกอบของภูมิทัศนท่ีมนุษยมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ดังนี้ 

(๑) ภูมิทัศนท่ีมนุษยพึงพอใจ มนุษยมีความรูสึกชอบ หรือมีความพึงพอใจในธรรมชาติ ภูมิทัศน

และสภาพแวดลอมซ่ึงอาจมีหลักการท่ีพัฒนามาจากการดํารงชีวิตของมนุษยท่ีตองการมีความรูสึกปลอดภัย ซ่ึง

มีผลตอการรับรูของมนุษย โดยภูมิทัศนท่ัวไปท่ีมนุษยมีความพึงพอใจนั้นมักจะเปนพ้ืนท่ีเปดโลง มีระบบทาง

เดินทางชัดเจน และงายตอการจดจํา ซ่ึงเปนสภาพแวดลอมท่ีมนุษยมีความรูสึกปลอดภัย และตอบสนองความ

ตองกาหลีกหนีหลบภัยจากสิ่งท่ีเปนอันตราย เปนตน  จากการศึกษารูปลักษณะตนไมท่ีมนุษยมีความพึงพอใจ 

ตามทฤษฎีวิวัฒนาการ Salamy, ๑๙๕๕ พบวามนุษยมีความพึงพอใจในลักษณะตนไมท่ีคลายกับตน Acacia 

Tree ซ่ึงเปนตนไมตระกูล สีเสียด กระถิน ชะอม โดยลักษณะตนไมตระกูลนี้มีรูปทรงทางดานกวางมากกวา

ความสูง มีก่ิงกานแผกระจายกวาง มีใบขนาดเล็ก มีรมเงาขนาดใหญ และชวงลําตนท่ีไมมีก่ิงกานมีระยะสั้นกวา

ความสูง  

จากรูปทรงตนไมท่ีมนุษยมีความรูสึกพึงพอใจ อาจดวยเพราะมีสาเหตุมาจากตนไมลักษณะนี้ให

ความรูสึกสบาย ปลอดภัย มีองคประกอบท่ีเหมาะสมในการถึงพาอาศัย ความรูสึกปกปอง โดยสอดคลองกับ

ทฤษฎี Prospect Refuge ของ Salamy, ๑๙๙๕ ซ่ึงทฤษฎีนี้ไดกลาวถึง ภูมิทัศนและธรรมชาติท่ีมีผลตอการ

บําบัดฟนฟูจิตใจ ควรมีลักษณะพืชพรรณเขียวชอุม สงบ หรือมีการเคลื่อนไหวของน้ําชาๆ มีพ้ืนท่ีเปดโลงบาง มี

ขอบเขตท่ีชัดเจน มีสัตวปาท่ีไมดุราย ใหความรูสึกปลอดภัย ไมอันตราย เปนตน Ulrich ๑๙๙๓  



๔๑ 
 

การรับรูความพึงพอใจของมนุษย ในภูมิทัศนและสภาพแวดลอมนั้นมีกระบวนการรับรูท่ีสอดคลอง 

และสัมพันธกับความพึงพอใจท่ีมนุษยเกิดความรูสึกซ่ึงเปนกระบวนการแรกท่ีเกิดข้ึนไดจากสิ่วเราในธรรมชาติ 

ซ่ึงตองพิจารณาถึงระยะเวลาท่ีไดรับการกระตุน ความเขมขนของลักษณะองคประกอบของภูมิทัศนนั้นๆ ซ่ึง

ตอมามนุษยก็จะมีความพึงพอใจจากการรับรู ซ่ึงอาจจะหมายถึงจินตนาการท่ีทําใหเกิดความรูสึกหลากหลาย 

และรับรูถึงคุณสมบัติบางอยางของสภาพแวดลอมท่ีทําใหเกิดความพอใจ แตเม่ือมนุษยมีสติปญญาท่ีสูงข้ึน

ความพอใจก็อาจเกิดข้ึนจากการเปรียบเทียบความรู และพยายามหาความสัมพันธระหวางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และ

แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยอาศัยทักษะจึงทําใหเกิดความพึงพอใจ  แตการออกแบบภูมิทัศนใหเกิดความพึง

พอใจนั้นจะตองสรางสภาพแวดลอมท่ีเราและกระตุนความรูสึก ทําใหมนุษยรูสึกถึงความกลมกลืน สมดุล และ

สมเหตุสมผล สื่อถึงความจริง สะทอนความชัดเจนในภูมิทัศน และสภาพแวดลอม 

(๒) ส่ิงเราและการกระตุนความรูสึกในภูมิทัศนท่ีเกี่ยวของกับหลักจิตวิทยา 

สิ่งเราท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอการรับรูและความรูสึกของมนุษยท่ีมีผลกระทบ

ตอความพึงพอใจ โดยสิ่งเรานั้นมีการตอบสนองไดท้ังในเชิงบวก และเชิงลบ Gappell,๑๙๙๑ สิ่งเราใน

ธรรมชาติ ถาเกิดจากความสมดุลยและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะทําใหเกิดความรูสึกในเชิงบวก  แตถามี

การกระตุนทางความรูสึกมากไป เชน เสียงท่ีดัง 

 

๒.๙ การเตรียมท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ38

๓๙ 

เนื่องจากผูสูงอายุมักมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายหลายๆ ดาน การปรับเปลี่ยนท่ีอยูอาศัยให

เหมาะสมจึงเปนสิ่งจําเปน เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถทํากิจวัตรประจําวันตางๆ ไดอยางสะดวกปลอดภัย ชวยลด

ความเสี่ยงตอการลื่นลมและปองกันอุบัติเหตุตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน  

ท้ังนี้ การออกแบบท่ีพักอาศัยสําหรับผูสูงอายุควรใหความสําคัญตั้งแตโครงสราง การตกแตงบาน 

การจัดวาง หรือการติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือรองรับความเสื่อมถอยของรางกายในดานการ

มองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวรางกาย และความไมสมดุลของฮอรโมนและอารมณ อยางไรก็ดีหากมีท่ีพัก

อาศัยเดิมอยูแลว อาจไมจําเปนตองปรับปรุงบานท้ังหลัง เพียงแตทําการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีใหเหมาะสมกับ

พฤติกรรมในการใชชีวิตของผูสูงอายุ เพ่ือใหมีความปลอดภัย ใชงานไดงาย และมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

ตัวอยางเชน พ้ืนบาน ควรเรียบเสมอกัน ไมควรยกพ้ืนตางระดับหรือมีธรณีประตู ควรเรียบเสมอกัน ไมควรยก

พ้ืนตางระดับหรือมีธรณีประตู แสงสวางตองเพียงพอตอการมองเห็น มีทางลาดใหรถเข็นข้ึนลงไดอยางสะดวก 

(ตามอัตราสวน ๑:๑๒) ทางเดินตองมีราวจับชวยพยุงตัว หองนอน ควรอยูชั้นลางเพ่ือความสะดวกในการเขาถึง

โดยไมตองข้ึนลงบันได ควรอยูในตําแหนงท่ีมองเห็นและเขาถึงหองน้ําไดสะดวก หลีกเลี่ยงทิศตะวันตก 

๓๙  https://www.bumrungrad.com/th/medical-clinics-bangkok-thailand/geriatric/services/how-

to-prepare-house-elderly-care เขาถึงเมื่อวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 

                                                 

https://www.bumrungrad.com/th/medical-clinics-bangkok-thailand/geriatric/services/how-to-prepare-house-elderly-care%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B9%93
https://www.bumrungrad.com/th/medical-clinics-bangkok-thailand/geriatric/services/how-to-prepare-house-elderly-care%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B9%93


๔๒ 
 
เนื่องจากแดดท่ีสองตอนบายจะทําใหหองรอนอบอาว หองน้ํา ควรมีการแยกระหวางสวนท่ีเปยกและแหง แต

ไมควรมีพ้ืนตางระดับ พ้ืนหองน้ําควรมีผิวสัมผัสท่ีหยาบ ควรมีราวจับเพ่ือความปลอดภัยและปองกันการลื่น 

เลือกใชสุขภัณฑท่ีมีระดับความสูงเหมาะสมกับผูสูงอายุ ควรมีท่ีนั่งบริเวณท่ีอาบน้ํา เพ่ือชวยใหความสะดวกกับ

ผูสูงอายุในการทรงตัว ควรมีพ้ืนท่ีวางไมนอยกวา ๑.๕ เมตร เพ่ือใหรถเข็นสามารถเขาถึงได เลือกใชอุปกรณท่ีมี

ความเหมาะสมกับผูสูงอายุ เชน ใชกอกน้ําชนิดกานโยก ใชฝกบัวชนิดแรงดันต่ําหองนั่งเลน ควรมีชองรับแสง

ทางทิศตะวันออกเพ่ือรับแสงยามเชา ทําใหผูสูงอายุรูสึกกระปรี้กระเปรา เฟอรนิเจอรท่ีใชควรมีสีท่ีตัดกับ 

สภาพแวดลอมภายนอก ไมควรต่ําและนุมเกินไป เนื่องจากทําใหตองใชแรงในการลุกนั่งมาก ควรวาง

เฟอรนิเจอรใหเปนระเบียบ ไมมีสวนใดสวนหนึ่งยื่นออกมาใหเปนอุปสรรคตอการใชพ้ืนท่ี สวิตชไฟควรอยูใน

ระดับท่ีผูนั่งรถเข็นสามารถใชงานไดประตูควรมีความกวางเปนพิเศษ โดยเปนบานเลื่อนหรือเปดปดไดงาย 

ชองแสงหรือบานประตูควรอยูสูงจากพ้ืนไมมาก เพ่ือใหแสงเขาไดดีและสามารถมองเห็นทิวทัศนนอกบานได 

 

๒.๑๐ แนวคิดเรื่องการปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ ตามหลักการออกแบบเพ่ือคนทุก

คน (Universal Design) หรือท่ีเรียกวาแนวคิดการออกแบบสําหรับทุกคน (Universal Design; Design 

for all) 

 การออกแบบเพื่อคนท้ังมวล หรือการออกแบบเพื่อการใชงานของคนทุกกลุมในสังคม (Universal 

Design) เปนคําท่ีพบกันบอยในแวดวงดานการออกแบบส่ิงแวดลอม สถานท่ี และส่ิงของตางๆ รวมถึงในกลุม

คนทํางานดานผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสตางๆ ท่ีมีขอจํากัดในการใช หรือเขาถึงส่ิงแวดลอมสถานท่ีและ

ส่ิงของเครื่องใชท่ัวๆ ไปในสังคม  

ในการออกแบบจะคํานึงถึงการใชประโยชนท่ีเปนสากล และใชไดท่ัวไปอยางเทาเทียมกันสําหรับ

มวลมนุษยทุกคนในสังคม โดยไมตองมีการออกแบบดัดแปลงพิเศษหรือเฉพาะเจาะจง เพ่ือบุคคลกลุมหนึ่งกลุม

ใดโดยเฉพาะ   

Universal Design เปนแนวคิดเรื่องการออกแบบสิ่งแวดลอม การสรางสถานท่ี และสิ่งของตางๆ 

เพ่ือใหทุกคนท่ีอยูในสังคมสามารถใชประโยชนจากสิ่งเหลานั้นไดอยางเต็มท่ีและเทาเทียมกัน โดยไมตองมีการ

ออกแบบดัดแปลงพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงเพ่ือบุคคลกลุมหนึ่งกลุมใดโดยเฉพาะ   

Universal Design เปนการออกแบบท่ีคํานึงถึงการใชงานการใชใหคุมคา สมประโยชน ครอบคลุม

สําหรับทุกคน โดยเริ่มตนจากการคิดวาทําอยางไรคนประเภทตางๆ จึงจะมีโอกาสมาใชไดอยางเทาเทียมกัน เชน 

คนสูงอายุ คนปวย สตรีต้ังครรภ คนแคระ เด็กเล็ก ท่ีมากับรถเข็นเด็ก คนพิการประเภทตางๆ ไมวา ตาบอด หู

หนวก แขนขารางกายพิการ คนพิการทางปญญาทางจิต คนท่ีอานหนังสือไมออก ฯลฯ   

แตถึงแมบุคคลเหลานั้น จะมีขอจํากัดทางรางกาย ทางปญญา ทางจิตใจ แตก็เปนบุคคล ในสังคม 

สังคมจึงควรรับผิดชอบดูแล ใหสามารถอยูในสังคมรวมกับบุคคลท่ัวไป ไดอยางมีความสุขตามอัตภาพของแต

ละคน เชน การจัดใหมีทางลาดข้ึนลงทางเทา และอาคารสถานท่ีสาธารณะตางๆ ใหกับคนพิการท่ีใชรถเข็น 



๔๓ 
 
หรือบล็อกพ้ืนนําทางเดินสําหรับคนตาบอด ท้ังนี้ ก็เพ่ือใหพวกเขาสามารถใชชีวิตทํากิจกรรมภายนอกบานได

โดยสะดวกและปลอดภัย   

องคประกอบและหลักการของ Universal Design   

 ๑) Fairness ความเสมอภาคใชงาน ทุกคนในสังคมสามารถใชไดอยางเทาเทียมกัน ไมมีการ

แบงแยกและเลือกปฏิบัติ เชนการติดตั้งตูโทรศัพทสาธารณะ ๒ ระดับ  

 ๒) Flexibility มีความยืดหยุนในการใชงาน คือสามารถใชไดกับผูท่ีถนัดซายและขวา หรือ

ปรับสภาพความสูงตํ่าข้ึนลงไดตาม ความสูงของผูใช   

 ๓) Simplicity มีความเรียบงายและเขาใจไดดี เชน มีภาพหรือคําอธิบายท่ีเรียบงายสําหรับ

คนทุกประเภท ไมวาจะมีความรูระดับไหนอานหนังสือออกหรือไม อานภาษาตางประเทศไดหรือไม หรืออาจใช

รูปภาพเปนสัญลักษณสากลสื่อสารใหเขาใจไดงาย ฯลฯ  

 ๔) Understanding มีขอมูลพอเพียง และสําหรับการใชงาน 

 ๕) Safety มีความทนทานตอการใชงานท่ีผิดพลาด เชน มีระบบปองกันอันตรายหากมีการใช

ผิดพลาด รวมท้ังไมเสียหายไดโดยงาย 

 ๖) Energy conservation ทุนแรง เชน ใชท่ีเปดกอกนํ้าแบบยกข้ึน-กดลง แทนการใชมือขัน

กอกแบบเปนเกลียว เปนตน 

 ๗) Space มีขนาดและสถานท่ีท่ีเหมาะสม สามารถใชงานเผื่อสําหรับคนรางกายใหญโต คนท่ี

เคลื่อนไหวรางกายยาก เชน คนพิการท่ีมีรถเข็นคันใหญตองมีพ้ืนท่ีสําหรับหมุนรถกลับไปมาในบริเวณหองนํ้า 

การประยุกตใช Universal Design กับสังคมไทย   

ทามกลางความตองการท่ีหลากหลายในสังคมไทย การนําแนวคิด Universal Design มาใชใหมาก

ข้ึน จะชวยเปดกวางใหทุกภาคสวน ไดอยูรวมกันและยอมรับกัน ภายใตพ้ืนฐานความเชื่อท่ีวา มนุษยทุกคนใน

โลกนี้ เกิดมาเปนคนเหมือนกันในสังคม มีหนาท่ีตองดูแลรับผิดชอบใหสมาชิกทุกคนอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 

อยางเสมอภาคเทาเทียมกัน  

แนวคิดนี้สามารถเปนจริงได ถาฝายหลักตางๆ ท่ีเก่ียวของตอไปนี้รวมมือรวมใจท่ีจะดําเนินการ 

ไดแก ภาครัฐ และองคกรทองถ่ิน ท่ีตองดูแลและสนับสนุนใหมีการจัดสรางกอสรางในระดับตางๆ ใหความ

สนใจและตระหนักวาจะตองดูแลสมาชิกทุกคนในสังคมอยางเทาเทียมกัน ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 

สถาปนิก วิศวกร และผูรับผิดชอบดานการกอสราง รวมท้ัง ผูผลิตในฐานะผูออกแบบวางแผนในเชิง

รายละเอียดท่ีตองใชความรูทักษะพิเศษในการสรางและออกแบบท่ีครอบคลุมถึงมวลชนทุกคน คนพิการ 

ผูสูงอายุ หรือผูมีขีดจํากัดตางๆ ในฐานะผูใชบริการจะตองชวยเสนอแนะ วิพากษวิจารณเพ่ือใหมีการปรับปรุง

พัฒนาและสอดคลองสะดวกแกการใชงานไดเปนอยางดี  

 Universal Design๖ เปนแนวความคิดสากลท่ีองคการสหประชาชาติไดพยายามเผยแพรและ

สงเสริม จากแนวความคิดเดิมเพ่ือใหคนพิการไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตในอาคารและ



๔๔ 
 
สิ่ งแวดลอมตามโครงการ  Promotion of Non-Handicapping Physical Environment for Disabled 

Persons และไดมีการพัฒนาตามลําดับเปน Accessible Design, Adaptable Design, Barrier Free Design 

ซ่ึงในท่ีสุดก็เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปในหลักการของ Universal Design ๗ คือ   

 หลักการท่ี ๑ ความเทาเทียมกันในการใชสอยของผูใชท่ีตางวัยและตางความสามารถ (Equitable 

Use)   

 หลักการท่ี ๒ ปรับเปลี่ยนการใชได (Flexible Use)   

 หลักการท่ี ๓ ใชงายดวยตนเอง (Simple and Intuitive)   

 หลักการท่ี ๔ การสื่อความหมายเปนท่ีเขาใจ (Perceptible Information)  

 หลักการท่ี ๕ ทนตอการใชท่ีผิดพลาด (Tolerance for Error)  

 หลักการท่ี ๖ เบาแรง (Low Physical Effort) 

 หลักการท่ี ๗ มีขนาดและท่ีวางเพ่ือการเขาถึงและใชได (Size and Space for Approach and 

Use)   

 กอนหนานี้มีการใชคําวา “การออกแบบท่ีสามารถเขาถึงได (Accessible design)” หรือคําวา 

“ออกแบบท่ีไมมีอุปสรรคกีดขวาง (Barrier-free design)” ซ่ึงเริ่มตนหลักการการออกแบบจากคนพิการ หรือ

บุคคลท่ีดอยความสารถตางๆ หลังจากนั้นมีการคนพบวายังมีบุคคลกลุมอ่ืนๆ อีกท่ีไมพิการ หรือดอย

ความสามารถ แตดวยขอจํากัดของตนเอง เชนกลุมเด็ก ผูสูงอายุ ผูหญิงตั้ง ครรภ คนปวย ทําใหมีความ

จําเปนตองอยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับขอจํากัดเหลานั้น จนเกิดคําวา “การออกแบบสําหรับทุกคน 

(Universal design ;Design for All)” ซ่ึงครอบคลุมการออกแบบท่ีคํานึงถึงขอจํากัด ลักษณะการใชสอยของ

คนทุกกลุมตามท่ีกลาวมาขางตน   

 

 ๒.๑๐.๑ การออกแบบสภาพแวดลอมท่ีเปนมิตรกับผูสูงอายุ  

 การออกแบบสําหรับทุกคน (Universal Design; Design for All) แนวความคิดสากลท่ีองคการ

สหประชาชาติไดพยายามเผยแพรและสงเสริม จากแนวความคิดเดิมเพ่ือท่ีมีจุดประสงคเพ่ือใหผูพิการไดรับสิ่ง

อานวย ความสะดวกในการดารงชีวิตในอาคารและสิ่งแวดลอม ตามโครงการ Promotion of Non-

Handicapping Physical Environment for Disabled Persons และไดมีการพัฒนาตามลาดับ ซ่ึงในท่ีสุดก็

เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป  

 คูมือปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรม การออกแบบสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวย ความสะดวกสําหรับ

การออกแบบสําหรับทุกคน (Universal Design Code of Practice)  ไดจัดทํามาตรฐานสาหรับการออกแบบ

เพ่ือทุกคนท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย เพ่ือใหสถาปนิกและบุคคลท่ีเก่ียวของนาไปใชประโยชน ในการออกแบบ

ชุมชนเมือง สถาปตยกรรม การตกแตงภายในและการออกแบบผลิตภัณฑ สาหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย 

ผูสูงอายุ และคนพิการสามารถใชได  



๔๕ 
 
 การจัดการและตกแตงภายในท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ (Aranyi Laszo, Larry L. Goldman, 

๑๙๘๐) ซ่ึงคํานึงถึงสภาพและสมรรถนะทางรางกายของผูสูงอายุ รวมถึงอุปกรณประกอบสวนอ่ืนๆ ของ

ผูสูงอายุดวย เชน การใชรถเข็น และไมเทาชวยเดิน อาทิ กาแพงและประตู พ้ืน เพดาน การเลือกใชสี การให

แสงสวาง เกาอ้ีและโตะ หองนา หองครัว เตียง และพ้ืนท่ีรอบๆ เสื้อผาเครื่องแตงกาย และอุปกรณชวยการ

เคลื่อนไหว เปนตน  

 หลักการออกแบบบานพักสาหรับผูสูงอายุ (Lawton, M.P., ๑๙๗๕) กลาวถึงหลักการในการ

ออกแบบท่ีพักอาศัยสาหรับผูสูงอายุนั้น มีหลักในการออกแบบเบื้องตนเพ่ือจุดประสงคในเรื่อง ความปลอดภัย

เปนสําคัญและรายละเอียด การออกแบบพ้ืนท่ีใชสอยสวนตางๆ ท่ีเหมาะสมและปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ อาทิ 

ขนาดของหอง หองรับแขกพักผอน หองครัว หองอาบนาหองนอน หองแตงตัว พ้ืนหอง หนาตาง และการให

แสงสวาง 

 ๒.๑๐.๒ สมรรถนะทางรางกายของผูสูงอายุ  

 ความจํากัดของผูสูงอายุและผลกระทบตอผูสูงอายุดานสภาพแวดลอม ความเปลี่ยนแปลงของ

สภาพและสมรรถนะทางรางกายเม่ืออายุมากข้ึน และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอการตอบสนองตอสภาพแวดลอม 

อาทิ สายตายาว กระจกตาขุน ลานสายตาแคบลง หูตึง การไดกลิ่นชา ประสาทรับสัมผัสชา ความแข็งแรงตึง

ตัวของกลามเนื้อลดลง ขอติด ความจาสั้น กลั้นปสสาวะไมได อุจจาระลาบาก ใชยาหลายอยาง ความดันโลหิต

ต่ําหนามืดบอยๆ ซ่ึงจะมีผลตอการออกแบบปรับปรุงท่ีอยูอาศัย ใหสอดคลองกับสภาพรางกาย สามารถใชชีวิต

ไดอยางเปนปกติ และลดการเกิดอุบัติเหตุ  

 ๒.๑๐.๓ แผน นโยบาย และกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุระดับตางๆ  

 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ ป พ.ศ.๒๕๔๖  

 กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

 

๒.๑๑ แนวคิดการออกแบบสถานพยาบาลใหเอ้ือตอการเยียวยา (Healthcare Healing Environment 

Design) 

 แนวคิดการออกแบบสถานพยาบาลใหเอ้ือตอการเยียวยา (Healthcare Healing Environment 

Design) ๔๐ เปนแนวคิดท่ีใชในการจัดสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล แตแนวคิดนี้สามารถใชในการนํามาปรับปรุง

สภาพแวดลอมในบานพักหรือท่ีพักอาศัย เนื่องดวยเปนแนวคิดท่ีบูรณาการมาจากแนวคิดสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยท่ีกลาวถึง มาตรฐานดานโครงสราง เพ่ือการทํางานหรือการใชงานในพ้ืนท่ีนั้นๆ 

 ๔๐ โกศล จึงเสถียรทรัพย และคณะ, สถาปตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยา, 

(นนทบุรี : บริษัท หนังสือดีวัน จํากัด, ๒๕๕๙), หนา ๑๒๔-๑๓๑. 

                                                 



๔๖ 
 
นอกจากนี้ยังมีแนวคิดการออกแบบท่ีอิงหลักฐาน  กลาวคือมีงานวิจัยมาสนับสนุนตอการจัดสถานท่ีหรือ

สิ่งแวดลอมนั้นๆ และแนวคิดดานสุนทรียศาสตร คือความงามและการเคารพในคุณคาความเปนมนุษย ดังนั้น

ไมวาจะเปนสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน อากาศ ดิน น้ํา ตนไม อาคารสถานท่ี เฟอรนิเจอร และเครื่องมือ

อุปกรณทางการแพทย หรือสิ่งแวดลอมทางสังคม เชน ธรรมเนียมปฏิบัติ กฏระเบียบตางๆ พฤติกรรมบริการ 

กิริยาทาที และปฏิสัมพันธทางสังคมของผูปวย ญาติ และเจาหนาท่ี ลวนมีผลตอประสบการณการใชบริการ

และการรักษาพยาบาลท้ังสิ้น การสรางสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัย ชวยลดความเสี่ยงท่ีเกิดกับผูปวย แนวคิดดาน

สุขาภิบาลส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย จึงอาจกลาวไดวาเปนรากฐานท่ีสําคัญท่ีสุดในการออกแบบและ

การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล แตการออกแบบทางสถาปตยกรรมสามารถยกระดับคุณภาพของ

โรงพยาบาลไดมากกวาเรื่องสุขาภิบาล การวางผังอาคาร และหองพักผูปวย การจัดใหมีหนาตางท่ีสามารถ

มองเห็นธรรมชาติภายนอก การเปดใหแสงธรรมชาติสองเขามาในหอง รวมท้ังการออกแบบทางสถาปตยกรรม

ในแงมุมอ่ืนๆ ถูกพิสูจนในทางการวิจัยเชิงประจักษวาชวยใหการรักษาความเจ็บปวยและการฟนฟูสภาพของ

ผูปวยมีประสิทธิภาพมากข้ึน แนวคิดการออกแบบท่ีอิงหลักฐาน (Evidence-based design: EBD) จึงเปน

แนวคิดท่ีสนับสนุนใหมีหลักฐานทางการวิจัยท่ีเชื่อม่ันไดวาจะทําใหสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลเก้ือกูลตอการ

เยียวยารักษาโรคได  

 แตความทุกขท่ีเกิดจากความเจ็บปวย ความทอแทสิ้นหวัง ความหวงใยตอกันของผูปวยและญาติ 

อาจเปนสิ่งท่ียากท่ีจะหาหลักฐานเชิงประจักษมาใชในการออกแบบตามแนวคิดการออกแบบท่ีอิงหลักฐานได 

การออกแบบท่ีเขาใจในมิติของความเปนมนุษยผานอารมณความรูสึกจําเปนตองมีแนวคิดท่ีเนนมิติทาง

สุนทรียภาพและจิตวิญญาณ โดยเฉพาะการใสใจกับประสบการณเชิงผัสสะและการออกแบบพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับ

กิจกรรมท่ีมีความหมายในทางจิตวิญญาณ ซ่ึงอาจเชื่อมโยงอยูกับศรัทธาความเชื่อทางศาสนา หรือเชื่อมโยงอยู

กับมิติความสัมพันธท่ีสะทอนคุณคาสูงสุดของผูคนโดยไมเก่ียวโยงกับศาสนาก็ได การใสใจกับมิติทาง

สุนทรียภาพและจิตวิญญาณนี้นอกจากชวยใหการออกแบบสิ่งแวดลอมมีความออนโยนและเปนมิตรแลว ยัง

โนมนําจิตใจใหเกิดความสงบ เกิดสมาธิ มีสติตั้งม่ัน ไมคิดนึกปรุงแตงใดๆ ท้ังสิ้น ทําใหพ้ืนท่ีแหงการเยียวยาใน

โรงพยาบาลเปนเสมือนพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธิ์ ทําใหความเจ็บปวย ความทุกขท้ังทางรางกายและทางจิตใจจะไดรับการ

ปลดเปลื้องไปในท่ีสุด 

 ท้ังแนวคิดดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย แนวคิดการออกแบบท่ีอิงหลักฐาน และ

แนวคิดการออกแบบท่ีเนนมิติทางสุนทรียภาพและจิตวิญญาณตางก็มีจุดแข็งและจุดออน โดยมีความพยายาม

ท่ีจะบูรณาการแนวคิดตางๆ เหลานี้ใหผสมผสานกันเพ่ือใชในการออกแบบโรงพยาบาล แนวคิดใหมท่ีเกิดจาก

การผสมผสานกันนี้เรียกวา “แนวคิดการออกแบบส่ิงแวดลอมเพ่ือการเยียวยา” 

 ความหมายของการออกแบบส่ิงแวดลอมเพ่ือการเยียวยา 

 การออกแบบสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยาเปนการออกแบบท่ีมุงยกระดับคุณภาพการเยียวยาท้ังใน

มิติทางกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยไมไดมุงเปาหมายเฉพาะผูปวยและการรักษาโรคเทานั้น แตยังมุงให



๔๗ 
 
เกิดประสบการณท่ีดีตลอดกระบวนการดูแลสุขภาพ ท้ังของผูปวย ญาติมิตร ชุมชน และเจาหนาท่ีหรือบุคลากร

ทุกฝายในโรงพยาบาล โดยใหความสําคัญกับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยควบคูไปกับการใสใจในมิติ

ทางสังคมและความเปนมนุษย ถือวาการเยียวยามีความหมายครอบคลุมกระบวนการบํารุงรักษาและฟนฟู

สุขภาพ ความสัมพันธ และคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังในสวนของผูท่ีมารับบริการและบุคลากรผูใหบริการ ความหมาย

ดังกลาวนี้สอดคลองกับนิยามท่ีบารบารา เดลลิงเจอร (Barbara Dellinger) ไดเขียนไววา นอกเหนือจากความ

ปลอดภัยและการใหความสําคัญท้ังตอผูปวยและบุคลากรของโรงพยาบาลแลว สิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยาอาจ

พิจารณาไดจากการเปน 

• สถานท่ีเพ่ือการเยียวยาท้ังจิตใจ รางกาย และจิตวิญญาณ 

• สถานท่ีซ่ึงการเคารพในศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนมนุษยถูกผสมผสานเขาไปในทุกๆ สิ่ง 

• สถานท่ีสําหรับการเผชิญความหมายของชีวิต ความตาย ความเจ็บปวย และการเยียวยา โดย

อาคารและสิ่งกอสรางตางๆ ถูกสรางข้ึนเพ่ือรองรับสถานการณเชนนั้น (Dellinger ๒๐๑๐: 

๔๕) 

แมวาในการออกแบบสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยา การอิงหลักฐานทางการวิจัยและวิชาการตาม

แนวคิดการออกแบบท่ีอิงหลักฐาน (Evidence-based design) จะมีความสําคัญ เจน มาลคิน (Jain Malkin) 

ผูบุกเบิกดานการออกแบบสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลไดใหแงคิดวา การนําหลักฐานทางวิชาการมาใชในการ

ออกแบบไมจําเปนวาผลลัพธท่ีไดจะมีคุณสมบัติของสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยา (Malkin ๒๐๐๘) ในการแปล

หลักฐานทางการวิจัยและขอมูลทางวิชาการเพ่ือสรางสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยาเปนศิลปะของการออกแบบท่ี

ตองสรางสรรค ข้ึนใหสอดคลองกับแตละบริบท อยางไรก็ตาม ไอลีน มาโลน (Eileen Malone) ซ่ึงมี

ประสบการณในการบริหารโรงพยาบาลและเปนท่ีปรึกษาใหกับบริษัทท่ีออกแบบสถานพยาบาลไดเสนอ

หลักการ (Dellinger ๒๐๑๐: ๕๓-๕๘) ท่ีสามารถนํามาเปนแนวทางในการแปลหลักฐานทางการวิจัยเพ่ือสราง

สิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยา ดวยหลักการ ๕ ขอ สามารถปรับประยุกตใชใหเหมาะสมกับแตละบริบท ไดแก 

 

๑. การสรางส่ิงแวดลอมท่ีมีผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง 

 การออกแบบสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยา นอกจากจะใหผูปวยเปนศูนยกลางยังตองสรางพ้ืนท่ีท่ี

สามารถรองรับและสนับสนุนบทบาทของครอบครัวใหมีสวนรวมในกระบวนการเยียวยาดวย ตัวอยางเชน  

• การออกแบบสถานท่ีใหสะดวกและเปนมิตรกับผูปวยและญาติ อาคารและหองพักผูปวย

สามารถคนหาไดงาย ไมสับสนหรือทําใหหลงทาง  

• การเพ่ิมพ้ืนท่ีสําหรับครอบครัวและเครือญาติ ท้ังในพ้ืนท่ีสวนพักรอและในหอพักผูปวย 

เพ่ือใหครอบครัวไดดูแลกันและไดแสดงออกซ่ึงความเห็นอกเห็นใจกัน 

• การออกแบบพ้ืนท่ีใหเคารพความเปนสวนตัวและอารมณความรูสึกของผูปวยและญาติ 
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• จัดใหมีแสงสวางท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใหผูปวยและญาติสามารถมีกิจกรรมและใช

ชีวิตไดอยางปกติท่ีสุด รวมท้ังจัดการกับแสงแยงตาท่ีอาจเกิดข้ึนจากแหลงกําเนิดแสง

ตางๆ  

• จัดหาอาหารท่ีเหมาะสมตามหลักโภชนาการและเปดโอกาสใหผูปวยและญาติสามารถ

เลือกหรือจัดหาอาหารท่ีตนเองพึงพอใจได 

• สรางสิ่งแวดลอมเหมาะสมกับการพักผอน ใหผูปวยและญาติสามารถนอนหลับท่ีดี เชน 

การลดเสียงรบกวน หรือลดกิจกรรมท่ีตองเขาออกหองผูปวยระหวางการพักผอน 

• ลดผลกระทบจากสิ่งแวดลอมท่ีเปนภัยอันตรายตอสุขภาพ ไมวาจะเปนสารเคมีตางๆ 

หรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากภัยพิบัต ิ

• การออกแบบใหผูปวยและญาติสามารถควบคุมสิ่งแวดลอมไดดวยตนเอง เชน การเปด

ปดไฟสองสวาง การเปดปดหนาตาง การควบคุมอุณหภูมิของหอง โดยไมตองขอรองจาก

เจาหนาท่ี 

๒. ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของการใหบริการ 

การออกแบบและการปรับปรุงสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยาจะตองม่ันใจวาเปนไปตามหลักเกณฑ

ของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยเปนสําคัญ ซ่ึงอาจดําเนินการตามมาตรการตางๆ ตอไปนี ้

• ลดโอกาสของการติดเชื้อในโรงพยาบาล เชน การติดตั้งอางลางมือใหท่ัวถึงและอยูใน

ตําแหนงท่ีสังเกตเห็นและเขาไปใชไดงาย 

• ติดตั้งท่ีกดเจลลางมือสําหรับฆาเชื้อโรคท่ีเตียงผูปวยและจุดอ่ืนๆ ท่ีมีโอกาสสัมผัสผูปวย

และเชื้อโรค 

• การใชเครื่องกรองอากาศและการจัดหองแยกผูปวยท่ีมีความเสี่ยง โดยออกแบบการ

ปรับอากาศและความดันใหเหมาะสม 

• จัดใหมีแสงสวางอยางเพียงพอ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีใชทําการตรวจรักษา พ้ืนท่ีสําหรับ

หัตถการตาง ๆ รวมท้ังพ้ืนท่ีท่ีตองใชสายตา เชน ท่ีจัดเตรียมยา เพ่ือลดความผิดพลาด

ทางการแพทย 

• การจัดหองแยกสําหรับผูปวย (หรือท่ีเรียกกันวาหองพิเศษ) ชวยลดโอกาสติดเชื้อใน

โรงพยาบาล 

• ใชมาตรการตางๆ เพ่ือปองกันการหกลมของผูปวย ผูดูแล และเจาหนาท่ี เชน การทํา

พ้ืนท่ีไมลื่นงาย การไมวางของระเกะระกะ และการจัดใหมีญาติอยูกับผูปวยเพ่ือปองกัน

การหกลมท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ืออยูคนเดียว 
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• ลดเสียงรบกวนท่ีทําใหการสื่อสารไมมีประสิทธิภาพ เชน การลดเสียงประกาศ การหรี่

เสียงเครื่องมือหรืออุปกรณทางการแพทย การติดตั้งฝาท่ีมีคุณสมบัติดูดซับเสียงหรือ

แผนรองพลาสติกบริเวณทางเดิน 

๓. สงเสริมการเยียวยาโดยธรรมชาติและส่ิงเบ่ียงเบนความกังวลใจ 

การสรางสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลใหเชื่อมโยงกับธรรมชาติชวยลดความเครียดและสรางความ

ผอนคลายใหกับผูปวยและเจาหนาท่ีได ในพ้ืนท่ีท่ีไมสามารถเปดสูธรรมชาติภายนอกไดก็อาจใชงานศิลปะเพ่ือ

การตกแตงภายในท่ีชวยสรางบรรยากาศ มาตรการท่ีสามารถนํามาใชได เชน 

• ออกแบบใหมีชองเปดสูธรรมชาติภายนอกในทุกๆ หองเทาท่ีจะเปนไปไดภายในอาคาร 

โดยอาจทําเปนประตู หนาตางท่ีเปดปดได หรือบานกระจกและชองแสงท่ีไมสามารถเปด

ปดแตมองออกไปสูภายนอกได 

• จัดวางตนไม เชน ไมดอกหรือไมประดับในกระถาง หรือจัดสวนแนวตั้งในพ้ืนท่ีท่ีไม

สามารถเปดสูธรรมชาติภายนอกได 

• ติดตั้งงานศิลปะ  เชน ภาพวาด ภาพวิวทิวทัศน ประติมากรรม หรือเสียงเพลงเพ่ือ

เบี่ยงเบนความกังวลใจของผูปวย 

• มาตรการเหลานี้สามารถใชไดท้ังในบริเวณสําหรับผูปวยและเจาหนาท่ีของโรงพยาบาล 

๔. สรางส่ิงแวดลอมเชิงบวกในการทํางาน 

สิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยาไมเพียงแตชวยในกระบวนการรักษาพยาบาลผูปวย แตยังชวยเยียวยา

เจาหนาท่ีจากความเหนื่อยลา ความเครียด และชวยสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีของทุกคน การสรางสิ่งแวดลอมเชิง

บวกยังชวยใหการทํางานของเจาหนาท่ีงายข้ึน เชน 

• การจัดหาและติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะเครื่องยกผูปวยจากเตียง ซ่ึง

เปนสาเหตุหลักของอาการปวดหลังของเจาหนาท่ี 

• การลดเสียงในท่ีทํางานนอกจากจะชวยใหการสื่อสารดีข้ึน ลดความเครียดท่ีเกิดจากเสียง

รบกวนยังทําใหคนทํางานรูสึกวางานท่ีทําไมหนักเทากับเม่ือทํางานในท่ีท่ีมีเสียงดัง 

• จัดหองพักเจาหนาท่ีใหเพียงพอและมีความสะดวกสบาย โดยเฉพาะการเปดชองหนาตาง

เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถเห็นทิวทัศนภายนอกอาคาร และการจัดหาเฟอรนิเจอรสําหรับ

การนั่งหรือการนอนท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใหเจาหนาท่ีไดพักผอนอยางเต็มท่ีหลังการ

ปฏิบัติงาน 

๕. การออกแบบใหไดมาตรฐานข้ันสูงและมีความยืดหยุนสามารถปรับเปล่ียนตามสภาพการ

ใชงาน 
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การออกแบบตองสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดดี ท้ังทางการแพทยและเทคโนโลยี

สารสนเทศใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง อาทิ เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยท่ีถูกประดิษฐข้ึนและ

นํามาใชในโรงพยาบาลทําใหการออกแบบตัวอาคารและหองตางๆ ตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานข้ันสูงท่ี

อุตสาหกรรมทางการแพทยกําหนด นอกจากนี้การออกแบบยังควรยืดหยุนและสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพ

การใชงาน เชน 

• การออกแบบหองใหสามารถรองรับภาวะการเจ็บปวยไดหลายระดับความรุนแรงชวยลด

ความจําเปนในการเคลื่อนยายผูปวย ซ่ึงการเคลื่อนยายผูปวยนี้ถือเปนความเสี่ยงและเปน

สถานการณท่ีกอใหเกิดความผิดพลาดทางการแพทยได 

• หองพักผูปวยอาจออกแบบใหสะดวกในการทําหัตถการและกิจกรรมตางๆ เชน 

กายภาพบําบัด หรือการนําเครื่องมือและอุปกรณการตรวจรักษามาใชในหองพักก็ชวยลด

การเคลื่อนยายผูปวย 

• การออกแบบเฟอรนิเจอรใหเปนชิ้นสวนประกอบมาตรฐาน (Modular design) ชวยให

สามารถเคลื่อนยาย ตอเติม และปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีใชสอย ใหเหมาะกับการใชงานท่ี

เปลี่ยนแปลงได 

• การออกแบบปลั๊กไฟ ตัวเชื่อมตอ ขอตอ รวมท้ังระบบขอมูลสารสนเทศ ควรยึดเกณฑ

มาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 

• ใหคํานึงถึงการออกแบบท่ีเรียกวา “Universal design” เพ่ือใหสามารถใชไดกับทุกคน 

การออกแบบสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยา เปนศิลปะซ่ึงไมมีคําตอบสําเร็จรูปท่ี

ถูกกําหนดไวลวงหนา หลักการตางๆ ท่ีกลาวมาจึงเปนเพียงแนวทางท่ีตองถูกตีความใหมและประยุกตใชให

เหมาะสมกับบริบท เง่ือนไข และสภาพปญหาท่ีตองการแกไขในแตละสถานการณ นอกจากนั้น หลักฐานจาก

การศึกษาวิจัยและขอมูลทางวิชาการท่ีมีการคนพบใหมๆ ปญหาสุขภาพและระบาดวิทยาของโรคภัยไขเจ็บท่ี

เปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังประชากรท่ีมีแนวโนมสัดสวนผูสูงอายุเพ่ิมมากข้ึน พรอมไปกับการเกิดข้ึนของคนรุน

ใหมท่ีมีรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) และรสนิยมใหม ลวนแตทําใหการออกแบบสิ่งแวดลอมเพ่ือการ

เยียวยาตองปรับตัวไปกับพลวัตท่ีเกิดข้ึน การออกแบบสิ่งตางๆ ยอมไมมีความสมบูรณไดอยางหมดสิ้น แตดวย

แนวความคิดท่ีเหมาะสมและการใชขอมูลท่ีถูกตอง ท้ังในข้ันตอนของการออกแบบกอนการกอสรางและการ

ประเมินหลังการเขาใชเพ่ือการปรับปรุงเพ่ิมเติม การสรางสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยาจะสามารถยกระดับ

คุณภาพบริการ สรางประสบการณท่ีดีของผูปวยท่ีมารับบริการ และสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีสําหรับเจาหนาท่ีท่ี

ทํางานในโรงพยาบาลอยางแนนอน  
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๒.๑๒ แนวคิดดานความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจจากการสรุปของวิรุฬ พรรณเทวี (๒๕๔๒, หนา ๑๑๑) หมายถึง ความรูสึกภายใน

จิตใจของมนุษยท่ีไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับแตละบุคคลวาจะคาดหวังกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางไร ถาคาดหวังหรือมี

ความตั้งใจมากและไดรับการตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมาก แตในทางตรงกันขามอาจผิดหวังหรือไม

พึงพอใจเปนอยางยิ่งเม่ือไมไดรับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไวท้ังนี้ข้ึนอยูกับสิ่งท่ีตนตั้งใจไววามีมากหรือนอย 

คณิต ดวงหัสดี (๒๕๓๗) ไดสรุปแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจวา หมายถึง ความรูสึกชอบ หรือพอใจของบุคคล

ท่ีมีตอการทํางานและองคประกอบหรือสิ่งจูงใจอ่ืน ๆ ถางานท่ีทําหรือองคประกอบเหลานั้นตอบสนองความ

ตองการของบุคคลไดบุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจในงานข้ึนจะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ รวมท้ังสติปญญา

ใหแกงานของตนใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีคุณภาพ   

สิ่งจูงใจท่ีใชเปนเครื่องมือกระตุนใหบุคคลเกิดความพึงพอใจจากการศึกษา รวบรวมและสรุปของ มี

ดังนี้ ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจซ่ึงเปนผลมาจาก ความสนใจตางๆและ

ทัศนคติท่ีบุคคลมีตอสิ่งนั้น (Good, ๑๙๗๓,p.๓๒๐)   

แนวคิดความพึงพอใจท่ีกลาวมาขางดน สรุปไดวา ความพึงพอใจ (satisfaction) เปนทัศนคติท่ีเปน

นามธรรม เก่ียวกับ 

๑) สิ่งจูงใจท่ีเปนวัตลุ (material inducement) ไดแก เงิน สิ่งของหรือสภาวะทางกายท่ีใหแกผู

ประกอบกิจกรรมตางๆ  

๒) สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา (desirable physical condition) คือ สิ่ งแวดลอมในการ

ประกอบกิจกรรมตางๆ ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งอันกอใหเกิดความสุขทางกาย   

๓) ผลประโยชนทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่งตาง ๆ ท่ีสนอง ความตองการของ

บุคคล   

๔) ผลประโยชนทางสังคม (association attractiveness) คือ ความสัมพันธฉันทมิตรกับผูรวม

กิจกรรม อันจะทําใหเกิดความผูกพันความพึงพอใจและสภาพการเปนอยูรวมกัน เปนความพึงพอใจของบุคคล

ในดานสังคมหรือความม่ันคงในสังคม ซ่ึงจะทําใหรูสึกมีหลักประกันและมีความม่ันคงในการประกอบกิจกรรม  

ความพึงพอใจกับทัศนคติเปนคําท่ีมีความหมายคลายคลึงกันมากจนสามารถใชแทนกันไดโดยให

คําอธิบายความหมายของท้ังสองคํานี้วา หมายถึง ผลจากการท่ีบุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งนั้นและทัศนคติ

ดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจ (Vroom, ๑๙๙๐, p. ๙๐)   

จิตใจ อารมณ ความรูสึกท่ีบุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไมสามารถมองเห็นรูปรางได นอกจากนี้ความ

พึงพอใจเปนความรูสึกดานบวกของบุคคล ท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะเกิดข้ึนจากความคาดหวัง หรือเกิดข้ึนก็

ตอเม่ือสิ่งนั้นสามารถ ตอบสนองความตองการใหแกบุคคลไดซ่ึงความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนสามารถเปลี่ยนแปลงได

ตามคานิยมและประสบการณของตัวบุคคล  

 



๕๒ 
 
๒.๑๓ แนวคิดดานการปรับตัว  

ในทางสังคมวิทยา ไดพิจารณาการปรับตัวมนุษยจากพฤติกรรมของมนุษยท่ีมีตอสิ่งแวดลอมซ่ึง

มนุษยไดสรางข้ึน ไดแก วัฒนธรรม โดยแบงการปรับตัวของมนุษยเปน ๕ ลักษณะ คือ  

๑) การปรับตัวโดยการปฏิบัติตามเปนการปรับตัวท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือไดรับการยอมรับจากสังคมท่ี

ตนเองอาศัยอยูและสามารถท่ีจะดํารงชีวิตอยูไดในสิ่งแวดลอมนั้น และบุคคลท่ีปรับตัวในลักษณะนี้เชื่อวา 

ระเบียบแบบแผนและกฎเกณฑของสังคมท่ีเปนอยูนั้นมีความเหมาะสมแลว ดังนั้นการปรับตัวในลักษณะนี้ไม

กอใหเกิดปญหาในสังคม   

๒) การปรับตัวแบบแหวกแนวเปนการปรับตัวท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือใหไดมาซ่ึงจุดประสงคท่ีคน

ตองการ โดยไมคํานึงถึงวิธีการวาจะถูกตองตามระเบียบแบบแผนหรือเปนท่ียอมรับของคนในสังคม เชนการ

ทุจริตตอหนาท่ีเพ่ือรับสินบน  

๓) การปรับตัวโดยการยึดถือพิธีการดั้งเดิม การปรับตัวแบบนี้บุคคลยังคงยึดถือและปฏิบัติตาม

ระเบียบแบบแผนอยางเครงครัดซ่ึงบางครั้งกอใหเกิดปญหาในเรื่องความลาชาในการทํางาน เนื่องจากขาดการ

ยึดหยุน ซ่ึงอาจทําใหบุคคลท่ีปรับตัวในลักษณะนี้รูสึกอึดอัดเม่ือสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปแตบุคคลยังคง

เครงครัดในแบบแผนดั้งเดิมบางประการ  

๔) การปรับตัวโดยการหนีโลกเปนการปรับตัวของบุคคลท่ียอมแพหรือทอถอยตอสิ่งแวดลอมและ

พยายามหลบหนีจากสภาพแวดลอมท่ีพบเผชิญ ไปหาสิ่งแวดลอมใหม  

๕) การปรับตัวโดยการขัดขืนหรือตอตาน เปนการปรับตัวในลักษณะท่ีจะพยายามเอาชนะสังคม

โดยการขัดขืนหรือตอตานความตองการของสังคม  

 
 

 

๒.๑๔ แนวคิดดานการติดตามผล  

การติดตามและประเมินผลเปนกระบวนการท่ีสําคัญกระบวนการหนึ่งของกระบวนการจัดการ

องคกร ซ่ึง วิลเลียม เอ โชรด (William A. Shrode) และแดน วอยช จูเนียร (Dan Voich, Jr.) ไดใหคํานิยาม

วาการจัดการคือ “กิจกรรมหรือกระบวนการสําหรับการประสานและบูรณาการการใชทรัพยากรเพ่ือการบรรลุ

เปาหมายขององคกรดวยการใชคน ซ่ึงคนจะใชเทคนิคและขาวสารในโครงสรางขององคกร ซ่ึงจากคําจํากัด

ความความนี้ ไดสะทอนใหเห็นวาการจัดการหมายถึงการปฏิบัติ ซ่ึงอาศัยองคความรูของทฤษฎีขององคกร ซ่ึง

อาจจะเปนผลผลิต บริการ หรือความพึงพอใจ ซ่ึงกระบวนการจัดการดังกลาว ประกอบดวย การวางแผน 

(Planning) การจัดองคกร(Organizing) การเปนผูนํา(Leading) และการประเมินผล (Evaluation) 

แนวคิดและหลักการในดานการควบคุมและติดตามผล แยกเปน ๔ ข้ันตอนคือ  



๕๓ 
 

๑) การกําหนดมาตรฐานท่ีใชวัด (Establishing Standard) ทุกองคกรจะมีวัตถุประสงคขององคกร 

ดังนั้นมาตรฐานท่ีกําหนดนโยบายจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคนั้น มาตรฐานโดยท่ัวไปแยกเปน ๒ 

ประเภท ไดแก  

- มาตรฐานผลผลิต (Output Standard) ซ่ึงวัดดวยปริมาณคุณภาพ ตนทุน และเวลาท่ีใช จํานวน

เงินท่ีใชเปรียบเทียบกับงบประมาณ จํานวนหนวยผลิตและขนาดของบริการท่ีใชในระยะเวลาท่ีกําหนด  

- มาตรฐานปจจัยท่ีใชการผลิต (Input Standard) จะวัดดวยความพยายามท่ีใหกับงาน (Work 

Effort) 

๒) การวัดผลงานท่ีทําไดจริง (Measuring Actual Performance) ไดแก การวัดผลงานท่ีเกิดข้ึน

จริงเปนหนวยการผลิตท่ีจริง หรือความพยายามท่ีใหกับงานจริง หนวยวัดท่ีใชจะตองเปนอยางเดียวกันกับ

มาตรฐานท่ีกําหนดข้ึนมา เชน จํานวนท่ีผลิต จํานวนวันท่ีขาดงาน จํานวนแฟม จํานวนรายไดท่ีเกิดข้ึน ซ่ึง

ผลงานเหลานี้ไดมาจากการรายงาน การสังเกต และสถิติตัวเลขตางๆ  

๓) การเปรียบเทียบผลงานท่ีทําไดจริงกับมาตรฐาน (Comparing Actual Performance with 

Standard) เปนการเปรียบเทียบเนื้อหาความแตกตางท่ีเกิดข้ึน ระหวางหนวยงานท่ีทําใหจริงกับมาตรฐาน  

๔) การแกไขใหถูกตอง (Taking Corrective Action) ไดแกการดําเนินการทางดานการบริหาร 

เม่ือพบความแตกตางระหวางผลงานท่ีเกิดข้ึนจริง กับมาตรฐานเพ่ือปรับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนท่ี

ตองการ  

เทคนิคในการควบคุมและติดตามผล แบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้๑๑ 
 

๑) การควบคุมดานคุณภาพ หมายถึงเทคนิคตางๆท่ีนํามาใชเพ่ือวัดวาสินคาและบริการท่ีผลิตไดนั้น 

ตรงตามความตองการของลูกคา  

๒) การควบคุมดานปริมาณ คือการควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆเพ่ือนํามาใชวัดผลในทางปริมาณ 

เชนการวัดจํานวนผลผลิตวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม  

๓) การควบคุมดานคาใชจาย โดยการใชระบบงบประมาณเพ่ือควบคุมคาใชจายในทุกๆดานไว

ลวงหนา เม่ือเขาสูข้ันตอนการปฏิบัติ ผูบริหารก็จะสามารถควบคุมคาใชจายโดยวัดผลการใชจายท่ีเกิดข้ึนกับ

งบประมาณท่ีตั้งเอาไว  

๔) การควบคุมดานเวลา คือการควบคุมใหงานตางๆดําเนินไปไดโดยสามารถจัดทําไดเสร็จตาม

กําหนดเวลาท่ีวางเอาไว 

 

๒.๑๕ ประเด็นดานเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงท่ีอยูอาศัยใหมีความเหมาะสมตอการอยูอาศัยของคน

พิการและคนในครัวเรือน  

๒.๑๕.๑ แนวคิดในการออกแบบท่ีไมมีอุปสรรคกีดขวาง (Barrier-free design) และเหมาะกับคน

ทุกวัย (Universal Design) ในตางประเทศ๑๒ 
 



๕๔ 
 

(๑) การทําใหงายตอการเขาถึง และใชงาน การออกแบบอยางสากลเปนเรื่องของความคิดท่ีวา

สามารถออกแบบสภาพแวดลอมมนุษยสรางและอุปกรณตางๆใหมีความสวยงามและสามารถใชสอยไดโดย

คํานึงถึงบุคคลท่ีมีความแตกตางกันใหมากท่ีสุด และไมคํานึงถึงความแตกตางทางอายุ ความสามารถ และ

ตําแหนงในสถานภาพ ประตูท่ีมีความกวางสามารถทําใหเคลื่อนยายเขาออก หรือขนเฟอรนิเจอรเขาออกไดงาย

ข้ึน หองสุขาท่ีมีขนาดใหญทําใหสามารถรองรับรถเข็นได และก็ยังรองรับพอแมท่ีตองการเข็นรถเข็นลูกตนเอง

เขาไปยังหองสุขาดวยเชนกัน การมีพ้ืนท่ีไวใหนั่งเปนขอท่ีควรคํานึงถึงเปนอยางยิ่งสําหรับบุคคลท่ัวไป คนท่ีไม

สบาย และสตรีตั้งครรภ ท่ีเปดประตูอัตโนมัติ โตะตรวจรางกายท่ีสามารถปรับระดับไดลวนเปนการออกแบบ

อยางสากลท่ีสามารถทําใหสถานท่ีดังกลาวงายตอการเขาถึง และใชงานไดโดยเด็ก และผูใหญขอคํานึงดังกลาว

นอกจากจะเปนประโยชนตอผูใชงานแลว ก็ยังสามารถทําใหสถานท่ีและบริการดังกลาวมีเงินหมุนเวียนมากข้ึน 

สามารถทําใหสภาพแวดลอมนั้นนาอยูมากข้ึน สามารถลดจํานวนชิ้นงานของพนักงานตางๆ และก็ยังสามารถ

ทําใหท่ีนั้นๆนาเชื่อถือ เขาถึง และใชสอยมากข้ึน การทําการออกแบบอยางสากลเกินขอกําหนดนั้นจะทํา

ใหบริการและสถานท่ีทางการแพทยมีความงายตอการเขาถึงและใชงานโดยคนไขทุกๆ ประเภทไดเปนอยางดี 

  

(๒) คุณลักษณะของการออกแบบอยางสากลท่ีควรคํานึงถึง การสรางสภาพแวดลอมท่ีงายตอการ

เขาถึงและใชงานนั้นไมจําเปนตองมีคาใชจายสูง การกอสรางใหมไมตองใชคาใชจายมาก นอกจากนี้ในการ

ปรับเปลี่ยนแบบท่ีมีอยูแลวก็ไมตองใชมีคาใชจายมากขนาดนั้นเชนกัน มีทางเลือกอ่ืนๆ อีกท่ีสามารถนํามาใช

ประยุกตใหเกิดผลลัพธท่ีตองการไดในกรณีท่ีไมสามารถออกแบบอยางสากลในแบบท่ีตองการ ตัวอยางตอไปนี้

จะเปนการอธิบายถึงการออกแบบและปรับเปลี่ยนสถานท่ีทางการแพทยซ่ึงจะทําใหงายมากข้ึนตอการเขาถึง 

และใชงานโดยคนพิการ  

(๓) การสรางสภาพแวดลอม สามารถเขาถึงและใชสอยไดงาย การสรางสภาพแวดลอมซ่ึงรองรับ

การเขาถึงและใชงานอยางสะดวกของคนพิการนั้นตองไดรับความรวมมือจากหลายบุคคล นักออกแบบ คน

สราง และผูจัดหาอุปกรณตางๆ ไมไดเปนผูตั้งนโยบายและไมไดรับการอบรมมาไดดานนี้โดยเฉพาะเรื่องการ

ออกแบบเพ่ือรองรับคนพิการ กฎระเบียบขอบังคับตางๆ ก็ยังไมสามารถแกไขจุดบกพรองนี้ไดอยางเต็มท่ี 

ดังนั้นการออกแบบและกอสรางสถานท่ีใหคนพิการหรือบุคคลท่ีมีประสบการณดานความพิการมาเปนสวนหนึ่ง

ของกลุมวิจัยนั้นมีความสมควรเปนอยางยิ่ง เนื่องจากวาแตละคนมีประสบการณท่ีแตกตางออกไปนั้น ควรมี

การปรึกษากับผูคนหลายๆ ประเภท ควรมีการถามคนพิการเรื่องขอปรับปรุงสถานท่ี องคกรซ่ึงดูแลคนพิการ

ทองถ่ินอาจจะมีขอมูลสําคัญเรื่องความพิการตางๆ รวมไปถึงพิการทางการไดยิน การขยับเขยื้อน การมองเห็น 

และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

๒.๑๕.๒ หลักเกณฑสําคัญในการจัดท่ีพักอาศัย (กระทรวงสาธารณสุข ๒๕๓๒)  

๑) ท่ีพักอาศัยตองตอบสนองความตองการทางรางกายข้ันมูลฐาน (Fundamental Physiological 

Needs) ไดแกการจัดสิ่งแวดลอมในท่ีพักอาศัย ใหเหมาะสมสนองความตองการทางรางกาย เชน การจัดระบบ



๕๕ 
 
ระบายอากาศใหเหมาะสม มีแสงสวางเพียงพอ มีพ้ืนท่ีเพียงพอ ในการประกอบกิจกรรมแตละชนิดปราศจาก

เหตุท่ีกอใหเกิดความรําคาญ เปนตน  

๒) ท่ีอยูอาศัยสามารถตอบสนองความตองการทางจิตใจ (Fundamental Psychological 

Needs) ไดแกการจัดสิ่งแวดลอมในท่ีพักอาศัย ใหเปนการสงเสริมใหผูอยูอาศัยมีความสุขสบายใจ เชน มีความ

สะอาด เปนระเบียบ เรียบรอย ไมแออัด และภายในท่ีพักอาศัย มีสิ่งอํานวยความสะดวกตามความจําเปนข้ัน

พ้ืนฐาน ท่ีอยูอาศัยตองตั้งอยูในแหลงท่ีเหมาะสม ไมมีเหตุรําคาญ หรือรบกวนจากภายนอก  

๓) ผูอาศัยมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และมีความม่ันคงในการพักอาศัย  

๔) ผูอาศัยจะตองปลอดภัยจากโรคติดตอ เชน มีนํ้าดื่ม นํ้าใช ท่ีสะอาด และมีระบบกําจัดขยะมูล

ฝอย และระบบกําจัดนํ้าโสโครกท่ีดี 

 

๒.๑๖ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต  

 ๒.๑๖.๑ คุณหมายของคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

 คําวา “คุณภาพชีวิต” มาจากภาษาอังกฤษวา Quality of life ซ่ึงงานวิจัยในตางประเทศมักใชตัว

ยอวา Qofl หรือ Qol ซ่ึงปรากฏใชเปนครั้งแรกหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ จนกระท่ังเปนประเด็นท่ีนักวิชาการ

หลายสาขา เชน แพทยศาสตร สาธารณสุขศาสตร การพยาบาล จิตวิทยา  ใหความสนใจศึกษา มาตั้งแต ค.ศ. 

๑๙๗๐ 40

๔๑ ท้ังนี้ในแตละสาขาวิชาใหความหมายขอคุณภาพชีวิตท่ีแตกตางกัน ไปตามมุมมองของสาขาท่ีศึกษา 

ซ่ึงในระยะหลังพบในงานวิจัยดานการแพทย พยาบาล และสาธารณสุขศาสตร ทําการศึกษาคุณภาพชีวิตใน

ฐานะผลลัพธของการดูแลสุขอนามัยบุคคล รวมไปถึงการนําไปใขเปนชื่อเรียกเพ่ืออธิบาย หรือจัดประเภทตัว

แปรทางจิตสังคม จะเห็นไดวาคุณภาพชีวิตมีขอบเขตของความหมายกวางเสมือนเปนรมใหญท่ีครอบคลุม

องคประกอบยอยๆ เชน สภาวะสุขภาพ สภาพรางกาย สภาพการดํารงชีวิต วิถีชีวิต การรับรู พฤติกรรม และ

ความสุขเปนตน41

๔๒ 

 อยางไรก็ตามแมวาจะมีการวิจัยท่ีศึกษาประเด็นคุณภาพชีวิตเปนจํานวนมาก  และใหคํานิยามท่ี

หลากหลาย แตก็ยังไมสามารถหาขอสรุปของความหมายและการวัดท่ีเปนสากล42

๔๓ โดยในงานวิจัยฉบับนี้จึงทํา

การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยมีสาระดังนี้ 

 คุณภาพชีวิต หรือการมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ สามารถมองไดหลายแงมุมข้ึนอยูกับองคประกอบหลาย

ประการ เชน ภูมิหลัง ความตองการของผูใหความหมายหรือการตีความ ความตองการของสังคม เปนตน จา

การทบทวนเอกสารพบวา มีการใหนิยามความหมายท่ีแตกตางกันไปดังนี้ 

 
๔๑

 Farquhar, 1995; Ormel et al., 1997 ; Moon, Werner and Sabina, 2006. 

 ๔๒ Simko, 1999. 

 
๔๓

 Moon, Werner and Sabina, 2006. 

                                                 



๕๖ 
 
 องคการอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) ไดนิยามคุณภาพชีวิตวา เปนการ

รับรูความพึงพอใจ และสถานะบุคคลในการดํารงชีวิตในสังคม โดยจะสัมพันธกับเปาหมาย และความคาดหวัง

ของตนเองภายใตบริบทของวัฒนธรรม คานิยม มาตรฐานของสังคม และสิ่งอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน สวัสดิการ 

การบริการดานตางๆ ตลอดจนลักษณะทางการเมืองการปกครองในสังคมท่ีอยูอาศัย และสามรถประเมิน

คุณภาพชีวิตในดานวัตถุวิสัย และดานจิตวิสัย43

๔๔ 

 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตวา หมายถึงการรับรูความพึงพอใจท่ี

เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะสุขภาพ44

๔๕ สอดคลองกับ Zhan ท่ีกลาววา คุณภาพชีวิตเปนระดับความพึงพอใจซ่ึง

ข้ึนอยูกับประสบการณชีวิตของแตละบุคคล นอกจากนี้คุณภาชีวิตยังหมายถึงลักษณะความพึงพอใจ หรือ

ความสุข ซ่ึงสามารถประเมินความพึงพอใจท้ังในภาพรวมและรายดาน เชน การทํางาน ครอบครัว ท่ีอยูอาศัย 

เปนตน นอกจากนี้ Orem ยังกลาววา คุณภาพชีวิตก็คือ ความผาสุก (Well-being) ซ่ึงเปนการรับรูของบุคคล

ตอการมีชีวิตอยู ตามประสบการณของความพึงพอใจ ความรูสึกเปนสุขท้ังทางกายและสุขทางใจ ในขณะท่ี

นักวิชาการดานสุขภาพสวนใหญ ใหความหมายของคุณภาพชีวิตโดยอาศัยแนวคิดจากองคการอนามัยโลก จึง

มุงสนใจท่ีสุขภาวะทางกายและจิตใจ รวมท้ังความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 

 สิ่งแวดลอมเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการดานการเคลื่อนไหวท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายมีแนวโนมท่ีจะใชชีวิตยากลําบากในสิ่งแวดลอมและท่ีอยูอาศัยแบบเดิม 

จํานวนคนพิการดานการเคลื่อนไหวและทางรางกายมีจํานวนมากถึง รอยละ ๔๘ ของจํานวนคนพิการท้ังหมด 

หรือมีเกือบหนึ่งลานคน 45

๔๖ สวนผูอายุสูงในประเทศไทยก็มีจํานวนมากข้ึนในป ๒๕๕๕ ประเทศไทยมีจํานวน

ประชากรท่ีมีอายุ ๖๐ ป ข้ึนไปเปนจํานวนมากกวาแปดลานคน หรือคิดเปนรอยละ ๑๑.๙ ของจํานวย

ประชากรท้ังหมด และมีการทํานายวาในป  พ.ศ. ๒๕๗๓ สัดสวนของผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๒๕.๑ ของ

จํานวนประชากรท้ังหมด 46

๔๗ ในป ๒๕๕๐ ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูตามลําพังในครอบครัวมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนเปน

รอยละ ๗.๗ ผูสูงอายุท่ีสภาพรางกายเปลี่ยนแปลงไปมาก หากอยูอาศัยโดยลําพังในบานท่ีมีสภาพท่ีไม

เหมาะสม อาจนํามาสูการเกิดอุบัติเหตุทําใหทุพพลภาพหรือพิการได หรือแมแตเพียงมี “ความกลัววาจะหก

ลม” ก็ทําใหผูสูงอายุไมกลาทํากิจกรรมอะไรทําใหความสามารถของรางกายลดลง มีงานวิจัยท่ีเสนอวาควรมี

 ๔๔วรรณา กุมารจันทร, ๒๕๔๓. 

 
๔๕

 ศรีเมือง พลังฤทธ์ิ, ๒๕๔๗. 

 ๔๖ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ สถิตขิอมูลคนพิการ (online) เขาถึงเมื่อวันท่ี ๒ 

มกราคม ๒๕๖๑ 
๔๗ Skelton DA. et al. Environment and Behavioral interventions for reducing physical activity 

limitation in community-dwelling visually impaired older people. Cochranne Database Syst Rev ๒๐๑๓ 

: ๕ (๖). อางใน ศิรินาถ ตงศิริ และคณะ, การปรับสภาพบานเพ่ือคุณภาพชีวิตคนพิการและผูสูงอายุ ขอเสนอแนะสําหรับ

การนํานโยบายสูการปฏิบัติ, วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, ปท่ี ๙ ฉบับท่ี ๔ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘, หนา ๓๘๓. 

                                                 



๕๗ 
 
งานวิจัยเรื่องการใชอุปกรณเครื่องชวยความพิการในผูสูงอายุ โดยมีปจจัยเองการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยเขามา

เปนสวนประกอบ 47

๔๘ นอกจากนี้ความรุนแรงของพยาธิสภาพของผูปวยก็มีความสัมพันธกับความจําเปนในการ

ปรับสภาพบานดวย48

๔๙ 

 บัญชีสากลเพ่ือจําแนกการทํางาน ความพิการ และสุขภาพ (International Classification of 

Functioning Disability and Health หรือ IFC) เปนเครื่องมือท่ีพัฒนาข้ึนมาโดยองคการอนามัยโลก (WHO) 

ประกาศใหใชตั้งแตป ๒๕๔๔ ไดกลาวถึงความหมายของ “คุณภาพชีวิต” วา คุณภาพชีวิตเปนผลจากการมี

ปฏิสัมพันธของปจจัย ๖ ประการไดแก (๑) ภาวะสุขภาพ (๒) การทํางานและโครงสรางของรางกาย (๓) การ

ดูแลตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน (๔) การมีสวนรวมในสังคม (๕) ปจจัยสภาพแวดลอม และ (๖) ลักษณะ

สวนบุคคล เม่ือปจจัยใดปจจัยหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลง จะสงผลกระทบกับอีกปจจัยหนึ่ง และสงผลกระทบตอ

คุณภาพชีวิตโดยรวม ICF แบงปจจัยแวดลอมเปน ๕ สวน ไดแก ผลิตภัณฑและเทคโนโลยี สิ่งแวดลอมตาม

ธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางข้ึน ความสัมพันธและการชวยเหลือ ทัศนคติ และการบริการ รวมท้ังระบบและ

นโยบาย สวนสภาพแวดลอมภายในและนอกบานอยูในหมวดการออกแบบ การกอสราง ผลิตภัณฑและ

เทคโนโลยีท่ีใชสําหรับสิ่งปลูกสรางสวนบุคคล จะเห็นไดวาสภาพแวดลอมท้ังในและนอกบาน เปนสวนประกอบ

หนึ่งของคุณภาพชีวิต 

 พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ กําหนดใหคน

พิการมีสิทธิไดรับการบริการปรับสภาพแวดลอม ท่ีอยูอาศัย การมีผูชวยคนพิการ การจัดใหมีสวัสดิการอ่ืนตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดในระเบียบ และมีการกําหนดคุณสมบัติของคนพิการท่ีมีสิทธิท่ีจะ

ไดรับบริการนี้ ในระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยใหแกคนพิการ การมีผูชวยคนพิการ การชวยเหลือคนพิการท่ีไมมี

ผูดูแล และสิทธิของผูดูแลคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒49

๕๐ โดยอัตราวงเงินและรายจายในการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยู

อาศัยใหแกผูสูงอายุ คนพิการ เปนไปในลักษณะเหมาจายรายลไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยกําหนดรายการปรับ

๔๘ Wilson DJ, et al. Effects of assistive technology on functional decline in people aging 

with a disability. Assist Technol ๒๐๐๙; ๒๑(๔):๒๐๘-๒๑๗, อางใน ศิรินาถ ตงศิริ และคณะ, การปรับสภาพบานเพ่ือ

คุณภาพชีวิตคนพิการและผูสูงอายุ ขอเสนอแนะสําหรับการนํานโยบายสูการปฏิบัติ, วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, ปท่ี ๙ 

ฉบับท่ี ๔ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘, หนา ๓๘๔. 
๔๙ Permsirivanich W. et al. Factor influencing home modification of stroke patients. J Med 

Assoc Thai ๒๐๐๙;๙๒(๑): ๑๐๑-๑๐๗, อางใน ศิรินาถ ตงศิริ และคณะ, การปรับสภาพบานเพ่ือคุณภาพชีวิตคนพิการและ

ผูสูงอายุ ขอเสนอแนะสําหรับการนํานโยบายสูการปฏิบัติ, วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, ปท่ี ๙ ฉบับท่ี ๔ ตุลาคม-ธันวาคม 

๒๕๕๘, หนา ๓๘๔. 
๕๐ ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

ปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยใหแกคนพิการ การมีผูชวยคนพิการ การชวยเหลือคนพิการท่ีไมมีผูดูแล และสิทธิของผูดูแล

คนพิการ ๒๕๕๒. ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๔๖ง. หนา ๑-๙. ลงวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๒. 

                                                 



๕๘ 
 
สภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัย ๕ รายการคือ (๑) หองน้ําและหองอาบน้ํา (๒) บันไดติดตั้งราวจับพยุงตัวท่ีแข็งแรง 

ราวกันตก (๓) ทางเดินภายในบาน หองนอน เตียงนอน พ้ืนท่ีพักผอน หองครัว (๔) ชานบาน สวน ทางเดิน

รอบบาน ภายนอกอาคาร และ (๕) หลังคาและอ่ืนๆ  

 

๒.๑๗ แนวคิดเกี่ยวกับความตองการมนุษย  

 มนุษยทุกคนมีความตองการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีนํามาซ่ึงความสุข ท้ังกายและใจ 

ความสุขทางกายคือ การมีหรือไดรับการตอบสนองความตองการท้ังดานอาหาร เสื้อผา ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค 

เครื่องมือเครื่องใช เครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ พอสมควร และทางจิตใจคือ การมีความรัก ความอบอุน

และความม่ันคงทางจิตใจ ไดรับการยอมรับและ ยกยองจากบุคคลอ่ืน50

๕๑ 

 ความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิตของคนจะเกิดข้ึนไดเม่ือคนนั้นไดรับการตอบสนองความตองการ

ของตน 51

๕๒ อางถึงทฤษฎีความตองการของมาสโลว และความตองการนั้นจะเพ่ิมระดับข้ึนตามข้ันความตองการ 

๕ ข้ัน จากข้ันพ้ืนฐานสูข้ันสูงข้ึนประกอบดวย  

 ข้ันท่ี ๑ ความตองการเพ่ือการอยูรอดของมนุษย เชน ความตองการอากาศ นํ้า เครื่องนุงหม ท่ีอยู

อาศัยและยารักษาโรค  

 ข้ันท่ี ๒ ความตองการความม่ันคง ปลอดภัย  

 ข้ันท่ี ๓ ความตองการความรัก ความเปนเจาของ  

 ข้ันท่ี ๔ ความตองการการยอมรับนับถือ  

 ข้ันท่ี ๕ ความตองการท่ีจะบรรลุความสําเร็จสมหวังในชีวิต ตองการท่ีจะเปนคนโดยสมบูรณ  

ลําดับข้ันจากความตองการพ้ืนฐานของมนุษย 5 2

๕๓ ไดสรุปและจําแนกความตองการของผูสูงอายุออกเปน ๒

ประเภทคือ  

 ความตองการพ้ืนฐาน คือความตองการท่ีผูสูงอายุทุกคนแสวงหา ไมวาจะอยูในสังคมวัฒธรรมใด 

ไดแก ผูสูงอายุพยายามมีชีวิตอยูนานเทาท่ีจะเปนไปได ผูสูงอายุพยายามรักษาพลังและศักยภาพทางรางกาย

และทางสมองใหคงอยูมากท่ีสุดและใชประโยชนจากพลังและศักยภาพดังกลาวอยางสูงสุดเทาท่ีจะทําได และ

ผูสูงอายุพยายามปองกันและธํารงไวซ่ึงสิทธิพิเศษท่ีเคยเปนในชีวิตวัยตน เชน ความรู ความชํานาญ ทรัพย

สมบัติ เกียรติคุณและอํานาจ   

 ความตองการข้ันสูงคือความตองการซ่ึงมีลักษณะเปลี่ยนแปลงงาย อาจเปนความตองการเฉพาะ

หนาหรือระยะยาว หรือเปนจุดหมายปลายทางของผูสูงอายุและเปนความตองการท่ีสอดคลองกับลักษณะ

สังคมวัฒนธรรมของผูสูงอายุ เชน ในสังคมตะวันตก ผูสูงอายุอาจจะมีความตองการงานท่ีเหมาะสมกับวัย มี

๕๑ นิศารัตน ศิลปะเดช, ๒๕๓๙. 
๕๒ สุรกุล เจนอบรม, ๒๕๓๔, หนา ๓๙. 

 ๕๓ พันธุทิพย รามสูต, ๒๕๓๗. 

                                                 



๕๙ 
 
รายไดพอใชจาย มีบริการสุขภาพท่ีรัฐจัดให มีบานพักอาศัย ฯลฯ ขณะท่ีในสังคมไทย ความตองการเหลานี้

อาจจะไมใชสิ่งสําคัญเทากับการไดรับการดูแลเอาใจใสจากบุตรหลานและครอบครัว เปนตน  

 ความตองการข้ันสูงนี้เทียบเทากับความตองการระดับท่ี ๔ และ ๕ ของความตองการ ๕ ข้ันของ

มาสโลว ซ่ึงเปนความตองการการเคารพยกยอง และความตองการท่ีจะเปนคน โดยสมบูรณ ซ่ึงสําหรับผูสูงอายุ 

ความตองการนี้ควรจะเปนการไดมีโอกาสและสิทธิท่ีจะศึกษาและคนพบคุณคาของชีวิต ใหผูสูงอายุไดใชชีวิตท่ี

เหลืออยูอยางมีความหมาย จะทําใหเกิดความพอใจในชีวิตของผูสูงอาย ุเม่ือความตายมาถึงก็จะเปนความตาย

ท่ีนายินดีและเหมาะสมกับรูปแบบชีวิตของเขา53

๕๔   

วิไลวรรณ ทองเจริญ และ ลิวรรณ อุนนาภิรักษ (๒๕๔๓) ศึกษาความตองการของบุคคลกอนวัย

เกษียณ พบวา กลุมตัวอยางมีความตองการดานตางๆ ตามลําดับ ดังนี้  

ความตองการดานสุขภาพ  

ลําดับท่ี ๑ ตองการความรูดานสุขภาพจากแพทย พยาบาล  

ลําดับท่ี ๒ ตองการตรวจสุขภาพประจําปฟรี ปละ ๑ ครั้ง โดยตองการคลินิกตรวจรักษา

เฉพาะสําหรับผูสูงอายุมากท่ีสุด  

ลําดับท่ี ๓ ตองการใหรับจัดบริการสงเสริมสุขภาพฟรี  

ความตองการดานสังคม  

ลําดับท่ี ๑ ตองการสถานท่ีพักผอนและออกกําลังกาย  

ลําดับท่ี ๒ ตองการใหชุมชนมีหนวยงานดูแลผูสูงอายุโดยเฉพาะ  

ลําดับท่ี ๓ ตองการลดหยอนภาษีเงินไดสวนบุคคล  

ความตองการดานจิตใจ  

ลําดับท่ี ๑ ตองการความเคารพนับถือยกยองจากครอบครัวและสังคม  

ลําดับท่ี ๒ ตองการเขารวมกิจกรรมทางศาสนา  

ลําดับท่ี ๓ ตองการเขารวมกิจกรรมทางขนบธรรมเนียมประเพณี  

ความตองการดานการเงินและการงาน  

ลําดับท่ี ๑ ตองการใหรัฐจัดหางานให  

ลําดับท่ี ๒ ตองการเงินชวยเหลือสําหรับผูสูงอายุยากจน  

  ลําดับท่ี ๓ ตองการการเก้ือหนุนทางการเงินจากลูกหลาน 

 

๒.๑๘ กฎกระทรวงกําหนดส่ิงอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ๕๔ สมศักดิ ์ศรีสันตสิุข, ๒๕๓๙. 
                                                 



๖๐ 
 
 ในกฎกระทรวงฯ หมวดท่ี ๒ ขอ ๗ กลาววา หากระดับพ้ืนภายในอาคาร หรือระดับพ้ืนภายใน

อาคารกับภายนอกอาคาร หรือระดับพ้ืนทางเดินภายนอกอาคารมีความตางระดับกันเกิน ๒๐ มิลลิเมตรใหมี

ทางลาดหรือลิฟตระหวางพ้ืนท่ีตางระดับกัน แตถามีความตางระดับกันไมเกิน ๒๐ มิลลิเมตร ตองปาดมุมพ้ืน

สวนท่ีตางระดับกันไมเกิน ๔๕ องศา 

ขอ ๘ ทางลาดใหมีลักษณะ ดังตอไปนี้  

๑) พ้ืนผิวทางลาดตองเปนวัสดุท่ีไมลื่น  

๒) พ้ืนผิวของจุดตอเนื่องระหวางพ้ืนกับทางลาดตองเรียบไมสะดุด  

๓) ความกวางสุทธิไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีท่ีทางลาดมีความยาวของทุกชวง

รวมกันตั้งแต ๖,๐๐๐มิลลิเมตร ข้ึนไป ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร  

๔) มีพ้ืนท่ีหนาทางลาดเปนท่ีวางยาวไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร  

๕) ทางลาดตองมีความลาดชันไมเกิน ๑:๑๒ และมีความยาวชวงละไมเกิน ๖,๐๐๐มิลลิเมตร 

ในกรณีท่ีทางลาดยาวเกิน ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ตองจัดใหมีชานพักยาวไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร ค่ันระหวาง

แตละชวงของทางลาด  

๖) ทางลาดดานท่ีไมมีผนังก้ันใหยกขอบสูงจากพ้ืนผิวของทางลาดไมนอยกวา ๕๐มิลลิเมตร 

และมีราวกันตก  

๗) ทางลาดท่ีมีความยาวตั้งแต ๒,๕๐๐ มิลลิเมตร ข้ึนไป ตองมีราวจับท้ังสองดานโดยมี

ลักษณะ ดังตอไปนี้  

- ทําดวยวัสดุเรียบ มีความม่ันคงแข็งแรง ไมเปนอันตรายในการจับและไมลื่น  

- มีลักษณะกลม โดยมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา ๓๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๔๐ 

มิลลิเมตร  

- สูงจากพ้ืนไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร  

- ราวจับดานท่ีอยูติดผนังใหมีระยะหางจากผนังไมนอยกวา ๕๐ มิลลิเมตร มีความสูง

จากจุดยึดไมนอยกวา ๑๒๐ มิลลิเมตร และผนังบริเวณราวจับตองเปนผนังเรียบ  

- ราวจับตองยาวตอเนื่อง และสวนท่ียึดติดกับผนังจะตองไมกีดขวางหรือเปนอุปสรรค

ตอการใชของคนพิการทางการมองเห็น  

- ปลายของราวจับใหยื่นเลยจากจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของทางลาดไมนอยกวา ๓๐๐ 

มิลลิเมตร  

๘) มีปายแสดงทิศทาง ตําแหนง หรือหมายเลขชั้นของอาคารท่ีคนพิการทางการมองเห็นและ

คนชราสามารถทราบความหมายได ตั้งอยูบริเวณทางข้ึนและทางลงของทางลาดท่ีเชื่อมระหวางชั้นของอาคาร  

๙) ใหมีสัญลักษณรูปคนพิการติดไวในบริเวณทางลาดท่ีจัดไวใหแกคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 



๖๑ 
 

หมวด ๓ บันได ขอ ๑๑ ตองจัดใหมีบันไดท่ีคนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชไดอยาง

นอยชั้นละ ๑ แหง โดยตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้  

๑) มีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร  

๒) มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไมเกิน ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร  

๓) มีราวบันไดท้ังสองขาง โดยใหราวมีลักษณะตามท่ีกําหนดในขอ ๘ (๗)  

๔) ลูกตั้งสูงไมเกิน ๑๕๐ มิลลิเมตร ลูกนอนเม่ือหักสวนท่ีข้ันบันไดเหลื่อมกันออกแลวเหลือ

ความกวางไมนอยกวา ๒๘๐ มิลลิเมตร และมีขนาดสม่ําเสมอตลอดชวงบันได ในกรณีท่ีข้ันบันไดเหลื่อมกันหรือ

มีจมูกบันไดใหมีระยะเหลื่อมกันไดไมเกิน ๒๐ มิลลิเมตร  

๕) พ้ืนผิวของบันไดตองใชวัสดุท่ีไมลื่น  

๖) ลูกตั้งบันไดหามเปดเปนชองโลง  

๗) มีปายแสดงทิศทาง ตําแหนง หรือหมายเลขชั้นของอาคารท่ีคนพิการทางการมองเห็นและ

คนชราสามารถทราบความหมายได ตั้งอยูบริเวณทางข้ึนและทางลงของบันไดท่ีเชื่อมระหวางชั้นของอาคาร  

หมวดท่ี ๖ ประต ูขอ ๑๘ ประตูของอาคาร ตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้  

๑) เปดปดไดงาย  

๒) หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูตองไมเกินกวา ๒๐ มิลลิเมตร และใหขอบท้ังสอง

ดานมีความลาดเอียงไมเกิน ๔๕ องศา เพ่ือใหเกาอ้ีลอหรือคนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราท่ีใชอุปกรณ

ชวยเดินสามารถขามไดสะดวก  

๓) ชองประตูตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร  

๔) ในกรณีท่ีประตูเปนแบบบานเปดผลักเขาออก เม่ือเปดออกสูทางเดินหรือระเบียงตองมี

พ้ืนท่ีวางขนาดกวางไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร  

๕) ในกรณีท่ีประตูเปนแบบบานเลื่อนหรือแบบบานเปดใหมีมือจับท่ีมีขนาดเทากับราวจับตามขอ ๘ (๗) (ข) ใน

แนวดิ่งท้ังดานในและดานนอกของประตูซ่ึงมีปลายดานบนสูงจากพ้ืนไมนอยกวา ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร และปลาย

ดานลางไมเกิน ๘๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีท่ีเปนประตูบานเปดออกใหมีราวจับตามแนวนอนดานในประตู และใน

กรณีท่ีเปนประตูบานเปดเขาใหมีราวจับตามแนวนอนดานนอกประตู ราวจับดังกลาวใหสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 

๘๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร ยาวไปตามความกวางของประตู 

๖) ในกรณีท่ีประตูเปนกระจกหรือลูกฟกเปนกระจก ใหติดเครื่องหมายหรือแถบสี ท่ี

สังเกตเห็นไดชัด  

๗) อุปกรณเปดปดประตูตองเปนชนิดกานบิดหรือแกนผลัก อยูสูงจากพ้ืนไมนอยกวา ๑,๐๐๐ 

มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร  

ประตูตามวรรคหนึ่งตองไมติดตั้งอุปกรณชนิดท่ีบังคับใหบานประตูปดไดเองท่ีอาจทําใหประตู

หนีบหรือกระแทกคนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา  
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หมวดท่ี ๗ หองสวม ขอ ๒๑ หองสวมสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตองมี

ลักษณะ ดังตอไปนี้  

๑) มีพ้ืนท่ีวางภายในหองสวมเพ่ือใหเกาอ้ีลอสามารถหมุนตัวกลับไดซ่ึงมีเสนผานศูนยกลางไม

นอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร  

๒) ประตูของหองท่ีตั้งโถสวมเปนแบบบานเปดออกสูภายนอก โดยตองเปดคางไดไมนอยกวา 

๙๐ องศา หรือเปนแบบบานเลื่อน และมีสัญลักษณรูปคนพิการติดไวท่ีประตูดานหนาหองสวม ลักษณะของ

ประตูนอกจากท่ีกลาวมาขางตน ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในหมวด ๖  

๓) พ้ืนหองสวมตองมีระดับเสมอกับพ้ืนภายนอก ถาเปนพ้ืนตางระดับตองมีลักษณะเปนทาง

ลาดตามหมวด ๒ และวัสดุปูพ้ืนหองสวมตองไมลื่น  

๔) พ้ืนหองสวมตองมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังชองระบายนํ้าท้ิงเพ่ือท่ีจะไมใหมีนํ้าขังบน

พ้ืน  

๕) มีโถสวมชนิดนั่งราบ สูงจากพ้ืนไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร มี

พนักพิงหลังท่ีใหคนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราท่ีไมสามารถนั่งทรงตัวไดเองใชพิงได และท่ีปลอยนํ้าเปน

ชนิดคันโยก ปุมกดขนาดใหญหรือชนิดอ่ืนท่ีคนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา สามารถใชไดอยางสะดวก มี

ดานขางดานหนึ่งของโถสวมอยูชิดผนังโดยมีระยะหางวัดจากก่ึงกลางโถ สวมถึงผนังไมนอยกวา ๔๕๐ 

มิลลิเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร ตองมีราวจับท่ีผนัง สวนดานท่ี ไมชิดผนังใหมีท่ีวางมากพอท่ีคนพิการหรือ

ทุพพลภาพ และคนชราท่ีนั่งเกาอ้ีลอสามารถเขาไปใชโถสวมไดโดยสะดวก ในกรณีท่ีดานขางของโถสวมท้ังสอง

ดานอยูหางจากผนังเกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร ตองมีราวจับท่ีมีลักษณะตาม  

๖) มีราวจับบริเวณดานท่ีชิดผนังเพ่ือชวยในการพยุงตัว เปนราวจับในแนวนอนและแนวด่ิง

โดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

- ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๗๐๐ 

มิลลิเมตร และใหยื่นลํ้าออกมาจากดานหนาโถสวมอีกไมนอยกวา ๒๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๓๐๐ มิลลิเมตร  

- ราวจับในแนวดิ่งตอจากปลายของราวจับในแนวนอนดานหนาโถสวมมีความยาววัด

จากปลายของราวจับในแนวนอนข้ึนไปอยางนอย ๖๐๐ มิลลิเมตร ราวจับตาม (๖) (ก) และ (ข) อาจเปนราว

ตอเนื่องกันก็ได  

๗) ดานขางโถสวมดานท่ีไมชิดผนังใหมีราวจับติดผนังแบบพับเก็บไดในแนวราบ เม่ือกางออก

ใหมีระบบล็อกท่ีคนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถปลดล็อกไดงาย มีระยะหางจากขอบของโถสวม

ไมนอยกวา ๑๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ มิลลิเมตร และมีความยาวไมนอยกวา ๕๕๐ มิลลเิมตร  

๘) นอกเหนือจากราวจับตาม (๖) และ (๗) ตองมีราวจับเพ่ือนําไปสูสุขภัณฑอ่ืนๆ ภายในหอง

สวม มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร  
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๙) ติดต้ังระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงใหผูท่ีอยูภายนอกแจงภัยแกคนพิการหรือทุพพลภาพ และ

คนชรา และระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงใหคนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถแจงเหตุหรือ

เรียกหาผูชวยในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินไวในหองสวม โดยมีปุมกดหรือปุมสัมผัสใหสัญญาณทํางานซ่ึงติดตั้งอยูใน

ตําแหนงท่ีคนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใชงานไดสะดวก 

 

๒.๑๙ การดูแลสุขภาพแบบองครวมตามแนวพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีใหความสําคัญในการพัฒนาบุคคล บุคคลทุกคนตางมีศักยภาพใน

ตนเอง  บุคคลจะดีหรือรายยอมข้ึนกับตนเองเทานั้น เพราะตนเองเปนผูกําหนดบทบาทชีวิตเอง แนวคิดนี้รวม

ไปถึงการดูแลสุขภาพของตนเองดวย 

การดูแลสุขภาพในแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ถือวาเปนสวนประกอบอยางหนึ่งของชีวิตท่ีดีใน

ระดับทิฏฐิธัมมิกัตถะ คือ ประโยชนปจจุบัน พระพุทธศาสนาใหความสําคัญตอการดูแลสุขภาพเปนอยาง

มาก โดยกลาวถึงองคประกอบของชีวิตท่ีตองประกอบดวยธาตุ ๔ ขันธ ๕ หรือกลาวโดยยอ คือ รางกายและ

จิตใจนั้นเอง เม่ือชีวิตประกอบดวยปจจัยท้ังสองอยาง และการจะดูแลชีวิตหรือการดูแลสุขภาพจะตองให

ความสําคัญของท้ังสองปจจัยนี้ เพราะท้ังสองปจจัยนี้มีความสัมพันธและเชื่อมโยงถึงกัน หากปจจัยดานใดดาน

หนึ่งบกพรองไปอาจสงผลกระทบตอดานหนึ่งอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได จึงกลาวไดวาพระพุทธศาสนาพิจารณา

การดูแลสุขภาพแบบองครวม กลาวคือ เล็งเห็นความสําคัญของความสัมพันธท้ังดานรางกายและดาน

จิตใจ เพราะชีวิตโดยตัวของมันเองเปนองครวมอยูแลว ถาองครวมอันใดอันหนึ่งติดขัดแปรปรวนไมเปนไป

ตามปกติ องครวมก็ยอมมีความวิปริตแปรปรวนไปดวย  

การพิจารณาชีวิตท่ีมีองคประกอบเปน ธาตุ ๔ ขันธ ๕ หรือ รางกายและจิตใจนั้น สะทอนใหเห็น

วาการจะดําเนินชีวิตข้ึนมาไดตองอาศัยองคประกอบตางๆ นั้นคือ ชีวิตมีลักษณะเปนองครวมท่ีมีความสัมพันธ

กัน พระพุทธศาสนาจึงเนนระบบความสัมพันธ มากกวาจะมุงแคแยกแยะองคประกอบ เพราะจากองครวมท่ี

สัมพันธกันเปนระบบท่ีดี ก็จะเปนองครวมท่ีสมบูรณ และการจะพัฒนาองครวมใหสมบูรณไปในการดํารงชีวิต

ไดนั้น ตองคํานึงถึงสามแดนท่ีเปนองครวมแหงระบบการดําเนินชีวิต กลาวคือ ดานท่ี ๑ เปนการติดตอสื่อสาร

กับโลก คือ การสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางผัสสทวาร การดูแลสุขภาพท่ีดีได หมายถึงจะตองเก่ียวพันกับการ

ดําเนินชีวิตประจําวันดวย บุคคลสามารถกระทําสิ่งท่ีถูกตองไดโดยหลักการในการควบคุมรางกายและจิตใจ 

และเม่ือพิจารณาใหละเอียดจะพบวา ดานท่ีหนึ่งนี้จะเปนการสื่อสารกับสิ่งแวดลอม  ดังนั้นแลวจึงตองระวัง

สํารวมดานรางกายหรือผัสสะทวาร เรียกวา “ศีล” สวนดานท่ี ๒ เปนภาวะดานจิตใจ การควบคุมจิตใจใหมี

สมาธิรับรูและเสพขอมูล จึงเปรียบเสมือนเปนสมาธิ สวนดานท่ี ๓ ปญญาคือความรูคิด คอยชี้นําสูการกระทําท่ี

ถูกตอง จึงเปรียบเสมือนเปนปญญา ดังนั้นแลวท้ังสามแดนท่ีกลาวมาเปรียบเสมือนไตรสิกขานั้นเอง ในทาง

พระพุทธศาสนาไดกลาวถึงหลักไตรสิกขา ซ่ึงเปนหลักท่ีครอบคลุมการกระทําท้ังรางกายและจิตใจ  กลาวคือ 

เปนการดูแลสุขภาพของตนเองแบบองครวม 
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ดังนั้นจะเห็นไดวา การท่ีจะดูแลสุขภาพใหครอบคลุมแบบองครวมไดนั้น การควบคุมรางกายและ

จิตใจเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง การดําเนินชีวิตท่ีมีองครวม ๓ ดาน คือ ดานความสัมพันธกับสิงแวดลอม ดานภาวะ

จิตและดานปญญา 

องครวม ๓ ดานดังกลาวจึงมีชื่อวา ไตรสิกขา กลาวคือ (๑) การพัฒนาดานความสัมพันธกับ

สิ่งแวดลอม  ท้ังสิ่งแวดลอมดานกายภาพและสิ่งแวดลอมทางสังคม เรียกรวมกันวา ศีล (๒) การพัฒนาภาวะจิต 

และสุขภาพใหเปนจิตใจท่ีดีงาม  เขมแข็ง มีความสุข โดยมีเจตจํานงท่ีเปนกุศล และมีสภาพเอ้ือพรอมตอการใช

งานทางปญญา เรียกสั้นๆวา สมาธิ (๓) การพัฒนาปญญา ใหรู เขาใจมองเห็นตามเปนจริง ท่ีจะทําให

ปรับปรุง ทุกอยางทุกดายอยางถูกตองไดผล จนหลุดพนจากปญหา ดับทุกขได ทําใหเปนอิสระ สดใสเบิก

บาน สุขสงบอยางแทจริง เรียกงายๆวาปญญา การดําเนินชีวิตเปนองครวมนั้นท้ัง ๓ ดานตองมีความสัมพันธ

และเชื่อมโยงถึงกันอยางตอเนื่อง เม่ือท้ัง ๓ ระบบมีความสําคัญและสัมพันธกันอยางตอเนื่องศีล สมาธิ 

ปญญา จะเปนเกราะปองกันชีวิต ชวยใหมีสุขภาพท่ีดี 

หลักไตรสิกขา อันประกอบดวยศีล เพ่ือควบคุม กาย วาจา สวนสมาธิ ควบคุมจิต และสงเสริมจิต

ใหเกิดปญญา และในการดําเนินชีวิตประจําวันจําเปนตองมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงสังคมนับเปนองครวม

ใหญท่ีบุคคลเปนปจจัยยอยท่ีสามารถสรางใหองครวมใหญสมดุลได กลาวคือหากบุคคลมีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตท่ีดี ยอมประพฤติสิ่งท่ีปกติ ไมสรางปญหา สิ่งเหลานี้สงผลตอครอบครัว และสังคมตอไป เม่ือองค

รวมยอย (บุคคล) ดี ยอมสงผลใหองครวมใหญ(สังคม) ดีไปดวย เพราะทุกสิ่งเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงถึงกันเปนองค

รวม หรือองครวมแหงความสุข 

๒.๑๙.๑ การดูแลสุขภาพแบบองครวม 

กระแสการดูแลสุขภาพไดเปลี่ยนไปจากเดิมจากท่ีเคยใหความสําคัญเฉพาะรางกายเทานั้น มาเริ่ม

ใหความสําคัญกับจิตใจและเกิดความเชื่อมโยงระหวางการดูแลสุขภาพกายและการดูแลสุขภาพใจใหมี

ความสัมพันธกัน  

องคการอนามัยโลกไดจัดตั้งข้ึน (WHO : World Health Organization  ค.ศ. ๑๙๘๔) จึงไดให

คําจํากัดความวา สุขภาพ (Healthy) วา สุขภาพ หมายถึง สภาวะท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจและการใชชีวิต

อยูในสังคมอยางปกติสุข และมิไดหมายความเฉพาะแตการปราศจากโรคและทุพพลภาพเทานั้น  ในปจจุบันได

นําเอาคําวาสุขภาวะ (Well-being) หมายถึง สุขภาพองครวมของชีวิตท้ังหมด คือ รวมท้ังรางกาย จิตใจ สังคม 

สิ่งแวดลอมและปญญา โดยเรื่องของสุขภาพมีการขยายความกวางข้ึนไปอีกวาไมเพียงแตรางกาย จิตใจ สังคม 

แตมีความหมายครอบคลุมถึงสิ่งท่ีภาษาอังกฤษใชคําวา Spiritual  well-being ดวย ดังนั้นวิถีชีวิตจะตอง

เชื่อมโยงกับทุกสิ่งซ่ึงพฤติกรรมจะเปนการแสดงออกท่ีสัมพันธกับสิ่งแวดลอมในดานมิติทางพระพุทธศาสนาได

แยกคําวาสุขมี ๒ อยางคือ กายิกสุข  คือ สุขทางกายและ เจตสิกสุข คือ สุขทางใจ 

นอกจากนี้ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺโต) อธิบายวา “สุข” หรือ “สุขภาพ” ในภาษา

บาลีเดิมเปนคําเดียวกัน และ “สุขภาวะ” เปนคําเดิมในภาษาบาลี เราใชคําในภาษไทยท่ีแผลง “ว” เปน “พ” 



๖๕ 
 
เปนคําวา“สุขภาพ” เรื่อยมา เม่ือความหมายของคําวา สุขภาพคือ สุขภาพทางกาย จิต สังคม ปญญา จึงสื่อ

ความหมายใกลความสุข ภาวะท่ีปลอดทุกข เปนสุข เปนภาวะท่ีสมบูรณ คําสมัยใหมเรียกวา “องครวม” 

ความสุขแนวพุทธ หรือ สุขภาพแนวพุทธ ประกอบกายลักษณะท่ีเปนวิชชา(ความสวางผองใส) วิมุตติ(ความ

หลุดพนเปนอิสระ) วิสุทธิ(ความหมดจดไมขุนมัวเศราหมอง) สันติ (ความสงบ ไมรอนรน กระวนกระวาย) ซ่ึง

เปนอารมณ เปนความดีงามของชีวิต จากความหมายท่ีกลาวมา จึงสรุปความหมายวา สุขภาพ หมายถึง การมี

สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี พรอมท่ีจะใชชีวิตอยูกับสภาพแวดลอมรอบตัวไดอยางมีความสุข ปราศจากทุกข 

และหากผูท่ีสามารถดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอนั้น ยอมแสดงถึงการมีสุขภาพท่ีดี ดังพระพุทธภาษิต

ท่ีวา อาโรคฺยปรมา  ลาภา  แปลวา ความไมมีโรค เปนลาภอันประเสริฐ พุทธภาษิตนี้แสดงใหเห็นวา การมี

สุขภาพดีนั้นมีคายิ่งกวาการไดมาทรัพยสินใดๆ 

๒.๑๙.๒ การประยุกตแนวคิดทางพระพุทธศาสนาตอการดูแลสุขภาพแบบองครวมของ

ผูสูงอายุสูการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม 

พระพุทธศาสนาไดกลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับการดูแลตนเอง คือ หลักไตรสิกขา ซ่ึงเปนหลักการใน

การดูแลตนเอง และระวังตนเองในเรื่องของรางกายและจิตใจ กลาวคือ หลักไตรสิกขาประกอบดวย 

ศีล  สมาธิ  และปญญา โดยหลักของศีลชวยใหบุคคลสํารวมระวังในเรื่องของความประพฤติทางรางกาย วาจา 

ใหมีความเปนปกติ สวนหลักของสมาธิชวยใหบุคคลสํารวมพัฒนาจิตใจ เพ่ือเตรียมพรอมสูการพัฒนาปญญา

ตอไป หลักของปญญาชวยใหบุคคลเห็นทุกสิ่งตามความเปนจริง เกิดปญญาในการดํารงชีวิตประจําวัน  

ดังนั้นแลวเ ม่ือบุคคลปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา จึงนับไดวาบุคคลไดสํารวมระวังรักษา

รางกาย จิตใจ สังคมและสิ่งแวดลอม กลาวไดวาเปนการดูแลตนเองแบบองครวม หากจะกลาวไตรสิกขา ก็คือ

การพัฒนามนุษยใหดําเนินชีวิตท่ีดีงามถูกตอง และเม่ือบุคคลตองการประยุกตนําแนวคิดทางพระพุทธศาสนา 

คือ หลักไตรสิกขามาประยุกตใชในการดูแลสุขภาพแบบองครวมของผูสูงอายุเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดีงามไดนั้น 

หลักไตรสิกขาเปรียบเสมือนหลักการ โดยหลักการนี้สามารถนําไปใชพัฒนาในดาน ๔ ดาน หรือ 

ภาวนา ๔ กลาวไดวา หลักไตรสิกขา และภาวนา ๔ เปนการดูแลดานรางกายและจิตใจใหสัมพันธเชื่อมโยง

สมดุลอยางปกติ หรือเปนองครวมของบุคคลนั้นเอง ซ่ึงองครวมจะเกิดข้ึนไดตองอาศัยความสัมพันธท้ัง

รางกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดลอม จะขาดดานใดดานหนึ่งไปไมได  

หลักในพระพุทธศาสนาท้ังหมดท่ีเก่ียวกับการพัฒนา คือ “สิกขา” หรือ “ภาวนา” ซ่ึงไดแก ขอ

ปฏิบัติท่ีเปนหลักสําหรับฝกอบรมกาย วาจา จิตใจ และปญญา ใหเจริญงอกงามยิ่งข้ึนไปจนบรรลุจุดหมาย

สูงสุด คือ ความหลุดพน หรือนิพพาน ใน ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ทานแบงเปน “สิกขา ๓”  ไดแก (๑) อธิศีล

สิกขา สิกขาคือศีลอันยิ่ง (๒) อธิจิตตสิกขา สิกขาคือจิตอันยิ่ง (๓) อธิปญญาสิกขา  สิกขาคือปญญาอันยิ่ง  



๖๖ 
 

สําหรับความหมายของ “สิกขา” หรือ “ศึกษา” นั้น ดังท่ีปรากฏใน คุหัฏฐกสุตตนิทเทส วา สิกขา 

๓54

๕๕ เหลานี้ เม่ือสัตวเกิดนึกถึง ชื่อวาพึงศึกษา เม่ือทราบ ชื่อวาพึงศึกษา เม่ือเห็น ชื่อวาพึงศึกษา เม่ือพิจารณา 

ชื่อวาพึงศึกษา เม่ืออธิษฐานจิต ชื่อวาพึงศึกษา เม่ือนอมใจเชื่อดวยศรัทธา ชื่อวาพึงศึกษา เม่ือประคองความ

เพียร ชื่อวาพึงศึกษา เม่ือตั้งสติ ชื่อวาพึงศึกษา เม่ือตั้งใจม่ัน ชื่อวาพึงศึกษา เม่ือรูชัดดวยปญญา ชื่อวาพึงศึกษา 

เม่ือรูชัดธรรมท่ีควรรูชัด ชื่อวาพึงศึกษา เม่ือกําหนดรูธรรมท่ีควรกําหนดรู ชื่อวาพึงศึกษา เม่ือละธรรมท่ีควรละ 

ชื่อวาพึงศึกษา เม่ือเจริญธรรมท่ีควรเจริญ ชื่อวาพึงศึกษา เม่ือทําใหแจงธรรมท่ีควรทําใหแจง ชื่อวาพึงศึกษา 

คือพึงประพฤติเอ้ือเฟอ ประพฤติเอ้ือเฟอโดยชอบ  สมาทานประพฤติ 

ดังนั้นการดูแลตนเองในพระพุทธศาสนาสามารถแบงเปน ๒ ข้ันตอนดังตอไปนี้ คือ  

(๑) กระบวนการในการพัฒนา ข้ันท่ี ๑  

กระบวนการพัฒนาข้ันท่ี ๑ ข้ันฝกฝน ปฏิบัติดวยสิกขา เรียกวา “ไตรสิกขา” ไตรสิกขานี้ถือ

วา เปนระบบการศึกษาฝกอบรมท่ีทําใหบุคคลพัฒนาอยางมีบูรณาการ และใหมนุษยเปนองคท่ีพัฒนาอยางมี

ดุลยภาพ มี ๓ ประการ คือ55

๕๖  

๑.  ศีล เปนเรื่องของการฝกในดานพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมเคยชิน เครื่องมือท่ีใชใน

การฝกศีล คือ “วินัย” เปนจุดเริ่มตนในกระบวนการฝกอบรม (ศึกษา) และพัฒนามนุษย เพราะวา วินัยเปน

ตัวการจัดเตรียมชีวิตใหอยูในสภาพท่ีเอ้ือตอการฝกอบรมและการพัฒนา โดยจัดระเบียบความเปนอยู การ

ดําเนินชีวิตและการอยูรวมกันในสังคม ใหเหมาะกับการพัฒนา และใหเอ้ือโอกาสในการท่ีจะพัฒนา เม่ือฝก

ไดผลจนคนมีพฤติกรรมเคยชินท่ีดีตามวินัยนั่นแลว ก็เกิดเปนศีล ดังนั้น ในทางพระพุทธศาสนา จึงใชศีล หรือ

วินัย เปนกระบวนการในการฝกอบรมในดานความประพฤติทางกายและทางวาจาของมนุษย  

หรืออาจกลาวงายๆ วา ศีล คือความสัมพันธและปฏิบัติตอสิ่งแวดลอม ท้ังทางดานวัตถุและ

สังคม อยาเก้ือกูลกัน ไมทํารายเบียดเบียนกัน ใหเอ้ือตอการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญญา  การฝกในข้ันศีล 

เปนการฝกพัฒนาความเปนอยูในระดับตนๆ สวนท่ีเดนก็คือ เรื่องของดานรูปธรรม และ ดานภายนอก คือ

ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม อยูกับสิ่งแวดลอม อยูรวมกันในสังคม ความสัมพันธกับวัตถุ และความสัมพันธกับ

ธรรมชาติ ซ่ึงจะเปนฐานใหพรอมท่ีจะเดินลึกตอเขาไปขางใน จึงเปนดานท่ีจะตองฝกตองพัฒนากอน 56

๕๗ 

๒.  สมาธิ เปนเรื่องของการฝกในดานจิต หรือระงับจิตใจ ไดแก การพัฒนา หรือฝกอบรมใน

ดานคุณสมบัติตางๆ ของจิต ไดแก 

 -  ในดานคุณธรรม เชน ความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เปนตน หรือเรียกวา 

“ดานคุณภาพของจิต” 

๕๕ ขุ. ม.(ไทย)  ๒๙/๑๐/๔๘. 
๕๖ เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๘ – ๓๙. 
๕๗ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), สยามสามไตร สูอนาคตสดใส ดวยการศึกษาไทยวิถีพุทธ, พิมพครั้งท่ี 

๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพ สวย จํากัด, ๒๕๕๒), หนา ๗๗. 

                                                 



๖๗ 
 

 -  ในดานความสามารถของจิต เชน ความเขมแข็งม่ันคง ความมีสติ สมาธิ หรือเรียกวา 

“ดานสมรรถภาพของจติ” 

 -  ในดานความสุข เชน ความอ่ิมใจ ความราเริงเบิกบาน ความสดชื่นผองใส ความรูสึก

พอใจ หรือเรียกวา “ดานสุขภาพของจิต” 

๓.  ปญญา เปนเรื่องของการฝก หรือพัฒนาดานความรู ความจริง โดยเริ่มตั้งแต ความเชื่อ 

ความเห็น ความรู ความเขาใจ ความหยั่งรูเหตุผล การรูจักวินิจฉัยไตรตรอง ตรวจสอบ คิดการตางๆ สรางสรรค 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเนนการรูตรงตามความเปนจริง หรือรูเห็นตามท่ีมันเปน ตลอดจนรูแจงความจริงท่ีเปนสากล

ของสิ่งท้ังปวง จนถึงข้ันรูเทาทันธรรมดาของโลกและชีวิตท่ีทําใหมีจิตใจเปนอิสระ ปลอดปญหา ไรทุกข เขาถึง

อิสรภาพโดยสมบูรณ 

 ในดานปญญานั้น หลักการทางพระพุทธศาสนามี กระบวนการในการฝกอบรมปญญา หรือ

เจริญปญญาใหเกิดข้ึน มี ๓ กระบวนการดวยกัน คือ  (๑) จินตามยปญญา ปญญาท่ีเกิดจากการคิดพิจารณาหา

เหตุผล  (๒) สุตมยปญญา ปญญาท่ีเกิดจากการฟง หรือการศึกษาเลาเรียน และ (๓) ภาวนามยปญญา ปญญา

ท่ีเกิดจากการฝกอบรมลงมือปฏิบัติ 57

๕๘ ผู ท่ีจะพัฒนาปญญาตองผานกระบวนการพัฒนาปญญาท้ัง ๓ 

กระบวนการนี้ใหเกิดมีข้ึน 

(๒)  กระบวนการในการพัฒนา  ข้ันท่ี ๒  

 กระบวนการในการพัฒนา  ข้ันท่ี ๒ การวัดผล ดวย ภาวนา ๔ ใน อังคุตตรนิกาย ปญจก

นิบาต ทานไดแบงประเภทของการฝกอบรมท่ีเรียกวา “ภาวนา” ไว ๔ ประเภทดวยกัน 58

๕๙  คือ (๑) ภาวิตกาย 

(๒) ภาวิตศีล (๓) ภาวิตจิต และ (๔) ภาวิตปญญา  

 ภาวนา ทานนิยมใชในเชิงการวัดผลของการศึกษา ฝกอบรม หรือพัฒนาบุคคล รูปศัพทท่ีพบ

จึงมักเปนคําแสดงคุณสมบัติของบุคคล คือ แทนท่ีจะเปนกายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปญญาภาวนา 

ก็เปลี่ยนเปน59

๖๐ 

 ๑. ภาวิตกาย มีกายท่ีพัฒนาแลว คือ มีการภาวนา การฝกอบรมกาย คือ มีความสัมพันธกับ

สิ่งแวดลอมทางกายภาพในทางท่ีเก้ือกูล และไดผลดี เริ่มแตรูจักบริโภคปจจัย ๔ รูจักใชอินทรีย คือ ตา หู จมูก 

ลิ้น กาย ในการเสพหรือใชสอยวัสดุอุปกรณ ตลอดจนเทคโนโลยีท้ังหลาย ในทางท่ีจะเปนการสงเสริมสันติสุข 

(กินเปน ใชเปน บริโภคเปน ดูเปน ฟงเปน) 

๕๘ ที. ปา. (ไทย) ๑๑ / ๓๐๕ / ๒๗๑. 
๕๙ องฺ. ปฺจก. (ไทย) ๒๒ / ๗๙ / ๑๔๔ – ๑๔๖. พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับ

ประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘),หนา ๘๑ – ๘๒. 
๖๐ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), จะพัฒนาคนกันไดอยางไร (พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย), พิมพครั้งท่ี 

๓, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙), หนา ๔๓ - ๔๕. 

                                                 



๖๘ 
 

 ๒. ภาวิตศีล มีศีลท่ีพัฒนาแลว คือ มีศีลภาวนา หมายถึง มีพฤติกรรมทางสังคมท่ีพัฒนาแลว 

ไมเบียดเบียนกอความเดือดรอนแกผูอ่ืน ดํารงตนอยูในวินัย และอาชีวะท่ีสุจริต มีความสัมพันธทางสังคมใน

ลักษณะท่ีเก้ือกูล สรางสรรคและสงเสริมสันติสุข (เสวนาคบหาเปน สังคมเปน พูดเปน สื่อสารเปน ทําเปน) 

 ๓. ภาวิตจิต มีจิตใจท่ีพัฒนาแลว คือ มิจิตภาวนา ไดแก การมีจิตใจท่ีฝกอบรมมาดีแลว 

สมบูรณดวยคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิตท่ีดี (ตั้งจิตเปน วางใจเปน ทําใจเปน) 

 ๔. ภาวิตปญญา มีปญญาท่ีพัฒนาแลว คือ มีปญญาภาวนา ไดแก รูจักคิด รูจักพิจารณา รูจัก

วินิจฉัย รูจักแกปญหา และรูจักจัดทําดําเนินการตางๆ ดวยปญญาท่ีบริสุทธิ์ ซ่ึงมองดูรูเขาใจเหตุผล มองเห็นสิ่ง

ท้ังหลายตามความเปนจริง หรือตามท่ีมันเปนปราศจากอคติและแรงจูงใจเคลือบแฝง เปนอิสระจากการ

ครอบงําของกิเลส เปนอยูดวยความรูเทาทันธรรมดาของโลกและชีวิต (คิดเปน แกปญหาเปน ดับทุกขเปน) 

 ผูมีภาวนาครบท้ัง ๔ อยางนี้  หรือเปน ภาวิต ท้ัง ๔ ดานนี้แลวโดยสมบูรณ เรียกวา        “ภา

วิตตัตะ” แปลวา ผูไดฝกฝนอบรม หรือพัฒนาตนสมบูรณแลว ไดแก พระอรหันต เปนอเสขะ คือ ผูจบ

การศึกษาแลว ไมตองศึกษา พัฒนา หรือฝกอบรมอีกตอไป 

 ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปไดวา หลักพระพุทธศาสนา มีรูปแบบกระบวนการ

ฝกอบรม หรือการพัฒนามนุษย เปนแบบองครวมท่ีมีความสืบเรื่องเชื่อมโยงกัน เปน ๒ สวนคือ  

 (๑) ข้ันฝกฝน คือการปฏิบัติ  โดยการปฏิบัติดวยหลักสิกขา ๓ เปนหลักการ 

 (๒) ข้ันการวัดผล ดวย ภาวนา ๔ เปนหลักการของการวัดผล สวนวิธีการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม

ของภาวนา ๔  

๒.๑๙.๓ ปจจัยสนับสนุนในการพัฒนาพฤฒพลังผูสูงอายุตามแนวพุทธศาสนา 

กลไกขับเคลื่อนในการพัฒนาชีวิตใหดําเนินไดดีตามหลักไตรสิกขา  หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา

ปจจัยท่ีสนับสนุนตอการพัฒนาผูสูงอายุ และการพัฒนาท่ีดี คือการพัฒนาภายใตสัมมาทิฐิ ซ่ึงบุคคลจะเกิด

สัมมาทิฐิได ตองประประกอบดวย ปจจัย ๒ ประการ คือ (๑) ปจจัยภายนอก ไดแก ปรโตโฆษะ และ (๒) 

ปจจัยภายใน ไดแก โยนิโสมนสกิาร 60

๖๑ 

(๑)  ปจจัยภายนอก ในการศึกษา การฝกอบรม หรือการพัฒนา จะประสบผลสําเร็จ หรือความ

ลมเหลวมากนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับปจจัยท่ีอยูรอบๆ ตัวผูสูงอายุ เรียกวา ปรโตโฆษะ โดยท่ัวๆ ไปไดแก 

เสียงจากขาวสาร สื่อมวลชน และการถายทอดทางวัฒนธรรม ทําใหบุคคลไดรับอิทธิพลจากความเชื่อ ความนึก

คิด ความเขาใจภูมธรรมภูมิปญญา และพฤติกรรมท่ีถายทอดมานั้นเปนสิ่งท่ีดีงามถูกตอง ถาบุคคลเหลานี้

เปนปรโตโฆษะท่ีดี ก็จะนําผูสูงอายุไปสูสัมมาทิฐิ ซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาท่ีดีตอไป61

๖๒ 

๖๑ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), จะพัฒนาคนกันไดอยางไร?, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, 

๒๕๓๖), หนา ๒๘. 
๖๒ เรื่องเดียวกัน,หนา ๒๙. 

                                                 



๖๙ 
 

หรือทิศ ๖ 62

๖๓ หมายถึงบุคคลประเภทตางๆ ท่ีเราทุกคนตองเก่ียวของสัมพันธดวยดุจ ทิศท่ีอยู

รอบตัว ดังท่ีปรากฏในสิงคาลกสูตร ขอฉทิสาปฏิจฉาทนกัณฑวาดวยการปดปองทิศ ๖ เปน คําสอนตามหลัก

พระพุทธศาสนาใหบุคคลรูถึงหนาท่ีท่ีตนตองกระทําตอบุคคลรอบขาง หรือจะตองมีความสัมพันธเก่ียวของกับ

บุคคลอ่ืนในฐานะตางๆ   

นอกจากความสัมพันธของสิ่งแวดลอมในทิศท้ัง ๖ ท่ีมีผลตอการพัฒนาผูสูงอายุแลวในสวนของ   

ปรโตโฆษะ ยังรวมถึงสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  สื่อในการรับรู และวัฒนธรรมจารีตประเพณีดวย โดย

สิ่งแวดลอมเหลานี้จัดเปนปจจัยท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงใหอยูในสภาพท่ีเอ้ือตอพัฒนาการและการ

พัฒนามนุษยไดมาก  

(๒)  ปจจัยภายใน ปจจัยขางตนเปนปจจัยภายนอกตัวของผูสูงอายุ แตการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ

นั้นยังมีปจจัยภายในดวย ในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุศักยภาพภายในตนเองของผูสูงอายุเปนสิ่งท่ีสําคัญ และ

มักจะถูกบดบังดวยเหตุผลตางๆ การท่ีผูสูงอายุจะมีการดูแลตนเองไดนั้น ตองมีศักยภาพในตนเองท่ีพรอมท่ีจะ

ไดรับการพัฒนา และการคิดดี ทําดี เพ่ือท่ีจะสงเสริมตนเองใหมีความสามารถท่ีพัฒนาข้ึนจากเดิม หากเปน

พฤติกรรมก็สามารถท่ีจะมีพฤติกรรมเปนไปในทางท่ีดี ดังนั้นในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ พระพุทธศาสนามอง

วามนุษยนั้นเปนสัตวท่ีมีศักยภาพในภายในพรอมท่ีจะพัฒนาได ก็ดวยอาศัยปจจัยในการสนับสนุนท่ีเปนเรื่อง

ของธรรมชาติของมนุษยดังตอไปนี้ 

- มนุษยเปนสัตวท่ีฝกได  เพราะมนุษยเปนสัตวท่ีฝกไดนั่นเอง มนุษยจึงมีการพัฒนาไปมากกวา

สัตวเดรัจฉาน หรือสัตวในสังสารวัฏท่ีอยูในภพภูมิอ่ืน หากมนุษยไมไดรับการฝกตน สามารถอยูไดดวย

สัญชาตญาณแหงการอยูรอด แตหากไดรับการฝกฝนท่ีถูกตอง ท้ังจากครูผูฝกท่ีดีมีความเปนกัลยาณมิตร และรู

วิธีฝกแลวก็สามารถท่ีจะพัฒนาศักยภาพท่ีมีอยูไดเต็มท่ี และสามารถท่ีจะกระทําสิ่งๆ ท่ีสรางสรรคไดมากมาย 

ดังท่ีพบในเรื่อง คนฝกมา63

๖๔ ดังนี้  

“เปรียบเหมือนคนฝกมาผูชํานาญ ไดมาอาชาไนยพันธุดีแลว ครั้งแรกทีเดียวฝกใหมันรูเรื่องในการ

สวมบังเหียน เม่ือเขากําลังฝกใหมันรูเรื่องในการสวมบังเหียน มันก็พยศ สบัด ดิ้นรน อยางใดอยางหนึ่ง เหมือน

มาท่ียังไมเคยฝก มานั้นหมดพยศไดเพราะไดรับการฝกบอยๆ เพราะไดรับการฝกตามข้ันตอนโดยลําดับ เม่ือมา

อาชาไนยพันธุดีหมดพยศลงได เพราะไดรับการฝกบอยๆ เพราะไดรับการฝกตามข้ันตอนโดยลําดับ คนฝกมาก็

จะฝกใหมันรูเรื่องอ่ืนตอไปอีก เชน ฝกเทียมแอก เม่ือเขากําลังฝกใหมันรูเรื่องในการเทียมแอก มันก็จะพยศ 

สบัด ด้ินรน อยางใดอยางหนึ่ง เหมือนมาท่ีไมเคยฝก มานั้นหมดพยศลงไดเพราะไดรับการฝกบอยๆ เพราะ

ไดรับการฝกตามข้ันตอนโดยลําดับ  มาอาชาไนยพันธุดีหมดพยศลงไดเพราะไดรับการฝกบอยๆ  เพราะไดรับ

การฝกตามข้ันตอนโดยลําดับ คนฝกมาก็จะฝกใหมันรูเรื่องอ่ืนตอไปอีก”  

๖๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๖/๒๑๒. 
๖๔ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๔๗/๑๖๒. 

                                                 



๗๐ 
 

-ความมีอินทรียสมบูรณ เรียกวาเปนศักยภาพท่ีเปนตัวผลักดัน เอ้ือหนุนไดแก อินทรีย คือธรรมท่ี

เปนใหญ ดังปรากฏใน ปฐมสมณพราหมณสูตร 6 4

๖๕ วาดวยสมณพราหมณ สูตรท่ี ๑ กลาววา “ภิกษุท้ังหลาย 

อินทรีย ๕ ประการนี้ คือ (๑) สัทธินทรีย (๒) วิริยินทรีย (๓) สตินทรีย (๔) สมาธินทรีย และ (๕)  ปญญินทรีย 

ภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งไมรูชัดความเกิด ความดับ คุณ โทษ  และ

เครื่องสลัดออกจากอินทรีย ๕ ประการนี้ตามความเปนจริงสมณะหรือพราหมณเหลานั้นเราไมจัดวาเปนสมณะ

ในหมูสมณะ หรือไมจัดวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ ท้ังทานเหลานั้นก็ไมทําใหแจงประโยชนแหงความเปน

สมณะหรือประโยชนแหงความเปนพราหมณดวยปญญาอันยิ่งเองเขาถึงอยูในปจจุบัน 

ภิกษุท้ังหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งรูชัดความเกิด ความดับ คุณโทษ และ

เครื่องสลัดออกจากอินทรีย ๕ ประการนี้ตามความเปนจริงสมณะหรือพราหมณเหลานั้นเราจัดวาเปนสมณะใน

หมูสมณะ และจัดวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ ท้ังทานเหลานั้นก็ทําใหแจงประโยชนแหงความเปนสมณะ

และประโยชนแหงความเปนพราหมณดวยปญญาอันยิ่งเองเขาถึงอยูในปจจุบัน 

ผูท่ีมีอินทรียสมบูรณ จะสําเร็จมรรคผลไดไมยาก ดังท่ีพระพุทธองคทรงตรัสไววา ผูรูชัดถึงคุณโทษ

และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ตามความเปนจริงยอมเปนพระโสดาบันไมมีทางตกต่ํา และจะไดตรัส

รู 65

๖๖ หากวาเยาวชนไดรับการฝกฝนพัฒนาตนเองนั้น ไมไดมีความศรัทธา หรือพอใจ ตอสิ่งท่ีจะฝก หรือครู

อาจารยท่ีทําการสอน ก็ยอมไมมีแรงจูงใจในการท่ีจะเพียรพยายามเรียนรู เม่ือไมเพียรพยายามไมฝกฝนตนเอง

บอยๆ ก็ไมมีความชํานาญ ไมเกิดประโยชน ดังนั้นในดานการฝกฝนพัฒนาตนเองนั้น หลักธรรมขอศรัทธานั้น

เปนตัวในการจุดประกายท่ีใหสนใจและเรียนรูตอ 

- คนทุกคนสามารถท่ีจะฝกฝนพัฒนาตนเองได โดยไมจํากัดชั้นวรรณะ แมผูนั้นจะอยูใน

สถานภาพเชนไร แตเม่ือฝกตนเองจนเปนคนประเสริฐ ก็พบกับความเจริญรุงเรือง ดังท่ีพระพุทธศาสนาเห็น

คุณคาของคนท่ีการกระทํา มากกวาเห็นคุณคาของฐานันดรท่ีเกิดมา ดังท่ีปรากฏใน วาเสฏฐสูตร66

๖๗ วา 

บุคคลเปนพราหมณเพราะชาติตระกูลก็หาไม  หรือไมเปนพราหมณเพราะชาติตระกูลก็หาไม  

บุคคลเปนพราหมณก็เพราะกรรม หรือไมเปนพราหมณก็เพราะกรรม 

จากแนวคิดเรื่องปจจัยภายใน หรือความพรอมของศักยภาพในการฝกตนนี้ เปนแนวคิดท่ีสําคัญท่ี

จะนําไปสูความม่ันใจในตนเองในการท่ีจะฝกฝนพัฒนาตนเองใหมีความเจริญรุงเรืองกาวหนาตอไป 

๒.๑๙.๔ การประยุกตหลักพุทธธรรมในการพัฒนา ๔ ดานสําหรับผูสูงอายุ 

(๑) การพัฒนาดานรางกาย กายภาวนา 

๖๕ สํ.มหา. (ไทย) ๑๙/๔๗๖/๒๘๕. 
๖๖ วิโรจน คุมครอง, การศึกษาเชิงวิเคราะหเร่ืองสามเณรกับการบรรลุธรรม,  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๔๘, หนา ๖๙. 
๖๗ ม.ม. (ไทย) ๑๓ /๔๖๐/๕๘๑.  

                                                 



๗๑ 
 

กายภาวนาหรือการพัฒนารางกายใหสัมพันธกับทางกายภาพนั้นเปนสิ่งท่ีผูสูงอายุไมควร

มองขาม การรูจักใชอินทรียอยางมีสติ เลือกท่ีจะ ดูเปน ฟงเปน กินดวยปญญา เสพปจจัย ๔ และสิ่งของ

เครื่องใชอยางฉลาด ไมม่ัวเมาหรือลุมหลง จะสงผลใหผูสูงอายุ มีสุขภาพแข็งแรง ปจจัยดานกายภาวนาจึงเปน

ปจจัยดานหนึ่งท่ีผูสูงอายุสามารถประยุกตใชไดในการดําเนินชีวิตประจําวันเพ่ือชีวิตท่ีดีงามตอไป 

(๒) การพัฒนาดานสัมพันธภาพทางสังคม (ศีลภาวนา) 

การพัฒนาดานสัมพันธภาพทางสังคม หรือ ศีลภาวนา เปนการพัฒนาความสัมพันธทางสังคม

ซ่ึงนับเปนสวนหนึ่งท่ีแสดงออกทางรางกาย การมีความสัมพันธท่ีเก้ือกูลกับสิ่งแวดลอมทางสังคม มีพฤติกรรมดี

งามในความสัมพันธกับเพ่ือนมนุษย โดยมีวินัย สามารถอยูกับผูอ่ืนไดดวยดี กลาวอีกนัยหนึ่งคือมีการปรับตัว

เขากับสังคมไดดี ดังนั้นแลวศีลภาวนาสําหรับผูสูงอายุจึงหมายถึง การมีปฏิสัมพันธดีกับบุคคลรอบขาง ไมวาจะ

เปนญาติพ่ีนอง เพ่ือน การมีทัศนคติท่ีดีตอบุคคลรอบขาง ผูสูงอายุท่ีมีความสุขตองสามารถปรับตัวใหเขากับ

สิ่งแวดลอมท่ีตนเองอยูไดอยางเหมาะสม เชน การปรับตัวเพ่ือเตรียมรับสภาพรางกายท่ีเริ่มเสื่อมโทรมลง การ

ปรับตัวยอมรับภาวะความเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึน โดยการปรับตัวในวัยสูงอายุมี ๒ ประเภทกวางๆ คือ การปรับตัว

ภายนอก เชนสุขภาพอนามัย และการปรับตัวภายใน เชน การทําใจยอมรับการพลัดพราก การสูญเสีย ซ่ึงการ

ปรับตัวภายนอกมักงายกวาการปรับตัวภายใน เปนความสัมพันธท่ีเก้ือกูลกับสิ่งแวดลอมทางสังคม มีพฤติกรรม

ดีงามในความสัมพันธกับผู อ่ืน รวมถึงการไมเบียดเบียนผูอ่ืน พรอมกับมีวินัยในการดํารงชีวิต เชน การ

รับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การนอนพักผอน สิ่งเหลานี้ลวนเปนสัมพันธทางสังคมท่ีสงผลตอสุขภาพ

ผูสูงอายุโดยตรง ดังนั้นหากผูสูงอายุปฏิบัติตามศีลภาวนาจะสงผลใหสุขภาพ เพราะศีลภาวนาเปนปจจัยดาน

รางกายท่ีสามารถพัฒนาดานรางกายใหมีสุขภาพท่ีดีได เม่ือดานรางกายไดรับการพัฒนาแลว สิ่งท่ีควรพัฒนา

ตอไปคือดานจิต 

(๓) การพัฒนาดานจิตใจ (จิตตภาวนา) 

การพัฒนาดานจิตใจหรือ จิตตภาวนาเปนการทําจิตใหเจริญงอกงาม ดีงาม เขมแข็งมีความสุข 

เบิกบาน จิตตภาวนา เปนการทําจิตใหเจริญงอกงาม ดีงาม เขมแข็ง ใหผูสูงอายุมีความสุข เบิกบาน การท่ี

ผูสูงอายุจะสุขใจไดตองเริ่มท่ีมีศรัทธาในพระพุทธศาสนากอน หลังจากนั้นศรัทธาจะชวยใหผูสูงอายุเจริญ

เมตตาและปฏิบัติสมาธิตามมา ท้ังการเจริญเมตตาและปฏิบัติสมาธิจะชวยใหผูสูงอายุมีจิตใจท่ีสงบมากยิ่งข้ึน 

รวมถึงสามารถแกปญหาดานสุขภาพของผูสูงอายุใหบรรเทาลงดวย 

(๔) การพัฒนาดานปญญา (ปญญาภาวนา) 

เม่ือจิตไดรับการพัฒนาแลว ยอมสงใหเอ้ือตอการพัฒนาปญญาตอไป การพัฒนาดานปญญามี

ความสําคัญมาก เพราะปญญาสามารถชวยใหบุคคลสามารถพิจารณาทุกสิ่งตามความเปนจริง เกิดความเขาใจ 

และสามารถสงผลใหเกิดการแกปญหาท่ีดีได การพัฒนาดานปญญา หรือปญญาภาวนา คือ การฝกอบรมเจริญ

ปญญา เพ่ือสรางความรู ความคิด ความเขาใจ ใหรูจักคิดพิจารณา แกปญหาดวยปญญา มีจิตใจเปนสุข ไร

ทุกข ปญญาเปนตัวแกปญหาท่ีแทจริง การจะพัฒนาปญญาจะตองอาศัยสัมมาทิฏฐิ เพราะเปนองคประกอบ



๗๒ 
 
สําคัญของมรรคในฐานะเปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติธรรม ปญญาภาวนา หรือการพัฒนาปญญาสําหรับ

ผูสูงอายุจะเกิดไดนั้น ตองอาศัยปจจัยสองตัวคือ ปรโตโฆษะ ซ่ึงเปนปจจัยภายนอกและโยนิโสมนสิการซ่ึงเปน

ปจจัยภายใน ปจจัยท้ังสองเชื่อมโยงสัมพันธกอใหเกิดสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงเปนปญญาชวยใหผูสูงอายุเขาใจความ

จริง และสงผลใหอยูกับความจริงไดอยางมีความสุขการดูแลตนเองแบบองครวมของผูสูงอายุ 

การดูแลสุขภาพของผูสูงอายุสูการดําเนินชีวิตท่ีดีงามไดวา หลักไตรสิกขา เพ่ือการดูแลสุขภาพ

ตนเอง สามารถแยกยอยลงสูการปฏิบัติเพ่ือวัดผลไดนั้นคือ ภาวนา ๔ ประกอบดวย กายภาวนา ศีลภาวนา 

จิตตภาวนาและปญญาภาวนา โดยกายภาวนาหรือการพัฒนารางกายใหสัมพันธกับทางกายภาพ  การรูจักใช

อินทรียอยางมีสติ เลือกท่ีจะดูเปน ฟงเปน กินดวย ปญญา เสพปจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใชอยางฉลาด ไมม่ัว

เมาหรือลุมหลง จะสงผลใหผูสูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง   สวน ศีลภาวนา หรือการพัฒนาศีล เปนการพัฒนา

ความสัมพันธทางสังคมรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถแสดงออกทางรางกาย เปนความสัมพันธท่ีเก้ือกูลกับสิ่งแวดลอม

ทางสังคม มีพฤติกรรมดีงามในความสัมพันธกับผูอ่ืน รวมถึงการไมเบียดเบียนผูอ่ืน พรอมกับมีวินัยในการ

ดํารงชีวิต เชน การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การนอนพักผอน สิ่งเหลานี้ลวนเปนสัมพันธทาง

สังคมท่ีสงผลตอสุขภาพผูสูงอายุโดยตรง เม่ือดานรางกายไดรับการพัฒนาแลว สิ่งท่ีควรพัฒนาตอไปคือดาน

จิตใจ จิตตภาวนา เปนการทําจิตใหเจริญงอกงาม ดีงาม เขมแข็ง ใหผูสูงอายุมีความสุข เบิกบาน การท่ีผูสูงอายุ

จะสุขใจไดตองเริ่มท่ีมีศรัทธาในพระพุทธศาสนากอน หลังจากนั้นศรัทธาจะชวยใหผูสูงอายุเจริญเมตตาและ

ปฏิบัติสมาธิตามมา ท้ังการเจริญเมตตาและปฏิบัติสมาธิจะชวยใหผูสูงอายุมีจิตใจท่ีสงบมากยิ่งข้ึน สวนปญญา

ภาวนา หรือการพัฒนาปญญาสําหรับผูสูงอายุจะเกิดไดนั้น  ตองอาศัยปจจัยสองตัวคือ ปรโตโฆษะ ซ่ึงเปน

ปจจัยภายนอก และโยนิโสมนสิการซ่ึงเปนปจจัยภายใน ปจจัยท้ังสองเชื่อมโยงสัมพันธกอใหเกิดสัมมาทิฏฐิ ซ่ึง

เปนปญญาชวยใหผูสูงอายุเขาใจความจริง และอยูกับความจริงไดอยางมีความสุข 

ผูสูงอายุเปนวัยแหงความเสื่อมถอย แนวคิดทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงองคประกอบในการ

ดําเนินชีวิตท่ีมีองครวม ๓ ดานมีชื่อวา ไตรสิกขา กลาวคือ (๑) การพัฒนาดานความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ท้ัง

สิ่งแวดลอมดานกายภาพและสิ่งแวดลอมทางสังคม เรียกรวมกันวา ศีล (๒) การพัฒนาดานจิต และสุขภาพให

เปนจิตใจท่ีดีงาม  เขมแข็ง มีความสุข โดยมีเจตจํานงท่ีเปนกุศล และมีสภาพเอ้ือพรอมตอการใชงานทางปญญา 

เรียกสั้นๆ วา สมาธิ (๓) การพัฒนาดานปญญา ซ่ึงการดําเนินชีวิตเปนองครวมนั้นท้ัง ๓ ดานนั้นตองมี

ความสัมพันธและเชื่อมโยงถึงกันอยางตอเนื่อง และแนวคิดหลักไตรสิกขา สามารถนํามาพัฒนา ๔ ดานคือ 

ภาวนา ๔ การดูแลสุขภาพของผูสูงอายุสูการดําเนินชีวิตท่ีดีงามไดนั้น หลักไตรสิกขาเพ่ือการดูแลสุขภาพ

ตนเอง สามารถนําไปพัฒนา ๔ ดาน คือ ภาวนา ๔ ประกอบดวย กายภาวนา คือ การดูแลตนเองดายกายภาพ 

ศีลภาวนาคือ การดูแลตนเองดานสัมพันธภาพกับผูอ่ืน จิตตภาวนาคือ การดูแลสภาวะจิตใจตนเอง และปญญา

ภาวนาคือ การคิดพิจารณาทุกสิ่งอยางรอบคอบ บุคคลท่ีปฏิบัติตามหลักภาวนา ๔ ยอมสงผลใหมีความสุขดี

ตามมา เพราะเปนการดูแลสุขภาพแบบองครวมอยางแทจริง 

 



๗๓ 
 
๒.๒๐ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 ประมวญ พิรัชพันธุ (๒๕๔๓) ไดทําการโครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุในสังคมไทยดานท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของผูสูงอายุใน

ดานท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอม และศึกษาความคิดเห็นของผูสูงอายุและผูใกลชิด เก่ียวกับแนวทางการ

จัดบริการในดานดังกลาวอยางเหมาะสม จากนั้นจึงนําขอมูลท่ีไดมาพัฒนารูปแบบหรือแนวทางในการ

จัดบริการใหความรูดานท่ีอยูอาศัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูสูงอายุท้ัง

ชายและหญิงในสาขาอาชีพตางๆ กัน ซ่ึงมีอายุระหวาง ๕๕-๗๐ ป และผูดูแลผูสูงอายุซ่ึงอาศัยอยูในจังหวัด

ตางๆ ซ่ึงคัดเลือกมาภาคละ ๒ จังหวัด รวม ๘ จังหวัดท่ัวประเทศ เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบ

สัมภาษณอยางมีโครงสรางสําหรับกลุมตัวอยางท้ัง ๒ กลุม แบบสอบถามเพ่ือรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ัวๆ ไป

ของผูสูงอายุ และแบบสังเกตชุมชน เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนการผสมผสานระหวางการวิจัยกับการพัฒนา 

วิธีการวิจัยจึงประกอบดวยท้ังการวิจัยเชิงสํารวจและเชิงทดลอง โดยแบงการวิจัยออกเปน ๓ ระยะ แตละระยะ

มีกลุมตัวอยางและรายละเอียดดังนี้  

 ระยะท่ี ๑ เปนการศึกษาขอมูลเบื้องตนจากเอกสาร งานวิจัย รายงาน บทความ และเอกสารอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการศึกษาขอมูลจากผูสูงอายุกลุมขนาดเล็กจานวน ๕๐ คน ในพ้ืนท่ีและการศึกษาสภาพ

ชุมชนเพ่ือรวบรวมขอมูลมาพัฒนาเครื่องมือสําหรับเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ัวประเทศ  

 ระยะท่ี ๒ เปนการรวบรวมขอมูลภาคสนามจากกลุมตัวอยางผูสูงอายุจาก ๘ จังหวัดท่ัวประเทศ 

จานวน ๕๐๐ คน และกลุมผูใกลชิดผูสูงอายุท่ีเปนกลุมตัวอยางอีก ๕๐๐ คน นําขอมูลมาวิเคราะห (โดยใช

คาความถ่ี รอยละ การหาคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และสังเคราะหเพ่ือเสนอรูปแบบการพัฒนาผูสูงอายุ

ทางดานท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอม  

 ระยะท่ี ๓ เปนการทดลองใชรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนกับกลุมตัวอยางผูสูงอายุท้ัง ๔ ภาค ภาคละ ๑ 

จังหวัด จังหวัดละ ๓๐ คน นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการทดลองใชรูปแบบ 

โดยใชคาสถิติ t-test และสรุปผล  

ผลการวิจัยในประเด็นหลัก ๆ สรุปไดดังนี้คือ  

 ๑) สภาพท่ัวไปของท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุไมมีสวนใด สิ่งใด ท่ีจัดทาใหเหมาะสมกับการอยูอาศัย

ในวัยสูงอายุโดยเฉพาะ ท่ีอยูอาศัยมีความสะดวกสบายตามอัตภาพของผูอยูอาศัยในวัยแข็งแรง ผูสูงอายุสวน

ใหญอยูกับครอบครัว และหรือมีบุตรหลานท่ีคาดวาจะอยูอาศัยดวยไดในบั้นปลายชีวิต  

 ๒) ผูสูงอายุไมมีการเตรียมการเก่ียวกับท่ีพักอาศัย ขาดความรูความเขาใจในการจัดทาและตกแตง

บานเรือนใหเหมาะสมกับการอยูอาศัย เพ่ือใหชีวิตมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และยืดเวลาการพ่ึงพาหรือ

เปนภาระแกบุตรหลานออกไป ผูสูงอายุคิดวาเม่ือถึงวันชวยตนเองไมได ลูกหลานก็คงจะเลี้ยงดู ไมมีการมอง

การณไกลในเรื่องนี้ และไมมีความรูวารัฐมีการจัดบริการสวัสดิการใหแกผูสูงอายุในเรื่องนี้อยางใด  
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 ๓) ผูสูงอายุพอใจอยูอาศัยในท่ีสงบ ใกลชิดธรรมชาติ ในแวดวงความอบอุนของครอบครัว ญาติ

มิตร ลักษณะบานท่ีชอบคือ บานเดี่ยว มีขนาด และบริเวณบานพอสมควร ไมใหญโต เพียงมิใหคับแคบอึดอัด 

มีสิ่งของเครื่องใชท่ีอานวยความสะดวกในดานการดารงชีวิตประจาวันตามความจาเปน ตองการใหรัฐจัดบริการ

สวัสดิการหลากหลายในลักษณะท่ีชวยใหผูสูงอายุไดอยูกับครอบครัวยาวนานท่ีสุด และเปนภาระตอครอบครัว

นอยท่ีสุด สิ่งท่ีตองการใหรัฐจัดบริการใหคือ บริการดานการแพทย การใหคําปรึกษาหารือ เปนเพ่ือนชวยคิด 

สโมสร สถานดูแลผูสูงอายุกลางวัน อาหารปนโต และการซักรีดเสื้อผา และใหมีสวัสดิการเลี้ยงดูผูสูงอายุท่ี

เจ็บปวย ยากไร และขาดท่ีพ่ึง  

 ๔) ในดานสภาพแวดลอมหรือชุมชนไรท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุ แมจะมีสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกพอประมาณ แตยังขาดคุณภาพ และมีชองวางใหปรับปรุงไดอีก

มากกวาจะถึงขีด “ชุมชนท่ีมีสภาพแวดลอมดี” ซ่ึงจะทาใหผูคนทุกเพศวัย ไมเฉพาะแตผูสูงอายุไดอยูอาศัย

อยางมีความสุข ชุมชนท่ีผูสูงอายุตองการอยูอาศัยคือ ชุมชนท่ีมีบริการทําใหชีวิตสะดวกสบายข้ึน รวมถึงบริการ

ทางสังคม เชน การศึกษา อนามัย และการพักผอนหยอนใจ มีความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและภัยจาก

มนุษย  

 ในเรื่องท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอม ประเด็นท่ีผูสูงอายุสนใจอยากทราบมากท่ีสุดคือ บริการ

สวัสดิการดานท่ีอยูอาศัย และดานอ่ืนๆ ท่ีรัฐจัดใหผูสูงอายุ รองลงมาคือ เรื่องการจัดบานใหสะดวกสบาย 

ปลอดภัยแกการอยูอาศัย สาหรับสื่อหรือวิธีการท่ีตองการรับความรู ตองการรับจากโทรทัศนมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ วิทยุ การสัมมนากลุมระหวางผูสูงอายุเอง และการอบรมบรรยาย รูปแบบการนาเสนอตองการ

รายการแบบสัมภาษณ เลาเรื่อง หรือบรรยาย  

 ผลการวิจัยดังกลาวขางตน หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําไปใชเปนแนวทางการดําเนินงานเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในสังคมไทย ดวยการใหความรูแกผูสูงอายุและสังคม และการจัดบริการ

สวัสดิการท่ีกวางขวางครอบคลุมความตองการของผูสูงอายุทุกกลุม ตลอดไปถึงการทําเมืองและชุมชนใหนาอยู

มากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการวิจัยระยะท่ี ๒ มาจัดทําเปนรูปแบบการทดลองใหความรูแก

ผูสูงอายุในหัวขอท่ีผูสูงอายุอยากทราบ โดยใชวิธีฝกอบรมดวยวิทยากร ผลปรากฏวา หลังการทดลองผูสูงอายุมี

ความรูความเขาใจในเรื่องการจัดแตงบานใหอยูสบายปลอดจากอุบัติเหตุ และเรื่องบริการสวัสดิการท่ีรัฐจัด

ใหแกผูสูงอายุโดยมีความรูเพ่ิมข้ึนจากกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐  

 หรรษธน สีรวิสุทธิ์ และคณะ (๒๕๔๙) ไดทําการวิจัยเรื่อง การออกแบบครัวตัวอยางสําหรับคน

พิการท่ีใชรถเข็น มีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบครัวตัวอยางสําหรับคนพิการและผูสูงอายุท่ีใชรถเข็น ณ วิทยาลัย

ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยคัดเลือกจาก

สมาชิกชมรมผูพิการและนักศึกษาพิการในวิทยาลัยราชสุดาจานวน ๙ คน รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิง

คุณภาพ ทําการเก็บขอมูลโดยการสังเกตประกอบการสัมภาษณเดี่ยว สัมภาษณกลุม การทดสอบการใช

เฟอรนิเจอรครัวจําลองขนาด ๑:๑ เครื่องมือในการเก็บขอมูลประกอบดวยแบบสัมภาษณ ภาพประกอบแบบ
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สัมภาษณ และตัวอยางวัสดุ โดยเก็บขอมูลต้ังแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ผลการวิจัย

พบวา จากการทดสอบเฟอรนิเจอรครัวจําลองในการออกแบบครัวสาหรับคนพิการและผูสูงอายุท่ีใชรถเข็น 

ควรคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ คือ การเขาถึงพ้ืนท่ีใชงานสวนตางๆ ตําแหนงการจัดวางเครื่องเรือนท่ี

เหมาะสม การกําหนดระดับความสูง ความลึก ระยะเอ้ือมของเครื่องเรือนและอุปกรณครัว ตําแหนงติดราวจับ

ท่ีชวยในการพยุงตัว ตําแหนงติดตั้งแผงควบคุมไฟฟาในหองครัว ตลอดจนการเลือกใชวัสดุท่ีทนทานงายตอการ

บํารุงรักษา ขอเสนอแนะจากการวิจัย คือ แบบครัวท่ีไดจากการวิจัยนี้เปนการออกแบบครัวสาหรับคนพิการ

และผูสูงอายุท่ีใชรถเข็นในบริบทของคนไทย ไดมีการเปรียบเทียบขนาด ระยะสัดสวนเครื่องเรือนท่ีไดจากการ

วิจัยและการทบทวนวรรณกรรมของตางประเทศพบวามีความแตกตางกัน จึงควรมีการทําวิจัยหามาตรฐาน

ระยะ ขนาดสัดสวนเครื่องเรือนสําหรับคนพิการและผูสูงอายุท่ีใชรถเข็นสาหรับคนไทยเพ่ิมเติม และควรเพ่ิม

จานวนกลุมตัวอยางใหมีขนาดใหญกวานี้ เพ่ือประโยชนในการอางอิงตอไป  

 ไตรรัตน จารุทัศน และคณะ (๒๕๕๐) ไดทําโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตนแบบสภาพแวดลอม

ทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกสาหรับผูสูงอายุ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและพัฒนาตนแบบ

สภาพแวดลอมทางกายภาพ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุของสถานบริการ

สาธารณสุข เปาหมายหลักคือ ๑) เปนแนวทางในการออกแบบตนแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพและสิ่ง

อํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมสาหรับผูสูงอายุของสถานบริการสาธารณสุข และสามารถนําไปเปนแนวทางใน

การปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนๆ ได ๒) ไดแนวคิดพ้ืนฐานท่ีสามารถประยุกตใชในการออกแบบภาพ

แวดลอมท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุในอาคารประเภทอ่ืนๆ ผลการศึกษาสรุปไดวา จากพระราชบัญญัติผูสูงอายุ 

กําหนดใหผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุนในดานการอํานวยความสะดวกและ

ความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะหรือบริการสาธารณะอ่ืน โดยใหกระทรวง

สาธารณสุขดําเนินการเรื่องการบริการทางการแพทยและการสาธารณสุขท่ีจัดไวโดยใหความสะดวกและ

รวดเร็วแกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ จนกระท่ังกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหหนวยบริการในระดับ

โรงพยาบาลของรัฐใหบริการทางการแพทยและการสาธารณสุขโดยจัดใหมี “ชองทางเฉพาะ” สําหรับผูสูงอายุ

แยกจากผูรับผิดชอบท่ัวไปในแผนกผูปวยนอก และกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการแกผูสูงอายุ  

สําหรับรายละเอียดการออกแบบทางกายภาพและสิ่งอานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุทางกรมโยธาธิการได

ประกาศเปนกฎกระทรวง ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยกําหนดรายละเอียดการออกแบบทางกายภาพ

และสิ่งอํานวยความสะดวกดังกลาวไว ๘ หมวดท่ีเก่ียวของ คือ ปายแสดงสิ่งอานวยความสะดวก ทางลาดและ

ลิฟต บันได ท่ีจอดรถ ทางเขาอาคาร ทางเดินระหวางอาคารและทางเชื่อมระหวางอาคาร ประตู หองสวมและ

พ้ืนผิวตางสัมผัส โดยใชบังคับกับอาคาร ๒ ประเภท คือ อาคารโรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนยบริการ

สาธารณสุข สถานีอนามัย อาคารท่ีทําการราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา สถานีขนสงมวลชน ท่ีมีพ้ืนท่ีสวน

ใดของอาคารท่ีเปดใหบริการแกบุคคลท่ัวไปเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร และอาคารสํานักงาน โรงมหรสพ โรงแรม 

หอประชุม สนามกีฬา ศูนยการคา หางสรรพสินคาท่ีมีพ้ืนท่ีสวนใดของอาคารท่ีเปดใหบริการแกบุคคลท่ัวไป



๗๖ 
 
เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร โดยท่ีมีบทเฉพาะกาลไมบังคับใชกฎกระทรวงนี้กับอาคารท่ีมีอยูกอน ทําใหสถาน

บริการสาธารณสุข ท่ีมีอยูแลวไมอยูในกลุมตองปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพและสิ่งอานวยความ

สะดวกสาหรับผูสูงอายุ สถานบริการสาธารณสุขถือวาเปนทรัพยากรสุขภาพท่ีสําคัญในระบบโครงสรางระบบ

บริการสุขภาพ ถานับเฉพาะโรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข สถานีอนามัยท่ีเขาขายบังคับ

ใชกฎกระทรวงดังกลาว จะมีจานวน ๑๐,๔๕๖ แหง กระจายอยูท่ัวประเทศ  

 ไตรรัตน จารุทัศน และคณะ (๒๕๕๑) ไดทําโครงการสํารวจอาคาร สถานท่ีสาธารณะท่ีเปนมิตร

สําหรับผูสูงอายุ ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ซ่ึงไดลงพ้ืนท่ีสํารวจตัวอยางอาคารท้ังภายในและภายนอกในเขต

กรุงเทพชั้นใน กรุงเทพชั้นกลาง และกรุงเทพชั้นนอก ไดแก จตุจักร ราชเทวี บางแค และลาดกระบัง โดยแบง

ออกเปนอาคารราชการ ๑๘ แหง สานักงานเขต ๔ แหง สถานีตํารวจ นครบาล ๔ แหง ท่ีทําการไปรษณีย ๓ 

แหง สวนสาธารณะ ๒ แหง ศาล ๑ แหง สถานีอนามัยและโรงพยาบาลของรัฐ ๔ แหง อาคารเอกชน ๔ แหง 

โรงพยาบาลเอกชน ๑ แหง หางสรรพสินคา ๖ แหง ตลาดสด ๔ แหง อาคารขนสงมวลชน ๖ แหง (BTS และ 

MRT) และสุดทายคือ วัด ๒ แหง โดยสิ่งอํานวยความสะดวกภายนอกท่ีคณะผูวิจัยไดทาการสํารวจมีตั้งแตท่ี

จอดรถ ทางลาด ราวจับ บันได ปายสัญลักษณ ทางเดินทางเชื่อม และประตู ผลจากการสํารวจพบวา ระบบ

ขนสงมวลชนสาธารณะ (BTS และ MRT) ผานเกณฑท่ีกําหนดไวมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง ขณะท่ีท่ีทําการ

ไปรษณียและตลาดสด ไมผานเกณฑกฎหมายกําหนดไวเลยแมแตขอเดียว สําหรับปญหาท่ีทาใหอาคาร สถานท่ี

ตางๆ ไมผานเกณฑมาตรฐานนั้น เชน การไมกําหนดจุดจอดรถสาหรับคนชราหรือคนพิการ ในอาคารสถานท่ี

ใหเหมาะสมตามท่ีกฎหมายกําหนด การขาดปาย/สัญลักษณสาหรับผูสูงอายุในตําแหนงท่ีเหมาะสม ตําแหนงท่ี

ติดตั้งปายไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน หรือไมมีแสงไฟสองท้ังกลางวันและกลางคืน ประตูอาคารเปดปดได

ยากและมีขนาดไมกวางพอ เปนตน ขณะท่ีการสํารวจสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารนั้น คณะผูวิจัยไดสํารวจ

สิ่งอานวยความสะดวกตางๆ เชน ทางลาด ราวจับ บันได ปายสัญลักษณ ประตู ลิฟต หองสวม และอางลางมือ 

พบวา ในหางสรรพสินคา สถานีอนามัย และโรงพยาบาลของรัฐมีความพรอมในสิ่งอํานวยความสะดวกเหลานี้

เปนอันดับแรกๆ ในกลุมสถานท่ีท่ีทาการสํารวจ สวนสถานท่ีท่ีไมมีความพรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ไดแก สวนสาธารณะ และตลาดสด  

 วิฑูรย เหลียวรุงเรือง และคณะ (๒๕๕๒) ไดทําการสํารวจขอมูลพ้ืนท่ีในชุมชนเพ่ือเตรียมการจัด

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม สิ่งอํานวยความสะดวก ปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ (เทศบาลตําบลแมเหียะ) พบวา 

พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลแมเหียะเปนพ้ืนท่ีชานเมืองเชียงใหม มีผลกระทบโดยตรงกับการอยูอาศัยของประชากร

ผูสูงอายุซ่ึงมาจากพ้ืนฐานเปนเกษตรกรและรับจาง กลุมตัวอยางไดจากหมูท่ี ๔ บานทาขาม เก็บขอมูลโดยใช

แบบสอบถามและขอมูลเชิงประจักษรวมท้ังวิธีการระดมความคิดเห็นของผูสูงอายุในชุมชน การสํารวจพบวา

ผูสูงอายุสวนใหญมีปญหาเรื่องสุขภาพแตสามารถชวยเหลือตัวเองไดในยามปกติแมจะมีปญหาเกิดในรางกาย 

ผูสูงอายุเหลานี้อาศัยอยูในบานของตนเองถึงรอยละ ๙๗.๕ มีการดํารงชีวิตแบบพอดีดวยความมัธยัสถ 

อุบัติเหตุสวนใหญจะเกิดข้ึนในท่ีอยูอาศัยในบานของตนเอง หองนา/หองอาบนา ชานบาน/ระเบียงบาน 
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อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนนอกท่ีอยูอาศัยเกิดข้ึนท่ีบริเวณถนนทางสัญจรและทางเดินเขาบาน บานไดรับการจัด

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมบางตามความเหมาะสมและฐานะ ในดานพ้ืนท่ีสาธารณะและชุมชน ผูสูงวัยสวน

ใหญจะยังพึงพอใจและมีความสุขความรักถ่ินอาศัยและตองการอยูในชุมชนดั้งเดิมของตนในการอยูใน

สิ่งแวดลอมท่ีคุนเคย แมวาในกายภาพของพ้ืนท่ีชุมชนจะมีปญหาเรื่องการขยายตัวดานการอยูอาศัยแบบเมือง 

การจราจรท่ีคับค่ังและอันตรายตอการเดินทางของผูสูงอายุ สภาพแวดลอมตางๆ ยังขาดการดูแลความ

เหมาะสม สะดวก ปลอดภัยอีกจานวนมาก ดังนั้นจึงควรจัดแนวทางการสงเสริมใหมีการจัดสภาพแวดลอมท่ี

เหมาะสม สิ่งอํานวยความสะดวก ปลอดภัยสาหรับผูสูงอายุของเทศบาลตําบลแมเหียะ ดานการออกแบบ

ชุมชนเมือง การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม การออกแบบสถาปตยกรรม การออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 

และการออกแบบผลิตภัณฑและสิ่งอานวยความสะดวก ซ่ึงเปนระดับการดูแลผูสูงอายุปจเจกชน ผูท่ีมีบทบาท

สําคัญไดแก สมาชิกในครอบครัวผูสูงอายุ คนในชุมชน องคกรในชุมชน จะเปนผลใหการดําเนินงานของ

โครงการเพ่ือปรับปรุงดานคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใหลุลวงตอไป  

 วิฑูรย เหลียวรุงเรือง และคณะ (๒๕๕๒) ไดทําการสํารวจขอมูลเทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา 

เพ่ือเตรียมการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม สิ่งอํานวยความสะดวก ปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ โดยพบวา พ้ืนท่ี

เทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมเปนตัวแทนพ้ืนท่ีชนบทจังหวัดเชียงใหม พ้ืนท่ี

สวนใหญยังเปนเกษตรกรรมประชากรผูสูงอายุมาจากพ้ืนฐานเปนเกษตรกร กลุมตัวอยางมาจากหมูท่ี ๒, ๗, ๘, 

๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๔ ซ่ึงมีองคประกอบชุมชนท่ีครบถวนและเปนสังคมผูสูงอายุ เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม

และขอมูลเชิงประจักษรวมท้ังวิธีการระดมความคิดเห็นของผูสูงอายุในชุมชน การสํารวจพบวาผูสูงอายุสวน

ใหญมีปญหาเรื่องสุขภาพแตสามารถชวยเหลือตัวเองไดในยามปกติแมจะมีปญหาเกิดในรางกาย ผูสูงอายุ

เหลานี้อาศัยอยูในบานของตนเองถึงรอยละ ๙๘.๑ มีการดํารงชีวิตแบบพอดีดวยความมัธยัสถ บานผูสูงอายุมี

ลักษณะเปนบานไมยกพ้ืนมีอายุการใชงานมานาน จําเปนตองไดรับการปรับปรุง เนื่องจากอุบัติเหตุสวนใหญจะ

เกิดข้ึนในท่ีอยูอาศัยในบานของตนเอง โดยเฉพาะบริเวณหองนา/หองอาบนา ชานบาน/ระเบียงบาน อุบัติเหตุ

ท่ีเกิดข้ึนนอกท่ีอยูอาศัยเกิดข้ึนท่ีบริเวณทางเดินเขาบานและถนนทางสัญจร ในดานพ้ืนท่ีสาธารณะและชุมชน 

ผูสูงวัยสวนใหญยังพึงพอใจและมีความสุขมีความรักถ่ินอาศัยและตองการอยูในชุมชนดั้งเดิมของตนในการอยู

ในสิ่งแวดลอมท่ีคุนเคยและไมมีปญหาทางดานกายภาพของพ้ืนท่ีชุมชน เพราะกิจกรรมท่ัวไปจะอยูในท่ีอยู

อาศัยของตนและวัดใกลบาน แตพบวายังมีความตองการการดูแลดานสภาพแวดลอมตางๆใหเหมาะสม สะดวก 

ปลอดภัยอีกจํานวนมากดังนั้น จึงควรจัดแนวทางการสงเสริมใหมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม สิ่งอํานวย

ความสะดวกปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุของเทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา ดานการออกแบบชุมชนเมือง การ

ออกแบบภูมิสถาปตยกรรม การออกแบบสถาปตยกรรม การออกแบบสถาปตยกรรมภายใน และการออกแบบ

ผลิตภัณฑและสิ่งอานวยความสะดวก ซ่ึงเปน ระดับการดูแลผูสูงอายุปจเจกชน โดยผูท่ีมีบทบาทสําคัญไดแก 

สมาชิกในครอบครัวผูสูงอายุ คนในชุมชน องคกรในชุมชน และจะเปนผลใหการดําเนินงานของโครงการเพ่ือ

ปรับปรุงดานคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใหลุลวงตอไป 
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๒.๒๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ศึกษาสภาพท่ีอยูอาศัย 

สภาพชีวิตความเปนอยู 

และปญหาการใชท่ีอยู

อาศัยของผูสูงอายุในพ้ืนที

เปาหมาย 

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

สภาพท่ีอยูอาศัยท่ีมีความ

เหมาะสมและปลอดภัยเพ่ือ

การสงเสริมคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ 

ปรับปรุงและพัฒนา

สภาพท่ีอยูอาศัยท่ีมี

ความเหมาะสมและ

ปลอดภัยเพ่ือการ

สงเสริมคุณภาพชีวิต

ผูสูงอาย ุ(ในพ้ืนท่ี

เป้าหมาย) 

นําเสนอตนแบบสภาพ

ท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสม

ตอการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตสําหรับผูสูงอายุ 
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บทท่ี ๓ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) โดย

ใชวิธีการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) ศึกษาสภาพและปญหาการใช

สอยพ้ืนท่ีในท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเปาหมาย ๒) ปรับปรุงสภาพท่ีอยูอาศัยใหมีสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม

และปลอดภัยเพ่ือการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ๓) นําเสนอตนแบบสภาพท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสมตอการ

สงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ โดยเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยจากชุมชนตําบลหนองสะเดา และชุมชนตําบล

ดอนไร อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีวิธีการวิจัยดังนี้ โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยแบงการดําเนินการวิจัยเปน 

๓ ข้ันตอนใหญ  คือ 

 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) โดย

ใชวิธีการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) ดวยการใชวิธีเชิงปริมาณขยายผลเชิงคุณภาพ 

(Quantitative Method to Extend Qualitative Result) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ประกอบดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ดวยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ท้ังนี้มีการใชแนวคิดวิทยาการผูสูงอายุดานการศึกษา และการ

เรียนรูจากประสบการณ และแนวคิดทางพระพุทธศาสนาบูรณาการเพ่ือพัฒนากระบวนการเสริมสรางพฤฒิ

พลงัผูสูงอายุโดยในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยแบงการวิจัยเปน ๓ ข้ันตอนดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี ๑  ศึกษาสภาพและปญหาการใชสอยพ้ืนท่ีในท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเปาหมาย  

 (๑) วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และ

ศึกษาผานการสนทนาพูดคุยในพ้ืนท่ีกับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จากนั้นจึงนําขอมูลท่ีไดมาสราง

แบบสอบถาม และแนวทางในการสัมภาษณ และนําแบบสอบถามไปใชเพ่ือทําการวิจัยเชิงปริมาณ  

(๒) วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)การออกแบบสอบถามเพ่ือสํารวจระดับของสุข

ภาวะองครวมแนวพุทธ โดยการใชแบบวัดสุขภาวะองครวมแนวพุทธ จํานวน ๒๐ ขอ แตละขอมี Scale ให

เลือกตอบ ๕ ระดับ คือ จากเห็นดวยมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด แจกแบบสอบถามโดยการสุม

อยางงาย (Random Sampling) เม่ือไดขอมูลจากแบบสอบถามแลว จึงนํามาวิเคราะหดวยสถิติพ้ืนฐาน  

ข้ันตอนท่ี ๒ การปรับปรุงสภาพท่ีอยูอาศัยใหมีสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมและปลอดภัยเพ่ือการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ  



๘๐ 
 

การศึกษาขอมูลเพ่ือนํามาใชในการพัฒนาและปรับสภาพท่ีอยูอาศัยท่ีมีความเหมาะสมและ

ปลอดภัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ซ่ึงข้ันตอนนี้ประกอบไปดวยการศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลจาก

หนังสือ เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ การปฏิบัติจริง การศึกษาวิเคราะห การเตรียมความพรอมในการพัฒนา

พัฒนาและปรับสภาพท่ีอยูอาศัยท่ีมีความเหมาะสมและปลอดภัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ รวมท้ัง

ขอมูลจากการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณผูสูงอายุ 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) สวน

การวัดผลเปนการศึกษาแบบก่ึงทดลอง วัดผลลัพธกอนและหลังทําการปรับสภาพบาน (pre-test & post-test 

quasi-experimental study with comparison group) กลุมตัวอยางคือ ผูอายุท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ี

ผูวิจัยตั้งไว ไมจํากัดชวงอายุ โดยมีเกณฑคัดเขา (inclusion criteria) คือ (๑) มีความพิการดานการเดิน โดย

พอจะเดินได แตตองใชอุปกรณชวย หรือตองใหญาติชวย (๒) ชวยเหลือตัวเองไดบาง หรือตองใหญาติชวย (๓) 

ไมมีความผิดปกติทางสติปญญา และสามารถสื่อสารกับผูวิจัยได และ (๔) ครอบครัวไมขัดของ หากตองมีการ

ปรับสภาพบาน และตองมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินของตนเอง ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางในเขตพ้ืนท่ีอําเภอดาน

ชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ทําการเก็บขอมูลระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑ ทําการวิเคราะหตนทุนใน

มุมมองของผูใหบริการ (provider perspective) เฉพาะตนทุนดําเนินการทางตรงสําหรับใหบริการปรับสภาพ

บาน ในระยะเวลา ๑ ป ผลลัพธการปรับสภาพบานพิจารณาจากคุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยาง ประเมินผลโดย

ใชแบบประเมิน EQ-5D-5L ฉบับภาษาไทยท่ีพัฒนามาจากตนฉบับของ EuroQol Group๖๘ โดยโครงการ

ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ (HITAP) ประกอบดวยคําถามสุขภาพ ๕ ขอ หรือ ๕ มิติ ในเรื่อง

การเคลื่อนไหว การดูแลตัวเอง กิจกรรมท่ีทําประจํา อาการเจ็บปวด และความวิตกกังวล คําถามในแตละขอ

จะมีคําตอบใหเลือก ๕ ระดับ เรียงตามความรุนแรง ตั้งแต ๐-ไมมีปญหา ๑- มีปญหาเล็กนอย ๒-มีปญหาปาน

กลาง ๓-มีปญหามาก และ ๔-มีปญหามากท่ีสุด คะแนนท่ีไดจะนําไปคํานวณคาอรรถประโยชน ประเมินผล

กอนและหลังใหบริการปรับสภาพบาน และคํานวณคาอรรถประโยชน (utility) ซ่ึงมีคาระหวาง ๐-๑ โดย

คํานวณจากสัมประสิทธิ์ท่ีพัฒนาโดย Pattanaphesaj and Thavorncharoensap๖๙  

ข้ันตอนท่ี ๓  นําเสนอตนแบบการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และจาก

การลงสัมภาษณผูสูงอายุในพ้ืนท่ี โดยทําการคัดเลือกบานผูสูงอายุเขารวมโครงการตามเกณฑในการคัดเลือก  

และสมัครใจเขารวมโครงการ จํานวน ๓ กรณี ทําการปรับปรุงท่ีอยูอาศัยตามแนวคิดสิ่งแวดลอมเพ่ือการ

เยียวยา 

 

 

 

 ๖๘ EuroQol Group. EQ-5Q-5L (online)  

 ๖๙ Pattanaphesaj and Thavorncharoensap 

                                                 



๘๑ 
 

ข้ันตอนการวิจัย      วิธีดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๓.๑   การพัฒนาและปรับสภาพท่ีอยูอาศัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  

                      ตามกระบวนการวิจัย 

 

 

 

 

ข้ันตอนท่ี ๑ 

วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี 

เอกสารท่ีเก่ียวของ และ

สภาพปญหาผูสูงอายุใน

ชุมชน 
 

ข้ันตอนท่ี ๒ 

ออกแบบการพัฒนาและ

ปรับสภาพท่ีอยูอาศัย

ผูสูงอาย ุ
 

ข้ันตอนท่ี ๓ 

ลงมือปรับสภาพท่ีอยู

อาศัยของสูงอายุตามการ

ประเมิน 

ข้ันตอนท่ี ๔ 

การประเมินผล และ

นําเสนอตนแบบการปรับ

สภาพท่ีอยูอาศัยเพ่ือ

สงเสริมคณุภาพชีวิต

ผูสูงอาย ุ

-ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและตรวจสอบ

ยืนยันขอมูลสังเคราะหจากผูเช่ียวชาญ 

-ศึกษาวิเคราะห สภาพชีวิตความเปนอยู 

ศึกษาสภาพที่อยูอาศัย และปญหาการใช

สอยพ้ืนที่ที่อยูอาศัยของผูสูงอายุ ต.หนอง

    

 

 

สรางเกณฑใน

การคัดผูสูงอายุ

เขารวมโครงการ

ปรับสภาพบาน 
 

สรางเกณฑในการซอมแซม

หรือปรับปรุงสภาพท่ีอยูอาศัย 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

แบบวัดสุขภาวะองครวม  
 

ลงสํารวจพ้ืนท่ี เพ่ือจัดเตรียมวัสดอุุปกรณ 

เตรียมความพรอมทีมจิตอาสาในพ้ืนท่ี 

ทําการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุ 

ขอมูลกอน

ปรับสภาพ

บาน 

สภาพสังคม 

เศรษฐกิจ และ

การอยูอาศัย

ของผูสูงอาย ุ

ลักษณะชุมชน 

และการมีสวน

รวมของชุมชน 

ตนแบบการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยเพ่ือสงเสรมิ

คุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ
 

ผลการ

ดําเนินงานในการ

ปรับปรุงซอม

บานผูสูงอาย ุ



๘๒ 
 
๓.๒ ประชากร และกลุมตัวอยาง 

 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในแตละข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

 ข้ันตอนท่ี ๑ การศึกษาสภาพชีวิตความเปนอยู สภาพท่ีอยูอาศัย และปญหาการใชท่ีอยูอาศัยของ

ผูสูงอายุ ในพ้ืนท่ีตําบลหนองสะเดา และตําบลดอนไร อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เชิงคุณภาพ ดวย

การศึกษาจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และศึกษาผานการสนทนาพูดคุยในพ้ืนท่ีกับผูให

ขอมูลสําคัญ (Key Informants)  

   ประชากร คือ ผูสูงอายุท่ีผูวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงไปท่ีผูสูงอายุท่ีอาศัย

ในเขต อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีมีชวงอายุตั้งแต ๕๕-๗๕ ป โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีผูวิจัย

กําหนดไวดังนี้ 

 เกณฑในการคัดเลือกบานเพ่ือปรับสภาพบานผูสูงอายุ  

๑. ตองเปนผูสูงอายุ ท่ีอาศัยอยูในเขต อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีมีชวงอายุตั้งแต ๕๕-

๗๕ ป ท่ี มีสุขภาพดี ไมถึงขนาดนอนติดเตียง เพ่ือใหเขาสามารถใชประโยชนจากการปรับ

สภาพบานได  

๒. ตองมีฐานะยากจน ไมสามารถปรับปรุงสภาพบานดวยตัวเอง  

๓. ตองมีพฤติกรรมดีผานการคัดเลือกของชุมชนรวมกัน  

๔. ผูสูงอายุตองใชเอง ไมใชทําใหญาติหรือบุคคลอ่ืนมาใช 

๕. มีความยินดีในการปรับสภาพบาน 

 จํานวนบานผูสูงอายุในการปรับสภาพบาน หลังจากท่ีไดมีการระดมความคิดในการคัดเลือกบานท่ีเปน

บานตัวอยางในการปรับสภาพบาน จํานวน ๓ หลัง 

 สนทนากลุมกับผูใหขอมูลสําคัญท้ังผูสูงอายุและผูท่ีเก่ียวของ จํานวน ๕ คน โดยเลือกแบบจําเพาะ

เจาะจง โดยในเบื้องตนมีบานผูสูงอายุไดรับการคัดเลือกจากพ้ืนท่ี จํานวน ๘ หลัง แตเม่ือนํามาพิจารณาเพ่ือให

เขาเกณฑ พบวามีจํานวน ๓ หลังท่ีเขาเกณฑในการเลือกของทีมวิจัย  

 ซ่ึงจากขอมูลเบื้องตนท่ีไดพบวา รูปแบบและสภาพแวดลอมบานผูสูงอายุท้ัง ๘ หลังมีความ

แตกตางกันไมมากนัก จึงไมจําเปนตองกําหนดกลุมตัวอยางกระจายตามพ้ืนท่ี แตควรมุงประเด็นไปท่ีลักษณะ

บานตามลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลตอการใชพ้ืนท่ี และสุขภาวะของผูสูงอายุ ซ่ึงสามารถแบงไดเปน ๒ 

ลักษณะคือ บานชั้นเดียว และบานใตถุนสูง 

 

๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุ ในกระบวนการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดใช

เครื่องมือในการสํารวจ และนําขอมูลมาสรางแนวทางการแกไขและปฏิบัติโดยเครื่องมือการวิจัยในการสํารวจ

ขอมูล  



๘๓ 
 
 ๑) แบบสํารวจกายภาพท่ีอยูอาศัยและบริเวณ (01) 

 ๒) แบบสัมภาษณก่ึงมีโครงสราง (Semi-Structured Interview) เพ่ือสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

Interviews) เครื่องมือในการเก็บขอมูลไดผานการทดลองลงพ้ืนเก็บขอมูลเบื้องตน (Pilot Test) และทําการ

แกไขเครื่องมือเก็บขอมูลใหเหมาะสมกอนนําไปใชเก็บขอมูลภาคสนามจริง  

 ๓) แบบวัดคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตามแนวพุทธจิตวิทยา  

 ๔) แบบสัมภาษณติดตามผลการปรับปรุงท่ีอยูอาศัยท่ีแลวเสร็จในการปรับปรุงท่ีอยูอาศัยผูสูงอายุ 

ไดแก (02) 

 ท้ังนี้การเก็บขอมูลเพ่ือทราบสภาพปญหาปจจุบัน ปญหาการใชงาน รวมถึงปญหาและอุปสรรคใน

การดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีศึกษาโดยการศึกษาขอมูลปฐมภูมินี้จะแบงการเก็บขอมูลเปน ๓ สวนหลัก โดยแยก

วิธีการเก็บขอมูลดังนี้ 

 ๑. การสังเกตเปนการเก็บขอมูลสภาพการใชงาน สภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีท่ีศึกษา และพฤติกรรม

การใชงานของกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีศึกษา เพ่ือนําผลไปวิเคราะหถึงผูใชงาน และพฤติกรรมการใชงานในพ้ืนท่ี

ตางๆ   

 ๒. การสํารวจ เปนการสํารวจสภาพปจจุบันของพ้ืนท่ีศึกษา เพ่ือศึกษาสภาพทางกายภาพปจจุบัน 

เพ่ือเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทางกายภาพ และสภาพพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตอการใชงานของผูสูงอายุใน

พ้ืนท่ี โดยแบงออกเปน ๒ สวน คือ วิธีการสํารวจภาคสนาม และสังเกต วิธีการสํารวจความคิดเห็นและ

พฤติกรรมของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๒.๑ การสํารวจลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีศึกษา โดยใชกลองถายรูปแบบ

สํารวจ และแผนท่ี โดยประกอบดวยขอมูล ๓ สวน 

 (๑) ลักษณะท่ีอยูอาศัย 

 (๒) ขนาดและการใชพ้ืนท่ีใชสอย 

 (๓) กิจวัตรประจําวัน ๒๔ ชั่วโมง 

 ๓. แบบสัมภาษณ โดยผูวิจัยจะทําการสัมภาษณเชิงลึกกับเจาของบานท่ีเปนผูสูงอายุ ผูนํา และ

บุคคลท่ีเก่ียวของในสวนงานของผูสูงอายุ รวมท้ังในการสัมภาษณกับเจาหนาท่ีองคการปกครองสวนทองถ่ิน 

รพ.สต. และนักกายภาพบําบัดชุมชน โดยแบบสอบถามเปนเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ขอมูล 

๔ สวน  

 แบบสอบถามสวนท่ี ๑ : ศึกษาขอมูลลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง มีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึง

ลักษณะพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพเดิม และโรค

ประจําตัว  

 แบบสอบถามสวนท่ี ๒ : ขอมูลดานเศรษฐกิจ ไดแก อาชีพ รายได คาใชจาย ภาระหนี้สิน และการ

วางแผนเพ่ือปรับปรุงท่ีอยูอาศัย 
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 แบบสอบถามสวนท่ี ๓ : ขอมูลดานสังคม ไดแก การทํากิจกรรมตางๆ ในท่ีอยูอาศัย ความสัมพันธ

ในครอบครัว  และความสัมพันธกับเพ่ือนบาน 

 แบบสอบถามสวนท่ี ๔ : ขอมูลดานกายภาพ ไดแก ปญหาดานท่ีอยูอาศัย ความตองการในการ

ปรับปรุงท่ีอยูอาศัย พ้ืนท่ีท่ีเคยประสบอุบัติเหตุ 

 การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล ในการเก็บขอมูลโดยการใชแบบสํารวจ และสังเกต 

แบบสัมภาษณ จะทําการทดลองเก็บขอมูล (pre-test) เพ่ือทดสอบขอมูลท่ีไดใหสอดคลองตามวัตถุประสงค

การวิจัย 

 ๔ แบบสอบถามสุขภาวะองครวมแนวพุทธ 

 แบบสอบถามสุขภาวะองครวมแนวพุทธของผูสูงอายุ เพ่ือสํารวจสุขภาวะองครวมของผูสูงอายุ 

ประกอบดวยโครงสราง ๒ ตอน ไดแก 

 ตอนท่ี ๑ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ โรค

ประจําตัว ซ่ึงเปนแบบสอบถามเลือกตอบ  

 ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามสุขภาวะองครวมแนวพุทธของผูสูงอายุ เปนแบบสอบถามใหผูตอบประเมิน

ตนเอง มีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ๕ ระดับ ประกอบดวยขอคําถาม ๒๐ ขอ ใชวัด

สุขภาวะองครวมแนวพุทธของผูสูงอายุ ๔ องคประกอบหลักไดแก 

(๑) ดานการพัฒนากาย  

(๒) ดานการพัฒนาสังคม 

(๓) ดานการพัฒนาจิต 

(๔) ดานการพัฒนาปญญา 

การตอบแบบสอบถามแตละขอใหผูตอบไดสํารวจและประเมินตนเองในแตละขอความวา ตรงกับ

ความจริงของผูตอบมากนอยเพียงใด การใหคะแนนดังนี้ 

๕ หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด 

๔ หมายถึง เห็นดวยมาก 

๓ หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 

๒ หมายถึง เห็นดวยนอย 

๑ หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

เกณฑการใหคะแนนรายขอ 

การคิดคะแนนท่ีไดจากแบบสอบถาม ดวยการหาคาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดจะเปนคาเฉลี่ยอยูระหวาง 

๑.๐๐-๕.๐๐ สําหรับการแปลผล ผูวิจัยใชเกณฑในการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย  ความหมาย 

๔.๐๑-๕.๐๐  หมายถึง มีสุขภาวะองครวมแนวพุทธอยูในระดับสูงมาก 
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๓.๐๑-๔.๐๐  หมายถึง มีสุขภาวะองครวมแนวพุทธอยูในระดับสูง 

๒.๐๑-๓.๐๐   หมายถึง มีสุขภาวะองครวมแนวพุทธอยูในระดับปานกลาง 

๑.๐๐-๒.๐๐  หมายถึง หมายถึง มีสุขภาวะองครวมแนวพุทธอยูในระดับต่ํา 

การคิดคะแนนท่ีไดจากแบบสอบถาม ดวยการหาคาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดจะเปนคาเฉลี่ยอยูระหวาง 

๑๐.๐๐-๕๐.๐๐ สําหรับการแปลผล ผูวิจัยใชเกณฑในการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม

ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย  ความหมาย 

๔๐.๐๑-๕๐.๐๐  หมายถึง มีสุขภาวะองครวมแนวพุทธอยูในระดับสูงมาก 

๓๐.๐๑-๔๐.๐๐  หมายถึง มีสุขภาวะองครวมแนวพุทธอยูในระดับสูง 

๒๐.๐๑-๓๐.๐๐   หมายถึง มีสุขภาวะองครวมแนวพุทธอยูในระดับปานกลาง 

๑๐.๐๐-๒๐.๐๐  หมายถึง หมายถึง มีสุขภาวะองครวมแนวพุทธอยูในระดับต่ํา 

การบอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธ จะใชตัวเลขของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ หากคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาใกล -๑ หรือ ๑ แสดงถึงการมีความสัมพันธกันในระดับสูง หากมีคาเขาใกล ๐ 

แสดงถึงการมีความสัมพันธกันในระดับนอย หรือไมมีเลย สําหรับการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

โดยท่ัวไปอาจใชเกณฑ69

๗๐ ดังนี้ 

ขนาดความสัมพันธ (r)             ความหมาย 

๐.๐๐-๐.๒๙    มีความสัมพันธกันต่ํามาก 

๐.๓๐-๐.๔๙   มีความสัมพันธกันต่ํา 

๐.๕๐-๐.๖๙   มีความสัมพันธกันปานกลาง 

๐.๗๐-๐.๘๙   มีความสัมพันธกันสูง 

๐.๙๐-๑.๐๐   มีความสัมพันธกันสูงมาก 

การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

๑. หาความเท่ียงตรง (Validity) ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ โดยการนําแบบสอบถามท่ีสราง

เสร็จเรียบรอย นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญท้ัง ๕ ทาน นํามาหาคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลอง (Index of Item-

Objective Congruence : IOC) ซ่ึงจะตองมีคาตั้งแต .๐๕ ข้ึนไป แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตาม

เกณฑดังนี้ 

+๑  หมายถึง ขอคําถามมีความสอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 

๗๐ Hinkle : Wiersma and Jurs, 2003 : 109 อางใน อวยพร เรื่องตระกูล, สถิติประยุกตทางพฤติกรรมศาสตร, 

พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตรและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), 

หนา ๒๑๘.  
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๐  หมายถึง  ไมแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 

-๑  หมายถึง  ขอคําถามไมมีความสอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 

๒. นําเครื่องมือท่ีตรวจสอบแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางท่ี

ทําการทดลอง จํานวน ๓๐ ชุด เพ่ือหาความเท่ียง (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha 

Coefficients) ตามวิธีของ Cronbach โดยคาแอลฟาท้ังฉบับตองมีคามากกวา .๘๐ หากขอใดไมอยูในเกณฑ 

พิจารณาปรับปรุงขอคําถามใหมใหมีความเปนปรนัย และการใชภาษาใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

๓. นําเครื่องมือท่ีไดจัดพิมพเปนฉบับสมบูรณ เพ่ือใชในการวิจัยตอไป 

 

 ข้ันตอนท่ี ๒ เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการดังนี้ 

  ๒.๑ แบบบันทึกข้ันตอนในการทํางานแตละข้ัน และการเก็บขอมูลระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานของการบริการปรับสภาพบาน 

  ๒.๒ แบบบันทึกผลลัพธดานสมรรถนะ (ICF) ท่ีเปลี่ยนแปลงจากการปรับสภาพบาน  ท้ังหมด 

๓ ครั้ง คือ (๑) กอนการปรับสภาพบาน (๒) หลังปรับสภาพบานทันที และ (๓) หลังปรับสภาพบานไปแลว ๑ 

เดือน  

  ๒.๓ แบบบันทึกผลลัพธดานคุณภาพชีวิตโดยใช EQ-5D-5L ฉบับภาษาไทย แบบประเมิน

ความพึงพอใจตอการรับสภาพบานมีท้ังหมด ๙ ดาน แตละดานมีคะแนน ๐-๕ ไดแก (๑) ความพึงพอใจตอ

ความสามารถเคลื่อนไหวภายในบานไดสะดวกมากข้ึน (mobility) (๒) ความพึงพอใจตอความสามารถในการ

ดูแลสุขอนามัยของตนเองไดมากข้ึน (sanitation) (๓) ความพึงพอใจในความปลอดภัย (security) (๔) ความ

พึงพอใจตอการทําใหหกลมนอยลง (fall reduction) (๕) ความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (qualitynof 

life) (๖) ความพึงพอใจจากความภูมิใจในตนเองท่ีสามารถดูแลตนเองได (self-proud) (๗) ความพึงพอใจตอ

การชวยลดภาระของผูดูแลได (care-taker barrier reduction) (๘) ความพึงพอใจตอการทําใหผูดูแลมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (care-taker QoL) และ (๙) ความพึงพอใจภาพรวมท้ังหมด 

 

 

๓.๔ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และนําขอมูลเหลานี้มาใชอยางเชื่อมโยง

และตอเนื่องตามระยะของการวิจัย โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี ๑ การศึกษาสภาพชีวิตความเปนอยู สภาพท่ีอยูอาศัย และปญหาการใชท่ีอยูอาศัยของ

ผูสูงอายุ อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 



๘๗ 
 

๑. ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากผูสูงอายุในชุมชน และทําการติดตอ รพ.สต. และ

โรงพยาบาลสามชุก เพ่ือขอสัมภาษณและเก็บขอมูลพ้ืนท่ี และเพ่ือเปนการพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง จากนั้น

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

๒. ทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ พูดคุยกับผูมีสวนเก่ียวของในพ้ืนท่ี โดยการเก็บรวบรวมขอมูล/

การปรับสภาพบาน ผูวิจัยทํา ๕ ข้ันตอนดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี ๑ เก็บขอมูลบานผูสูงอายุท่ีไดรับการคัดเลือก ข้ันตอนการเก็บขอมูลประกอบดวยการสง

เกณฑการคัดผูสูงอายุ เขารวมโครงการ ( inclusion criteria) ไปให กับเจาหนา ท่ี รพ.สต. หรือ นัก

กายภาพบําบัดชุมชน โรงพยาบาลสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ติดตอนัดหมายเวลาท่ีจะลงพ้ืนท่ี เพ่ือให

ผูรับผิดชอบไดนัดหมายผูสูงอายุ รวมท้ังนัดผูมีสวนเก่ียวของจากองคกรปกครองทองถ่ิน และจากชุมชนเขารวม

เรียนรูดวย  หลังจากเก็บขอมูลแลว จะมีการประชุมรวมกันระหวางผูสูงอายุและครอบครัว ผูแทนองคการ

บริหารสวนทองถ่ิน ชางอาสาสมัครประจําหมูบาน (อสม.) ท่ีมารวมลงพ้ืนท่ี และนําเสนอการปรับสภาพบาน ท่ี

เหมาะสมใหกับผูสูงอายุและครอบครัว เพ่ือสอบถามความเห็นวาเหมาะสมหรือไม และมีสิ่งใดจะเสนอแนะ

เพ่ิมเติม เพ่ือใหบานท่ีปรับปรุงแลวเหมาะสมกับผูท่ีจะอยูอาศัยมากท่ีสุด ในชวงเวลานี้หากพ้ืนท่ีใดมีชางมาลง

พ้ืนท่ีดวยก็จะไดปรึกษาหารือกับสถาปนิกในการกอสรางวาควรจะตองใหความสําคัญกับสวนใดเปนพิเศษและ

ผูนําชุมชนหรือเจาหนาท่ีจากองคกรปกครองทองถ่ินจะไดรวมพิจารณาหางบประมาณมาเพ่ิมเติม หรือจัดหา

วัสดุอุปกรณกอสรางตางๆ มาใหดวย 

 ข้ันตอนท่ี ๒ ทําการออกแบบ และประเมินราคาในการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยแตละหลัง พรอมท้ัง

จัดหาวัสดุอุปกรณ  

 ข้ันตอนท่ี ๓ ทําการปรับสภาพบาน ตามท่ีกําหนดไวจากข้ันตอนท่ี ๑  

 ข้ันตอนท่ี ๔ หลังจากการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยเรียบรอยแลว ทําการติดตามเยี่ยมบานผูสูงอายุ 

หลังปรับสภาพบาน โดยทีมวิจัยไดออกติดตามเยี่ยมบานผูสูงอายุหลังปรับสภาพบานจํานวน ๓ ครั้ง  

 ข้ันตอนท่ี ๕ จากนั้นทีมวิจัยไดจัดประชุมเพ่ือถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูการปรับสภาพ

บาน สําหรับผูสูงอายุโดยไดเชิญผูท่ีมีสวนรวมในการดําเนินงานทุกคนเขารวมประชุมถอดบทเรียนและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 

 เตรียมขอมูลสําหรับการวิเคราะห โดยการจัดกลุมขอมูล ทําใหอยูในรูปตารางบอกถึงจํานวนท่ีมี

ความสัมพันธกัน แลวจัดทําขอมูลเก่ียวกับกลุมตัวอยางท้ัง ๓ กรณี เพ่ือใหเห็นรายละเอียดเพ่ือใชในการ

วิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยการวิเคราะหขอมูลแบบเปรียบเทียบและบรรยาย  

 

 



๘๘ 
 

 

 

บทท่ี ๔ 

ผลการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) โดย

ใชวิธีการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) ศึกษาสภาพและปญหาการใช

สอยพ้ืนท่ีในท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเปาหมาย ๒) ปรับปรุงสภาพท่ีอยูอาศัยใหมีสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม

และปลอดภัยเพ่ือการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ๓) นําเสนอตนแบบสภาพท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสมตอการ

สงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ โดยเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 

๔.๑ ศึกษาสภาพและปญหาการใชสอยพ้ืนท่ีในท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเปาหมาย 
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๗๑ พบวาประชากรในจังหวัดสุพรรณบุรีมีจํานวน 

๗๙๑,๑๔๑ คน เปนผูสูงอายุ ๑๓๓,๐๒๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๘๑ ขอมูลแสดงใหเห็นวาจังหวัดสุพรรณบุรี

เขาสูสังคมผูสูงอายุ (Ageing Society) มีผูสูงอายุเพศชายนอยกวาเพศหญิง มีจํานวนประชากรสูงอายุสูงสุดใน

อําเภอเมือง (๒๖,๔๑๙ คน) รองลงมาในอําเภออูทอง (๑๘,๖๑๔ คน) และอําเภอสองพ่ีนอง (๑๘,๓๔๖ คน) มี

รอยละของประชากรสูงอายุสูงสุดในอําเภอสามชุก (รอยละ ๒๐.๙๕) รองลงมาในอําเภอเดิมบางนางบวช (รอย

ละ ๒๐.๙๑) อําเภอบางปลามา (รอยละ ๑๙.๐๘) และอําเภอหนองหญาไซ (รอยละ ๑๘.๑๓) อําเภอสามชุก

และอําเภอเดิมบางนางบวชเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) ดังนั้นผูบริหารหนวยงานหรือ

องคกรสาธารณสุขควรสรางกระแสใหประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ มีความตระหนักตื่นตัว

ถึงปญหาและผลของ Aged Society เรงดําเนินการในภารกิจของตนใหมีประสิทธิภาพครอบคลุมผูสูงอายุใน

พ้ืนท่ีของตน  

 โดยผูสูงอายุในกลุมติดสังคมควรไดรับการสงเสริมสุขภาพ ปองกันปญหาสุขภาพ (เชน หกลม 

ภาวะสมองเสื่อม โรคเรื้อรังท่ีพบบอยในผูสูงอายุ และกลุมอาการท่ีเกิดจากความเสื่อมของรางกาย เปนตน) 

สงเสริมใหเขารวมกิจกรรมทางสังคมอยางตอเนื่อง และสงเสริมสนับสนุนใหทํากิจกรรมท่ีกอใหเกิดรายได ควร

ดําเนินการเตรียมประชากรตั้งแตวัยเด็กถึงวัยทํางาน โดยเตรียมความพรอมกอนวัยสูงอายุเพ่ือใหมีสุขภาพดีท้ัง

รางกายและจิตใจ เชน สงเสริมสุขภาพ ปองกันปญหาสุขภาพ (เชน โรคเรื้อรัง ซึมเศรา สมองเสื่อม อุบัติเหตุ 

มะเร็ง เปนตน) สงเสริมการทํากิจกรรมหรืองานอดิเรก สงเสริมการออม ในการดําเนินงานเมืองท่ีเปนมิตรกับ

ผูสูงอายุ (Age Friendly Cities) โดยรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ภาคประชาสังคม และ

 ๗๑ http://hpc๕.anamai.moph.go.th เขาถึงเมื่อวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
                                                 

http://hpc5.anamai.moph.go.th/


๘๙ 
 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ปรับสภาพแวดลอม (พ้ืนท่ีสาธารณ เชน บันได บาทวิถี สวมสาธารณ ลิฟท ท่ีจอดรถ วัด 

สถานท่ีออกกําลังกาย สัญญาณไฟขามถนน เปนตน) ใหเอ้ือตอการทํากิจกรรมนอกบาน พรอมกับสรางกระแส

การเขาสู Aged Society อยางตอเนื่อง 

 นอกจากนี้จังหวัดมีแนวโนมของการมีผูสูงอายุท่ีมีอายุยืนเกิน ๘๐ ป มากข้ึน เพศหญิงอายุยืนกวา

เพศชาย พบวา พ.ศ. ๒๕๕๗ เพศหญิงมีอายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด ๗๙.๖๙ ป และเพศชายมีอายุ ๗๒.๔๔ ป 

ดังนั้นเพศหญิงจะตองอยูตามลําพังนานถึง ๗.๒๕ ป จึงควรมีการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันปญหา

สุขภาพ เพ่ือใหเพศหญิงมีสุขภาพแข็งแรง และมีระยะเวลาท่ีมีภาวะพ่ึงพิงใหนอยท่ีสุด ในเพศชายจะตอง

ดําเนินการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูวัยสูงอายุอยางเปนรูปธรรมมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง จังหวัดมี

ผูสูงอายุวัยตนรอยละ ๕๓.๘๘ วัยกลางรอยละ ๓๑.๔๕ และวัยปลายรอยละ ๑๔.๖๔ (๑๙,๔๗๐ คน) จาก

ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวามีผูสูงอายุวัยปลาย ๑ ใน ๖ ของประชากรสูงอายุ ซ่ึงเปนผูท่ีมีภาวะพ่ึงพิง มีความ

เปราะบางจากความเสื่อมของรางกาย และกลุมอาการโรคท่ีอวัยวะท่ีไมไดใชงาน ดังนั้นผูท่ีดําเนินงานผูสูงอายุ

ควรใหความสําคัญกับการประเมินคัดกรองสุขภาพผูสูงอายุ ดําเนินงานเชิงรุกในสงเสริมสุขภาพ ปองกันภาวะ

เสี่ยง เชน หกลม ภาวะสมองเสื่อม เปนตน ดําเนินการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชมรมผูสูงอายุ ภาค

ประชาสังคม จิตอาสา และครอบครัวของผูสูงอายุ ในการดูแลและฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง และ

สงเสริมใหผูสูงอายุทํากิจวัตรประจําวันไดดวยตนเองใหนานท่ีสุด เพ่ือใหผูสูงอายุคงภาวะสุขภาพท่ีดีใหนาน

ท่ีสุด มีศักดิ์ศรี และมีความสุขในวาระสุดทายของชีวิต 

 ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในจังหวัดสุพรรณบุรี จากขอมูลการสํารวจการประเมินความสามารถในการ

ทํากิจวัตรประจําวัน (ADL) ปงบประมาณ ๒๕๕๘ พบวาผูสูงอายุไดรับการประเมินรอยละ ๙๒.๘๖ (๑๓๓,๐๒๘ 

คน) เปนผูสูงอายุกลุมติดสังคมรอยละ ๙๘.๐๑ (๑๑๘,๔๐๘ คน) ติดบานรอยละ ๑๐.๐๐ (๑๓,๓๐๒ คน) และ

ติดเตียงรอยละ ๐.๙๙ (๑,๓๑๘ คน) รวมจํานวนผูสูงอายุพ่ึงพิง ๑๔,๖๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๐.๙๙ ซ่ึงนอย

กวาเกณฑ (เกณฑไมเกินรอยละ ๑๕) แตอยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาเปนจํานวนผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงพบวามี

จํานวนมาก มีจํานวนและรอยละของผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงมากท่ีสุดอยูในอําเภออูทอง (๔,๒๔๙ คน รอยละ 

๒๒.๘๓) รองลงมาในอําเภอสองพ่ีนอง (๓,๕๔๗ คน รอยละ ๑๙.๓๓) และอําเภอบางปลามา (๑,๓๗๕ คน รอย

ละ ๑๐.๗๐) จากขอมูลรอยละของผูสูงอายุพ่ึงพิงในอําเภออูทองและอําเภอสองพ่ีนองมีคาเกินเกณฑ ดังนั้น 

Ageing Manager และ CUP ควรสุมประเมินความรูความเขาใจในการใชแบบประเมิน ADL และความสําคัญ

ในการประเมิน ADL ของผูประเมิน และเจาหนาท่ี รพ.สต. นอกจากนี้ควรสุมประเมิน ADL ผูสูงอายุในตําบล

เพ่ือเปรียบเทียบกับขอมูลของ รพ.สต. เพ่ือใหไดขอมูลท่ีแทจริงนามาสูการวางแผนงานโครงการท่ีเหมาะสม

ตอไป ในกรณีท่ีตําบลมีผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงจํานวนมาก (มากกวาหรือเทากับรอยละ ๑๐) จะตองเรงรัดการ

ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันปญหาสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ (เชน หกลม สมองเสื่อม เปนตน) 

เพ่ือไมใหผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงเพ่ิมมากข้ึน พรอมกับพัฒนาผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงใหสามารถทํากิจวัตร

ประจําวันไดดวยตัวเองใหมากข้ึน รวมกับ อปท. และภาคประชาสังคม ปรับสภาพแวดลอมในบานใหเอ้ือตอ



๙๐ 
 
การทํากิจวัตรประจําวัน เชน สวมนั่งราบ ราวเกาะเดิน พ้ืนบาน หลังคาบาน เปนตน Ageing Manager และ 

CUP ดําเนินการ M&E อยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

 ๔.๑.๑ ขอมูลพ้ืนฐานผูสูงอายุอําเภอสามชุก 
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๗๒ ซ่ึงเปนแมขายในการดําเนินงานผูสูงอายุใหกับ รพ.สต. ลูกขาย ๑๓ แหง 

อยางดีมาก อําเภอสามชุกมีประชากร จํานวน ๔๕,๓๒๙ คน เปนผูสูงอายุจํานวน ๑๑,๐๖๘ คน คิดเปนรอยละ 

๒๔.๔๒ ซ่ึงเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) มีเพศชายนอยกวาเพศหญิง (เพศชาย ๔,๗๕๙ คน 

คิดเปนรอยละ ๔๓.๐๐ และเพศหญิง ๖,๓๐๙ คน คิดเปนรอยละ ๕๗.๐๐) เปนผูสูงอายุวัยตนรอยละ ๕๒.๔๒ 

(๕,๘๐๒ คน) วัยกลางรอยละ ๒๙.๘๙ (๓,๓๐๘ คน) และวัยปลายรอยละ ๑๗.๖๙ (๑,๙๕๘ คน) ผลการ

ประเมิน ADL พบวาเปนกลุมติดสังคมรอยละ ๙๒.๕ (๑,๐๖๓ คน) ติดบานรอยละ ๕.๙ (๖๘ คน) และติดเตียง

รอยละ ๑.๖ (๑๘ คน) เปนผูสูงอายุกลุมท่ีมีภาวะพ่ึงพิงรอยละ ๗.๕ (๘๖ คน) บุคคลท่ีผูสูงอายุกลุมพ่ึงพิงอยู

ดวยคือ กลุมติดเตียงอยูกับครอบครัวรอยละ ๒๐.๖ (๑๔ คน) ติดบานอยูกับคูสมรสสองคนรอยละ ๑๑.๘ (๘ 

คน) และติดบานอยูกับครอบครัวรอยละ ๖๗.๖ (๔๖ คน)  

 อําเภอสามชุกมีผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงไมเกินเกณฑรอยละ ๑๕ แตผูรับผิดชอบการดําเนินงาน

ผูสูงอายุ จะตองเรงดําเนินการสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพผูสูงอายุเนื่องจากเปนสังคมผูสูงอายุโดย

สมบูรณ ดังนั้นผูสูงอายุจะตองมีสุขภาพดีเพ่ือลดภาระคารักษาและคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการเจ็บปวย (เชน 

คาพาหนะ คาจางผูดูแล คาผาออมผูสูงอายุ คาเสียโอกาสในการทางานของญาติ เปนตน) สามารถทํากิจวัตร

ประจําวันไดดวยตนเองใหนานท่ีสุด และมีชวงชีวิตท่ีมีภาวะพ่ึงพิงนอยท่ีสุด ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพท่ี

พึงประสงคพบวา ไมมีขอมูลนําเสนอการผานเกณฑประเมิน (ผาน ครบ ๕ ขอ) แตมีขอมูลการผานเกณฑราย

ขอ พบวาผูสูงอายุออกกําลังกายผานเกณฑรอยละ ๙๒.๔ (๑,๐๖๒ คน) รับประทานผักสดและผลไมรอยละ 

๑๐๐ (๑,๑๔๙ คน) ดื่มนาอยางนอยวันละ ๘ แกวรอยละ ๑๐๐ (๑,๑๔๙ คน) ไมสูบบุหรี่รอยละ ๘๗.๘ 

(๑,๐๐๙ คน) และไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลรอยละ ๙๐.๐ (๑,๐๓๔ คน) ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา

ผูสูงอายุมีแนวโนมของการมีสุขภาพท่ีดี แตอยางไรก็ตาม ผูท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุจะตองดูแลชวยเหลือสงเสริม

สนับสนุนใหผูสูงอายุกระทําพฤตกิรรมท่ีพึงประสงคเปนประจาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีสุขภาพดีใหนานท่ีสุด  
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๗๓ พบวามีประชากรท้ังหมด ๗๔๐หลังคา

เรือน ประขากร ๒,๐๕๖ คน เปนผูสูงอายุ ๕๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๒๕.๔๔ ซ่ึงเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ 

เปนผูสูงอายุกลุมติดสังคม ๔๖๕ คน (รอยละ ๙๑.๑๘) ติดบาน ๔๓ คน (รอยละ ๘.๔๓) และติดเตียง ๒ คน 

(รอยละ ๐.๓๙) ผูสูงอายุติดเตียงอยูกับญาติและไดรับการดูแลเปนอยางดี รวมจํานวนผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

๔๕ คน (รอยละ ๘.๘๒) นอกจากนี้ยังพบวา รพ.สต.ทํางานสงเสริมสุขภาพเชิงรุกรวมกับองคการบริหารสวน

ตําบลหนองสะเดา และมีชมรมผูสูงอายุซ่ึงมีการดําเนินงานท่ีเขมแข็ง อบต.หนองสะเดาสงเสริมใหผูสูงอายุ

 ๗๒  ขอมูลจาก โรงพยาบาลสามชุก ณ วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 

 ๗๓ ขอมูลจาก โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพประจําตําบลหนองสะเดา ณ วันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑. 

                                                 



๙๑ 
 
รวมกลุมกันทํากิจกรรมและมีรายได เชน สานตะกรา เครื่องจักสานตางๆ สมุนไพรยานวด ไมกวาด พวงหรีด 

ดอกไมจันทน เนนใหผูสูงอายุมาพูดคุยกันและสงเสริมรายได อสม.นวดแผนไทยมีนวัตกรรมเก่ียวกับขอเขา

เสื่อม เชน สนับเขาสมุนไพร ซ่ึงพัฒนามาอยางตอเนื่องเพ่ือใหเหมาะสมกับผูใช สะดวก และแกไขปญหาปวด

เขาหรือขอเขาเสื่อมไดอยางแทจริง สามารถขยายผลได ถาไดพัฒนาใหมีโรงเรียนผูสูงอายุข้ึน รพ.สต.หนอง

สะเดา และ อบต.หนองสะเดา จะเปนตนแบบในการดําเนินงานผูสูงอายุไดเปนอยางดี 
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๗๔ มีจํานวนประชากรจํานวนหลังคาเรือน ๑๗,๕๕๓ หลังคา

เรือน ประชากรท้ังสิ้น ๕๔,๘๐๑ คน จํานวนเด็กแรกเกิดถึง ๖ ป ๒,๔๘๒ คน จํานวนสตรีอายุ ๓๕ ปข้ึนไป 

๑๕,๓๒๑ คน จํานวนผูสูงอายุ ๘,๗๑๗ คน จํานวนผูสูงอายท่ีุปวยเปนโรคเรื้อรัง ๒,๑๒๕ คน จํานวนผูสูงอายุท่ี

ชวยตนเองไมได ๑๕๓ คน จํานวนผูพิการ ๘๕๖ คน 

 สภาพปญหาผูสูงอายุในจังหวัดสุพรรณบุรีพบวามีปญหาสุขภาพ ท่ีซับซอนหลายระบบ มีปญหา

ทุพพลภาพ ปญหาความยากจน แรนแคน และพบวาผูสูงอายุมักอยูตามลําพัง หรืออาศัยอยูกับผูท่ีไมอาจพ่ึงพา

ได และในดานสิ่งแวดลอมหรือสิ่งอํานวยความสะดกตางๆ พบวาสิ่งแวดลอมและระบบตางๆไมเอ้ืออํานวยกับ

การใชชีวิตอยางมีคุณภาพ 
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๗๕ พบวา มีผูสูงอายุจํานวน ๖๕๖ คน เปนผูสูงอายุท่ีติ

บานจํานวน ๒๓ คน ซ่ึง ๒ ทานใน ๒๓ คนเปนผูสูงอายุท่ีทีมวิจัยไดคัดเลือกใหเขารวมโครงการการปรับสภาพ

ท่ีอยูอาศัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยา และขอมูลจาก รพ.สต.หนองสะเดา พบมีผูสูงอายุ

จํานวน ๕๑๐ คน เปนผูสูงอายุติดบาน ๔๓ คน ซ่ึง ๑ ทานใน ๔๓ คน คนเปนผูสูงอายุท่ีทีมวิจัยไดคัดเลือกให

เขารวมโครงการการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยา 

   จากการศึกษาสภาพชีวิตความเปนอยู และปญหาการใชท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุ โดยในเบื้องตน

ผูวิจัยลงพ้ืนท่ีอําเภอสามชุก ไดเขาไปติดตอกับทีมกายภาพบําบัด โรงพยาบาลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือ

ทําการขอขอมูลเก่ียวกับผูสูงอายุท่ีอยูในเกณฑของผูวิจัย และติดตอเพ่ือลงพ้ืนท่ีในอําเภอสามชุก ไดทราบ

ขอมูลในเบื้องตนท่ีมีบานผูสูงอายุท่ีเขาเกณฑในการคัดเลือกประมาณ ๕ บาน จากนั้นลงสํารวจในสวนงานของ 

รพ.สต.ดอนไร และ รพ.สต.หนองสะเดา เพ่ือประเมินบานแตละหลังวาเขาเกณฑกับเกณฑท่ีทีมวิจัยกําหนด

เอาไวหรือไม  

 สภาพชีวิตความเปนอยูของผูสูงอายุในเขต รพ.สต.ดอนไร และ รพ.สต.หนองสะเดา พบวาผูสูงอายุ

สวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ี ตั้งรกรากถ่ินฐานมาต้ังแตบรรพบุรุษ อาชีพสวนใหญเปนอาชีพเกษตรกรรม ทํานา 

และสวนมะมวง ปจจุบัน พ้ืนท่ีดาน รพ.สต.หนองสะเดา เริ่มหันมาปลูกเมลอน และอินทผาลัม ซ่ึงกําลังเปนพืช

เศรษฐกิจใหมใหกับพ้ืนท่ี  

 ๗๔ http://suphanburi.kapook.com  เขาถึงเมื่อวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 
๗๕

 ขอมูลจาก โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพประจําตําบลดอนไร ณ วันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑. 

                                                 

http://suphanburi.kapook.com/


๙๒ 
 
 ๔.๑.๒ ขอมูลพ้ืนฐานผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการ และปญหาการใชท่ีอยูอาศัย 

 ผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการ มีลักษณะตามเกณฑท่ีผูวิจัยกําหนด นอกจากนี้แตละรายมีลักษณะการ

ชวยเหลือตัวเองไมได  

 รายท่ี ๑ (ลุงเอกชัย อายุ ๗๓ ป) มีปญหาเสนเลือดในสมองตีบ (stroke) ทําใหรางกายซีกซายไม

สามารถขยับเขยื้อนได หรือเรียกวา “อัมพฤตอัมพาต” โดยเปนมาแลว ๑๒ ป แตลุงเอกชัยยังสามารถใชชีวิต

ไดตามปกติ ชวยเหลือตัวเองไดบาง ในสวนของกิจวัตรประวัน เชน การรับประทานอาหาร การอาบน้ํา ใส

เสื้อผาไดเอง แมวาลุงเอกชัยจะทําไมถนัดแตก็สามารถทําได ในพ้ืนท่ีท่ีลุงเอกชัยพักอาศัย แมวาจะอยูคนเดียว

แตลุงเอกชัยก็อยูภายในบริเวณบานของญาติ ท่ีปลูกติดกัน เปนครอบครัวของพ่ีสาวภรรยา โดยมีหลานๆ คอย

ดูแล  

 รายท่ี ๒ (ปาสําอาง อายุ ๖๘ ป) มีปญหาเกิดจากอุบัติเหตุทําใหขาทอนลางของปาสําอางออนแรง 

ปาสําอางมีปญหาสุขภาพมาแลว ๑๑ ป ในระยะแรกๆ ปาสําอางนอนติดเตียง แตก็ดวยความพยายามต้ังใจท่ี

จะไมทําตัวใหเปนปญหาของครอบครัว เนื่องจากเม่ือ ๑๑ ปท่ีแลว ในบานมีผูปวยติดเตียงคือ พอและแมสามี 

อีก ๒ คน ทําใหสามีและลูกตองทํางานหนัก พรอมท้ังตองมาดูแลผูปวยติดเตียงในชวงเวลาเดียวกันถึง ๓ คน 

ปาสําอางจึงพยายามท่ีจะฟนตัวเองใหได โดยปจจุบันปาสําอางสามารถเคลื่อนตัวเองไดมากข้ึน โดยอาศัย

รถเข็นในการชวยพยุงตัว    

 รายท่ี ๓ (ปาชุม อายุ ๗๒ ป) ปาชุมมีปญหาสุขภาพเกิดกลามเนื้อออนแรง ทําใหขาดานซายไม

สามารถควบคุมได โดยปาชุมเปนมาแลว ๑๒ ป ปาชุมพักอยูคนเดียวท่ีนอนเปนแครสูง ปาชุมไมสามารถนั่งได

นาน ตองถัดไปแบบลากขาชวงลาง ดังนั้นกิจวัตรประจําวันปาชุมจะอยูบนแครนี้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง แมกระท่ัง

การขับถายและอุจจาระก็ใช bed pad หรือกระโถนรองฉ่ี และไมไดอาบน้ํา โดยจะมีลูกชายท่ีบวชเปนพระมา

ชวยอุมไปอาบน้ํา ทุกๆ สัปดาห สวนเรื่องอาหารการกิน พระลูกชายจะนํามาใหทุกเชา และปาชุมก็จะแกะและ

ทานขาวเอง เหตุผลของการอาบน้ําอาทิตยละ ๑ ครั้งเพราะปาชุมไมสามารถอาบน้ําเองได ตองใหลูกอุมไปอาบ 

แลวปาชุมก็เกรงใจพระลูกชาย จึงบอกกับพระวาไมชอบอาบน้ําเพราะมันหนาว ทําใหเม่ือเขาไปในบริเวณท่ีปา

ชุมพักอาศัยจะมีกลิ่นปสสาวะฟุงไปหมด  

 ๔.๑.๓ สภาพสังคม เศรษฐกิจ 

 รายไดสวนใหญของผูสูงอายุมาจากเงินผูสูงอายุ และเงินผูพิการ   

 ๔.๑.๔ สภาพท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุ และลักษณะการพ่ึงพาตนเอง  

 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูสูงอายุ ผูสูงอายุท่ีไดรับการพิจารณาในการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยในครั้งนี้

ประกอบดวยบาน ๓ หลัง พบวาบาน ๒ หลังเปนบาน ๒ ชั้น แตผูสูงอายุเลือกอยูอาศัยและมีกิจกรรมเพียงชั้น

ลางเทานั้น ชั้นบนปดตายไมไดข้ึนไปใชกิจกรรม อีกหนึ่งหลังเปนบานชั้นเดียว โดยจากการสํารวจพบวาแตละ

กรณีมีลักษณะการใชพ้ืนท่ี และการพ่ึงพาตนเองแตกตางกัน ดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑ 

 



๙๓ 
 
ตารางท่ี ๔.๑ ขอมูลพ้ืนฐาน ลักษณะบาน ลักษณะการใชพ้ืนท่ี การพ่ึงพาตนเอง และสภาพการครอบครองท่ี 

    อยูอาศัย  

คนท่ี อายุ เพศ ลักษณะ

บาน 

ลักษณะการ

อยูอาศัย 

พฤติกรรม

การใชพ้ืนท่ี 

ระดับการ

พ่ึงตนเอง 

สภาพการ

ครอบครอบท่ี

อยูอาศัย 

๑ ๗๓ ชาย ชั้นเดียว อยูลําพัง ชั้นลาง พ่ึงพาตนเองได

บาง 

อาศัยอยูฟรี 

๒ ๖๘ หญิง สองชั้น คูสมรส ชั้นลาง พ่ึงพาตนเองได

บาง 

เปนเจาของเอง 

๓ ๗๒ หญิง สองชั้น อยูลําพัง ชั้นลาง พ่ึงพาตนเองได

นอย 

เปนเจาของเอง 

  

 ปญหาการใชท่ีอยูอาศัย พบวาผูสูงอายุใชชีวิตสวนใหญอยูในบาน เนื่องจากเปนวัยท่ีไมสามารถ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นพ้ืนท่ีแทบทุกสวนของบานจึงมีความสําคัญสําหรับพฤติกรรมการใช

สอยในพ้ืนท่ีของผูสูงอายุ ผูสูงอายุท้ัง ๓ รายมีพฤติกรรมการใชพ้ืนท่ีในชั้นลางท้ังในเรื่องการนอน และกิจกรรม

อ่ืนๆ  

 จากการศึกษาการใชพ้ืนท่ีและกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุพบวา ผูสูงอายุท้ัง ๓ รายมีปญหาดาน

การเคลื่อนไหว โดยสามารถแยกออกเปน ๓ กรณี (๑) ปญหาดานการเคลื่อนไหวรางกายซีกซาย (๒) ปญหา

ดานการเคลื่อนไหวรางกายทอนลางพอจะมีกําลังแตไมสามารถเดินได (๓) ปญหาดานการเคลื่อนไหวรางกาย

ทอนลาง ไมสามารถเดินไดอยางถาวร โดยท้ัง ๓ รายจะมีลักษณะความตองการใชพ้ืนท่ีแตกตางกัน คือ  (๑) 

ปญหาดานการเคลื่อนไหวรางกายซีกซาย มีลักษณะความตองการในการใชพ้ืนท่ี ในการลดพ้ืนท่ีตางระดับ และ

ทําแผงก้ันกันตกหลนจากท่ีสูง (๒) ปญหาดานการเคลื่อนไหวรางกายทอนลางพอจะมีกําลังแตไมสามารถเดิน

ได มีลักษณะความตองการในการใชพ้ืนท่ี ดานการเคลื่อนไหวตองการพ้ืนท่ีกวาง และมีพ้ืนเรียบท่ีรถเข็น

สามารถเขาถึงพ้ืนท่ีแตละจุดไดอยางสะดวก (๓) ปญหาดานการเคลื่อนไหวรางกายทอนลาง ไมสามารถเดินได

อยางถาวร มีลักษณะความตองการในการใชพ้ืนท่ี ในการลดพ้ืนท่ีตางระดับ โดยพ้ืนท่ีใชสอยควรเปนพ้ืนท่ีเรียบ

เสมอกันท้ังหมด และทําแผงก้ันกันตกหลนจากท่ีสูง 

 

๔.๒ ปรับปรุงสภาพท่ีอยูอาศัยใหมีส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมและปลอดภัยเพ่ือการสงเสริมคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) 

กลุมตัวอยางคือ ผูอายุท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีผูวิจัยตั้งไว ไมจํากัดชวงอายุ  



๙๔ 
 
 โดยมีเกณฑคัดเขา (inclusion criteria) คือ  

 (๑) มีความพิการดานการเดิน โดยพอจะเดินได แตตองใชอุปกรณชวย หรือตองใหญาติชวย  

 (๒) ชวยเหลือตัวเองไดบาง หรือตองใหญาติชวย  

 (๓) ไมมีความผิดปกติทางสติปญญา และสามารถสื่อสารกับผูวิจัยได  

 (๔) ครอบครัวไมขัดของ หากตองมีการปรับสภาพบาน และตองมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินของตนเอง 

 ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางในเขตพ้ืนท่ีอําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ทําการเก็บขอมูล

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑ ผลลัพธการปรับสภาพบานพิจารณาจากคุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยาง 

ประเมินผลโดยใชแบบประเมิน EQ-5D-5L ฉบับภาษาไทยท่ีพัฒนามาจากตนฉบับของ EuroQol Group๗๖  

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ (HITAP) ประกอบดวยคําถามสุขภาพ ๕ ขอ หรือ ๕ มิติ 

ในเรื่องการเคลื่อนไหว การดูแลตัวเอง กิจกรรมท่ีทําประจํา อาการเจ็บปวด และความวิตกกังวล คําถามในแต

ละขอจะมีคําตอบใหเลือก ๕ ระดับ เรียงตามความรุนแรง ตั้งแต ๐-ไมมีปญหา ๑- มีปญหาเล็กนอย ๒-มีปญหา

ปานกลาง ๓-มีปญหามาก และ ๔-มีปญหามากท่ีสุด คะแนนท่ีไดจะนําไปคํานวณคาอรรถประโยชน (utility) 

ซ่ึ ง มี ค า ร ะห ว า ง  ( -๑ )  -  (๑ )  โ ด ย คํ าน ว ณจากสั มป ร ะสิ ท ธิ์ ท่ี พัฒ น า โ ดย  Pattanaphesaj and 

Thavorncharoensap๗๗  

 ๔.๒.๑ ข้ันตอนการปรับปรุงและซอมแซมท่ีอยูอาศัยผูสูงอายุ  

 จํานวนบานผูสูงอายุ หรือคนพิการในเขตอําเภอสามชุก ท่ีไดรับการคัดเลือกจากทีมวิจัย และ

คณะทํางานในพ้ืนท่ีจํานวน ๓ หลัง  

 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

๑. ทีมวิจัยประชาสัมพันธไปท่ีรพ.สามชุก เพ่ือใหพ้ืนท่ีไดเลือกบานผูพิการ ผูสูงอายุเพ่ือทําการ

ประเมินและปรับสภาพบาน 

๒. ประชุมชี้แจงโครงการ แกเจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน นักกายภาพบําบัดชุมชน 

สสอ. รพ.สต. อสม. นายอําเภอ อบต. และชางในชุมชน ทําการรวมกันกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ ไดแกบานพัก

อาศัยท่ีชํารุดของผูสูงอายุและคนพิการ  

๓. หลักเกณฑในการซอมแซม/ปรับปรุงท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุ 

  ตองเปนการซอมแซมและปรับปรุงสวนประกอบของบานพัก/ท่ีอยูอาศัยท่ีชํารุด ไมปลอดภัย 

หรือไมเหมาะสมกับผูสูงอายุ เชน หลังคาบาน ฝาบาน พ้ืนบาน บันไดบาน และหองน้ํา (ควรมีราวจับบาน) 

หองนอน ชานบาน ระบบไฟฟา ระบบปะปา เปนตน 

๔. ข้ันตอนการดําเนินการ 

 ๗๖ EuroQol Group. EQ-๕Q-๕L (online)  

 ๗๗ Pattanaphesaj and Thavorncharoensap 
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  ๔.๑ ทีมวิจัยสํารวจขอมูลบานพักอาศัยของผูสูงอายุ ท่ีตองการซอมแซมและปรับปรุงตาม

แบบสอบถามความตองการ  

  ๔.๒ ทีมวิจัยคัดเลือกและกําหนดบานพักอาศัย ท่ีจะทําการซอมแซมและปรับปรุง และเจรจา

ทําความตกลงกับเจาของบานพักอาศัย 

  ๔.๓ ประสานงานชางกอสรางในชุมชน สถาปนิกในโครงการ จัดทําการประมาณการ รายการ

วัสดุ ราคาวัสดุ พรอมท้ังคํานวณระยะเวลา และจํานวนคนท่ีตองการใชในการซอมแซม/ปรับปรุงบานพักท่ีอยู

อาศัยของผูสูงอายุ 

  ๔.๔ ทีมวิจัยจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และแรงงาน รวมท้ังตรวจสอบความถูกตอง และ

จัดทําบัญชีรายชื่อผูท่ีเขารวมโครงการ  

  ๔.๕ ดําเนินการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ ท่ีใชในการปรับปรุง/ซอมแซม 

  ๔.๖ ดําเนินการปรับปรุง/ซอมแซม 

๕. การติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการ 

 

๔.๒.๒ หลักการในการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยผูสงอายุ 

 ในการออกแบบการปรับสภาพบานผูสูงอายุผูวิจัยมีหลักในการออกแบบดังนี้ 

 ๑. ใชแนวคิด Universal Design เปนแนวคิดในการออกแบบเพื่อคนท้ังมวล หรือการ

ออกแบบเพื่อการใชงานของคนทุกกลุมในสังคม บูรณาการกับแนวการออกแบบสิ่งแวดลอมสถานพยาบาลให

เอ้ือตอการเยียวยา แนวคิดความตองการของมนุษย กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร

สาํหรบัคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ ท้ังนี้ขับเคลื่อนผานแนวคิด Universal Design และ

แนวคิดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยาเปนหลัก โดยปรับตามแนวคิด ๕ ดานคือ ดานท่ี ๑ หนาท่ีการใชงานและ

ความปลอดภัย ดานท่ี ๒ สุนทรียภาพและความสุขสบาย ดานท่ี ๓ ปฏิสัมพันธและการสนับสนุนทางสังคม 

ดานท่ี ๔ เสริมพลังและอํานาจการตัดสินใจ ดานท่ี ๕ คุณคาและจิตวิญาณ 

  ๒. วัตถุประสงคในการปรับสภาพบาน เพ่ือใหเหมาะสมกับสมรรถนะท่ีเปลี่ยนไปของผูสูงอายุ 

สงผลใหผูสูงอายุท่ีไดรับการปรับสภาพบานสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันไดใกลเคียงกับท่ีเคยปฏิบัติ โดย

หลักการออกแบบและปรับสภาพบานผูสูงอายุในโครงการตนแบบการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยเพ่ือสงเสริม

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คือ การปรับสภาพบานโดยใชเวลาในการปรับใหนอยท่ีสุด และเกิดจากกระบวนการมี

สวนรวมของชุมชน พรอมท้ังสามารถใชงานไดจริงอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยวัสดุอุปกรณสวนใหญเปนวัสดุ

อุปกรณท่ีหาไดในชุมชน หรือวัสดุเหลือใชจากชุมชน 

 ๓. การดําเนินการปรับมีข้ันตอนดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี ๑ เก็บขอมูลบานผูสูงอายุท่ีไดรับการคัดเลือก ข้ันตอนการเก็บขอมูลประกอบดวยการสง

เกณฑการคัดผูสูงอายุ เขารวมโครงการ ( inclusion criteria) ไปให กับเจาหนา ท่ี รพ.สต. หรือ นัก



๙๖ 
 
กายภาพบําบัดชุมชน โรงพยาบาลสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ทําการติดตอนัดหมายเวลาท่ีจะลงพ้ืนท่ี 

เพ่ือใหผูรับผิดชอบไดนัดหมายผูสูงอายุ รวมท้ังนัดผูมีสวนเก่ียวของจากองคกรปกครองทองถ่ิน และจากชุมชน

เขารวมเรียนรูดวย  หลังจากเก็บขอมูลแลว จะมีการประชุมรวมกันระหวางผูสูงอายุและครอบครัว ผูแทน

องคการบริหารสวนทองถ่ิน ชางอาสาสมัครประจําหมูบาน (อสม.) ท่ีมารวมลงพ้ืนท่ี และนําเสนอการปรับ

สภาพบาน ท่ีเหมาะสมใหกับผูสูงอายุและครอบครัว เพ่ือสอบถามความเห็นวาเหมาะสมหรือไม และมีสิ่งใดจะ

เสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือใหบานท่ีปรับปรุงแลวเหมาะสมกับผูท่ีจะอยูอาศัยมากท่ีสุด ในชวงเวลานี้หากพ้ืนท่ีใดมี

ชางมาลงพ้ืนท่ีดวยก็จะไดปรึกษาหารือกับสถาปนิกในการกอสรางวาควรจะตองใหความสําคัญกับสวนใดเปน

พิเศษและผูนําชุมชนหรือเจาหนาท่ีจากองคกรปกครองทองถ่ินจะไดรวมพิจารณาหางบประมาณมาเพ่ิมเติม 

หรือจัดหาวัสดุอุปกรณกอสรางตางๆ มาใหดวย 

 ข้ันตอนท่ี ๒ ทําการออกแบบ และประเมินราคาในการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยแตละหลัง พรอมท้ัง

จัดหาวัสดุอุปกรณ โดยทีมวิจัย ทีมสถาปนิกพรอมท้ังทีมกายภาพบําบัดชุมชน และทีมสวนงานในพ้ืนท่ี ได

ประชุมหารือตกลงรวมกัน ในการออกแบบ และคัดเลือกวัสดุในพ้ืนท่ี 

 ข้ันตอนท่ี ๓ ทําการปรับสภาพบานตามแบบท่ีไดทําการตกลงไว ท้ังนี้ทําการนัดหมายชางในชุมชน 

ใหพรอมเพรียงเนื่องจาก งานวิจัยนี้ผูวิจัยปรับสภาพบาน ๓ หลัง ในระยะเวลาเดียวกัน โดยการแบงการทํางาน

ดังนี้ นัดหมายชางชุมชนประจําหมูบาน ๓ ทีม เพ่ือลงพ้ืนท่ีประจําบานแตละหลัง ทีมวิจัยและสถาปนิก 

ประเมินราคาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปรับสภาพบาน ทําการเลือกซ้ือวัสดุ และนํามาใหชางแตละหลังเพ่ือทํา

การปรับตามแบบท่ีไดตกลงไว กอนการปรับสภาพบาน ทีมสหวิชาชีพดานสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลสามชุกได

ทําการประเมินสุขภาพจิตผูสูงอายุท้ัง ๓ คน และทีมวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามกอนในเบื้องตน 

 ๔. หลังจากการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยเรียบรอยแลว ทําการติดตามเยี่ยมบานผูสูงอายุ หลังปรับ

สภาพบาน โดยทีมวิจัยไดออกติดตามเยี่ยมบานผูสูงอายุหลังปรับสภาพบานจํานวน ๓ ครั้ง คือ ครั้งท่ี ๑ ระยะ 

๑ สัปดาหหลังจากท่ีทําการปรับสภาพบาน ครั้งท่ี ๒ ระยะ สามสัปดาห หลังจากปรับสภาพบาน และครั้งท่ี ๓ 

ระยะ หาสัปดาหหลังจากการปรับสภาพบาน  ท้ังนี้ไดทําการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามคุณภาพชีวิต และสุข

ภาวะองครวม พรอมท้ังทําการสัมภาษณเชิงลึกในทุกกรณี 

 ๕. จากนั้นทีมวิจัยไดจัดประชุมเพ่ือถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูการปรับสภาพบานสําหรับ

ผูสูงอายุโดยไดเชิญผูท่ีมีสวนรวมในการดําเนินงานทุกคนเขารวมประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรยีนรู  

 ๖. เกิดการสรางเครือขาย ในการลงพ้ืนท่ีวิจัยเกิดเครือขายความรวมมือของเจาหนาท่ี รพ.สต. 

ดอนไร และรพ.สต.หนองสะเดา นักกายภาพบําบัดชุมชน พยาบาลวิชาชีพจิตเวชโรงพยาบาลสามชุก อ.สามชุก 

จ.สุพรรณบุรี รวมท้ังเจาหนาท่ีจากองคกรปกครองทองถ่ิน ชางอาสาสมัครประจําหมูบาน (อสม.) ท่ีมารวมลง

พ้ืนท่ีและจากชุมชนเขารวมเรียนรู 



๙๗ 
 
 กลุมตัวอยาง จํานวนบานผูสูงอายุ และคนพิการในเขตอําเภอสามชุก ท่ีไดรับการคัดเลือกจากทีม

วิจัย และคณะทํางานในพ้ืนท่ีจํานวน ๓ หลัง ดวยวิธีการสํารวจ และการสัมภาษณ โดยแบงการวิเคราะหเปน 

๔ สวนดังนี้ 

 สวนท่ี ๑ ขอมูลกอนการปรับปรุง/ซอมแซมบาน 

 สวนท่ี ๒ ขอมูลสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการอยูอาศัยของผูสูงอายุ 

 สวนท่ี ๓ ขอมูลดานลักษณะชุมชน และการมีสวนรวมของชุมชน 

 สวนท่ี ๔ ผลการดําเนินงานในการปรับปรุงซอมบานผูสูงอายุ 

 สวนท่ี ๕ ผลการดําเนินงานปรับปรุงสภาพบานผูสูงอายุในระยะติดตาม 

 

 ๔.๒.๓ สวนท่ี ๑ ขอมูลกอนการปรับปรุง/ซอมแซมท่ีอยูอาศัยผูสูงอายุ (๑๐ มกราคม-๒๓ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

๑. รูปแบบการปรับปรุงซอมแซมบานผูสูงอายุ 

 โดยแบงลักษณะท่ีอยูอาศัยท่ีสําคัญสําหรับผูสูงอายุออกเปน ๒ ลักษณะ คือ บานชั้นเดียว บานยก

ใตถุนสูง 

 

               
 

                              ภาพท่ี ๔.๑   ลักษณะบานชั้นเดียว และบานยกใตถุนสูง ตามลําดับ 

 

 จากการสํารวจกลุมตัวอยาง สามารถสรุปรูปแบบในการซอมแซมบาน/ปรับสภาพบานได ๒ 

รูปแบบดังนี้ สรางใหม และซอมแซมบางสวน แตในงานวิจัยนี้ทําไดเฉพาะการซอมแซมเพียงบางสวนเทานั้น 

โดยการซอมแซมบานเพียงบางสวน เปนการปรับปรุงซอมแซมสภาพ หรือเปลี่ยนวัสดุบางสวนของบาน ซ่ึงจาก

การสํารวจกลุมตัวอยางมีบานจํานวน ๘ หลัง และสามารถปรับได ๓ หลัง โดยแบงตามเกณฑองคประกอบ ได 

๒ แบบดังนี้  

๑. ซอมแซมเพียงสวนเดียวของอาคาร เชนหลังคาอยางเดียว พ้ืนอยางเดียว บันไดอยางเดียว 

หองน้ําอยางเดียว เปนตน 



๙๘ 
 

๒. ซอมแซมหลายสวนของอาคาร เชน ซอมแซมพ้ืนและผนัง ซอมแซมบันไดและพ้ืน ซอมแซม

หองน้ําและพ้ืน เปนตน 

ท้ังนี้การซอมแซมสวนเดียว หรือหลายสวนของอาคาร ข้ึนอยูกับงบประมาณท่ีสามารถทําได ซ่ึง

บางหลังมีการหางบประมาณมาเพ่ิมเติม ทําใหสามารถซอมบานไดในปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึน จากการสํารวจบาน

ผูสูงอายุ พบวาผูวิจัยไดเลือกบานผูสูงอายุ ๓ หลังการปรับสภาพบานเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

จากขอมูลท่ีไดพบวา ผูสูงอายุท้ัง ๓ ราย ไมสามารถดําเนินชีวิตไดตามปกติ เนื่องจากมีปญหาดานสุขภาพ

รางกาย แมบางรายจะไดรับงบประมาณในการซอมแซมบาน แตไมมีการการปรับสภาพบานใหสอดคลองและ

เหมาะสมกับพฤติกรรมของผูสูงอายุ อาจเปนเพราะการขาดความรู หรือขอจํากัดเรื่องความรู โดยสามารถสรุป

ไดดังนี้  

๑. พ้ืนตางระดับ  

พบวาพ้ืนบานสวนใหญมีระดับพ้ืนท่ียกสูงกวานอกชาน ทําใหผูสูงอายุท่ีมีปญหาการเดิน หรือการ

เคลื่อนตัว ทําไดยากในสวนของรอยตอท่ีมีระดับของพ้ืนไมเทากัน ซ่ึงระดับท่ีตางกันของบานนี้ไมเหมาะกับการ

ใชสอยของผูสูงอายุ ควรระมัดระวังพ้ืนท่ีมีระดับตางกันมากๆ ซ่ึงควรทําการปรับระดับพ้ืนใหเทากัน โดยการดีด

คานข้ึนมาใหมีระดับเทากันกับคานอีกตัวหนึ่งของบาน  

นอกจากนี้รอยตอระหวางพ้ืนดานนอกกับพ้ืนดานใน ของหองน้ํา ควรปรับเปลี่ยนเปนทางลาด มี

ความชันไมเกิน ๑:๑๒ หรือการแบงข้ันแบบบันไดใหมีความแข็งแรง ม่ันคง โดยลูกตั้งสูงไมเกิน ๑๓ ซม. ลูก

นอนกวางอยางนอย ๖๒ ซม. กรณีท่ีผูสูงอายุไมสามารถเดินได หรือเคลื่อนท่ีไมสะดวก จําเปนตองคลานหรือ

ถัด ก็ควรทําทางลาด กวางอยางนอย ๘๐ ซม.  

ความชันของทางลาดขอบถนนไมนอยกวา ๑ : ๑๒  หรือประมาณ ๕ องศา  

 

                   X 
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ภาพท่ี ๔.๒ แสดงความชันของทางลาดขอบถนนไมนอยกวา ๑ : ๑๒  หรือประมาณ ๕ องศา  

 

๒. พ้ืนภายในบาน 

พ้ืนภายในบานบางสวนยังไมไดรับการซอมแซม ยังมีลักษณะเปนรูกวาง ซ่ึงไมเหมาะกับผูสูงอายุใน

การทํากิจกรรม ณ บริเวณนั้น และทําใหมองเห็นไมชัด จึงควรปรับปรุงซอมแซมพ้ืนใหเรียบ และไมมีรู หรือบอ

กวาง 

 ๓. หองน้ํา 

 หองน้ําเปนสวนท่ีมีความสําคัญมากสวนหนึ่ง เนื่องจากเปนบริเวณท่ีผูสูงอายุจําเปนตองใชตลอด

ทุกวัน โดยการเปลี่ยนอิริยาบถในทาตางๆ ตองลุก ตองนั่ง แตจากการสํารวจพบวาหองน้ําท่ีผูสูงอายุใชใน



๙๙ 
 
ปจจุบันยังไมเหมาะสมกับการใชงานของผูสูงอายุ ไดแก พ้ืนท่ีมีระดับตรงโถนั่งยอง ซ่ึงในสวนนี้อาจทําให

ผูสูงอายุลื่นได โถสวมท่ียกสูงจากพ้ืนดินมากเกินไป ชนิดของโถสวมท่ีไมเหมาะสม คือเปนแบบนั่งยอง 

เนื่องจาก จะทําใหเกิดปญหากับขอเขาของผูสูงอายุได และพ้ืนหองน้ําเปนปูนขัดเรียบ สงผลใหเม่ือทํากิจวัตร

ในหองน้ําพ้ืนเปยกน้ํา เกิดความชื้นแฉะตลอดเวลาทําใหเกิดตะไครน้ํา และพ้ืนลื่นได ควรเปลี่ยนเปนปูนท่ีไมขัด

มัน หรือปูกระเบื้องชนิดหยาบเพ่ือกันผูสูงอายุลื่นลมในหองน้ํา  

 ๔. บานประตูหองน้ําเปนบานไม 

 บานประตูเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับผูสูงอายุ โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีตองนั่งรถเข็นเขาไปในหองน้ํา 

ควรปรับขยายทางเขาหองน้ําใหมีความกวางมากกวา ๘๐ ซม. เพ่ือรถเข็นจะไดเขาไดสะดวกไมชนกับวงกบ

ประตู นอกจากนี้ประตูท่ีเปนบานปดเปดไมเหมาะกับการใชงาน ควรจะเปลี่ยนเปนประตูบานเลื่อนเพราะ

เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของผูสูงอายุ  

๕. ราวจับ เนื่องจากนอกชานของผูสูงอายุท่ีไมมีราวจับ เพ่ือกันหลน หรือตกลงมาไดดังนั้นควรติด

ราวจับเพ่ือใหผูสูงอายุใชในการพยุงตัวในการเคลื่อนยาย และเปนท่ีกันตกหลนจากเตียงได  

 

 ๔.๒.๔ สวนท่ี ๒ ขอมูลสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการอยูอาศัยของผูสูงอายุ 

 ขอมูลเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวผูสูงอายุ ผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการการปรับสภาพท่ี

อยูอาศัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยา มีรายไดสวนใหญมาจากเงินผูสูงอายุ และเงินผูพิการ  

 

ตารางท่ี ๔.๒ ตารางแสดงขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุท่ีปรับสภาพบาน 

หลังท่ี พ้ืนท่ี สภาพครอบครัว และการมีรายได พ้ืนท่ีท่ีทําการปรับ

สภาพบาน 

หมายเหตุ 

๑ ๒๘ อยูคนเดียวลําพัง มีรายไดจากเงิน

สงเคราะหผูพิการและผูสูงอายุ สภาพ

รางกายแข็งแรง วันท่ีสํารวจมีสภาวะ

เครียดเล็กนอย 

บริเวณท่ีนั่ ง ชาน

บ า น  ย ก ร ะ ดั บ

พ้ืนบานใหเทากัน 

แ ล ะ บ ริ เ ว ณ ท่ี

อาบน้ํา  

 

๒ ๓๐ มีสมาชิกครอบครัว ๓ คน รายไดไม

แนนอน ลูกสาวมีอาชีพรับจาง สามีมี

อาชีพ ทํ านา วั น ท่ีสํ า รวจพบว า มี

สุขภาพจิตปกติ 

สภาพห องน้ํ า ไม

เ อ้ื อต อผู สู ง อ ายุ  

ล า น ดิ น บ ริ เ ว ณ

ห น า ห อ ง น้ํ า มี

ลักษณะเปนดิน 

 



๑๐๐ 
 
๓ ๑๒ อยูคนเดียวลําพัง มีรายไดจากเงิน

สงเคราะหผูพิการและผูสูงอายุ สภาพ

รางกายแข็งแรง วันท่ีสํารวจพบวามี

สุขภาพจิตปกติ 

ทํ า ท่ี อ า บ น้ํ า ใ ห

เชื่อมตอบริเวณท่ี

พักอาศัย 

 

 

 สภาพการครอบครองท่ีอยูอาศัย มีลักษณะดังนี้ เปนเจาของเอง เชาท่ีเอกชน เปนตน 

 สภาพการอยูอาศัยและพฤติกรรมการใชพ้ืนท่ี ผูสูงอายุจะใชชีวิตสวนใหญอยูในบาน เนื่องจากเปน

วัยท่ีไมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นแทบทุกสวนของพ้ืนท่ีในบานจึงมีความสําคัญสําหรับ

พฤติกรรมการใชสอบของผูสูงอายุ โดยมีความสัมพันธระหวางเพศของผูสูงอายุ และการใชสอยพ้ืนท่ี 

 

สภาพบานกอนการปรับปรุง 

กรณีศึกษาบานหลังท่ี ๑ : ลุงเอกชัย 

ขอมูลท่ัวไป  : นายเอกชัย พรายสา อายุ ๗๓ ป  

ท่ีอยู   : ภายใตการดูแลของ รพ.สต.ดอนไร 

ความพิการ  : ความพิการทางการเคลื่อนไหว (อัมพาตดานซาย) 

ระดับความพิการ : ระดับ ๓  

ลักษณะสุขภาพโดยท่ัวไป : แข็งแรง แตองการความชวยเหลือจากคนรอบขางบาง อยูแตบนบาน  

การศึกษา   : จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓  

อาชีพ/รายได  : เงินเบี้ยยังชีพคนพิการและผูสูงอายุ 

 อาศัยอยูกับ  : - อาศัยอยูคนเดียวโดยมีญาติหางๆ คอยดูแล 

กิจวัตรประจําวัน : นั่งอยูในบานท้ังวัน ไมสามารถออกมาจากดานในบานได  

ลักษณะท่ีอยูอาศัย : เปนบานชั้นเดียว มีฝาบาน โครงสรางเปนไมผุพัง โครงสรางทรุด ผนังเปนไมผุ พ้ืนเปนไม 

       ผุ หลังคามุงสังกะสี 

ลักษณะสภาพแวดลอม : เปนชุมชนท่ีเงียบสงบ มีประชากรอยูไมมากนัก ใกลเสนทางสัญจรไปมา 

 

ตารางท่ี ๔.๓ จุดท่ีมีปญหาตอการใชงาน เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง กรณีศึกษาบานหลังท่ี ๑ 

จุดท่ีพบปญหา รายละเอียดปญหา 

พ้ืนและวัสดุปูพ้ืน วัสดุปูพ้ืนเปนไม คอนขางแข็งแรง จะมีตรงท่ีเปน

รอยตอตัวบานไปยังชานบาน และบริเวณครัว ท่ีเปน

พ้ืนท่ีตางระดับ ทําใหผูสูงอายุใชชีวิตประจําวันท่ีอยู

ติดกับพ้ืนสะดวก ทําใหการเคลื่อนรางกายมีความ



๑๐๑ 
 

ยากลําบาก รวมถึงพ้ืนไมท่ีผุพังบริเวณอาบน้ํา และ

ลางจาน 

ทางเดินภายใน ผูสูงอายุใชชีวิตอยูติดพ้ืนการเคลื่อนตัวก็จะกระเถิบ

ตัวไปตามพ้ืน การวางของท่ีไมเปนระเบียบจําทําให

ผูสูงอายุเกิดอุบัติเหตุได  

ประตู หนาตาง ชองเปด  ประตูอยู ในสวนของพ้ืนท่ี มีระดับต่ํา  ส งผลให

ผูสูงอายุไมสามารถเคลื่อนตัวออกมาพบปะผูคนได 

ทําใหขาดทัศนวิสัยของคนท่ีนั่งกับพ้ืน การชื่นชม

ธรรมชาติรอบนอก การมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนบาน  

และระดับแสงสวางภายในตัวบาน  

ไฟฟา ความสวาง  แสงสวางไมเพียงพอ คอนขางมืด 

ทางเดินภายนอก พ้ืนไมเรียบเสมอกัน  

การจัดสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีใชสอย (หองนอน) หองนอนมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีเปดโลงไมไดก้ันหอง 

นอนกับพ้ืน ไมมีเตียงนอน การจัดสภาพแวดลอมไม

ดี ท้ังขนาดของหอง การวางของระเกะระกะ รวมถึง

พนท่ีรับประทานอาหารดวย  

การจัดสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีใชสอย (หองน้ํา) อยูดานลาง ไมสามารถใชงานได 

 

       
ภาพท่ี ๔.๓ ลักษณะบานลุงเอกชัย      ภาพท่ี ๔.๔ ฝาผนังปดทึบ 

        
                               ภาพท่ี ๔.๕   รอยตอของพ้ืนไมเทากัน 



๑๐๒ 
 

   
                     ภาพท่ี ๔.๖  บริเวณท่ีอาบน้ํา แผนไมพ้ืนผุเปนรูกวาง 

กรณีศึกษาบานหลังท่ี ๒ : ปาสําอาง 

ขอมูลท่ัวไป  : นางสําอาง แปนสุวรรณ อายุ ๖๘ ป  

ท่ีอยู   : ภายใตการดูแลของ รพ.สต.ดอนไร 

ความพิการ  : ๒) ปญหาดานการเคลื่อนไหวรางกายทอนลางพอจะมีกําลังแตไมสามารถเดินได  

ระดับความพิการ : ระดับ ๓  

ลักษณะสุขภาพโดยท่ัวไป : ไมคอยแข็งแรงมีโรคความดัน ตองการความชวยเหลือจากคนรอบขางบาง ใชวิว

แชร ใชชีวิตดวยความเคยชิน 

การศึกษา   : จบชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔  

อาชีพ/รายได  : เงินเบี้ยยังชีพคนพิการและผูสูงอายุ 

อาศัยอยูกับ  : สามี 

กิจวัตรประจําวัน : ทํางานบาน ฟงวิทยุ คุยกับเพ่ือนบาน สามารถออกไปขางนอกไดบางแตไมไกลมากนัก สวน

ใหญอาศัยอยูชั้นลง  

ลักษณะท่ีอยูอาศัย : เปนบานชั้นเดียวใตถุนสูง หลังคามุมสังกะสี 

ลักษณะสภาพแวดลอม : เปนชุมชนท่ีเงียบสงบ มีประชากรอยูไมมากนัก ใกลเสนทางสัญจรไปมา 

 

ตารางท่ี ๔.๔ จุดท่ีมีปญหาตอการใชงาน เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง กรณีศึกษาบานหลังท่ี ๒  

จุดท่ีพบปญหา รายละเอียดปญหา 

พ้ืนและวัสดุปูพ้ืน ระดับพ้ืนไมเสมอกันทําใหการใชรถเข็นมีความ

ยากลําบาก รวมถึงพ้ืนท่ีไมมีความเรียบสมํ่าเสมอ 

พ้ืนหองน้ําไมเรียบและมีลักษณะพ้ืนท่ีเกิดน้ําขัง 

ทางเดินภายใน ทางเดินภายในคอนขางกวาง การใชรถเข็นจึงไมมี

ปญหา แตจะมีปญหาในสวนของระดับพ้ืนท่ีแตกตาง

กัน ทําใหไมสะดวกในการเขาถึง 



๑๐๓ 
 
บันได ผูสูงอายุใชชีวิตประจําวันอยูชั้นลางจึงไมมีปญหากับ

บันได และลักษณะบันไดมีราวจับ แตพบวาขนาด

ลูกตั้งลูกนอนไมไดมาตรฐานเทาท่ีควร 

ประตู หนาตาง ชองเปด  ประตูหองน้ํามีขนาดเลก็ทําใหเข็นรถเข็นเขาลําบาก   

ไฟฟา ความสวาง  แสงสวางเพียงพอ ระยะเอ้ือมของผูสูงอายุ กับ

ปลั๊กไฟหรือสวิสไฟยังใชงานไมสะดวกสําหรับ

ผูสูงอาย ุ

ทางเดินภายนอก พ้ืนไมเรียบเสมอกัน ขรุขระ เปนพ้ืนตางระดับ 

การจัดสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีใชสอย (หองนอน) เม่ือกอนนอนดานบน ไดมีการปรับเปลี่ยนมาใชงาน

ดานลาง แตไมมีการก้ันหองสวนตัว  

การจัดสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีใชสอย (หองน้ํา) เปนสุขภัณฑนั่งยอง ไมมีราวจับพยุงตัวไมมีเกาอ้ีนั่ง

อาบน้ํา การใชงานคอนขางลําบาก  

 

        
       ภาพท่ี ๔.๗  สภาพบานใตถุนสูง                        ภาพท่ี ๔.๘ คณะทํางานสํารวจบานผูสูงอายุ 

 

        
 ภาพท่ี ๔.๙ ฝาบานท่ีเชื่อมตอกับทางเดินไปหองน้ํา               ภาพท่ี๔.๑๐  สวมเปนแบบนั่งยอง 

 



๑๐๔ 
 

      
 ภาพท่ี ๔.๑๑ ประตูหองน้ําแคบ รถเข็นเขาลําบาก       ภาพท่ี ๔.๑๒ รอยเชื่อมตอธรณีประตูไมสมํ่าเสมอ 

 

กรณีศึกษาบานหลังท่ี ๓ : ปาชุม 

ขอมูลท่ัวไป  : นางชุม ประสาทเงิน อายุ ๗๒ ป  

ท่ีอยู   : ภายใตการดูแลของ รพ.สต.หนองสะเดา 

ความพิการ  : ความพิการทางการเคลื่อนไหวรางกายทองลาง 

ระดับความพิการ : ระดับ ๓  

ลักษณะสุขภาพโดยท่ัวไป : แข็งแรง ตองการความชวยเหลือจากคนรอบขางบาง อยูแตบนพ้ืนบาน  

การศึกษา   : จบชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔  

อาชีพ/รายได  : เงินเบี้ยยังชีพคนพิการและผูสูงอายุ 

 อาศัยอยูกับ  : อาศัยอยูคนเดียว 

กิจวัตรประจําวัน : นอนอยูในบานท้ังวัน ไมสามารถออกมาจากดานในบานได  ฟงวิทยุ นอนกลางวัน กิจวัตร

สวนใหญอยูบนท่ีนอน 

ลักษณะท่ีอยูอาศัย : เปนบานชั้นเดียวใตถุงสูง มีหลังคามุงสังกะสี 

ลักษณะสภาพแวดลอม : หางจากบาน ๓๐ เมตร ติดสวนและไรนา สภาพแวดลอมภายนอกดี ใกลเสนทาง

สัญจรไปมา 

 

ตารางท่ี ๔.๕ จุดท่ีมีปญหาตอการใชงาน เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง กรณีศึกษาบานหลังท่ี ๓ 

จุดท่ีพบปญหา รายละเอียดปญหา 

พ้ืนและวัสดุปูพ้ืน วัสดุปูพ้ืนเปนไม คอนขางแข็งแรง  

ทางเดินภายใน ผูสูงอายุใชชีวิตอยูติดพ้ืนการเคลื่อนตัวก็จะกระเถิบ

ตัวไปตามพ้ืน การวางของท่ีไมเปนระเบียบจะทําให

ผูสูงอายุเกิดอุบัติเหตุได  

บันได ผูสูงอายุใชชีวิตประจําวันอยูชั้นลางจึงไมมีปญหากับ

บันได และลักษณะบันไดมีราวจับ แตพบวาขนาด

ลูกตั้งลูกนอนไมไดมาตรฐานเทาท่ีควร 



๑๐๕ 
 
ประตู หนาตาง ชองเปด  ประตูหองน้ําทําดวยสังกะสี แตผูสูงอายุมีปญหา

ดานการเคลื่อนตัวและเดินทําใหไมไดใชหองน้ํา   

ไฟฟา ความสวาง  แสงสวางเพียงพอ ระยะเอ้ือมของผูสูงอายุ กับ

ปลั๊กไฟหรือสวิสไฟยังใชงานไมสะดวกสําหรับ

ผูสูงอาย ุ

ทางเดินภายนอก พ้ืนไมเรียบเสมอกัน เปนดินขรุขระ เม่ือฝนตกชื้น

แฉะ  

การจัดสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีใชสอย (หองนอน) หองนอนมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีเปดโลงไมไดก้ันหอง 

นอนกับพ้ืน บนตังท่ี ทําเปนเตียงนอน การจัด

สภาพแวดลอมไมดี ท้ังขนาดของหอง การวางของ

ระเกะระกะ รวมถึงพ้ืนท่ีรับประทานอาหารดวย  

การจัดสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีใชสอย (หองน้ํา) อยูดานลาง ไมสามารถใชงานได 

 

       
      ภาพท่ี ๔.๑๓  บานปาชุม                           ภาพท่ี ๔.๑๔ บริเวณท่ีนอนเปนเตียงไม ๒ ตัวตอกัน 

 

        
      ภาพท่ี ๔.๑๕ หองน้ําไกลจากเตียงท่ีนอน                   ภาพท่ี ๔.๑๖ บริเวณรอบๆ บานปาชุม 

 

 

 

 



๑๐๖ 
 
สรุป 

กรณีศึกษาบานหลังท่ี ๑ : ลุงเอกชัย 

 กรณีศึกษาท่ี ๑ มีปญหาดานการเคลื่อนไหวรางกายซีกซาย สภาพเดิมของบานท่ีไดรับการปรับปรุง

สภาพบาน บานลุงเอกชัย มีสภาพทรุดโทรม ปดทึบ ทําใหผูสูงอายุไมสามารถเชื่อมตอกับสังคมได และบริเวณ

ท่ีอาบน้ํามีลักษณะของไมผุชํารุด ไมม่ันคง อาจพลัดตกไปได และบริเวณรอยตอของพ้ืนท่ีบริเวณท่ีนอนและ

นอกชาน มีลักษณะพ้ืนไมเทากัน ทําใหไมสามารถเคลื่อนยายตนเองมาดานนอกได ประกอบกับมีฝาผนังก้ัน ทํา

ใหขาดการเชื่อมตอกับสังคมโดยสิ้นเชิง มีลักษณะความตองการในการใชพ้ืนท่ี ในการลดพ้ืนท่ีตางระดับ และ

ทําแผงก้ันกันตกหลนจากท่ีสูง 

 

 

กรณีศึกษาบานหลังท่ี ๒ : ปาสําอาง 

 กรณีศึกษาท่ี ๒ มีปญหาดานการเคลื่อนไหวรางกายทอนลางพอจะมีกําลังแตไมสามารถเดินได มี

ลักษณะความตองการในการใชพ้ืนท่ี ดานการเคลื่อนไหวตองการพ้ืนท่ีกวาง และมีพ้ืนเรียบท่ีรถเข็นสามารถ

เขาถึงพ้ืนท่ีแตละจุดไดอยางสะดวก สภาพเดิมของบานท่ีไดรับการปรับปรุงสภาพบาน บานปาสําอาง มี

ลักษณะเรือนใตถุนสูง พ้ืนเปนดินไมเรียบ เสนทางเดินไปหองน้ําตองออกไปดานนอกเรือนชาน ออมพ้ืนท่ีถนน

ดานหนา แลวจึงวกกลับมาท่ีหองน้ํา พ้ืนหนาหองน้ํามีลักษณะเปนดิน มีรอยตอระหวางพ้ืนท่ีเปนดินกับพ้ืนท่ีเท

คอนกรีต นอกจากนี้ยังมีระดับพ้ืนในหองน้ําและดานหนาหองน้ําไมเทากัน ทําใหเข็นรถเข็นเขาลําบาก 

นอกจากนี้บานประตูยังมีความแคบ ลอรถเข็นเขาไปดานในยาก เพราะประตูแคบ โถนั่งถายและปสสาวะเปน

โถนั่งยองซ่ึงไมเหมาะกับลักษณะทางกายภาพของปาสําอาง ท่ีนั่งอาบน้ําเปนเกาอ้ีพลาสติก 

 

กรณีศึกษาบานหลังท่ี ๓ : ปาชุม 

 กรณีศึกษาท่ี ๓ มีปญหาดานการเคลื่อนไหวรางกายทอนลาง ไมสามารถเดินไดอยางถาวร มี

ลักษณะความตองการในการใชพ้ืนท่ี ในการลดพ้ืนท่ีตางระดับ โดยพ้ืนท่ีใชสอยควรเปนพ้ืนท่ีเรียบเสมอกัน

ท้ังหมด และทําแผงก้ันกันตกหลนจากท่ีสูง สภาพเดิมของบานท่ีไดรับการปรับปรุงสภาพบาน บานปาชุมมี

ลักษณะเรือนใตถุนสูง พ้ืนเปนดินไมเรียบ มีเตียงไมใชเปนท่ีพักอาศัยและนอนอยูดานลาง จํานวน ๒ เตียง 

หองน้ําอยูหางจากเตียง ซ่ึงปาชุมไมสามารถไปหองน้ําได ทําใหปาชุมตองขับถาย และปสสาวะบนเตียง  

 

 ๔.๒.๕ สวนท่ี ๓ ขอมูลดานลักษณะชุมชน และการมีสวนรวมของชุมชน 

 จากการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจบานท่ีไดรับการปรับปรุงสภาพท่ีอยูอาศัยในแตละพ้ืนท่ี องคการบริหาร

สวนทองถ่ินมีบทบาทสําคัญมาก ท้ัง ๓ กรณีศึกษา มีจิตอาสาเขามาชวยในการปรับปรุงสภาพท่ีอยูอาศัยท้ัง ๓ 

กรณี โดยการดูแลผูสูงอายุระยะยาว (long term care) โดยชุมชนเปนสวนสําคัญของระบบสุขภาพและบริการ



๑๐๗ 
 
สังคมประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ท่ีผูดูแลท้ังในและนอกระบบสุขภาพ (ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบาน 

อาสาสมัครในชุมชน) ทําใหกับผูท่ีตองการการดูแล รวมถึงบริการท้ังในสถานบริการหรือในชุมชนทุกระดับ เชน 

สถานดูแลกลางวัน บริการสุขภาพท่ีบาน การดูแลชั่วคราว การดูแลระยะสุดทาย เปนตน 

 ลักษณะชุมชนของกลุมตัวอยาง มีลักษณะ ดังนี้คือ  

 ๑. ชุมชนท่ีผูสูงอายุท้ัง ๓ อยูเปนชุมชนชานเมือง องคประกอบชุมชนโดยสภาพแวดลอมท่ัวไปยัง

สมบูรณ มีทางสัญจรในชุมชน ขนาดท่ีดินปลูกสรางมีขนาดใหญกวาบานท่ีสรางในเมือง ความหนาแนนของ

ประชากรไมมากนัก ความเปนอยูไมหนาแนนมากนัก  

 ๒. การมีสวนรวมของชุมชน พบวาการมีสวนรวมของชุมชนยังมีคอนขางมาก เนื่องจากเปนสังคม

ชานเมือง และผูคนสวนใหญเปนเครือญาติ ในการดําเนินการครั้งนี้ชุมชนมีสวนรวมโดย ผูอํานวยการ รพ.สต.

ดอนไร ประธาน อบต. ดอนไรเปนผูมีสวนรวมในการคัดเลือกผูสูงอายุเบื้องตน และเปนผูติดตอประสานงานกับ

ชางกอสรางท่ีอยูในชุมชน  

      
                           ภาพท่ี ๔.๑๗ ประชุมเครือขายการปรับสภาพบานผูสูงอายุ 

       
                     ภาพท่ี ๔.๑๘ ทีมสุขภาพชุมชนและทีมวิจัย ลงประเมินพ้ืนท่ีในการปรับสภาพบาน 

       
                       ภาพท่ี ๔.๑๙ สภาพบานท่ีทําการประเมิน ในพ้ืนท่ีอําเภอสามชุก 

 



๑๐๘ 
 
 ๔.๒.๖ สวนท่ี ๔ ผลการดําเนินงานในการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยผูสูงอายุ 

 ผลการดําเนินงานปรับปรุงซอมแซมท่ีอยูอาศัยผูสูงอายุ เปนงานท่ีอาศัยความรูใน ๒ สวนท่ีสําคัญ 

คือ ความรูดานการกอสราง และความรูเก่ียวกับผูสูงอายุ ซ่ึงในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีจําเปนตองมีความรู

ความเขาใจพ้ืนฐานในความรูท้ังสองสวน และโดยเฉพาะแรงงานสวนใหญเปนแรงงานในชุมชน การใหความรู

เก่ียวกับผูสูงอายุกับชางในพ้ืนท่ีจะทําใหชางในพ้ืนท่ีสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพได ในการปรับสภาพ

บานเพ่ือสงเสริมใหเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสูงอายุนั้น ไดทําการซอมแซมในสวนของพ้ืนท่ีท่ีมีความปลอดภัย 

และแข็งแรง สวนใหญจะเปนการซอมแซมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวคิดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยา ซ่ึง

เม่ือชางในพ้ืนท่ีไดเรียนรูแลวสามารถนําความรูท่ีไดไปใชปรับสภาพบานผูสูงอายุไดอยางเหมาะสม ซ่ึงในสวน

ของวัสดุอุปกรณ ผูวิจัยเนนใชวัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท่ีมีในพ้ืนท่ี เพ่ือใชวัสดุกอนสรางท่ีมีราคา

ถูก ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ และยังสามารถสรางงานใหชุมชนไดอีก ทําใหชุมชนมีรายได  

 

หลังการปรับสภาพบาน ๓ หลัง 

 ๑. บานลุงเอกชัย  

         
 ภาพท่ี ๔.๒๐ ทําการเจาะฝาผนังเพ่ือเปดชองใหกวาง        ภาพท่ี ๔.๒๑ ตอนอกชานใหมีพ้ืนท่ีกวาง

                
ภาพท่ี ๔.๒๒ จิตอาสาในชุมชนรวมทํากิจกรรม         ภาพท่ี ๔.๒๓ นําเตียงท่ีตอมาเชื่อมกับบริเวณท่ีเปดชอง 

         



๑๐๙ 
 
   ภาพท่ี ๔.๒๔ ซอมแซมไมผุ บริเวณท่ีอาบน้ํา            ภาพท่ี ๔.๒๕  ดีดคานใหพ้ืน ๒ ดานมีระนาบเทากัน    

 

         
      ภาพท่ี ๔.๒๖ ปูพ้ืนดวยเสื่อน้ํามันเพ่ือปองกันเสี้ยน และทําการติดผามานบังตา พรอมราวจับกันตก 

 

๒. บานปาสําอาง 

        
   ภาพท่ี ๔.๒๗  เก็บของใหเปนระเบียบ                       ภาพท่ี ๔.๒๘  เปดชองทางเดินไปหองน้ําใหม 

         

        
      ภาพท่ี ๔.๒๙ ปรับพ้ืนดานหนาหองน้ําใหมีลักษณะลาดเอียง เชื่อมตอกับชองทางท่ีเปดออก 

        
ภาพท่ี ๔.๓๐ ปรับบานประตูหองน้ําเปนบานเลื่อน ภาพท่ี ๔.๓๑  โถชักโครกแบบราดน้ําและติดฝกบัวอาบน้ํา 



๑๑๐ 
 

       
    ภาพท่ี ๔.๓๒ เชื่อมรอยตอใหมีลักษณะลาด            ภาพท่ี ๔.๓๓ ปาสําอางทดลองใชหองน้ํา 

 

          
   ภาพท่ี ๔.๓๔ ทางเขาหองน้ําหลังปรับปรุง   ภาพท่ี ๔.๓๕ ทางออกท่ีทําการเปดเสนทางเดินใหม 

 

๓. บานปาชุม 

       
    ภาพท่ี ๔.๓๖ ท่ีอาบน้ําของปาชุม                     ภาพท่ี ๔.๓๗ ปรับพ้ืนดานหลังใหมีลักษณะเรียบ 

 



๑๑๑ 
 

       
 ภาพท่ี ๔.๓๘ วัดพ้ืนท่ีติดตั้งเกาอ้ีอาบน้ําบานปาชุม            ภาพท่ี ๔.๓๙ ทีมวิจัยติดตั้งราวผามาน 

 

       
 ภาพท่ี ๔.๔๐ ปาชุมทดลองใชเกาอ้ีอาบน้ํา                ภาพท่ี ๔.๔๑ พ้ืนท่ีท่ีปรับเพ่ือวางเกาอ้ีอาบน้ํา 

 

                                    
ภาพท่ี ๔.๔๒ ตอระบบประปาและติดตั้งฝกบัวอาบน้ํา       ภาพท่ี ๔.๔๓ เชื่อมเกาอ้ีอาบน้ํากับเตียงท่ีนอน 

 

 

 

 



๑๑๒ 
 
 ๔.๒.๗ สวนท่ี ๕ ผลการดําเนินงานปรับปรุงสภาพบานผูสูงอายุในระยะติดตาม 

 ระยะติดตามผลครั้งท่ี ๑  

บานลุงเอกชัย 

      
              ภาพท่ี ๔.๔๔  ผูสูงอายุใชพ้ืนท่ีมากข้ึนเชื่อมตอกับสังคม สงผลใหสุขภาพจิตดี 

บานปาสําอาง 

            
ภาพ่ี ๔.๔๕ สัมภาษณผูสูงอายุหลังจากใชงานบริเวณท่ีปรับสภาพ  ภาพท่ี ๔.๔๖ ผูสูงอายุทดลองใชหองน้ํา 

                 
                            ภาพท่ี ๔.๔๗ ผูสูงอายุพยายามเดินโดยไมใชรถเข็น 

 



๑๑๓ 
 
บานปาชุม 

 

       
ภาพท่ี ๔.๔๘ สัมภาษณปาชุมหลังการปรับสภาพบาน    ภาพท่ี ๔.๔๙ ทดสอบกําลังขาดานซาย 

 

      
                                   ภาพท่ี ๔.๕๐ ทดสอบกําลังขาดานซาย-ดานขวา 

 

ระยะติดตามผลครั้งท่ี ๒  

บานลุงเอกชัย 

         
                                  ภาพท่ี ๔.๕๑  สัมภาษณลุงเอกชัยหลังใชงานได ๓ สัปดาห 

 

 

 

 

 

 



๑๑๔ 
 
บานปาสําอาง 

       

                                       
                           ภาพท่ี ๔.๕๒ สัมภาษณปาสําอางหลังใชงาน ๓ สัปดาห 

 

บานปาชุม 

      
     ภาพท่ี ๔.๕๓  จิตอาสาตัดผมใหปาชุม               ภาพท่ี ๔.๕๔  ปาชุมอาบน้ําท่ีเกาอ้ีอาบน้ํา 

             
                              ภาพท่ี ๔.๕๕  สมัภาษณปาชุมหลังจากใชงาน ๓ สัปดาห 



๑๑๕ 
 
ระยะติดตามผลครั้งท่ี ๓ 

บานลุงเอกชัย 

       
               ภาพท่ี ๔.๕๖  ลุงเอกชัยเลาเรื่องท่ี สสอ. และนายอําเภอมาเยี่ยมบาน 

      
                           ภาพท่ี ๔.๕๗  สภาพบานลุงเอกชัย พรายสา หลังจากการใชงาน ๕ สัปดาห 

บานปาสําอาง 

      
       ภาพท่ี ๔.๕๘ ตอหลังคาเพ่ือกันฝนตามแนวทางเดินเขาหองน้ํา เพ่ือสะดวกในการเขาหองน้ําในหนาฝน 



๑๑๖ 
 

      
       ภาพท่ี ๔.๕๙ ปาสําอาง ยืนใหดู เพ่ือยืนยันความแข็งแรง และความตั้งใจท่ีจะเดินใหได 

      สัมภาษณปาสําอาง หลังจากการใชงาน ๕ สัปดาห 

บานปาชุม  

      
              ภาพท่ี ๔.๖๐ ปาชุม มีลักษณะสดชื่นแจมใส สามารถนั่งไดนานมากถึง ๓๐ นาที 

      
                            ภาพท่ี ๔.๖๑ สัมภาษณปาชุม หลังจากการใชงาน ๕ สัปดาห   

 

 หลังจากทําการปรับสภาพบานผูสูงอายุท้ัง ๓ หลังแลว ผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีติดตามประเมินผล ๓ ครั้ง 

คือ ครั้งท่ี ๑ ระยะ ๑ สัปดาหหลังจากท่ีทําการปรับสภาพบาน ครั้งท่ี ๒ ระยะ สามสัปดาห หลังจากปรับสภาพ

บาน และครั้งท่ี ๓ ระยะ หาสัปดาหหลังจากการปรับสภาพบาน พบวา เม่ือทําการประเมินแบบทดสอบ EQ-

5D-5L ฉบับภาษาไทย ท่ีพัฒนาโดย ภญ.จันทนา พัฒนเภสัช และ ผศ.ดร.ภญ.มนทรัตย ถาวรเจริญทรัพยใน

ครั้งแรกกอนการปรับปรงสภาพบานพบวา มิติดานสุขภาพท้ัง ๕ ดาน ไดแก การเคลื่อนไหว (Mobility : MO) 



๑๑๗ 
 
การดูแลตนเอง (Self-care : SC) กิจกรรมท่ีทําเปนประจํา (Usualy : US) อาการเจ็บปวด/อาการไมสบายตัว 

(Pain : PA) และความวิตกกังวล/ความซึมเศรา (Anxieties/Depression : AD) จากนั้นนํามาคํานวณคา

อรรถประโยชน ท่ีเปนคาแสดงถึงความพึงพอใจของบุคคลตอสภาวะสุขภาพของตนเอง โดยในชวงแรกกอน

การปรับสภาพบานมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๔.๖ แสดงคาสุขภาวะ และการแปลงสขุภาวะใหเปนคะแนนอรรถประโยชน 

 

คนท่ี MO SC UA PA AD Profile Utility 

๑ 5 3 4 2 2 53422 0.348 

๒ 4 3 2 2 1 43221 0.578 

๓ 5 4 4 3 3 54433 0.139 

 

 จากตารางท่ี ๔.๓ ผูตอบแบบสอบถามคนท่ี ๑ (ลุงเอกชัย) มีลักษณะสุขภาพเปนแบบ 53421 

ไดแก  

 -ไมสามารถเดินได 

 -มีปญหาในการอาบน้ําและใสเสื้อผาดวยตนเองปานกลาง  

 -มีปญหาในการทํากิจกรรมท่ีทําเปนประจํามาก  

 -มีอาการปวดและไมสบายตัวเล็กนอย และ 

 -มีความวิตกกังวลหรือซึมเศราเล็กนอย  

 ซ่ึงสอดคลองกับการรายงานผลของพยาบาลจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลสามชุก โดยใชแบบประเมิน

สุขภาพจิต 8Q 9Q และประเมินสภาพสมองเบื้องตน MMSE-Thai 2002 ประเมินโดย นางอําพัน หิรัญอุทก 

(พยาบาลวิชาชีพ ดานจิตเวช โรงพยาบาลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี) พบวาลุงเอกชัยมีสุขภาพจิต และสภาพ

จิตใจกอนการปรับสภาพบาน ผลคือ มีความกังวลเล็กนอย ไมมีภาวะสมองเสื่อม  

 ผูตอบแบบสอบถามคนท่ี ๒ (ปาสําอาง) มีลักษณะสุขภาพเปนแบบ 43221 ไดแก 

 -มีปญหาในการเดินอยางมาก 

 -มีปญหาในการอาบน้ําและใสเสื้อผาดวยตนเองปานกลาง 

 -มีปญหาในการทํากิจกรรมท่ีทําประจําวันเล็กนอย 

 -มีอาการปวดขาและไมสบายตัวเล็กนอย 

 -ไมมีความวิตกกังวลหรือซึมเศรา  

 ซ่ึงสอดคลองกับการรายงานผลของพยาบาลจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลสามชุก โดยใชแบบประเมิน

สุขภาพจิต 8Q 9Q และประเมินสภาพสมองเบื้องตน MMSE-Thai 2002 ประเมินโดย นางอําพัน หิรัญอุทก 



๑๑๘ 
 
(พยาบาลวิชาชีพ ดานจิตเวช โรงพยาบาลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี) พบวาปาสําอางมีสุขภาพจิตดีกอนการ

ปรับสภาพบาน พรอมท้ังไมมีภาวะสมองเสื่อม  

 ผูตอบแบบสอบถามคนท่ี ๓ (ปาชุม) มีลักษณะสุขภาพเปนแบบ 54433 ไดแก 

 -ไมสามารถเดินได 

 -มีปญหาในการอาบน้ําและใสเสื้อผาอยางมาก 

 -มีปญหาในการทํากิจวัตรประจําวันอยางมาก 

 -มีความเจ็บปวดไมสบายตัวปานกลาง 

 -มีความวิตกกังวลหรือซึมเศราปานกลาง (ในท่ีนี่ไมมีความซึมเศรา) 

 ซ่ึงสอดคลองกับการรายงานผลของพยาบาลจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลสามชุก โดยใชแบบประเมิน

สุขภาพจิต 8Q 9Q และประเมินสภาพสมองเบื้องตน MMSE-Thai 2002 ประเมินโดย นางอําพัน หิรัญอุทก 

(พยาบาลวิชาชีพ ดานจิตเวช โรงพยาบาลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี) พบวาปาชุมมีสุขภาพจิตดีกอนการปรับ

สภาพบาน พรอมท้ังไมมีภาวะสมองเสื่อม แตจากการพูดคุยพบวามีความวิตกกังวลเล็กนอย 

 หลังจากการปรับสภาพบานแลวไดทําการทดสอบซํ้า พบวาผูสูงอายุมีลักษณะของสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน 

ลุงเอกชัยดูสดใสราเริงมากข้ึน รวมท้ังปาสําอาง และปาชุมท่ีเพ่ือทําการปรับสภาพบานแลวทําใหคุณภาพชีวิตดี

ข้ึน โดยท้ัง ๓ กรณีสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันไดเอง ไมตองพ่ึงพาผูอ่ืน การสงเสริมสุขภาพ

สําหรับท้ัง ๓ กรณีจึงเปนการนําศักยภาพท่ีมีอยูออกมาใชประโยชน พรอมท้ังดูแลมิใหเกิดความเสื่อมหรือ

ภาวะพ่ึงพิง นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยท่ีสนับสนุนพบวา การท่ีผูสูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได และการมีสวนรวม

ในกิจกรรมของสังคม รวมถึงการมีสมาชิกภาพในกลุมเครือขายสังคมสงผลดานบวกตอการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพและการทํางานสมรรถนะทางกายดีข้ึน  การเขาสังคมทําใหอารมณแจมใสไมหมกมุนหรือ

ซึมเศราและคงการรับรู ไมหลงลืมงาย มีความรอบรูดานสุขภาพดีข้ึน ทําใหคุณภาพชีวิตโดยรวมดีข้ึนและ

ผูสูงอายุรูสึกวา ตนเองสุขภาพดีข้ึน ในขณะเดียวกันการแยกตัวจากสังคมสงผลลบตอการรับรูและการทํางาน

ของผูสูงอายุดวย77

๗๘ 

 

๔.๓ ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพผูสูงอายุ ท่ีเขารวมโครงการปรับปรุงสภาพท่ีอยูอาศัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

 ในการนําเสนอผลการศึกษาโครงการปรับปรุงสภาพท่ีอยูอาศัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต พบวา

ผูสูงอายุท่ีท่ีเขารวมกิจกรรมการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูวิจัยไดดําเนินการ ๒ ลักษณะ 

 ๗๘ สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอาย.ุ การจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน [อินเทอรเน็ต]. ๒๕๕๓ 

สืบคนเมื่อ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แหลงขอมูล: http://www.oppo.opp.go.th/info/Roster_Multi PurposeCenter-

53.pdf 

                                                 

http://www.oppo.opp.go.th/info/Roster_Multi


๑๑๙ 
 
คือ ผลการสัมภาษณผูเขารับการปรับปรุงสภาพท่ีอยูอาศัยหลังจากการเขารวมโครงการ และผูสังเกตอยางไมมี

สวนรวม รายละเอียดดังนี้  

การวิจัยเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และจากการสังเกตแบบ

มีสวนรวมทําการเก็บขอมูลภาคสนามจากผูใหขอมูลท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจากเขารวมโครงการการปรับ

สภาพท่ีอยูอาศัยท้ัง ๓ หลัง โดยการสัมภาษณบุคคล ๓ กรณีคือ กรณีท่ี ๑ ลุงเอกชัย พรายสา กรณีท่ี ๒ ปา

สําอาง แปนสุวรรณ และกรณีท่ี ๓ ปาชุม ประสาทเงิน และกลุมเพ่ือนบานคนในชุมชน จํานวน ๕ คน โดยมี

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ (๑) การสัมภาษณเชิงลึก (๒) การสังเกตพฤติกรรมแบบมีสวนรวม และ 

(๓) ผลการวิเคราะหผานสมุดบันทึกชุมชน หลังจากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหาเชิงพรรณนา  

๔.๓.๑ ผลการวิเคราะหผลการปรับสภาพบานเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

จากการศึกษาวิเคราะหผลการปรับสภาพบานเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พบวาผูสูงอายุ

เขาใจสุขภาวะองครวมท้ัง ๔ ดาน คือดานการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย ดานสังคม ดานจิตใจ และดานปญญา 

นอกจากนี้ผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการยังมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยผลการสัมภาษณเชิงลึกกับผูนําชุมชน และ

สมาชิกชุมชนท่ีไมไดเขารวมกิจกรรมโครงการ ซ่ึงสามารถสรุปผลการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ มี

รายละเอียดดังนี้  

  ๔.๓.๑.๑ ผลการสัมภาษณผูนําชุมชน และสมาชิกชุมชนท่ีไมไดเขารวมกิจกรรมโครงการ 

 จากการสัมภาษณผูนําชุมชน และสมาชิกชุมชนท่ีไมไดเขารวมกิจกรรมโครงการ โดยเปน      

ผูรวมสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ท่ีเขารวมโครงการ

พบวา ผูเขารวมโครงการท้ัง ๓ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตไปในทิศทางท่ีดีข้ึน เม่ือวิเคราะหผาน

แนวคิด ๕ ดานของแนวคิดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยา พบวา 

๑. โครงสรางและความปลอดภัย 

  จากการสัมภาษณสมาชิกชุมชนท่ีไมไดเขารวมกิจกรรม แตเปนผูสังเกตการณแบบไมมีสวน

รวม ท่ีเห็นการเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุในกลุมท่ีเขารวมกิจกรรม ในดานโครงสรางและความปลอดภัย ดัง

คําพูดตอไปนี้ 

  “เม่ือสองสัปดาหกอน หมอท่ี รพ.สต. นําผูตรวจมาลงพ้ืนท่ีมานายอําเภอ สสอ. นายก อบต. 

และเจาหนาท่ีจาก รพ.สต. มาเยี่ยมบานท้ัง ๓ หลัง เคาก็ชื่นชมวาการออกแบบการปรับสภาพพ้ืนท่ีของบานแต

ละหลัง เปนการปรับสภาพบานท่ีเหมาะสมกับลักษณะของผูสูงอายุแตละคนใหใชงานไดดี และก็เหมาะสม 

นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยดวย” 

         (สัมภาษณ : หมอตูน) 

  “อยางบานลุงเอกชัยท่ีทําราวจับใหแก ตรงนั้น พ่ีวามันดีมากๆ เลย ทําใหแกกลาออกมาดาน

นอก และก็เปนท่ียึดใหแกผลักตัวมาดานหนา ซ่ึงทําใหแกไดขยับตัวออกมาจากดานใน ไมตองชะโงกหนามาดู

เวลาท่ีมีคนมา มันดีมากเลย” 



๑๒๐ 
 
         (สัมภาษณ : นองปุก) 

  “ท่ีนั่งอาบน้ําของปาชุม มันดีมากๆ มันดูแข็งแรง แลวก็ทําใหแกไดมาอาบน้ํามากข้ึน พ่ีไมคิด

วามันจะทําแบบนี้แลวทําใหแกไดออกมาอาบน้ํา และท่ีทําท่ีจับดานขางทําใหไมตองกลัวตกลงมาดานลาง”  

         (สัมภาษณ : พ่ีจําเนียร) 

  ๒. ความสวยงาม ผัสสะ และสุนทรียะ 

  ดานความสวยงาม ผัสสะ และสุนทรียะ แมวาทีมวิจัยจะใชวัสดุท่ีมีในทองถ่ินในการปรับ

สภาพบานท้ัง ๓ หลัง แตก็มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ และชุมชน พรอมท้ังยังสามารถใชงานไดดีและสะดวก  

  “วัสดุท่ีใชในการทําประตูปาสําอาง มันดูไมสวยมากเทาไหร แตเม่ือดูดานการใชงาน มัน

สามารถใชงานไดเหมือนกับการใชประตูสําเร็จรูปเลย แตประตูท่ีมีขนาดนี้คงหาไดยากในบานเรา ลุงวาเอา

แบบนี้ใชงานไดสะดวกดี” 

         (สัมภาษณ : ลุงชิ้น) 

  “ชอบท่ีอาบน้ําของปาชุม เพราะวามันสวยดี ไมคิดวาอาจารยจะทําแบบนี้ ตอนแรกท่ีมาคุย

กัน ยังนึกภาพไมออกเลย พอทําเสร็จแลวก็เออ..มันดีเนอะ ปาแกสามารถเขยิบมานั่งตรงนี้เพ่ืออาบน้ําได แลว

ปาแกก็มาอาบบอยนะ เทาท่ีเห็นหนาตาสดชื่นเชียว” 

         (สัมภาษณ : พ่ีฟา) 

  ๓. มีปฏิสัมพันธกับผูคนมากข้ึน 

  ดานการมีปฏิสัมพันธกับผูคน จากการสัมภาษณสมาชิกชุมชนท่ีไมไดเขารวมกิจกรรม แตเปน

ผูสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม ท่ีเห็นการเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุในกลุมท่ีเขารวมโครงการ ดังคําพูดตอไปนี้ 

  “ลุงเอกชัย แกสดชื่นข้ึนนะแกดูไมซึมเหมือนเม่ือกอน เดี๋ยวนี้แกออกมานั่งตอนเชาๆ จะ

ออกมานั่งดานนอก มาดูเขาขายหมู เม่ือกอนแกตองชะโงกหนาออกมาดูวามีใครมาบาง เดี๋ยวนี้ไมตองแลว กอ

อกมาเองไดเลย มาถึงตรงนี้เลย ผมวาแกดูดีมากข้ึนมากๆ” 

         (สัมภาษณ : นาประเสริฐ) 

  “เม่ือกอนปาชุมแกดูเฉยๆ เศราๆ ไมคอยพูดจามากนัก แตเดี๋ยวนี้ดูแกแจมใส พูดคุยมากข้ึน 

พ่ีก็มาคุยกับแกบอยเวลาเอาวัวมาเลี้ยง ดูแกสดชื่น จริงๆ นะ” 

         (สัมภาษณ :  พ่ีจําเนียร) 

  ๔. เสริมพลังผูสูงอายุ 

  ดานการเสริมพลังผูสูงอายุ จากการสัมภาษณสมาชิกชุมชนท่ีไมไดเขารวมกิจกรรม แตเปนผู

สังเกตการณแบบไมมีสวนรวม ท่ีเห็นการเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุในกลุมท่ีเขารวมโครงการ ดังคําพูดตอไปนี้ 

  “ปาสําอาง แกอยากเดินมากข้ึน ตอนนี้แกก็พยายามท่ีจะเดิน พยายามท่ีจะทรงตัว และยืด

ตัวบางแลวนะ ตอไป ลุงจะทําราวหัดเดินใหแก รอทําดานบนเรียบรอยกอนเพราะวาตอนนี้ไมมีชาง” 

         (สัมภาษณ : นายศ) 
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  และเม่ือผูวิจัยไดพูดคุยกับปาสําอาง พบวาปาสําอางมีความฝนวาจะเดินใหได เพราะวา

กลามเนื้อขาท้ังสองขางของปาสําอางยังแข็งแรง มีกลามเนื้ออยู เพียงแตกลามเนื้อไมแข็งแรง ประกอบกับท่ี

ผานมาเม่ือมีการหัดเดิน ปาสําอางเกิดการลมลง ทําใหยังมีความกลัวในอุบัติเหตุในครั้งนั้น แตเม่ือไดทําความ

เขาใจและไดรวมกันออกแบบราวจับกับทีมวิจัย และทีมกายภาพบําบัดชุมชน โรงพยาบาลสามชุก วาจะทําการ

ติดตั้งราวจับในระดับเอวของปาสําอาง และปรับสภาพพ้ืนบริเวณท่ีหัดเดิน เพ่ือใหปาสําอางไดฝกกลามเนื้อขา

ใหแข็งแรง กอนท่ีจะไปหัดเดินดวย walker “ปาอยากเดินได ปาจะพยายามหัดเดิน ถาพ้ืนมันเรียบๆ ปาวาปา

จะไมกลัว” จากคําพูดของปาสําอาง ทีมวิจัยจึงใหปาสําอางลอง ลุกจากรถเข็น แลวทรงตัวเพ่ือจะเดิน โดยมีทีม

กายภาพบําบัดและทีมวิจัยคอยดูแลอยางใกลชิดโดยใหเดินไปยังอีกมุมหนึ่งท่ีสามีของปาสําอางรออยู พบวาปา

สําอางสามารถเดินได แมจะทรงตัวยังไมดีนัก นับวาเปนสัญญาณท่ีดีท่ีทําใหปาสําอางกลับมามีความม่ันใจอีก

ครั้งในการท่ีจะเริ่มหัดเดินใหม “ผมดีใจมากๆ เลยเพราะวาอยากใหเคาเดินได (นายศ พูดไปก็น้ําตาไหลไป) 

อยากใหเคาไดไปในท่ีท่ีผมไป ไมอยากใหเคาแคอยูบาน สงสารเขา” นี้เปนความในใจของนายศ สามีปาสําอาง 

ท่ีร ู สึกดีใจท่ีปาสําอาง มีความพยายามท่ีจะเดินดวยตัวเอง นับวาการลงพ้ืนท่ีในการปรับสภาพบานของผูสูงอายุ

ในครั้งนี้ของทีมวิจัย ไดเสริมพลังใหกับผูสูงอายุในชุมชนไดมีแรงบันดาลใจในการกลับมาคงสภาพเดิมเหมือน

กอนท่ีจะมีอาการปวย 

  ในขณะท่ีเม่ือเราทําการปรับสภาพบานปาชุม ท่ีมีปญหาดานการเดิน โดยมีปญหาท่ีรางกาย

ชวงลางไมสามารถเดินได ดวยการทําท่ีอาบน้ําท่ีติดกับเตียงท่ีใชนอน พบวาปาชุมไดมีการอบน้ําบอยข้ึน 

สุขภาพรางกายแข็งแรงมากข้ึน ขับถายไดดีข้ึน และท่ีสําคัญคุณภาพชีวิตปาชุมดีข้ึน ดังคํากลาวของปาท่ีวา 

“ปารูสึกแกรงข้ึน แกรงภาษาสุพรรณแปลวา รูสึกสบายตัว เนื้อตัวสะอาดสะอาน เม่ือสะสะอาดแลวก็รูสึกสด

ชื่น แจมใส ปาขับถายไดดีข้ึนกวาแตกอนมาก” นอกจากนี้ทีมวิจัยและทีมกายภาพบําบัดยังสอนวิธีการออก

กําลังขาใหกับปาชุม พบวาปาชุมไดทําการออกกําลังกายขา สมํ่าเสมอ โดยขาท่ียืดออกไมไดก็ใชขาอีกขาท่ีดีดัน

ออกไป ในตอนขยับเขามา สามารถขยับไดก็ใหทําซํ้า วันละหลายๆ ครั้ง ในสวนการอาบน้ํา ปาชุมไดอาบน้ําวัน

เวนวัน เม่ือทีมวิจัยลงพ้ืนท่ีติดตามผลในครั้งท่ี ๒ พบวาปาชุมบอกกับทีมวิจัยวา “หมอ!! ปาอยากเดินไดแลว 

ปารูสึกวาปาจะเดินได” และในการติดตามผลในครั้งท่ี ๓ ปาชุมบอกวาเทาดานซายท่ีไมสามารถขยับได มัน

สามารถขยับไดบางแลว และปาชุมมีความหวังวาปาชุมจะเดินได ดังคําพูดท่ีวา “ปาจะหัดเดิน นี่เอาไดนี่มาแลว 

(walker) เอามาตั้งไวเพ่ือจะไดมาแกวงขาตรงนี้ แตตอนนี้จะตองปรับตอนท่ีอาบน้ําเสร็จแลวกลับมาท่ีเตียงนี้

กอน ถาทําไดดีก็จะไปนั่งแกวงขา ตอนนี้ไมเหนื่อยแลว เวลาท่ีอาบน้ํา แรกๆ ปาเหนื่อยมากๆ หลังมันเปนงอๆ 

เหมือนกระดูกไมเทากัน เวลาถัดไปมันจะปวดหลังเหมือนกับกระดูกมันขัดๆ ก็ใชยาหมอง ต.๓๓ นี่ทาจึงจะหาย 

ใชแบบอ่ืนไมหาย ตองแบบนี้เทานั้น ปาทาแลวมันดีข้ึน” และจากท่ีไดคุยกับปาชุม ทีมวิจัยพบวาปาชุม 

สามารถนั่งคุยกับทีมวิจัยไดนานเกือบ ๓๐ นาที ดวยสีหนาทาทางท่ีดูกระฉับกระเฉง น้ําเสียงท่ีใชพูดดูมีพลัง 

กองกังวาน มีความม่ันใจและก็มีเสียงหัวเราะเปนระยะๆ เม่ือเพ่ือนบานเดินมา ก็มีการทักทาย พูดจากัน

สนุกสนาน โดยเพ่ือนบานก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของปาชุมดังนี้ “ปาแก สดใสมากข้ึน ตั้งแตมีท่ีอาบน้ํานี่ 
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แกอาบน้ําบอยมากข้ึน เม่ือกอนขนาดพ่ีมาบอกวาจะอาบน้ําไหม จะอุมไปอาบให แกก็ไมอาบ เดี๋ยวนี้แกอาบน้ํา

เองเลย แบบไมตองรอใคร เวลามาหาแก ก็ไมมีกลิ่นฉ่ีแลว เม่ือกอนมาหาแก โอย เชื่อไหม แทบทนไมไหว แก

ไมรูหรอกวามันมีกลิ่นฉุนจริงๆ เดี๋ยวนี้สะอาดมากข้ึน ครอบครัวแกฉลาด แกก็เปนคนฉลาด”  

   ๕. ใหคุณคาความเปนมนุษย 

  จากการสัมภาษณสมาชิกชุมชนท่ีไมไดเขารวมกิจกรรม แตเปนผูสังเกตการณแบบไมมีสวน 

ในมุมมองของการใหคุณคาความเปนมนุษย โดยมีการปรับสภาพบานเพ่ือใหผูสูงอายุสามารถเชื่อมโยงกับ

ชุมชนได และสามารถเขาถึงธรรมชาติไดอยางใกลชิด พบวามีการสังเกตไดดังนี้ 

  จากการพูดคุยกับนาประเสริฐ กลาววา “ในการเปดบานลุงเอกชัย พ่ีวามันทําใหแกไดเห็น

ธรรมชาติขางนอกกมากวาท่ีจะอุดอูอยูแตดานในนะ ดูแกแลดูมีพลัง ดูแข็งแรง กินขาวไดเยอะเลย พ่ีเวลาผาน

ไปผานมาเม่ือกอนตองจอดรถและแวะมาทักทายแก แตเดี๋ยวนี้แกออกมานั่งดานนอกตรงนี้ท่ีสามารถเห็นคนท่ี

ผานไปผานมาได เวลาพ่ีผานมาก็ตะโกนเรียกแก แกก็โบกมือให เออ..พ่ีวาเปดบานใหลุงเอกชัยแบบนี้มันดี

มากๆ เลย” นอกจากนี้ในสวนของบานหลังอ่ืนๆ เชนปาสําอาง การปรับสภาพบานของทีมวิจัย คํานึงถึง

เสนทางในการเขาหองน้ํา จากเดิมตองออกไปดานนอกชานบาน หากอยูในชวงฤดูฝน ปาสําอางจะตองขับ

รถเข็นตากฝนออมไปเขาหองน้ํา แตเม่ือทีมวิจัยไดออกแบบปรับเสนทางจราจรภายในบานใหสามารถเข็น

รถเข็นทะลุไปท่ีหองน้ําได โดยท่ีปาสําอางก็ไมตองตากนไปหองน้ําในชวงหนาฝน ดังคํากลาวของปาสําอางท่ีวา 

“ตั้งแตมาทําหองน้ําให ปาวามันทําใหสะดวกสบายมากข้ึนกวาเดิมมากๆ ไปหองน้ําก็ไมตองกลัวในแลว และท่ี

สําคัญ ตอนนี้ดานหนาท่ีเทปูนเทากัน ทําใหไมตองเหนื่อยแรงเวลาท่ีจะเข็นรถเขาไปในนองน้ํา ไมเชนนั้นปา

ตองใชแรงเยอะมากๆ และประตูแบบนี้มันทําใหใชงานงายมากๆ โถนั่งก็ใชสะดวกดีกวาแบบเกา ปาไมตอง

กังวลวาจะลื่นลม หรือหกลม ตอนนี้นั่งถายและอาบน้ําในท่ีเดียวกันเลย ดีมากๆ ชีวิตสบายข้ึน”  

  นับวาในการออกแบบการปรับสภาพบานท่ีคํานึงถึงมิติ ๕ ดานผานแนวคิดสิ่งแวดลอมเพ่ือ

การเยียวยา สามารถสงเสริมใหคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดีข้ึนท้ัง ๓ กรณี 

  ๔.๓.๑.๒ ผลการสัมภาษณผูอายุท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการ พบวา 

 

ตารางท่ี ๔.๗  แสดงการวิเคราะหสุขภาวะองครวมแนวพุทธ และคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุท่ีเขารวมกิจกรรม 

        โครงการกอนและหลังการปรับสภาพท่ีอยูอาศัย 

 

ขอมูล 

 

กอน 

  

หลัง 

  

N Mean SD ระดับ N Mean SD ระดับ 

คุณภาพชีวิตดานกาย ๓ ๑๙.๖๗ ๒.๐๘ ปานกลาง ๓ ๒๓.๖๗ ๐.๕๘ ปานกลาง 
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คุณภาพชีวิตดานจิต ๓ ๑๘.๓๓ ๐.๕๘ ปานกลาง ๓ ๒๒.๓๓ ๑.๑๕ ปานกลาง 

คุณภาพชีวิตดานสังคม ๓ ๙.๓๓ ๑.๑๕ ปานกลาง ๓ ๙.๓๓ ๑.๑๕ ปานกลาง 

คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม ๓ ๑๖.๐๐ ๓.๖๑ ไมดี ๓ ๒๓.๖๗ ๑.๕๓ ปานกลาง 

คุณภาพชีวิตโดยรวม ๓ ๖๓.๓๓ ๔.๐๔ ปานกลาง ๓ ๗๙.๐๐ ๐.๐๐ ปานกลาง 

สุขภาวะดานกาย ๓ ๑๒.๐๐ ๑.๐๐ ปานกลาง ๓ ๑๔.๐๐ ๒.๐๐ ปานกลาง 

สุขภาวะดานจิต ๓ ๑๗.๐๐ ๒.๐๐ ปานกลาง ๓ ๑๘.๐๐ ๑.๗๓ ปานกลาง 

ขอมูล 

 

กอน 

  

หลัง 

  

N Mean SD ระดับ N Mean SD ระดับ 

สุขภาวะดานสังคม ๓ ๒๐.๐๐ ๑.๗๓ ปานกลาง ๓ ๒๐.๐๐ ๑.๗๓ ปานกลาง 

สุขภาวะดานปญญา ๓ ๑๘.๐๐ ๑.๗๓ ปานกลาง ๓ ๑๙.๖๗ ๐.๕๘ ปานกลาง 

สุขภาวะองครวมท้ังฉบับ ๓ ๖๗.๐๐ ๓.๐๐ ปานกลาง ๓ ๗๑.๖๗ ๑.๑๕ ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี ๔.๗ พบวาคุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพชีวิตดานกาย ดานจิต ดานสิ่งแวดลอม 

ภายหลังการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน (คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม เพ่ิมจาก ๖๓.๓๓ เปน 

๗๙.๐๐ ดานกายเพ่ิมจาก ๑๙.๖๗ เปน ๒๓.๖๗ ดานจิตเพ่ิมจาก ๑๘.๓๓ เปน ๒๒.๓๓  ดานสิ่งแวดลอมเพ่ิม

จาก ๑๖.๐๐ เปน ๒๓.๖๗)   แตคุณภาพชีวิตดานสังคมมีคะแนนเฉลี่ยเทาเดิม(คาเฉลี่ยดานสังคม ๙.๓๓) 

 พบวาสุขภาวะองครวมท้ังฉบับ สุขภาวะดานกาย สุขภาวะดานจิต สุขภาวะดานปญญา ภายหลัง

การปรับสภาพท่ีอยูอาศัยมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน(คาเฉลี่ยสุขภาวะองครวมท้ังฉบับ เพ่ิมจาก ๖๗.๐๐ เปน 

๗๑.๖๗ ดานกายเพ่ิมจาก ๑๒.๐๐ เปน ๑๔.๐๐ ดานจิตเพ่ิมจาก ๑๗.๐๐ เปน ๑๘.๐๐  ดานปญญาเพ่ิมจาก 

๑๘.๐๐ เปน ๑๙.๖๗)   แตสุขภาวะดานสังคมมีคะแนนเฉลี่ยเทาเดิม(คาเฉลี่ยดานสังคม ๒๐.๐๐) 

 เม่ือพิจารณาระดับคุณภาพชีวิต พบวา คุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพชีวิตดานกาย ดานจิต ดาน

สังคมอยูในระดับปานกลางท้ังกอนและหลังปรับสภาพท่ีอยูอาศัย แตคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมเปลี่ยนจาก

ระดับไมดีเปนระดับดี 

 เม่ือพิจารณาระดับสุขภาวะองครวม พบวาสุขภาวะองครวมท้ังฉบับ สุขภาวะดานกาย สุขภาวะ

ดานจิต สุขภาวะดานสังคมและสุขภาวะดานปญญาอยูในระดับปานกลางท้ังกอนและหลังการปรับสภาพท่ีอยู

อาศัย 

  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสัมภาษณผูสูงอายุท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการ 

และจากการใชแบบวัดสุขภาวะองครวม และแบบวัดคุณภาพชีวิต พบวาผูสูงอายุ ๒ รายคือ ปาชุม และปา

สําอางมีความพอใจกับสุขภาพในตอนนี้มากกวากอนการปรับปรุงสภาพท่ีอยูอาศัย และเม่ือทําการปรับปรุง



๑๒๔ 
 
สภาพท่ีอยูอาศัยแลวพบวา ปาสําอาง และปาชุมมีอาการปวดตามรางกายลดลงอยางเห็นไดชัด ดังคํากลาวของ

ปาชุมท่ีวา 

  “เม่ือกอนปาจะปวดขอท่ีหลังนี่มาก ไปไดไมไกลเพราะหมอเคาบอกวากระดูกมันขัดกันเวลาท่ี

ปากระเถิบๆ ยิ่งเวลาเดินทางกลับมาท่ีนอนดานนี้มันยาก ทําใหเกร็งหลังและปวดหลังมากๆ นี่ก็ดีข้ึนมาก 

หลังจากท่ีไดขยับไปอาบน้ําบอยๆ แบบท่ีหมอทําให (ปาชุมเรียกทีมวิจัยวา “หมอ”) ก็ไมคอยปวด แตเวลาท่ี

กลับไปก็ยังลําบากอยู แตก็ดีกวาเม่ือกอนมากๆ”  

 นอกจากนี้ปาสําอางยังไดสะทอนความรูสึกในเรื่องสุขภาพของตนเองดังคํากลาวท่ีวา “เม่ือกอนปา

ปวยใหมๆ หมอเคาบอกวานาจะเดินไมได แตปาก็พยายาม พยายามจนดีข้ึนมาแบบนี้ หมอเห็นยังตกใจ นี่

หมอตูนเคาก็เอาปาเปนตัวอยางใหคนมาศึกษาดูงาน วาปาทํายังไงถึงไมตองนอนติดเตียง แลวปาก็พยายามท่ี

จะเดิน แตปาลมจากนั้นปาก็ไมกลาเดินอีกเลย เพราะถาลมไปอีกครั้ง คนท่ีลําบากก็คือ ลุงยศ (สามีปาสําอาง) 

แตเม่ือหมอมาปรับบานให แลววันนั้นไดลองพยายามเดิน ท่ีหมอจับคนละขาง แตปายังไมกลามาก ก็วาจะหัด

เดิน รอใหลุงยศเสร็จเรื่องนากอน” 

  ดานการนอนหลับ พบวาผูสูงอายุท้ัง ๓ ราย มีการนอนหลับท่ีมีคุณภาพมากข้ึน เปนเพราะวา

ผูสูงอายุมีความไวใจในชุมชน เพราะคนในชุมชนมาชวยปรับสภาพบาน ทําใหผูสูงอายุท้ัง ๓ คน นอนหลับไดดี

ข้ึน พรอมกับมีความพึงพอใจในตนเองมากข้ึน เนื่องมาจากผูสูงอายุท้ัง ๓ รายสามารถดํารงชีวิตไดตามปกติ

ใกลเคียงกับคนปกติ และมีความรูสึกม่ันคงในชีวิตมากข้ึน นอกจากนี้ในประเด็นการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยพบวา

ท้ัง ๓ ราย มีความพึงพอใจกับสภาพท่ีอยูอาศัย สิ่งแวดลอม หลังจากท่ีทําการปรับสภาพบานแลว เพ่ิมข้ึน

กวาเดิมมาก เนื่องจากการปรับสภาพบานทีมวิจัยไดปรับตามลักษณะทางกายภาพของผูสูงอายุ นอกจากนี้

ผูสูงอายุยังรูสึกวาชีวิตมีคุณคา มีความหมายมากกวาเดิม  

 

๔.๔ นําเสนอตนแบบการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

 จากการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยใหเหมาะสมกับสมรรถนะท่ีเปลี่ยนไปของผูสูงอายุ สงผลใหผูสูงอายุท่ี

ไดรับการปรับสภาพบานสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันไดใกลเคียงกับท่ีเคยปฏิบัติ โดยหลักการออกแบบ

และปรับสภาพบานผูสูงอายุในโครงการตนแบบการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คือ 

การปรับสภาพบานโดยใชเวลาในการปรับใหนอยท่ีสุด และเกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน พรอมท้ัง

สามารถใชงานไดจริงอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยวัสดุอุปกรณสวนใหญเปนวัสดุอุปกรณท่ีหาไดในชุมชน หรือ

วัสดุเหลือใชจากชุมชน จากนั้นนําเสนอตนแบบการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

จํานวน ๓ หลัง 

 

  

 



๑๒๕ 
 
 ๔.๔.๑ กรณีผูปวยสามารถเคล่ือนท่ีไดไมไกลมาก หรือมีปญหาดานการเดิน ขาดการเช่ือมตอ

กับสังคม   

 บานหลังท่ี ๑ : ลุงเอกชัย ปญหาขาดปฏิสัมพันธกับสังคม 

 โดยลุงเอกชัย มีแนวโนมการรักษาใหมีอาการทางจิตดีข้ึน โดยหาชองทางเชื่อมตอกับสังคมภายใต

บริบทของชุมชน โดยทีมวิจัยทําโดยการเปดผนังเพ่ือใหผูสูงอายุสามารถออกมาใชชีวิตท่ีเชื่อมตอกับสังคมได 

นอกจากนี้ทีมวิจัยยังตอพ้ืนในระนาบเดียวกันกับพ้ืนบานเพ่ือใหผูสูงอายุสามารถ เคลื่อนตัวออกมายังจุด

ดานหนาได นับเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดภายใตขอจํากัดของพ้ืนท่ีและ ขอจํากัดดานรางกายของผูสูงอายุ ซ่ึงสามารถ

บูรณาการไปใชกับกรณีอ่ืนๆ ได เชนการเคลื่อนท่ีลําบาก เรียกวา “เอกชัย Model”  

                   

 
 

 

 

 

 

 



๑๒๖ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ภาพท่ี ๔.๖๒  แผนภาพแปลนแบบปรับสภาพบานลุงเอกชัย พรายสา 

 

 ๔.๔.๒ กรณีผูปวยสามารถเคล่ือนท่ีไดไมไกลมาก หรือมีปญหาดานการเดิน และการเขาถึง

พ้ืนท่ีใชสอย 

 บานหลังท่ี ๒ : ปาสําอาง ปญหาการเขาถึงพ้ืนท่ีใชสอย 

 เนื่องจากผูสูงอายุสามารถเคลื่อนยายตัวเองบนรถสามลอได รูปแบบท่ีดีท่ีสุด คือ การคนหา

เสนทางท่ีสั้นท่ีสุด ปรับพ้ืนผิวการสัญจรใหเรียบ เพ่ือความสะดวกในการเขาถึงพ้ืนท่ีใชสอย ซ่ึงในกรณีนี้คือ

หองน้ํา ในขณะเดียวกัน สิ่งท่ีปรับปรุงคือ การขยายขนาดประตูของหองน้ําใหเหมาะสมกับขนาดของรถสามลอ 

โดยการเลือกใชประตูเลื่อน ซ่ึงมีความสะดวกในการใชงานของผูสูงอายุมากกวาการใชประตูบานเปด 

นอกจากนี้สุขภัณฑท่ีใชก็ไดเปลี่ยนจากโถนั่งยอง เปนโถนั่งราบ ซ่ึงผูสูงอายุสามารถถายปสสาวะ อุจจาระ และ

นั่งอาบน้ําไดในตําแหนงเดียวกัน เรียกวา “สําอาง  Model” 
 
 

ติดตั้งราว

จบักนัตก 

ติดตั้งผา้ม่าน
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ใหสู้งข้ึน 

ต่อเติม

บริเวณท่ีนัง่

นอกชานให้

กวา้งมากข้ึน 



๑๒๗ 
 

90 cm 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   ภาพท่ี ๔.๖๓  แผนภาพแปลนแบบปรับสภาพหองน้ําบานปาสําอาง แปนสุวรรณ 

ประตบูานเล่ือนกวา้ง ๙๐ 

 

โถนัง่ราบ ชนิดตกัราด 

พนกัพิงหลงั 

ราวจบัพยงุตวั 

ถงัใส่นํ้ า 

ฝักบวัอาบนํ้ า 



๑๒๘ 
 
 ๔.๔.๓ กรณีผูปวยสามารถเคล่ือนท่ีไดไมไกลมาก หรือมีปญหาดานการเดิน 

 บานหลังท่ี ๓ : ปาชุม ปญหาการเขาถึงพ้ืนท่ีใชสอย 

 ดวยลักษณะทางกายภาพของผูสูงอายุ ท่ีไมสามารถเคลื่อนยายตัวเองไดถนัดนัก เพราะตองถัดไป

บนพ้ืนราบ รูปแบบท่ีดีท่ีสุด คือ การคนหาเสนทางท่ีสั้นท่ีสุดในการเขาถึงพ้ืนท่ีใชสอย ซ่ึงก็คือ หองน้ํา ทีมวิจัย

ไดทําการออกแบบหองน้ําเคลื่อนท่ีมาตอชวงปลายเตียงในระดับเดียวกับเตียงนอนท่ีผูสูงอายุใชชีวิตประจําวัน 

เปนการกระตุนผูสูงอายุใหเคลื่อนไหว เคลื่อนรางกาย และเพ่ือเพ่ิมสุขอนามัยแกผูสูงอายุอีกดวย เรียกวา “ปา

ชุม Model”     

   

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี ๔.๖๔  แผนภาพแปลนแบบปรับสภาพหองน้ําบานปาชุม ประสาทเงิน 

เกา้อ้ีนัง่อาบนํ้ า 
ฝักบวั

อาบนํ้ า 

และท่อ

ป ป  
ราวม่าน

บงัตา 

ราวจบักนัตก 



๑๒๙ 
 

 

บทท่ี ๕ 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) โดย

ใชวิธีการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) ศึกษาสภาพและปญหาการใช

สอยพ้ืนท่ีในท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเปาหมาย ๒) ปรับปรุงสภาพท่ีอยูอาศัยใหมีสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม

และปลอดภัยเพ่ือการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ๓) นําเสนอตนแบบสภาพท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสมตอการ

สงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ โดยเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  สรุป

สาระสําคัญของการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะตามลําดับดังนี้ 

วัตถุประสงค 

๑) ศึกษาสภาพและปญหาการใชสอยพ้ืนท่ีในท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเปาหมาย 

รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action Research) เพ่ือมุงศึกษาแนวทางการปรับ

สภาพท่ีอยูอาศัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยมีการเก็บรวมรวบขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย

ดังนี้ 

ระยะท่ี ๑ เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการใชสอยพ้ืนท่ีในท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเปาหมาย 

ระยะท่ี ๒ เพ่ือปรับปรุงสภาพท่ีอยูอาศัยใหมีสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมและปลอดภัยเพ่ือการสงเสริม

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

ระยะท่ี ๓ เพ่ือนําเสนอตนแบบการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุโดยมี

วิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

๑.  วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) การสังเคราะหจากเอกสารในคัมภีรชั้นปฐมภูมิ 

ไดแก พระไตรปฎก อรรถกถาตางๆ จากตํารา หนังสือ บทความ วารสาร เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

รวมท้ังสื่ออินเตอรเน็ตท่ีเก่ียวของกับการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และนําขอมูล

มาสรางแบบสัมภาษณและเปนแนวทางการสัมภาษณเก่ียวกับสภาพชีวิตความเปนอยู บริบทครอบครัว และ

ภาวะพฤฒิพลังคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ และศึกษาผลการเปลีย่นแปลงหลังจากกาปรับสภาพบานผูสูงอายุ 

๒. วิธีเชิงปริมาณ (quantitative research) ใชแบบวัดสุขภาพของกรมสุขภาพจิตเพ่ือศึกษา

ภาวะสุขภาพจิต และระดับการพ่ึงพาของผูสูงอายุ ท้ัง ๓ กรณี ไดแกแบบประเมินสุขภาพจิต 8Q 9Q และ

ประเมินสภาพสมองเบื้องตน MMSE-Thai 2002 และประเมินผลลัพธการปรับสภาพบานพิจารณาจากคุณภาพ

ชีวิตของกลุมตัวอยาง ประเมินผลโดยใชแบบประเมิน EQ-5D-5L ฉบับภาษาไทยท่ีพัฒนามาจากตนฉบับของ 



๑๓๐ 
 
EuroQol Group๗๙  ตามโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ (HITAP) ประกอบดวยคําถาม

สุขภาพ ๕ ขอ หรือ ๕ มิติ ในเรื่องการเคลื่อนไหว การดูแลตัวเอง กิจกรรมท่ีทําประจํา อาการเจ็บปวด และ

ความวิตกกังวล คําถามในแตละขอจะมีคําตอบใหเลือก ๕ ระดับ เรียงตามความรุนแรง ตั้งแต ๐-ไมมีปญหา ๑- 

มีปญหาเล็กนอย ๒-มีปญหาปานกลาง ๓-มีปญหามาก และ ๔-มีปญหามากท่ีสุด คะแนนท่ีไดจะนําไปคํานวณ

คาอรรถประโยชน (utility) ซ่ึงมีคาระหวาง  (-๑) - (๑)  โดยคํานวณจากสัมประสิทธิ์ ท่ี พัฒนาโดย 

Pattanaphesaj and Thavorncharoensap๘๐  

 ๓. การวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) โดยใชวิธีการวิจัย

แบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) ทําการคนหาสภาพปญหาการถึงพ้ืนท่ีใชสอยรวมกับทีมสหวิชาชีพ 

ออกแบบการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยผูสูงอายุ ปรับสภาพท่ีอยูอาศัย และการติดตามประเมินผลหลังการปรับ

สภาพบาน ๑ เดือน กลุมตัวอยางคือ ผูอายุท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีผูวิจัยตั้งไว ไมจํากัดชวงอายุ  

 โดยมีเกณฑคัดเขา (inclusion criteria) คือ  

 (๑) มีความพิการดานการเดิน โดยพอจะเดินได แตตองใชอุปกรณชวย หรือตองใหญาติชวย  

 (๒) ชวยเหลือตัวเองไดบาง หรือตองใหญาติชวย  

 (๓) ไมมีความผิดปกติทางสติปญญา และสามารถสื่อสารกับผูวิจัยได  

 (๔) ครอบครัวไมขัดของ หากตองมีการปรับสภาพบาน และตองมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินของตนเอง 

 ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางในเขตพ้ืนท่ีอําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ทําการเก็บขอมูล

ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑ ทําการวิเคราะหตนทุนในมุมมองของผูใหบริการ (provider 

perspective) เฉพาะตนทุนดําเนินการทางตรงสําหรับใหบริการปรับสภาพบาน ในระยะเวลา ๑ เดือน  

 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ดวยวิธีการรวบรวม

ขอมูลคือ ๑) การสังเกตแบบสวนรวม ๒) การสัมภาษณ จากการรวบรวมตามข้ันตอนดังนี้ ใชวิธีการวิเคราะห

เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ในลักษณะจัดขอมูลเปนหมวดหมู จัดลําดับความสําคัญของขอมูล การ

เชื่อมโยงความสําคัญของขอมูล วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของเนื้อหา เปนการวิเคราะหขอมูลเชิง

เนื้อหา เพ่ือประมวลประเด็นสําคัญของขอมูลท้ังหมด และสรางขอสรุปในการนําเสนอขอมูลในเชิงพรรณนา 

 

๕.๑  สรุปผลการวิจัย 

๗๙ EuroQol Group. EQ-๕Q-๕L (online)  

 ๘๐ Pattanaphesaj and Thavorncharoensap 

                                                 



๑๓๑ 
 

จากผลการวิเคราะหขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผูวิจัยขอสรุปผลการศึกษาตาม

วัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้การวิจัย ดังนี้ 

๕.๑.๑ เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการใชสอยพ้ืนท่ีในท่ีอยูอาศัยของผู สูงอายุในพ้ืนท่ี

เปาหมาย 

 จากการสํารวจและวิเคราะหสภาพชีวิตความเปนผู สภาพท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุ และสภาพการใชท่ี

อยูอาศัยของผูสูงอายุ รวมถึงการลงพ้ืนท่ีสํารวจสภาพท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุในชุมชนรวมกันกับทีมดูแลสุขภาพ

ของ สสอ. สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  

 จากขอมูลดานผูสูงอายุของ รพ.สต.ดอนไร 80

๘๑ พบวา มีผูสูงอายุจํานวน ๖๕๖ คน เปนผูสูงอายุท่ีติด

บานจํานวน ๒๓ คน ซ่ึง ๒ ทานใน ๒๓ คนเปนผูสูงอายุท่ีทีมวิจัยไดคัดเลือกใหเขารวมโครงการการปรับสภาพ

ท่ีอยูอาศัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยา และขอมูลจาก รพ.สต.หนองสะเดา พบมีผูสูงอายุ

จํานวน ๕๑๐ คน เปนผูสูงอายุติดบาน ๔๓ คน ซ่ึง ๑ ทานใน ๔๓ คน คนเปนผูสูงอายุท่ีทีมวิจัยไดคัดเลือกให

เขารวมโครงการการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยา 

   จากการศึกษาสภาพชีวิตความเปนอยู และปญหาการใชท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุ โดยในเบื้องตน

ผูวิจัยลงพ้ืนท่ีอําเภอสามชุก ไดเขาไปติดตอกับทีมกายภาพบําบัด โรงพยาบาลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือ

ทําการขอขอมูลเก่ียวกับผูสูงอายุท่ีอยูในเกณฑของผูวิจัย และติดตอเพ่ือลงพ้ืนท่ีในอําเภอสามชุก ไดทราบ

ขอมูลในเบื้องตนท่ีมีบานผูสูงอายุท่ีเขาเกณฑในการคัดเลือกประมาณ ๕ บาน จากนั้นลงสํารวจในสวนงานของ 

รพ.สต.ดอนไร และ รพ.สต.หนองสะเดา เพ่ือประเมินบานแตละหลังวาเขาเกณฑกับเกณฑท่ีทีมวิจัยกําหนด

เอาไวหรือไม  

 สภาพชีวิตความเปนอยูของผูสูงอายุในเขต รพ.สต.ดอนไร และ รพ.สต.หนองสะเดา พบวาผูสูงอายุ

สวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ี ตั้งรกรากถ่ินฐานมาต้ังแตบรรพบุรุษ อาชีพสวนใหญเปนอาชีพเกษตรกรรม ทํานา 

และสวนมะมวง ปจจุบัน พ้ืนท่ีดาน รพ.สต.หนองสะเดา เริ่มหันมาปลูกเมลอน และอินทผาลัม ซ่ึงกําลังเปนพืช

เศรษฐกิจใหมใหกับพ้ืนท่ี  

 สภาพท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุสวนใหญเปนบานใตถุนสูง แตเม่ือเขาถึงวัยสูงอายุ ประกอบกับสภาพ

รางกายไมเอ้ืออํานวยในการใชพ้ืนท่ีดานบนของบาน จึงทําใหผูสูงอายุสวนใหญ เปลี่ยนพ้ืนท่ีใชสอยจากดานบน

มาเปนดานลางของบาน ทําใหพ้ืนท่ีใชสอยสวยใหญของกลุมตัวอยางเปนพ้ืนท่ีดานลาง  

 สภาพปญหาการใชพ้ืนท่ี พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีปญหาการเขาถึงพ้ืนท่ีใชสอยลําบาก ท้ังนี้อาจ

เนื่องจากสาเหตุ ๒ ประการคือ (๑) สภาพรางกายท่ีเปลี่ยนไปไมสามารถเขาถึงพ้ืนท่ีใชสอยได (๒) สภาพพ้ืนท่ีไม

เหมาะกับสภาพรางกาย ทําใหผูสูงอายุไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได ตองอยูในภาวะพ่ึงพา  

  

 
๘๑

 ขอมูลจาก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลดอนไร ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑. 

                                                 



๑๓๒ 
 

๕.๑.๒ เพ่ือปรับปรุงสภาพท่ีอยูอาศัยใหมีส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมและปลอดภัยเพ่ือการสงเสริม

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

ในการพัฒนาและปรับสภาพท่ีอยูอาศัยท่ีมีความเหมาะสมและปลอดภัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุนั้น เปนหนึ่งในข้ันตอนของการสรางเสริมสุขภาวะผูสูงอายุดวยรูปแบบในการใหบริการของ

โรงพยาบาลในปจจุบัน สามารถแบงออกไดเปน ๒ ลักษณะดวยกัน รูปแบบแรกคือการท่ีผูปวยมีความตองการ

การบริการทางการแพทย ตองเขามาใชบริการภายในโรงพยาบาลเพ่ือรับการดูแลรักษา และรูปแบบท่ีสอง คือ

การท่ีผูปวยมีความตองการดานกายภาพบําบัดและการฟนฟู ในกรณีนี้ผูปวยสามารถเขารับการรักษาบําบัด

ฟนฟูไดท่ีโรงพยาบาล และ/หรือภายในท่ีพักอาศัยของตนเอง โดยการเรียนรูดวยตนเอง หรือเจาหนาท่ีจาก

โรงพยาบาลไปบริการให 81

๘๒ แตในความเปนจริงการเขาถึงการรักษาและการไดรับการบริการดาน

กายภาพบําบัดเพ่ือฟนฟูเปนไปไดยาก เพราะมีผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงจํานวนมาก จากการรายงานของรพ.

สต.ดอนไร พบวา มีผูสูงอายุท่ีติดบานท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงจํานวน ๒๓ คน และขอมูลจาก รพ.สต.หนองสะเดา 

พบมีผูสูงอายุติดบานท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง ๔๓ คน ในขณะท่ีจํานวนนักกายภาพบําบัดมีไมเพียงพอตอความ

ตองการของชุมชน ทีมวิจัยไดเห็นความสําคัญในการสงเสริมสุขภาวะ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดวย

การ ลดภาวะพ่ึงพา โดยการปรับท่ีอยูอาศัยเพ่ือทําใหผูสูงอายุเขาถึงพ้ืนท่ีใชงานได นับเปนการเสริมสรางสุข

ภาวะ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหผูสูงอายุสามารถดําเนินชีวิตไดโดย

ไมตองพ่ึงพา 

โดยมีการซอมแซมสวนเดียว และหลายสวนของท่ีอยูอาศัย ข้ึนอยูกับงบประมาณท่ีสามารถทําได 

ซ่ึงบางหลังมีการหางบประมาณมาเพ่ิมเติม ทําใหสามารถซอมบานไดในปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึน จากการสํารวจ

บานผูสูงอายุ พบวาผูวิจัยไดเลือกบานผูสูงอายุ ๓ หลังการปรับสภาพบานเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

จากขอมูลท่ีไดพบวา ผูสูงอายุท้ัง ๓ ราย ไมสามารถดําเนินชีวิตไดตามปกติ เนื่องจากมีปญหาดานสุขภาพ

รางกาย แมบางรายจะไดรับงบประมาณในการซอมแซมบาน แตไมมีการการปรับสภาพบานใหสอดคลองและ

เหมาะสมกับพฤติกรรมของผูสูงอายุ อาจเปนเพราะการขาดความรู หรือขอจํากัดเรื่องความรู โดยสามารถสรุป

ไดดังนี้  

๑. พ้ืนตางระดับ  

พบวาพ้ืนบานสวนใหญมีระดับพ้ืนท่ียกสูงกวานอกชาน ทําใหผูสูงอายุท่ีมีปญหาการเดิน หรือการ

เคลื่อนตัว ทําไดยากในสวนของรอยตอท่ีมีระดับของพ้ืนไมเทากัน ซ่ึงระดับท่ีตางกันของบานนี้ไมเหมาะกับการ

ใชสอยของผูสูงอายุ ควรระมัดระวังพ้ืนท่ีมีระดับตางกันมากๆ ซ่ึงควรทําการปรับระดับพ้ืนใหเทากัน โดยการดีด

คานข้ึนมาใหมีระดับเทากันกับคานอีกตัวหนึ่งของบาน  

๘๒ สรนาท สินอุไรพันธ และคณะ, สุขตามสภาพ (แวดลอม) : แนวทางการปรับพื้นท่ีสําหรับผูปวยภาวะพึ่งพิง กรณีศึกษาโรงพยาบาลลําสนธิ, (โรง

พิมพภาพการพิมพ : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๙), หนา ๑๕. 

                                                 



๑๓๓ 
 

นอกจากนี้รอยตอระหวางพ้ืนดานนอกกับพ้ืนดานใน ของหองน้ํา ควรปรับเปลี่ยนเปนทางลาด มี

ความชันไมเกิน ๑:๑๒ หรือการแบงข้ันแบบบันไดใหมีความแข็งแรง ม่ันคง โดยลูกต้ังสูงไมเกิน ๑๓ ซม. ลูก

นอนกวางอยางนอย ๖๒ ซม. กรณีท่ีผูสูงอายุไมสามารถเดินได หรือเคลื่อนท่ีไมสะดวก จําเปนตองคลานหรือ

ถัด ก็ควรทําทางลาด กวางอยางนอย ๘๐ ซม.  

ความชันของทางลาดขอบถนนไมนอยกวา ๑ : ๑๒  หรือประมาณ ๕ องศา  

 

                   X 

    12 X 

๒. พ้ืนภายในบาน 

พ้ืนภายในบานบางสวนยังไมไดรับการซอมแซม ยังมีลักษณะเปนรูกวาง ซ่ึงไมเหมาะกับผูสูงอายุใน

การทํากิจกรรม ณ บริเวณนั้น และทําใหมองเห็นไมชัด จึงควรปรับปรุงซอมแซมพ้ืนใหเรียบ และไมมีรู หรือบอ

กวาง 

       
  

 ๓. หองน้ํา 

 หองน้ําเปนสวนท่ีมีความสําคัญมากสวนหนึ่ง เนื่องจากเปนบริเวณท่ีผูสูงอายุจําเปนตองใชตลอด

ทุกวัน โดยการเปลี่ยนอิริยาบถในทาตางๆ ตองลุก ตองนั่ง แตจากการสํารวจพบวาหองน้ําท่ีผูสูงอายุใชใน

ปจจุบันยังไมเหมาะสมกับการใชงานของผูสูงอายุ ไดแก พ้ืนท่ีมีระดับตรงโถนั่งยอง ซ่ึงในสวนนี้อาจทําให

ผูสูงอายุลื่นได โถสวมท่ียกสูงจากพ้ืนดินมากเกินไป ชนิดของโถสวมท่ีไมเหมาะสม คือเปนแบบนั่งยอง 

เนื่องจาก จะทําใหเกิดปญหากับขอเขาของผูสูงอายุได และพ้ืนหองน้ําเปนปูนขัดเรียบ สงผลใหเม่ือทํากิจวัตร

ในหองน้ําพ้ืนเปยกน้ํา เกิดความชื้นแฉะตลอดเวลาทําใหเกิดตะไครน้ํา และพ้ืนลื่นได ควรเปลี่ยนเปนปูนท่ีไมขัด

มัน หรือปูกระเบื้องชนิดหยาบเพ่ือกันผูสูงอายุลื่นลมในหองน้ํา  



๑๓๔ 
 

    
 

 ๔. บานประตูหองน้ําเปนบานไม 

 บานประตูเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับผูสูงอายุ โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีตองนั่งรถเข็นเขาไปในหองน้ํา 

ควรปรับขยายทางเขาหองน้ําใหมีความกวางมากกวา ๘๐ ซม. เพ่ือรถเข็นจะไดเขาไดสะดวกไมชนกับวงกบ

ประตู นอกจากนี้ประตูท่ีเปนบานปดเปดไมเหมาะกับการใชงาน ควรจะเปลี่ยนเปนประตูบานเลื่อนเพราะ

เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของผูสูงอายุ  

 

    
 

 

 

๕. ราวจับ เนื่องจากนอกชานของผูสูงอายุท่ีไมมีราวจับ เพ่ือกันหลน หรือตกลงมาไดดังนั้นควรติด

ราวจับเพ่ือใหผูสูงอายุใชในการพยุงตัวในการเคลื่อนยาย และเปนท่ีกันตกหลนจากเตียงได  

       
 

๕.๑.๓ เพ่ือนําเสนอตนแบบการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

 นําเสนอตนแบบการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน ๓ หลัง 



๑๓๕ 
 
บานหลังท่ี ๑ : ลุงเอกชัย ปญหาขาดปฏิสัมพันธกับสังคม 

 หาชองทางเชื่อมตอกับสังคมภายใตบริบทของชุมชน โดยทีมวิจัยทําโดยการเปดผนังเพ่ือให

ผูสูงอายุสามารถออกมาใชชีวิตท่ีเชื่อมตอกับสังคมได นับเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดภายใตขอจํากัดของพ้ืนท่ีและ ขอจํากัด

ดานรางกายของผูสูงอายุ ซ่ึงสามารถบูรณาการไปใชกับกรณีอ่ืนๆ ได เชนการเคลื่อนท่ีลําบาก เรียกวา “เอกชัย 

Model”  

บานหลังท่ี ๒ : ปาสําอาง ปญหาการเขาถึงพ้ืนท่ีใชสอย 

 เนื่องจากผูสูงอายุสามารถเคลื่อนยายตัวเองบนรถสามลอได รูปแบบท่ีดีท่ีสุด คือ การคนหา

เสนทางท่ีสั้นท่ีสุด ปรับพ้ืนผิวการสัญจรใหเรียบ เพ่ือความสะดวกในการเขาถึงพ้ืนท่ีใชสอย ซ่ึงในกรณีนี้คือ

หองน้ํา ในขณะเดียวกัน สิ่งท่ีปรับปรุงคือ การขยายขนาดประตูของหองน้ําใหเหมาะสมกับขนาดของรถสามลอ 

โดยการเลือกใชประตูเลื่อน ซ่ึงมีความสะดวกในการใชงานของผูสูงอายุมากกวาการใชประตูบานเปด 

นอกจากนี้สุขภัณฑท่ีใชก็ไดเปลี่ยนจากโถนั่งยอง เปนโถนั่งราบ ซ่ึงผูสูงอายุสามารถถายปสสาวะ อุจจาระ และ

นั่งอาบน้ําไดในตําแหนงเดียวกัน เรียกวา “สําอาง  Model” 

บานหลังท่ี ๓ : ปาชุม ปญหาการเขาถึงพ้ืนท่ีใชสอย 

 ดวยลักษณะทางกายภาพของผูสูงอายุ ท่ีไมสามารถเคลื่อนยายตัวเองไดถนัดนัก เพราะตองถัดไป

บนพ้ืนราย รูปแบบท่ีดีท่ีสุด คือ การคนหาเสนทางท่ีสั้นท่ีสุดในการเขาถึงพ้ืนท่ีใชสอย ซ่ึงก็คือ หองน้ํา ทีมวิจัย

ไดทําการออกแบบหองน้ําเคลื่อนท่ีมาตอชวงปลายเตียงในระดับเดียวกับเตียงนอนท่ีผูสูงอายุใชชีวิตประจําวัน 

เปนการกระตุนผูสูงอายุใหเคลื่อนไหว เคลื่อนรางกาย และเพ่ือเพ่ิมสุขอนามัยแกผูสูงอายุอีกดวย  

 

 หลังจากทําการปรับสภาพบานผูสูงอายุท้ัง ๓ หลังแลว ผูวจิัยไดลงพ้ืนท่ีติดตามประเมินผล ๓ ครั้ง 

คือ ครั้งท่ี ๑ ทันทีหลังจากการปรับสภาพบาน ครั้งท่ี ๒ สองสัปดาหหลังจากท่ีทําการปรับสภาพบาน และ ครั้ง

ท่ี ๓ สี่สัปดาห หลังจากปรับสภาพบาน พบวา เม่ือทําการประเมินแบบทดสอบ EQ-5D-5L ฉบับภาษาไทย ท่ี

พัฒนาโดย ภญ.จันทนา พัฒนเภสัช และ ผศ.ดร.ภญ.มนทรัตย ถาวรเจริญทรัพย ในครั้งแรกกอนการปรับปรง

สภาพบานพบวา มิติดานสุขภาพท้ัง ๕ ดาน ไดแก การเคลื่อนไหว (Mobility : MO) การดูแลตนเอง (Self-

care : SC) กิจกรรมท่ีทําเปนประจํา (Usualy : US) อาการเจ็บปวด/อาการไมสบายตัว (Pain : PA) และความ

วิตกกังวล/ความซึมเศรา (Anxieties/Depression : AD) จากนั้นนํามาคํานวณคาอรรถประโยชน ท่ีเปนคา

แสดงถึงความพึงพอใจของบุคคลตอสภาวะสุขภาพของตนเอง โดยในชวงแรกกอนการปรับสภาพบานมี

รายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๕.๑ ตารางแสดงคาสุขภาวะ และการแปลงสุขภาวะใหเปนคะแนนอรรถประโยชน 

คนท่ี MO SC UA PA AD Profile Utility 

๑ 5 3 4 2 2 53422 0.348 



๑๓๖ 
 

๒ 4 3 2 2 1 43221 0.578 

๓ 5 4 4 3 3 54433 0.139 

 

 จากตารางท่ี ๔.๓ ผูตอบแบบสอบถามคนท่ี ๑ (ลุงเอกชัย) มีลักษณะสุขภาพเปนแบบ 53421 

ไดแก  

 -ไมสามารถเดินได 

 -มีปญหาในการอาบน้ําและใสเสื้อผาดวยตนเองปานกลาง  

 -มีปญหาในการทํากิจกรรมท่ีทําเปนประจํามาก  

 -มีอาการปวดและไมสบายตัวเล็กนอย และ 

 -มีความวิตกกังวลหรือซึมเศราเล็กนอย  

 ซ่ึงสอดคลองกับการรายงานผลของพยาบาลจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลสามชุก โดยใชแบบประเมิน

สุขภาพจิต 8Q 9Q และประเมินสภาพสมองเบื้องตน MMSE-Thai 2002 ประเมินโดย นางอําพัน (พยาบาล

วิชาชีพ ดานจิตเวช โรงพยาบาลสามชุก จังหวดัสุพรรณบุรี) พบวาลุงเอกชัยมีสุขภาพจิต และสภาพจิตใจกอน

การปรับสภาพบาน ผลคือ มีความกังวลเล็กนอย ไมมีภาวะสมองเสื่อม  

 ผูตอบแบบสอบถามคนท่ี ๒ (ปาสําอาง) มีลักษณะสุขภาพเปนแบบ 43221 ไดแก 

 -มีปญหาในการเดินอยางมาก 

 -มีปญหาในการอาบน้ําและใสเสื้อผาดวยตนเองปานกลาง 

 -มีปญหาในการทํากิจกรรมท่ีทําประจําวันเล็กนอย 

 -มีอาการปวดขาและไมสบายตัวเล็กนอย 

 -ไมมีความวิตกกังวลหรือซึมเศรา  

 ซ่ึงสอดคลองกับการรายงานผลของพยาบาลจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลสามชุก โดยใชแบบประเมิน

สุขภาพจิต 8Q 9Q และประเมินสภาพสมองเบื้องตน MMSE-Thai 2002 ประเมินโดย นางอําพัน หิรัญอุทก 

(พยาบาลวิชาชีพ ดานจิตเวช โรงพยาบาลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี) พบวาปาสําอางมีสุขภาพจิตดีกอนการ

ปรับสภาพบาน พรอมท้ังไมมีภาวะสมองเสื่อม  

 ผูตอบแบบสอบถามคนท่ี ๓ (ปาชุม) มีลักษณะสุขภาพเปนแบบ 54433 ไดแก 

 -ไมสามารถเดินได 

 -มีปญหาในการอาบน้ําและใสเสื้อผาอยางมาก 

 -มีปญหาในการทํากิจวัตรประจําวันอยางมาก 

 -มีความเจ็บปวดไมสบายตัวปานกลาง 

 -มีความวิตกกังวลหรือซึมเศราปานกลาง (ในท่ีนี่ไมมีความซึมเศรา) 



๑๓๗ 
 
 ซ่ึงสอดคลองกับการรายงานผลของพยาบาลจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลสามชุก โดยใชแบบประเมิน

สุขภาพจิต 8Q 9Q และประเมินสภาพสมองเบื้องตน MMSE-Thai 2002 ประเมินโดย นางอําพัน หิรัญอุทก 

(พยาบาลวิชาชีพ ดานจิตเวช โรงพยาบาลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี) พบวาปาชุมมีสุขภาพจิตดีกอนการปรับ

สภาพบาน พรอมท้ังไมมีภาวะสมองเสื่อม แตจากการพูดคุยพบวามีความวิตกกังวลเล็กนอย 

 และจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุท้ัง ๓ รายพบวาผูสูงอายุสวน

ใหญยอมรับวาตนเองมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม นอกจากนี้เม่ือสัมภาษณ

ผูดูแลท่ีอยูใกลชิดของลุงเอกชัย พบวา ลุงเอกชัยมีความสดชื่นแจมใสมากข้ึน อารมณดี ไมฉุนเฉียว และนอน

หลับไดดีมากข้ึน สวนลุงชิ้น (สมมติ) สามีของปาสําอางไดใหขอมูลวาปาสําอางดูมีความหวังในการเดินไดมากข้ึน 

การใชพ้ืนท่ีในสวนของหองน้ําและรอบๆ บานดีข้ึน เนื่องจากมีการปรับพ้ืนท่ีทางเดินใหเรียบมากข้ึน ปาสําอางได

ลองหัดเดินใหลุงชิ้นดู ลุงชิ้นถึงกับน้ําตาไหล เพราะอยากใหภรรยาของตนเองเดินได สวนปาชุม เพ่ือนบานท่ีเลี้ยง

วัวขางบาน บอกวาปาชุมดูสดชื่น แจมใส และพูดคุยอยางสนุกสนาน ดูแกอารมณดี และเนื้อตัวสะอาด  

ท้ังนี้พบวามีแนวคิดการจัดสภาพแวดลอมและท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุ มีหลักการ ๔ ขอ ดังนี้ (ไตร

รัตนจารุทัศน, ๒๕๔๘, หนา ๔) 

๑. มีความปลอดภัยทางกายภาพ พ้ืนท่ีใชสอยแยกชัดเจนและเปนสัดสวน มีระบบ 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีดี มีระบบปองกันจากภายนอก เชน แสง เสียงท่ีดี จัดใหมีแสงสวาง 

เพียงพอบริเวณบันได มีราวจับในหองน้ํา เปนตน 

 ๒. สามารถเขาถึงไดงาย มีทางลาดสําหรับรถเข็นเพ่ือสะดวกตอการใชพ้ืนท่ี ความสูงของตูท่ี

ผูสูงอายุสามารถหยิบของไดสะดวก การบริการดานสุขภาพ อยูภายในระยะท่ีสามารถเดินถึงได 

 ๓. สามารถสรางแรงกระตุน การจัดสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยสงผลตอจิตใจ เพ่ือสรางแรง 

กระตุนผูสูงอายุ ท้ังแสงสวางและการใชสี มีแสงสวางและชัดเจนจะทําใหชีวิตดูกระชุมกระชวยไมซึมเศรา และ

การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ กระตุนใหผูสูงอายุไดใชความสามารถตาง ๆ ในการทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนใน

ชุมชน ทําใหผูสูงอายุสามารถใชชีวิตประจําวันไดโดยไมตองพ่ึงพาผูอ่ืน 

 ๔. ดูแลรักษางาย ท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุควรจะออกแบบใหดูแลรักษางาย เปนพ้ืนท่ี 

สะอาดและปลอดภัย ไมมีสิ่งของวางระเกะระกะ เพ่ือความสะดวกสบายในการดูแลและลดปญหาการสะดุดหก

ลม 

 ในการปรับสภาพบานผูท่ีอยูอาศัยในบานจะมีปฏิสัมพันธกับลักษณะทางกายภาพของบานจนทําให

มี “สมรรถนะ” หรือมีความสามารถในการทํากิจกรรม (perform function) ของผูสูงอายุในรูปแบบตางๆ เชน

การอาบน้ํา การเขาหองน้ํา การนั่งในท่ีท่ีมีปฏิสัมพันธกับสังคม การพักผอน เม่ือผูสูงอายุมีลักษณะทาง

กายภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน แขนขาขางใดขางหนึ่งใชการไมได หรือกลามเนื้อไมแข็งแรงเหมือนเดิน ซ่ึงสิ่ง

เหลานี้ทําใหสมรรถนะของผูสูงอายุเปลี่ยนไปไมสามารถทํากิจกรรมเหมือนเดิมได ดังนั้นจึงควรมีการปรับสภาพ

บานเพ่ือใหผูสูงอายุสามารถกลับมาใชชีวิตประจําวันไดใกลเคียงกับสภาพเดิมท่ีทํามากท่ีสุด   



๑๓๘ 
 
 

๕.๒  การอภิปรายผล 

 การพัฒนาและปรับสภาพท่ีอยูอาศัยท่ีมีความเหมาะสมและปลอดภัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุอยางมีสวนรวมในครั้งนี้ เพ่ือเปนการสรางเสริมสุขภาวะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกของ

ผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและปรับสภาพท่ีอยูอาศัยท่ีมีความเหมาะสมและ

ปลอดภัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และเพ่ือสรางบุคลากรดานการออกแบบและจัดการสิ่งแวดลอมตาม

แนวคิดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยาท่ีมีการจัดการสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงความจําเปนในการออกแบบ

สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสรางสุขภาวะอยางมีสวนรวม รวมถึงสงเสริมใหชุมชนมีความตระหนักใหความสําคัญ

ในการออกแบบสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสรางสุขภาวะอยางมีสวนรวม ทําใหเกิดการเรียนรูการใชพ้ืนท่ีอันจะ

นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต  

 โดยในการนี้ทีมวิจัยไดรับความรวมมือจากสวนงานกายภาพบําบัด โรงพยาบาลสามชุก อําเภอ

สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ในการดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ีภายใตการดูแลของโรงพยาบาลสามชุก รวมถึงการลง

พ้ืนท่ีศึกษาแนวทางการปรับปรุงสภาพท่ีอยูอาศัยใหกับผูสูงอายุในชุมชน อีกท้ังยังไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

ทีมสหวิชาชีพ และทีม รพ.สต. ทีม สสอ. ทีม อบต. และผูใหญบาน กํานัน พรอมท้ังชางในชุมชน ในพ้ืนท่ีการ

ทํางานของอําเภอสามชุก อันเปนประโยชนในการออกแบบพ้ืนท่ี และปรับปรุงสภาพท่ีอยูอาศัยเพ่ือสงเสริม

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

 จากการวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณเก่ียวกับคาสุขภาวะ และการแปลงสุขภาวะใหเปนคะแนน

อรรถประโยชน โดยการแปลงสถานะสุขภาพใหเปนคะแนนอรรถประโยชน คาอรรถประโยชน (utility) เปน

คาท่ีแสดงถึงความพึงพอใจของบุคคลตอสภาวะสุขภาพของตนเอง มีคาตั้งแต -๑ ถึง ๑โดย ๑ หมายถึงสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณท่ีสุด ๐ หมายถึงสุขภาพท่ีแยท่ีสุดหรือเสียชีวิต สวนคาอรรถประโยชนท่ีติดลบหมายถึงสภาวะ

ท่ีแยกวาตาย (worse than dead) คะแนนอรรถประโยชนคํานวณจากสภาวะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณหักลบ

ดวยคาสัมประสิทธิ์ของแตละมิติทางสุขภาพท้ัง ๕ ดาน จากการคํานวณคาอรรถประโยชนพบวาผูสูงอายุท้ัง ๓ 

ราย มีคา ๐.๑๓๙, ๐.๓๔๘ และ ๐.๕๗๘ โดยมีคามากกวา ๐ แสดงวาผูสูงอายุมีความพึงพอใจตอสภาวะ

สุขภาพของตนเองในระดับปานกลาง และจากการประเมินสุขภาพจิตพบวาท้ัง ๓ รายมีสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน

หลังจากท่ีไดทําการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยแลว 

 ในการปรับปรุงสภาพท่ีอยูอาศัย ทีมวิจัยปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองกับกิจกรรมในชีวิตประจําวัน 

และลักษณะการใชพ้ืนท่ีใชสอยของแตละคน โดยมีการปรับพ้ืนท่ีนอกชานบานเพ่ือเพ่ิมปฏิสัมพันธในชุมชน

ใหกับผูสูงอายุ การปรับพ้ืนท่ีใชสอยในสวนของหองน้ํา และการปรับพ้ืนท่ีใชสอยเปนสถานท่ีอาบน้ํา เพ่ือ



๑๓๙ 
 
สงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุท้ัง ๓ ทาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ    สรนาท สินอุไรพันธ 82

๘๓ วาสิ่งท่ี

ตองคํานึงถึงในการปรับปรุงพ้ืนท่ีบานของผูปวยติดบานติดเตียง มี ๒ สวนท่ีสําคัญดวยกันคือ ๑. การปรับปรุง

บานท่ียึดตามผูใชงาน ในการปรับปรุงบานควรประเมินจากผูใชงานพ้ืนท่ีเปนหลัก โดยการปรับปรุงเพ่ือให

ผูปวยสามารถดูแลตัวเองได โดยขนาดพ้ืนท่ีและอุปกรณควรออกแบบอางอิงตามสัดสวนของผูปวย ๒. การ

ปรับปรุงพ้ืนท่ียึดตามสภาพแวดลอม ในบางกรณีนอกจากจะใชผูใชงานเปนหลักแลวยังตองประเมิน

สภาพแวดลอมเดิมดวย  

ในการปรับสภาพบานผูสูงอายุ เนื่องจากคนพิการดานการเคลื่อนไหวเปนแขนหรือขาใชการไมได

และผูสูงอายุท่ีมีปญหาดานการเคลื่อนไหว มีการเปลี่ยนแปลงของรางกาย จึงทําให “สมรรถนะ” หรือ

ความสามารถในการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันลดลง (ADL) เชน เขาหองน้ํา อาบน้ํา รับประทานอาหาร 

พักผอน นอนหรือทํางาน เปนตน การปรับสภาพแวดลอมและท่ีอยูอาศัยใหเหมาะสมกับ “สมรรถนะ”ท่ี

เปลี่ยนไปของคนพิการและผูสูงอายุ จึงเปนการชวยใหคนพิการและผูสูงอายุ สามารถประกอบกิจวัตร

ประจําวันไดเหมือนเดิมหรือใกลเคียงกับกิจกรรมท่ีเคยทําได โดยในการปรับสภาพบานผูสูงอายุในครั้งนี้ ทีม

วิจัยไดทําเพ่ือใหผูสูงอายุหรือผูพิการสามารถใชชีวิตประจําวันไดโดยลดภาวะพ่ึงพาหรือภาวะพ่ึงพิง และเลือก

การปรับปรุงใหเหมาะกับกิจวัตรประจําวันของแตละคน เพ่ือใหสามารถเขาถึงพ้ืนท่ีใชสอยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยจากงานวิจัยของ สราวุฒิ ลงแพงศรี 83

๘๔ ท่ีศึกษาสภาพการอยูอาศัย สังคม เศรษฐกิจ และ

ปญหาการอยูอาศัยของคนพิการ จากการศึกษาตามการแบงกลุมความพิการ พบวา ในการปรับปรุงท่ีอยูอาศัย

ของคนพิการ พิจารณาตามประเภทความพิการ แบงได ๒ ลักษณะ คือ กลุมพิการทางการเคลื่อนไหวและกลุม

พิการซ้ําซอน ควรสงเสริมใหมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีใชสอยตางๆ ภายในท่ีอยูอาศัยของคนพิการ ไดแก หองนอน 

หองนํ้า ชานบาน พ้ืนท่ีรับประทานอาหาร โดยจัดพ้ืนท่ีสําหรับทํากิจกรรมกายภาพบําบัด ไดแก ราวจับพยุงตัว 

การใชราวจับหัดเดิน ลุก นั่ง เพ่ือใหกลามเนื้อแข็งแรง สวนในกลุมพิการทางการมองเห็น ควรปรับปรุงพ้ืนตาง

ระดับภายในบริเวณบาน และพ้ืนท่ีเสี่ยงอันตรายตางๆ ควรมีผิวสัมผัสการเตือนในจุดอันตราย 

นอกจากนี้วัสดุอุปกรณท่ีใช เปนวัสดุอุปกรณท่ีหาไดในทองถ่ิน เชน ไมปูพ้ืน ไมทําโครงขาว ไมทํา

เสา ราวเหล็กท่ีชุมชนทําการดัดเอง ประตูท่ีตอจากเศษแผนฝาท่ีเหลือใชโดยชางในชุมชน เปนตน และงายตอ

การเขาถึงของผูสูงอายุในการใชพ้ืนท่ีนั้นๆ ซ่ึงงานวิจัยของ จันทรจุรี ลีทอง 84

๘๕ พบวาในการปรับบานผูพิการ 

ตองทําใหงายตอการเขาถึง และใชงาน การออกแบบอยางสากลเปนเรื่องของความคิดท่ีวาสามารถออกแบบ

๘๓
 สรนาท สินอุไรพันธ และคณะ, สุขตามสภาพ (แวดลอม) : แนวทางการปรับพื้นท่ีสําหรับผูปวยภาวะพึ่งพิง กรณีศึกษาโรงพยาบาลลําสนธิ, (โรง

พิมพภาพการพิมพ : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๙), หนา ๑๕. 

๘๔
 สราวุฒิ ลาแพงศรี, “แนวทางการปรับปรุงที่อยูอาศัยคนพิการในจังหวัดอุดรธานี : กรณีศึกษา อําเภอหนองหานและอําเภอกุมภวาป,” (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๕๓).   
๘๕

 จันทรจุรี ลีทอง, วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ภาค

วิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หนา ๓๕. 

                                                 



๑๔๐ 
 
สภาพแวดลอมมนุษยสรางและอุปกรณตางๆใหมีความสวยงามและสามารถใชสอยไดโดยคํานึงถึงบุคคลท่ีมี

ความแตกตางกันใหมากท่ีสุด และไมคํานึงถึงความแตกตางทางอายุ ความสามารถ และตําแหนงในสถานภาพ 

ประตูท่ีมีความกวางสามารถทําใหเคลื่อนยายเขาออก หรือขนเฟอรนิเจอรเขาออกไดงายข้ึน หองสุขาท่ีมีขนาด

ใหญทําใหสามารถรองรับรถเข็นได และก็ยังรองรับพอแมท่ีตองการเข็นรถเข็นลูกตนเองเขาไปยังหองสุขาดวย

เชนกัน  

โดยในการปรับสภาพบานท้ัง ๓ กรณีของโครงการวิจัยเปนการปรับสภาพบานเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ

ของผูสูงอายุหรือคนพิการและปรับเพ่ือความม่ันคงของดานท่ีอยูอาศัย ตามผลท่ีไดจากงานวิจัยของศิรินาถ 

ตงศิริ85

๘๖, ๒๕๕๘ ท่ีกลาววาการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยทําได ๓ กลุมคือ (๑) ปรับเพ่ือความม่ันคงดานท่ี

อยูอาศัย เชนปรับไมใหทรุดโทรม ซอมหลังคารั่วปองกันน้ําทวมและอากาศหนาว (๒) ปรับเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ

คนพิการ เชนการปรับสภาพบานใหเหมาะสมกับคนพิการท่ีเปนผูสูงอายุท่ีปวยเปนอัมพาตครึ่งซีก จากโรค

หลอดเลือดสมอง เชน การสรางราวจับในหองน้ํา การปรับสุขภัณฑใหเหมาะสม การทําหองน้ําชั้นลางกรณี

บานใตถุนสูง ปรับทางสัญจรในบาน และนอกบานใหเรียบ ไมมีสิ่งกีดขวาง ผูพิการสามารถเขาหองน้ําเองได 

ลดความเสี่ยงตอการหกลม (๓) ปรับเพ่ือความม่ันคงดานท่ีอยูอาศัยและปรับเพอเพ่ิมสมรรถนะคนพิการ เชน

ปรับบานใหเหมาะสม ปรับหลังคาท่ีรั่ว ถมดินใหสูงปองกันน้ําทวม ผูสูงอายุสามารถเขาหองน้ําเองไดและลด

ความเสี่ยงตอการหกลม โดยการปรับสภาพบานของทีมวิจัยเปนไปในลักษณะท่ี ๓ คือ ท้ังเพ่ือความม่ันคงของท่ี

อยูอาศัยและเพ่ือการเพ่ิมสมรรถนะของผูสูงอายุ โดยมีการปรับสภาพบานใหเหมาะสมกับกิจวัตรประจําวันของ

ท้ัง ๓ กรณี  เชน การปรับเสนทางสัญจรภายในบาน การทําหลังคาเพ่ือปองกันฝน ปรับพ้ืนภายในบาน ทําหอง

ท่ีมีสุขภัณฑสําหรับผูสูงอายุ ทําท่ีอาบน้ําเพ่ือใหผูสูงอายสามารถเขาหองน้ําและอาบน้ําเองได นอกจากนี้ยังลด

ความเสี่ยงในการหกลมหรือตกหลนจากเตียง ดวยการติดตั้งราวจับขางเตียง 

การท่ีจะประสบความสําเร็จในการปรับสภาพบาน มีปจจัยประกอบหลายดานดวยกัน เชน  

 ๑. บุคลากรทางสาธารณสขุ และหนวยบริการระดับปฐมภูมิทางการแพทยของโรงพยาบาลสามชุก 

ท่ีทําหนาท่ีในการดูแลผูสูงอายุ มีดังนี้ นักกายภาพบําบัด ทีมเจาหนาท่ีจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจํา

ตําบล ทีมเจาหนาท่ีจากองคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน ชางปรับสภาพบานในชุมชน  

 ๒. ทีมวิจัย ท่ีทํากระบวนการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุ  

 ๓. ความรวมมือของชุม 

 ๓. ปจจัยในการในการขับเคลื่อนกระบวนการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุ เพ่ือเสริมสรางสุข

ภาวะผูสูงอายุ คือ 

๓.๑ ดานตัวผูสูงอายุ 

๘๖ ศิรินาถ ตงศิริ และคณะ. การปรับสภาพบานเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการและผูสูงอายุ ขอเสนอแนะ 
สําหรับการนํานโยบายสูการปฏิบัติ. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘, หนา ๑๑.  

 

                                                 



๑๔๑ 
 
  ตัวผูสูงอายุเปนปจจัยท่ีสําคัญของการปรับปรุงสภาพท่ีอยูอาศัยผูสูงอายุ ในการปรับสภาพ

บาน ตัวผูสูงอายุท่ีเปนผูท่ีมีอายุอยูระหวาง ๖๐-๗๕ ป เปนวัยท่ีมีประสบการณในการดําเนินชีวิต อีกท้ังยังเปน

ชวงวัยมีการเปลี่ยนแปลงของสังขารเปนไปตามธรรมชาติในทางท่ีเสื่อมโทรม โดยผูสูงอายุท้ัง ๓ ราย เปน

ผูสูงอายุท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพ และผูสูงอายุท้ัง ๓ รายเปนผูสูงอายุท่ียอมรับการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู

สิ่งใหมๆ จากการท่ีทีมวิจัยจะทําข้ึน พรอมท้ังสามารถชวยเหลือตนเองไดโดยไมตองพ่ึงพาคนในครอบครัว เม่ือ

ผูสูงอายุไดรับการดูแลในการปรับสภาพบานพบวา ผูสูงอายุเริ่มมีความไววางใจในทีมวิจัย ผูสูงอายุเริ่มเปด

พ้ืนท่ีในการพูดคุย และเลาประสบการณความภาคภูมิใจในครั้งกอนใหทีมวิจัยฟง ดวยสีหนาทาทางท่ีมีความสุข 

ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการบุคลิกภาพ (วัยสูงอายุ) ของอิริคสัน วา ผูสูงอายุอยูในข้ันพัฒนาการข้ันท่ี ๘ 

คือความม่ันคงและความหมดหวัง (integrity vs depair) เปนวัยท่ีสุขุม รอบคอบฉลาด ยอมรับความจริง ภูมิใจ

ในการถายทอดประสบการณใหบุตรหลาน และคนรุนหลัง มีความม่ันคงในชีวิตตรงกันขามกับผูสูงอายุท่ี

ลมเหลวจะไมพอใจในชีวิตท่ีผานมา ไมยอมรับสภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป รูสึกคับของใจทอแทในชีวิต หากปรับตัว

ไมทันจากความรูความเขาใจสภาพการเปลี่ยนแปลงของรางกาย อารมณ จิตใจ และสังคม จะมีผลตอการ

ปรับตัวของผูสูงอายุท่ีไมมีความสุขได86

๘๗ สอดคลองกับแนวคิด สุชา จันทนเอม87

๘๘  ท่ีกลาววา ผูสูงอายุจะเปนผู

มีประสบการณมากแตทักษะอาจจะลงบาง ท้ังนี้เพราะความเสื่อมโทรมของรางกาย ปญหารองลงมาคือ ปญหา

ดานจิตใจและความรูสึกนึกคิด แตโดยเหตุผลและประสบการณคนวัยสูงอายุจะสามารถควบคุมสถานการณ

ตางๆ ไดดี ดานลูกหลานไมควรทอดท้ิง ตองพยายามดูแลเอาใจใสหางานเบาๆ ใหทําจะไดเพลิดเพลินไมเกิด

ความวาเหว และความทุกขใดๆ อันจะชวยใหตออายุไดยินยาวตอไป   

  ๓.๒ ความรวมมือของชุมชน  

  ชุมชนมีสวนสําคัญในการปรับสภาพบานผูสูงอายุ จากการลงพ้ืนท่ีปรับสภาพบานผูสูงอายุ

พบวา การีสวนรวมของชุมชนนี้มีมาก โดยผูนําชุมชนเปนผูท่ีชวยขับเคลื่อนพลังจิตอาสาในพ้ืนท่ี ซ่ึงสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ยุทธนา พูนพานิช, ๒๕๕๗ 88

๘๙ท่ีกลาววา การสนับสนุนใหเกิดการดูแลโดยชุมชนเพ่ือชุมชนเปน 

วิธีการท่ียั่งยืนและจะชวยลดภาระของระบบบริการ สาธารณสุขซ่ึงมีทรัพยากรตางๆ จํากัด สอดคลองกับ

หลักการสาธารณสุขและการสงเสริมสุขภาพ รวมถึง สอดคลองกับบทบาทหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินซ่ึงพบวาในปจจุบันชุมชนและทองถ่ินมีความสนใจและมี บทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนมากข้ึน 

มีการพัฒนา ขอเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ และการสนับสนุนจาก กองทุนตางๆ แตขอมูลสนับสนุนดาน

ปริมาณการลงทุน การศึกษาตนทุนการดูแลสุขภาพผูสูงอายุโดยชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับ อรทัย กกผล 89

๙๐ ท่ี

๘๗ ศรีเรือน แกวกังวาล, จิตวิทยาพัฒนาการทุกชวงวัย (วัยรุน-วัยสูงอายุ), กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๕, หนา ๑๑๘. 

๘๘
 สชุา จนัทน์เอม, จิตวิทยาทัว่ไป ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม, พิมพ์ครัง้ท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวฒันาพานิชย์ จํากดั, ๒๕๓๑), หน้า ๕๖. 

๘๙
 ยุทธนา พูนพานิช และแสงนภา อุทัยแสงไพศาล, รูปแบบการสงเสริมสุขภาพโดยชุมชนเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ, วารสารวิชาการสาธารณสุข ปที่ ๒๓ 

ฉบับที่ ๒ มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๗, หนา ๒๒๖-๒๓๘.  

๙๐
 อรทัย กกผล, คูคิด คูมือ การมีสวนรวมของประชาชนสําหรับผูบริหารทองถ่ิน. กรุงเทพมหานคร :จรัญสนิท วงศการพิมพ, ๒๕๕๒.  

                                                 



๑๔๒ 
 
กลาววาการมีสวนรวมของชุมชนเปนการสรางจิตสํานึกในตนเองในการเปนสวนหนึ่งของสังคมหรือชุมชนท่ี

อาศัยอยูรวมแสดงความคิดเห็นในการกําหนดปญหา สาเหตุของปญหาของชุมชน จัดลําดับความสําคัญของ

ปญหา เพ่ือวางแผนการดําเนินงานรวมกันดวยความเต็มใจ เต็มกําลังความรูความสามารถของตนเอง และ 

รวมกันติดตามประเมินผลและรวมรับผลประโยชนรวมกัน (อรทัย กกผล,2552) จะเห็นไดวาการมีสวนรวมของ 

ชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ท้ังดานสุขภาพกายและสุขภาพจิตนั้นนับวาเปนเรื่องท่ีมี 

ความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่ง 

  ๓.๓ ทีมวิจัยท่ีมีประสบการณดานการออกแบบสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยาในสถานพยาบาล 

โดยการสรางสภาพแวดลอมซ่ึงรองรับการเขาถึงและใชงานอยางสะดวกของผูสูงอายุนั้นตองไดรับความรวมมือ

จากหลายบุคคล นักออกแบบ คนสราง และผูจัดหาอุปกรณตางๆ  รวมท้ังผูท่ีมีความรูดานการออกแบบสิ่งแวด

ลอเพ่ือการเยียวยาในสถานพยาบาล   

 โดยในการจัดกิจกรรมการออกแบบการปรับปรุงสภาพบานของผูสูงอายุมีข้ันตอนท่ี

ละเอียดออน ท้ังนี้ทีมวิจัยตองเปนผูท่ีมีความสามารถในการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของผูสูงอายุ 

วิเคราะหอาการของโรค และมีความรูดาน  Universal Design เพ่ือนําความรูมาใชในการออกแบบ ให

เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของผูสูงอายุ ท้ังนี้การปรับสภาพบานของผูสูงอายุ ในสวนท่ีทีมวิจัยไดทําการ

ออกแบบในแตละหลัวนั้น ทีมวิจัยเปนปจจัยสําคัญมีบทบาทเปนตัวกระตุนผูสูงอายุท่ีเขารับการปรับสภาพบาน

เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน เพ่ือใหเขาใจตอความเปนไปของโรค และเขาใจตอการปรับตัวในพ้ืนท่ีใหมท่ีได

ทําการปรับปรุงข้ึน ท้ังนี้สวนใหญผูสูงอายุสวนมากจะไมชอบการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการพูดคุยเพ่ือใหเกิด

ความไววางใจ ในการปรับสภาพบานเพ่ือสงเริมคุณภาพชีวิตจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญโดยมีการจัดสิ่งอํานวยความ

สะดวกใหกับผูสูงอายุ จัดบรรยากาศท่ียืดหยุน ผอนคลายเปนกันเอง นอกจากนั้น ทีมวิจัยยังเชื่อมตอประสา

นับชุมชนท่ีผูสูงอายุรูจัก และคุนเคยมาเปนจิตอาสาในการรวมปรับสภาพบานผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการ  โดย

ทีมวิจัยจะตองมีความตั้งใจ กระตือรือรน สนใจเอาใจผูสูงอายุ เพ่ือใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองไดรับเกียรติมีคุณคา 

ซ่ึงสอดคลองกับบทบาทของผูจัดทํากระบวนการในการจัดการเรียนรูจากประสบการณของ Kolb๙๑ กลาววา 

ในการจัดการเรียนรูจากประสบการณนั้นผูสอนจะตองแสดงบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกแกผูเรียนโดย

วิธีการตางๆ การยอมรับฟงความคิดเห็น ผูสอนไมครอบงําหรือบงการความคิดของผูเขารับการอบรม ผูสอน

ตองมีเวลาใหกับผูเขารับการอบรมอยางเพียงพอในการเรียนรู ผูสอนเปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมมีสวนรวม

ในการตัดสินใจเลือกสิ่งท่ีจะเรียนรู เปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมมีความสัมพันธหรือทํางานรวมกันกับผูอ่ืนท่ี

มีความสนใจคลายกัน ผูสอนตองคนหาสิ่งท่ีผูเขารับการอบรมสนใจ มีการจัดการการเรียนการสอนใหเปดกวาง

๙๑
 Kolb, D. A., The Process of Experimental Learning, In M. Thorpe, R. Edwards and A. Hanson (Eds.), 

Culture and Process of Adult Learning. New York : Reulledge.  

                                                 



๑๔๓ 
 
ยืดหยุน เปดโอกาสใหผูเรียน เรียนรูในสิ่งท่ีตนเองสนใจ หรือทํากิจกรรมท่ีตนเองสนใจ ผูสอนตองจัดหา

ทรัพยากรในการเรียนรูใหพรอม วัสดุอุปกรณ สื่อตางๆ เพียงพอ และพอเหมาะ 

นอกจากนี้ทีมวิจัยตองทําหนาท่ีเปนกัลยาณมิตร เสนอแนะแนวทางใหผูสูงอายุ พรอมท้ังจัด

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือใหเกิดสุขภาวะมากท่ีสุด โดยมีบทบาทเปนผูจัดการเรียนรูวิถีพุทธ (Buddhist Learning 

Facilitator)   

  ๓.๔ วัสดุอุปกรณจากทองถ่ิน 

  การสรางสภาพแวดลอมท่ีงายตอการเขาถึงและใชงานนั้นไมจําเปนตองมีคาใชจายสูง การ

กอสรางใหมไมตองใชคาใชจายมาก นอกจากนี้ในการปรับเปลี่ยนแบบท่ีมีอยูแลวก็ไมตองใชมีคาใชจายมาก 

ท้ังนี้สามารถทําไดโดยการใชวัสดุอุปกรณท่ีมีอยูในชุมชน  

 ขอจํากัดในการเก็บขอมูล ในการเก็บขอมูลในการลงพ้ืนท่ีชุมชนหนองสะเดา และดอนไรนั้น 

การศึกษาสภาพแวดลอม การสังเกตการณ การศึกษาพฤติกรรมและการใชพ้ืนท่ีสอย ปญหาท่ีพบระหวาง

การศึกษาในครั้งนี้ คือ การเขาถึงกลุมตัวอยางซ่ึงเปนกลุมผูสูงอายุ ซ่ึงอาจใชเวลาในการสัมภาษณเปนนาน

พอสมควร 1 คนตอวัน ผูสูงอายุจะใชเวลาในการทํากิจกกรมและนอนพักผอนในชวงกลางวันซ่ึงอาจรบกวน

เวลาพักผอน ในชวงเวลาคํ่าไมสามารถศึกษาพฤติกรรมและการใชพ้ืนท่ี ไดเทาท่ีควรมีขอจํากัดเรื่องเวลาและ

ความเปนสวนตัว ซ่ึงไมสามารถเก็บขอมูลไดดีเทาท่ีควร การศึกษาขอมูลเชิงลึกอาจจะตองใชความเขาใจใน

สภาวะจิตใจของผูสูงอายุแตละคนท่ีแตกตางกัน ซ่ึงการศึกษาการหกลมในผูสูงอายุคอนขางละเอียดออนมีผล

ตอสภาพรางกายละจิตใจของผูสูงอายุ ควรมีการศึกษาปจจัยดานอ่ืนรวมดวย 

๑. ควรสงเสริมแรงจูงใจใหมีสวนรวม ทํากิจกรรม หรือสงเสริมการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับ

ผูสูงอายุ และมีการใหคําแนะนําดานสุขภาพและการตรวจสุขภาพ 

๒. การปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมอุปกรณบางอยางภายในบานเพ่ือใหเหมาะกับการใชงานสําหรับ

ผูสูงอายุและทุกคนภายในบาน เพ่ือใหทํากิจกรรมเหมือนเดิมได 

๓. อาจประเมินความเสี่ยงในรูปแบบทดลองและลักษณะสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกันเพ่ือ

ไดผลท่ีชัดเจนข้ึน 

๔. เสนอแนวทางวัสดุทางเลือกเพ่ือปรับเปลี่ยนภายในท่ีพักอาศัยเพ่ืออํานวยความสะดวก 

โดยคํานึงถึงคาใชจายในการปรับปรุงอาจเปนวัสดุท่ีหาไดภายในทองถ่ิน 

 การปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในท่ีพักอาศัย ซ่ึงยังคงรักษาสภาพเดิมไวซ่ึงมีผล

ทางดานจิตใจและพฤติกรรมของผูสูงอายุ โดยแนวทางวัสดุทางเลือกเพ่ือปรับเปลี่ยนภายในท่ีพักอาศัยเพ่ือ

อํานวยความสะดวก โดยคํานึงถึงคาใชจายในการปรับปรุงอาจเปนวัสดุท่ีหาไดงายภายใน 

ทองถ่ินมาเปนวัสดุทดแทนซ่ึงอาจมีปจจัยทางดานงบประมาณในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยคํานึง 

ถึงงบประมาณคาใชจายอาจสูงและผูสูงอายุมองวาสิ้นเปลือง 
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๕.๓  ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัยครั้งนี้พบผลการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตผูสูงอายุมีแนวโนมท่ีดีข้ึน และงานวิจัยนี้

นาจะมีการพัฒนาใหสมบูรณยิ่งข้ึน เพ่ือนําไปปรับใชในอนาคตได จึงขอเสนอแนะตอการปฏิบัติและการวิจัยใน

ครั้งตอไปดังนี้ 

  ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  ๑) การบริหารนโยบายภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุน การพัฒนาองคความรูดานการปรับสภาพ

บานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

 ๒) ชุมชนหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของหาแนวทางการพัฒนาศูนยการเรียนรูสูความยั่งยืนในการ

เสริมสรางคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตามแนวพุทธจิตวิทยาอยางมีสวนรวมของชุมชน 

  ๓) การสรางเครือขายการมีสวนรวมของชุมนและสวนงานท่ีเก่ียวของในชุมชน โดยเฉพาะในกลุม

ผูสูงอายุหรือชมรมผูสูงอายุในพ้ืนท่ี เพ่ือสรางเครือขายกระบวนใหความรูแกผูสูงอายุท่ียังสามารถเปนชางจิต

อาสาในทองถ่ิน เก่ียวกับการปรับสภาพบานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  

  ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 

  ๑) จากผลของการวิจัยพบวา ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในการ

มีสวนรวมในการปรับสภาพบานผูสูงอายุ เชน รพ.สต. หรือ อบต. หรือ ผูนําชุมชน ดังนั้นควรจัดกิจกรรมเสริม

ทักษะ และความรูดานการปรับสภาพบานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  และเพ่ิมกิจกรรมการสราง

ภูมิคุมกันทางจิตใจใหเขมแข็ง มีสติรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงท้ังรางกายและจิตใจในการใชชีวิตมากข้ึน 

  ๒) จากผลวิจัยพบวา การทีมและชุมชนปรับสภาพบานผูสูงอายุเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการ

เปลี่ยนแปลงทัศนะคติของผูสูงอายุ ดังนั้น ควรสงเสริมใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ พรอม

กับเปนผูนําในการฝกฝนเรียนรูเพ่ือเสริมทักษะชีวิตใหผูสูงอายุไดมีโอกาสทํากิจรรมเพ่ือสวนรวม โดยใช

ศักยภาพของผูสูงอายุท่ีมีใหเปนประโยชน 

 

  ๕.๓.๓ ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 ๑)  กลุมตัวอยางในการศึกษาในครั้งนี้เปนผูสูงอายุอายุประมาณ ๖๐-๗๒ ป ในอําเภอสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี งานวิจัยครั้งตอไป จึงควรทํากับกลุมผูสูงอายุในอําเภออ่ืน เพ่ือขยายโอกาสในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอําเภออ่ืนๆ ตอไป  



๑๔๕ 
 
 ๒)  เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยระยะสั้น  ดังนั้นควรนําองคความรูท่ีไดนี้ไปกระทําซํ้า

กับกลุมผูสูงอายุอ่ืนๆ ในสถานการณและสภาพแวดลอมอ่ืนๆ มีการศึกษาและติดตามผลพฤติกรรมในระยะยาว 

เพ่ือเปนการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุท่ีเหมาะสมตอไป 

 ๓)  ควรทําการวิจัยพัฒนารูปแบบการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยผูสูงอายุโดยกระบวนการมีสวนรวม

ของชุมชน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยชุมชน  
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ภาคผนวก ก 

-บทความวิจัยตีพิมพ 
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การปรับสภาพที่อยูอาศัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ, ดร.โกศล จึงเสถียรทรัพย,  

นางสาวธนวรรณ สาระรัมย 
 

บทคัดยอ 

  การวิจัยนี้จุดมุงหมายเพ่ือ ๑) ศึกษาสภาพและปญหาการใชสอยพ้ืนท่ีในท่ีอยูอาศัยของ

ผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเปาหมาย ๒) ปรับปรุงสภาพท่ีอยูอาศัยใหมีสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมและปลอดภัยเพ่ือการ

สงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ๓) นําเสนอตนแบบสภาพท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสมตอการสงเสริมคุณภาพชีวิต

สําหรับผูสูงอายุ กลุมตัวอยางไดแก ผูสูงอายุ ตําบลดอนไร อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีสมัครใจเขารวม

โครงการการปรับสภาพท่ีอยูอาศัย จํานวน ๓ ราย  

ผลการวิจัยดานสภาพปญหาการใชท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเปาหมาย พบวาผูสูงอายุสวนใหญ

เปนคนในพ้ืนท่ี ตั้งรกรากมาตั้งแตบรรพบุรุษ มีอาชีพเกษตรกรรม ท่ีอยูอาศัยเปนบานใตถุนสูง แตเม่ือเขาถึงวัย

สูงอายุสภาพรางกายไมเอ้ืออํานวยในการใชพ้ืนท่ีดานบนของบาน จึงตองเปลี่ยนมาใชสอยพ้ืนท่ีเปนดานลาง

เปนหลัก สภาพปญหาการใชพ้ืนท่ี พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีปญหาการเขาถึงพ้ืนท่ีใชสอยลําบาก จากสาเหตุ 

๒ ประการคือ (๑) สภาพรางกายไมเอ้ืออํานวย (๒) ลักษณะพ้ืนท่ีไมเหมาะกับสภาพรางกาย ทําใหผูสูงอายุไม

สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได 

จากการศึกษาดานการใชพ้ืนท่ีและกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุท้ัง ๓ กรณีพบวาปญหาพ้ืนตางระดับ

เปนอุปสรรคตอการเคลื่อนไหวบนพ้ืนราบสําหรับผูสูงอายุในการใชชีวิตประจําวันบนระนาบพ้ืนบาน ซ่ึงมีความ

ตองการพ้ืนท่ีใชสอยไมมาก ในขณะท่ีผูสูงอายุท่ีสามารถเคลื่อนท่ีบนรถเข็นจะตองการใชพ้ืนท่ีท่ีมากกวา โดยท้ัง

สองแบบตองมีความสะดวก ปลอดภัย ปราศจากสิ่งกีดขวางและเปนพ้ืนท่ีใชสอยเอนกประสงค การดําเนินการ

ปรับปรุงท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุท้ัง ๓ กรณี พบวา การรวมมือของทองถ่ินมีความสําคัญและมีประสิทธิภาพ

มาก เชน แรงงานจากจิตอาสา วัสดุท่ีนํามาใช และแนวคิดการปรับปรุงท่ีกลมกลืนกับบริบทสังคม  

ตนแบบท่ีอยูอาศัยท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คือการหลีกเลี่ยงพ้ืนท่ีตางระดับ ระยะและขนาดพ้ืน

เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและการดําเนินชีวิตประจําวันของผูสุงอายุ ความสะดวกและความปลอดภัย 

การจัดการพ้ืนท่ีใหใชสอยไดเอนกประสงค และการจัดพ้ืนท่ีใหสามารถสรางปฏิสัมพันธกับสังคมเพ่ือลดหรือ

ปองกันปญหาดานสุขภาพจิตของผูสูงอายุ 

 

คําสําคัญ : การปรับสภาพท่ีอยูอาศัย, คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

Abstract 

 



๑๕๓ 
 

This research aims to 1) study the condition and problems of the elderly living space 

utilization in the target areas. 2 )  improve a suitable and safe living environment to promote 

the elderly’s life quality. 3 )  present the appropriate residential to promote the elderly’s life 

quality. Samples of the elderly were in Don Rai Sub-District, Sam Chuk District, Suphanburi 

Province, three volunteer cases participated in the residential improvement program. 

Result of the research from the aspect of elderly living space utilization in the target 

areas found that most of the elderly were colonized since ancestors, earning a farming career, 

having a tall basement house. But when aged, physical conditions are not suitable to use the 

upper area of the house. So, have to use basement space instead. The problem of using the 

area found that most of the elderly had difficulty accessing the living space due to two 

reasons: (1) Limited physical condition (2) Space no suitable for physical condition. Therefore, 

the elderly cannot perform their daily activities. 

Based on the study on the use of space and daily activities of the elderly in all three 

cases, it was found that the problem of floor level was a barrier to mobility on the plane flat 

floor for the elderly in daily life which require not much space. Whilst elderly who able to 

move on a wheelchair will require more space. Both of them must be convenient, safe, free 

of obstacles and a multipurpose space. The implementation of residential improvement for 

the elderly in all three cases found that local cooperation is very important and effective, 

such as volunteer labor, materials and the concept of improvement is harmonious with the 

social context. 

Residential model that promotes quality of life for the elderly are to avoid the different 

floor levels, distance and size of the floor are appropriate for the elderly’s physical 

characteristics and daily life, convenience and safety, multi-purpose space management and 

the arrangement of space to interact with society to reduce or prevent mental health 

problems of the elderly. 

 

Keywords: residential improvement, quality of life for the elderly 

บทนํา 

สิ่งแวดลอมเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการดานการเคลื่อนไหวท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงรางกาย โดยมีแนวโนมจะใชชีวิตยากลําบากในสิ่งแวดลอมและท่ีอยูอาศัยแบบเดิม จํานวนการ

พิการดานการเคลื่อนไหวหรือทางรางกายมีจํานวนมากถึงรอยละ ๔๘.๖๙ ของจํานวนคนพิการท้ังหมด โดยผู



๑๕๔ 
 
พิการดานการเคลื่อนไหวหรือทางรางกายท่ีเปนวัยสูงอายุ (๖๐ ปข้ึนไป) มีมากถึงรอยละ ๕๒.๖๙91

๙๒ สํานักงาน

สถิติแหงชาติทําการสํารวจสัดสวนของประชากร พบวา มีสัดสวนของผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วและตอเนื่อง 

โดยในป ๒๕๓๗ มีจํานวนผูสูงอายุคิดเปนรอยละ ๖.๘ ของประชากรท้ังประเทศ และเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๙.๔ 

รอยละ ๑๐.๗ รอยละ ๑๒.๒ ในป ๒๕๔๕ ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๔ ตามลําดับ ผลการสํารวจป ๒๕๕๗ พบวา มี

จํานวนผูสูงอายุคิดเปนรอยละ ๑๔.๙ ของประชากรท้ังหมด (ชายรอยละ ๑๓.๘ และหญิงรอยละ ๑๖.๑) จาก

จํานวนผูสูงอายุท้ังสิ้น ๑๐,๐๑๔,๖๙๙ คน เปนชาย ๔,๕๑๔,๘๑๒ และ หญิง ๕,๔๙๙๘๘๗ คน หรือคิดเปน

ชายรอยละ ๔๕.๑ และหญิงรอยละ ๕๔.๙ ของผูสูงอายุท้ังหมด9 2

๙๓ และ จากการสํารวจประชากรในป ๒๕๕๘ 

พบวามีสัดสวนผูสูงอายุรอยละ ๑๕.๖ และคาดวาในป พ.ศ. ๒๕๖๙ มีจํานวนผูสูงอายุรอยละ ๒๑.๕ และในป 

พ.ศ. ๒๕๗๖ มีผูสูงอายุรอยละ ๒๕ ของประชากรท้ังหมด จึงทําใหสังคมมีความต่ืนตัวมีการวางแผนและ

มาตรการรองรับการกาวสู “สังคมผูสูงอายุ (Aging Society)” ใหเพียงพอ และเปนไปอยางมีคุณภาพ  

ขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจแหงชาติไดทําการสํารวจครั้งลาสุดเม่ือป ๒๕๕๔93

๙๔ เสนอแนวโนมท่ี

สามารถนําไปพิจารณาประกอบการวางแผน และนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุในอนาคต 

ในเรื่องการอยูอาศัยของผูสูงอายุ พบวาการอยูอาศัยของผูสูงอายุมีแนวโนมท่ีอาศัยอยูตามลําพังคนเดียว และ

อยูตามลําพังกับคูสมรส มีสัดสวนสูงข้ึนจากไมถึงรอยละ ๑๐ เม่ือ ๑๐ ปกอน เปนรอยละ ๒๐ และจากการ

สํารวจครั้งลาสุดเม่ือป ๒๕๕๔ สัดสวนของผูสูงอายุท่ีอยูตามลําพังในเขตเมืองหรือเขตเทศบาลสูงกวาเขตนอก

เทศบาล โดยผูสูงอายุท่ีสภาพรางกายเปลี่ยนแปลงไปมาก หากอาศัยอยูตามลําพังในบานทีมีสภาพท่ีไม

เหมาะสม อาจนํามาซ่ึงการเกิดอุบัติเหตุทําใหทุพพลภาพหรือพิการได หรือแมแตเพียงมีความกลัววาจะหกลม 

ก็ทําใหผูสูงอายุไมกลาทํากิจกรรมอะไร ทําใหความสามารถของรางกายลดลง มีรายงานวิจัยท่ีเสนอวาควรมี

การวิจัยเรื่องการใชอุปกรณเครื่องชวยความพิการในผูสูงอายุ โดยมีปจจัยเรื่องการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยเขามา

เปนสวนประกอบ นอกจากนี้ความรุนแรงของพยาธิสภาพของผูปวยก็มีความสัมพันธกับความจําเปนในการ

ปรับสภาพบานดวย 

 บัญชีสากลเพ่ือการจําแนกการทํางาน ความพิการ และสุขภาพ (International Classification of 

Functioning, Disability and Health หรือ ICF) เปนเครื่องมือท่ีพัฒนาข้ึนมาโดยองคการอนามัยโลก (World 

Health Organization หรือ WHO) ประกาศใหใชตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดกลาวถึงความหมายของ “คุณภาพ

ชีวิต” วา คุณภาพชีวิตเปนผลจากการมีปฏิสัมพันธของ ๖ ปจจัย ไดแก (๑) ภาวะสุขภาพ (๒) การทํางานและ

โครงสรางของรางกาย (๓) การดูแลตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน (๔) การมีสวนรวมในสังคม (๕) 

สภาพแวดลอม และ (๖) ลักษณะสวนบุคคล  

 ๙๒ รายงานขอมูลสถานการณดานคนพิการในประเทศไทย กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแหงชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๐ http://dep.go.th/sites/default/files/files/news เขาถึงเม่ือวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๙๓ www.service.nso.go.th (เขาถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)  

๙๔ สถานการณผูสูงอายุไทย, ๒๕๕๖. 

                                                 

http://dep.go.th/sites/default/files/files/news%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87
http://www.service.nso.go.th/


๑๕๕ 
 
               ลักษณะท่ีอยูอาศัยดานกายภาพเปนการสะทอนคุณภาพชีวิตของประชากร การอยูในบานท่ีถูก

สุขลักษณะ และนับเปนความตองการข้ันพ้ืนฐานท่ีควรรับการสนอง เปนท่ียอมรับกันวาผูสูงอายุตองการสภาพ

ท่ีอยูอาศัยท่ีแตกตางจากประชากรท่ัวไป เนื่องจากความจํากัดดานการเคลื่อนไหวของรางกายเม่ืออายุมากข้ึน 

จากขอมูลป ๒๕๔๗ พบวาผูสูงอายุไทยจํานวนไมนอยมีสภาพการอยูอาศัยท่ียังไมเหมาะสม เชน เกือบครึ่งหนึ่ง

ของผูสูงอายุท่ีอยูบานเด่ียว เปนบานยกพ้ืนสูง โดยในชนบทมีรอยละของผูสูงอายุท่ีอยูบานเดี่ยวแบบยกพ้ืนสูง

กวาในเมือง เปนท่ีนาสังเกตวา สวนใหญ รอยละ ๗๖ ของผูสูงอายุท่ีบานยกพ้ืนสูง นอนอยูชั้นบน รวมถึงสวมท่ี

ผูสูงอายุใชสวนใหญเปนสวมแบบนั่งยองๆ  ซ่ึงไมสะดวกกับผูสูงอายุท่ีมักมีปญหาเขาเสื่อม และพบวามีเพียง

รอยละ ๑๒ เทานั้นท่ีมีสวมนั่งแบบหอยเทา และมีสัดสวนการใชสวมแบบนั่งหอยเทานอยกวาผูสงูอายุในเมือง

มาก ซ่ึงนาจะมีโอกาสเสี่ยงสูงตอการเกิดอุบัติเหตุได94

๙๕  

 สภาพท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ จึงมีความสําคัญในการดํารงชีวิตของผูสูงอายุเปน

อยางมาก เนื่องจากผูสูงอายุใชเวลาสวนใหญอยูในท่ีพักอาศัย สภาพบานผูสูงอายูท่ีอยูในชนบท ผูสูงอายุท่ีมี

รายไดนอยในชนบทหรือตางจังหวัด มักจะอยูในสภาพท่ีมีพนท่ีกวาง สภาพแวดลอมโดยรอบเสื่อมโทรม และ

บานอยูหางกัน ผูสูงอายุมักอยูบานคนเดียวในเวลากลางวันและบานเปนบานชั้นเดียวยกพ้ืนสูง ซ่ึงอาจะมี

ปญหามีการเดินชึ้นลงได  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เห็นวา ในอีก ๒๐ ป 

ขางหนา สัดสวนของอัตราประชากรโลกท่ีมีอายุตั้งแต ๖๐ ปข้ึนไปมีสวนเพ่ิมข้ึนจากป ๒๕๔๓ ท่ีมีอัตรา ๑๐ % 

เปน ๑๓.๖ % ในป ๒๕๖๓ ขณะท่ีประชากรวัยเด็กท่ีมีอายุระหวาง ๐-๑๔ ป มีจํานวนลดลงจาก ๓๐.๑ % ในป 

๒๕๔๓ เหลือเพียง ๒๕.๒ % ในป ๒๕๖๓ แสดงวา โครงสรางประชากรโลกกําลังเปลี่ยนแปลงไปสูโครงสราง

ประชากรสูงอายุ 

โครงการสรางประชากรไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงท่ีคลายคลึงกัน เนื่องจากประชากรวัยสูงอายุจะ

เพ่ิมข้ึนเทาตัวจาก  ๙.๔ % ในป ๒๕๔๓ เปน ๑๖.๘ %  ในป ๒๕๖๓ และประชากรวัยเด็กมีอัตราลดลงจาก 

๒๔.๗ %  ในป ๒๕๔๓ เหลือเพียง ๑๙ %  ในป ๒๕๖๓ และสิ้นป ๒๕๔๗ เชื่อวาจะมีผูสูงอายุ ๖๐ ป เพ่ิมข้ึน

เปนประมาณ ๖,๘๐๐,๐๐๐ คน หรือ ๑๐.๓ % ของจํานวนประชากรเทากับวาประเทศไทยกําลังกาวเขาสู

สังคมผูสูงอายุในเวลาท่ีรวดเร็วมาก และท่ีสําคัญผูสูงอายุสวนใหญกวารอยละ ๘๐ อาศัยอยูในเขตชนบท โดย

อาศัยอยูตามลําพังหรือถูกทอดท้ิงใหอยูกับหลาน95

๙๖  

ผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวา ประชากรมีแนวโนมอายุยืน และอยูคนเดียวเพ่ิม

มากข้ึน อายุคาดหมายหรือความยืนยาวของชีวิตของผูชายเพ่ิมสูงข้ึนจาก ๕๘ ป ในป พ.ศ. ๒๕๑๙ เปน ๖๘ ป 

ในป พ.ศ. ๒๕๓๙ สําหรับผูหญิงเพ่ิมข้ึนจาก ๖๔ ป ในป พ.ศ. ๒๕๑๙ เปน ๗๕ ป ในป พ.ศ. ๒๕๓๙ และคาด

 ๙๕ ณัฎฐพัฒน สุขสมัย, การปรับซอมแซมบานผูสูงอายุตามโครงการนวตกรรมผูสูงอายุ : กรณีศึกษา ผูสูงอายุที่มีรายไดนอยในกรุงเทพมหานคร, 

วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเคหการ ภาควิชาเคหการ, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๑. 

๙๖ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๐๐๔. 

                                                 



๑๕๖ 
 
วาในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ผูชายจะมีอายุยืนข้ึนถึง ๖๙ ป และผูหญิง ๗๖ ป และในอีก ๑๐ ปขางหนาผูชายจะมีอายุ

ยืนถึง ๗๑ ป และผูหญิง ๗๘ ป 

ดังนั้นเม่ือพิจารณาดานการออกแบบท่ีพักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ พบวาควรใหความสําคัญตั้งแต

โครงสราง การตกแตงบาน การจัดวาง หรือการติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือรองรับความเสื่อม

ถอยของรางกายในดานการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวรางกาย และความไมสมดุลของฮอรโมนและ

อารมณ อยางไรก็ดีหากมีท่ีพักอาศัยเดิมอยูแลว อาจไมจําเปนตองปรับปรุงบานท้ังหลัง เพียงแตทําการ

ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีใหเหมาะสมกับพฤติกรรมในการใชชีวิตของผูสูงอายุ เพ่ือใหมีความปลอดภัย ใชงานไดงาย 

และมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน โดยการปรับสภาพบานเพ่ือใหผูสูงอายุสามารถดําเนินชีวิตและพ่ึงพาตนเองได 

โดยไมรูสึกวาตนเองไมเปนภาระของผูอ่ืน โดยการปรับปรุงท่ีอยูอาศัยใหเอ้ือตอผูสูงอายุ และการปรับสภาพ

สิ่งแวดลอมและท่ีอยูอาศัยเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 9 6

๙๗ โดยในการ

ปรับสภาพบานผูสูงอายุนั้น สิ่งท่ีเราควรคํานึงถึงเปนอันดับแรก คือ เรื่องของความปลอดภัยในทุกยางกาว ดวย

การจัดสภาพแวดลอมของบานใหผูสูงอายุสามารถเดินเขาออก หรือใช พ้ืนท่ีตางๆ ของบานไดอยาง

สะดวกสบายและปลอดภัย  

สภาพแวดลอมทางกายภาพเปนสวนสําคัญของการใชชีวิตของผูสูงอายุ ท้ังนี้เปนเพราะอุบัติเหตุ

ของผูสูงอายุมักเกิดจากสิ่งแวดลอมทางกายภาพของผูสูงอายุท่ีอาศัยอยู ตัวอยางเชนการเกิดอุบัติเหตุในบาน 

นับตั้งแตการหกลม เพราะเฟอรนิเจอรในบานท่ีกีดขวางทางเดิน หรือเฟอรนิเจอรท่ีไมม่ันคง เวลาจับเพ่ือพยุง

ตัวอาจทําใหลมได สายไฟจากปลั๊กและสวิตซตางๆ วางบนพ้ืนอาจทําใหสะดุดหกลมได ธรณีประตูอาจทําให

สะดุดลม ราวบันไดไมม่ันคง ทางเดินลื่นพ้ืนตางระดับ 9 7

๙๘ ปญหาการออกแบบท่ีพักอาศัยท่ีไมไดคํานึงถึงการใช

งานของผูสูงอายุ เชน ประตูหองน้ําเปดเขาทําใหเม่ือมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน ผูใหความชวยเหลือไมสามารถใหความ

ชวยเหลือไดสะดวก ระเบียงบานสูงเกินไป ไมสามารถมองออกไปดานนอกเพ่ือเห็นความเคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลงภายนอก ทําใหผูสูงอายุขาดปฏิสัมพันธกับคนในชุมชน ดังนั้นเม่ือสามารถปรับปรุงสภาพบานหรือ

มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหผูสูงอายุสามารถดําเนินชีวิตไดอยางเต็มศักยภาพ คาดวาจะสงผล

ตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยดานสิ่งแวดลอมสถานพยาบาลเพ่ือการ

เยียวยา98

๙๙ การปรับเปลี่ยนทางดานกายภาพ (Physical) หรือสิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบตัว สามารถสงผลกระทบตอ

ความพึงพอใจ หรือความสบายใจ สุขใจของผูท่ีอยูในสิ่งแวดลอมนั้น ดังนั้นสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและนา

อยูสําหรับผูสูงอายุ เปนมาตรการหนึ่งท่ีจะเสริมสรางคุณภาพชีวิตดานความปลอดภัย ปกปองผูสูงอายุไมใหตก

อยูในภาวะเสี่ยงอันตราย สามารถใชชีวิตประจําวันไดอยางเปนสุข โดยไมเปนภาระของผูอ่ืน เพ่ือใหผูสูงอายุอยู

๙๗ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/๑๑๒๒๘/๔๓๖๙?locale-attribute=th เขาถึงเม่ือวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๙๘ คูมือจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัยของผูสูงอายุ, สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ 

๙๙ โกศล จึงเสถียรทรัพย และคณะ, สถาปตยกรรมโรงพยาบาลและส่ิงแวดลอมเพื่อการเยียวยา, (นนทบุรี : สํานักพิมพสุขศาลา สํานักงานวิจัยสังคมและ

สุขภาพ (สวสส.)), ๒๕๕๙. 

                                                 

http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/%E0%B9%91%E0%B9%91%E0%B9%92%E0%B9%92%E0%B9%98/%E0%B9%94%E0%B9%93%E0%B9%96%E0%B9%99?locale-attribute=th


๑๕๗ 
 
ในสภาพท่ีเหมาะสมสามารถชวยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรประจําวันได ไมเปนภาระใหแกผูอ่ืน 

นอกจากนี้ยังดํารงไวซ่ึงการมีคุณคาในตนเองซ่ึงหมายถึงการสงเสริมใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีนั่นเอง 

งานวิจัยดานการออกแบบและปรับปรุงท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ จะมีผูทําการศึกษาอยูจํานวน

มาก แตยังขาดตนแบบท่ีเปนรูปธรรมในการออกแบบ ดวยสาเหตุนี้การออกแบบและปรับปรุงท่ีอยูอาศัย

สําหรับผูสูงอายุ จึงมีความสําคัญในชวยลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุของผูสูงอายุ อันจะนําไปสูการมีสุขภาพท่ีดี 

ทําใหผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข เปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน โดยการวิจัยนี้มี

วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาตนแบบการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุใหเอ้ือตอการเขาไปใชประโยชนสําหรับ

ผูสูงอายุเพ่ือเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใหดีข้ึน 

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาตนแบบการปรับปรุงสภาพท่ีพักอาศัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผูวิจัยไดบันทึกคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยใช

แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก (WHOQOL-Bref-Thai) ๒๖ ขอ ทําการบันทึกกอน

และหลังการปรับสภาพแวดลอมและท่ีอยูอาศัย เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผูสูงอายุ 

หลังเสร็จสิ้นงานวิจัย 

วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการใชสอยพ้ืนท่ีในท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเปาหมาย  

๒. เพ่ือปรับปรุงสภาพท่ีอยูอาศัยใหมีสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมและปลอดภัยเพ่ือการสงเสริม

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  

๓. นําเสนอตนแบบสภาพท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสมตอการสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ  

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) โดย

ใชวิธีการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) ดวยการใชวิธีเชิงปริมาณขยายผลเชิงคุณภาพ 

(Quantitative Method to Extend Qualitative Result) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ประกอบดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ดวยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ท้ังนี้มีการใชแนวคิดวิทยาการผูสูงอายุดานการศึกษา และการ

เรียนรูจากประสบการณ และแนวคิดทางพระพุทธศาสนาบูรณาการเพ่ือพัฒนากระบวนการเสริมสรางพฤฒิ

พลงัผูสูงอายุโดยในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยแบงการวิจัยเปน ๔ ข้ันตอนดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี ๑ การศึกษาสภาพชีวิตความเปนอยู สภาพท่ีอยูอาศัย และปญหาการใชท่ีอยูอาศัยของ

ผูสูงอายุ   

 (๑) วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และ

ศึกษาผานการสนทนาพูดคุยในพ้ืนท่ีกับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จากนั้นจึงนําขอมูลท่ีไดมาสราง

แบบสอบถาม และแนวทางในการสัมภาษณ และนําแบบสอบถามไปใชเพ่ือทําการวิจัยเชิงปริมาณ  



๑๕๘ 
 

(๒) วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)การออกแบบสอบถามเพ่ือสํารวจระดับของสุข

ภาวะองครวมแนวพุทธ โดยการใชแบบวัดสุขภาวะองครวมแนวพุทธ จํานวน ๒๐ ขอ แตละขอมี Scale ให

เลือกตอบ ๕ ระดับ คือ จากเห็นดวยมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด แจกแบบสอบถามโดยการสุม

อยางงาย (Random Sampling) เม่ือไดขอมูลจากแบบสอบถามแลว จึงนํามาวิเคราะหดวยสถิติพ้ืนฐาน  

ข้ันตอนท่ี ๒  ปรับปรุงสภาพท่ีอยูอาศัยใหมีสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมและปลอดภัยเพ่ือการสงเสริม

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ซ่ึงข้ันตอนนี้ประกอบไปดวยการศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัยท่ี

เก่ียวของ การปฏิบัติจริง การศึกษาวิเคราะห การเตรียมความพรอมในการออกแบบการปรับสภาพท่ีอยูอาศัย

ท่ีมีความเหมาะสมและปลอดภัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  

ข้ันตอนท่ี ๓ ลงมือปรับสภาพท่ีอยูอาศัยตามการประเมิน รวมท้ังขอมูลจากการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ

ผูสูงอายุ การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) สวน

การวัดผลเปนการศึกษาแบบก่ึงทดลอง วัดผลลัพธกอนและหลังทําการปรับสภาพบาน (pre-test & post-test 

quasi-experimental study with comparison group) กลุมตัวอยางคือ ผูอายุท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ี

ผูวิจัยตั้งไว ไมจํากัดชวงอายุ โดยมีเกณฑคัดเขา (inclusion criteria) คือ (๑) มีความพิการดานการเดิน โดย

พอจะเดินได แตตองใชอุปกรณชวย หรือตองใหญาติชวย (๒) ชวยเหลือตัวเองไดบาง หรือตองใหญาติชวย (๓) 

ไมมีความผิดปกติทางสติปญญา และสามารถสื่อสารกับผูวิจัยได และ (๔) ครอบครัวไมขัดของ หากตองมีการ

ปรับสภาพบาน และตองมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินของตนเอง ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางในเขตพ้ืนท่ีอําเภอดาน

ชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ทําการเก็บขอมูลระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑ ทําการวิเคราะหตนทุนใน

มุมมองของผูใหบริการ (provider perspective) เฉพาะตนทุนดําเนินการทางตรงสําหรับใหบริการปรับสภาพ

บาน ในระยะเวลา ๑ ป ผลลัพธการปรับสภาพบานพิจารณาจากคุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยาง ประเมินผลโดย

ใชแบบประเมิน EQ-5D-5L ฉบับภาษาไทยท่ีพัฒนามาจากตนฉบับของ EuroQol Group๑๐๐ โดยโครงการ

ประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ (HITAP) ประกอบดวยคําถามสุขภาพ ๕ ขอ หรือ ๕ มิติ ในเรื่อง

การเคลื่อนไหว การดูแลตัวเอง กิจกรรมท่ีทําประจํา อาการเจ็บปวด และความวิตกกังวล คําถามในแตละขอ

จะมีคําตอบใหเลือก ๕ ระดับ เรียงตามความรุนแรง ตั้งแต ๐-ไมมีปญหา ๑- มีปญหาเล็กนอย ๒-มีปญหาปาน

กลาง ๓-มีปญหามาก และ ๔-มีปญหามากท่ีสุด คะแนนท่ีไดจะนําไปคํานวณคาอรรถประโยชน ประเมินผล

กอนและหลังใหบริการปรับสภาพบาน และคํานวณคาอรรถประโยชน (utility) ซ่ึงมีคาระหวาง ๐-๑ โดย

คํานวณจากสัมประสิทธิ์ท่ีพัฒนาโดย Pattanaphesaj and Thavorncharoensap๑๐๑  

 ๑๐๐ EuroQol Group. EQ-5Q-5L (online) เขาถึงเม่ือวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 
๑๐๑

 Pattanaphesaj and Thavorncharoensap 

                                                 



๑๕๙ 
 

แผนภาพท่ี ๑   การพัฒนาและปรับสภาพท่ีอยูอาศัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ตามกระบวนการวิจัย 

 

ข้ันตอนท่ี ๔  นําเสนอตนแบบการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และจาก

การลงสัมภาษณผูสูงอายุในพ้ืนท่ี โดยทําการคัดเลือกบานผูสูงอายุเขารวมโครงการตามเกณฑในการคัดเลือก  

และสมัครใจเขารวมโครงการ จํานวน ๓ กรณี ดังแผนภาพท่ี ๑ 
 

ขั้นตอนการวิจัย      วิธีดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 เตรียมขอมูลสําหรับการวิเคราะห โดยการจัดกลุมขอมูล ทําใหอยูในรูปตารางบอกถึงจํานวนท่ีมี

ความสัมพันธกัน แลวจัดทําขอมูลเก่ียวกับกลุมตัวอยางท้ัง ๓ กรณี เพ่ือใหเห็นรายละเอียดเพ่ือใชในการ

วิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยการวิเคราะหขอมูลแบบเปรียบเทียบและบรรยาย  

ขั้นตอนที่ ๑ 

วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎ ี

เอกสารที่เกี่ยวของ และสภาพ

ปญหาผูสูงอายุในชุมชน 

 

ขั้นตอนที่ ๒ 

ออกแบบการพัฒนาและปรับ

สภาพที่อยูอาศัยผูสูงอาย ุ

 

ขั้นตอนที่ ๓ 

ลงมือปรับสภาพที่อยูอาศัยของ

สูงอายุตามการประเมิน 

ขั้นตอนที่ ๔ 

การประเมนิผล และ

นําเสนอตนแบบการ

ปรับสภาพที่อยูอาศัย

เพ่ือสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ 

-ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของและตรวจสอบยืนยัน

ขอมูลสังเคราะหจากผูเชี่ยวชาญ 

-ศึกษาวิเคราะห สภาพชีวิตความเปนอยู ศึกษาสภาพที่อยูอาศัย 

และปญหาการใชสอยพื้นที่ที่อยูอาศัยของผูสูงอายุ ต.หนอง

สะเดา และ ต.ดอนไร อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 

 

สรางเกณฑในการ

คัดผูสูงอายุเขารวม

โครงการปรับสภาพ

บาน 

 

สรางเกณฑในการซอมแซมหรือ

ปรับปรุงสภาพที่อยูอาศัย เคร่ืองมือ

ที่ใชในการเก็บขอมูล แบบวัดสุข

ภาวะองครวม แบบวัดคุณภาพชีวิต  

 

ลงสํารวจพื้นที่ เพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ 

เตรียมความพรอมทีมจิตอาสาในพื้นที ่

ทําการปรับสภาพทีอ่ยูอาศัยของผูสูงอาย ุ

ขอมูลกอน

ปรับสภาพ

บาน 

สภาพสังคม เศรษฐกิจ 

และการอยูอาศัยของ

ผูสูงอายุ 

ลักษณะชมุชน 

และการมีสวน

รวมของชมุชน 

ตนแบบการปรับสภาพที่อยูอาศัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวติผูสูงอาย ุ

 

ผลการดําเนนิงาน

ในการปรับปรุง

ซอมบานผูสูงอายุ 



๑๖๐ 
 
ผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผูวิจัยขอสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค

ของการวิจัยดังนี้การวิจัย ดังนี้ 

๑. เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการใชสอยพ้ืนท่ีในท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเปาหมาย  

 จากการสํารวจและวิเคราะหสภาพชีวิตความเปนผู สภาพท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุ และสภาพการใชท่ี

อยูอาศัยของผูสูงอายุ รวมถึงการลงพ้ืนท่ีสํารวจสภาพท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุในชุมชนรวมกันกับทีมดูแลสุขภาพ

ของ สสอ. สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  

 จากขอมูลดานผูสูงอายุของ รพ.สต.ดอนไร 1 01

๑๐๒ พบวา มีผูสูงอายุจํานวน ๖๕๖ คน เปนผูสูงอายุท่ี

ติดบานจํานวน ๒๓ คน ซ่ึง ๒ ทานใน ๒๓ คนเปนผูสูงอายุท่ีทีมวิจัยไดคัดเลือกใหเขารวมโครงการการปรับ

สภาพท่ีอยูอาศัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยา และขอมูลจาก รพ.สต.หนองสะเดา พบมี

ผูสูงอายุจํานวน ๕๑๐ คน เปนผูสูงอายุติดบาน ๔๓ คน ซ่ึง ๑ ทานใน ๔๓ คน คนเปนผูสูงอายุท่ีทีมวิจัยได

คัดเลือกใหเขารวมโครงการการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธจิตวิทยา 

   จากการศึกษาสภาพชีวิตความเปนอยู และปญหาการใชท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุ โดยในเบื้องตน

ผูวิจัยลงพ้ืนท่ีอําเภอสามชุก ไดเขาไปติดตอกับทีมกายภาพบําบัด โรงพยาบาลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือ

ทําการขอขอมูลเก่ียวกับผูสูงอายุท่ีอยูในเกณฑของผูวิจัย และติดตอเพ่ือลงพ้ืนท่ีในอําเภอสามชุก ไดทราบ

ขอมูลในเบื้องตนท่ีมีบานผูสูงอายุท่ีเขาเกณฑในการคัดเลือกประมาณ ๕ บาน จากนั้นลงสํารวจในสวนงานของ 

รพ.สต.ดอนไร และ รพ.สต.หนองสะเดา เพ่ือประเมินบานแตละหลังวาเขาเกณฑกับเกณฑท่ีทีมวิจัยกําหนด

เอาไวหรือไม  

 สภาพชีวิตความเปนอยูของผูสูงอายุในเขต รพ.สต.ดอนไร และ รพ.สต.หนองสะเดา พบวาผูสูงอายุ

สวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ี ตั้งรกรากถ่ินฐานมาตั้งแตบรรพบุรุษ อาชีพสวนใหญเปนอาชีพเกษตรกรรม ทํานา 

และสวนมะมวง ปจจุบัน พ้ืนท่ีดาน รพ.สต.หนองสะเดา เริ่มหันมาปลูกเมลอน และอินทผาลัม ซ่ึงกําลังเปนพืช

เศรษฐกิจใหมใหกับพ้ืนท่ี  

 สภาพท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุสวนใหญเปนบานใตถุนสูง แตเม่ือเขาถึงวัยสูงอายุ ประกอบกับสภาพ

รางกายไมเอ้ืออํานวยในการใชพ้ืนท่ีดานบนของบาน จึงทําใหผูสูงอายุสวนใหญ เปลี่ยนพ้ืนท่ีใชสอยจากดานบน

มาเปนดานลางของบาน ทําใหพ้ืนท่ีใชสอยสวยใหญของกลุมตัวอยางเปนพ้ืนท่ีดานลาง  

 สภาพปญหาการใชพ้ืนท่ี พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีปญหาการเขาถึงพ้ืนท่ีใชสอยลําบาก ท้ังนี้อาจ

เนื่องจากสาเหตุ ๒ ประการคือ (๑) สภาพรางกายท่ีเปลี่ยนไปไมสามารถเขาถึงพ้ืนท่ีใชสอยได (๒) สภาพพ้ืนท่ีไม

เหมาะกับสภาพรางกาย ทําใหผูสูงอายุไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได ตองอยูในภาวะพ่ึงพา  

 
๑๐๒

 ขอมูลจาก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลดอนไร ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑. 

                                                 



๑๖๑ 
 

 ๒. ปรับปรุงสภาพท่ีอยูอาศัยใหมีส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมและปลอดภัยเพ่ือการสงเสริม

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  

ในการปรับปรุงสภาพท่ีอยูอาศัยใหมีสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมและปลอดภัยเพ่ือการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ นั้น เปนหนึ่งในข้ันตอนของการสรางเสริมสุขภาวะผูสูงอายุดวยรูปแบบในการใหบริการของ

โรงพยาบาลในปจจุบัน สามารถแบงออกไดเปน ๒ ลักษณะดวยกัน รูปแบบแรกคือการท่ีผูปวยมีความตองการ

การบริการทางการแพทย ตองเขามาใชบริการภายในโรงพยาบาลเพ่ือรับการดูแลรักษา และรูปแบบท่ีสอง คือ

การท่ีผูปวยมีความตองการดานกายภาพบําบัดและการฟนฟู ในกรณีนี้ผูปวยสามารถเขารับการรักษาบําบัด

ฟนฟูไดท่ีโรงพยาบาล และ/หรือภายในท่ีพักอาศัยของตนเอง โดยการเรียนรูดวยตนเอง หรือเจาหนาท่ีจาก

โรงพยาบาลไปบริการให 1 02

๑๐๓ แตในความเปนจริงการเขาถึงการรักษาและการไดรับการบริการดาน

กายภาพบําบัดเพ่ือฟนฟูเปนไปไดยาก เพราะมีผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงจํานวนมาก จากการรายงานของรพ.

สต.ดอนไร พบวา มีผูสูงอายุท่ีติดบานท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงจํานวน ๒๓ คน และขอมูลจาก รพ.สต.หนองสะเดา 

พบมีผูสูงอายุติดบานท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง ๔๓ คน ในขณะท่ีจํานวนนักกายภาพบําบัดมีไมเพียงพอตอความ

ตองการของชุมชน ทีมวิจัยไดเห็นความสําคัญในการสงเสริมสุขภาวะ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดวย

การ ลดภาวะพ่ึงพา โดยการปรับท่ีอยูอาศัยเพ่ือทําใหผูสูงอายุเขาถึงพ้ืนท่ีใชงานได นับเปนการเสริมสรางสุข

ภาวะ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหผูสูงอายุสามารถดําเนินชีวิตไดโดย

ไมตองพ่ึงพา 

โดยมีการซอมแซมสวนเดียว และหลายสวนของท่ีอยูอาศัย ข้ึนอยูกับงบประมาณท่ีสามารถทําได 

ซ่ึงบางหลังมีการหางบประมาณมาเพ่ิมเติม ทําใหสามารถซอมบานไดในปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึน จากการสํารวจ

บานผูสูงอายุ พบวาผูวิจัยไดเลือกบานผูสูงอายุ ๓ หลังการปรับสภาพบานเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

จากขอมูลท่ีไดพบวา ผูสูงอายุท้ัง ๓ ราย ไมสามารถดําเนินชีวิตไดตามปกติ เนื่องจากมีปญหาดานสุขภาพ

รางกาย แมบางรายจะไดรับงบประมาณในการซอมแซมบาน แตไมมีการการปรับสภาพบานใหสอดคลองและ

เหมาะสมกับพฤติกรรมของผูสูงอายุ อาจเปนเพราะการขาดความรู หรือขอจํากัดเรื่องความรู โดยสามารถสรุป

ไดดังนี้  

๑. พ้ืนตางระดับ  

พบวาพ้ืนบานสวนใหญมีระดับพ้ืนท่ียกสูงกวานอกชาน ทําใหผูสูงอายุท่ีมีปญหาการเดิน หรือการ

เคลื่อนตัว ทําไดยากในสวนของรอยตอท่ีมีระดับของพ้ืนไมเทากัน ซ่ึงระดับท่ีตางกันของบานนี้ไมเหมาะกับการ

ใชสอยของผูสูงอายุ ควรระมัดระวังพ้ืนท่ีมีระดับตางกันมากๆ ซ่ึงควรทําการปรับระดับพ้ืนใหเทากัน โดยการดีด

คานข้ึนมาใหมีระดับเทากันกับคานอีกตัวหนึ่งของบาน  

๑๐๓ สรนาท สินอุไรพันธ และคณะ, สุขตามสภาพ (แวดลอม) : แนวทางการปรับพื้นท่ีสําหรับผูปวยภาวะพึ่งพิง กรณีศึกษาโรงพยาบาลลําสนธิ, (โรง

พิมพภาพการพิมพ : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๙), หนา ๑๕. 

                                                 



๑๖๒ 
 

นอกจากนี้รอยตอระหวางพ้ืนดานนอกกับพ้ืนดานใน ของหองน้ํา ควรปรับเปลี่ยนเปนทางลาด มี

ความชันไมเกิน ๑:๑๒ หรือการแบงข้ันแบบบันไดใหมีความแข็งแรง ม่ันคง โดยลูกต้ังสูงไมเกิน ๑๓ ซม. ลูก

นอนกวางอยางนอย ๖๒ ซม. กรณีท่ีผูสูงอายุไมสามารถเดินได หรือเคลื่อนท่ีไมสะดวก จําเปนตองคลานหรือ

ถัด ก็ควรทําทางลาด กวางอยางนอย ๘๐ ซม.  

ความชันของทางลาดขอบถนนไมนอยกวา ๑ : ๑๒  หรือประมาณ ๕ องศา  

 

                   X 

    12 X 

๒. พ้ืนภายในบาน 

พ้ืนภายในบานบางสวนยังไมไดรับการซอมแซม ยังมีลักษณะเปนรูกวาง ซ่ึงไมเหมาะกับผูสูงอายุใน

การทํากิจกรรม ณ บริเวณนั้น และทําใหมองเห็นไมชัด จึงควรปรับปรุงซอมแซมพ้ืนใหเรียบ และไมมีรู หรือบอ

กวาง 

       
  

 

 ๓. หองน้ํา 

 หองน้ําเปนสวนท่ีมีความสําคัญมากสวนหนึ่ง เนื่องจากเปนบริเวณท่ีผูสูงอายุจําเปนตองใชตลอด

ทุกวัน โดยการเปลี่ยนอิริยาบถในทาตางๆ ตองลุก ตองนั่ง แตจากการสํารวจพบวาหองน้ําท่ีผูสูงอายุใชใน

ปจจุบันยังไมเหมาะสมกับการใชงานของผูสูงอายุ ไดแก พ้ืนท่ีมีระดับตรงโถนั่งยอง ซ่ึงในสวนนี้อาจทําให

ผูสูงอายุลื่นได โถสวมท่ียกสูงจากพ้ืนดินมากเกินไป ชนิดของโถสวมท่ีไมเหมาะสม คือเปนแบบนั่งยอง 

เนื่องจาก จะทําใหเกิดปญหากับขอเขาของผูสูงอายุได และพ้ืนหองน้ําเปนปูนขัดเรียบ สงผลใหเม่ือทํากิจวัตร

ในหองน้ําพ้ืนเปยกน้ํา เกิดความชื้นแฉะตลอดเวลาทําใหเกิดตะไครน้ํา และพ้ืนลื่นได ควรเปลี่ยนเปนปูนท่ีไมขัด

มัน หรือปูกระเบื้องชนิดหยาบเพ่ือกันผูสูงอายุลื่นลมในหองน้ํา  



๑๖๓ 
 

    
 

 ๔. บานประตูหองน้ําเปนบานไม 

 บานประตูเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับผูสูงอายุ โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีตองนั่งรถเข็นเขาไปในหองน้ํา 

ควรปรับขยายทางเขาหองน้ําใหมีความกวางมากกวา ๘๐ ซม. เพ่ือรถเข็นจะไดเขาไดสะดวกไมชนกับวงกบ

ประตู นอกจากนี้ประตูท่ีเปนบานปดเปดไมเหมาะกับการใชงาน ควรจะเปลี่ยนเปนประตูบานเลื่อนเพราะ

เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของผูสูงอายุ  

    
๕. ราวจับ เนื่องจากนอกชานของผูสูงอายุท่ีไมมีราวจับ เพ่ือกันหลน หรือตกลงมาไดดังนั้นควรติด

ราวจับเพ่ือใหผูสูงอายุใชในการพยุงตัวในการเคลื่อนยาย และเปนท่ีกันตกหลนจากเตียงได  

       
 

๓. เพ่ือนําเสนอตนแบบการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

 นําเสนอตนแบบการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน ๓ หลัง 

 

บานหลังท่ี ๑ : ลุงเอกชัย ปญหาขาดปฏิสัมพันธกับสังคม 

 หาชองทางเชื่อมตอกับสังคมภายใตบริบทของชุมชน โดยทีมวิจัยทําโดยการเปดผนังเพ่ือให

ผูสูงอายุสามารถออกมาใชชีวิตท่ีเชื่อมตอกับสังคมได นับเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดภายใตขอจํากัดของพ้ืนท่ีและ ขอจํากัด



๑๖๔ 
 
ดานรางกายของผูสูงอายุ ซ่ึงสามารถบูรณาการไปใชกับกรณีอ่ืนๆ ได เชนการเคลื่อนท่ีลําบาก เรียกวา “เอกชัย 

Model”  

บานหลังท่ี ๒ : ปาสําอาง ปญหาการเขาถึงพ้ืนท่ีใชสอย 

 เนื่องจากผูสูงอายุสามารถเคลื่อนยายตัวเองบนรถสามลอได รูปแบบท่ีดีท่ีสุด คือ การคนหา

เสนทางท่ีสั้นท่ีสุด ปรับพ้ืนผิวการสัญจรใหเรียบ เพ่ือความสะดวกในการเขาถึงพ้ืนท่ีใชสอย ซ่ึงในกรณีนี้คือ

หองน้ํา ในขณะเดียวกัน สิ่งท่ีปรับปรุงคือ การขยายขนาดประตูของหองน้ําใหเหมาะสมกับขนาดของรถสามลอ 

โดยการเลือกใชประตูเลื่อน ซ่ึงมีความสะดวกในการใชงานของผูสูงอายุมากกวาการใชประตูบานเปด 

นอกจากนี้สุขภัณฑท่ีใชก็ไดเปลี่ยนจากโถนั่งยอง เปนโถนั่งราบ ซ่ึงผูสูงอายุสามารถถายปสสาวะ อุจจาระ และ

นั่งอาบน้ําไดในตําแหนงเดียวกัน เรียกวา “สําอาง  Model” 

บานหลังท่ี ๓ : ปาชุม ปญหาการเขาถึงพ้ืนท่ีใชสอย 

 ดวยลักษณะทางกายภาพของผูสูงอายุ ท่ีไมสามารถเคลื่อนยายตัวเองไดถนัดนัก เพราะตองถัดไป

บนพ้ืนราย รูปแบบท่ีดีท่ีสุด คือ การคนหาเสนทางท่ีสั้นท่ีสุดในการเขาถึงพ้ืนท่ีใชสอย ซ่ึงก็คือ หองน้ํา ทีมวิจัย

ไดทําการออกแบบหองน้ําเคลื่อนท่ีมาตอชวงปลายเตียงในระดับเดียวกับเตียงนอนท่ีผูสูงอายุใชชีวิตประจําวัน 

เปนการกระตุนผูสูงอายุใหเคลื่อนไหว เคลื่อนรางกาย และเพ่ือเพ่ิมสุขอนามัยแกผูสูงอายุอีกดวย  

 หลังจากทําการปรับสภาพบานผูสูงอายุท้ัง ๓ หลังแลว ผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีติดตามประเมินผล ๓ ครั้ง 

คือ ครั้งท่ี ๑ ทันทีหลังจากการปรับสภาพบาน ครั้งท่ี ๒ สองสัปดาหหลังจากท่ีทําการปรับสภาพบาน และ ครั้ง

ท่ี ๓ สี่สัปดาห หลังจากปรับสภาพบาน พบวา เม่ือทําการประเมินแบบทดสอบ EQ-5D-5L ฉบับภาษาไทย ท่ี

พัฒนาโดย ภญ.จันทนา พัฒนเภสัช และ ผศ.ดร.ภญ.มนทรัตย ถาวรเจริญทรัพย ในครั้งแรกกอนการปรับปรง

สภาพบานพบวา มิติดานสุขภาพท้ัง ๕ ดาน ไดแก การเคลื่อนไหว (Mobility : MO) การดูแลตนเอง (Self-

care : SC) กิจกรรมท่ีทําเปนประจํา (Usualy : US) อาการเจ็บปวด/อาการไมสบายตัว (Pain : PA) และความ

วิตกกังวล/ความซึมเศรา (Anxieties/Depression : AD) จากนั้นนํามาคํานวณคาอรรถประโยชน ท่ีเปนคา

แสดงถึงความพึงพอใจของบุคคลตอสภาวะสุขภาพของตนเอง โดยในชวงแรกกอนการปรับสภาพบานมี

รายละเอียดดังนี้ 

 

 

ตารางท่ี ๑ ตารางแสดงคาสุขภาวะ และการแปลงสุขภาวะใหเปนคะแนนอรรถประโยชน 

คนท่ี MO SC UA PA AD Profile Utility 

๑ 5 3 4 2 2 53422 0.348 

๒ 4 3 2 2 1 43221 0.578 

๓ 5 4 4 3 3 54433 0.139 

 



๑๖๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๓ ผูตอบแบบสอบถามคนท่ี ๑ (ลุงเอกชัย) มีลักษณะสุขภาพเปนแบบ 53421 

ไดแก  

 -ไมสามารถเดินได 

 -มีปญหาในการอาบน้ําและใสเสื้อผาดวยตนเองปานกลาง  

 -มีปญหาในการทํากิจกรรมท่ีทําเปนประจํามาก  

 -มีอาการปวดและไมสบายตัวเล็กนอย และ 

 -มีความวิตกกังวลหรือซึมเศราเล็กนอย  

 ซ่ึงสอดคลองกับการรายงานผลของพยาบาลจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลสามชุก โดยใชแบบประเมิน

สุขภาพจิต 8Q 9Q และประเมินสภาพสมองเบื้องตน MMSE-Thai 2002 ประเมินโดย นางอําพัน (พยาบาล

วิชาชีพ ดานจิตเวช โรงพยาบาลสามชุก จังหวดัสุพรรณบุรี) พบวาลุงเอกชัยมีสุขภาพจิต และสภาพจิตใจกอน

การปรับสภาพบาน ผลคือ มีความกังวลเล็กนอย ไมมีภาวะสมองเสื่อม  

 ผูตอบแบบสอบถามคนท่ี ๒ (ปาสําอาง) มีลักษณะสุขภาพเปนแบบ 43221 ไดแก 

 -มีปญหาในการเดินอยางมาก 

 -มีปญหาในการอาบน้ําและใสเสื้อผาดวยตนเองปานกลาง 

 -มีปญหาในการทํากิจกรรมท่ีทําประจําวันเล็กนอย 

 -มีอาการปวดขาและไมสบายตัวเล็กนอย 

 -ไมมีความวิตกกังวลหรือซึมเศรา  

 ซ่ึงสอดคลองกับการรายงานผลของพยาบาลจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลสามชุก โดยใชแบบประเมิน

สุขภาพจิต 8Q 9Q และประเมินสภาพสมองเบื้องตน MMSE-Thai 2002 ประเมินโดย นางอําพัน หิรัญอุทก 

(พยาบาลวิชาชีพ ดานจิตเวช โรงพยาบาลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี) พบวาปาสําอางมีสุขภาพจิตดีกอนการ

ปรับสภาพบาน พรอมท้ังไมมีภาวะสมองเสื่อม  

 ผูตอบแบบสอบถามคนท่ี ๓ (ปาชุม) มีลักษณะสุขภาพเปนแบบ 54433 ไดแก 

 -ไมสามารถเดินได 

 -มีปญหาในการอาบน้ําและใสเสื้อผาอยางมาก 

 -มีปญหาในการทํากิจวัตรประจําวันอยางมาก 

 -มีความเจ็บปวดไมสบายตัวปานกลาง 

 -มีความวิตกกังวลหรือซึมเศราปานกลาง (ในท่ีนี่ไมมีความซึมเศรา) 

 ซ่ึงสอดคลองกับการรายงานผลของพยาบาลจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลสามชุก โดยใชแบบประเมิน

สุขภาพจิต 8Q 9Q และประเมินสภาพสมองเบื้องตน MMSE-Thai 2002 ประเมินโดย นางอําพัน หิรัญอุทก 

(พยาบาลวิชาชีพ ดานจิตเวช โรงพยาบาลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี) พบวาปาชุมมีสุขภาพจิตดีกอนการปรับ

สภาพบาน พรอมท้ังไมมีภาวะสมองเสื่อม แตจากการพูดคุยพบวามีความวิตกกังวลเล็กนอย 



๑๖๖ 
 
 และจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูสูงอายุท้ัง ๓ รายพบวาผูสูงอายุสวน

ใหญยอมรับวาตนเองมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม นอกจากนี้เม่ือสัมภาษณ

ผูดูแลท่ีอยูใกลชิดของลุงเอกชัย พบวา ลุงเอกชัยมีความสดชื่นแจมใสมากข้ึน อารมณดี ไมฉุนเฉียว และนอน

หลับไดดีมากข้ึน สวนลุงชิ้น (สมมติ) สามีของปาสําอางไดใหขอมูลวาปาสําอางดูมีความหวังในการเดินไดมากข้ึน 

การใชพ้ืนท่ีในสวนของหองน้ําและรอบๆ บานดีข้ึน เนื่องจากมีการปรับพ้ืนท่ีทางเดินใหเรียบมากข้ึน ปาสําอางได

ลองหัดเดินใหลุงชิ้นดู ลุงชิ้นถึงกับน้ําตาไหล เพราะอยากใหภรรยาของตนเองเดินได สวนปาชุม เพ่ือนบานท่ีเลี้ยง

วัวขางบาน บอกวาปาชุมดูสดชื่น แจมใส และพูดคุยอยางสนุกสนาน ดูแกอารมณดี และเนื้อตัวสะอาด  

ท้ังนี้พบวามีแนวคิดการจัดสภาพแวดลอมและท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุ มีหลักการ ๔ ขอ ดังนี้ (ไตร

รัตนจารุทัศน, ๒๕๔๘, หนา ๔) 

๒. มีความปลอดภัยทางกายภาพ พ้ืนท่ีใชสอยแยกชัดเจนและเปนสัดสวน มีระบบ 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีดี มีระบบปองกันจากภายนอก เชน แสง เสียงท่ีดี จัดใหมีแสงสวาง 

เพียงพอบริเวณบันได มีราวจับในหองน้ํา เปนตน 

 ๒. สามารถเขาถึงไดงาย มีทางลาดสําหรับรถเข็นเพ่ือสะดวกตอการใชพ้ืนท่ี ความสูงของตูท่ี

ผูสูงอายุสามารถหยิบของไดสะดวก การบริการดานสุขภาพ อยูภายในระยะท่ีสามารถเดินถึงได 

 ๓. สามารถสรางแรงกระตุน การจัดสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยสงผลตอจิตใจ เพ่ือสรางแรง 

กระตุนผูสูงอายุ ท้ังแสงสวางและการใชสี มีแสงสวางและชัดเจนจะทําใหชีวิตดูกระชุมกระชวยไมซึมเศรา และ

การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ กระตุนใหผูสูงอายุไดใชความสามารถตาง ๆ ในการทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนใน

ชุมชน ทําใหผูสูงอายุสามารถใชชีวิตประจําวันไดโดยไมตองพ่ึงพาผูอ่ืน 

 ๔. ดูแลรักษางาย ท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุควรจะออกแบบใหดูแลรักษางาย เปนพ้ืนท่ี 

สะอาดและปลอดภัย ไมมีสิ่งของวางระเกะระกะ เพ่ือความสะดวกสบายในการดูแลและลดปญหาการสะดุดหก

ลม 

 ในการปรับสภาพบานผูท่ีอยูอาศัยในบานจะมีปฏิสัมพันธกับลักษณะทางกายภาพของบานจนทําให

มี “สมรรถนะ” หรือมีความสามารถในการทํากิจกรรม (perform function) ของผูสูงอายุในรูปแบบตางๆ เชน

การอาบน้ํา การเขาหองน้ํา การนั่งในท่ีท่ีมีปฏิสัมพันธกับสังคม การพักผอน เม่ือผูสูงอายุมีลักษณะทาง

กายภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน แขนขาขางใดขางหนึ่งใชการไมได หรือกลามเนื้อไมแข็งแรงเหมือนเดิน ซ่ึงสิ่ง

เหลานี้ทําใหสมรรถนะของผูสูงอายุเปลี่ยนไปไมสามารถทํากิจกรรมเหมือนเดิมได ดังนั้นจึงควรมีการปรับสภาพ

บานเพ่ือใหผูสูงอายุสามารถกลับมาใชชีวิตประจําวันไดใกลเคียงกับสภาพเดิมท่ีทํามากท่ีสุด   

 การพัฒนาและปรับสภาพท่ีอยูอาศัยท่ีมีความเหมาะสมและปลอดภัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุอยางมีสวนรวมในครั้งนี้ เพ่ือเปนการสรางเสริมสุขภาวะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกของ

ผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและปรับสภาพท่ีอยูอาศัยท่ีมีความเหมาะสมและ

ปลอดภัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และเพ่ือสรางบุคลากรดานการออกแบบและจัดการสิ่งแวดลอมตาม



๑๖๗ 
 
แนวคิดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยาท่ีมีการจัดการสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงความจําเปนในการออกแบบ

สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสรางสุขภาวะอยางมีสวนรวม รวมถึงสงเสริมใหชุมชนมีความตระหนักใหความสําคัญ

ในการออกแบบสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสรางสุขภาวะอยางมีสวนรวม ทําใหเกิดการเรียนรูการใชพ้ืนท่ีอันจะ

นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต  

 โดยในการนี้ทีมวิจัยไดรับความรวมมือจากสวนงานกายภาพบําบัด โรงพยาบาลสามชุก อําเภอ

สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ในการดําเนินการสํารวจพ้ืนท่ีภายใตการดูแลของโรงพยาบาลสามชุก รวมถึงการลง

พ้ืนท่ีศึกษาแนวทางการปรับปรุงสภาพท่ีอยูอาศัยใหกับผูสูงอายุในชุมชน อีกท้ังยังไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

ทีมสหวิชาชีพ และทีม รพ.สต. ทีม สสอ. ทีม อบต. และผูใหญบาน กํานัน พรอมท้ังชางในชุมชน ในพ้ืนท่ีการ

ทํางานของอําเภอสามชุก อันเปนประโยชนในการออกแบบพ้ืนท่ี และปรับปรุงสภาพท่ีอยูอาศัยเพ่ือสงเสริม

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

 จากการวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณเก่ียวกับคาสุขภาวะ และการแปลงสุขภาวะใหเปนคะแนน

อรรถประโยชน โดยการแปลงสถานะสุขภาพใหเปนคะแนนอรรถประโยชน คาอรรถประโยชน (utility) เปน

คาท่ีแสดงถึงความพึงพอใจของบุคคลตอสภาวะสุขภาพของตนเอง มีคาตั้งแต -๑ ถึง ๑โดย ๑ หมายถึงสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณท่ีสุด ๐ หมายถึงสุขภาพท่ีแยท่ีสุดหรือเสียชีวิต สวนคาอรรถประโยชนท่ีติดลบหมายถึงสภาวะ

ท่ีแยกวาตาย (worse than dead) คะแนนอรรถประโยชนคํานวณจากสภาวะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณหักลบ

ดวยคาสัมประสิทธิ์ของแตละมิติทางสุขภาพท้ัง ๕ ดาน จากการคํานวณคาอรรถประโยชนพบวาผูสูงอายุท้ัง ๓ 

ราย มีคา ๐.๑๓๙, ๐.๓๔๘ และ ๐.๕๗๘ โดยมีคามากกวา ๐ แสดงวาผูสูงอายุมีความพึงพอใจตอสภาวะ

สุขภาพของตนเองในระดับปานกลาง และจากการประเมินสุขภาพจิตพบวาท้ัง ๓ รายมีสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน

หลังจากท่ีไดทําการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยแลว 

 ในการปรับปรุงสภาพท่ีอยูอาศัย ทีมวิจัยปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองกับกิจกรรมในชีวิตประจําวัน 

และลักษณะการใชพ้ืนท่ีใชสอยของแตละคน โดยมีการปรับพ้ืนท่ีนอกชานบานเพ่ือเพ่ิมปฏิสัมพันธในชุมชน

ใหกับผูสูงอายุ การปรับพ้ืนท่ีใชสอยในสวนของหองน้ํา และการปรับพ้ืนท่ีใชสอยเปนสถานท่ีอาบน้ํา เพ่ือ

สงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุท้ัง ๓ ทาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ    สรนาท สินอุไรพันธ 103

๑๐๔ วาสิ่งท่ี

ตองคํานึงถึงในการปรับปรุงพ้ืนท่ีบานของผูปวยติดบานติดเตียง มี ๒ สวนท่ีสําคัญดวยกันคือ ๑. การปรับปรุง

บานท่ียึดตามผูใชงาน ในการปรับปรุงบานควรประเมินจากผูใชงานพ้ืนท่ีเปนหลัก โดยการปรับปรุงเพ่ือให

ผูปวยสามารถดูแลตัวเองได โดยขนาดพ้ืนท่ีและอุปกรณควรออกแบบอางอิงตามสัดสวนของผูปวย ๒. การ

ปรับปรุงพ้ืนท่ียึดตามสภาพแวดลอม ในบางกรณีนอกจากจะใชผูใชงานเปนหลักแลวยังตองประเมิน

สภาพแวดลอมเดิมดวย  

๑๐๔
 สรนาท สินอุไรพันธ และคณะ, สุขตามสภาพ (แวดลอม) : แนวทางการปรับพื้นท่ีสําหรับผูปวยภาวะพึ่งพิง กรณีศึกษาโรงพยาบาลลําสนธิ, (โรง

พิมพภาพการพิมพ : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๙), หนา ๑๕. 

                                                 



๑๖๘ 
 

ในการปรับสภาพบานผูสูงอายุ เนื่องจากคนพิการดานการเคลื่อนไหวเปนแขนหรือขาใชการไมได

และผูสูงอายุท่ีมีปญหาดานการเคลื่อนไหว มีการเปลี่ยนแปลงของรางกาย จึงทําให “สมรรถนะ” หรือ

ความสามารถในการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันลดลง (ADL) เชน เขาหองน้ํา อาบน้ํา รับประทานอาหาร 

พักผอน นอนหรือทํางาน เปนตน การปรับสภาพแวดลอมและท่ีอยูอาศัยใหเหมาะสมกับ “สมรรถนะ”ท่ี

เปลี่ยนไปของคนพิการและผูสูงอายุ จึงเปนการชวยใหคนพิการและผูสูงอายุ สามารถประกอบกิจวัตร

ประจําวันไดเหมือนเดิมหรือใกลเคียงกับกิจกรรมท่ีเคยทําได โดยในการปรับสภาพบานผูสูงอายุในครั้งนี้ ทีม

วิจัยไดทําเพ่ือใหผูสูงอายุหรือผูพิการสามารถใชชีวิตประจําวันไดโดยลดภาวะพ่ึงพาหรือภาวะพ่ึงพิง และเลือก

การปรับปรุงใหเหมาะกับกิจวัตรประจําวันของแตละคน เพ่ือใหสามารถเขาถึงพ้ืนท่ีใชสอยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยจากงานวิจัยของ สราวุฒิ ลงแพงศรี 1 04

๑๐๕ ท่ีศึกษาสภาพการอยูอาศัย สังคม เศรษฐกิจ และ

ปญหาการอยูอาศัยของคนพิการ จากการศึกษาตามการแบงกลุมความพิการ พบวา ในการปรับปรุงท่ีอยูอาศัย

ของคนพิการ พิจารณาตามประเภทความพิการ แบงได ๒ ลักษณะ คือ กลุมพิการทางการเคลื่อนไหวและกลุม

พิการซ้ําซอน ควรสงเสริมใหมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีใชสอยตางๆ ภายในท่ีอยูอาศัยของคนพิการ ไดแก หองนอน 

หองนํ้า ชานบาน พ้ืนท่ีรับประทานอาหาร โดยจัดพ้ืนท่ีสําหรับทํากิจกรรมกายภาพบําบัด ไดแก ราวจับพยุงตัว 

การใชราวจับหัดเดิน ลุก นั่ง เพ่ือใหกลามเนื้อแข็งแรง สวนในกลุมพิการทางการมองเห็น ควรปรับปรุงพ้ืนตาง

ระดับภายในบริเวณบาน และพ้ืนท่ีเสี่ยงอันตรายตางๆ ควรมีผิวสัมผัสการเตือนในจุดอันตราย 

นอกจากนี้วัสดุอุปกรณท่ีใช เปนวัสดุอุปกรณท่ีหาไดในทองถ่ิน เชน ไมปูพ้ืน ไมทําโครงขาว ไมทํา

เสา ราวเหล็กท่ีชุมชนทําการดัดเอง ประตูท่ีตอจากเศษแผนฝาท่ีเหลือใชโดยชางในชุมชน เปนตน และงายตอ

การเขาถึงของผูสูงอายุในการใชพ้ืนท่ีนั้นๆ ซ่ึงงานวิจัยของ จันทรจุรี ลีทอง 105

๑๐๖ พบวาในการปรับบานผูพิการ 

ตองทําใหงายตอการเขาถึง และใชงาน การออกแบบอยางสากลเปนเรื่องของความคิดท่ีวาสามารถออกแบบ

สภาพแวดลอมมนุษยสรางและอุปกรณตางๆใหมีความสวยงามและสามารถใชสอยไดโดยคํานึงถึงบุคคลท่ีมี

ความแตกตางกันใหมากท่ีสุด และไมคํานึงถึงความแตกตางทางอายุ ความสามารถ และตําแหนงในสถานภาพ 

ประตูท่ีมีความกวางสามารถทําใหเคลื่อนยายเขาออก หรือขนเฟอรนิเจอรเขาออกไดงายข้ึน หองสุขาท่ีมีขนาด

ใหญทําใหสามารถรองรับรถเข็นได และก็ยังรองรับพอแมท่ีตองการเข็นรถเข็นลูกตนเองเขาไปยังหองสุขาดวย

เชนกัน  

โดยในการปรับสภาพบานท้ัง ๓ กรณีของโครงการวิจัยเปนการปรับสภาพบานเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ

ของผูสูงอายุหรือคนพิการและปรับเพ่ือความม่ันคงของดานท่ีอยูอาศัย ตามผลท่ีไดจากงานวิจัยของศิรินาถ 

๑๐๕
 สราวุฒิ ลาแพงศรี, “แนวทางการปรับปรุงที่อยูอาศัยคนพิการในจังหวัดอุดรธานี : กรณีศึกษา อําเภอหนองหานและอําเภอกุมภวาป,” (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๕๓).   
๑๐๖

 จันทรจุรี ลีทอง, วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ภาค

วิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หนา ๓๕. 

                                                 



๑๖๙ 
 
ตงศิร1ิ06

๑๐๗, ๒๕๕๘ ท่ีกลาววาการปรับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยทําได ๓ กลุมคือ (๑) ปรับเพ่ือความม่ันคงดานท่ี

อยูอาศัย เชนปรับไมใหทรุดโทรม ซอมหลังคารั่วปองกันน้ําทวมและอากาศหนาว (๒) ปรับเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ

คนพิการ เชนการปรับสภาพบานใหเหมาะสมกับคนพิการท่ีเปนผูสูงอายุท่ีปวยเปนอัมพาตครึ่งซีก จากโรค

หลอดเลือดสมอง เชน การสรางราวจับในหองน้ํา การปรับสุขภัณฑใหเหมาะสม การทําหองน้ําชั้นลางกรณี

บานใตถุนสูง ปรับทางสัญจรในบาน และนอกบานใหเรียบ ไมมีสิ่งกีดขวาง ผูพิการสามารถเขาหองน้ําเองได 

ลดความเสี่ยงตอการหกลม (๓) ปรับเพ่ือความม่ันคงดานท่ีอยูอาศัยและปรับเพอเพ่ิมสมรรถนะคนพิการ เชน

ปรับบานใหเหมาะสม ปรับหลังคาท่ีรั่ว ถมดินใหสูงปองกันน้ําทวม ผูสูงอายุสามารถเขาหองน้ําเองไดและลด

ความเสี่ยงตอการหกลม โดยการปรับสภาพบานของทีมวิจัยเปนไปในลักษณะท่ี ๓ คือ ท้ังเพ่ือความม่ันคงของท่ี

อยูอาศัยและเพ่ือการเพ่ิมสมรรถนะของผูสูงอายุ โดยมีการปรับสภาพบานใหเหมาะสมกับกิจวัตรประจําวันของ

ท้ัง ๓ กรณี  เชน การปรบัเสนทางสัญจรภายในบาน การทําหลังคาเพ่ือปองกันฝน ปรับพ้ืนภายในบาน ทําหอง

ท่ีมีสุขภัณฑสําหรับผูสูงอายุ ทําท่ีอาบน้ําเพ่ือใหผูสูงอายสามารถเขาหองน้ําและอาบน้ําเองได นอกจากนี้ยังลด

ความเสี่ยงในการหกลมหรือตกหลนจากเตียง ดวยการติดตั้งราวจับขางเตียง 

 

ขอเสนอแนะ 

  ๑. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  ๑) การบริหารนโยบายภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุน การพัฒนาองคความรูดานการปรับสภาพ

บานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

 ๒) ชุมชนหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของหาแนวทางการพัฒนาศูนยการเรียนรูสูความยั่งยืนในการ

เสริมสรางคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตามแนวพุทธจิตวิทยาอยางมีสวนรวมของชุมชน 

  ๓) การสรางเครือขายการมีสวนรวมของชุมนและสวนงานท่ีเก่ียวของในชุมชน โดยเฉพาะในกลุม

ผูสูงอายุหรือชมรมผูสูงอายุในพ้ืนท่ี เพ่ือสรางเครือขายกระบวนใหความรูแกผูสูงอายุท่ียังสามารถเปนชางจิต

อาสาในทองถ่ิน เก่ียวกับการปรับสภาพบานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  

  ๒. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 ๑)  กลุมตัวอยางในการศึกษาในครั้งนี้เปนผูสูงอายุอายุประมาณ ๖๐-๗๒ ป ในอําเภอสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี งานวิจัยครั้งตอไป จึงควรทํากับกลุมผูสูงอายุในอําเภออ่ืน เพ่ือขยายโอกาสในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอําเภออ่ืนๆ ตอไป  

 

 

๑๐๗ ศิรินาถ ตงศิริ และคณะ. การปรับสภาพบานเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการและผูสูงอายุ ขอเสนอแนะสําหรับการนํานโยบายสูการปฏิบัติ. วารสารวิจัย

ระบบสาธารณสุข. ปที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘. 

 

                                                 



๑๗๐ 
 
บรรณานุกรม 

โกศล จึงเสถียรทรัพย และคณะ. สถาปตยกรรมโรงพยาบาลและส่ิงแวดลอมเพ่ือการเยียวยา.  

 นนทบุรี : สํานักพิมพสุขศาลา สํานักงานวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), ๒๕๕๙. 

คูมือจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและปลอดภัยของผูสูงอายุ, สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ 

จันทรจุรี ลีทอง. วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาเคหพัฒนศาสตร 

 มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรม 

 ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕.  

ณัฎฐพัฒน สุขสมัย. การปรับซอมแซมบานผูสูงอายุตามโครงการนวตกรรมผูสูงอายุ : กรณีศึกษา  

 ผูสูงอายุท่ีมีรายไดนอยในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาเคหพัฒนศาสตร 

 มหาบัณฑิต. สาขาวิชาเคหการ ภาควิชาเคหการ. บัณฑิตวิทยาลัย:จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  

 ๒๕๕๐. 

รายงานขอมูลสถานการณดานคนพิการในประเทศไทย กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแหงชาติ  

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๐  

 http://dep.go.th/sites/default/files/files/news เขาถึง เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม  

 ๒๕๖๑ 
สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. ๒๐๐๔. 

สรนาท สินอุไรพันธ และคณะ. สุขตามสภาพ (แวดลอม) : แนวทางการปรับพ้ืนท่ีสําหรับผูปวย 

 ภาวะพ่ึงพิง กรณีศึกษาโรงพยาบาลลําสนธิ. โรงพิมพภาพการพิมพ : กรุงเทพมหานคร,  

 ๒๕๕๙. 

สราวุฒิ ลาแพงศร.ี แนวทางการปรับปรุงท่ีอยูอาศัยคนพิการในจังหวัดอุดรธานี : กรณีศึกษา อําเภอ 

 หนองหานและอําเภอกุมภวาป. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ คณะ 

 สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓.   

EuroQol Group. EQ-5Q-5L (online) 

 

  

http://dep.go.th/sites/default/files/files/news%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87


๑๗๑ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

-กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการนําผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน 

  



๑๗๒ 
 

๑. กิจกรรมในการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

 -ชุมชนสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการเสริมพลังผูสูงอายุในชุมชน โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับ

สภาพบานผูพิการ ผูสูงอายุ  

 -ผูใหบริการในสถานพยาบาล สามารถนําโครงการวิจัยไปขยายผลตอยอดการเสริมสรางภาวะพฤฒิ

พลังในผูสูงอายุ เชน กิจกรรมจิตอาสาปรับสภาพบานผูสูงอายุในชุมชน การออกแบบรวมกันกับชางในชุมชน

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชุมชน 

 

๒. กิจกรรมดานวิชาการ 

-นําผลการวิจัยไปใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไปใชประโยชน คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล

หนองสะเดา และดอนไร สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ดังนั้น 

ผูอํานวยการ เจาหนาท่ี อาสาสมัคร ควรจัดกิจกรรมจิตอาสาสํารวจและรวมปรับปรุงสภาพบานอยางตอเนื่อง 

-นําผลการวิจัยไปใชในสรางชางชุมชน เพ่ือดูแลสุขภาพและปรับสภาพบานผูสูงอายุในชุมชน  

 

  



๑๗๓ 
 

 

 

 

 

 

 ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค กิจกรรมท่ีวางแผนไว และกิจกรรมท่ีไดดําเนินการ

มา และผลท่ีไดรับจากโครงการ 

 

  



๑๗๔ 
 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค กิจกรรมท่ีวางแผนไว และกิจกรรมท่ีไดดําเนินการ 

และผลท่ีไดรับจากโครงการ 
วัตถุประสงค ผลท่ีไดรับ บรรลุวตัถุประสงค  

๑. เพ่ือศึกษาสภาพท่ีอยู

อาศัย สภาพชีวิตความ

เปนอยู และปญหาการ

ใชท่ีอยูอาศัยของ

ผูสูงอายุในพ้ืนท่ี

เปาหมาย 

๑. ทราบถึงสภาพท่ีอยู

อาศัย สภาพชีวิตความ

เปนอยู และปญหา

การใชท่ีอยูอาศัยของ

ผูสูงอายุในพ้ืนท่ี

เปาหมาย 

ขอท่ี ๑ ทราบขอมูลพ้ืนฐานสภาพท่ี

อยูอาศัย สภาพชีวิตความ

เปนอยู และปญหาการใชท่ี

อยูอาศัยของผูสูงอายุใน

พ้ืนท่ีเปาหมาย เพ่ือเปน

แนวทางในการออกแบบ

การปรับสภาพท่ีอยูอาศัย ๒. ทราบประวัติชุมชน  ขอท่ี ๑  

๒. ปรับปรุงและพัฒนา

สภาพท่ีอยูอาศัยท่ีมี

ความเหมาะสมและ

ปลอดภัยเพ่ือการ

สงเสริมคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ 

 

๑. ไดข้ันตอนการ

ปรับปรุงและพัฒนา

สภาพท่ีอยูอาศัยท่ีมี

ความเหมาะสมและ

ปลอดภัยเพ่ือการ

สงเสริมคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ 

ขอท่ี ๒ ไดรูปแบบการปรับปรุงและ

พัฒนาสภาพท่ีอยูอาศัยท่ีมี

ความเหมาะสมและ

ปลอดภัยเพ่ือการสงเสริม

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

๒. ไดรูปแบบการปรับ

สภาพบานผูสูงอายุ 

ขอท่ี ๒ 

๓. ไดแบบวัดสุขภาวะ

องครวมแนวพุทธ

จิตวิทยา 

ขอท่ี ๒ 

๓.นําเสนอตนแบบสภาพ

ท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสมตอ

การสงเสริมคุณภาพชีวิต

สําหรับผูสูงอายุ 

๑. ไดผลการปรับ

สภาพบานผูสูงอายุ 

ขอท่ี ๓ ไดตนแบบสภาพท่ีอยูอาศัย

ท่ีเหมาะสมตอการสงเสริม

คุณภาพชีวิตสําหรับ

ผูสูงอายุ 

๒.ไดตนแบบสภาพท่ี

อยูอาศัยท่ีเหมาะสมใน

การสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ 

ขอท่ี ๓ 

 

 



๑๗๕ 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

เครื่องมือวิจัย  

แบบวัดสุขภาวะองครวมแนวพุทธ 

รายช่ือผูทรงคุณวุฒิ  

หนังสือเชิญ 

  ขอคิดท่ีไดจากโครงการวิจัย 

  



๑๗๖ 
 

 

 

เครื่องมือวิจัย 

 

  



๑๗๗ 
 

แบบสํารวจด้านกายภาพ 

โดยการวดัขนาดพื้นท่ี และองคป์ระกอบอาคารท่ีสาํคญัต่อการใชส้อยของผูสู้งอาย ุและไดรั้บผลจากการ

ซ่อมบา้น ดว้ยการร่างแบบมือ และบนัทึกดว้ยภาพถ่าย การสาํรวจการใชว้สัดุ และเทคโนโลยใีนการก่อสร้าง 

รวมถึงการสาํรวจสภาพแวดลอ้มท่ีพกัอาศยัของผูสู้งอาย/ุคุณลกัษณะท่ีพกัอาศยัของผูสู้งอาย ุ

ข้อมูลทัว่ไปของผู้สูงอายุทีไ่ด้รับการปรับสภาพบ้าน 

บา้น พ้ืนท่ี สภาพครอบครัว และการมีรายได ้ สภาพท่ีอยูอ่าศยัและบริเวณโดยรอบ 
ลุงเอก

ชยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

บา้น พ้ืนท่ี สภาพครอบครัว และการมีรายได ้ สภาพท่ีอยูอ่าศยัและบริเวณโดยรอบ 
ป้า

สาํอางค ์
 
 
 

   



๑๗๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บา้น พ้ืนท่ี สภาพครอบครัว และการมีรายได ้ สภาพท่ีอยูอ่าศยัและบริเวณโดยรอบ 

ป้าชุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 

   



๑๗๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทกึการเปลี่ยนแปลงวสัดุบ้านทีป่รับปรุง 

บา้น วสัดุเดิม วสัดุใหม ่

ลุงเอกชยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘๐ 
 

 
 

ป้าสาํอาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ป้าชุ่ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แบบสัมภาษณเพ่ือเก็บขอมูลในสวน 

พฤติกรรม ทัศนคติ ความพึงพอใจ และความตองการท่ีมีตอการปรับปรุงท่ีอยูอาศัยของผูพิการ 

 

คนท่ี พฤติกรรม 

 

ทัศนคติ ความพึงพอใจ ตองการท่ีมีตอการปรับปรุงท่ี

อยูอาศัย 

๑  

 

 

 

 

 

  



๑๘๑ 
 

 

 

๒  

 

 

 

 

 

 

 

  

๓  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

แบบประเมิน EQ-5D-5L ฉบับภาษาไทย  



๑๘๒ 
 

แบบประเมิน EQ-5D-5L ฉบับภาษาไทย 
มิติสุขภาพ 1 2 3 4 5 

ดานการเคลื่อนไหว      

ขาพเจาไมมีปญหาในการเดิน      

ขาพเจามีปญหาในการเดินเล็กนอย      

ขาพเจามีปญหาในการเดินปานกลาง      

ขาพเจามีปญหาในการเดินอยางมาก      

ขาพเจาเดินไม่ได ้      

ดานการดูแลตนเอง      

ขาพเจาไมมีปญหาในการอาบนํ้า หรือใสเสื้อผาดวยตนเอง      

ขาพเจามีปญหาในการอาบนํ้า หรอืใสเสื้อผาดวยตนเองเล็กนอย      

ขาพเจามีปญหาในการอาบนํ้า หรอืใสเสื้อผาดวยตนเองปานกลาง      

ขาพเจามีปญหาในการอาบนํ้า หรอืใสเสื้อผาดวยตนเองอยางมาก      

ขาพเจาอาบนํ้า หรือใสเสื้อผาดวยตนเองไมได      

ดานกิจกรรมท่ีทําเปนประจํา 

เชน ทํางาน ทํางานบาน กิจกรรมในครอบครัว หรือกิจกรรมยามวาง 

     

ขาพเจาไมมีปญหาในการทํากิจกรรมท่ีทําเปนประจํา      

ขาพเจามีปญหาในการทํากิจกรรมท่ีทําเปนประจําเล็กนอย      

ขาพเจามีปญหาในการทํากิจกรรมท่ีทําเปนประจําปานกลาง      

ขาพเจามีปญหาในการทํากิจกรรมท่ีทําเปนประจําอยางมาก      

ขาพเจาทํากิจกรรมท่ีทําเปนประจาํไมได      

ดานความเจ็บปวดและอาการไมสบายตัว      

ขาพเจาไมมีอาการเจ็บปวดหรืออาการไมสบายตัว      

ขาพเจาไมมีอาการเจ็บปวดหรืออาการไมสบายตัวเล็กนอย      

ขาพเจาไมมีอาการเจ็บปวดหรืออาการไมสบายตัวปานกลาง      

ขาพเจาไมมีอาการเจ็บปวดหรืออาการไมสบายตัวอยางมาก      

ขาพเจาไมมีอาการเจ็บปวดหรืออาการไมสบายตัวอยางมากท่ีสุด      

ดานความวิตกกังวลและความซึมเศรา      

ขาพเจาไมรูสึกกังวลหรือซึมเศรา      

ขาพเจารูสึกกังวลหรือซมึเศราเล็กนอย      

ขาพเจารูสึกกังวลหรือซมึเศราปานกลาง      

ขาพเจารูสึกกังวลหรือซมึเศราอยางมาก      

ขาพเจารูสึกกังวลหรือซมึเศราอยางมากท่ีสุด      

 



๑๘๓ 
 

แบบสัมภาษณเพ่ือเก็บขอมูลในสวน 

พฤติกรรม ทัศนคติ ความพึงพอใจ และความตองการท่ีมีตอการปรับปรุงท่ีอยูอาศัยของผูพิการ 

 

คนท่ี พฤติกรรม 

 

ทัศนคติ ความพึงพอใจ ตองการท่ีมีตอการปรับปรุงท่ี

อยูอาศัย 

๑  

 

 

 

 

 

 

 

  

๒  

 

 

 

 

 

 

 

  

๓  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



๑๘๔ 
 

แบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย 

(WHOQOL-BREF-THAI) 

ปรับใหเหมาะกับผูสูงอายใุนการวิจัยจํานวน ๒๓ ขอ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๕ 
 

แบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย 

(WHOQOL-BREF-THAI) 
ขอที่ ในชวง ๒ สัปดาหที่ผานมา ไม

เลย 

เล็กนอย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ที่สุด 

๑ ทานพอใจกับสุขภาพทานในตอนน้ีเพียงใด      

๒ การเจ็บปวดตามรางกาย เชน ปวดหัว ปวดทอง ปวดตามตัวทํา

ใหทานไมสามารถทําในส่ิงท่ีตองการมากนอยเพียงใด 

     

๓ ทานมีกําลังเพียงพอท่ีจะทําส่ิงตางๆ ในแตละวันไหม  

(ท้ังเรื่องงาน หรือการดําเนินชีวิตประจําวัน) 

     

๔ ทานพอใจกับการนอนหลับของทานมากนอยเพียงใด      

๕ ทานมีความรูสึกพึงพอใจในชีวิต เชน มีความสุข ความสงบ มี

ความหวัง มากนอยเพียงใด 

     

๖ ทานรูสึกพอใจในตนเองมากนอยเพียงใด      

๗ ทานยอมรับรูปรางหนาตาของตัวเองไดไหม      

๘ ทานมีความรูสึกไมดี เชนรูสึกเหงา เศรา หดหู ส้ินหวัง วิตกกังวล 

บอยแคไหน 

     

๙ ทานรูสึกพอใจมากนอยแคไหนท่ีสามารถทําอะไรๆ ผานไปไดใน

แตละวัน 

     

๑๐ ทานจําเปนตองไปรับการรักษาพยาบาลมากนอยเพียงใดเพ่ือท่ีจะ

ทํางานหรือมีชีวิตอยูไดในแตละวัน 

     

๑๑ ทานพอใจตอการผูกมิตรหรือเขาหับคนอื่น อยางท่ีผานมาแคไหน      

๑๒ ทานพอใจกับการชวยเหลือท่ีเคยไดรับจากเพ่ือนๆ แคไหน      

๑๓ ทานรูสึกวาชีวิตมีความม่ันคงปลอดภัยดีไหมในแตละวัน      

๑๔ ทานพอใจกับสภาพบานเรือนท่ีอยูตอนน้ีมากนอยเพียงใด      

๑๕ ทานมีเงินพอใชจายตามความจําเปนมากนอยเพียงใด      

๑๖ ทานพอใจท่ีจะสามารถไปใชบริการสาธารณสุขไดตามความ

จําเปนเพียงใด 

     

๑๗ ทานไดรับรูขาวสารท่ีจําเปนในชีวิตแตละวันมากนอยเพียงใด      

๑๘ ทานมีโอกาสไดพักผอนคลายเครียดมากนอยเพียงใด      

๑๙ สภาพแวดลอมดีตอสุขภาพทานมากนอยเพียงใด      

๒๐ ทานพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหนของทาน (หมายถึงการ

คมนาคม) มากนอยเพียงใด 

     

๒๑ ทานรูสึกวาชีวิตทานมีความหมายมากนอยเพียงใด      

๒๒ ทานสามารถไปไหนมาไหนดวยตนเองไดดีเพียงใด      

๒๓ ทานคิดวาทานมีคุณภาพชีวิต (ชีวิตความเปนอยู) อยูในระดับใด      

 

  



๑๘๖ 
 

 

 

 
 

แบบวัดสุขภาวะองครวมผูสูงอายุแนวพุทธ 
  



๑๘๗ 
 
แบบวัดชุดท่ี ๑ สุขภาวะองครวมแนวพุทธสําหรับผูสูงอายุ 

คําช้ีแจง : ขอใหทานผูเชี่ยวชาญไดกรุณาแสดงความคิดเห็นของทานท่ีมีตอแบบวัดสุขภาวะองครวมแนวพุทธ

ของผูสูงอายุ โดยใสเครื่องหมาย  ( )  ลงในชองความคิดเห็นของทานพรอมเขียนขอเสนอแนะท่ีเปน

ประโยชนในการนําไปพิจารณาปรับปรุงตอไป 

 

รายการขอความคิดเห็น 

ความคิดเห็น รายการ

แกไข/

ปรับปรุง 

ใชได 

๑ 

ควร

แกไข 

๐ 

ใชไมได 

-๑ 

ดานรางกาย     

1.โดยปกติทานมักนอนไมหลับ      

2.ปกติเวลาตื่นนอนรางกายมีความกระปรี้กระเปรา      

3.ปกติมีอาการมึนงง หรืออาการเซ เวลาลุกนั่ง หรือเดิน      

4.ทานมักเลือกรับประทานอาหารท่ีชอบ โดยไมสนใจวาจะมี

รสชาติอยางไร  

    

5. ทานออกกําลังกาย สมํ่าเสมอ     

ดานจิตใจ     

6. เม่ือมีปญหา ทานสามารถระงับปญหาได     

7. เม่ือมีเรื่องมากระทบ ทานสามารถควบคุมอารมณได      

8. ทานมีความพอใจในฐานะความเปนอยูในปจจุบัน     

9.ทานมีความสุขใจในชีวิตประจําวัน     

10.ทานเปนคนมีจิตใจเยือกเย็น     

ดานสังคม     

11.ทานเคารพในสิทธิของผูอ่ืน     

12.ทานพรอมท่ีจะสละเพ่ือประโยชนสวนรวม     

13.ทานมีความสัมพันธกับเพ่ือนบาน     

14.ครอบครัวของทานมีความสัมพันธท่ีด ี     

15. ทานพูดคุยกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ     

ดานปญญา     

16.ทานยอมรับการเปลี่ยนแปลงของชีวิต     

17.ทานมองเห็นคุณคาในตนเอง     



๑๘๘ 
 
18.ทานสามารถทําใจไดเม่ือประสบกับปญหาท่ียากจะแกไข     

19.ทานสามารถทําใจปลอยวางได     

20.ทานดําเนินชีวิตดวยความไมประมาท     

 

ขอแสดงความขอบคุณอยางยิ่ง 

     (พุทธชาติ แผนสมบุญ) 

     หัวหนาโครงการวิจัย 

                             การพัฒนาตนแบบการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยเพ ื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ

 

ลงชื่อ................................................................. 

      (...........................................................) 

                    ผูทรงคุณวุฒิ 



๑๘๙ 
 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๙๐ 
 

รายช่ือผูทรงคุณวุฒิประเมินเครือ่งมือท่ีใชในการวิจัย 
๑. ดร.พงศรัชตธวัช วิวังสู (ผูสูงอายุ และการศึกษานอกระบบโรงเรียน)   

 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศิลปะศาสตร  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

๒. น.อ. อุษา โพนทอง (ผูสูงอายุ และการศึกษานอกระบบโรงเรยีน) 

 สวนวิจัย สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพไทย 

๓. น.อ.ดร.นภัทร แกวนาค (วิจัย) 

 วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ  

๔. ดร.อํานาจ บัวศิริ (พระพุทธศาสนา) 

 อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. ดร.อดุลย คนแรง (ภาษาไทย) 

 อาจารยประจําหลักสูตรภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

  



๑๙๑ 
 

 

หนังสือตรวจสอบเครื่องมือ 

หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย 

 

  



๑๙๒ 
 
 
 
 

     
 
        พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

เรื่อง  เชิญผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องท่ีใชในการวิจัย 

 

เจริญพร  น.อ.ดร.นภัทร แกวนาค 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ๑) แบบวัดสุขภาวะองครวมแนวพุทธสําหรับผูสูงอายุ  

 ขาพเจา ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ นักวิจัยประจําโครงการ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดดําเนินการวิจัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การพัฒนาตนแบบสภาพท่ี

อยูอาศัยท่ีเหมาะสมตอการสงเสรมิคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอาย ุในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ไดสรางเครื่องมือท่ีใช

ในการวิจัยข้ึนใหม ประกอบดวย ๑) แบบวัดสุขภาวะองครวมแนวพุทธสําหรับผูสูงอายุ  

ดังนั้น ผูวิจัย ไดพิจารณาเห็นวาทานเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห

เปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพและแกไขเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยดังกลาว  เพ่ือความสมบูรณในการทํา

วิจัย  

 จึงเจริญมาเพ่ือโปรดอนุเคราะห หวังเปนอยางยิ่งวาจักไดรับความอนุเคราะหดวยดี และขออนุโมทนา

ขอบคุณในความเอ้ือเฟอมา ณ โอกาส นี้ 

 

             กราบขอบพระคุณอยางสูง 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

           (ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ) 

                หัวหนาการวิจัยฯ 

 

 

 

 

 

โทรศัพท ๐ ๘๑ ๙๐๕ ๗๕๑๒/โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๓๔ E-mail: saha70@gmail.com 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗๙ หมู ๑ ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 

โทรศัพท ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐-๕  

โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๓๔ www.mcu.a.th 

ท่ี ศธ.  

mailto:saha70@gmail.com


๑๙๓ 
 
 
 
 
 
 
 
       พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  เชิญผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องท่ีใชในการวิจัย 

 

เจริญพร  ดร.พงศรัชตธวัช วิวังสู 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ๑) แบบวัดสุขภาวะองครวมแนวพุทธสําหรับผูสูงอายุ  

 ขาพเจา ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ นักวิจัยประจําโครงการ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดดําเนินการวิจัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การพัฒนาตนแบบสภาพท่ี

อยูอาศัยท่ีเหมาะสมตอการสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอาย ุในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ไดสรางเครื่องมือท่ีใช

ในการวิจัยข้ึนใหม ประกอบดวย ๑) แบบวัดสุขภาวะองครวมแนวพุทธสําหรับผูสูงอายุ  

ดังนั้น ผูวิจัย ไดพิจารณาเห็นวาทานเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห

เปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพและแกไขเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยดังกลาว  เพ่ือความสมบูรณในการทํา

วิจัย  

 จึงเจริญมาเพ่ือโปรดอนุเคราะห หวังเปนอยางยิ่งวาจักไดรับความอนุเคราะหดวยดี และขออนุโมทนา

ขอบคุณในความเอ้ือเฟอมา ณ โอกาส นี้ 

 

             กราบขอบพระคุณอยางสูง 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

           (ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ) 

                หัวหนาการวิจัยฯ 

 

 

 

 

โทรศัพท ๐ ๘๑ ๙๐๕ ๗๕๑๒/โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๓๔ E-mail: saha70@gmail.com 

 

 
 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗๙ หมู ๑ ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 

โทรศัพท ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐-๕  

โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๓๔ www.mcu.a.th 

ท่ี ศธ.  

mailto:saha70@gmail.com


๑๙๔ 
 
 
 
 
       พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

เรื่อง  เชิญผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องท่ีใชในการวิจัย 

 

เรียน  ดร.อดุลย คนแรง 

สิ่งท่ีสงมาดวย   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ๑) แบบวัดสุขภาวะองครวมแนวพุทธสําหรับผูสูงอายุ  

 

 ขาพเจา ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ นักวิจัยประจําโครงการ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดดําเนินการวิจัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การพัฒนาตนแบบสภาพท่ี

อยูอาศัยท่ีเหมาะสมตอการสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอาย ุในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ไดสรางเครื่องมือท่ีใช

ในการวิจัยข้ึนใหม ประกอบดวย ๑) แบบวัดสุขภาวะองครวมแนวพุทธสําหรับผูสูงอายุ  

ดังนั้น ผูวิจัย ไดพิจารณาเห็นวาทานเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห

เปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพและแกไขเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยดังกลาว  เพ่ือความสมบูรณในการทํา

วิจัย  

 จึงเจริญมาเพ่ือโปรดอนุเคราะห หวังเปนอยางยิ่งวาจักไดรับความอนุเคราะหดวยดี และขออนุโมทนา

ขอบคุณในความเอ้ือเฟอมา ณ โอกาส นี้ 

 

             กราบขอบพระคุณอยางสูง 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

           (ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ) 

                หัวหนาการวิจัยฯ 

 

 

 

 

โทรศัพท ๐ ๘๑ ๙๐๕ ๗๕๑๒/โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๓๔ E-mail: saha70@gmail.com 

 

 

 
 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗๙ หมู ๑ ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 

โทรศัพท ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐-๕  

โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๓๔ www.mcu.a.th 

ท่ี ศธ.  

mailto:saha70@gmail.com


๑๙๕ 
 
 
 
 

 
       พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

เรื่อง  เชิญผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องท่ีใชในการวิจัย 

เจริญพร  ดร.อํานาจ บัวศิริ 

สิ่งท่ีสงมาดวย   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ๑) แบบวัดสุขภาวะองครวมแนวพุทธสําหรับผูสูงอายุ  

 

 ขาพเจา ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ นักวิจัยประจําโครงการ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดดําเนินการวิจัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การพัฒนาตนแบบสภาพท่ี

อยูอาศัยท่ีเหมาะสมตอการสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอาย ุในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ไดสรางเครื่องมือท่ีใช

ในการวิจัยข้ึนใหม ประกอบดวย ๑) แบบวัดสุขภาวะองครวมแนวพุทธสําหรับผูสูงอายุ  

ดังนั้น ผูวิจัย ไดพิจารณาเห็นวาทานเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห

เปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพและแกไขเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยดังกลาว  เพ่ือความสมบูรณในการทํา

วิจัย  

 จึงเจริญมาเพ่ือโปรดอนุเคราะห หวังเปนอยางยิ่งวาจักไดรับความอนุเคราะหดวยดี และขออนุโมทนา

ขอบคุณในความเอ้ือเฟอมา ณ โอกาส นี้ 

 

             กราบขอบพระคุณอยางสูง 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

           (ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ) 

                หัวหนาการวิจัยฯ 

 

 

 

 

 

โทรศัพท ๐ ๘๑ ๙๐๕ ๗๕๑๒/โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๓๔ E-mail: saha70@gmail.com 

 

 
 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗๙ หมู ๑ ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 

โทรศัพท ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐-๕  

โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๓๔ www.mcu.a.th 

ท่ี ศธ.  

mailto:saha70@gmail.com


๑๙๖ 
 
 
 
 
 
 
       พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

เรื่อง  เชิญผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องท่ีใชในการวิจัย 

 

เรียน  น.อ.ดร.อุษา โพนทอง 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ๑) แบบวัดสุขภาวะองครวมแนวพุทธสําหรับผูสูงอายุ  

 ขาพเจา ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ นักวิจัยประจําโครงการ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดดําเนินการวิจัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การพัฒนาตนแบบสภาพท่ี

อยูอาศัยท่ีเหมาะสมตอการสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอาย ุในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ไดสรางเครื่องมือท่ีใช

ในการวิจัยข้ึนใหม ประกอบดวย ๑) แบบวัดสุขภาวะองครวมแนวพุทธสําหรับผูสูงอายุ  

ดังนั้น ผูวิจัย ไดพิจารณาเห็นวาทานเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห

เปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพและแกไขเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยดังกลาว  เพ่ือความสมบูรณในการทํา

วิจัย  

 จึงเจริญมาเพ่ือโปรดอนุเคราะห หวังเปนอยางยิ่งวาจักไดรับความอนุเคราะหดวยดี และขออนุโมทนา

ขอบคุณในความเอ้ือเฟอมา ณ โอกาส นี้ 

 

             กราบขอบพระคุณอยางสูง 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

           (ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ) 

                หัวหนาการวิจัยฯ 

 

 

 

 

 

โทรศัพท ๐ ๘๑ ๙๐๕ ๗๕๑๒/โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๓๔ E-mail: saha70@gmail.com 
 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗๙ หมู ๑ ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 

โทรศัพท ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐-๕  

โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๓๔ www.mcu.a.th 

ท่ี ศธ.  

mailto:saha70@gmail.com


๑๙๗ 
 

ขอคิดท่ีไดจากโครงการวิจัยการพัฒนาตนแบบสภาพท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสม 

ตอการสงเสรมิคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ 
 

 

กิจกรรม 

 

ขอคิดท่ีไดจากกิจกรรม 

 

ความประทับใจใน

กิจกรรม 

ความผิดพลาดและ

ขอบกพรองของตนเอง

ในกิจกรรม 

การปรับสภาพท่ีอยูอาศัย

ผูสูงอาย ุ

ในการปรับสภาพท่ีอยู

อาศัยผูสูงอายุจะสําเร็จได

ตองมีการดําเนินการแบบ

บูรณาการระหวาง ทีม 

สสอ.  ทีม รพ.สต . ทีม

กายภาพบําบัด สถาปนิก 

ช า ง ชุ ม ช น  อ ง ค ก ร

ปกค รอ งส วน ท อ ง ถ่ิ น 

ชุมชน และท่ีสําคัญตัว

ของผูสูงอายุเอง 

๑.ชุมชนไดรูจักกัน พูดกัน

มากข้ึน 

๒.ไดความรู ในการปรับ

สภ าพ ท่ี อยู อ า ศั ย เ พ่ื อ

ผูสูงอายุ 

๓.  ได เห็นการ ทํางาน

รวมกันของทีมสหวิชาชีพ 

 

๑. จิตอาสาในชุมขนมีไม

มากเทาไรนักเพราะติด

การรับงานไวกอน 

 

การออกแบบการปรับ

สภาพท่ีอยูอาศัยแตละ

หลัง 

๑.ไดความรูเก่ียวกับการ

ออกแบบสภาพท่ีอยูอาศัย

ใหเหมาะสมกับสมรรถนะ

ของผูสูงอายุ 

๒ . ไ ด ค ว า ม รู จ า ก ช า ง

ชุมชนในการใช วัสดุ ใน

ชุมชนเพ่ือการปรับสภาพ

ท่ีอยูอาศัย 

 

  

๑ . มี ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม

คิดเห็นระหวางชางชุมชน 

นักกายภาพบําบัดชุมชน 

แ ล ะ ส ถ า ป นิ ก ใ น ก า ร

ร ว ม กันออ กแบบกา ร

ปรับปรุงสภาพบาน 

๒.ไดความรูเก่ียวกับการ

ออกแบบสภาพท่ีอยูอาศัย

ใหเหมาะสมกับสมรรถนะ

ของผูสูงอายุ ผานแนวคิด

สิ่ ง แ ว ด ล อ ม เ พ่ื อ ก า ร

เยียวยา 

๓.ผูสูงอายุมีการพัฒนา

สมรรถนะของตนเองมาก

ข้ึน 

๑ .ค ว าม รู ข อ งช า ง กั บ

แนว คิ ด ก า ร ออก แบ บ

สภาพท่ีอยู อาศัย เ พ่ือผู

พิการละผูสูงอายุบางครั้ง

ในความขัดแยงกัน แต

ดวยชุมชนมีจุรวมในการ

ผลักดันใหคุณภาพชีวิต

ผู สู ง อ า ยุ ดี ข้ึ น  จึ ง มี

ทางออกในการพูดคุย 

ตนแบบการปรับสภาพท่ี

อยูอาศัยเพ่ือสงเสริม

คุณภาพชีวิตของผูสูงอาย ุ

๑. ในการออกแบบไม

สามารถออกแบบเปน

แบบสําเร็จรูปได แมจะมี

๑.ทีมวิจัยและทีมชุมชน 

มีเปาหมายเดียวกัน ทําให

๑.วัสดุอุปกรณบางอยาง

ไมมีในชุมชนทําใหตองซื้อ

จากภายนอก 



๑๙๘ 
 

แนวคิดเปนฐานทฤษฎีแต

ในการปรับสภาพบาน

จริงๆ ตองลงสํารวจสภาพ

ร างกาย สภาพการใช

พ้ืนท่ีจริงของผูสูงอายุแต

ละกรณี พรอมท้ังความ

ตองการในการใช พ้ืน ท่ี

ของผูสูงอายุดวย 

งานท่ีออกมาสํา เร็จได

ดวยดี  

๒.เห็นความรวมมือของ

ชุมชน ใ นกา ร ลดทอ น

ปญหา และรวมแกปญหา 

๓.ผูนําชุมขนมีสวนสําคัญ

ในการขับเคลื่อนงานการ

ปรับสภาพบาน 
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รูปภาพกิจกรรมดําเนินการวิจัย 
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ระยะติดตามผล : หลังการปรับสภาพบาน 

  

   

    

    

     



๒๐๙ 
 

   

   

   

   

      



๒๑๐ 
 

  

                       

            

   
 



๒๑๑



๒๑๒

ภาคผนวก ฉ 

ประวัติคณะผูวิจัย 



๒๑๓ 
 

ประวัติผูวิจัย 
๑. ดร.พุทธชาติ  แผนสมบุญ  

Email Address  saha70@gmail.com 

ตําแหนงปจจุบัน  อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา 

      คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

การศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๓๖  วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ ๒ คณะวิทยาศาสตร  

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

พ.ศ.๒๕๔๖  วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  (บางมด) 

พ.ศ.๒๕๕๓  พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   การศึกษาวิจัย  ดุษฎีนิพนธปริญญาเอก เรื่อง การปลูกฝงความกตัญู 

   กตเวทีแกเยาวชน โดยทําการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR)  

 

ประสบการณการทํางาน 

พ.ศ.๒๕๓๙ – ๒๕๔๑ นักวิจัย หองปฏิบัติการ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี  

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๘ ผูสื่อขาวเกษตร บริษัท สื่อเกษตร จํากัด 

   ดูแลการผลิตรายการโทรทัศน และรายการวิทยุ 

พ.ศ.๒๕๔๘ –ปจจุบัน -เลขานุการมูลนิธิบรรจงสนิท 

-วิทยากรกระบวนการ ประจําคายพุทธบุตรอารยาภิวัทธน อ.ดานชาง  

จ.สุพรรณบุรี 

๒๕๕๔-๒๕๕๕  -ผูจัดการศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๕๓-๒๕๕๘  -อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

   เจาคุณทหารลาดกระบัง 

- อาจารยท่ีปรึกษาและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก  

๒๕๕๕-๒๕๕๘  -อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสตรและ 

ศิลปะแหงชีวิต สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน 

๒๕๕๘-ปจจุบัน  -อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ 



๒๑๔ 
 
   จิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

- นักวิจัยโครงการ สํานักงานวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)  

  กระทรวงสาธารณสุข 

-คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการสปาเพ่ือสุขภาพสูระดับสากล 

 

วิชาท่ีสอน จิตวิทยากับการพัฒนาชีวิต  

พุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน 

จริยธรรมทางธุรกิจ 

ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

สุขภาพจิต/สุขภาพจิตแนวพุทธ 

จิตวิทยาการปรึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง 

ทฤษฎีการใหการปรึกษา 

เทคนิคและกระบวนการการใหการปรึกษา 

สัมมาวิทยาลัยสงฆในสังคมไทย 

สรีระจิตวิทยา 

 

ความชํานาญและประสบการณในการทํางาน 

 การวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR)   

จัดเวทีเสวนา  

กระบวนกรคายอบรม  

นักจัดรายการวทิย/ุโทรทัศน 

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการอบรม โดยมีหลักสูตรดังนี้ แนว 

ทางการพัฒนาบุคลิกภาพ “การเปลี่ยนแปลงจากภายในสูภายนอก”, แนวทางการ

เยียวยาพอแมเพ่ือลูกวัยรุน, อบรมบุคลากร “ภาวะผูนํา” 

สติ ในชีวิตประจําวัน และ การพัฒนาบุคลิกภาพสูความสําเร็จ เปนตน 

บทความ   -พุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาเยาวชน มูลนิธิสดศร ี–สฤษดิ์วงศ มิถุนายน  

   ๒๕๕๓ 

-กระบวนการปลูกฝงความกตัญูกตเวทีแกเยาวชน 

 ตีพิมพในวารสารสมาคมจิตวิทยาแหงประเทศไทย มิถุนายน ๒๕๕๔ 



๒๑๕ 
 
 -The Process of Cultivation of Gratitude for The Youth. ในงาน  

International Buddhist Research Seminar on Cultural Geography on 

Buddhism ครั้งท่ี ๗ จังหวัดนาน ๒๕๕๙ 

 -ผลการพัฒนากระบวนการสรางคานิยมและพฤติกรรมตนแบบ 

           การใชเครือขายสังคมออนไลนตามแนวพุทธจิตวิทยาของสามเณร 

             (The result on development process of building values and  

             Model behavior of using online social networks of novice  

   based on the integrational Buddhist psychology.) ตีพิมพใน  

  วารสารการบริหารทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน  

            - Value and Behavioral Model of Consuming in Online Social  

  Network Using Integration of Buddhist Psychology for Thai  

  Novices.  

งานวิจัย ๑.การออกแบบสภาพแวดลอมสถานพยาบาลใหเอ้ือตอการเยียวยา(Healthcare 

Healing Environment Design) (ระยะเวลา ๓ ป) 

    (ชุดโครงการท่ีเสนอขอทุน ชุดท่ี ๙ ชุดโครงการวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

    และความปลอดภัยของผูปวย กลุมท่ี ๑ : การออกแบบโครงสรางท่ี  

   สงเสริมคุณภาพของโรงพยาบาลและความปลอดภัยของผูปวย)   

    โครงการวิจัย : ทุนวิจัยมุงเปาดานสุขภาพ และชีวเวชศาสตร  

    ประจําป ๒๕๕๖ เสนอตอ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

    (เริ่มดําเนินการในปท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  ผูรวมวิจัย 

    ๒.คานิยมและพฤติกรรมตนแบบการบริโภคส่ือเครือขายสังคม 

    ออนไลนตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการของสามเณร 

    (Value and Behavior Model of Media Consuming in Online  

    Social Network Following integration of Philosophy in Buddhist  

    Psychology of Novices.) ผูรวมวิจัย  

๓.การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางพฤฒพลังในผูสูงอายุ  

 (Development of Promoting Elderly Active Ageing Model)  

     หัวหนาโครงการวิจัย  

     ๔.อัตลักษณกับการทองเท่ียว: ศึกษาการนําอัตลักษณมาใชกับการ 

     ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐ 

     ประชาธิปไตยประชาชนลาว  Identity and Tourism : The Study  



๒๑๖ 
 

  of Applying Identity for Cultural Tourism of Luangprabang, Lao  

People’s Democratic Republic โครงการยอยท่ี ๕ ภายใตแผนงาน        

วิจัยอัตลักษณกับการทองเท่ียว : ศึกษาการนําอัตลักษณมาใชกับการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมของอาเซียน Identity and Tourism: The Study of Applying 

Identity for Cultural Tourism in ASEAN ผูรวมวิจัย 

           ๕.การพัฒนาชุดความรู “สุขชีวีวิถีพุทธ (BUDDHIST BIO-WELL  

BEING)” ภายใตโครงการ Holistic Health and Wellness Center      โครงการ

ยอยท่ี ๒ ศึกษาผลของกระบวนการเสริมสรางสุขภาวะองครวมแนวพุทธ (โดยใช 

Bio-feedback) ผูรวมวิจัย 

๖.การพัฒนาตนแบบการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

(Development of Housing Modification Model for Promotion Elderly 

Life Quality) หัวหนาโครงการวิจัย  

๗. การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแนวพุทธสูการเปล่ียนแปลง

ภายใน (Model Development of Buddhist Transformative Learning 

Process Management) ผูรวมวิจัย 

หนังสือ  สถาปตยกรรมโรงพยาบาลและสิ่ งแวดลอมเ พ่ือการเยียวยา  (Heathcare 

Architecture and Healing Environment) 

 

ผลงานวิจัยนิทรรศการงานวิจัยมุงเปา คอบช. : การออกแบบสภาพแวดลอมสถานพยาบาลให 

      เพ่ือตอการเยียวยา ในงานมหกรรมงานวิจัย 

      แหงชาติ ๒๕๕๙ (Thailand Research Expo  

      2016)  

การอบรม  : การวิจัยทางสังคมศาสตรแนวใหม โดยสถาบันประชากรและสังคม  

    มหาวิทยาลัยมหิดล  

: อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารพลังชีวิต ดวยเทคนิคซาเทียรบําบัด  

   โดย นายแพทยประเวช ตันติพิวัฒนสกุล 

  : อบรมหลักสูตรจากผูดูแลสูผูดูแล โดยสมาคมสมาพันธผูดูแลไทย 

  : รวมกิจกรรม Smart Coach ณ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล  
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ภาคผนวก ฉ 

แบบสรุปโครงการวิจัย 

  



๒๑๘ 
 

แบบสรุปโครงการวิจัย 
สญัญาเลขท่ี           MCU RS 610761250 

ชื่อโครงการวิจัย      การพัฒนาตนแบบการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ

หัวหนาโครงการ     ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ 

                         คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                         โทรศัพท ๐ ๘๑ ๙๐๔ ๗๕๑๒ E mail : saha70@gmail.com 

ความเปนมาและความสําคัญ 

ประเทศไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุจากการมีโครงสรางประชากรท่ีวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึน วัยเด็ก

และวัยแรงงานลดลง สงผลตอภาวะขาดแคลนกําลังคนในอนาคตท่ีกระทบตอภาพการผลิตของ

ประเทศ นอกจากนี้ยังมีอัตราการยายถ่ินของประชากรจากชนบทอพยพเขามาทํางานในเมืองอยาง

ตอเนื่อง ทําใหสัดสวนประชากรในเขตเมืองเพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๓๑.๑ ในป ๒๕๔๓ เปนรอยละ 

๔๕.๗ ในป ๒๕๕๓ หรือเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ ๔๖.๙ ความเปนเมืองท่ีขยายไปอยางรวดเร็ว สงผลใหวิถี

ชีวิตมีลักษณะตางคนตางอยู การอยูอาศัยแบบเครือญาติเปลี่ยนไปสูการเปนปจเจกมากข้ึน 

โครงสรางครอบครัวเปลี่ยนไปสูครัวเรือนท่ีอยูคนเดียว ครัวเรือนท่ีอยูดวยกันแบบไมใชญาติ และ 

ครัวเรือนท่ีมีอายุรุนเดียวกัน สองรุน และรุนกระโดด (ตายาย-หลาน)   

สํานักงานสถิติแหงชาติทําการสํารวจสัดสวนของประชากร พบวา มีสัดสวนของผูสูงอายุ

เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วและตอเนื่อง โดยในป ๒๕๓๗ มีจํานวนผูสูงอายุคิดเปนรอยละ ๖.๘ ของ

ประชากรท้ังประเทศ และเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๙.๔ รอยละ ๑๐.๗ รอยละ ๑๒.๒ ในป ๒๕๔๕ 

๒๕๕๐ และ ๒๕๕๔ ตามลําดับ ผลการสํารวจป ๒๕๕๗ พบวา มีจํานวนผูสูงอายุคิดเปนรอยละ 

๑๔.๙ ของประชากรท้ังหมด (ชายรอยละ ๑๓.๘ และหญิงรอยละ ๑๖.๑) จากจํานวนผูสูงอายุ

ท้ังสิ้น ๑๐,๐๑๔,๖๙๙ คน เปนชาย ๔,๕๑๔,๘๑๒ และ หญิง ๕,๔๙๙๘๘๗ คน หรือคิดเปนชาย

รอยละ ๔๕.๑ และหญิงรอยละ ๕๔.๙ ของผูสูงอายุท้ังหมด และ จากการสํารวจประชากรในป 

๒๕๕๘ พบวามีสัดสวนผูสูงอายุรอยละ ๑๕.๖ และคาดวาในป พ.ศ. ๒๕๖๙ มีจํานวนผูสูงอายุรอย

ละ ๒๑.๕ และในป พ.ศ. ๒๕๗๖ มีผูสูงอายุรอยละ ๒๕ ของประชากรท้ังหมด จึงทําใหสังคมมีความ

ตื่นตัวมีการวางแผนและมาตรการรองรับการกาวสู “สังคมผูสูงอายุ (Aging Society)” ใหเพียงพอ 

และเปนไปอยางมีคุณภาพ  

               ลักษณะท่ีอยูอาศัยดานกายภาพเปนการสะทอนคุณภาพชีวิตของประชากร การอยูใน

บานท่ีถูกสุขลักษณะ และนับเปนความตองการข้ันพ้ืนฐานท่ีควรรับการสนอง เปนท่ียอมรับกันวา

ผูสูงอายุตองการสภาพท่ีอยูอาศัยท่ีแตกตางจากประชากรท่ัวไป เนื่องจากความจํากัดดานการ

เคลื่อนไหวของรางกายเม่ืออายุมากข้ึน จากขอมูลป ๒๕๔๗ พบวาผูสูงอายุไทยจํานวนไมนอยมี

สภาพการอยูอาศัยท่ียังไมเหมาะสม เชน เกือบครึ่งหนึ่งของผูสูงอายุท่ีอยูบานเดี่ยว เปนบานยกพ้ืน



๒๑๙ 
 
สูง โดยในชนบทมีรอยละของผูสูงอายุท่ีอยูบานเดี่ยวแบบยกพ้ืนสูงกวาในเมือง เปนท่ีนาสังเกตวา 

สวนใหญ รอยละ ๗๖ ของผูสูงอายุท่ีบานยกพ้ืนสูง นอนอยูชั้นบน รวมถึงสวมท่ีผูสูงอายุใชสวนใหญ

เปนสวมแบบนั่งยองๆ  ซ่ึงไมสะดวกกับผูสูงอายุท่ีมักมีปญหาเขาเสื่อม และพบวามีเพียงรอยละ ๑๒ 

เทานั้นท่ีมีสวมนั่งแบบหอยเทา และมีสัดสวนการใชสวมแบบนั่งหอยเทานอยกวาผูสูงอายุในเมือง

มาก ซ่ึงนาจะมีโอกาสเสี่ยงสูงตอการเกิดอุบัติเหตุได107

๑๐๘  

 สภาพ่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ จึงมีความสําคัญในการดํารงชีวิตของ

ผูสูงอายุเปนอยางมาก เนื่องจากผูสูงอายุใชเวลาสวนใหญอยูในท่ีพักอาศัย สภาพบานผูสูงอายูท่ีอยู

ในชนบท ผูสูงอายุท่ีมีรายไดนอยในชนบทหรือตางจังหวัด มักจะอยูในสภาพท่ีมีพนท่ีกวาง 

สภาพแวดลอมโดยรอบเสื่อมโทรม และบานอยูหางกัน ผูสูงอายุมักอยูบานคนเดียวในเวลากลางวัน

และบานเปนบานชั้นเดียวยกพ้ืนสูง ซ่ึงอาจะมีปญหามีการเดินชึ้นลงได  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เห็นวา ในอีก 

๒๐ ป ขางหนา สัดสวนของอัตราประชากรโลกท่ีมีอายุตั้งแต ๖๐ ปข้ึนไปมีสวนเพ่ิมข้ึนจากป 

๒๕๔๓ ท่ีมีอัตรา ๑๐ % เปน ๑๓.๖ % ในป ๒๕๖๓ ขณะท่ีประชากรวัยเด็กท่ีมีอายุระหวาง ๐-๑๔ 

ป มีจํานวนลดลงจาก ๓๐.๑ % ในป ๒๕๔๓ เหลือเพียง ๒๕.๒ % ในป ๒๕๖๓ แสดงวา โครงสราง

ประชากรโลกกําลังเปลี่ยนแปลงไปสูโครงสรางประชากรสูงอายุ 

โครงการสรางประชากรไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงท่ีคลายคลึงกัน เนื่องจากประชากรวัย

สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนเทาตัวจาก  ๙.๔ % ในป ๒๕๔๓ เปน ๑๖.๘ %  ในป ๒๕๖๓ และประชากรวัย

เด็กมีอัตราลดลงจาก ๒๔.๗ %  ในป ๒๕๔๓ เหลือเพียง ๑๙ %  ในป ๒๕๖๓ และสิ้นป ๒๕๔๗ 

เชื่อวาจะมีผูสูงอายุ ๖๐ ป เพ่ิมข้ึนเปนประมาณ ๖,๘๐๐,๐๐๐ คน หรือ ๑๐.๓ % ของจํานวน

ประชากรเทากับวาประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุในเวลาท่ีรวดเร็วมาก และท่ีสําคัญ

ผูสูงอายุสวนใหญกวารอยละ ๘๐ อาศัยอยูในเขตชนบท โดยอาศัยอยูตามลําพังหรือถูกทอดท้ิงให

อยูกับหลาน108

๑๐๙  

ผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวา ประชากรมีแนวโนมอายุยืน และอยูคน

เดียวเพ่ิมมากข้ึน อายุคาดหมายหรือความยืนยาวของชีวิตของผูชายเพ่ิมสูงข้ึนจาก ๕๘ ป ในป พ.ศ. 

๒๕๑๙ เปน ๖๘ ป ในป พ.ศ. ๒๕๓๙ สําหรับผูหญิงเพ่ิมข้ึนจาก ๖๔ ป ในป พ.ศ. ๒๕๑๙ เปน ๗๕ 

ป ในป พ.ศ. ๒๕๓๙ และคาดวาในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ผูชายจะมีอายุยืนข้ึนถึง ๖๙ ป และผูหญิง ๗๖ ป 

และในอีก ๑๐ ปขางหนาผูชายจะมีอายุยืนถึง ๗๑ ป และผูหญิง ๗๘ ป 

 ๑๐๘ ณัฎฐพัฒน สุขสมัย, การปรับซอมแซมบานผูสูงอายุตามโครงการนวตกรรมผูสูงอายุ : กรณีศึกษา ผูสูงอายุที่มีรายไดนอยในกรุงเทพมหานคร, 

วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเคหการ ภาควิชาเคหการ, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๑. 

๑๐๙ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๐๐๔. 

                                                 



๒๒๐ 
 

ดังนั้นเม่ือพิจารณาดานการออกแบบท่ีพักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ พบวาควรให

ความสําคัญตั้งแตโครงสราง การตกแตงบาน การจัดวาง หรือการติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวก

ตางๆ เพ่ือรองรับความเสื่อมถอยของรางกายในดานการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวรางกาย 

และความไมสมดุลของฮอรโมนและอารมณ อยางไรก็ดีหากมีท่ีพักอาศัยเดิมอยูแลว อาจไม

จําเปนตองปรับปรุงบานท้ังหลัง เพียงแตทําการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีใหเหมาะสมกับพฤติกรรมในการ

ใชชีวิตของผูสูงอายุ เพ่ือใหมีความปลอดภัย ใชงานไดงาย และมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน โดยการ

ปรับสภาพบานเพ่ือใหผูสูงอายุสามารถดําเนินชีวิตและพ่ึงพาตนเองได โดยไมรูสึกวาตนเองไมเปน

ภาระของผูอ่ืน โดยการปรับปรุงท่ีอยูอาศัยใหเอ้ือตอผูสูงอายุ และการปรับสภาพสิ่งแวดลอมและท่ี

อยูอาศัยเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 1 09

๑๑๐ โดยในการปรับ

สภาพบานผูสูงอายุนั้น สิ่งท่ีเราควรคํานึงถึงเปนอันดับแรก คือ เรื่องของความปลอดภัยในทุกยาง

กาว ดวยการจัดสภาพแวดลอมของบานใหผูสูงอายุสามารถเดินเขาออก หรือใชพ้ืนท่ีตางๆ ของ

บานไดอยางสะดวกสบายและปลอดภัย  

สภาพแวดลอมทางกายภาพเปนสวนสําคัญของการใชชีวิตของผูสูงอายุ ท้ังนี้เปนเพราะ

อุบัติเหตุของผูสูงอายุมักเกิดจากสิ่งแวดลอมทางกายภาพของผูสูงอายุท่ีอาศัยอยู ตัวอยางเชนการ

เกิดอุบัติเหตุในบาน นับตั้งแตการหกลม เพราะเฟอรนิเจอรในบานท่ีกีดขวางทางเดิน หรือ

เฟอรนิเจอรท่ีไมม่ันคง เวลาจับเพ่ือพยุงตัวอาจทําใหลมได สายไฟจากปลั๊กและสวิตซตางๆ วางบน

พ้ืนอาจทําใหสะดุดหกลมได ธรณีประตูอาจทําใหสะดุดลม ราวบันไดไมม่ันคง ทางเดินลื่นพ้ืนตาง

ระดับ11 0

๑๑๑ ปญหาการออกแบบท่ีพักอาศัยท่ีไมไดคํานึงถึงการใชงานของผูสูงอายุ เชน ประตูหองน้ํา

เปดเขาทําใหเม่ือมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน ผูใหความชวยเหลือไมสามารถใหความชวยเหลือไดสะดวก 

ระเบียงบานสูงเกินไป ไมสามารถมองออกไปดานนอกเพ่ือเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง

ภายนอก ทําใหผูสูงอายุขาดปฏิสัมพันธกับคนในชุมชน ดังนั้นเม่ือสามารถปรับปรุงสภาพบานหรือมี

การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมทางกายภาพใหผูสูงอายุสามารถดําเนินชีวิตไดอยางเต็มศักยภาพ คาด

วาจะสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยดานสิ่งแวดลอม

สถานพยาบาลเพ่ือการเยียวยา111

๑๑๒ การปรับเปลี่ยนทางดานกายภาพ (Physical) หรือสิ่งแวดลอมท่ี

อยูรอบตัว สามารถสงผลกระทบตอความพึงพอใจ หรือความสบายใจ สุขใจของผู ท่ีอยูใน

สิ่งแวดลอมนั้น ดังนั้นสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและนาอยูสําหรับผูสูงอายุ เปนมาตรการหนึ่งท่ีจะ

เสริมสรางคุณภาพชีวิตดานความปลอดภัย ปกปองผูสูงอายุไมใหตกอยูในภาวะเสี่ยงอันตราย 

๑๑๐ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/๑๑๒๒๘/๔๓๖๙?locale-attribute=th 

๑๑๑ คูมือจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัยของผูสูงอายุ, สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ 

๑๑๒ โกศล จึงเสถียรทรัพย และคณะ, สถาปตยกรรมโรงพยาบาลและส่ิงแวดลอมเพื่อการเยียวยา, (นนทบุรี : สํานักพิมพสุขศาลา สํานักงานวิจัยสังคม

และสุขภาพ (สวสส.)), ๒๕๕๙. 

                                                 



๒๒๑ 
 
สามารถใชชีวิตประจําวันไดอยางเปนสุข โดยไมเปนภาระของผูอ่ืน เพ่ือใหผูสูงอายุอยูในสภาพท่ี

เหมาะสมสามารถชวยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรประจําวันได ไมเปนภาระใหแกผูอ่ืน 

นอกจากนี้ยังดํารงไวซ่ึงการมีคุณคาในตนเองซ่ึงหมายถึงการสงเสริมใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

นั่นเอง 

งานวิจัยดานการออกแบบและปรับปรุงท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ จะมีผูทําการศึกษา

อยูจํานวนมาก แตยังขาดตนแบบท่ีเปนรูปธรรมในการออกแบบ ดวยสาเหตุนี้การออกแบบและ

ปรับปรุงท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ จึงมีความสําคัญในชวยลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุของผูสูงอายุ 

อันจะนําไปสูการมีสุขภาพท่ีดี ทําใหผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข เปนการสงเสริม

คุณภาพชีวิตใหดีข้ึน โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาตนแบบการปรับสภาพท่ีอยูอาศัยของ

ผูสูงอายุใหเอ้ือตอการเขาไปใชประโยชนสําหรับผูสูงอายุเพ่ือเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุใหดีข้ึน 

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาตนแบบการปรับปรุงสภาพท่ีพักอาศัยเพ่ือสงเสริม

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผูวิจัยไดบันทึกคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุโดยใชแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก (WHOQOL-

Bref-Thai) ๒๖ ขอ ทําการบันทึกกอนและหลังการปรับสภาพแวดลอมและท่ีอยูอาศัย เพ่ือ

เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผูสูงอายุ หลังเสร็จสิ้นงานวิจัย 

 

 

วัตถุประสงคของโครงการ 

๑. เพ่ือศึกษาสภาพท่ีอยูอาศัย สภาพชีวิตความเปนอยู และปญหาการใชท่ีอยูอาศัย

ของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเปาหมาย  

๒. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสภาพท่ีอยูอาศัยท่ีมีความเหมาะสมและปลอดภัยเพ่ือการ

สงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

    ๓. เพ่ือนําเสนอตนแบบสภาพท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสมตอการสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับ

ผูสูงอายุ 

ผลการวิจัย 

        สภาพชีวิตความเปนอยูของผูสูงอายุในเขต รพ.สต.ดอนไร และ รพ.สต.หนองสะเดา พบวา

ผูสูงอายุสวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ี ต้ังรกรากถ่ินฐานมาตั้งแตบรรพบุรุษ อาชีพสวนใหญเปนอาชีพ

เกษตรกรรม ทํานา และสวนมะมวง ปจจุบัน พ้ืนท่ีดาน รพ.สต.หนองสะเดา เริ่มหันมาปลูกเมลอน 

และอินทผาลัม ซ่ึงกําลังเปนพืชเศรษฐกิจใหมใหกับพ้ืนท่ี  
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 สภาพท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุสวนใหญเปนบานใตถุนสูง แตเม่ือเขาถึงวัยสูงอายุ ประกอบ

กับสภาพรางกายไมเอ้ืออํานวยในการใชพ้ืนท่ีดานบนของบาน จึงทําใหผูสูงอายุสวนใหญ เปลี่ยนพ้ืนที

ใชสอยจากดานบนมาเปนดานลางของบาน ทําใหพ้ืนท่ีใชสอยสวยใหญของกลุมตัวอยางเปนพ้ืนที

ดานลาง  

 สภาพปญหาการใชพ้ืนท่ี พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีปญหาการเขาถึงพ้ืนท่ีใชสอยลําบาก 

ท้ังนี้อาจเนื่องจากสาเหตุ ๒ ประการคือ (๑) สภาพรางกายท่ีเปลี่ยนไปไมสามารถเขาถึงพ้ืนท่ีใชสอย

ได (๒) สภาพพ้ืนท่ีไมเหมาะกับสภาพรางกาย ทําใหผูสูงอายุไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได 

ตองอยูในภาวะพ่ึงพา  

 โดยมีการซอมแซมสวนเดียว และหลายสวนของท่ีอยูอาศัย ข้ึนอยูกับงบประมาณ

ท่ีสามารถทําได ซ่ึงบางหลังมีการหางบประมาณมาเพ่ิมเติม ทําใหสามารถซอมบานไดในปริมาณท่ี

เพ่ิมมากข้ึน จากการสํารวจบานผูสูงอายุ พบวาผูวิจัยไดเลือกบานผูสูงอายุ ๓ หลังการปรับสภาพ

บานเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ จากขอมูลท่ีไดพบวา ผูสูงอายุท้ัง ๓ ราย ไมสามารถ

ดําเนินชีวิตไดตามปกติ เนื่องจากมีปญหาดานสุขภาพรางกาย แมบางรายจะไดรับงบประมาณใน

การซอมแซมบาน แตไมมีการการปรับสภาพบานใหสอดคลองและเหมาะสมกับพฤติกรรมของ

ผูสูงอายุ อาจเปนเพราะการขาดความรู หรือขอจํากัดเรื่องความรู โดยสามารถสรุปไดดังนี้  

๑. พ้ืนตางระดับ  

พบวาพ้ืนบานสวนใหญมีระดับพ้ืนท่ียกสูงกวานอกชาน ทําใหผูสูงอายุท่ีมีปญหาการเดิน 

หรือการเคลื่อนตัว ทําไดยากในสวนของรอยตอท่ีมีระดับของพ้ืนไมเทากัน ซ่ึงระดับท่ีตางกันของ

บานนี้ไมเหมาะกับการใชสอยของผูสูงอายุ ควรระมัดระวังพ้ืนท่ีมีระดับตางกันมากๆ ซ่ึงควรทําการ

ปรับระดับพ้ืนใหเทากัน โดยการดีดคานข้ึนมาใหมีระดับเทากันกับคานอีกตัวหนึ่งของบาน  

นอกจากนี้รอยตอระหวางพ้ืนดานนอกกับพ้ืนดานใน ของหองน้ํา ควรปรับเปลี่ยนเปน

ทางลาด มีความชันไมเกิน ๑:๑๒ หรือการแบงข้ันแบบบันไดใหมีความแข็งแรง ม่ันคง โดยลูกตัง้สูง

ไมเกิน ๑๓ ซม. ลูกนอนกวางอยางนอย ๖๒ ซม. กรณีท่ีผูสูงอายุไมสามารถเดินได หรือเคลื่อนท่ีไม

สะดวก จําเปนตองคลานหรือถัด ก็ควรทําทางลาด กวางอยางนอย ๘๐ ซม.  

ความชันของทางลาดขอบถนนไมนอยกวา ๑ : ๑๒  หรือประมาณ ๕ องศา  
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๒. พ้ืนภายในบาน 
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พ้ืนภายในบานบางสวนยังไมไดรับการซอมแซม ยังมีลักษณะเปนรูกวาง ซ่ึงไมเหมาะ

กับผูสูงอายุในการทํากิจกรรม ณ บริเวณนั้น และทําใหมองเห็นไมชัด จึงควรปรับปรุงซอมแซมพ้ืน

ใหเรียบ และไมมีรู หรือบอกวาง 

       
  

 ๓. หองน้ํา 

 หองน้ําเปนสวนท่ีมีความสําคัญมากสวนหนึ่ง เนื่องจากเปนบริเวณท่ีผูสูงอายุจําเปนตอง

ใชตลอดทุกวัน โดยการเปลี่ยนอิริยาบถในทาตางๆ ตองลุก ตองนั่ง แตจากการสํารวจพบวาหองน้ํา

ท่ีผูสูงอายุใชในปจจุบันยังไมเหมาะสมกับการใชงานของผูสูงอายุ ไดแก พ้ืนท่ีมีระดับตรงโถนั่งยอง 

ซ่ึงในสวนนี้อาจทําใหผูสูงอายุลื่นได โถสวมท่ียกสูงจากพ้ืนดินมากเกินไป ชนิดของโถสวมท่ีไม

เหมาะสม คือเปนแบบนั่งยอง เนื่องจาก จะทําใหเกิดปญหากับขอเขาของผูสูงอายุได และพ้ืน

หองน้ําเปนปูนขัดเรียบ สงผลใหเม่ือทํากิจวัตรในหองน้ําพ้ืนเปยกน้ํา เกิดความชื้นแฉะตลอดเวลา

ทําใหเกิดตะไครน้ํา และพ้ืนลื่นได ควรเปลี่ยนเปนปูนท่ีไมขัดมัน หรือปูกระเบื้องชนิดหยาบเพ่ือกัน

ผูสูงอายุลื่นลมในหองน้ํา  

    
 

 ๔. บานประตูหองน้ําเปนบานไม 

 บานประตูเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับผูสูงอายุ โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีตองนั่งรถเข็นเขาไป

ในหองน้ํา ควรปรับขยายทางเขาหองน้ําใหมีความกวางมากกวา ๘๐ ซม. เพ่ือรถเข็นจะไดเขาได

สะดวกไมชนกับวงกบประตู นอกจากนี้ประตูท่ีเปนบานปดเปดไมเหมาะกับการใชงาน ควรจะ

เปลี่ยนเปนประตูบานเลื่อนเพราะเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของผูสูงอายุ  
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๕. ราวจับ เนื่องจากนอกชานของผูสูงอายุท่ีไมมีราวจับ เพ่ือกันหลน หรือตกลงมาได

ดังนั้นควรติดราวจับเพ่ือใหผูสูงอายุใชในการพยุงตัวในการเคลื่อนยาย และเปนท่ีกันตกหลนจาก

เตียงได  

       
 

การนําผลการวิจัยไปใช 

๑. กิจกรรมในการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

 -ชุมชนสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการเสริมพลังผูสูงอายุในชุมชน โดยการจัดกิจกรรม

จิตอาสาปรับสภาพบานผูพิการ ผูสูงอายุ  

 -ผูใหบริการในสถานพยาบาล สามารถนําโครงการวิจัยไปขยายผลตอยอดการเสริมสราง

ภาวะพฤฒิพลังในผูสูงอายุ เชน กิจกรรมจิตอาสาปรับสภาพบานผูสูงอายุในชุมชน การออกแบบ

รวมกันกับชางในชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชุมชน 

๒. กิจกรรมดานวิชาการ 

-นําผลการวิจัยไปใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไปใชประโยชน คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ประจําตําบลหนองสะเดา และดอนไร สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการเสริมสราง

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ดังนั้น ผูอํานวยการ เจาหนาท่ี อาสาสมัคร ควรจัดกิจกรรมจิตอาสาสํารวจ

และรวมปรับปรุงสภาพบานอยางตอเนื่อง 

-นําผลการวิจัยไปใชในสรางชางชุมชน เพ่ือดูแลสุขภาพและปรับสภาพบานผูสูงอายุใน

ชุมชน  

การประชาสัมพันธ 

          ประชาสัมพันธกิจกรรม และผลงานการวิจัยทาง Internet และสื่อสิ่งพิมพ  

 


