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บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่อง“การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร”ผู้วิจัยได้
ทําการศึกษาแบบผสานวิธี คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผสานด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research)กลุ่มตัวอย่างการวิ จัย เชิงคุ ณภาพ ได้แก่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants)
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ผู้บริหารที่ใกล้ชิดกับการบริหารและนโยบายผู้สูงอายุในภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนนักวิชาการ ตัวแทนผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ จํานวน20 รายที่ได้จาการคัดเลือก
แบบเจาะจง ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของ
กรุงเทพมหานครโดยคัดเลือกเขตที่มีจํานวนความหนาแน่นของประชากรสูงสุดอยู่ใน 4 ลําดับแรก (ข้อมูล ณ
วันที่ 31ธค.2558,สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล) ได้แก่(1) เขตสายไหม(2) เขตบางแค(3) เขตบางเขน และ
(4)เขตบางขุนเทียนและกําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบโควตาให้เขตละ 100 ตัวอย่าง รวมกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งสิ้น
400 ตั วอย่ าง ใช้ วิธีก ารเก็ บ ข้ อมูล ตามสะดวก (Convenience Sampling) ผลการศึ กษาพบว่ า การวิ จัย เชิ ง
คุณภาพ ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนั้น กรุงเทพมหานครได้ดําเนินการตามแผนพัฒนา
คุ ณ ภาพผู้ สู ง อายุ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2557-2560) โดยมอบให้ สํ า นั ก อนามั ย กรุ ง เทพมหานครดู แ ลและจั ด ทํ า
หลักสูตรอบรมกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ และศูนย์สร้างสุขทุกวัยที่มีอยู่ตามทุกเขตพื้นที่
ของกรุงเทพมหานคร โดยการดําเนินตามแผนผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับนโยบายผู้สูงอายุในระดับประเทศของ
รัฐบาลซึ่งมีหน่วยงานที่ร่วมกันดูแลรับผิดชอบหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)
การวิจัยเชิงปริมาณผลการศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้าน
ความตระหนักในคุณค่ าแห่งตน มีอันดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครั ว ด้าน
สวัสดิการสังคมด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านการรักษาพยาบาล ด้านจิตใจ และด้านร่างกาย ตามลําดับ
สรุปผลจากการศึกษาพบว่า แนวทางการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานครนั้น กรุงเทพมหานครได้ดําเนินการตามแผนแผนพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 25572560) และตามนโยบายรัฐบาลในการให้ความสําคัญของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมในการ
ดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ โดย(1) การวางระบบหรือรูปแบบการเตรียมความพร้อมให้เกิดขึ้นในสังคมในทุกด้าน
ตั้งแต่การสร้างหลักประกันด้านรายได้ สร้างการออม ในช่วงวัยทํางานให้ เพียงพอสําหรับการดํารงชีพ ในวัย
เกษียณหรือวัยสูงอายุ (2) ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักวางแผนชีวิตภายหลังเกษียณอย่างเป็นระบบ สร้างพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัย การเตรียมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและวางแผนชีวิตอย่างมีคุณค่ าบน
พื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง โดยมีครอบครัวเกื้อหนุน ชุมชนช่วยเหลือ สังคมรัฐเกื้อกูล (3) รัฐบาลมีการเตรียม
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มาตรการรองรับผู้สูงอายุโดยยึดหลักคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 5 ด้าน คือ (1) สุขภาพกาย-จิต (2) ครอบครัวมีสุข (3)
สังคมเอื้ออาทร (4) สิ่งแวดล้อมเหมาะสมปลอดภัย และ (5) หลักประกันมั่นคง ซึ่งรัฐบาลกําลังจัดทํายุทธศาสตร์
เรื่องผู้สูงอายุฉบับที่ 3 โดยกําหนดใน 10 เรื่อง คือ (1) กําหนดผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ (2) การทํางานและ
การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ (3) การปรับสภาพแวดล้อมชุมชนเมืองให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (4) มีฐานข้อมูลที่ดีที่
ผู้สูงอายุเข้าถึงได้ง่าย (5) ระบบคุ้มครองสวัสดิการของผู้สูงอายุ (6) ระบบการดูแลในระยะยาว (7) แนวทางใน
การปรับเปลี่ยนกฎหมาย (8) นวัตกรรมรองรับผู้สูงอายุ (9) ทําประชาวิจารณ์ปรับนิยามคําว่าผู้สูงอายุและธนาคาร
เวลา และ (10) การปรับทัศนคติเตรียมพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
คําสําคัญ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สังคมผู้สูงอายุ

Abstract
The research was mixed in nature – the qualitative andthe quantitative research
methods. The qualitative research comprised 20 key informants; the key informants were
persons who gained insight into the administrative practices and policies concerning the elderly;
all the key informants worked in the public sectors and in some agencies concerned with the
elderly affairs. As to the quantitative research, 400 people living in the 4 most crowded areas
of Bangkok Metropolis (on December 31, 2016) comprised the sample for the quantitative
research. The aforesaid areas were (1) SaimaiDistrich (2) Bagkae District, (3) Bangkaen District, (4)
Bangkhunthian District. 100 people were selected from each district. The sample was selected
by dint of convenience sampling technique. The research findings were as follows: With regard
to the quantitative research, holistically, it was found that the life quality of the elderly
appeared to be at a medium level. Separately, the aspects of the life quality in descending
order of strength were the following: The realization of self-dignity, relationship with family
members, social welfare, social relationship, medical care, mental health, and physical health.
With respect to the qualitative research, it was found that Bangkok Metropolitan
Administration operated according to the Life Quality Development of the Elderly Persons Plan
(B.E.2527-2560); The Health Office was assigned to be in charge of this task and to prepare
training courses for use in the senior citizens schools and in all health promotion centers of
Bangkok Metropolis. The operation of the plan was in line with the Elderly Development Policy
of the Government. The Government itself has many agencies concerning with the development
of the life quality of the elderly such as the Ministry of Social Development and Human Security,
having Department of Elderly Affairs responsible for the administration; the Ministry of Public
Health having Department of Sanitation and the Office of the Health Promotion Support Funds
responsible for the administration.
As to the guidelines used for the development of the elderly life quality according to
the Life Quality Development of the Elderly Persons Plan of Phase I (B.E. 2557-2560). The
Government attached great importance to the approaching to the aging society of Thailand in
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that the Government made preparations for the care of the elderly so that the elderly could
have a good quality of life. To achieve this end, the Government made great efforts in bringing
about the followings: (1) Setting the system or preparedness design in all aspects such as
creation of income assurance, encouraging savings during work life for use after retirement; ( 2)
encouraging the people to learn how to make plans for living after retirement in a systematic
manner, to have healthy life style deemed suitable for the ages, to be prepared for coping with
changing world, and to lead a valuable life based on self-dependence along with the assistance
from their families, communities and the Government. (3) the Government is prepared to have
measures to help the elderly by adhering to the 5 pillars of the elderly life quality, namely: (1)
mental and physical health, (2) happy family, (3) helpful society, (4) safe surroundings, and (5)
security assurance. At present, the Government is preparing the Strategy for the Elderly, Version
III. The version covers 10 topics: ( 1) Determining the elderly affairs as the national agenda. ( 2)
Encouraging the elderly to work and earn incomes. ( 3) Adapting the community environment
so that it becomes friendly with the elderly. ( 4) Having good data base easily accessible to the
elderly. ( 5) the availability of social welfare for the elderly. ( 6) Long-term care system of the
elderly. (7) Revising laws pertaining to the elderly. (8) Innovative for the elderly, (9) A referendum
on the new definition of the elderly person. And 10) changing the attitude of the elderly to
accommodate to the emerging aging society.
Keywords: elderly persons’life quality development; the aging society

บทนํา
ประเทศไทยกําลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aging Society) โดยจาก
ข้ อมู ล ของ United Nations World Population Ageing United Nations(2005c) พบว่ า หลั งจากปี 2552
ประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ จะมีจํานวนมากกว่าประชากรในวัยแรงงาน และในปี 2560 จะ
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ป ระชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญ
พั นธุ์ อย่างรวดเร็ วและการลดลงอย่ างต่ อเนื่ อง ของระดั บการตายของประชากร ทํ าให้ จํา นวนและสัด ส่ ว น
ประชากรสู ง อายุ ข องไทยเพิ่ ม ขึ้ น อย่า งรวดเร็ว จากข้อมูลประชากรของประเทศไทยปี 2559 ประชากรไทยมี
จํานวน 65.9 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุมากถึง 9.9 ล้านคน (ร้อยละ 15.07) คาดว่าในปี 2573 จะมีจํานวนผู้สูงอายุ
17.6 ล้านคน (ร้อยละ 26.3) และปี 2583 จะมีจํานวนถึง 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) จากตัวเลขคาดการสถิติ
ดังกล่าวข้างต้น เป็นโจทย์ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จะได้ร่วมกันดําเนินงานเพื่อคุ้มครอง ส่งเสริม และ
สนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุในประเทศไทยอย่างเร่งด่วน (ดวงพร เพชรคง, 2561)
เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ที่มีผลสืบเนื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยี ตลอดจนวิทยาการสมัยใหม่ ส่งผลให้ป ระชากรไทยมีอัต ราการเจริญ พัน ธุ์ล ดลง และ
ประชากรมีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประชากรโดยตรงทั้งในส่วนของคุณภาพชี วิต
ผู้สูงอายุและประชากรวัยแรงงานที่ต้องแบกรับภาระการเลี้ยงดูผู้สูงอายุที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 จะเป็น
ปีแรกที่กลุ่มผู้สูงอายุจะมากกว่าวัยเด็กจํานวนหลายแสนคน และประชากรกลุ่มสูงอายุจะเพิ่มอย่างต่อเนื่องจนถึง
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ปี 2564 ที่จะเข้าถึงสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ การที่ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานลดลง จะเกิดการสร้างภาระพึ่งพิงต่อวัยแรงงานและภาครัฐที่ต้องเข้าไปดูแลจัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุมาก
ขึ้น ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศและการลดลงของแรงงานจะกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงเป็น
เรื่องสําคัญที่รัฐบาลต้องมีการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพควบคู่กับการพัฒนา
ประเทศในด้านอื่น (ชัยภัทร เกษมณี, 2552)
เนื่องจากจํานวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
การแพทย์และระบบสาธารณสุขที่มีความทันสมัย การตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสําคัญใน
การส่งผลให้ภาครัฐกําหนดมาตรการเตรียมการรองรับการดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้น โดยกําหนดยุทธศาสตร์ “การเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ” ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลัก
ของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) เพื่อกําหนดทิศทางนโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการ
ต่างๆ ที่ใช้ดําเนินการด้านผู้สูงอายุให้ชัดเจน (วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ, 2553) ซึ่งสะท้อนให้เห็น ว่า
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับระบบการดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ
เช่น การให้บริการด้านสุขภาพ การจัดสวัสดิการทางสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี โดยที่สิ่งเหล่านี้จะต้องมี
การได้รับรู้ถึงข้อมูลที่จําเป็นต่อการวางแผนและดําเนินการบนฐานของการลงทุนและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า
ในขณะที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองมหานครขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนเชิงโครงสร้างทางกายภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้มีข้อมูลหลายประการที่บ่งชี้ว่ากรุง เทพมหานครอยู่ ในภาวะของการขาด
ความสมดุล หรือความพอดี การพัฒนาที่ก ระจุ กตัว และก้าวล้ํ ากว่ าพื้นที่อื่นของประเทศทั้งในด้ านความเป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ความเป็นศูนย์กลางในด้านการศึกษา การคมนาคม
และเทคโนโลยี เป็นแรงดึงดูดที่สําคัญให้มีการเคลื่อนย้ายของประชากรเพื่อแสวงหาโอกาสในทางการศึ ก ษา
หรือโอกาสในทางเศรษฐกิจ การดําเนินชีวิตและสภาพสิ่งแวดล้อมในมหานครขนาดยักษ์จึงมีการแข่งขันกันสูง
ก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ําในทางเศรษฐกิจและสังคม ในขณะที่สถาบันที่เคยเป็นที่พึ่งหลักของบุคคล ได้แก่
ครอบครั วและชุมชนกลั บขาดความเข้ม แข็ง สภาวะบีบคั้นเหล่านี้ อาจจะส่ งผลกระทบต่ อคุณ ภาพชี วิต ของ
ประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยสูงอายุซึ่งจะเป็นวัยเสี่ยงและวัยเปราะบาง ทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อรองรับกับประเด็นท้าทายจากสังคมสูงวัยนั้น ในระดับประเทศรัฐบาลได้มีการเตรียมการทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยการกําหนดยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยไว้ ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2545-2564) ในส่ วนของกรุง เทพมหานครนั้ น ก็ ได้มี ก ารตระหนั ก และให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ประเด็น เกี่ ย วกั บ
ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นลําดับ ดังจะเห็นได้จากนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 25562559 ที่มุ่งให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยและมหานครแห่งความสุข โดยคํานึงถึงประชากร
สูงอายุเป็น การเฉพาะด้วย ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยจากภัยพิบัติของประชากรกลุ่มเสี่ยงในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งรวมถึงผู้สูงอายุ ด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการจัดการภัยพิบัติอย่างเร่งด่วน การเพิ่มคุณภาพชีวิตของ ประชากร
สูงอายุด้วยการกําหนดนโยบายการดูแลผู้สูงอายุครบวงจรและขยายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุในหลากหลายรูปแบบ เช่น การพัฒนาศักยภาพในการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การ
เพิ่มจํานวนการเยี่ยมบ้านและการบริการที่บ้าน การเปิดให้บริการของศูนย์บริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ การ
เพิ่มบริการคลินิกกายภาพบําบัดหรือกายภาพ บําบัดชุมชน การพัฒนาชุมชนต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
การพัฒนาศักยภาพ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และการขยายการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) เป็นต้น (วิทยาลัยประชากรศาสตร์, 2557)
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ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรบริหารได้ให้ความสนใจและพยายามที่จะรับมือกับการก้าวเข้า
สู่สังคมสูงวัย นโยบายที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนเริ่มจากการประกาศปฏิญญา ในปี พ.ศ. 2550 ต่อมาในช่วงปี
พ.ศ. 2553-2555 ได้มีการกําหนดให้มีโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณ ภาพชี วิตของประชากรสู งอายุ ใ นพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร และให้สอดคล้องกับทิศทางการดําเนินงานของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ซึ่งเป็นแผน
ระยะยาว และรวมกรุงเทพมหานครเข้าไว้ในฐานะหน่วยงานหลักด้านผู้สูงอายุหน่วยงานหนึ่งด้วย ดังนั้น เพื่อให้
สอดรับกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะยาว ตลอดจนเชื่อมโยง
กับแผนระดับชาติ คือ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-256) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 กองสร้างเสริม
สุขภาพ สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร จึงได้ร่วมกับสํานักอื่นๆที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2557-2560) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักให้เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบในการบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และนําไปสู่สัมฤทธิผลใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร(วิทยาลัยประชากรศาสตร์, 2557).
ผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจํานวนที่เพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งจํานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นนี้สะท้อน
ให้เห็นว่ามีจํานวนที่สูง ขึ้นมาทุกปี อันอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายให้กับภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมรับมือกับการเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บของผู้สูงอายุ การจ่ายสวัสดิการในการครองชีพ
ของผู้สูงอายุ การแบกรับภาระของบุตรหลานซึ่งเป็นวัยทํางานที่มีต่อผู้สูงอายุในสัดส่วนที่ไม่สมดุล การถูกทอดทิ้ง
และถูกละเลยจากบุตรหลาน การถูกกระทํารุนแรงทางจิตใจจากบุตรหลานหรือคนในครอบครัวโดยคําพูดและ
การไม่ให้ เกีย รติ (สํานักส่งเสริมและพิทั กษ์ผู้สูง อายุ,2553) นอกจากนี้รูปแบบของครอบครั วในสั งคมไทยได้
เปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยาย ซึ่งมีปู่ ย่า ตา ยาย บุตร หลานอยู่ร่วมกันไปเป็นครอบครัวเดี่ยว ซึ่งประกอบ
ด้วยสามี ภรรยา และบุตรเท่านั้น กล่าวคือ มีสมาชิกในครอบครัวอยู่กันไม่เกินสองรุ่น ซึ่งไม่เอื้อต่อการดําเนินชีวิต
ของ ผู้สูงอายุที่เคยมีบุตรหลานคอยดูแล หรือคอยดูแลบุตรหลานให้ ปรากฏการณ์ดังกล่าวทําให้ผู้สูงอายุ ไม่
สามารถแสดงบทบาทต่างๆ ได้ เกิดความรู้สึกว่าตนเองขาดคุณค่า ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง ทําให้เกิดเป็น
ปัญหาต่อเนื่องกับกลุ่มผู้สูงอายุในสังคมไทย หากมีการเตรียมรับมือกับปัญหาเหล่านี้ไว้ล่วงหน้า จะช่วยให้รัฐไม่
ต้องทุ่มงบประมาณจํานวนมหาศาลกับการฟื้นฟู ดูแล รักษา ผู้สูงอายุ
จึงเป็นเรื่องสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครโดย
กรุงเทพมหานครต้องร่วมมือกับรัฐบาลในการดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่
เหมาะสมในกรุงเทพมหานครในลักษณะเชิงรุกและนําไปสู่ การปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อเน้นการพัฒนาผู้สูงอายุ
มากกว่า การสงเคราะห์ ไม่ ว่าจะเป็ นการดู แ ลตนเองอย่ างมีค วามรู้แ ละทั ก ษะที่ดี พอ การดู แ ลรัก ษาสุข ภาพ
ตลอดจนการสร้างระบบการดูแล ที่ทําให้ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางของ
ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ของประเทศ และมีกลุ่มประชากรผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและมีคุณค่าของสังคม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งจําเป็นและเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งรีบในการดําเนินการ ให้มีความ
เหมาะสมกับผู้สูงอายุซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่สําคัญอย่างยิ่งของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ และเป็นทุน
ทางสังคมที่มีคุณค่ามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยที่นับถือผู้สูงอายุในฐานะผู้มีประสบการณ์ผ่านเหตุการณ์
ต่ า งๆ มาก่ อ นมากมาย และผู้ เป็ น สั่ ง สมภู มิ ปั ญ ญาของท้ องถิ่ น ในด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ สื บ ทอดถึ ง บุ ค คลรุ่ น หลั ง
นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของลูกหลานที่คอยให้ความอบอุ่น คําแนะนําสั่งสอนแก่บุคคล
รุ่นหลังในครอบครัวอีกด้วย
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อรองรับ สัง คม
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครเพื่อให้การ
วิจัยดําเนินไปอย่างมีระเบียบการวิจัย ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาแบบผสานวิธี คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ผสานด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research)
เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview)
ทํา การสัม ภาษณ์เชิง ลึก (In-depth Interview) กลุ่ ม ผู้ให้ ข้อมู ลสํ าคั ญ (Key Informants) จํ านวน 20 คน ที่
ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารที่ใกล้ชิดกับการบริหารและนโยบายผู้สูงอายุ
ในภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนนักวิชาการ ตัวแทนผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้
เป็นอย่างดีโดยการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
2. การวิ จั ยเชิ งปริม าณ (Quantitative Research) โดยการวิ จัย เชิ งสํา รวจ (Survey Research) ใช้
แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้ดําเนินการด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 :รายชื่อเขตในกรุงเทพมหานครเรียงตามความหนาแน่นของประชากร
รายชื่อเขตในกรุงเทพมหานครเรียงตามความหนาแน่นของประชากร
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ ศ. 2558, สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร)
ลําดับ รายชื่อเขต
1
2
3
4

เขตสายไหม
เขตบางแค
เขตบางเขน
เขตบางขุนเทียน

จํานวน
ประชากร/คน
197,715
192,281
190,483
176,724

ค ว า ม ห น า แ น่ น / จํ า นวนผู้ สู ง อายุ /
พื้นที่ (คน: ตรม.)
คน
4,432
4,325
4,522
14,64

25,220
30,209
24,733
18,799

ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ คัดเลือกเขตที่มีจํานวนความหนาแน่นของ
ประชากรสูงสุดอยู่ใน 4 ลําดับแรก (ข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม พ ศ.2558,สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล) ได้แก่
(1) เขตสายไหม (2) เขตบางแค (3) เขตบางเขน และ (4) เขตบางขุนเทียน
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และกําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบโควตาให้เขตละ 100 ตัวอย่างรวมกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง
ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบบังเอิญคือเจอใครก็เลือกจนครบตามจํานวนที่ต้องการทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเก็บ
ข้อมูลทําให้ การวิจัยดําเนินการได้ โดยไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการเก็ บรวบรวมข้ อมูล และสถิ ติที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test Independents)การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-way ANOVA)

สรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร”
สรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ตารางที่ 2 : แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
( n = 222)
S.D
ระดับ
อันดับ
ภาพรวมระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
X
โดยจําแนกตามรายด้าน
ด้านร่างกาย
2.53
.274
ต่ํา
7
ด้านจิตใจ
2.59
.289
ต่ํา
6
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
3.50
.509
สูง
3
ด้านความตระหนักในคุณค่าแห่งตน
3.90
.208
สูง
1
ด้านความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว
3.61
.364
สูง
2
ด้านการรักษาพยาบาล
3.27
.386
ปานกลาง
5
ด้านสวัสดิการสังคม
3.39
.343
ปานกลาง
4
ภาพรวม
3.26
.246
ปานกลาง
จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยจําแนกตามรายด้าน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 (S.D = .246) แสดงให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถเรียงตามลําดับได้ดังนี้ ด้านความตระหนักในคุณค่าแห่งตน อยู่ใน
ระดั บสู ง โดยมีค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 3.90 (S.D = .208) รองลงมาคื อ ด้ านความสัม พัน ธ์ กั บสมาชิ กในครอบครั ว
ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 3.61 (S.D = .364) ด้ านความสั ม พั นธ์ท างสั งคม ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 3.50 (S.D = .509) ด้า น
สวัสดิการสังคม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 (S.D = .435) ด้านการรักษาพยาบาล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 (S.D = .386)
ด้านจิตใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.59 (S.D = .289) ด้านร่างกาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53 (S.D = .274) ตามลําดับ
2. ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
กรุงเทพมหานครได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนการดูแลผู้สูงอายุโดยมอบให้ สํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร ดูแลและจัดทําหลักสูตรอบรมกิจกรรมต่างๆให้แก่ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ และศูนย์สร้าง
สุขทุกวัย ที่มีอยู่ตามทุกเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร โดยการดําเนินตามแผนผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับนโยบาย
ผู้สูงอายุในระดับประเทศของรั ฐบาลซึ่งมี หน่ วยงานที่ ร่วมกันดูแลรับผิดชอบหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวง
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พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข มีกรมอนามัย สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น
แนวทางการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
รัฐบาลต้องให้ความสําคัญของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุให้
มีคุณภาพ โดย
- การวางระบบหรื อ รู ป แบบการเตรี ย มความพร้ อ มให้ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมในทุ ก ด้ า น ตั้ ง แต่ ก ารสร้ า ง
หลักประกันด้านรายได้ สร้างการออม ในช่วงวัยทํางานให้เพียงพอสําหรับการดํารงชีพในวัยเกษียณหรือวัย
สูงอายุ
- ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักวางแผนชีวิตภายหลังเกษียณอย่างเป็นระบบ จะได้ไม่เป็นภาระสังคมตอนแก่
คือ การสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัย การเตรียมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและวางแผน
ชีวิตอย่างมีคุณค่าบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง โดยมีครอบครัวเกื้อหนุน ชุมชนช่วยเหลือ สังคมรัฐเกื้อกูล
- รัฐบาลมีการเตรียมมาตรการรองรับผู้สูงอายุโดยยึดหลักคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 5 ด้าน คือ(1) สุขภาพ
กาย-จิต (2) ครอบครัวมีสุข (3) สังคมเอื้ออาทร (4) สิ่งแวดล้อมเหมาะสมปลอดภัย (5) หลักประกันมั่นคง
- รัฐบาลกําลังจัดทํายุทธศาสตร์เรื่องผู้สูงอายุฉบับที่ 3 โดยกําหนดใน 10 เรื่อง คือ
1. กําหนดผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ
2. การทํางานและการสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ
3. การปรับสภาพแวดล้อมชุมชนเมืองให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
4. มีฐานข้อมูลที่ดีที่ผู้สูงอายุเข้าถึงได้ง่าย
5. ระบบคุ้มครองสวัสดิการของผู้สูงอายุ
6. ระบบการดูแลในระยะยาว
7. แนวทางในการปรับเปลี่ยนกฎหมาย
8. นวัตกรรมรองรับผู้สูงอายุ
9. ประชาวิจารณ์ปรับนิยามคําว่าผู้สูงอายุ และธนาคารเวลา
10. การปรับทัศนคติเตรียมพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

อภิปรายผล
1) การพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ผู้ สูง อายุเพื่ อรองรั บสั งคมผู้สู งอายุ ในกรุง เทพมหานคร ด้ านร่ างกาย ผล
การศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีปัญหาสุขภาพในด้านต่างๆ มีการพัฒนาโดยให้ความรู้
ผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพ มีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในพื้นที่แต่ละเขต ช่วยนําพาผู้สูงอายุไปหาหมอตาม
นัด ช่วยดูแลการทานยาให้ถูกต้อง ช่วยดูวันนัดของหมอ มีการสร้าง แอพพลิเคชั่น “ชราเฮโย” เป็นหนึ่งในนวัต
กรรรมที่สร้างช่องทางเพื่อกระตุ้นความตระหนักของการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงอายุตั้งแต่เนิ่นๆในทุกวัย
ทําหน้าที่เปรียบเสมือนพี่เลี้ยงในการช่วยเหลือให้คําแนะนําในการเสริมพฤติกรรมการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านร่างกาย อยู่ในระดับต่ํา
เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพตนเอง เพราะขาดความรู้ในด้านการดูแลตนเอง
ในขณะที่โรคที่เกิดกับผู้สูงอายุมีอยู่มากมายซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์และวัยที่เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับ
ทฤษฎีเกี่ยวกับความชราด้านชีววิทยาที่อธิบายถึงสาเหตุของความชราของร่างกายตามทฤษฎีย่อย คือ ทฤษฎี
ทําลายตนเอง (autoimmunity theory) เชื่อว่า ความชราเกิดจากร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันปกติน้อยลง พร้อมกับ
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มีการสร้างภูมิคุ้มกันชนิดทําลายตัวเองมากขึ้นร่างกายจึงต่อสู้กับเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมได้ไม่ดี ทําให้เกิด
ความเจ็บป่วยง่ายและเมื่อเกิดแล้วก็มักจะรุนแรง และเป็นอันตรายต่อชีวิต
2) การพัฒนาคุณภาพชี วิตผู้สูงอายุ เพื่ อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ในกรุง เทพมหานคร ด้านจิตใจ ผลการ
ศึกษาพบว่า ปัญหาผู้สูงอายุด้านจิตใจที่รุนแรงคือ การพูดไม่ดี การทะเลาะกับ บุตรหลาน ทําให้เสียใจ น้อยใจ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านจิตใจให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุออกมามีเพื่อน ไม่เหงา ไม่เฉา ร้องรํา
ทําเพลงไปเรื่อย ผลัดกันเป็นวิทยากร เพราะว่าโรคเหงา โรคเฉา เป็นโรคที่กําลังระบาดในหมู่คนแก่ที่อยู่บ้านตาม
ลําพัง ทําให้เป็นโรคซึมเศร้า แล้วมีกลุ่มหนึ่งที่ฆ่าตัวตาย สอดคล้องกับการศึกษาของวิไลวรรณ ทองเจริญ (2545)
พบว่า การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ (Psychological Changes) ของผู้สูงอายุมักจะมีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ
ไปตามความคิดเห็นของตน ซึ่งอาจเกิดจากการรับรู้ในเรื่องของอายุและการยอมรับของสังคม ซึ่งผู้สูงอายุมักรู้สึก
ว่าตนไม่เป็นที่ต้องการของผู้ที่อ่อนวัยกว่า จึงมักมีบุคลิกภาพใจน้อย อ่อนไหวง่าย รู้สึกไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัย ช่าง
บ่น โกรธง่าย คิดถึงแต่ตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ค วามจํา ผู้สูงอายุจะมีการเรียนรู้ช้าลง มีความ
ลําบากในเรื่องความจําระยะสั้น แต่การเรียกกลับซึ่งเป็นความจําระยะยาวยังคงสูงอยู่ ในด้านความคิด ริ เริ่ม
สร้างสรรค์ผู้สูงอายุยังมีอยู่มาก
3) สรุปผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อรองรั บสังคมผู้สูงอายุ ในกรุง เทพมหานคร ด้านความ
สัมพันธ์ทางสังคม ผลการศึกษาพบว่า รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการดําเนินงานจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ใน
พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งกระทรวงแรงงานกําลังผลักดันแก้ไขกฎหมายการจ้า งงาน
ผู้สูงอายุให้เป็นการจ้างงานแบบรายชั่วโมงเพื่อให้เหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างโอกาสและขยายการจ้าง
งานแรงงานสูงวัยในสถานประกอบการ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2557-2560) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านระบบคุ้มครองทาง
สังคมสําหรับผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบการคุ้มครองในทุกมิติให้แก่ผู้สูงอายุทั้งที่ยังพึ่งตนเองได้และอยู่
ในภาวะพึ่งพา ได้กําหนดมาตรการด้านหลักประกันด้านสุขภาพโดย (1) พัฒนาและส่งเสริมระบบประกันสุขภาพ
ที่มีคุณภาพเพื่อผู้สูงอายุทุกคน (2) ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสุขภาพและการตรวจสุขภาพประจําปีอย่าง
ทั่วถึง (3) ให้วัคซีนที่จําเป็นตามมาตรฐานการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และ (4) จัดหาอุปกรณ์ช่วย
ในการดํารงชีวิตประจําวันที่จําเป็นให้แก่ผู้สูงอายุ
4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านความตระหนักใน
คุ ณค่ าแห่ ง ตน ผลการศึ ก ษาพบว่ า ความต้ องการของผู้สู ง อายุ คื อ เวลาเจ็ บป่ วยต้ องการการดูแ ล มี รายได้
เพียงพอในการดํารงชีวิตตลอดอายุขัย มีที่อยู่อาศัย และมีสังคมดูแล การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดย การส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีอาชีพเป็นของตัวเอง หรือรวมกลุ่มกันในชุมชนเพื่อประกอบอาชีพแล้วมีรายได้มาเลี้ยงตัวเอง ใช้ชุมชน
เป็นตัวขับเคลื่อน ก่อตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุที่มีความเข้มแข็ง มีการทํากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบต่างๆ สอดคล้อง
กับความหมายคุณภาพชีวิตดังที่ ศิริ ฮามสุโพธิ์ (2543) ได้ให้ไว้ว่า “คุณภาพชีวิต” หมายถึง ชีวิตของบุคคลที่
สามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเหมาะสม ไม่เป็นภาระและไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคมเป็นชี วิต ที่
สมบู รณ์ทั้ งร่า งกาย จิ ตใจและสามารถดํ ารงชี วิตที่ ชอบธรรมสอดคล้ องกั บสภาพแวดล้ อมและค่า นิย มสังคม
ตลอดจนหาสิ่งที่ตนปรารถนาให้ได้มาอย่างถูกต้องภายใต้เครื่องมือและทรัพยากรที่มีอยู่ และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมคิด แทวกระโทก (2560) เรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้น ที่องค์ ก าร
บริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอจั ก ราช จังหวัดนครราชสีมา” ผลการศึกษาพบว่า ด้านความรู้สึกมีคุณ ค่ าใน
ตนเอง โดยองค์การบริหารส่วนตําบล ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุในครอบครัวอย่างจริงจัง สม่ําเสมอ
5) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านความสัมพันธ์กับ
สมาชิ ก ในครอบครั ว ผลการศึ ก ษาพบว่ า มี ก ารสร้ า งโอกาสและขยายการจ้ า งงานแรงงานสู ง วั ย ใน สถาน
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ประกอบการ เพราะผู้สูงวัยถือเป็นผู้มีประสบการณ์และมีศักยภาพในการทํางานที่เป็นกําลังสําคัญของสถาน
ประกอบการและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้องกับการศึกษาของ Watson (1985) ได้แบ่ง
ความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 2 ระดับ คือ (1) ความต้องการขั้นต่ํา และ (2) ความต้องการขั้นสูง ประกอบ
ด้วย ความต้องการด้านจิตสังคม ได้แก่ ความต้องการได้รับ ความรัก ความเอาใจใส่ และความต้องการทางด้าน
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ได้แก่ ความต้องการที่จะบรรลุความสําเร็จ ความสมหวังในชีวิต และได้รับการยอมรับ
และยังสอดคล้องกับศรีทับทิม (รัตนโกศล) พานิชพันธ์ (2534) ได้แบ่งความต้องการของผู้สูงอายุออกเป็นด้าน
ความต้องการ การสนับสนุนจากครอบครัว (Family Support) ผู้สูงอายุเมื่อถูกปล่อยให้อยู่โดดเดี่ยว หรือแยกตัว
อยู่คนเดียว ขาดความมั่นคงทางอารมณ์และทางจิตใจ รวมทั้งทางเศรษฐกิจ จึงต้องหันไปพึ่ง การช่วยเหลือจาก
บุค คลหรื อ องค์ ก ารสั ง คมสงเคราะห์ ภายนอกครอบครั ว ดัง นั้ น ผู้ สู งอายุ จึง มี ความต้ องการสนั บ สนุ น จาก
ครอบครัวดั้งเดิมของตนควบคู่ไปกับการช่วยเหลือจากภายนอกครอบครัว
6) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านการรักษาพยาบาล
ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง โดยผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีสุขภาพ
ร่างกายดี เมื่อเจ็บป่วยก็จะได้ รับการบริ การรั กษาพยาบาลแบบให้ เปล่าจากรั ฐตามวัตถุประสงค์ของกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Eliopoulos (1995) ที่ เ สนอว่ า ปั จ จั ย ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้
กระบวนการชราเกิดได้เร็วขึ้น ได้แก่ ภาวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสม, การสัมผัสแสง Ultraviolet นานๆ มลพิษ
ต่าง ๆ ภาวะเครียด และ การตอบสนองต่อความเครียด, โรค และ micro organism ต่างๆ ทฤษฎีอวัยวะ(Organ
Theory) ประกอบด้วย ทฤษฎีความเสื่อมโทรม (Wear and Tear Theory) ความแก่เป็นกระบวนการ เกิดขึ้น
เองเมื่ออวัยวะมีการใช้งานมากย่อมเสื่อมได้ง่ายและเร็วขึ้น เมื่ออายุมากขึ้น ข้อจํากัดของ ทฤษฎีนี้คืออวัยวะส่วน
ใดของร่างกายที่ไม่ค่อยได้ทํางาน จะเสื่อมสภาพไปก่อน
7) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ด้านสวัสดิการสังคม
ผลการศึกษาพบว่า รัฐบาลกําหนด 4 มาตรการเพื่อรองรับ ได้แก่ (1) การจ้างงานผู้สูงอายุ โดยลดภาษี ให้ กับ
ภาคเอกชนในการจ้างงานผู้สูงอายุ (2) สร้างที่พักให้แก่ผู้สูงอายุ โดยใช้ที่ราชพัสดุทําบ้านประชารัฐ อีกทั้งห้างร้าน
ใดที่ต้องการสร้างบ้านผู้สูงอายุจะได้รับสิทธิพิเศษ (3) ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60-80 ปี ที่มีที่ดินให้นํามาจํานองกับ
ธนาคารได้ วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งธนาคารจะจ่ายเงินเป็นรายเดือนให้ทุกเดือน เมื่อเสียชีวิตที่ดินดังกล่าว
จะตกเป็นของธนาคาร หรือลูกหลานสามารถนํามาไถ่คืนได้ ในอัตราดอกเบี้ย พิ เศษ และ (4) กําหนดกองทุ น
บําเหน็ จบํ านาญแห่ งชาติ (กบช.) เป็นกองทุน ที่ ทุก ภาคบั งคั บส่ งเสริม ให้ คนทํางานได้ ออมเงิน ไว้ ใช้ ภ ายหลั ง
เกษียณอายุ นอกจากนี้ยังมีการขยายการจ้างงานของผู้สูงอายุ การเพิ่มสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุที่ยากลําบากการ
เพิ่มงบประจําปีในการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง การจ้างงานผู้สูงอายุพร้อมลดหย่อนภาษีให้แก่
สถานประกอบการ การสร้างที่พักอาศัยพร้อมสินเชื่อที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ สอดคล้องกับความหมายของ
“สวัสดิการสังคม” ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2548) ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง
ระบบการจัดบริการสังคม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาสังคม รวมทั้งการส่งเสริมความมั่นคงทาง
สังคม เพื่อให้ประชาชนสามารถดํารงชีวิตในสังคมได้ระดับมาตรฐาน โดยบริการดังกล่าวจะต้องตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐานของประชาชน จังหวัดปทุมธานี”
8) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ในกรุง เทพมหานคร ด้านปัญหาในการ
ดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาผู้สูงอายุคือ มีรายได้ไม่เพียงพอ ไม่มีการออม ปัญหาผู้สูงอายุ
ขาดผู้ดูแล ปัญหาผู้สูงอายุถูกหลอก ปัญหาคนไทยเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพไม่ถึงร้อยละ 30
ซึ่งน้อยมาก ปัญหาโรคทางระบบประสาทเพิ่มขึ้น เช่น โรคสมองเสื่อม ความจําไม่ดี ปัญหาถูกหลอกลวงจากการ
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โฆษณาสินค้าสุขภาพต่างๆ ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ปัญหา การเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ปัญหาการขาดรายได้ ปัญหาไม่ที่อยู่อาศัย ปัญหาทาง ด้านสุขภาพ ความเจ็บป่วยทางร่างกาย ด้านจิตใจ ปัญหา
เรื่องเงิน ปัญหาถูกทอดทิ้ง สอดคล้องกับการศึกษาของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2550)
ได้ทําการศึกษาสภาพปัญหาของผู้สูงอายุไทย พบว่า (1) มีปัญหาด้านร่างกาย ได้แก่ การเสื่อมถอยของสุขภาพ
เช่น โรคของผู้สูงอายุ อวัยวะภายในเสื่อมถอย เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคความดัน โรคเกาต์ โรค
ข้อเสื่อม โรคเอ็นเสื่อม และโรคอ่อนเพลีย เป็นต้น และ (2) มีปัญหาด้านจิตใจ ซึ่งมีความรุนแรงมากกว่าทางด้าน
ร่างกาย ได้แก่ ปัญหาที่มารุมเร้าจิตใจ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพสูง ปัญหาเยาวชนที่เป็นอนาคตของ
ลูกหลาน เป็นผลให้ผู้สูงอายุมี ความวิตกกังวล เครียด ส่งผลให้เกิดโรค แก่ร่างกาย เช่น โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคไขมันอุดตัน เป็นต้น นอกจากนี้ยัง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทําการวิจัยในระดับภูมิภาค แล้วนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาหรือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในแต่ละภูมิภาคให้ดีขึ้น
2. ควรทําการวิจัยสํารวจปัญ หาและความต้องการของผู้สูงอายุ ในด้านต่างๆ เพื่อนําไปวางแผนและ
กําหนดโยบายให้ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
3. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของประเทศไทยกับประเทศในแถบ
สแกนดิเนวียที่มีระบบสวัสดิการสังคมที่ดี
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