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ความรูความเขาใจ ทัศนคติ และความสามารถในการดูแลผูสูงอายุ

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และความพึงพอใจของผูสูงอายุ 

ในตําบลนาเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูความเขาใจ ทัศนคติ ตลอดจนความสามารถในการ

ดแูลผูสงูอายขุองอาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบาน และความพงึพอใจของผูสงูอายตุอการดแูลทีไ่ดรบั

การดูแลจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน กลุมตัวอยางคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

จํานวน 97 คน และผูสูงอายุจํานวน 197 คน ในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

แหงหนึ่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามความรูความเขาใจ  ทัศนคติ  

ความสามารถในการดูแลผูสูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และแบบประเมินความพึง

พอใจของผูสูงอายุ   คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของ KR20 เทากับ 0.894 และของครอนบาคเทากับ 0.874, 

0.889 และ 0.938 ตามลาํดบั วิเคราะหขอมลูดวยสถติเิชิงพรรณนา ผลการศกึษาพบวา อาสาสมคัรสาธารณสขุ

ประจําหมูบานมีความรูความเขาใจในการดูแลผูสูงอายุในระดับมาก (M = 17.15,   SD = 3.692) มีทัศนคติ

อยูในระดับมาก (M  =  4.033 , SD = 0.613) มีความสามารถในการดูแลผูสูงอายุในระดับมาก (M =  3.51 , 

SD = 1.182) ระดับความพึงพอใจตอการดูแลของอาสาสมัครสาธารณสุขของผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว

อยูในระดับปานกลาง (M = 6.47, SD = .1.532) และอยูในระดับมากในผูสูงอายุที่มีโรคประจาํตัว (M = 7.2, 

SD = 1.247)  จากผลการศึกษาดังกลาว โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลควรจัดอบรมการดูแลผูสูงอายุ

แกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเพิ่มเติม โดยเฉพาะดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุที่ไมมี

โรคประจําตัว  เพื่อเสริมสรางการดูแลผูสูงอายุอยางครอบคลุม และเพ่ิมความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการ

ดูแลที่ไดรับจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

คําสําคัญ: ความรูความเขาใจ  ทัศนคติ  ความสามารถ  ผูสูงอายุ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
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Abstract
 This research aimed to study the knowledge, attitude, and ability to care for the elderly of the 

village health volunteers, and the level of satisfaction of the elderly receiving care from village health 

volunteers.  The samples consisted of 97 village health volunteers and 197 elderly people receiving health 

care services from the health promoting hospital in Nakhon Si Thammarat. Data were collected using 

questionnaires to assess the level of knowledge, attitude, and ability to care for the elderly of the village 

health volunteers and the satisfaction of the elderly scale. Kuder-Richardson (KR20) was at 0.894, and 

the Cronbach alpha coeffi cients were at 0.874, 0.889, and 0.938 respectively.  Data were analyzed by 

descriptive statistics. The study found that the village health volunteers had knowledge of caring for the 

elderly at a high level (M = 17.155, SD = 3.692), attitude at a high level (M = 4.033, SD = 0.613), and 

the ability to care for the elderly at a high level (M = 3.515, SD = 1.182).  The satisfaction level of the 

elderly without underlying diseases towards care was at a moderate level (M = 6.47, SD = 1.532); whereas 

it was at a high level in the elderly with underlying diseases (M = 7.2, SD = 1.247). This study suggested 

that the health promoting hospital should train the village health volunteers more to care for the elderly 

especially for those without underlying diseases to promote healthy aging in all groups of elderly people 

and to increase the level of satisfaction towards care. 
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บทนํา
 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 

พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2583 ของสาํนกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิตามสัดสวน

ของประชากรในวัยตางๆ จําแนกออกเปนกลุมอายุ                        

3 กลุมใหญๆ คือประชากรวัยเด็ก (อายุนอยกวา 15 

ป) วัยแรงงาน (อายุ 15-59 ป) และวัยสูงอายุ (อายุ 

60 ปขึ้นไป) โดยพบวาในระหวางป พ.ศ.2553 – 

พ.ศ.2583 สัดสวนของประชากรวัยเด็กและวัย

แรงงานมีแนวโนมลดลง ในขณะที่สัดสวนของ

ประชากรสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 

จากรอยละ 13.2 ใน พ.ศ.2553 เปนรอยละ 32.1 จาก

การสํารวจขอมูลเก่ียวกับภาวะเจ็บปวยเร้ือรังของ

ผูสูงอายุจากสํานักงานสถิติแหงชาติป พ.ศ.2554 

พบวา ผู สูงอายุไทยในกลุมที่ไมมีโรคเร้ือรังเลย 

มีเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรผู สูงอายุ  สวน

ประชากรอีกครึ่งหนึ่งพบเปนโรคตางๆ อันดับแรก

คอื โรคความดันโลหิตสงู ไขมันในเลือดสงู รองลงมา

คอื โรคเบาหวาน โรคขอเขา โรคหวัใจ และอัมพฤกษ 

อัมพาต  นอกจากนี้ยังพบวา แบบแผนการอยูอาศัย

ของผูสงูอายใุนครวัเรอืนจากเดิมเปนครอบครัวขยาย 

เปล่ียนมาเปนครอบครัวเด่ียวมากขึ้น อัตราการอยู

กับบุตรหลานลดลง ในขณะที่การอยูลําพัง 2 คน

กับคูสมรสเพ่ิมมากข้ึน และผูสูงอายุที่อยูคนเดียวก็

เพิ่มสูงขึ้นเชนกัน เปนการสงสัญญาณวาศักยภาพ

ของครอบครวัทีโ่อบอุมและเกือ้หนนุผูสงูอายไุทยมี

ความเปราะบางมากข้ึน  เพราะฉะน้ันชมุชนตองเขา

มามีบทบาทดูแล รวมถึงรัฐตองเขามาสรางระบบที่

ชวยดูแลผูสูงอายุไทยดวยเชนกัน (สถาบันวิจัยและ

พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2557)

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

(อสม.)  เปนรูปแบบหนึ่งของการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการดแูลสขุภาพของตนเอง  ครอบครวั 

และชุมชน โดยผานกระบวนการอบรมใหความรู

จากเจาหนาท่ีสาธารณสุข  เพ่ือการปฏิบัติงานดวย

ความเสียสละตอประชาชนในหมูบาน  กระทรวง

สาธารณสุข เริ่มดําเนินงานเกี่ยวกับ อสม. มาตั้งแต

ป พ.ศ.2550 โดยกาํหนดใหมีอาสาสมัครสาธารณสุข

ในงานสาธารณสุขมูลฐานเพียงประเภทเดียวคือ 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ซึ่ง

หมายถึงบุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกจากชาวบานใน

แตละกลุมบาน และไดรับการอบรมตามหลักสูตร

ทีก่ระทรวงสาธารณสุขกาํหนด โดยมีบทบาทหนาท่ี

สาํคัญในฐานะผูนาํการเปล่ียนแปลงดานพฤติกรรม

สุขภาพอนามัย (Change agents) การสื่อขาวสาร

สาธารณสุข การแนะนําเผยแพรความรู การวางแผน

และประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจน

ใหบริการสาธารณสุขดานตางๆ เชน การสงเสริม

สุขภาพ การเฝาระวังและปองกันโรคการชวยเหลือ

และรกัษาพยาบาลขัน้ตนโดยใชยาและเวชภณัฑตาม

ขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด การสงตอ

ผูปวยไปรับบริการ การฟนฟูสภาพและจัดกิจกรรม

พฒันาสุขภาพภาคประชาชนในหมูบาน โดยกําหนด

จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขในหมูบานโดยเฉลี่ย 

1 คน ตอ 8 - 15 หลังคาเรือน และมีจํานวน อสม. 

มากข้ึนตามลําดับ จนครอบคลุมหมูบานในชนบท

และชุมชนเมืองกวา 8 แสนคน  (โกมาตร จึงเสถียร

ทรัพย และคณะ, 2550)

 องคการบริหารสวนตําบลนาเคียน อําเภอ

เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนโยบายหลัก คือ 

การพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนใหทุกคนมี

สุขภาพดี   ชุมชนมีความเขมแข็ง  และประชาชนมี

สวนรวมในการดูแลและจัดการดานสุขภาพ ตําบล

นาเคียนมีประชากรประมาณ  11,564 คน เปน
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ผูสูงอายุประมาณ 1,080 คน ซึ่งผูสูงอายุกลุมนี้เปน

ผูสงูอายทุีม่สีขุภาพด ีและผูสงูอายทุีเ่จบ็ปวยดวยโรค

เรื้อรัง การดูแลสุขภาพผูสูงอายุชุมชน จึงมุงเนนทั้ง

ดานการปองกันดวยการสรางเสริมสุขภาพดี และ

การดูแลเม่ือเจ็บปวย โดยผลักดันใหชุมชนเขามามี

สวนรวมในการดูแลสขุภาพของประชาชนในชุมชน  

ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขเปนตัวแทนของชุมชน

ดานการสรางเสริมและการดูแลสุขภาพ  และเปนผู

ทีม่บีทบาทเปนแกนนาํในการดแูลสขุภาพในชมุชน

อยางตอเนื่อง การสงเสริมความสามารถของอาสา

สมัครสาธารณสุขในการสรางเสริมสุขภาพผูสูง

อายุเพื่อปองกันการเกิดโรคและการดูแลผูสูงอายุที่

เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง จึงเปนสิ่งจําเปน  นอกจากนี้

การมีความรู ความเขาใจ ทัศนคติ การดูแลผูสูงอายุ

ที่ถูกตอง ทั้งในผูสูงอายุที่ไมเจ็บปวยและผูสูงอายุที่

เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง  ถือเปนเร่ืองสําคัญของการ

ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุมีสุขภาพท่ีดี 

(Healthy ageing) ไดรบัการดแูลอยางมปีระสทิธภิาพ 

และมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้  Kim (2012) ศกึษาผลของ

โปรแกรมการสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุของอาสา

สมัครสาธารณสุข พบวาชวยใหความพึงพอใจของ

ผูสูงอายุตอการดูแลเพิ่มมากขึ้น  อยางไรก็ตาม การ

ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท อสม. ในประเทศไทย ทั้ง

ในดานความรู ทัศนคติ และความสามารถในการ

ใหบริการดานสรางเสริมสุขภาพแกผูสูงอายุ และ

ความพึงพอใจของผูสงูอายุตอบริการท่ีไดรบัยงัมอียู

จาํกดั  ผูวจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา ความรูความ

เขาใจ ทัศนคติ ตลอดจนความสามารถในการดูแล

ผูสงูอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

และความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการดูแลที่ไดรับ

การดูแลจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานตอไป

วัตถุประสงคของงานวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาระดับความรู  ความเขาใจ 

ทศันคต ิตลอดจนความสามารถในการดูแลผูสงูอายุ

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

 2.  เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจ

ของผูสูงอายุตอการดูแลท่ีไดรับจากอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน

คําจํากัดความ
 1. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานใน

ตําบลนาเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่มีผูสูงอายุอยูในความดูแลในชวงเดือนมกราคม – 

ธันวาคม พ.ศ.2557

 2.  ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกนึกคิด 

ความเช่ือ  หรือความคิดเห็นของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน ที่มีตองานอาสาสมัคร

สาธารณสุขและการดูแลผูสูงอายุในชุมชน

 3. ความรูความเขาใจ หมายถึง การรับ

รูเกี่ยวกับขอมูลและความเขาในงานอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจาํหมูบาน รวมท้ังขอมลูท่ีเกีย่วของ

กับการดูแลผูสูงอายุ

 4. ความสามารถ หมายถึง ระดับหรือ

ขีดความสามารถท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบานรับรูในการดูแลผูสูงอายุ

 5.  ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 

60 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในตําบลนาเคียน อําเภอเมือง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 6. ความพึงพอใจของผูสูงอายุ หมายถึง 

การรับรูความพึงพอใจตอการดูแลจากอาสาสมัคร

ประจําหมูบาน
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กรอบแนวคิด
 การศึกษาคร้ังน้ีใชกรอบแนวคิดการดูแลผู

สูงอายุสูสุขภาวะที่ดี (Healthy ageing) ของ World 

Health Organization (2002) รวมกับแนวคิดดาน

สาธารณสุขที่สงเสริมบทบาทของทองถิ่นและการ

พัฒนาบทบาท อสม. ใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น  ทั้ง

ในดานความรู ทศันคต ิและความสามารถในการให

บรกิารดานสรางเสริมสขุภาพแกประชาชน  เพือ่เนน

งานรักษาพยาบาลแบบต้ังรับ มาเปนการสงเสริม

ใหมีการสรางสุขภาพเชิงรุกของบุคคล ครอบครัว

และชุมชน (กระทรวงสาธารณสุข, 2552)  ซึ่ง

จะมีผลทําใหระบบบริการสุขภาพในภาพรวมมี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้  และประชาชนมคีวามพงึพอใจ

ตอบริการที่ไดรับมากยิ่งขึ้น  ดังภาพที่ 1

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง

 การเลือกพื้นที่ในการศึกษาคร้ังนี้ เปนการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ผูวิจัยเลือก

พื้นที่ทําการวิจัยในชุมชนท่ีวิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี นครศรีธรรมราช ใหบริการวิชาการ คือ 

ชุมชนนาเคียน ตําบลนาเคียน อําเภอเมือง จังหวัด

นครศรธีรรมราช ลกัษณะเปนชมุชนเมืองและชมุชน

ชนบทเคลาคลึงกนั ประกอบไปดวย 9 หมูบาน สวน

ใหญเปนครอบครัวขยาย มจีาํนวนประชากรทัง้หมด 

11,303 คน มจีาํนวนผูสงูอายุ 1,080 คน เขาถึงบริการ

สาธารณสุขไดสะดวก  ในชุมชนมีโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล 2 แหง คือ โรงพยาบาลสง

เสริมสุขภาพตําบลบานเหมืองหัวทะเล มีหมูบาน

ที่อยูในความดูแล 4 หมูบาน และโรงพยาบาลสง

เสริมสุขภาพตําบลบานทุงโหนด มีหมูบานอยูใน

ความดูแล 5 หมูบาน ผูวิจัยการสุมตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกทําการ

ศึกษาหมูบานในสังกัดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลบานเหมืองหัวทะเล  และใชหมูบานที่สังกัด

โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลบานทุงโหนดเปน

กลุมตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ทัศนคติตอการดูแลผูสูงอายุของ

อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน

ปจจัยสวนบุคคลของ

อาสาสมัครสาธารณสุข

หมูบาน

ระดับความสามารถในการดูแลผูสูงอายุในชุมชน

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการดูแลจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

ความรูความเขาใจตอการดูแล

ผูสูงอายุของอาสาสมัคร

สาธารณสุขหมูบาน
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 กลุมตัวอยางเปนอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบานที่มีผูสูงอายุอยูในความรับผิดชอบ

ทั้งหมด 97 คน และสุมผูสูงอายุที่ไดรับการดูแลจาก

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมูบาน ประกอบดวย

ผูสูงอายุที่สุขภาพดีจํานวน 97 คน และผูสูงอายุที่มี

โรคประจําตวัจาํนวน 97 คน โดยวิธีสุมอยางงาย รวม

เปน 194 คน เพือ่สอบถามความพงึพอใจในการดแูล

ของอาสาสมัครสาธารณสุข

การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล

 กอนเขารวมงานวิจยักลุมตวัอยางไดรบัการ

อธิบายถึงขั้นตอนการวิจัย และงานวิจัยไดรับรอง

การพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษยของ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

เครื่องมอืที่ใชในงานวิจัย

 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยเปนเครื่องมือที่ผู

วิจัยสรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม มี 6 ชุด 

ไดแก

 1. แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

 2.  แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผู

สูงอายุ

 3. แบบสอบถามความรูความเขาใจในการ

ดแูลผูสงูอาย ุมทีัง้หมด 20 ขอ  ตอบถกูให 1 คะแนน  

ตอบผิด  0 คะแนน เอาคะแนนทั้งหมดมารวมกัน

แลวเฉล่ียเปนคะแนนของกลุมตัวอยาง 

 เกณฑการใหคะแนน แบงเปน 3 ระดบั ดงันี้

 ระดับ     คาคะแนน

 นอย     0.00-7.00

 ปานกลาง   7.01-15.00

 มาก     15.01-20.00

 4.  แบบสอบถามทัศนคติในการดูแลผูสูง

อายุ มีทั้งหมด 24 คําตอบมี 5 ระดับ ตั้งแต 1 – 5 เอา

คาคะแนนมารวมกัน แลวเฉลี่ยเปนคาคะแนนของ

กลุม เกณฑการใหคะแนน แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้

 ระดับ     คาคะแนน

 นอยที่สุด    1.00-1.50

 นอย     1.51-2.50

 ปานกลาง   2.51-3.50

 มาก     3.51-4.50

 มากที่สุด    4.51-5.00

 5. แบบสอบถามความสามารถในการดแูล

ผูสูงอายุ มีทั้งหมด 5 ระดับ ใหตอบตามระดับความ

สามารถของตน นําคาคะแนนที่ไดมาเฉลี่ยเปนคา

คะแนนของกลุม เกณฑการใหคะแนน แบงเปน 5 

ระดับ ดังนี้

 ระดับ     คาคะแนน

 นอยที่สุด    1.00-1.50

 นอย     1.51-2.50

 ปานกลาง   2.51-3.50

 มาก     3.51-4.50

 มากที่สุด    4.51-5.00

 6. แบบประเมินความพึงพอใจของผูสูง

อายุตอการดูแลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน โดยการใหคาคะแนนความพึงพอใจตั้งแต 

0-10 นําคะแนนมารวมกันแลวเฉล่ียเปนความ

พงึพอใจของกลุมตวัอยาง  เกณฑการใหคะแนน แบง

เปน 3 ระดับ ดังนี้

 ระดับ     คาคะแนน

 นอย     0.00-3.00

 ปานกลาง   3.01-7.00

 มาก     7.01-10.00
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ

 ผู วิจัยไดนําแบบสอบถามใหผู เชี่ยวชาญ 

จํานวน 3 ทาน ไดแก ผูเชี่ยวชาญสาขาการพยาบาล

อนามัยชุมชน  การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข

ศาสตร รวมกนัตรวจสอบความถูกตองเทีย่งตรงเชิง

เน้ือหาของคําถาม (Content Validity) หลังจากน้ันนาํ

มาปรับปรุงขอคาํถามในดานภาษาและความชัดเจน 

เพื่อความเขาใจไดงายตอการตอบแบบสอบถาม

และการหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยผูวิจัย

ไดนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมที่สังกัด

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบาลบานทุงโหนด 

จํานวน 30 ราย  วิเคราะหหาความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามโดยใชสตูรสัมประสิทธิอ์ลัฟา (Alpha 

Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ผลของการ

ตรวจวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถาม มดีงันี ้   1) แบบสอบถามความรูความ

เขาใจในการดูแลผูสูงอายุมีคา Kuder-Richardson 

(KR20) = 0.894    2) แบบสอบถามทัศนคติในการ

ดูแลผูสูงอายุ มีคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (α) = 0.874   

3) แบบสอบถามความสามารถในการดูแลผูสูงอายุ

มีคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α) = 0.889   และ 4) แบบ

ประเมินความพึงพอใจของผู สูงอายุตอการดูแล

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีคา

สัมประสิทธิ์อัลฟา (α) = 0.938

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

 ผู วิจัยประสานงานกับโรงพยาบาลสง

เสริมสุขภาพตําบลบานเหมืองหัวทะเล เพื่อขอ

ทะเบียนผูสูงอายุ และดําเนินการเก็บขอมูลดวย

ตนเอง ดวยการแจกแบบสอบถามแกอาสาสมัคร

สาธารณสขุประจาํหมูบานทีม่ผีูสงูอายุในความดแูล 

จํานวน 97 คน  และสอบถามความพึงพอใจของผู

สูงอายุที่ไดรับการดูแลจากอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบานทีสุ่มไว จาํนวน 194 คนท่ีโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลบานเหมืองหัวทะเล หลัง

จากนั้นตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ

ขอมูล และลงขอมูลวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

วิธีการวิเคราะหขอมูล (สถิติที่ใช) 

 การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

วเิคราะหขอมลูโดยใชสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive 

Statistic)

ผลการวิจัย
 1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง

  อาสาสมัครสาธารณสุขสวนใหญเปน

เพศหญิง (70.1%) อายุระหวาง 41-50 ป (35.1%) อยู

ในสถานภาพสมรส (58.8%) จบการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษา (51.5%) รายไดเฉลี่ย 10,001-15,000 

บาทตอเดือน (27.8%)  ความเพียงพอของรายได

อยูในชวงพอดี (69.1%) สวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม (42.4%)  ไมมีโรคประจําตัว (52.6%) 

ผานการอบรมในการดูแลผูสูงอายุจํานวน 2 ครั้ง 

(100%) และมีผูสูงอายุในความรับผิดชอบโดยเฉลี่ย 

4.66 คน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1  แสดงขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง (N = 97)

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ

เพศ

ชาย 29 29.9

หญิง 68 70.1

อายุ (ป)

15-30 9 9.3

31-40 21 21.6

41-50 34 35.1

51-60 16 16.5

61-70 17 17.5

ตํ่าสุด 26 ป สูงสุด 68 ป  

สถานภาพสมรส

โสด 14 14.4

คู 57 58.8

หมาย/หยา 26 26.8

ระดับการศึกษา

ไมไดเรียน 4 4.1

ประถมศึกษา 50 51.5

มัธยมศึกษา 23 23.7

อนุปริญญา 11 11.3

ปริญญาตรี 9 9.3

รายไดตอเดือน(บาท)

< 5,000 11 11.3

5,001-10,000 22 22.7

10,001-15,000 27 27.8

15,001-20,000 24 24.7

> 20,000 13 13.4

ตํ่าสุด  4,500 บาท  สูงสุด 27,000 บาท 

ความพอเพียงของรายได

เหลือเก็บ 16 16.5

พอดี 67 69.1

เปนหน้ี 14 14.4
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ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ

อาชีพ

ไมไดทํางาน 8 8.2

เกษตรกร 41 42.4

รับจาง 21 21.6

คาขาย 23 23.7

ขาราชการบํานาญ 4 4.1

สุขภาพ

ไมมีโรคประจําตัว 51 52.6

มีโรคประจําตัว 46 47.4

จํานวนปในการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

1-5 5 5.2

6-10 63 64.9

11-15 29 29.9

ระดับความรู ความเขาใจในการดูแลผูสูงอายุ จํานวน รอยละ

มาก 70 72.1

ปานกลาง 27 27.9

M = 17.155,   SD = 3.692

 2.  ความรูความเขาใจในการดูแลผูสูงอายุ

  จากการศึกษาพบว า  อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานมีความรูความเขาใจใน

การดูแลผูสูงอายุอยูในระดับมาก 72.1 % และระดับ

ปานกลาง 27.9 %  คะแนนรวมนอยสุดได 8 คะแนน 

มีจํานวน 2 คน (2.1%) มากสุด 20 คะแนน ได 46 

คน (47.4%) คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (M  = 

17.155,   SD = 3.692) ดังตารางท่ี 2

ตารางที่ 2  แสดงระดับความรู ความเขาใจในการดูแลผูสูงอายุ  (N = 97)

 3. ทัศนคติในการดูแลผูสูงอายุ

  ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติในการดูแลผู

สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

อยูในระดับมาก (54.6%) มากท่ีสุด (29.9%) และ 

ปานกลาง (15.5%) ตามลําดบั คาเฉลีย่โดยรวมอยูใน

ระดับมาก (M = 4.033, SD = 0.613) ดังตารางท่ี 3
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ระดับทัศนคติในการดูแลผูสูงอายุ จํานวน รอยละ

มากที่สุด 29 29.9

มาก 53 54.6

ปานกลาง 15 15.5

M =  4.033, SD = 0.613

ระดับความสามารถในการดูแลผูสูงอายุ จํานวน รอยละ

มากที่สุด 24 24.7

มาก 29 29.9

ปานกลาง 21 21.6

นอย 19 19.6

นอยที่สุด 4 4.1

M =  3.515, SD = 1.182

ระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุ M SD แปลผล

ผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว 6.47 1.532 ปานกลาง

ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว 7.20 1.247 มาก

ตารางที่ 3  แสดงระดับทัศนคติในการดูแลผูสูงอายุ  (N = 97)

ตารางที่ 4  แสดงระดับความสามารถในการดูแลผูสูงอายุ   (N = 97)

ตารางที่ 5  แสดงระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุตอการดูแลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

 4.  ความสามารถในการดูแลผูสูงอายุ

  ผลการวิจัยพบวา ระดับความสามารถ

ในการดูแลผูสูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบานอยูในระดับมาก (29.9%) มากท่ีสุด 

(24.7%) และปานกลาง (21.6%) ตามลําดับ คาเฉลี่ย

โดยรวมอยูในระดับมาก (M = 3.515, SD = 1.182) 

ดังตารางท่ี 4

 5.  ความพึงพอใจผูสูงอายุ 

  ผูสูงอายุสวนใหญเปนเพศหญิง (อายุ

ระหวาง 71-80 ป สวนใหญอยูในสถานภาพหมาย 

จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา รายได 5,001-

10,000 บาทตอเดือน ความเพียงพอของรายไดอยูใน

ชวงพอดี สวนใหญไมไดประกอบอาชีพ ระดับความ

พงึพอใจตอการดแูลของอาสาสมัครสาธารณสุขของ

ผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัวอยูในระดับปานกลาง 

(M = 6.47, SD = 1.532) และในผูสูงอายุที่มีโรค

ประจําตัวพบวาความพึงพอใจอยูในระดับมาก (M 

= 7.2, SD = 1.247) ดังตารางที่ 5
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
 จากการศึกษาความสามารถในการดูแลผูสงู

อายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานใน

ตําบลนาเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยรวมพบวา อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบานสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 41-50 

ป  อยูในสถานภาพสมรส  จบการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษา  รายไดเฉลี่ย 10,001-15,000 บาท

ตอเดือน  ความเพียงพอของรายไดอยูในชวงพอดี  

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ไมมโีรคประจาํตวั  ผาน

การอบรมในการดูแลผูสงูอายุจาํนวน 2 ครัง้ และมีผู

สูงอายุในความรับผิดชอบโดยเฉลี่ย 4.66 คน (อาสา

สมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 1 คน รับผิดชอบ 

10 ครัวเรือน) สอดคลองกับการศึกษาของโกมาตร 

จึงเสถียรทรัพย และคณะ (2550) พบวาอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจาํหมูบานเปนเพศหญงิมากกวาเพศ

ชายในสดัสวน 2.34:1 และมีแนวโนมวาเพศหญงิจะ

เพิม่มากขึน้  ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากเพศหญงิมบีทบาท

เปนผูรับผิดชอบดานสุขภาพในครอบครัวอยูแลว 

จึงกาวมาสูการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบานไดมากขึ้น 

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมี

ความรูความเขาใจ ทัศนคติ และ ความสามารถใน

การดูแลผูสูงอายุอยูในระดับมาก สอดคลองกับการ

ศึกษาของโกมาตร จึงเสถียรทรัพย และคณะ (2550) 

พบวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมูบานมคีวาม

รู พื้นฐานคอนขางดี โดยความรู ของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานในเขตชนบทจะสูงกวา

ในเขตเมือง

 ในดานความพึงพอใจของผูสูงอายุ เปนที่

นาสังเกตวาผู สูงอายุที่มีโรคประจําตัวมีความพึง

พอใจตอการดาํเนนิงานของอาสาสมคัรสาธารณสขุ

ประจําหมูบานมากกวาผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจํา

ตัว ทั้งนี้อาจเปนเพราะนโยบายของโรงพยาบาลสง

เสรมิสขุภาพตาํบลทีเ่นนใหอาสาสมคัรสาธารณสขุ

ประจําหมูบานดูแลผูสูงอายุที่เจ็บปวย และหรือ

ติดเตียงมากกวาการสงเสริมสุขภาวะแกผูสูงอายุที่

สุขภาพแข็งแรง

 ผลการศึกษาครั้งนี้  สอดคลองกับกรอบ

แนวคิดการดูแลผูสูงอายุสูสุขภาวะท่ีดี (Healthy 

ageing) ของ World Health Organization (2002) 

และแนวคิดดานสาธารณสุขที่สงเสริมบทบาทของ

ทองถิ่นและการพัฒนาบทบาท อสม. ใหมีศักยภาพ

มากยิ่งข้ึน  โดยพบวาหาก อสม. มีความรู ทัศนคติ 

และความสามารถในการใหบริการดานสราง

เสริมสุขภาพแกประชาชนที่ดี  จะชวยใหประชาชน

มีความพึงพอใจตอบริการท่ีไดรับมากย่ิงขึ้น  และ

สอดคลองกับ Kim (2012) ศึกษาผลของโปรแกรม

การสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุของอาสาสมัคร

สาธารณสุข ที่พบวาการทํางานของอาสาสมัคร

สาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหความพึง

พอใจของผูสูงอายุตอการดูแลเพ่ิมมากขึ้น  

ขอเสนอแนะ
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ควร

มีการจัดอบรมการดูแลผูสูงอายุแกอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานเพิ่มเติม โดยเฉพาะดาน

การสงเสรมิสขุภาพผูสงูอายทุีไ่มมโีรคประจาํตวั เพ่ือ

เสรมิสรางความสามารถของอาสาสมคัรสาธารณสขุ

ประจําหมูบานในการดูแลผูสูงอายุไดครอบคลุม 

และเพ่ิมความพงึพอใจของผูสงูอายุตอการดแูลของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมากข้ึน ทัง้น้ี

ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเก่ียวกับการรับรูของผู

สงูอายตุอความสามารถของอาสาสมคัรสาธารณสขุ

ประจําหมูบาน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลท่ีเกิดขึ้น
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