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ความรู้และพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติผู้ดูแล                               
ในต�ำบลกระแซง อ�ำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงส�ำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ พฤติกรรมและความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติผู้ดูแล ประชากร
ตัวอย่างได้แก่ญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้สูงอายุที่พิการ
ทางการเคลื่อนไหว ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลกระแซง จ�ำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ และ พฤติกรรมของญาติในการดูแลผู้สูงอายุที่
พิการทางการเคลื่อนไหว คุณภาพเครื่องมือ ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และหาค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .92 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ของญาติในการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวโดยภาพรวม
อยู่ในระดับสูง (M = 18.50, SD. = 2.38) พฤติกรรมของญาติผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการ
เคลื่อนไหว โดยรวมอยู่ในระดับสูง (M = 4.52, SD = 0.98) และความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ของญาติในการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว
ค�ำส�ำคัญ: ความรู้, พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว
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Abstract

This survey research aimed to study knowledge, behaviors and relationship between knowledge
and caring for the elderly with movement disability behavior of family caregivers. The samples were 36
family members in the area of responsibility of Krasaeng Tambon Health Promotion Hospital, Phayu
District, Sisaket Province. They were the members who had taken care of movement disabled person
in the family. Data were collected using questionnaires. Demographic data, knowledge and behaviors
of family members in caring for the elderly with movement disability were collected. Quality of the
questionnaires was assessed by three experts and the reliability was .92. Data were analyzed using
frequency, percentage, average, standard deviationand Pearson’s Correlation Coefficient.
The results showed that the family caregivers’ knowledge of caring for the elderly with
movement disability was at a high level (M = 18.50, SD. = 2.38) and caring for the elderly with movement disability behavior was at a high level (M = 4.52, SD = 0.98). However knowledge of caring for
the elderly with movement disability was not significantly related to caring behavior.
Keywords: Knowledge, Behavior in caring for the elderly, Elderly with movement disability
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บทน�ำ

ปั จ จุ บั น สั ง คมไทยกํ า ลั ง เผชิ ญ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งสําคัญ
คือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนจํานวน
ประชากรในวัยทํางานและวัยเด็กลดลง เนื่องจาก
อัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรลด
ลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จํานวนของผู้สูงอายุ
ไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปีพ.ศ. 2553 มีสัดส่วน
ผู้สูงอายุอยู่ที่ร้อยละ10.7 ของประชากรรวมหรือ
7.02 ล้านคน ในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12.8
ของประชากรรวม (8.3 ล้านคน) ในปี 2557 ร้อย
ละ14.7 (9.5 ล้านคน) และคาดการณ์ว่าในปี 2568
ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเกินกว่าร้อยละ 20 (14.4
ล้านคน) (ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข, 2557) การแบ่งผู้สูงอายุตามความ
สามารถในการดูแลตนเองเพื่อประกอบกิจวัตร
ประจ�ำวัน (activity of daily living) พบว่ามีผู้สูง
อายุ ร้อยละ 0.6 - 11.9 มีข้อจ�ำกัดในการท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันพื้นฐานและผู้สูงอายุต้องการความช่วย
เหลือในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันพื้นฐานร้อยละ
15.5 ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้จัดเป็นผู้สูงอายุที่พิการ
ทางการเคลื่อนไหว คือไม่สามารถช่วยเหลือตัว
เองได้ ต้องมีผู้ดูแลช่วยการท�ำกิจกรรมต่างๆ เช่น
อาบน�้ำ  แต่งตัว รับประทานอาหาร การใช้ห้อง
สุขา เป็นต้น ท�ำให้ผู้สูงอายุต้องพึ่งพาบุคคลอื่น
ในการดูแลตนเอง (dependent care) และการดูแล
ผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวที่บ้านเป็น
เรื่องที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวิตของผู้สูง
อายุอย่างมาก เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะต้อง
ใช้ชีวิตประจ�ำวันอยู่ที่บ้านเป็นเวลามากที่สุด และ
ครอบครัวเป็นสถาบันแรกในการให้การดูแลผู้
สูงอายุก่อนสถาบันอื่นๆ ญาติผู้ดูแล(family care
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giver) จึงเป็นบุคคลที่ส�ำคัญที่ต้องรับบทบาทและ
ท�ำหน้าที่ในการดูแลเหล่านี้ (สายพิณ เกษมกิจ
วัฒนาและปิยะภรณ์ ไพรสนธิ์, 2557) จึงกล่าวได้
ว่าญาติผู้ดูแลเป็นบุคคลที่มีความส�ำคัญอย่างมาก
ในการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว
อย่ า งไรก็ ต ามในระหว่ า งดู แ ล ญาติ ผู ้ ดู แ ลต้ อ ง
ประสบกั บ ความเครี ย ดเรื้ อ รั ง ซึ่ ง ส่ ง ผลลบต่ อ
ภาวะสุขภาพของญาติผู้ดูแลเองซึ่งจะส่งผลลบ
ต่อคุณภาพการดูแล ดังนั้นญาติผู้ดูแลจึงเป็นกลุ่ม
บุคคลทีบ่ คุ ลากรสุขภาพควรให้ความสนใจและไม่
ควรมองข้าม อย่างไรก็ตามรายงานการวิจัยที่ผ่าน
มามุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
และการให้ความรู้ให้ค�ำแนะน�ำแก่ของผู้สูงอายุ
เท่านั้น ส่วนการศึกษาความรู้ พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ และการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลสุขภาพของญาติผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
ที่พิการทางการเคลื่อนไหวยังมีน้อยมาก
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาความรู ้ แ ละ
พฤติ ก รรมการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ พิ ก ารทางการ
เคลือ่ นไหวของญาติผดู้ แู ลในต�ำบลกระแซง อ�ำเภอ
พยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยครั้ง
นี้ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับการให้ความช่วย
เหลือญาติของผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวตลอด
จนเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพของญาติผู้แล
ผู้สูงอายุในครอบครัวต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อศึกษาความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ
ที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติผู้ดูแล ในเขต
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลกระ
แซง อ�ำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
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2. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการดู แ ลผู ้ สู ง
อายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติผู้ดูแล ใน
เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
กระแซง อ�ำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
รู้กับพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการ
เคลื่ อ นไหวของญาติ ผู ้ ดู แ ล ในเขตรั บ ผิ ด ชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลกระแซง อ�ำเภอ
พยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ค�ำจ�ำกัดความ

1. ผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว
หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปโดยนับตาม
ปีปฏิทนิ ทัง้ เพศชายและเพศหญิงทีไ่ ม่สามารถช่วย
เหลือตัวเองได้ อาศัยอยู่กับครอบครัวและต้องมี
ญาติเป็นผูด้ แู ลให้การช่วยเหลือในการท�ำกิจกรรม
ต่างๆ เช่น อาบน�้ำ แต่งตัว รับประทานอาหาร การ
ใช้หอ้ งสุขา การเคลือ่ นย้ายจากนอนไปนัง่ การเดิน
ภายในและนอกบ้าน การขึ้นบันได เป็นต้น
2. ญาติผดู้ แู ล หมายถึง บุคคลในครัวเรือน
เดียวกันหรือต่างครัวเรือน แต่อยู่บริเวณเดียวกัน
กับผู้สูงอายุ โดยมีลักษณะความสัมพันธ์กับผู้สูง
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อายุโดยสายเลือด โดยความสัมพันธ์ หรือตาม
กฎหมาย (โดยอาจจะเป็น คู่ชีวิต บุตร หลาน อื่น ๆ
เช่น ภรรยาของบุตรชาย สามีของบุตรสาว เป็นต้น)
ซึ่งเป็นผู้ท�ำหน้าที่ให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการขัน้ พืน้ ฐาน ด้านใดด้านหนึง่ หรือทุก
ด้านอย่างใกล้ชดิ และประกอบกิจกรรมในการดูแล
เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานมากที่สุด
โดยเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มาโดยตลอดเป็นเวลา
อย่างน้อย 1 เดือน

กรอบแนวคิด

จากการทบทวนวรรณกรรมคั ด สรร
ตัวแปรต้น 2 ตัวแปรได้แก่ ปัจจัยภายในบุคคล
และความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการ
เคลื่อนไหว ที่มีผลต่อพฤติกรรมของญาติผู้ดูแล
ในการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว
โดยปัจจัยภายในบุคคลได้แก่เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ความสัมพันธ์ในครอบครัว
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานที่พักอาศัยมา
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้
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ตัวแปรต้ น ตัวแปรต้น
ข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- ความสัมพันธ์ในครอบครัว
- อาชีพ
- รายได้ต่อเดือน
- สถานที่พกั อาศัย

ตัวแปรตาม ตัวแปรตาม

พฤติกรรมในการดูแลผูส้ ู งอายุที่พิการ
ทางการเคลื่อนไหว

ความรู ้ในการดูแลผูส้ ู งอายุ
ที่พิการทางการเคลื่อนไหว

นการวิ
วิธีดวิาํ ธเนิีด�ำนเนิการวิ
จยั จัย

คณะกรรมการวิจยั ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเฉลิม
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส� ำ รวจ กาญจนา และก่อนเข้าร่วมงานวิจยั กลุม่ ตัวอย่างได้
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ เพื่อศึกษาความรู ้ พฤติกรรม และความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้
เพื่อศึกษาความรู้ พฤติกรรม และความสัมพันธ์ รับการ อธิบายถึงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการวิจัย
กับพฤติกรรมในการดูแลผูส้ ู งอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติ
ผดู ้ ูแล ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล
ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมในการดูแลผู้สูงอายุ และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลกระแซง อําเภอพยุห์ จังหวัดศรี สะเกษโดยใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 30
ที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติผู้ดูแล ในเขต
ประชากรและกลุ
่มตัวอย่ าง งเสริมสุขภาพต�ำบลกระ นาที ซึ่งการเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้เป็นไปตาม
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่
นการวิ
ครั้งนี้ ได้แก่ ญาติผดู ้ ูแลผูความสมั
ส้ ู งอายุที่พคิกรใจของผู
ารทางการเคลื
้ให้ข้อ่อมูนไหวที
ล ข้อมูล่มต่ีราายชื
ง ๆ่อทีใน
่ได้รับ
แซง ประชากรที
อ�ำเภอพยุห่ใ์ จัช้งใหวั
ดศรีจสยั ะเกษ
ทะเบี
ยนผูส้ ู งอายุที่พิก่มารทางการเคลื
งเสริ มกสุษาครั
ขภาพตํ
านวน
จากการศึ
้งนีา้ถบลกระแซง
ือเป็นความลัทุกบคนจํ
การน�
ำเสนอ
ประชากรและกลุ
ตัวอย่าง ่อนไหว ของโรงพยาบาลส่
36 คน โดยผูประชากรที
ว้ ิจยั ศึกษาจากประชากรทั
้ งหมด
ใ่ ช้ในการวิจยั ครั
ง้ นี้ ได้แก่ ญาติ ข้อมูลต่าง ๆ จะน�ำ เสนอในภาพรวม ไม่มีการเปิด
การพิ
ษ์ ส้สิ ทูงธิอายุ
์ ผู้ให้ทขี่พ้ อมูิกลารทางการเคลื่อนไหวที่มีราย เผยชื่อและนามสกุลที่แท้จริง
ผู้ดทูแกั ลผู
งานวิ จยัยนผู
ได้ส้ ผงู ่าอายุ
นการพิ
ารณาเห็ น ชอบจากคณะกรรมการวิ
จ ัย ในมนุ ษ ย์ข องมหาวิ ท ยาลัย เฉลิ ม
ชือ่ ในทะเบี
ทพี่ กิ จารทางการเคลื
อ่ นไหว
เครืบ่อายถึ
งมืองวัทีต่ใช้ถุใปนงานวิ
ของโรงพยาบาลส่
มสุขภาพต�
กาญจนา
และก่อนเข้างร่เสริ
วมงานวิ
จยั กลุำ่มบลกระแซง
ตัวอย่างได้รทุับกการ อธิ
ระสงค์จขััย้ นตอนการวิจยั และขอ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิ30จยนาที
ั คือ แบบสอบถาม
คนจ�วำมมื
นวน
36 คน โดยผู้วิจัยศึกษาจากประชากร
ความร่
อในการตอบแบบสอบถามโดยใช้
เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ
ซึ่ งการเข้า
่ อ สอบถามข้
ทั้งหมด
ร่ วมการศึ
กษาครั้งนี้เป็ นไปตามความสมัครใจของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีข้่ ผอู ้ วมูิ จลั ยต่สร้
าง ๆา งขึ
ที่ไ้ นด้รเพืับจากการศึ
กษาครัอ้ มูงนีล้ ถของกลุ
ือเป็ น ่ ม
างแบ่ดเผยชื
งเป็น่อและนามสกุ
3 ส่วน คือ ลที่แท้จริ ง
การพิ
ทักษ์สาเสนอข้
ิทธิ์ผู้ให้อขมู้อลมูต่ลาง ๆ จะนํา เสนอในภาพรวม ไม่ตัวมอย่
ความลั
บ การนํ
ีการเปิ
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล
งานวิจัยได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก

24

2.indd 56

17/12/2561 15:39:51

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 24 No. 2 July - December 2018

ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ความสัมพันธ์ในครอบครัว อาชีพ รายได้ต่อเดือน
และสถานที่พักอาศัย
ส่วนที่ 2 แบบวัดความรู้ในการดูแลผู้สูง
อายุ ที่พิ ก ารทางการเคลื่อนไหวของญาติผู ้ ดูแ ล
จ�ำนวน 20 ข้อ แบ่งออกเป็น 7 ด้านได้แก่ ด้าน
โภชนาการและอาหาร ด้านสุขภาพจิต ด้านการ
ออกก�ำลังกาย ด้านการขับถ่าย ด้านการป้องกัน
อุบัติเหตุ ด้านอนามัย ด้านละ 3 ข้อ และด้านการ
นอนหลับพักผ่อน จ�ำนวน 2 ข้อ โดยมีเกณฑ์ให้
คะแนนดังนี้
ค�ำตอบ เชิงบวก
เชิงลบ
ใช่
1 คะแนน
0 คะแนน
ไม่ใช่
0 คะแนน
1 คะแนน
โดยใช้การแปลผลแบบอิงเกณฑ์ 3 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับความรู้
17-20 คะแนน (81-100%) มาก
13-16 คะแนน (61-80%) ปานกลาง
0-12 คะแนน (0-60%)
น้อย
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมในการ
ดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติ
ผู้ดูแลจ�ำนวน 29 ข้อ แบ่งออกเป็น 7 ด้านได้แก่
- ด้านโภชนาการและอาหาร
จ�ำนวน 5 ข้อ
- ด้านการนอนหลับพักผ่อน
จ�ำนวน 4 ข้อ
- ด้านการออกก�ำลังกาย จ�ำนวน 3 ข้อ
- ด้านการขับถ่าย จ�ำนวน 3 ข้อ
- ด้านการป้องกันอุบตั เิ หตุ จ�ำนวน 7 ข้อ
- ด้านอนามัย จ�ำนวน 4 ข้อ
- ด้านสุขภาพจิต จ�ำนวน 3 ข้อ
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มีลักษณะเป็นค�ำถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า
(rating scales) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้
พฤติกรรม
เชิงบวก เชิงลบ
ปฏิบัติมากที่สุด 5 คะแนน 1 คะแนน
ปฏิบัติมาก
4 คะแนน 2 คะแนน
ปฏิบัติปานกลาง 3 คะแนน 3 คะแนน
ปฏิบัติน้อย
2 คะแนน 4 คะแนน
ปฏิบัติน้อยที่สุด 1 คะแนน 5 คะแนน
น�ำค่าคะแนนที่ได้แต่ละข้อมาเฉลี่ยเป็นค่าคะแนน
โดยรวมและจัดระดับพฤติกรรมโดยใช้การแปลผล
แบบอิงเกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ระดับพฤติกรรม
4.51-5.00
มากที่สุด
3.51-4.50
มาก
2.51-3.50
ปานกลาง
1.51-2.50
น้อย
1.00-1.50
น้อยที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 3 ท่านได้แก่ผู้เชี่ยวชาญสาขาการพยาบาล
อนามัยชุมชน การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
ศาสตร์ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาของค�ำถาม (content validity) หลังจาก
นั้ น น� ำ มาปรั บ ปรุ ง ข้ อ ค� ำ ถามในด้ า นภาษาและ
ความชัดเจนเพื่อความเข้าใจได้ง่ายต่อการตอบ
แบบสอบถามและการหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยผูว้ จิ ยั ได้นำ� แบบสอบถามไปเก็บข้อมูล
กับญาติผดู้ แู ล ผูส้ งู อายุทพี่ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว
ในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลโพธิจ์ ำ� นวน 30 รายวิเคราะห์หาความเชือ่ มัน่
ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
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ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ โดยรวมของเครือ่ งมือเท่ากับ .92

การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะผู ้ วิ จั ย ขออนุ ญ าตด� ำ เนิ น การจาก
ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลกระ
แซง อ�ำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ จากนั้นด�ำเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยสัมภาษณ์
ญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว
จ�ำนวน 36 คน โดยใช้แบบสอบถามใช้เวลาคนละ
30-50 นาที ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง
เดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคม 2559 หลังจากนั้น
ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ความ
สัมพันธ์ในครอบครัว อาชีพ รายได้ตอ่ เดือน สถาน
ที่พักอาศัย ความรู้ และพฤติกรรมการดูแลผู้สูง
อายุทพี่ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวของญาติผดู้ แู ล โดย
การแจกแจงความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ
(percentage) ค่ า เฉลี่ ย (mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบน
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มาตรฐาน (standard deviation) วิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่างความรูใ้ นการดูแลผูส้ งู อายุทพี่ กิ าร
ทางการเคลื่อนไหวของญาติผู้ดูแลกับพฤติกรรม
ในการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว
ของญาติผู้ดูแล โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearsonproduct moment correlationcoefficient)

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลญาติผู้ดูแล
ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.00 เป็นเพศหญิง อายุอยู่ใน
ช่วง 50-59 ปี ร้อยละ 27.80 อายุเฉลี่ย 48.64 ปี
(SD =13.84) สมรสแล้ว ร้อยละ 72.22 การศึกษา
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 55.56 อาชีพเกษตรกร
ร้อยละ 30.55 มีรายได้ต่อเดือน อยู่ในช่วง 5,00010,000 บาท ร้อยละ 50.00ผู้ดูแลมีความสัมพันธ์
ในครอบครัว โดยเป็นบุตรของผู้สูงอายุที่พิการ
ทางการเคลื่อนไหว ร้อยละ 63.89 และสถานที่พัก
อาศัยเป็นที่พักของตนเอง ร้อยละ 100 ดังตารางที่
1
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ตารางที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล (N = 36)
  ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล
เพศ
อายุ

ชาย
หญิง

ต�่ำกว่า 40 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60 ปี ขึ้นไป
M = 48.64 ปี, S.D. = 13.84 ปี, Min = 23 ปี, Max = 80 ปี
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/ หย่าร้าง
แยกกันอยู่
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น/ ปวช.
มัธยมปลาย/ ปวส.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
คู่ชีวิต
บุตร
หลาน
พี่/น้อง
สะใภ้/เขย
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จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

9
27

25.00
75.00

9
9
10
8

25.00
25.00
27.80
22.20

2
26
5
3

5.55
72.22
13.9
8.33

2
20
10
1
2
1

5.55
55.56
27.78
2.78
5.55
2.78

6
23
3
2
2

16.67
63.89
8.34
5.55
5.55
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ตารางที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล (N = 36)  (ต่อ)
  ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

แม่บ้าน
รับจ้างทั่วไป
เกษตรกรรม
ลูกจ้าง/ พนักงานประจ�ำ
รับข้าราชการ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย

10
6
11
1
2
6

27.80
16.67
30.55
2.78
5.55
16.67

   

ต�่ำกว่า 5,000 บาท
5,000 -10,000 บาท
มากกว่า 10,000 บาท

12
18
6

33.33
50.00
16.67

   

ที่พักของตัวเอง

36

100.00

อาชีพ

รายได้ต่อเดือน

สถานที่พักอาศัย

2. ความรู ้ ใ นการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ พิ ก าร
ทางการเคลื่ อ นไหวของญาติ ผู ้ ดู แ ลญาติ ผู ้
ดู แ ลมี ค วามรู ้ ใ นการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ใ นระดั บ สู ง
(M= 18.50±2.38) โดยญาติผู้ดูแลมีความรู้อยู่ใน
ระดับสูง จ�ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 86.11
ระดับปานกลางจ�ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.34
และระดับต�่ำ  จ�ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.55
ดังตารางที่ 2 นอกจากนี้ยังพบว่า ญาติผู้ดูแลผู้สูง
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อายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว มีความรู้ที่ถูกต้อง
มากที่สุด ในข้อความสัมพันธ์ทางด้านครอบครัว
เป็นจุดส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวิตที่ปกติของผู้สูง
อายุ และข้อการให้ความเคารพนับถือกับผู้สูงอายุ
เป็นผลดีต่อสุขภาพทางด้านจิตใจจ�ำนวน 36 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 และข้อมีความรู้ที่ถูกต้องน้อย
ที่สุด คือข้อในผู้สูงอายุที่ได้รับประทานอาหารจืด
มากเกินไปท�ำให้เกิดโรคอ้วน เบาหวาน หรือความ
ดันโลหิตสูงได้ จ�ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 61.10
ดังตารางที่ 3

17/12/2561 15:39:51
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5.60
ร้ อยละ

32
35

88.90
97.20

14

11.10
2.80

22
35

61.10
97.20

14
1

38.90
2.80

30
35

83.30
97.20

16

16.70
2.80

35

97.20

1

2.80

33
32

91.70
88.90

3
4

8.30
11.10

34
34

94.40
94.40

22

5.60
5.60

3. ผูส้ ู งอายุที่มีปัญหาทางด้านสายตาจะมีโอกาสเกิด
อุบัติเหตุได้บ่ อย
ด้ านสุขอนามัย

34

94.40

2

5.60

1. หากผูส้ ู งอายุเครี ยดจะทําให้ความดันโลหิ ตสู งขึ้นได้
2. บ้านที่อากาศไม่ถ่ายเททําให้ความดันโลหิ ตสู งได้
3.บ้านที่อากาศไม่ถ่ายเททําให้ผสู ้ ู งอายุเกิดโรคระบบ
ทางเดินหายใจได้
ด้ านสุขภาพจิต
1. ความสัมพันธ์ทางด้านครอบครัวเป็ นจุดสําคัญต่อการ
ดําเนินชีวติ ที่ปกติของผูส้ ู งอายุ
2. การให้ความเคารพนับถือกับผูส้ ู งอายุเป็ นผลดีต่อ
สุ ขภาพทางด้านจิตใจของผูส้ ู งอายุ

33
33
35

91.70
91.70
97.20

3
3
1

8.30
8.30
2.80

36

100.00

0

0.00

36

100.00

0

0.00

34

94.40

2

5.60

3. ปั ญหาสุ ขภาพจิตที่พบในผูส้ ู งอายุคือ โรคซึ มเศร้า
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3. พฤติกรรมในการดูแลผู้สูงอายุที่พ ิการทางการเคลื่อนไหวของญาติผ้ ูดูแลพฤติกรรมของญาติผดู ้ ูแล
ในการดู3.แลผูพฤติ
ส้ ู งอายุ
ที่พิการทางการเคลื
่อนไหว
ุ ด (M=4.52,
กรรมในการดู
แลผูส้ งู อายุ
ทพี่ กิ โดยรวมอยู
าร ญาติ่ใผนระดั
ู้ดูแล บด้มากที
านสุข่สอนามั
ยมีค่าเฉลีSD.=
่ยมากที0.98)
่สุด จัเมืด่อ

ทางการเคลื
อ่ นไหวของญาติ
ดู้ แู ลพฤติแกลผู
รรมของ
่ในระดับมากที
่สุด (M=4.53,ผดู ้ SD.
0.83)
รองย
พิจารณารายด้
าน พบว่าพฤติกผรรมการดู
ส้ ู งอายุที่พิกอยู
ารทางการเคลื
่อนไหวของญาติ
ูแล ด้=านสุ
ขอนามั
ญาติ
ู้ดูแ่ยลในการดู
ูงอายุบทมากที
ี่พิการทางการ
ลงมาด้
า นป้รองลงมาด้
อ งกั น อุ บั ตานป้
ิ เ หตุอจงกัั ดนอยูอุบ่ ใ นระดั
มาก
มีค่าผเฉลี
มากที่สุด จัแดลผู
อยูใ่ ้สนระดั
่สุด (M=4.53, SD.
= 0.83)
ตั ิเหตุจบดั อยู
ใ่ น
เคลือ่ นไหว โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (M=4.52, (M=4.50 , SD. = 0.85 คะแนน) และด้านการออก
ระดับมาก (M=4.50 , SD. = 0.85 คะแนน) และด้านการออกกําลังกายมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดจัดอยูใ่ นระดับมาก
SD.= 0.98) เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่าพฤติกรรม ก�ำลังกายมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดจัดอยู่ในระดับมาก
(M=4.11,
= 1.05)
งตารางที่ 4 ่อนไหวของ (M=4.11, SD. = 1.05) ดังตารางที่ 4
การดู
แลผู้สSD.
ูงอายุ
ที่พิกดัารทางการเคลื
ตารางที
เฉลี่ย่ยและส่
และส่วนเบี
วนเบี
่ยงเบนมาตรฐานและแปลผลตามด้
านพฤติ
กรรมของญาติ
ผู้ดูแลในการ
ตารางที่ ่ 44 ค่ค่าาเฉลี
่ยงเบนมาตรฐานและแปลผลตามด้
านพฤติ
กรรมของญาติ
ผดู ้ ูแลในการดู
แล
ดูผูแส้ ลผู
้สูงทอายุ
ี่พิการทางการเคลื
่อนไหว
(N = 36)
ู งอายุ
ี่พิกทารทางการเคลื
่อนไหว
(N = 36)
พฤติกรรม
ด้านโภชนาการและอาหาร
ด้านการนอนหลับพักผ่อน
ด้านการออกกําลังกาย
ด้านการขับถ่าย
ด้านป้องกันอุบตั ิเหตุ
ด้านสุ ขอนามัย
ด้านสุ ขภาพจิต
รวม

M
4.12
4.24
4.11
4.28
4.50
4.53
4.43
4.52

SD

การแปลผล

1.09
1.13
1.05
1.00
0.85
0.83
0.92
0.98

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากทีส่ ุ ด

4. ความสั
ธ์ราะหว่
างความรู
้ในการ
้สูงอายุที่พิการทางการเคลื
่อนไหวของ
4. ความสั
ม พันมธ์พัรนะหว่
งความรู
้ ในการดู
แลผู้ สูง การดู
อายุ ทแี่พลผู
ิการทางการเคลื
่ อนไหวของญาติ
ผ้ ู ดู แลกับ

ดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวของ ญาติผู้ดูแลไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของ
พฤติกรรมในการดูแลผู้สูงอายุที่พ กิ ารทางการเคลื่อนไหว ของญาติผ้ ูดูแล จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ญาติผู้ดูแลกับพฤติกรรมในการดูแลผู้สูงอายุที่ ญาติผู้ดูแล ในการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการ
พบว่า ความรู ้ในการดูแลผูส้ ู งอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติผดู ้ ูแลไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
พิการทางการเคลื่อนไหว ของญาติผู้ดูแล จาก เคลื่อนไหว (r = .24, p >0.05) ดังตารางที่ 5
ของญาติผดู ้ ูแล ในการดูแลผูส้ ู งอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว (r = .24, p >0.05) ดังตารางที่ 5
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ พบว่า ความรู้ใน
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ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ในการดูแลผูส้ ู งอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติผดู ้ ูแลกับ
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความรูใ้ นการดูแลผูส้ งู อายุทพี่ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวของญาติผดู้ แู ลกับ
พฤติ
่อนไหว
ของญาติ
ผดู ้ ูแผลู้ดูแ(Nล =(N36)= 36)
พฤติกกรรมในการดู
รรมในการดูแแลผูลผูส้ ู้สงอายุ
ูงอายุที่พทิกี่พารทางการเคลื
ิการทางการเคลื
่อนไหว
ของญาติ
ตัวแปร
พฤติกรรมของญาติผดู ้ ูแล ในการดูแลผูส้ ู งอายุที่พิการ
ทางการเคลื่อนไหว

ความรู ้ ใ นการดู แ ลผู ้สู ง อายุ ที่ พิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหวของญาติผดู ้ ูแล
ค่ าสหสั มพันธ์ (r)
p-value
.24

.12

เข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุในระดับสูงเช่นเดียวกัน
การอภิปรายผลการวิจัย
ส�ำหรับพฤติกรรมของญาติในการดูแล
จากผลการศึกษาความรู้ของญาติผู้ดูแล
จากผลการศึ กษาความรู ้ ของญาติผูด้ ู แล ในการดู แลผูส้ ู งอายุที่พิการทางการเคลื่ อนไหว ในเขต
ในการดูแลผูส้ งู อายุทพี่ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว ใน ผูส้ งู อายุทพี่ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวทัง้ 7 ด้านได้แก่
รัเขตรั
บผิดบชอบโรงพยาบาลส่
งเสริ มงเสริ
สุ ขภาพตํ
าบลกระแซง
ห์ จังหวัดศรี สะเกษ จําด้นวน
36 คน พบว่บา
นโภชนาการและอาหาร
านการนอนหลั
ผิดชอบโรงพยาบาลส่
มสุขภาพต�
ำบล อํด้าาเภอพยุ
ญาติ
ผูด้ ู แลมี
วามรู ้ ใหนการดู
ด้านโภชนาการและ
้ ง 7 ด้านได้ำแลัก่งกาย
น ด้านการออกก�
ด้านการขับถ่าย
กระแซง
อ�ำคเภอพยุ
์ จังหวัแลผู
ดศรีส้ ูสงอายุ
ะเกษที่พจ�ิกำารทางการเคลื
นวน พักผ่่ออนไหวทั
อาหาร
ด้
า
นการนอนหลั
บ
พั
ก
ผ่
อ
น
ด้
า
นการออกกํ
า
ลั
ง
กาย
ด้
า
นการขั
บ
ถ่
า
ย
ด้
า
นการป้
อ
งกั
นอุบยตั ิเและด้
หตุ ด้าานน
36 คน พบว่าญาติผู้ดูแลมีความรู้ในการดูแลผู้สูง ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ ด้านอนามั
อนามั
านสุ ขภาพจิต่อนไหวทั
ในระดับ้งสู7ง ด้สอดคล้
กษาของปั
มา รัตบนาธรรม,
สุ รอพร
้ ยนสลาย,
สุขภาพจิ
ตอยู่ใทนระดั
สูง สอดคล้
งกัเสี
บการศึ
กษา
อายุทยี่พและด้
ิการทางการเคลื
านได้แอก่งกับการศึ
และบุ
ญเสริ ม หุ ตะแพทย์ (2557)ด้าศึนการนอนหลั
กษาปั จจัยที่มีผลต่
กรรมของสมาชิ
กครอบครั
วในการดู
การ
ในอาสาสมั
ครสาธารณสุ
ขประจ�
ำหมูบ่ แา้ ลคนพิ
นต�ำบลนา
ด้านโภชนาการและอาหาร
บ อพฤติ
ทางการเคลื
นไหวในจังำหวั
จันทบุ
ี พบว่บาถ่สมาชิ
วทีอ่ทงาํ จัหน้
ูแลคนพิธรรมราช
การส่ วนใหญ่
มี
เคียน อ�ำเภอเมื
งหวัาทีด่ดนครศรี
มีความ
พักผ่อน ด้า่อนการออกก�
ลังดกาย
ด้ารนการขั
าย กของครอบครั
แลผู
อายุในระดั
บสูง (วรัญญา่
ด้านการป้
องกั
นอุบแัตลคนพิ
ิเหตุ กด้ารทั
านอนามั
และด้จิาตนใจ สังสามารถในการดู
ความรู
้เกี่ยวกั
บการดู
คม เศรษฐกิจและสิ
ทธิ้สขูงองคนพิ
การในภาพรวมอยู
้ งด้านร่ยางกาย
จิตรบรรทัแก้
ด วและคณะ,
2560)มพวรรณ
และการศึเรืกอษาของ
สุขภาพจิ
ในระดับสูกงษาของวรั
สอดคล้ญองกั
กษาด, ธมลวรรณ
ในระดั
บสูตงและการศึ
ญาบจิการศึ
ตรบรรทั
กระจก, และพิ
งพุทธ
วดี รอดจากภั
ย, กุอลงวดีจังหวั
โรจน์
ไพศาลกิ
จ, และ
ของปัทพบว่
มา ารัตอาสาสมั
นาธรรม,
สุรพร เสีข้ยประจํ
นสลาย,
(2560)
ครสาธารณสุ
าหมู่บและ
า้ นในตํยุาบลนาเคี
ยน อําเภอเมื
ดนครศรี
ธรรมราชมี
บุญเสริ้คมวามเข้
หุตาะแพทย์
(2557)
กษาปั
จจัยบทีสู่มงีผเช่ลนเดียไพบู
ความรู
ใจในการดู
แลผูส้ ูศึงอายุ
ในระดั
วกันลย์ พงษ์แสงพันธ์ (2557) พบว่าพฤติกรรมการ
ดูแทลผูี่พิก้สารทางการเคลื
ูงอายุของผู้ดูแ่อลในจั
งหวั
ต่อพฤติกรรมของสมาชิ
กครอบครัวใในการดู
สําหรับพฤติกรรมของญาติ
นการดูแแลผูล ส้ ู งอายุ
นไหวทั
านได้นแบุก่รด้ี าอยู
น่
้ ง 7ดด้ปราจี
ในระดับสูาลังเช่
นกันด้าอาจเนื
้นฐานความ
คนพิการทางการเคลือ่ นไหวในจั
งหวัดจับนพัทบุ
โภชนาการและอาหาร
ด้านการนอนหลั
กผ่รอี พบ
น ด้านการออกกํ
งกาย
นการขั่อบงมาจากพื
ถ่าย ด้านการป้
องกัน
่อค่านิยอมทางสั
งคมและการปลู
งค่านิยมทาง
วทีา่ทนสุ
�ำหน้
าที่ดูแตลคนพิ
การบสู ง เชืสอดคล้
อุว่บาสมาชิ
ตั ิเหตุ กด้ของครอบครั
านอนามัย และด้
ขภาพจิ
อยูใ่ นระดั
งกับการศึ
กษาในอาสาสมักคฝัรสาธารณสุ
ข
ส่
ว
นใหญ่
ม
ี
ค
วามรู
้
เ
กี
่
ย
วกั
บ
การดู
แ
ลคนพิ
ก
ารทั
้
ง
วั
ฒ
นธรรมไทยในเรื
่
อ
งความกตั
ญ
ญู
ก
ตเวที
ที
่
ค
าด
ประจําหมู่บา้ นตําบลนาเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีความสามารถในการดูแลผูส้ ู งอายุใน
ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจและสิทธิของ หวังให้สมาชิกในครอบครัวต้องเข้ามารับบทบาท
ระดับสู ง (วรัญญา จิตรบรรทัด และคณะ, 2560) และการศึกษาของยุวดี รอดจากภัย, กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ,
คนพิการในภาพรวมอยู่ในระดับสูงและการศึกษา เป็นญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งต้องท�ำหน้าที่ดูแลผู้สูง
และไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์ (2557) พบว่าพฤติกรรมการดูแลผูส้ ู งอายุของผูด้ ูแลในจังหวัดปราจีนบุรี อยูใ่ น
ของวรัญญา จิตรบรรทัด, ธมลวรรณ แก้วกระจก, อายุเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณ (ศศิ
ระดับสู งเช่นกัน อาจเนื่ องมาจากพื้นฐานความเชื่อค่านิ ยมทางสังคมและการปลูกฝังค่านิ ยมทางวัฒนธรรม
และพิมพวรรณ เรืองพุทธ (2560) พบว่า อาสา พัฒน์ ยอดเพชร, 2551)
ไทยในเรื
่ องความกตั
ญญูำกหมู
ตเวที
ที่ คาดหวั
งให้สยมาชิ
วต้กอษาความสั
งเข้ามารั บมบทบาทเป็
ผูด้ ู แใ้ ลน
การศึ
พันธ์ระหว่นญาติ
างความรู
สมัครสาธารณสุ
ขประจ�
บ่ า้ นในต�
ำบลนาเคี
น กในครอบครั
เพื่อเป็ นการดู
การทดแทนบุ
ญคุกณบั พฤติ
(ศศิพกฒั รรมในการดู
น์ ยอดเพชร,แลผู
2551)
ผูอ�ส้ ำเภอเมื
ู งอายุ ซึอ่ งงต้จัองงทํ
าที่ดูแธลผู
ส้ ู งอายุเป็คนวามรู
อย่างดี
แลผูส้ งู อายุ
ส้ งู อายุ
หวัาดหน้
นครศรี
รรมราชมี
ค้ วาม

การอภิปรายผลการวิจยั
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ที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติ พบว่าความรู้
ไม่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมของญาติในการ
ดูแลผูส้ งู อายุทพี่ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวสอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฎีของ Pender กล่าวถึงความรู้ว่า
ปัจจัยด้านสติปัญญา-การรับรู้เป็น 1 ใน 3 ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของบุคคล ดังนั้นความรู้อย่างเดียวอาจไม่ส่งผล
ต่อการแสดงพฤติกรรมเพราะจะต้องมีปัจจัยอื่น
ๆร่วมด้วย (สุมาพร ศรีสุข, 2556) นอกจากนี้การ
มีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการ
เคลื่อนไหว ประสบการณ์การลองผิดลองถูกจน
สามารถเรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสมในการดูแล
ผู ้ สูงอายุ ที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติ ผู ้
ดูแลได้ในที่สุดซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลกับ
ผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวเป็นเสมือน
สายสัมพันธ์ ผู้ดูแลกับผู้สูงอายุ หากผู้ดูแลมีความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ผู้สูงอายุก็จะได้รับความ
สุข ความเอื้ออาทรและพึ่งพาอาศัยกันได้ ระหว่าง
ผู้ดูแลเองและผู้สูงอายุเอง ส�ำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็น
บุคคลหนึ่งที่มีผู้ดูแลในครอบครัวต้องการดูแล
เอาใจใส่ และหากสัมพันธภาพดีก็จะท�ำให้ผู้สูง
อายุใช้ชีวิตในครอบครัวอย่างมีความสุข สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตก็จะดีตามไปด้วย (ยุวดี รอด
จากภัย และคณะ, 2557)

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
การศึกษาพบว่า ความรูแ้ ละพฤติกรรมการ
ดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติ
ผู ้ ดู แ ล ทั้ ง 7 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นโภชนาการและ
อาหาร ด้านการนอนหลับพักผ่อน ด้านการออก
ก�ำลังกาย ด้านการขับถ่ายด้านป้องกันอุบัติเหตุ
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ด้านสุขอนามัย และด้านสุขภาพจิต โดยภาพรวม
อยู่ในระดับสูง และความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของญาติในการดูแลผู้สูงอายุที่พิการ
ทางการเคลื่อนไหวดังนั้นหน่วยงานหรือองค์กร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ส่วนต�ำบล ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ องค์กร
เอกชนส�ำหรับจัดหาผู้ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น ควร
จัดฝึกปฏิบัติการให้ความรู้ทักษะการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ แจกคู่มือการดูแลผู้สูงอายุ ให้สมาชิกใน
ครอบครัวที่มีหน้าที่มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุน�ำไปปฎิบัติ และ
ร่วมกันประเมินผล และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
ยังปฎิบัติไม่ถูกต้องให้ถูกต้องและดียิ่งขึ้นต่อไป
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
จากการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ เ สนอ
แนวทางส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. เนื่องจากวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การ
วิจัยเชิงส�ำรวจ โดยใช้แบบสอบถามในการวิจัย
ดังนั้น ในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาในเชิง
คุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูด้ แู ลผูส้ งู
อายุ และผู้สูงอายุ เพื่อให้ทราบความต้องการทั้งผู้
ดูแล และผูส้ งู อายุเพือ่ เป็นแนวทางในการวางแผน
พัฒนาการดูแลสุขภาพของบุคคลทีต่ อ้ งการพึง่ พา
ในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ท� ำ การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง โดยพั ฒ นา
โปรแกรมการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยการส่ง
เสริมความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ และสอนทักษะ
สัมพันธภาพในครอบครัวให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ
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