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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย

ท�านายการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อเข้าสู่สังคม 

ผู้สูงอายุของประชาชนในชุมชน กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกโดย

วิธีการสุ่มอย่างง่าย ได้แก่ ประชาชนในชุมชนเขตอ�าเภอ 

วังจันทร์ จังหวัดระยอง จ�านวน 147 คน เครื่องมือที่ใช้ 

ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูประกอบด้วย แบบสมัภาษณ์ข้อมลู 

ส่วนบุคคล ภาวะสุขภาพ ทัศนคติต่อการสูงอายุ การรับรู้

ความสามารถของตนเอง การสนับสนุนทางสังคม และ

การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสถิติถดถอยพหุคูณ

แบบขั้นตอน

 ผลการวิจัยพบว่า การเตรียมความพร้อมด้าน

สุขภาพเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับดี (M = 3.78, SD = .39) และปัจจัย 

ที่สามารถร่วมท�านายการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ

เพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ได้แก่ การมีผู้สูงอายุในครอบครัว 

(β = .474) ทัศนคติต่อการสูงอายุ (β = .188) การรับรู้

ความสามารถของตนเอง (β = .268) การสนับสนุนทาง

สังคม (β = .129) และภาวะสุขภาพ (β = .110) โดย

สามารถร่วมท�านายการเตรยีมความพร้อมด้านสขุภาพเพ่ือ

เข้าสูส่งัคมผูส้งูอายไุด้ร้อยละ 64.1 (R2 = .641,   p < .001) 

ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลและบุคลากรด้าน

สขุภาพสามารถน�าผลการวจิยัไปใช้เป็นข้อมลูในการพฒันา 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการเตรียมความพร้อม

ด้านสุขภาพเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยเน้นเรื่องทัศนคติ

ต่อการสูงอาย ุการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง การสนับสนนุ 

ทางสังคม และภาวะสุขภาพ 

ค�ำส�ำคัญ: การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ ทัศนคติต่อ

การสงูอาย ุการรบัรู้ความสามารถของตนเอง การสนบัสนนุ

ทางสังคม ภาวะสุขภาพ  

Abstract

 This study aimed to examine factors  

predicting health preparation for aging society 

among community-dwelling people. A simple 

random sampling technique was used to recruit 

147 people who lived in communities of  

Wangchan district, Rayong province. Research  

instruments included self-report questionnaires 

of a demographic, the health status, the attitude 

towards aging, the perceived self-efficacy, the 

social support, and the health preparation for 

aging society. Descriptive statistics and stepwise 

multiple regression analysis were used to analyze 

the data.
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 The results revealed that health preparation 

for aging society among community-dwelling 

people was at a good level (M = 3.78, SD = .39). 

The significant predictors of health preparation  

for aging society among community-dwelling 

people were having elderly people in the family 

(β = .474), attitude towards aging (β = .188),  

perceived self-efficacy (β = .268), social support 

(β = .129), and health status (β = .110). These 

predictors explained 64.1 % of variance in  

health preparation for aging society among  

community-dwelling people (R2 = .641, p<.001). 

These findings suggest that nurses and related 

health care providers should utilize the findings 

to develop an intervention or program to promote 

health preparation for aging society among  

community-dwelling people by focusing on  

attitude towards aging, perceived self-efficacy, 

social support, and health status.

Keywords: health preparation, attitude towards 

aging, perceived self-efficacy, social support, 

health status   

ความส�าคัญของปัญหา 

 ปัจจุบันทั่วโลกก�าลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างทางประชากรครัง้ส�าคญัคอื การเข้าสูภ่าวะวกิฤต

ของสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากความก้าวหน้าทางการแพทย์

และการสาธารณสุข จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย 

พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 17.12 

โดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2567 ประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป 

จะมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 (Foundation of Thai 

Gerontology Research and Development Institute 

& Institute for Population and Social Research, 

Mahidol University, 2016) และ จากรายงานของ

ส�านกังานสาธารณสขุจังหวดัระยอง ในปี พ.ศ. 2557-2561 

พบว่า มีประชากรสูงอายุประมาณร้อยละ 10.68, 11.40, 

12.23, 12.96 และ 13.76 ตามล�าดับ ส�าหรับในอ�าเภอ 

วังจันทร์ พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 มีประชากรสูงอายุร้อยละ 

12.58 และเพิ่มเป็น 13.46 ในปี พ.ศ. 2560 (Rayong 

Provincial Public Health Office, 2018)

 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร ้าง

ประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 

(ปัญญา) โดยด้านร่างกาย พบว่า ผูส้งูอายไุทยเป็นโรคเรือ้รงั

เพ่ิมมากขึ้น น�าไปสู่ภาวะทุพพลภาพและการเสียชีวิต 

ของผู้สูงอายุได้ เป็นภาวะที่บ่ันทอนสุขภาพ ส�าหรับด้าน

จติใจ พบว่าผูสู้งอายเุกดิมอีารมณ์แปรปรวน รูส้ึกโดดเดีย่ว 

ซึมเศร้า หงุดหงิดง่าย ท�าให้เกิดปัญหาทางจิตใจตามมา  

ส่วนด้านสังคม พบว่า สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ในขณะที่

จ�านวนประชากรวยัแรงงานได้เริม่ลดลง และด้านจิตวญิญาณ 

(ปัญญา) พบว่า ผู้สูงอายุจะแสดงออกว่าตนเองมีคุณค่าฅ

ลดลง มพีลงัใจในการมีชวิีตอยูอ่ย่างมคีวามหมายลดลง จาก

ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุดังกล่าว การเตรียมความพร้อมเพื่อ 

เข้าสู่สังคมสูงอายุจึงเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องการการวางแผน

อย่างเป็นระบบ และเริ่มด�าเนิน การล่วงหน้า โดยเฉพาะ

การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อเข้าสู ่วัยสูงอาย ุ

ของประชาชน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการด�าเนินการ 

กว่าจะเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม (Phrompak, 2013)

 การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อเข้าสู ่วัย 

สูงอายุ ถือว่าเป็นการวางแผนชีวิตอย่างหน่ึงที่มีเป้าหมาย

อยู่ที่ความสุขในชีวิต เพราะสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการมากที่สุด

ในช่วงบัน้ปลายชวีติ คือ ความสุขอนัเกดิจากการมคุีณภาพ

ชีวิตที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งจิตวิญญาณ 

(World Health Organization, 1998) ซึ่งในการวิจัย 

ครัง้นีศ้กึษาเกีย่วกบัการปฏบิตัตินหรอืการกระท�ากจิกรรม

ของประชาชนในการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ เพื่อ

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ มิติด้าน

สุขภาพทางกาย มิติด้านสุขภาพทางจิตใจ มิติด้านสุขภาพ

ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และมิติด้านสุขภาพทางปัญญา 

(National Health Act, B.E. 2550, 2550) โดย Leedy 

and Wynbrandt (1987) ได้แนะน�าให้บุคคลมีการเตรียม

ความพร้อมให้เร็วท่ีสุด โดยให้เริ่มวางแผนเตรียมการไว้

ตั้งแต่อายุ 30 ปี ฉะนั้นประชากรกลุ่มที่ใกล้เข้าสู่วัยสูงอายุ

จึงควรมีการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพก่อนเข้าสู่วัย 

สูงอายุ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  


