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บทคัดยอ 

 การวิจัยภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความตองการและการเขาถึงบริการดานสุขภาพ
ของผูสูงอายุ และหาความสัมพันธระหวาง คุณลักษณะสวนบุคคล ความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจําวัน การสนับสนุนทางสังคมกับการเขาถึงบริการดานสุขภาพของผูสูงอายุในชนบท อําเภอวิหารแดง 
จังหวัดสระบุรี กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุในชนบท อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จํานวน 299 คน เก็บ
ขอมูลระหวาง พ.ย. 2559 - ม.ค. 2560 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดจากการศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณและการสังเกต คาความเที่ยงของ
แบบสัมภาษณความตองการบริการดานสุขภาพ เทากับ 0.91 แบบสัมภาษณการสนับสนุนทางสังคม 
เทากับ 0.86 และแบบสัมภาษณการเขาถึงบริการดานสุขภาพ เทากับ 0.96 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง
พรรณนาและการวิเคราะหถดถอยไบนารีโลจิสติค 
 ผลการวิจัย พบวา ความตองการบริการดานสุขภาพโดยรวมอยูในระดับปานกลาง รอยละ 49.50 
การเขาถึงบริการดานสุขภาพโดยรวมอยูในระดับมาก รอยละ 55.52 ความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจําวนัของผูสูงอายุ พบกลุมติดสังคมมีมากที่สุด รอยละ 91.30 กลุมติดบาน รอยละ 6.68 สวนกลุมติดเตียง
มีเพียงรอยละ 2.00 เทานั้น การสนับสนุนทางสังคมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง รอยละ 59.20  ปจจัยที่มี   
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ความสัมพันธกับการเขาถึงบริการดานสุขภาพของผูสูงอายุในชนบท อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ไดแก
การสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ (Adj. OR = 2.36; 95% CI 1.24 - 4.51) การสนับสนุนทางสังคมดาน
การประเมินคุณคา (Adj. OR = 2.10; 95% CI 1.19 - 3.70) และการสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร 
(Adj. OR = 1.91; 95% CI 1.01 - 3.60) และปจจัยที่ ไมมีความสัมพันธ ไดแก คุณลักษณะสวนบุคคล 
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน และการสนับสนุนทางสังคมดานเครื่องมือ ส่ิงของ อุปกรณ 
 ขอเสนอแนะ : การเพิ่มศักยภาพของสถานบริการสุขภาพ เชน การเพิ่มศักยภาพของพยาบาลใหมี
ความเฉพาะทางดานผูสูงอายุมากขึ้น มีการนัดหมายที่เหมาะสม และมีการประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสาร
ดานบริการสุขภาพใหกับผูสูงอายุจะชวยทําใหผูสูงอายุมีการเขาถึงบริการดานสุขภาพมากขึ้น 

คําสําคัญ : ความตองการดานสุขภาพ การเขาถงึบรกิารดานสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม ความสามารถ
ในการประกอบกิจวัตรประจําวนั 

Abstract 
 This research was a cross-sectional study. The objectives of this research were to 
evaluate health need assessment and accessibility to health services of rural elderly and 
analyse the relationship between personal characteristics, activities of daily living, social 
support, and accessibility to health services of rural elderly in Wihandaeng district, 
Saraburi province. The sample of this research was 299 rural elderly. The data were 
collected by interview and observation between November 2016 - January 2017. The 
reliability values of interview health need, social support and accessibility to health 
services were 0.91, 0.86, and 0.96, respectively. Data were analyzed using descriptive 
statistics and binary logistic regression. 
 The results of this research found that overall health need assessment was at a 
moderate level 49.50%, the overall accessibility to health services was at a high level 
55.52%, activities of daily living found that well elder group was 91.30%, home bound 
elder group 6.68% and bed bound elder group 2.00%. Overall social support was at a 
moderate level 59.20%. The factors related to the accessibility to health services of rural 
elderly in Wihandaeng district, Saraburi province were high level of the emotional social 
support (Adj. OR = 2.36; 95% CI 1.24 – 4.51), appraisal social support at a high level (Adj. 
OR = 2.10; 95% CI 1.19 – 3.70) and informational social support at a high level (Adj. OR = 
1.91; 95% CI 1.01 – 3.60). Personal characteristics, activities of daily living and instrumental 
social support did not relate factors. 
 Suggestions: Increasing the performance of health facilities, such as staff nurses 
with expertise elderly care, the appropriate appointments and giving health information to 
elders will help them more easily access to healthcare services. 

Keywords : health need, accessibility to health services, social support, activities of daily living 
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ความเปนมาและความสําคัญ 
ของปญหา 

 สังคมทั่วโลกไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
(Aging society) เนื่องจากเปนสังคมที่มีประชากร
ทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป
มากกวารอยละ 10 ของประชากรมวลรวม1 จาก
ผลสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติในป 2557 
ผูสูงอายุเพิ่มขึ้นเปนรอยละ14.9 มีการคาดการณ
วาในป 2564 ประเทศไทยจะมีสัดสวนประชากร
ผู สูงอายุ  60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 20 ซึ่ ง
หมายถึง ประเทศไทยจะเปนสังคมผูสูงอายุอยาง
สมบูรณ2 การที่ประเทศไทยไดเขาสูสังคมผูสูงอายุ
นั้นรัฐบาลไดเตรียมวางแผนสวัสดิการตางๆ ใหแก
ประชากรผูสูงอายุไทยโดยมีสิทธิเขารับการรักษา
ในสถานพยาบาลโดยใชกองทุนหลักทั้ง 3 กองทุน
ของประเทศไทย ไดแก กองทุนประกันสังคม 
กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ และ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพื่อลดปญหา 
อุปสรรคในการเขาถึงบริการดานสุขภาพ3 แตยัง
พบปญหาในการเขาถึงบริการดานสุขภาพในเขต
ชนบทบางแหงในประเทศไทย เชน ดานระยะทาง
และการเดินทางยังเปนปญหาสําคัญโดยเฉพาะใน
หนาฝน4 
 อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เปนอําเภอ
ที่มีขนาดเล็ก ประกอบดวย 6 ตําบล 54 หมูบาน 
มีโรงพยาบาลชุมชน (ขนาด F2) 1 แหง โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล 7 แหง มีประชากรผูสูงอายุ 
รอยละ 13.65 และอําเภอวิหารแดงยังมีจํานวน
ผูสูงอายุกลุมติดเตียงสูงที่ สุดในจังหวัดสระบุรี 
นอกจากน้ีผูสูงอายุยังประสบปญหาการเจ็บปวย
ดวยโรคเรื้อรังที่สําคัญ เชน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน และโรคหัวใจและหลอดเลือด และ
อาจมีผลกระทบตอความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจําวัน (ADL) ของผูสูงอายุ ซึ่งผูสูงอายุ

สวนใหญเลือกที่จะรักษาที่โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล (รพ.สต) แตเนื่องจากภูมิศาสตรของ
พื้นที่หมูบานในอําเภอวิหารแดงแตละหมูบานอยู
หางไกลกันมากจึงอาจเปนปจจัยสําคัญในการเขาถึง 
บริการดานสุขภาพของผูสูงอายุ รวมทั้งที่ผานมา 
ยังไมมีขอมูลแสดงเกี่ยวกับการเขาถึงบริการดาน
สุขภาพในเขตอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความ
ตองการและการเขาถึงบริการดานสุขภาพของ
ผูสูงอายุในชนบทอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
และปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเขาถึงบริการ
ดานสุขภาพ เพื่อเก็บรวบรวมเปนขอมูลพื้นฐานที่
จะไดนําไปใชในการปรับปรุงคุณภาพหรือเสนอ
เปนแนวทางแกผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของในการ
พัฒนาการดูแลผูสูงอายุเพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูสูงอายุและสามารถเขาถึงบริการ
ดานสุขภาพไดทั่วถึงอยางแทจริง 

วัตถุประสงคการวจิัย 
 1. ประเมินความตองการบริการดาน
สุขภาพ ความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจําวัน การสนับสนุนทางสังคม และการเขาถึง
บริการดานสุขภาพของผูสูงอายุในชนบท อําเภอ
วิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
 2. อธิบายคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได การพักอาศัยอยู สิทธิการรักษา โรคประจําตัว
ของผูสูงอายุในชนบท อําเภอวิหารแดง จังหวัด
สระบุร ี
 3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ 
สวนบุคคล ความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจําวัน และการสนับสนุนทางสังคม กับการ
เขาถึงบริการดานสุขภาพของผูสูงอายุในชนบท 
อําเภอวหิารแดง จังหวดัสระบุรี 
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กรอบแนวคดิการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชแนวคิดที่เกี่ยวกับการแสวงหาบริการดานสุขภาพในแตละบริบทของ
ผูสูงอายุทั้งดานสุขภาพ การเจ็บปวย ปจจัยและขอจํากัดตางๆ หรือดานภูมิศาสตร รวมทั้งดานการเงิน จาก
แนวคิดของ Aday & Andersen6-7 รวมกับแนวคิดของ Penchansky & Thomas8 โดยประเมิน 5 ดาน 
ไดแก ความเพียงพอของบริการที่มีอยู ความสามารถในการเขาถึงแหลงบริการ ความสะดวกและส่ิงอํานวยความ
สะดวกของแหลงบริการ ความสามารถในการจายคาบริการ และการยอมรับคุณภาพของบริการ จากการทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่อาจมีผลตอการเขาถึงบริการดานสุขภาพของผูสูงอายุที่สวนใหญมีการเจ็บปวย
ดวยโรคเรื้อรังที่สําคัญ เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจและหลอดเลือด และอาศัยอยูใน
ครอบครัวขยายมีลูกหลานชวยเหลือดูแล ผูวิจัยไดเลือกปจจัย 3 ปจจัย ไดแก คุณลักษณะสวนบุคคลของ
ผูสูงอายุ การประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของดัชนีบารเธล เอดีแอล (Barthel ADL 
index)9 และการสนับสนุนทางสังคม จากแนวคิดของ House10 โดยประเมินจาก 4 ดาน ไดแก ดานอารมณ ดาน
การประเมินคุณคา ดานขอมูลขาวสาร และดานเครื่องมือ ส่ิงของ อุปกรณ สวนการประเมินความตองการบริการ
ดานสุขภาพของผูสูงอายุนั้นเปนการหาขอมูลเพื่อชวยกําหนดแนวทางในการพัฒนาบริการดานสุขภาพใหตรงกับ
ความตองการของผูสูงอายุในชนบท ดังแสดงแผนภาพที่ 1 
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การเขาถึงบริการดานสุขภาพของผูสูงอายุใน
ชนบท อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี6-8 
- ความเพียงพอของบริการท่ีมีอยู 
- ความสามารถในการเขาถึงแหลงบริการ 
- ความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกของ
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- ความสามารถในการจายคาบริการ 
- การยอมรับคุณภาพของบริการ 

คุณลักษณะสวนบุคคล 
- เพศ - อายุ 
- สถานภาพสมรส - การพักอาศัยอยู 
- ระดับการศึกษา - อาชีพ 
- รายได - สิทธิการรักษา 
- โรคประจําตัว 

ความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจําวัน (ADL)9 

การสนับสนุนทางสังคม10 
 - ดานอารมณ 
 - ดานการประเมินคุณคา 
 - ดานขอมูลขาวสาร 
 - ดานเครื่องมือ สิ่งของ อุปกรณ 
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กรอบแนวคดิการวิจัย 
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ครอบครัวขยายมีลูกหลานชวยเหลือดูแล ผูวิจัยไดเลือกปจจัย 3 ปจจัย ไดแก คุณลักษณะสวนบุคคลของ
ผูสูงอายุ การประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของดัชนีบารเธล เอดีแอล (Barthel ADL 
index)9 และการสนับสนุนทางสังคม จากแนวคิดของ House10 โดยประเมินจาก 4 ดาน ไดแก ดานอารมณ ดาน
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ความตองการของผูสูงอายุในชนบท ดังแสดงแผนภาพที่ 1 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาแบบภาค 
ตัดขวาง (Cross – sectional study) 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ ผูสูงอายุสัญชาติไทยที่อาศัย
อยูนอกเขตเทศบาล อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 กลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุสัญชาติไทยที่
อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล อําเภอวิหารแดง จังหวัด
สระบุรี ที่ไดจากเกณฑคัดเขา คือ เปนผูสูงอายุที่
อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล ส่ือสารภาษาไทยไดดี 
และยินดี เขารวมการวิจัย เกณฑ คัดออก  คือ 
ผูสูงอายุที่ไมไดอยูในชุมชนในชวงเวลาที่ผูวิจัยเก็บ
ขอมูลหรือที่ มีปญหาดานการส่ือสาร เชน หูตึง 
ส่ือสารไมได คํานวณตัวอยางจากสูตรที่ทราบ
จํานวนประชากรของ Daniel11 ไดกลุมตัวอยาง 
209 คน เนื่ องจากเปนการสุมแบบ Cluster 
sampling จึงเพิ่มขนาดกลุมตัวอยางดวย design 
effect = 1.5 รวมจํานวนทั้งส้ิน 315 คน แลวใช
การคํานวณขนาดตัวอยางจากแตละตําบลแบบ
กําหนดความนาจะเปนใหเปนสัดสวนกับขนาด 
(Probability proportional to size-PPS) เมื่ อ
ไดกลุมตัวอยางในแตละตําบลแลว นํามาสุมตัวอยาง
แบบ อย างง าย  (Simple random sampling) 
และไมแทนที่ (Sampling without replacement) 
โดยขอรายชื่อผูสูงอายุจากโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลน้ันนํามาจับฉลากแบบไมแทนที่ใน
แตละตําบลทั้ง 6 ตําบล และทําการสัมภาษณกลุม
ผูสูงอายุที่มีรายชื่อจากการสุมตัวอยาง เก็บขอมูล
ระหวาง พ.ย. 2559 - ม.ค. 2560 แตเนื่องจากมี
ผูสูงอายุมีการยายถิ่นและบางรายมีปญหาในการ
ส่ือสาร ทําใหเหลือ 299 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดจากการศึกษา
คนควาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคล และ
ความตองการบริการดานสุขภาพ 
 1.1 แบบสัมภาษณคุณลักษณะสวนบุคคล 
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได การพักอาศัยอยู สิทธิการรักษา โรค
ประจําตัวของผูสูงอายุ โดยลักษณะคําถามมีทั้ง
คําถามปลายเปด และปลายปด จํานวน 15 ขอ 
 1.2 แบบสัมภาษณความตองการบริการ
ดานสุขภาพ ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยแบงเปน 4 ดาน 
คือ ดานการสงเสริมสุขภาพ ดานการปองกันโรค 
ดานการรักษาพยาบาล ดานการฟนฟูสมรรถภาพ 
จํานวน 16 ขอ เปนแบบคําถามปลายปด และ
คําตอบเปนแบบวัดมาตรประมาณคา (Rating 
scale) ที่มีคําตอบ 3 ระดับ โดยมีเกณฑการให
คะแนนเปน 1 - 3 จากนอย ปานกลาง และมาก  มี
คะแนนรวมเทากับ 48 คะแนน การแปลความหมาย
คะแนน คือ คะแนน 16 - 28 หมายถึง มีความ
ตองการบริการดานสุขภาพนอย คะแนน 29 - 37 
หมายถึง มีความตองการบริการดานสุขภาพปาน
กลาง คะแนน 38 - 48 หมายถึง มีความตองการ
บริการดานสุขภาพมาก 
 สวนที่ 2 แบบสัมภาษณความสามารถใน
การประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ ผูวิจัย
ใชดัชนีบารเธล เอดีแอล (Barthel ADL index)9 
จํานวน 10 ขอ ลักษณะคําตอบเปนเลือกขอที่ตรง
กับความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิต 
ประจําวันของผูสูงอายุ โดยมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
เกณฑการใหคะแนนการประเมินกลุมติดสังคม 
มีผลรวมคะแนน ตั้งแต 12 คะแนนขึ้นไป กลุมติด
บาน มีผลรวมคะแนน 5 – 11 คะแนน และกลุม
ติดเตียง มีผลรวมคะแนน 0 - 4 คะแนน 
 สวนที่ 3 แบบสัมภาษณการสนับสนุน
ทางสังคม เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดย
ใชแนวคิดของ House10 แบงเปน 4 ดาน คือ ดาน
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อารมณ ดานการประเมินคุณคา ดานขอมูลขาวสาร 
และดานเครื่องมือ ส่ิงของ อุปกรณ  จํานวน 12 ขอ 
และมีคําตอบเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating 
scale) ที่มีคําตอบ 5 ระดับ โดยมีเกณฑการให
คะแนนเปน 1 - 5 จากนอยที่สุด นอย ปานกลาง 
มาก และมากที่สุด มีคะแนนรวมเทากับ 60 คะแนน 
การแปลความหมายคะแนน คือ คะแนน 12 - 35 
หมายถึง มีการสนับสนุนทางสังคมนอย คะแนน 
36 - 47 หมายถึง มีการสนับสนุนทางสังคมปานกลาง 
คะแนน 48 - 60 หมายถึง มีการสนับสนุนทาง
สังคมมาก 
 สวนที่ 4 แบบสัมภาษณการเขาถึงบริการ
ดานสุขภาพ เปนเครื่องมือที่ ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
โดยใชแนวคิดของ Aday & Andersen6-7 และ 
Penchansky & Thomas8 แบงเปน 5 ดาน คือ 
ดานความเพียงพอของบริการที่มีอยู ดานความ 
สามารถในการเขาถึงแหลงบริการ ดานความ
สะดวกและส่ิงอํานวยความสะดวกของแหลงบริการ 
ดานความสามารถในการจายคาบริการ ดานการ
ยอมรับคุณภาพของบริการ เปนแบบสัมภาษณ 
จํานวน 20 ข อ  และคําตอบเป นแบบมาตร
ประมาณคา (Rating scale) ที่มีคําตอบ 3 ระดับ 
โดยมีเกณฑการใหคะแนนเปน 1 - 3 จากนอย 
ปานกลาง และมาก มีคะแนนรวมเทากับ 60 คะแนน 
การแปลความหมายคะแนน คือ คะแนน 20 - 35 
หมายถึง มีการเขาถึงบริการดานสุขภาพนอย 
คะแนน 36 - 47 หมายถึง มีการเขาถึงบริการดาน
สุขภาพปานกลาง และคะแนน 48 - 60 หมายถึง 
มีการเขาถึงบริการดานสุขภาพมาก 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
วิจัย 

 ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นเองโดย
การประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตร

ประจําวันของผูสูงอายุใชดัชนีบารเธล เอดีแอล 
(Barthel ADL index) การสนับสนุนทางสังคม 
การเขาถึงบริการดานสุขภาพ เสนออาจารยที่
ปรึกษา 3 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) และนํามาปรับปรุงแกไขให
สมบูรณถูกตอง แลวจึงนําแบบสัมภาษณที่แกไข
แลวไปทดลองใช (Try out) กับผูสูงอายุที่มีความ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามา
หาคาความเที่ยง (Reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์
แอลฟ าของครอนบาค  (Cronbach’s alpha 
coefficient) ไดคาความเที่ยงแบบสัมภาษณ ดังนี้ 
ความตองการบริการดานสุขภาพ เทากับ 0.91 
การสนับสนุนทางสังคม เทากับ 0.86 และการ
เขาถึงบริการดานสุขภาพ เทากับ 0.96 

การพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยาง 

 การวิจัยครั้งนี้ผานการรับรองจากคณะ 
กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
เอกสารรับรองเลขที่ MUPH 2016 – 103 และ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี อนุมัติ
วันที่  3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เอกสารหมายเลข 
EC 2 - 002/2559 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. หลังจากผานการรับรองจริยธรรมจาก
คณะกรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยมหิดล 
และผานการรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการวิจัย
ในมนุษย จังหวัดสระบุรีแลว ผูวิจัยไดประสานงาน
กับสาธารณสุขอําเภอวิหารแดง เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค
ในการศึกษา รายละเอียดในการเก็บขอมูล และขอ
ความอนุเคราะหในการประสานงานกับเจาหนาที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทั้ง 6 ตําบล 
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อารมณ ดานการประเมินคุณคา ดานขอมูลขาวสาร 
และดานเครื่องมือ ส่ิงของ อุปกรณ  จํานวน 12 ขอ 
และมีคําตอบเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating 
scale) ที่มีคําตอบ 5 ระดับ โดยมีเกณฑการให
คะแนนเปน 1 - 5 จากนอยที่สุด นอย ปานกลาง 
มาก และมากที่สุด มีคะแนนรวมเทากับ 60 คะแนน 
การแปลความหมายคะแนน คือ คะแนน 12 - 35 
หมายถึง มีการสนับสนุนทางสังคมนอย คะแนน 
36 - 47 หมายถึง มีการสนับสนุนทางสังคมปานกลาง 
คะแนน 48 - 60 หมายถึง มีการสนับสนุนทาง
สังคมมาก 
 สวนที่ 4 แบบสัมภาษณการเขาถึงบริการ
ดานสุขภาพ เปนเครื่องมือที่ ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
โดยใชแนวคิดของ Aday & Andersen6-7 และ 
Penchansky & Thomas8 แบงเปน 5 ดาน คือ 
ดานความเพียงพอของบริการที่มีอยู ดานความ 
สามารถในการเขาถึงแหลงบริการ ดานความ
สะดวกและส่ิงอํานวยความสะดวกของแหลงบริการ 
ดานความสามารถในการจายคาบริการ ดานการ
ยอมรับคุณภาพของบริการ เปนแบบสัมภาษณ 
จํานวน 20 ข อ  และคําตอบเป นแบบมาตร
ประมาณคา (Rating scale) ที่มีคําตอบ 3 ระดับ 
โดยมีเกณฑการใหคะแนนเปน 1 - 3 จากนอย 
ปานกลาง และมาก มีคะแนนรวมเทากับ 60 คะแนน 
การแปลความหมายคะแนน คือ คะแนน 20 - 35 
หมายถึง มีการเขาถึงบริการดานสุขภาพนอย 
คะแนน 36 - 47 หมายถึง มีการเขาถึงบริการดาน
สุขภาพปานกลาง และคะแนน 48 - 60 หมายถึง 
มีการเขาถึงบริการดานสุขภาพมาก 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
วิจัย 

 ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นเองโดย
การประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตร

ประจําวันของผูสูงอายุใชดัชนีบารเธล เอดีแอล 
(Barthel ADL index) การสนับสนุนทางสังคม 
การเขาถึงบริการดานสุขภาพ เสนออาจารยที่
ปรึกษา 3 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) และนํามาปรับปรุงแกไขให
สมบูรณถูกตอง แลวจึงนําแบบสัมภาษณที่แกไข
แลวไปทดลองใช (Try out) กับผูสูงอายุที่มีความ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามา
หาคาความเที่ยง (Reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์
แอลฟ าของครอนบาค  (Cronbach’s alpha 
coefficient) ไดคาความเที่ยงแบบสัมภาษณ ดังนี้ 
ความตองการบริการดานสุขภาพ เทากับ 0.91 
การสนับสนุนทางสังคม เทากับ 0.86 และการ
เขาถึงบริการดานสุขภาพ เทากับ 0.96 

การพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยาง 

 การวิจัยครั้งนี้ผานการรับรองจากคณะ 
กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
เอกสารรับรองเลขที่ MUPH 2016 – 103 และ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี อนุมัติ
วันที่  3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เอกสารหมายเลข 
EC 2 - 002/2559 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. หลังจากผานการรับรองจริยธรรมจาก
คณะกรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยมหิดล 
และผานการรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการวิจัย
ในมนุษย จังหวัดสระบุรีแลว ผูวิจัยไดประสานงาน
กับสาธารณสุขอําเภอวิหารแดง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค
ในการศึกษา รายละเอียดในการเก็บขอมูล และขอ
ความอนุเคราะหในการประสานงานกับเจาหนาที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทั้ง 6 ตําบล 
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 2. ผูวิจัยและผูชวยนักวิจัย จึงลงเก็บขอมูล
ตามรายชื่อที่ไดจากเจาหนาที่ รพ.สต. โดยชี้แจง
ใหกลุมตัวอยางทราบถึงวัตถุประสงค วิธีการวิจัย 
และตอบขอของใจตางๆ ถึงประโยชน และผลที่
อาจเกิดขึ้น เมื่อรับทราบขอมูลและตัดสินใจวาจะ
เขารวมการวิจัยจึงใหลงนามหรือประทับลายน้ิวหัว 
แมมือ (กรณีไมสามารถเขียนหนังสือได) เขารวมการ
วิจัย แลวจึงทําการสัมภาษณใชเวลาประมาณ 30 นาที 
 3. ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมแบบเก็บขอมูล 
ตรวจสอบความสมบูรณ และนําไปวิเคราะหขอมูล
ในลําดับตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 

 โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
SPSS Version 18 ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชในการ
อธิบายคุณลักษณะสวนบุคคล ความตองการบริการ 
ดานสุขภาพของผูสูงอายุในชนบท อําเภอวิหารแดง 
จังหวัดสระบุรี ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ 
คาเฉล่ีย และคามัธยฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential statistics) วิ เคราะห ความสัมพั นธ
ระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล ความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตรประจําวัน การสนับสนุนทางสังคม 
กับการเขาถึงบริการดานสุขภาพของผูสูงอายุใน
ชนบท อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยใชการ
วิเคราะหถดถอยไบนารีโลจิสติก (Binary logistic 
regression analysis)12 กําหนดคานัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย พบวา ผูสูงอายุในชนบท อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี มากกวาครึ่งหนึ่งเปนเพศหญิง 
รอยละ 60.87 อายุระหวาง 60 – 69 ป รอยละ 55.85 อายุนอยที่สุด 60 ป อายุมากที่สุด 97 ป และอายุ
เฉล่ีย 70.23 ป สถานภาพสมรสคู รอยละ 64.21 จบการศึกษาระดับสูงสุดชั้นประถมศึกษา รอยละ 84.28 
ไมไดประกอบอาชีพ รอยละ 56.19 สวนใหญรายไดรวมตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 85.95 คามัธยฐาน
รายไดรวมตอเดือนเทากับ 1,000 บาท เกือบครึ่งหนึ่งของผูสูงอายุพักอาศัยอยูกับสามี/ภรรยา รอยละ 
40.13 รองลงมาอยูกับบุตร/หลาน รอยละ 36.79 อยูคนเดียวเพียงรอยละ 7.36 เกือบทั้งหมดของผูสูงอายุ
ใชสิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพ รอยละ 91.97 มีโรคประจําตัว รอยละ 72.24 พบโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวานมากที่สุด ในดานการจัดการกับปญหาสุขภาพเกือบทั้งหมดของผูสูงอายุไปสถานบริการ
สุขภาพ รอยละ 99.70 สวนสถานบริการสุขภาพที่ผูสูงอายุไปใชบริการ 3 อันดับแรก เมื่อมีการเจ็บปวยทั้ง 
3 ระดับ คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเปนอันดับแรก รองลงมา คือ โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลประจําจังหวัด 
 ความตองการบริการดานสุขภาพของผูสูงอายุในชนบท อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยรวม
อยูในระดับปานกลางมากที่สุด รอยละ 49.50 สวนรายดาน พบวา ผูสูงอายุตองการบริการดานการปองกัน
โรคมากที่สุด รอยละ 70.23 รองลงมา คือ ดานการรักษา รอยละ 60.54 ดานการฟนฟูสมรรถภาพ รอยละ 
40.80 และดานสงเสริมสุขภาพ รอยละ 26.09 
 การเขาถึงบริการดานสุขภาพของผูสูงอายุในชนบท อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยรวมอยูใน
ระดับมาก รอยละ 55.52 ระดับปานกลาง รอยละ 42.48 สวนรายดาน พบวา การเขาถึงบริการดาน
ความสามารถในการเขาถึงแหลงบริการอยูในระดับมาก รอยละ 62.87 รองลงมา คือ ดานการยอมรับ
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คุณภาพของบริการ รอยละ 61.54 ดานความเพียงพอของบริการที่มีอยู รอยละ 51.51 ดานความสะดวก
และส่ิงอํานวยความสะดวกของแหลงบริการ รอยละ 48.50 และดานความสามารถในการจายคาบริการ 
รอยละ 29.76 
 การสนับสนุนทางสังคมของผูสูงอายุในชนบท อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรีโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลางมากที่สุด คือ รอยละ 59.20 สวนรายดาน พบวา การสนับสนุนทางสังคมดานอารมณอยูในระดับ
มาก รอยละ 55.18 รองลงมา คือ ดานการประเมินคุณคา รอยละ 51.50 ดานขอมูลขาวสาร รอยละ 41.14 
และดานเครื่องมือ ส่ิงของ อุปกรณ รอยละ 35.45 (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 รอยละของระดับความตองการบริการดานสุขภาพ การเขาถงึบรกิารดานสุขภาพ การสนับสนุน
ทางสังคมของผูสูงอายใุนชนบท อําเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุร ีโดยรวมและรายดาน (n = 299) 

ตัวแปร มาก ปานกลาง นอย 

ความตองการบริการดานสุขภาพโดยรวม 39.46 49.50 11.04 

ดานสงเสริมสุขภาพ 26.09 33.11 40.80 

ดานการปองกันโรค 70.23 20.74 9.03 

ดานการรักษา 60.54 31.10 8.36 

ดานการฟนฟูสมรรถภาพ 40.80 37.79 21.41 

การเขาถึงบริการดานสุขภาพโดยรวม 55.52 42.48 2.00 

ดานความเพียงพอของบริการท่ีมีอยู 51.51 43.14 5.35 

ดานความสามารถในการเขาถึงแหลงบริการ 62.87 30.77 6.36 

ดานความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกของแหลงบริการ 48.50 42.14 9.36 

ดานความสามารถในการจายคาบริการ 29.76 53.18 17.06 

ดานการยอมรับคุณภาพของบริการ 61.54 37.46 1.00 

การสนับสนุนทางสังคมโดยรวม 28.43 59.20 12.37 

ดานอารมณ 55.18 12.71 32.11 

ดานการประเมินคุณคา 51.50 15.72 32.78 

ดานขอมูลขาวสาร 41.14 18.73 40.13 

ดานเครื่องมือ สิ่งของ อุปกรณ 35.45 15.72 48.83 

 ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุในชนบท อาํเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
โดยใชดัชนีบารเธลเอดีแอล (Barthel ADL Index)9 พบวา ผูสูงอายุในชนบท อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
จัดอยูในกลุมติดสังคมมากที่สุด รอยละ 91.3 รองลงมา คือ กลุมติดบาน รอยละ 6.7 สวนกลุมติดเตียงมีเพียง 
รอยละ 2.0 เทานั้น 
 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล ความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจําวัน การสนับสนุนทางสังคม กับการเขาถึงบริการดานสุขภาพของผูสูงอายุในชนบท อําเภอ
วิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยใช Binary logistic regression นําตัวแปรทั้งหมดเขาสมการดวยวิธี Forward LR 
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อยางเปนขั้นตอน โดยพิจารณานําเขาสมการจากอิทธิพลที่มีตอตัวแปรตาม และคัดออกจากสมการ ไดแก 
คุณลักษณะสวนบุคคล ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน การสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ
และดานเครื่องมือ ส่ิงของ อุปกรณ ตามระดับนัยสําคัญ (p < .05) พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการ
เขาถึงบริการดานสุขภาพของผูสูงอายุในชนบท อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ไดแก การสนับสนุนทาง
สังคมดานอารมณ (Adj. OR= 2.36; 95% CI 1.24 – 4.51) การสนับสนุนทางสังคมดานการประเมินคุณคา 
(Adj. OR = 2.10; 95% CI 1.19 – 3.70) และการสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร (Adj. OR = 
1.91; 95% CI 1.01 – 3.60) (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเขาถึงบริการดานสุขภาพของผูสูงอายุในชนบทอําเภอวิหารแดง
จังหวดัสระบุรี (n = 299) 

ปจจัย Crude OR Adj. OR 95% CI p - value 

การสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ     

ระดับนอย/ปานกลาง 1 1   

ระดับมาก 4.79 2.36 1.24 - 4.51 0.009* 

การสนับสนุนทางสังคมดานการประเมินคุณคา     

ระดับนอย/ปานกลาง 1 1   

ระดับมาก 3.83 2.10 1.19 - 3.70 0.011* 

การสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร     

ระดับนอย/ปานกลาง 1 1   

ระดับมาก 4.22 1.91 1.01 - 3.60 0.046* 

 * p < .05 

การอภิปรายผลการวิจัย 

 ความตองการบริการดานสุขภาพของ
ผูสูงอายุในชนบท อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
โดยรวมอยู ในระดับปานกลางรอยละ 49.50 
อธิบายไดวา ผู สูงอายุที่อาศัยอยูในเขตชนบท
อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สวนใหญเปน
ผูสูงอายุตอนตน (60 – 69 ป) และมีสภาพรางกาย
ยั งแข็ งแรง ซึ่ งสอดคลองกับการศึกษาของ 
จิณณณิชา พงษดี และปยธิดา คูหิรัญญรัตน13 
ที่ศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต. บาน
เหมืองแบง ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย พบวา ความตองการบริการดาน

สุขภาพของผูสูงอายุโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
ซึ่งตางกับการศึกษาของ เจะยารีเยาะ เจะโซะ14 
และพันธิตรา สิงหเขียว15 ที่พบวา ความตองการ
บริการดานสุขภาพของผูสูงอายุโดยรวมอยูใน
ระดับมาก และขอมูลของกรมอนามัย16 ที่ลงสํารวจ 
พื้นที่ พบวา ความตองการที่มากที่สุดของผูสูงอายุ 
คือ ความตองการบริการดานสุขภาพ/การรักษา
มาเปนอันดับแรก (รอยละ 42.1) และจากการ
สัมภาษณ  พบวา ความตองการของผู สูง อายุ
สวนมากเปนความตองการพื้นฐานของรางกาย17 
เชน ดานอาหาร ดานการเงิน การเพิ่มเบี้ยผูสูงอายุ 
ดานสวัสดิการตางๆ เปนตน สอดคลองกับ พงษชัย 
จิตตะมัย18 พบวา ผูสูงอายุสวนใหญรับรูวาตนเอง
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มีปญหาดานที่อยูอาศัยและส่ิงอํานวยความสะดวก
ในการดําเนินชีวิต รองลงมา คือ ความตองการดาน
การเขาถึงบริการดานสุขภาพ 
 สวนความตองการบริการดานสุขภาพ
ของผูสูงอายุในรายดาน พบวา ผูสูงอายุตองการ
บริการสุขภาพดานการปองกันโรคระดับมากสูงถึง
รอยละ 70.23 เนื่องจากผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขต
ชนบทอําเภอวิหารแดง มีความสนใจในเรื่องสุขภาพ 
โดยเฉพาะการไดรับวัคซีนปองกันโรคที่จําเปนและ
การไดรับการตรวจสุขภาพประจําป ซึ่งสอดคลอง
กับขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ2 รายงานวา 
ผูสูงอายุไทยไดรับการตรวจสุขภาพรางกายประจําป
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากรอยละ 35.2 ในป 2545 
เปนรอยละ 52.2 ในป 2557 และรายงานการวิจัย
ของ อรวรรณ คูหา, พงางาม พงศจตุรวิทย และ 
อภิวรรณ ณัฐมนวรกุล19 ที่พบวา ผูสูงอายุมากกวา
ครึ่งไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  (รอยละ 
55.6) โดยมีกลุมอายุ 60 – 69 ป ไดรับการตรวจ
มากที่สุด ซ่ึงการที่สงเสริมใหผูสูงอายุไดรับการ
ตรวจสุขภาพประจําปนั้นเปนกิจกรรมที่สามารถ
ประเมินภาวะสุขภาพของผู สูงอายุและทําให
ผูสูงอายุทราบถึงปจจัยเส่ียงดานสุขภาพที่จะทําให
เกิดโรคไดโดยเฉพาะโรคไมติดตอเรื้อรัง เชน โรค
ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เปนตน สงผลให
ผูสูงอายุเกิดความเอาใสใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้น 
 การเข าถึ งบ ริการด านสุ ขภาพของ
ผูสูงอายุในชนบท อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
โดยรวมอยู ในระดับมาก รอยละ 55.52 ซึ่ ง
สอดคลองกับ ผานิตา พงษเศวต20 ที่พบวา การ
เขาถึงบริการสุขภาพของผูสูงอายุอําเภอดําเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา การเขาถึง
บริการดานสุขภาพดานความสามารถในการเขาถึง
แหลงบริการระดับมาก รอยละ 62.87 ผูสูงอายุ
มากกวาครึ่งสามารถเดินทางไปสถานบริการใกล

บานไดงาย เนื่องจากการคมนาคมสะดวกใชเวลา
ไมเกิน 30 นาที สอดคลองกับแนวคิดของ Aday 
& Andersen6-7 การที่ผูใชบริการจะตัดสินใจใช
บริการของสถานบริการที่ใดที่หนึ่งขึ้นอยูกับระยะทาง 
ที่ไมหางจากที่พักอาศัย ซึ่งคนสวนใหญจะเลือกใช
สถานบริการที่ ใกลบ านมากที่ สุด  ซึ่ งต างกับ 
Yingtaweesak, Yoshida, Hemhongsa, Hamajima 
& Chaiyakae4 พบวา ผูที่มารับบริการดานสุขภาพ
ในเขตชนบทจะตองใชเวลามากกวา 30 นาที ใน
การเดินทางจากบานถึงสถานบริการสุขภาพ ในชวง 
ฤดูฝนตองใชเวลามากกวา 2 ชั่วโมง เนื่องจาก
สภาพของถนนไมดี 
 การเขาถึงบริการดานสุขภาพดานการ
ยอมรับคุณภาพของบริการระดับมาก รอยละ 
61.54 ผูสูงอายุสวนใหญเลือกที่จะมารับบริการที่ 
รพ.สต. ใกลบานโดยมีความพอใจที่เจาหนาที่เอา
ใจใส เปนกันเองมีความสุภาพยิ้มแยมแจมใส20 ซึ่ง
ผูใหบริการสวนใหญเปนพยาบาล นักวิชาการ
สาธารณสุข และมีแพทยมาเฉพาะบางวันอาจ
เปนไปไดที่ผูสูงอายุสวนใหญคุนเคยกับผูใหบริการ
จึงมีความพอใจในความเช่ียวชาญ การใหคําปรึกษา 
แนะนําของบุคลากรดานสุขภาพที่ใหบริการ 
 การเขาถึงบริการดานสุขภาพดานความ
เพียงพอของบริการที่มีอยูระดับมาก รอยละ 
51.51 ในพื้นที่ของตําบลตางๆ ในอําเภอวิหารแดง 
จะมี รพ.สต. อยางนอย 1 แหง จะมีบางพื้นที่ที่มี
ขนาดใหญและมีจํานวนประชากรมากจึงมีจํานวน 
รพ.สต. เพิ่มอีก 1 - 2 แหง ทําใหมีจํานวนสถาน
บริการและบุคลากรดานสุขภาพเพียงพอในการ
ใหบริการประกอบกับมีการจัดใหมี เจาหนาที่
ใหบริการในชวงเสาร-อาทิตย ทําใหผูสูงอายุรูสึก
ใชบริการไดงายแมจะเปนวันหยุด สอดคลองกับ 
อรวรรณ คูหา และคณะ19 พบวา ผูสูงอายุพอใจ
ในเรื่องสถานบริการที่ใหบริการสุขภาพเพียงพอ 
รอยละ 80.4 
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มีปญหาดานที่อยูอาศัยและส่ิงอํานวยความสะดวก
ในการดําเนินชีวิต รองลงมา คือ ความตองการดาน
การเขาถึงบริการดานสุขภาพ 
 สวนความตองการบริการดานสุขภาพ
ของผูสูงอายุในรายดาน พบวา ผูสูงอายุตองการ
บริการสุขภาพดานการปองกันโรคระดับมากสูงถึง
รอยละ 70.23 เนื่องจากผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขต
ชนบทอําเภอวิหารแดง มีความสนใจในเรื่องสุขภาพ 
โดยเฉพาะการไดรับวัคซีนปองกันโรคที่จําเปนและ
การไดรับการตรวจสุขภาพประจําป ซึ่งสอดคลอง
กับขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ2 รายงานวา 
ผูสูงอายุไทยไดรับการตรวจสุขภาพรางกายประจําป
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากรอยละ 35.2 ในป 2545 
เปนรอยละ 52.2 ในป 2557 และรายงานการวิจัย
ของ อรวรรณ คูหา, พงางาม พงศจตุรวิทย และ 
อภิวรรณ ณัฐมนวรกุล19 ที่พบวา ผูสูงอายุมากกวา
ครึ่งไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  (รอยละ 
55.6) โดยมีกลุมอายุ 60 – 69 ป ไดรับการตรวจ
มากที่สุด ซ่ึงการที่สงเสริมใหผูสูงอายุไดรับการ
ตรวจสุขภาพประจําปนั้นเปนกิจกรรมที่สามารถ
ประเมินภาวะสุขภาพของผู สูงอายุและทําให
ผูสูงอายุทราบถึงปจจัยเส่ียงดานสุขภาพที่จะทําให
เกิดโรคไดโดยเฉพาะโรคไมติดตอเรื้อรัง เชน โรค
ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เปนตน สงผลให
ผูสูงอายุเกิดความเอาใสใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้น 
 การเข าถึ งบ ริการด านสุ ขภาพของ
ผูสูงอายุในชนบท อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
โดยรวมอยู ในระดับมาก รอยละ 55.52 ซึ่ ง
สอดคลองกับ ผานิตา พงษเศวต20 ที่พบวา การ
เขาถึงบริการสุขภาพของผูสูงอายุอําเภอดําเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา การเขาถึง
บริการดานสุขภาพดานความสามารถในการเขาถึง
แหลงบริการระดับมาก รอยละ 62.87 ผูสูงอายุ
มากกวาครึ่งสามารถเดินทางไปสถานบริการใกล

บานไดงาย เนื่องจากการคมนาคมสะดวกใชเวลา
ไมเกิน 30 นาที สอดคลองกับแนวคิดของ Aday 
& Andersen6-7 การที่ผูใชบริการจะตัดสินใจใช
บริการของสถานบริการที่ใดที่หนึ่งขึ้นอยูกับระยะทาง 
ที่ไมหางจากที่พักอาศัย ซึ่งคนสวนใหญจะเลือกใช
สถานบริการที่ ใกลบ านมากที่ สุด  ซึ่ งต างกับ 
Yingtaweesak, Yoshida, Hemhongsa, Hamajima 
& Chaiyakae4 พบวา ผูที่มารับบริการดานสุขภาพ
ในเขตชนบทจะตองใชเวลามากกวา 30 นาที ใน
การเดินทางจากบานถึงสถานบริการสุขภาพ ในชวง 
ฤดูฝนตองใชเวลามากกวา 2 ชั่วโมง เนื่องจาก
สภาพของถนนไมดี 
 การเขาถึงบริการดานสุขภาพดานการ
ยอมรับคุณภาพของบริการระดับมาก รอยละ 
61.54 ผูสูงอายุสวนใหญเลือกที่จะมารับบริการที่ 
รพ.สต. ใกลบานโดยมีความพอใจที่เจาหนาที่เอา
ใจใส เปนกันเองมีความสุภาพยิ้มแยมแจมใส20 ซึ่ง
ผูใหบริการสวนใหญเปนพยาบาล นักวิชาการ
สาธารณสุข และมีแพทยมาเฉพาะบางวันอาจ
เปนไปไดที่ผูสูงอายุสวนใหญคุนเคยกับผูใหบริการ
จึงมีความพอใจในความเชี่ยวชาญ การใหคําปรึกษา 
แนะนําของบุคลากรดานสุขภาพที่ใหบริการ 
 การเขาถึงบริการดานสุขภาพดานความ
เพียงพอของบริการที่มีอยูระดับมาก รอยละ 
51.51 ในพื้นที่ของตําบลตางๆ ในอําเภอวิหารแดง 
จะมี รพ.สต. อยางนอย 1 แหง จะมีบางพื้นที่ที่มี
ขนาดใหญและมีจํานวนประชากรมากจึงมีจํานวน 
รพ.สต. เพิ่มอีก 1 - 2 แหง ทําใหมีจํานวนสถาน
บริการและบุคลากรดานสุขภาพเพียงพอในการ
ใหบริการประกอบกับมีการจัดใหมี เจาหนาที่
ใหบริการในชวงเสาร-อาทิตย ทําใหผูสูงอายุรูสึก
ใชบริการไดงายแมจะเปนวันหยุด สอดคลองกับ 
อรวรรณ คูหา และคณะ19 พบวา ผูสูงอายุพอใจ
ในเรื่องสถานบริการที่ใหบริการสุขภาพเพียงพอ 
รอยละ 80.4 
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 การเขาถึงบริการดานสุขภาพดานความ
สะดวกและส่ิงอํานวยความสะดวกของแหลง
บริการอยูในระดับมาก รอยละ 48.50 ผูสูงอายุมี
ความพึงพอใจสถานบริการในดานที่มีขั้นตอนใน
การบริการที่เขาใจงาย สะดวก และสถานบริการมี
เครื่องมือ/อุปกรณอํานวยความสะดวก เชน 
รถเข็น ราวจับทางเดิน/หองนํ้า ซึ่งตรงกับแนวคิด
ของ Penchansky & Thomus8 ที่กลาววาแหลง
บริการสุขภาพมีส่ิงอํานวยความสะดวกในการมา
รับบริการจะทําใหเขาถึงบริการไดงาย สอดคลอง
กับ อรวรรณ คูหา และคณะ19 พบวา ผูสูงอายุ
เกือบทั้งหมดมีความสะดวกในการเขาถึงการ
บริการ รอยละ 88.6 โดยพบวา สถานบริการ
ระดับ รพ.สต. มีความสะดวกในการเขาถึงบริการ
มากที่สุด รอยละ 91.2 
 การเขาถึงบริการดานสุขภาพดานความ 
สามารถในการจายคาบริการอยูในระดับมากเพียง
รอยละ 29.76 อธิบายไดวา ผูสูงอายุเกือบทั้งหมด 
รอยละ 86 มีรายไดนอยกวา 5,000 บาท โดย
รายไดสวนใหญมาจากเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและไมได
ประกอบอาชีพ ทําใหมีปญหาเรื่องคาใชจายใน
ค าบริก าร ค ายาที่ นอก เหนื อจาก สิทธิห รือ
คาใชจายอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการมาเขารับ
บริก าร  เชน  การเดิ นทาง  ซึ่ งสอดคลองกับ 
Yingtaweesak และคณะ4 พบวา ผูที่มารับบริการ 
ดานสุขภาพในชนบทจะมีอุปสรรคภาระคาใชจาย
ในเรื่องการเดินทาง คาอาหารระหวางเดินทาง 
และเฉลิมพล แจมจันทร21 พบวา ผู สูงอายุใน
ชนบท มีอุปสรรคในการเขาถึงบริการดานสุขภาพ
ใน เรื่ อ งของ “ภาระค าใช จ าย” โดย เฉพาะ
คาใชจายในการเดินทางไปรับบริการ 
 คุณลักษณะสวนบุคคล ไมมีความสัมพันธ
กับการเขาถึงบริการดานสุขภาพของผูสูงอายุใน
ชนบท อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี สอดคลอง
กับ พันธิตรา สิงหเขียว15 พบวา ขอมูลพื้นฐาน

ของผู สูงอายุไมมีความสัมพันธความตองการ
บริการดานสุขภาพ แตไมสอดคลองกับการศึกษา
ของ Lecovich & Carmel22 และ Yang และคณะ23 
ที่พบวา ชวงอายุมีความสัมพันธกับการเขาถึง
บริการดานสุขภาพ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การไป
ใชบริการของผูสูงอายุอาจขึ้นอยูกับภาวะสุขภาพ
ของผูสูงอายุที่สวนใหญมีโรคประจําตัวสามารถเขา
รับบริการไดทุกชวงอายุอยูแลว และเกือบทั้งหมด
ของผูสูงอายุในอําเภอวิหารแดงใชสิทธิการรักษา 
พยาบาลจาก 3 กองทุนหลักอยูแลว ไมวาจะใช
สิทธิใดก็เขาถึงการบริการสุขภาพได 
 ความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจําวัน ไมมีความสัมพันธกับการเขาถึงบริการ
ดานสุขภาพของผูสูงอายุในชนบท อําเภอวิหารแดง 
จังหวัดสระบุรี อธิบายไดวา ผูสูงอายุสวนใหญเปน
ผูสูงอายุตอนตน (60 – 69 ป) ยังชวยเหลือตัวเอง
ไดดี ทําใหความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจําวัน (ADL) ไมใชปจจัยหลักที่จะเปนอุปสรรค
ในการเขาถึงบริการดานสุขภาพ ประกอบกับการ
มีสิทธิบัตรประกันสุขภาพ ครอบคลุมถึงรอยละ 
92 จึงทําใหไมวาจะเปนผูสูงอายุกลุมใดก็สามารถ
เขาถึงบริการดานสุขภาพได 
 การสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ
กับการเขาถึงบริการดานสุขภาพของผูสูงอายุใน
ชนบท อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี และเมื่อ
ควบคุมอิทธิพลจากปจจัยอื่น พบวา การไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมดานอารมณ การไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมดานการประเมินคุณคา และ
การไดรับการสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร 
มีความสัมพันธกับการเขาถึงบริการดานสุขภาพ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) อธิบายไดวา 
การไดรับการสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ 
ไดแก การไดรับความไววางใจ ใหรับฟงปญหาจาก
บุคคลรอบขาง การไดรับความรัก ความเอาใจใส
จากบุคคลรอบขางและการไดรับการยอมรับวามี



วารสารแพทย์นาวี

Royal Thai Navy Medical Journal

226 Volume 46 No.1 January-April 2019

12 

 

ความสําคัญในครอบครัว กลุมผูสูงอายุที่มีการ
สนับสนุนทางสังคมดานอารมณระดับมากจะมี
โอกาสเขาถึงบริการดานสุขภาพของผูสูงอายุเปน 
2.36 เทา เมื่อเทียบกับกลุมผูสูงอายุที่มีการไดรับ
การสนับสนุนทางสังคมดานอารมณระดับนอย/
ปานกลาง (Adj. OR = 2.36; 95% CI 0.22 – 0.81) 
สอดคลองกับ พงษชัย จิตตะมัย18 และ ผานิตา 
พงษเศวต20 พบวา ผูดูแลหลักในครอบครัวจะมี
บทบาทมากที่สุดและเปนบุคคลหลักในการชวย
ดูแลสุขภาพรอบดานของผูสูงอายุใหเขาถึงบริการ
ไดสะดวกขึ้น และการไดรับการสนับสนุนทาง
ครอบครัวในระดับสูงจะทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพ
ทางกาย สุขภาพจิตดีขึ้น24 
 การสนับสนุนทางสังคมดานการประเมิน
คุณคา ไดแก การไดรับความเคารพนับถือจาก
บุคคลรอบขาง การไดรับการยกยองจากบุคคล
รอบขาง การที่บุคคลรอบขางรับฟงคําแนะนํา ส่ัง
สอนจากผูสูงอายุ และนําไปปฏิบัติได อธิบายไดวา 
กลุมผูสูงอายุที่มีการไดรับการสนับสนุนทางสังคม
ดานการประเมินคุณคาระดับมากจะมีโอกาสเขาถึง
บริการดานสุขภาพเปน 2.10 เทา เมื่อเทียบกับ
กลุมผูสูงอายุที่มีการไดรับการสนับสนุนทางสังคม
ดานการประเมินคุณคาระดับนอย/ปานกลาง 
(Adj. OR = 2.10; 95% CI 1.19 – 3.70) ซึ่งผูสูงอายุ 
ในชนบท อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุร ีสวนใหญ 
พักอาศัยอยูกับบุตร/หลาน และมีเพื่อนบานพัก
อาศัยอยูติดๆ กันเปนชุมชน มีความเปนอยูแบบ
พึ่งพาอาศัยกัน ยังมีความเคารพ ยกยองนับถือ
และเชื่อฟงคําส่ังสอนผูที่ สูงวัยกวาจะสงผลให
ผู สูงอายุมีความเขาใจและมองเห็นศักยภาพ 
คุณคาในตนเอง8 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 
เสาวนิจ นิจอนันตชัย และมาลี สันติถิรศักด25 
พบวา การไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนและเพื่อน
บานยิ่งมีมากทําใหการดูแลตนเองของผูสูงอายุดี
ขึ้นการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากชุมชน

และสังคมยิ่ งมีมากทําใหการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุดีขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .001) 
 การสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร 
ไดแก การไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพที่ตองการ 
การไดรับคําแนะนํา แนวทางปฏิบัติดานสุขภาพ
เพื่อนําไปแกปญหาดานสุขภาพที่เผชิญอยู ความ
พึงพอใจในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 
อธิบายไดวา กลุมผูสูงอายุที่มีการไดรับการสนับสนุน 
ทางสังคมดานขอมูลขาวสารระดับมากจะมีโอกาส
เขาถึงบริการดานสุขภาพเปน 1.91 เทา เมื่อเทียบ
กับกลุมผูสูงอายุที่มีการไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมดานขอมูลขาวสารระดับนอย/ ปานกลาง (Adj. 
OR = 1.91; 95% CI 1.01 – 3.60) สอดคลองกับ 
อังคนา นาคอุบล, จิตติมา บุญเกิด, สายพิณ หัตถีรัตน 
และนิสิต เที่ยงสมพงษ26 ที่พบวา ผูสูงอายุที่มีการ
หาขอมูลขาวสารของสถานบริการผูสูงอายุระยะ
ยาวแตละแหงมากอนเขารับบริการจะมีการ
ปรับตัวเขาถึงบริการไดมากกวา 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยสรุปไดวา ปจจัยที่ มี
ความสัมพันธกับการเขาถึงบริการดานสุขภาพของ
ผูสูงอายุในชนบท อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
ไดแก การไดรับการสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ 
ดานการประเมินคุณคา และดานขอมูลขาวสาร 
สวนคุณลักษณะสวนบุคคล ความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตรประจําวัน และการสนับสนุนทาง
สั งคมด าน เครื่ อ งมื อ  ส่ิ งของ อุ ปกรณ  ไม มี
ความสัมพันธกับการเขาถึงบริการดานสุขภาพ 

ขอจาํกัดการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณ เกิดจากการรับรูของผู สูงอายุแตละ
บุคคลและเปนผูสูงอายุในเขตชนบทเทานั้น อาจมี
ผลการประมาณคาที่มากหรือนอยเกินไปได 
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ความสําคัญในครอบครัว กลุมผูสูงอายุที่มีการ
สนับสนุนทางสังคมดานอารมณระดับมากจะมี
โอกาสเขาถึงบริการดานสุขภาพของผูสูงอายุเปน 
2.36 เทา เมื่อเทียบกับกลุมผูสูงอายุที่มีการไดรับ
การสนับสนุนทางสังคมดานอารมณระดับนอย/
ปานกลาง (Adj. OR = 2.36; 95% CI 0.22 – 0.81) 
สอดคลองกับ พงษชัย จิตตะมัย18 และ ผานิตา 
พงษเศวต20 พบวา ผูดูแลหลักในครอบครัวจะมี
บทบาทมากที่สุดและเปนบุคคลหลักในการชวย
ดูแลสุขภาพรอบดานของผูสูงอายุใหเขาถึงบริการ
ไดสะดวกขึ้น และการไดรับการสนับสนุนทาง
ครอบครัวในระดับสูงจะทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพ
ทางกาย สุขภาพจิตดีขึ้น24 
 การสนับสนุนทางสังคมดานการประเมิน
คุณคา ไดแก การไดรับความเคารพนับถือจาก
บุคคลรอบขาง การไดรับการยกยองจากบุคคล
รอบขาง การที่บุคคลรอบขางรับฟงคําแนะนํา ส่ัง
สอนจากผูสูงอายุ และนําไปปฏิบัติได อธิบายไดวา 
กลุมผูสูงอายุที่มีการไดรับการสนับสนุนทางสังคม
ดานการประเมินคุณคาระดับมากจะมีโอกาสเขาถึง
บริการดานสุขภาพเปน 2.10 เทา เมื่อเทียบกับ
กลุมผูสูงอายุที่มีการไดรับการสนับสนุนทางสังคม
ดานการประเมินคุณคาระดับนอย/ปานกลาง 
(Adj. OR = 2.10; 95% CI 1.19 – 3.70) ซึ่งผูสูงอายุ 
ในชนบท อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุร ีสวนใหญ 
พักอาศัยอยูกับบุตร/หลาน และมีเพื่อนบานพัก
อาศัยอยูติดๆ กันเปนชุมชน มีความเปนอยูแบบ
พึ่งพาอาศัยกัน ยังมีความเคารพ ยกยองนับถือ
และเชื่อฟงคําส่ังสอนผูที่ สูงวัยกวาจะสงผลให
ผู สูงอายุมีความเขาใจและมองเห็นศักยภาพ 
คุณคาในตนเอง8 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 
เสาวนิจ นิจอนันตชัย และมาลี สันติถิรศักด25 
พบวา การไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนและเพื่อน
บานยิ่งมีมากทําใหการดูแลตนเองของผูสูงอายุดี
ขึ้นการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากชุมชน

และสังคมยิ่ งมีมากทําใหการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุดีขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .001) 
 การสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร 
ไดแก การไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพที่ตองการ 
การไดรับคําแนะนํา แนวทางปฏิบัติดานสุขภาพ
เพื่อนําไปแกปญหาดานสุขภาพที่เผชิญอยู ความ
พึงพอใจในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 
อธิบายไดวา กลุมผูสูงอายุที่มีการไดรับการสนับสนุน 
ทางสังคมดานขอมูลขาวสารระดับมากจะมีโอกาส
เขาถึงบริการดานสุขภาพเปน 1.91 เทา เมื่อเทียบ
กับกลุมผูสูงอายุที่มีการไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมดานขอมูลขาวสารระดับนอย/ ปานกลาง (Adj. 
OR = 1.91; 95% CI 1.01 – 3.60) สอดคลองกับ 
อังคนา นาคอุบล, จิตติมา บุญเกิด, สายพิณ หัตถีรัตน 
และนิสิต เที่ยงสมพงษ26 ที่พบวา ผูสูงอายุที่มีการ
หาขอมูลขาวสารของสถานบริการผูสูงอายุระยะ
ยาวแตละแหงมากอนเขารับบริการจะมีการ
ปรับตัวเขาถึงบริการไดมากกวา 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยสรุปไดวา ปจจัยที่ มี
ความสัมพันธกับการเขาถึงบริการดานสุขภาพของ
ผูสูงอายุในชนบท อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
ไดแก การไดรับการสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ 
ดานการประเมินคุณคา และดานขอมูลขาวสาร 
สวนคุณลักษณะสวนบุคคล ความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตรประจําวัน และการสนับสนุนทาง
สั งคมด าน เครื่ อ งมื อ  ส่ิ งของ อุ ปกรณ  ไม มี
ความสัมพันธกับการเขาถึงบริการดานสุขภาพ 

ขอจาํกัดการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณ เกิดจากการรับรูของผู สูงอายุแตละ
บุคคลและเปนผูสูงอายุในเขตชนบทเทานั้น อาจมี
ผลการประมาณคาที่มากหรือนอยเกินไปได 
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัย 
ไปใช 

 1. ดานความตองการบริการดานสุขภาพ
ของผูสูงอายุในชนบท อําเภอวิหารแดง จังหวัด
สระบุรี ทีมสุขภาพควรจัดใหมีบริการดานการ
ปองกันโรค โดยการตรวจสุขภาพอยางเปนประจํา
และตอเนื่อง โดยอาจทําเปนเชิงรุกเขาถึงชุมชน
เพื่ อคนหากลุมเส่ียงตอโรค และจัดหาวัคซีน
ปองกันโรคที่จําเปนใหกับผูสูงอายุ 
 2. ดานการสนบัสนุนทางสังคม 
 2.1 ดานอารมณ บุคคลรอบขางและ
บุคคลในครอบครัวของผู สูงอายุ ไดแก สามี/
ภรรยา บุตร/หลาน ญาติพี่นอง ควรใหความรัก 
ความเอาใจใสดูแลผูสูงอายุในครอบครัว และไดรับ
การฝกอบรมความรูในการผูดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 
เพื่ อ เสริมสร างความสามารถของบุ คคลใน
ครอบครัวในการดูแลผูสูงอายุตอไป 
 2.2 ดานการประเมินคุณคา สาธารณสุข
อําเภอหรือทีมสุขภาพในชุมชนที่มีสวนเกี่ยวของ 
ควรจัดใหมีโครงการเชิดชู ยกยองผูสูงอายุที่ทําคุณ
งามความดีกับสังคมหรือประพฤติปฏิบัติตัวดี 
โดยเฉพาะดานสุขภาพ เชน ผูสูงอายุที่เปนอาสา 
สมัครหมูบาน/อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ/จิตอาสา 
ที่ชวยแนะนํา ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพ หรือแจงให
ผูสูงอายุทราบเกี่ยวกับภาวะสุขภาพเพื่อใหเกิดการ
ดูแลตนเอง เพื่อเปนการเสริมพลังในผูสูงอายุใน
ชุมชนใหรูสึกมีคุณคาในตัวเอง 
 2.3. ดานขอมูลขาวสาร เจาหนาที่ 
รพ.สต. รวมกับผูนําชุมชน อาสาสมัครหมูบาน 
ควรมีการประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสาร ดาน
ตางๆ แกสมาชิกในหมูบาน โดยเฉพาะดานบริการ
สุขภาพเพื่อชวยในการเขาถึงบริการของผูสูงอายุ 
เชน การประชาสัมพันธการฉีดวัคซีนเฉพาะกาล 
การออกตรวจพิเศษของแพทย 

 3. ดานการเขาถึงบริการดานสุขภาพ 
แม ว า โดยรวมอยู ในระดับมาก  แต ก ารเพิ่ ม
ศักยภาพของสถานบริการสุขภาพ เชน การเพิ่ม
ศักยภาพของพยาบาลใหมีความเฉพาะทางดาน
ผูสูงอายุมากขึ้น มีการนัดหมายที่เหมาะสม และมี
การประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสารดานบริการ
สุขภาพใหกับผูสูงอายุจะชวยทําใหผูสูงอายุมีการ
เขาถึงบริการดานสุขภาพมากขึ้น 

ขอเสนอแนะในการทาํวิจัย 
คร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ 
เกี่ยวกับการเขาถึงบริการดานสุขภาพของผูสูงอายุ
ในเชิงลึก เปรียบเทียบระหวางเขตเมืองและเขต
ชนบท หรือนําปจจัยที่ มีความสัมพันธกับการ
เขาถึงบริการดานสุขภาพที่ไดจากการศึกษานี้ 
ไดแก การสนับสนุนทางสังคมโดยเฉพาะดานการ
ประเมินคุณคาและดานขอมูลขาวสารไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการดูแลผูสูงอายุใน
ดานตางๆ ตอไป 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับการ
เขาถึงบริการสุขภาพของผูสูงอายุในรายละเอียด
ดานอื่นๆ เชน ดานทันตกรรม ดานการฟนฟู
สมรรถภาพ เปนตน 
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