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2. ผศ.ดร.สรุกานต์  รวยสูงเนิน 

 
1)  ข้อมูลของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ  1   ปี  (ไม่เกิน 1 ปี) 
งบประมาณ ..........100,000........... บาท 
วันท่ีเริ่มโครงการ      1 พฤศจิกายน 2560 
วันท่ีสิ้นสุดโครงการ 31 ตุลาคม 2561 

2)  หัวหน้าโครงการ 
 ช่ือหัวหน้าโครงการ นางสาวอภิญญา  อาษาราช 
 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์

ความรับผิดชอบในโครงการ  (คิดเป็นร้อยละ 50% ) 
การด าเนินโครงการตามแผน ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เขียนบทความ จดสิทธิบัตร 

โครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ   : ช่ือโครงการ ....-........................................... 
........................................................................................................................................ 
แหล่งสนับสนุนทุน......................................................... 
วันท่ีเริ่มโครงการ........................................................... 
วันสิ้นสุดโครงการ.......................................................... 
* กรณีโครงการวิจัยของนักศึกษาช่ือหัวหน้าโครงการคือช่ืออาจารยท์ี่ปรึกษา 
 

 
3)  คณะผู้วิจัย 

 
ช่ือผู้ร่วมโครงการ/ผู้ช่วยวิจัย ผศ.ดร.สรุกานต์ รวยสูงเนิน 
ความรับผิดชอบในโครงการ  (คิดเป็นร้อยละ 50 ) 
 เป็นผู้ช่วยในการด าเนินโครงการตามแผน ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เขยีนบทความ จดสิทธิบัตร 
 

  



4)  หลักการและเหตุผล 
       ในระยะเวลา 20-30 ปีที่ผ่านมา ประชากรไทยได้เพิ่มช้าลงอย่างมาก เมื่อ 40-50 ปีก่อน  ประชากรไทยเพิ่มด้วยอัตราที่
สูงมาก คือ สูงกว่าร้อยละ 3 ต่อปี  ปัจจุบันประชากรไทยเพิ่มด้วยอัตราเพียงร้อยละ 0.5 ต่อปี และมีแนวโน้มว่าอัตราเพิ่มจะ
ลดต่ าลงไปอีก  ในช่วงเวลา 30 ปีนับจากนี้  จ านวนประชากรไทย ไม่รวมแรงงานข้ามชาติจะอยู่ราว 64-66 ล้านคน ในขณะที่
ขนาดของประชากรไทยอยู่ในสภาพค่อนข้างคงตัว  โครงสร้างอายุของประชากรได้เปลี่ยนไปอย่างมาก  จากที่เคยเป็น
ประชากรเยาว์วัยในอดีตได้กลายเป็นประชากรสูงอายุในปัจจุบัน  และก าลังจะสูงวัยยิ่งข้ึนอย่างรวดเร็วในอนาคต  ในปี 2513 
มีผู้สูงอายุเพียง 11 คน ต่อเด็ก 100 คน  หลังจากนั้นปี 2553 ดัชนีการสูงวัยเพิ่มสูงเป็น 67 คน และ พ.ศ. 2556 ดัชนีการสูง
วัยเพิ่มขึ้นสูงถึง 79 คน  ในปี 2561 หรืออีก 5 ปีข้างหน้า ประชากรวัยเด็กจะมีจ านวนเท่าๆกับประชากรสูงอายุ  และหลังจาก
นั้นประเทศไทยจะมีจ านวนผู้สูงอายุมากกว่าเด็กไปเรื่อยๆ โดยใน พ.ศ. 2583 จะมีจ านวนผู้สูงอายุสูงถึง 251 คนต่อเด็ก 100 
คน (สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย.  2556 ) 
       ภาครัฐเริ่มมีความตื่นตัวในการรับมือกับการเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยมากขึ้น โดยได้ก าหนดมาตรการ
และนโยบายที่สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564 ) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่1 พ.ศ. 2552 ในปี 2556 
ได้มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ รัฐได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  เพื่อ
พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร โดยการจัดให้เป็นศูนย์เบ็ดเสร็จในการดูแลและส่งเสริมศักยภาพผูสู้งอายุ การมีอาชีพ 
และให้ผู้สูงอายุมีสถานที่ส าหรับท ากิจกรรมร่วมกันในชุมชน (สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย.  2556)  และจากแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ : พัฒนาพื้นที่ต้นแบบและปัจจัยส าคัญ โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) สนับสนุนโดย
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ เคยสร้างงานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในรอบปี 
2551-2552 และได้ค้นพบหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นมีกิจกรรมหลัก
อยู่ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ระบบดูแลระยะกลาง/ระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง               2)การท างาน อาชีพ รายได้ 
ตลอดจน กิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุร่วมกับชุมชน 3)การเตรียมความพร้อมของประชาชนก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ 4)การจัด
ปรับสิ่งแวดล้อมอาคารสถานท่ีที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ 
       ประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมสูงอายุ” (aged society) คือ ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของ
ประชากรทั้งหมดตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ในอีกไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า นับจากนี้ หรือราว พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะกลายเป็น 
“สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” (complete aged society) เมื่อประชากรสูงอายุสูงถึงร้อยละ 20 และจะเป็น “สังคมสูงอายุ
ระดับสุดยอด” (super aged society) เมื่อประชากรสูงอายุเพิ่มสูงถึง ร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด ประมาณ พ.ศ. 2578 
ด้วยความจริงที่ว่า คนยิ่งมีอายุมากขึ้น ก็ยิ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย และความพิการหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพิ่มมากขึ้น
จึงพอจะเห็นภาพได้ว่า ในอนาคตเมื่อสังคมไทยสูงวัยมากขึ้น ความต้องการการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุก็จะเพิ่มสูงขึ้น
เป็นเงาตามตัว (สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย.  2556)   

อีกทั้งรูปแบบการอยู่อาศัยของผูส้งูอายุได้เปลี่ยนไปมาก ในอดีต ครวัเรือนไทยมีขนาดใหญผู่้สูงอายุอยูใ่นครอบครัวที่
มีคนหลายคนอยู่ด้วยกัน ขนาดครวัเรือนไทยได้เล็กลง จากเฉลี่ยประมาณ5 คนต่อครัวเรือนเมื่อ 30 ปีก่อนเหลือเพียง 3 คนใน
ปัจจุบัน  สถานการณ์การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุท่ีเป็นประเด็นคือ ผู้สงูอายุท่ีอยู่ตามล าพังมสีัดส่วนสูงข้ึน  ในปี 2545 มีผู้สูงอายุ
ที่อยู่ตามล าพังคนเดียวร้อยละ 6 และอยู่ตามลล าพังกับคู่สมรสร้อยละ 16 ในป ี2557 สัดส่วนของผู้สงูอายุท่ีอยู่ล าพัง คนเดียว
ได้เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 9 และอยูต่ามล าพังกับคู่สมรสเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19 ผู้สูงอายุท่ีอยูต่ามล าพังกลุ่มนี้น่าจะเป็นเป้าหมาย
ของการจัดระบบการดูแลและเฝ้าระวัง จากการส ารวจสุขภาวะผูสู้งอายุไทย ปี 2556 พบว่าปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอาย ุ
ที่สูงเป็นอันดับแรก คือการเคลื่อนไหวร่างกาย ( ร้อยละ 57.8) รองลงมาได้แก ่ปัญหาด้านการได้ยินหรอืสื่อความหมาย (ร้อย
ละ 23.8) การมองเห็น (ร้อยละ 19.2) การเรียนรู ้(ร้อยละ3.7) ด้านจิตใจหรือพฤติกรรม (ร้อยละ 2.6) และสติปัญญา (ร้อยละ 
2.2) ผู้สูงอายุจะมีความผดิปกติดา้นการเคลื่อนไหวรา่งกาย การมองเห็นและการได้ยินเพิ่มมากขึ้นเมื่ออายุสูงขึ้น (สถานการณ์
ผู้สูงอายไุทย. 2557) 
 วิถีชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมอีสานมักจะอยู่กันแบบเรียบง่ายพึ่งพาสิง่แวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งครอบครัวเป็น
สถาบันที่มีความหมายต่อการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมาก  ผู้สูงอายุนิยมไปวดัทั้งเพศหญิงและเพศชาย โดยทั่วไปผู้สูงอายุ
หญิงจะไปวดัในวันพระเพื่อถือศีลแปด  เมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษามากกว่าผู้สูงอายุเพศชาย  รวมถึงเมือ่ว่างจากงานประจ าจะ
ชอบอยู่บ้านเพ่ือท างานเล็กๆน้อยๆ อาชีพหลักของชาวอีสานคือการท านารองลงมาคือท าสวนและเลี้ยงสัตว์ และคา้ขาย 
ส่วนมากคนอีสานท างานเพื่อเลี้ยงชีพ และใช้สอยในครัวเรือน ไม่ไดท้ าเป็นสินค้าออก หากเปรียบเทียบวิถีชีวิตของผู้สูงอายุใน
อดีตและปัจจุบันจะเห็นความแตกต่างอย่างเด่นชัด นอกจากน้ีผูสู้งอายุมักจะอยู่แต่ในบ้านเรือนของตน ผู้สูงอายุเพศชายจะ



ท างานเล็กๆน้อยๆ เช่น จักสาน ผูสู้งอายุเพศหญิงจะเลีย้งไหม เข็นดา้ย หรือเลี้ยงหลาน และเมื่อมีเวลาว่างจะเล่านิทานให้บตุร
หลานฟัง ซึ่งเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมอย่างหนึ่งและเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวไดเ้ป็นอย่างดี และเมื่อ
มีงานบุญประจ าหมู่บา้น เช่น บุณผเวส ผู้สูงอายุจะรวมกลุ่มกันท างานเพื่อส่วนรวม  ส่วนการพักผ่อนหย่อนใจของผู้สูงอายุใน
อดีตคือ การดูหมอล าเรื่อง  หมอล าเพลิน และหมอล าซิ่ง ส่วนผูสู้งอายุในปัจจุบันการท าบญุเข้าวัดจะลดน้อยลง ยกเว้นในวัน
ส าคัญทางศาสนาผูสู้งอายุยังอาศัยอยู่ท่ีบ้าน กิจกรรมที่ท าอาจดูทีวี ฟังข่าว อ่านหนังสือ หรือเลี้ยงหลาน  การพักผ่อนของ
ผู้สูงอายสุ่วนใหญ่จะเป็นการดูทีวี ฟังข่าว เป็นต้น เป็นที่สังเกตว่าสังคมของผู้สูงอายุในปัจจุบันจะแคบกว่าในอดีต มีการไปมา
หาสู่กันลดลง การพบปะกันในสถานท่ีต่างๆ เช่น วัด น้อยลง ท าให้ผู้สูงอายุ ว้าเหว่ หรือความเหงาได ้โดยเฉพาะผูสู้งอายุท่ี
สูญเสียคูส่มรส และบุตรหลานต้องไปท างานต่างถ่ินหรือต้องออกไปท างานนอกบ้าน ท าให้ผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านเพียงล าพังต้อง
ดูแลตัวเองในช่วงเวลากลางวัน   

ในผู้สูงอายุการออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน หรือการท างานอดิเรกท่ีใช้แรงกาย หากจัดให้พอเหมาะแล้ว จะเป็น
การฝึกฝนร่างกายของผูสู้งอายุไดอ้ย่างดียิ่ง การออกก าลังกายสามารถให้ประโยชน์ทั้งทางสุขภาพ และจิตแก่ผูสู้งอายุ แต่ทั้งนี้
จะต้องจัดหรือปรับให้เข้ากับหลักของการฝึกฝนรา่งกาย ท้ังในแง่ปริมาณ และส่วนประกอบอ่ืน ๆ ซึ่งได้แก่ปัจจัยในตัวเอง 
ปัจจัยนอกตัว และการพักผ่อน การฝึกความอดทนท่ัวไป เป็นการฝึกที่จ าเป็นท่ีสุดส าหรับผูสู้งอายุ เพราะท าให้การไหลเวยีน
เลือดและการหายใจดีขึ้น ซึ่งนอกจากจะท าให้ผูสู้งอายุ มีสมรรถภาพท่ัวไปดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการป้องกันโรคหลายชนิดใน
ผู้สูงอายุ และช่วยฟื้นฟูสภาพ ในผูท้ี่เกิดอาการของโรคจากการเสื่อมสภาพขึ้นแล้วด้วย ในการฝึกความอดทนทั่วไป ส าหรบั
ผู้สูงอายุเลือกชนิดการฝึกท่ีเหมาะสมกับสภาพร่างกายและสิ่งแวดลอ้มการออกก าลังกายในผูสู้งอายุ ควรเป็นการออกก าลังกาย
ที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ๆ ให้ต่อเนือ่งอย่างน้อย 20 - 30 นาที โดยออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน การออกก าลังกาย
เป็นประจ าจะท าใหผู้้สูงอายุมรี่างกายแข็งแรง กระฉับกระเฉง และที่ส าคัญควรยึดหลักการออกก าลังกายในผู้สูงอายุ ดังนี้ คือ
ควรออกก าลังกายเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินผ่อนคลาย ครบทุกสว่น ทุกข้อต่อของร่างกายในลักษณะราบเรยีบสม่ าเสมอแทน
การออกก าลังกายแบบรุนแรง และกระตุก ควรออกก าลังกายท้ัง 2 ข้างของร่างกาย ไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง พยายามเริม่ต้นที
ละน้อยแล้วค่อย ๆ เพิ่มสูงตามขนาดที่พอเหมาะและควรออกก าลังกายเป็นประจ าให้รูส้ึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน  

 ชุมชนบ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่นถูกเลือกเป็นพื้นที่กรณีศึกษาเนื่องจากเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบททีม่ีพื้นท่ีใกล้กับมหาวิทยาลยัขอนแก่นซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่มาอย่างต่อเนื่อง และมีผูสู้งอายุ
อยู่จ านวนมากเนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนตั้งเดิมตั้งแต่ก่อนจะมีการตั้งมหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีเป็นสาเหตุท าให้เกิดความเจรญิ
และการเปลีย่นแปลงท้ังสภาพสังคม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การพัฒนารูปแบบของเครื่องเรือนทีส่ามารถช่วยบริหารร่างกายเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุในพืน้ท่ีชนบทกึ่งเมืองในภาคอีสานเพื่อให้เครื่องเรือนสามารถใช้ในการออกก าลังกาย เพื่อช่วย
ใหเ้ข้ากับลักษณะการใช้งานของผู้สูงอายุใช้ในชีวิตประจ า ราคาไมส่งูมาก ใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและสามารถซ่อมแซม่อย่าง
ง่ายเมื่อช ารุด  และเครื่องเรือนสามารถช่วยเหลือผูสู้งอายุท่ีต้องเผชิญความเสื่อมของร่างกายในการด ารงชีวิต และค านึงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงท่ีสนองความต้องการทางกายภาพและความเป็นอยู่ของผู้ใช้งานตามสภาพแวดล้อมภายใน
บ้านเรือนในชนบทภาคอีสานได้อย่างเหมาะสม 
นิยามศัพท์  
ผู้สูงอายุ หมายถงึ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีความสามารถในการด าเนนิชีวิต และท ากิจวัตรประจ าวันไดด้้วยตนเอง  
กึ่งเมืองกึ่งชนบท หมายถึง พื้นที่ท่ีมีการผสมผสานกันระหวางความเปนเมืองกับชนบท เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ชานเมืองที่
ยกระดับเป็นเทศบาล ส่วนใหญป่ระกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีการด ารงชีวติคล้ายชุมชนเมือง 
 
5)  การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง 

5.1 กระบวนการชราภาพกับความต้องการสภาพแวดล้อมในบ้านและเคร่ืองเรือนที่เหมาะสม 
กระบวนการชราภาพ เป็นกระบวนการเปลีย่นแปลงท้ังด้านรา่งกายและจิตใจของผูสู้งอายุ ที่ค่อยๆด าเนินไปอย่าง

ช้าๆ ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ หลีกเลีย่งไม่ได้และไมส่ามารถย้อนกลับคืนได ้เกิดขึ้นจากการเสื่อมตามวัย ท าให้เกิดผลทางลบต่อ
ผู้สูงอายุ กระบวนการเปลี่ยนแปลงตามความแก่หรือชราภาพเกดิขึ้นตั้งแต่ระดับโมเลกลุ ไปจนกระทั่งระดับเซลล์และอวัยวะ 
(Cefalu, 2011) ความชราภาพ เป็นกระบวนการสากล (universal process) ที่เริ่มต้นขึ้นพร้อมๆกับสิ่งมีชีวิตบนโลก เป็นการ
เปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมถอยลงทีเ่กิดขึ้นโดยทั่วไป จากการมีอายุเพิม่มากข้ึนของเซลล์และเนื้อเยื่อ ซึ่งท าให้เกิดการสูญเสีย
หน้าท่ีและการตายของอวัยวะ จนถึงแก่ชีวิต การเปลี่ยนแปลงจากการชราภาพ อาจเป็นผลมาจากการพัฒนาการ ความ
ผิดปกตติามก าเนิด สภาพแวดล้อม และความเจ็บป่วย (Harman, 2001) ความสูงอายุแม้จะเป็นกระบวนการปกติที่มนุษย์ทุก



คนต้องเผชิญ แตผ่ลกระทบจากกระบวนการดังกล่าวและการตอบสนองของผู้สูงอายุแต่ละคนต่อความชราภาพ มีความ
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย Cefalu (2011) ได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่อธิบายกลไกของความชรา
ภาพ และกล่าวว่า ในปัจจุบันมีทฤษฎีหลายทฤษฎีที่ใช้อธิบายกระบวนการเสื่อมถอยตามอายุของร่างกาย ได้แก ่

ทฤษฎีสารอนุมลูอิสระ (Free-radical theory) ซึ่งอธิบาย ว่าสารอนุมูลอิสระ หรือ free radicals เป็นตัวการส าคัญ
ในการให้เซลล์เสื่อมสภาพ 

ทฤษฎีการใช้แล้วเสื่อมไป (Wear and tear theory) ที่อธิบายว่าความเสื่อมของร่างกายมนุษย์ เป็นผลมาจากการที่
เซลล์ถูกท าลายเมื่อใช้งานมากเกินไป หรือใช้งานไม่ถูกต้อง 

Telomerase theory of aging เป็นทฤษฎีที่อธิบายความเสื่อมของเซลล์ว่าเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงของ
เอนไซม์ Telomerase ที่มีผลต่อการแบ่งตัวของเซลล ์

Genetic control theory อธิบายความเสื่อมของอวัยวะ ว่าถูกก าหนดโดยอิทธิพลของยีนส์จากพันธกุรรมของแตล่ะ
คน 

Neuroendocrine theory อธิบายว่า ความชราภาพเกิดจากฮอร์โมนต่างๆ ลดระดับหรือท าหน้าท่ีน้อยลงเมื่ออายุ
มากขึ้น 

จากทฤษฎีเกี่ยวกับความชราภาพที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้น พอสรุปไดว้่า กระบวนการชราภาพ เกิดได้จาก 2 สาเหตุ
หลัก คือ 1) เกิดจากพัฒนาการตามวงจรชีวิตปกติ และ 2)เกิดจากพฤติกรรมหรือสภาวะแวดล้อมท่ีมนษุย์สร้างขึ้น ซึ่งไม่ว่า
กลไกท่ีใช้อธิบายกระบวนการแห่งความเสื่อมของอวัยวะจะเกิดจากสมมติฐานใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจาก
กระบวนการดังกล่าวจะคล้ายคลึงกันในผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ซึ่งสรุปไดด้ังนี้ (Aspinall, 2004; Smith, Rayer, & Smith, 2008) 

การเปลีย่นแปลงทางด้านร่างกาย เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดเมื่อยร่างกาย ข้อติดแข็งหรือข้อเสื่อม การทรงตัวไม่ดี  
ผิวหนังสูญเสียความยดืหยุ่น เหีย่วย่น ปรับตัวกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก สายตาพร่ามัว หูตึง การรับรูร้สในอาหารลดลง 
ระบบย่อยอาหารไม่ดี ท้องผูก หลบัยากตื่นง่าย เป็นต้น 

การเปลีย่นแปลงทางด้านจติสังคม เช่น เกิดความรูส้ึกอ่อนล้า ซึมเศรา้ วิตกกังวล อารมณ์เปลีย่นแปลงง่าย แยกตัว
จากสังคมด้วยเหตผุลประการต่างๆ เช่น ความเจ็บป่วย บทบาทเปลีย่นแปลง เป็นต้น 

การเปลีย่นแปลงท้ังทางด้านสรีระและจิตสังคมที่เกดิขึ้นกับผูสู้งอายสุ่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการ
ด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ที่พบบ่อย คือ การไมส่ามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเต็มที่ในกิจกรรมต่างๆที่เคยท าได้  โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่ง การเกิดอุบัตเิหตุ เช่น หกลม้ ลืน่ หรือตกเตยีงบ่อยๆ  ซึ่งผลส ารวจพบว่า ในประเทศไทย ปี พ.ศ.2550 พบผู้สูงอายุมากถึง 
723,912 รายเคยหกล้มใน 6 เดือนท่ีผ่านมา จากในทุกเขตการปกครอง 

การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการเปลีย่นแปลงดา้นสรีระของผูสู้งอายุ แสดงให้เห็นว่า เมื่ออายุมากขึ้น ลักษณะ
ของภาพร่างกายมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเกิดจากความเสื่อมของกระดูก ท าให้หลังงอ  ข้อเข่า และสะโพกงอเล็กน้อย 
ส่วนสูงของร่างกายลดลง (ชูศักดิ์  เวชแพศย์, 2538)  Tan และคณะ (2009) อธิบายว่า มนุษย์จะมีอัตราส่วนของช่วงกว้าง
ขณะกางแขนที่ใกล้เคียงกับส่วนสงู (Arm span to height ratio) แต่อัตราส่วนดังกล่าวนี้จะเพิ่มมากขึ้นตามอายุ ด้วยเหตผุล
ที่ว่า ความสูงของมนุษย์จะค่อยๆลดลง เนื่องมาจากความเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลัง รวมทั้งตัวกระดูกที่พรุนท าให้
กระดูกสั้นลง ความสูงจึงลดลง ซึ่งในภายหลังได้มีพบว่า ความสูงของคนเราจะลดลงประมาณ 1.2 ซม. หลังอายุ 20 ปี 
นอกจากน้ี อัตราส่วนดังกล่าว ยังเป็นปัจจัยท านายของปัญหาเกี่ยวกบัอาการหายใจล าบากจากการขยายตัวของปอดไดล้ดลง 
และการท างานของหัวใจข้างขวาที่แย่ลงในผู้สูงอายไุด้อีกด้วย ส าหรับช่วงกว้างขณะกางแขน (arm span) ได้มีการศึกษา 
พบว่าช่วงกว้างขณะกางแขนของทั้งเพศหญิงและชายลดลงประมาณ 2% ในช่วงอายุ 65-73 ปี และจะลดลงเพิ่มขึ้นเป็น 3% 
เมื่ออายุมากข้ึน (อ้างถึงใน ชูศักดิ์  เวชแพศย์, 2538) 

นอกจากน้ี การเปลีย่นแปลงทางสรีระของผูสู้งอายุท่ีพบไดม้าก คือ การเปลีย่นแปลงของข้อต่อ และกระดูก มดีังนี้ 
คือ หมอนรองกระดูกสันหลังบางลงและ ช่องระหว่างปล้องของกระดูกสันหลังแคบลง เกิดภาวะกระดกูงอกที่ขอบกระดูกสัน
หลัง ซึ่ง พบว่าภาวะกระดูกงอกมคีวามสัมพันธ์กับอายุ กล่าวคือ ภาวะกระดูกงอกจะพบไดม้ากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น และท าให้
เกิดปัญหาสุขภาพตามมา เช่น การกลืนล าบาก ส าลัก เสยีงแหบ หรอืไขสันหลังถูกกด ท าให้ปวดหลัง (Klaassen et al, 2011) 
ภาวะข้อเข่าเสื่อม เป็นอีกการเปลีย่นแปลงท่ีพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ เกิดจากการเสื่อมของกระดูกอ่อน ซึ่งต่อไปก็จะเกิดภาวะ
กระดูกงอกและกระดูกอ่อนจะหายไป ท าให้เกิดการผดิรูปของข้อตามมา (Lagier, 2006) ผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านสรีระ
ดังกล่าวมาเล้ว ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของการรักษาสมดลุร่างกาย ท าให้ผู้สูงอายุมีการรับรู้การทรงตวัท่ีเปลี่ยนแปลงไป อัน
เป็นปัจจัยส าคัญของการพลัดตกหกล้ม ในผู้สูงอายุ พบว่าการรับรู้การทรงตัวที่เสื่อมลง ท าให้การทรงตวัไม่มั่นคง ร่างกายไม่
สมดลุ มีอาการเวียนศีรษะ ความรูส้ึกดังกล่าวนี้พบได้มากกว่า 50% ของผู้สูงที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี การเปลีย่นแปลงท่ีส าคัญ
อีกประการหนึ่งท่ีมผีลต่อความปลอดภัยในชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ คือการมองเห็นที่ลดลง อันเป็นผลมาจากมีการหนาและ



แข็งตัวของหลอดเลือดฝอยท่ีไปหล่อเลีย้งตาและเซลล์ของตาซึ่งเป็นสาเหตุหลักเช่นเดียวกับเซลล์ของสมอง ส่งผลให้ตาของผูสู้ง
วัยจะมีขนาดเล็กกว่าตาตามปกติขณะอยู่ในวัยหนุม่สาว  การปรับโฟกัสจะท าได้ยากข้ึน ท าให้เห็นภาพไม่ชัดเจน โดยเฉพาะ
เมื่ออยู่ในท่ีมืดหรือกลางคืน รูมา่นตาก็จะเล็ก ท าให้การตอบสนองตอ่แสงสว่างและความมดืท าไดล้ าบากกว่าตาตามปกติในวัย
หนุ่มสาว การเปลีย่นแปลงทางสรรีะของผู้สูงอายดุังกล่าวมาแล้วข้างต้น ส่งผลให้การเดิน และการเคลือ่นไหวของผู้สูงอายุ
เปลี่ยนแปลงไป ขาดความมั่นคง 

5.2 แนวคิดการออกก าลังกายของผู้สูงอายุ 
 ผู้สูงอายุ คือกลุ่มบุคคลที่อายุ 60 ปีขึ้นไป มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และจิตใจแตกต่างไปจากผู้ที่มีอายุต่ ากว่า
หลายประการ โดยมีความเสื่อมลงของระบบต่าง ๆ ของร่างกายเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ
จึงแตกต่างไปจากลุ่มอายุที่ต่ ากว่าไปบ้างเป็นธรรมดา โดยเฉพาะเรื่องการออกก าลังกาย เพื่อสุขภาพ แม้ในกลุ่มผู้สูงอายุด้วย
กันเอง ในกลุ่มที่มีอายุอยู่ระหว่าง 60 ถึง 70 ก็แตกต่างไปจากกลุ่ม 70 – 80 และคนกลุ่ม 80 – 90 ก็มีความเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายแตกต่างกันไปอีกจาก 70 – 80 นอกจากน้ีก็ยังมีข้อสังเกตว่า แม้แต่คนท่ีมีอายุเท่ากัน รุ่นราวคราวเดียวกัน ก็ยังมีความ
แตกต่างกันในลักษณะทางกายภาย และทางจิตใจ ดังนั้น ผู้สูงอายุควรจะต้องค านึงถึงตัวเองว่า มีความสมบูรณ์แข็งแรงเท่าใด 
เพราะตัวของเราย่อมจะรู้สมรรถภาพของตนเองมากกว่าคนอื่น อย่างเช่น ในการออกก าลังกาย แม้จะเห็นคนอ่ืนท าได้ แต่หาก
พิจารณาแล้วว่า หากร่างกายเราไม่สมบูรณ์แข็งแรงเท่าคนอ่ืน  ก็ไม่สามารถท าตามอย่างคนอ่ืนเขาได้ 
 ด้วยเหตุนี้ การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุโดยทั่วไป จ าเป็นต้องน าไปปรับหรือประยุกต์ใช้ส าหรับแต่
ละบุคคลต่อไป ตามความเหมาะสม 
 การออกก าลังกาย คือ การที่ร่างกายมีการหด-ยืดของกลุม่เนื้อของรา่งกายซึ่งบางทีก็มีการเคลื่อนไหวของข้อต่อ บาง
ทีก็ไม่มีการเคลื่อนของข้อต่อ บางทีก็การลงน้ าหนักต่อโครงสร้างของร่างกาย และบางครั้งก็ไม่มี ในชีวิตประจ าวันของคนเรามี
การออกก าลังกายอยู่เสมอ ดังนี้ คอื 
 การออกก าลังกาย จากท ากิจวัตรประจ าวัน เช่น เดินเข้าห้องน้ า อาบน้ า กินอาหาร สีฟัน กวาดบ้าน ฯลฯ 
 การออกก าลังกาย เพื่อประกอบการงานตามอาชีพ คนท่ีประกอบการงานใช้ก าลังกายมาก ได้แก่ กรรมกร ก่อสร้าง-
ขุดดิน-เลื่อยไม้-ตตีาปู-ยกของ ฯลฯ เกษตรกร ชาวไร่ชาวนา ก็ใช้ก าลังกาย ในการประกอบอาชีพค่อนข้างมากกว่าคนท างาน
บริษัท ผู้ประกอบธรุกิจ หรือผู้บรหิาร ท่ีใช้ก าลังกายค่อนข้างน้อย อาจเป็นเพียง เดิน นั่ง พูด เท่านั้น 
 การออกก าลังกายเพื่อเล่นกีฬา  กีฬาคือ การออกก าลังกายชนิดหนึ่ง มีกฎเกณฑ์การเล่น แล้วแต่ชนิดของกีฬาน้ันๆ 
 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายชนิดนี้ แตกต่างจากการออกก าลังกายในรูปแบบอ่ืนๆ ที่กล่าวมา
 ทั้งหมด ในข้อท่ีว่า เป็นการออกก าลังกาย ที่ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  - เป็นการออกก าลังกาย ที่มีความหนักพอสมควร ไม่มากเกินไป (เหนื่อยมาก) ไม่น้อยเกินไป (ไมรู่้สึก
เหนื่อยเลย) ในเวลาที่นานพอในแต่ละครั้งท่ีจะท าให้ร่างกายเกิดประโยชน์ และมีความถี่ (ความสม่ าเสมอในการออกก าลังกาย) 
เหมาะสมเพียงพอต่อการท าให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
  - เป็นการออกก าลังกายท่ีฝึกให้มคีวามอดทน, ความแข็งแรง, เกิดความความยดืหยุ่น มีการทรงตัว และ
ความแคล่วคล่องว่องไวของร่างกายด ี
  - เป็นการออกก าลังกาย ท่ีไมเ่คร่งเครียด 
  - เป็นการออกก าลังกาย ที่ไมม่ีการแข่งขันกับคนอื่น 
  การออกก าลังกายของผู้สูงอายมุีหลายชนิดที่สามารถเลือกท าได้ โดยมีหลักท่ัวไปคือมีการหด และขยายของ
กล้ามเนื้อมีการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ เร็วหรือช้า แรงหรือค่อยเปน็ไปตามชนิด และวิธีของการออกก าลังกายชนิดนั้น ๆ 
ประเภทของการออกก าลังกาย ส าหรับผูสู้งอายุมีหลายวิธี ได้แก ่
  1. การเดินหรือว่ิงช้า ๆ (เหยาะ) นิยมกันท่ัวไป เพราะค่าใช้จ่ายน้อย เดินคนเดียวก็ได้ เดินเป็นกลุ่มคณะก็
ดี เดินต่างจากว่ิงที่ว่า ขณะเดินจะมีเท้าข้างหนึ่งเหยียบติดพื้นดินอยูเ่สมอตลอดเวลา แต่วิ่งน้ันจะมีช่วงหนึ่งที่เท้าทั้งสองข้างไม่
เหยียบตดิดิน ดังนั้นการเดินจึงลงน้ าหนักที่เท้าเท่าน้ าหนักของผู้เดิน แต่การวิ่งน้ าหนักที่ลงท่ีเท้าจะมากข้ึนกว่าเดิน 
  ผู้สูงอายุท่ีมีข้อเท้าหรือข้อเข่าไม่ดี จึงไมีควรวิ่ง ถ้าข้อเท้าข้อเข่าไม่ดีมากๆ การเดินมากจะเจ็บที่ข้อ ควร
เปลี่ยนเป็นการออกก าลังชนิดอื่น เช่น เดินในน้ า หรือว่ายน้ า ถ้าผูสู้งอายุสมรรถภาพทางกายดี และเลอืกการเดินเป็นการออก
ก าลัง ก็ควรเริม่ด้วยการเดินช้าๆ ก่อนประมาณ 5 นาที และค่อยเพิม่ความเร็วขึ้น ถ้าหัดออกก าลังใหม่ ๆ ก็อย่าเพิ่งเดินไกลนัก 
แต่ฝึกจนเกดิความอดทนแล้วจึงคอ่ยเพิ่มเวลา และความเร็ว การเดนิหรือวิ่งอาจเลือกเดินหรือว่ิงตามสนามสวนสาธารณะหรือ
เดินบนสายพานในท่ีจ ากัดก็ได้ ที่ส าคัญคือ ควรเลือกใช้รองเท้าที่เหมาะสม และคณุภาพดี เนื่องจากการเดินหรือวิ่งอย่างเดียว 



อาจไมไ่ด้ออกก าลังครบทุกส่วนของร่างกาย จึงควรมีการออกก าลัง โดยกายบรหิารท่าต่าง ๆ เพิ่มเติมจะท าให้ร่างกายได้รับ
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
  2. กายบริหาร การออกก าลังกายโดยท่ากายบรหิารท่าต่าง ๆ นับว่าเป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่ง กายบริหารมี
หลายท่าเพื่อก่อให้เกดิการออกก าลังกายทุกส่วนของร่างกาย เป็นการฝึกให้เกดิความอดทน แข็งแรง มกีารทรงตัว ความ
ยืดหยุ่นของข้อต่อต่างๆ ดีขึ้น 
  3. การออกก าลังกาย โดยร ามวยจนี มีชื่อเรียกต่างๆ และมีหลายส านัก เป็นการออกก าลังกาย ที่เหมาะสม
กับผู้สูงอายุอีกวิธีหนึ่ง ท่ีได้ทั้งความอดทน ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และเป็นการฝึกการทรงตัวของร่างกาย 
หลักการออกก าลังกาย ส าหรับผูส้งูอายุ 
 แม้การออกก าลังกาย จะมีความจ าเป็นต่อบุคคลทุกวัยก็ตาม แต่ส าหรับผูสู้งอายุ การออกก าลังกายบางอย่างอาจ
ก่อให้เกิดอนัตรายได้ ดังนั้นการออกก าลังกายส าหรับผูสู้งอายุจึงมีหลักท่ัวไปดังนี ้
  1. หลักเกี่ยวกับความช้า ความเร็ว การออกก าลังกายที่เหมาะสม เปน็การกระท าอย่างช้า ๆ ไม่ต้องการ
ความเร็ว ควรมีเวลาพักผ่อนได้ตามความจ าเป็น 
  2. หลักเกี่ยวกับความหนักเบา ไมห่นักคือไม่ถึงกับให้ก าลังกลา้มเนื้อ หรือความอดทนจนถึงที่สุด เพราะ
อาจเกิดอันตราย แตไ่ม่ถึงกับเบา จนกระทั่งแทบจะไม่ต้องออกแรงเสียเลย เพราะจะไมไ่ด้ประโยชน์ 
  3. หลักเกี่ยวกับความมากน้อย ไมค่วรออกก าลังกายมากจนเหน็ดเหนื่อย หายใจหอบ นอกจากไมไ่ดผ้ล
แล้ว ยังเป็นอันตรายแก่สุขภาพ แต่ก็ไม่ควรออกก าลังกายน้อยจนไมไ่ด้ประโยชน์ 
  4. หลักสร้างเสรมิ และรักษาการออกก าลังกาย ต้องการท าโดยสม่ าเสมอ จึงไดผ้ลดีการท าๆ หยุด ๆ มกัไม่
ได้ผล  และบางครั้งกลับเกิดผลเสยี ควรจะออกก าลังการอย่างน้อยสัปดาหล์ะ 3 วัน วันละ 15-20 นาที ติดต่อกันอย่างน้อย 2-
4 เดือน เวลาที่ออกก าลังกายจะเป็นเวลาใดกไ็ด้ แต่ควรจะสม่ าเสมอในเวลาเดียวกันทุกครั้ง เพราะมผีลต่อการปรับตัวของ
ร่างกาย แต่ควรจะรออย่างน้อย 1-2 ช่ัวโมง ก่อน และหลังรบัประทานอาหาร 
  5.หลักการพักผ่อน และพักพ้ืน  หลังการออกก าลังกายทุกครั้ง ต้องมีเวลาพักผ่อนให้หายเหนื่อย และพัก
ฟื้นให้ร่างกายมีโอกาสซ่อมแซมความสึกหรอที่เกิดขึ้นให้หมดไป และสร้างเสริมให้แข็งแรงยิ่งขึ้น ข้อสังเกตง่าย ๆ คือก่อนออก
ก าลังกายครั้งต่อไปร่างกายจะต้องสดชื่น อยู่ในสภาพเดิมหรือดีกว่า 
  6. หลักการอื่น ๆ ไม่ควรออกก าลงักายที่ท าให้เกิดความตื่นเต้น เช่น การแข่งขัน ควรออกก าลังกายกับผู้ที่
อยู่ในวัยเคียงกัน และจังหวะการเคลื่อนไหวไม่ความมีการเปลีย่นแปลงอย่างกระทันหัน 
ข้อควรระวังใน การออกก าลังกาย ของผู้สูงอายุ 
 ผู้สูงอายุควรหยุด การออกก าลังกาย เมื่อมีอาการอย่งหนึ่งอย่างใด ดังนี้คือ รู้สึกเหนื่อยมาก หายใจไมท่ัน เหง่ือออก
มาก ตัวเย็น เจ็บที่บริเวณหัวใจหรอืร้าวไปที่ไหล่ซ้าย เวียนศีรษะ ควบคุมล าตัวแขน ขา ไม่ได้ มีอาการอ่อนแรงหรืออัมพาต
บริเวณแขน ขา หรืออวัยวะอื่น ๆ ควรรีบปรึกษาแพทย์ พยาบาล หรอืเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

5.3 แนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีชีวิตทีม่ีคุณภาพ โดยทั่วไปท่ีอยู่อาศัยของผู้สูงอายุจะต้อง 

ได้รับการปรับ ปรุงให้เหมาะสมกบัสภาวะทางร่างกาย ความแข็งแรง และการด าเนินชีวิต ท้ังนี้การจัดสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมส าหรบัผูสู้งอายุ จะท าให้เกิดผลดีในดา้นต่างๆ ส าหรับผู้สงูอายุ ได้แก่ ความสุขทางจติใจ (Psychological well 
being) ความสามารถเชิงพฤติกรรม(Behavioral Competence) คุณภาพชีวิตที่สมัผสัได้ (Perceived Quality of Life)  โดย
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ประเมนิได้จากสภาพแวดล้อมเชิงประจักษ์ ซึ่งมี 5 ด้าน คือ  1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ   
ได้แก่ ภูมิประเทศ บรรยากาศ และอาคารสถานท่ี ท่ีอยู่อาศัย อุปกรณ์ของใช้และเฟอร์นิเจอร์ 2) สภาพแวดล้อมด้านสังคม 
ขนบธรรมเนยีม วัฒนธรรมของสังคม 3)สภาพแวดล้อมด้านบคุคล บคุคลส าคัญของผูสู้งอายุ ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน บุคลากร
สาธารณสุข 4) สภาพแวดล้อมด้านกลุ่มคนในสังคมขนาดเล็ก หมายถึง กลุ่มบุคคลในสังคมที่ผูสู้งอายุจะต้องมีการพบปะ
เผชิญหน้าเป็นประจ า และ 5) สภาพแวดล้อมดา้นกลุ่มคนในสังคมขนาดกลาง หมายถึง กลุ่มบุคคลกลุม่เดียวกันกับผู้สูงอายุ 
ซึ่งสิ่งท่ีต้องพิจารณาเกี่ยวกับ การจัดกลุ่ม อายุ ฐานะ เศรษฐกิจ และเช้ือชาติของกลุ่มคนท่ีจะมาร่วมกลุ่มเดียวกัน  (ไตรรัตน์ 
จารุทัศน์, 2548) ทั้งนี้ นักวิชาการ ได้น าเสนอแนวคิดส าหรับการค านึงถึงการจัดสภาพแวดล้อมและการใช้สอยเครื่องเรือนที่
เหมาะสมส าหรบัผูสู้งอายุ ได้แก ่

• แนวคิดการมองผูสู้งอายุบนพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย ์
แนวคิดนี้ อธิบายการเข้าสู่วัยสูงอายุ ว่าเป็นข้ันตอนหน่ึงของชีวิตที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกับความก้าวหนา้ของสังคม ทุก

ขั้นตอนของชีวิตล้วนมีส่วนส าคัญในการสร้างการเติบโตและสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับสังคม เป็นแนวคิดที่ปฏิเสธความคดิ



ที่ว่าการเข้าสู่วัยสูงอายุเป็นสัญลักษณ์ของของความร่วงโรยและการเดินทางไปสู่การสิ้นสุดชีวิต โดยไดน้ าเสนอวิธีการมองวัย
สูงอายุว่าเป็นวัยที่คนได้ก้าวเข้าสู่ความสมบรูณ์ ของสุขภาพ สังคม รา่งกาย จิตวิญญาณ ซึ่งผสานรวมกนั ที่คนควรปรารถนาที่
จะเข้าสู่วยันี้ เพราะท าใหผู้้สูงอายอุยู่ตระหนักถึงคณุค่าของตนเอง ในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม โดยไม่จ ากัดในเรื่อง
อายุ ชาติพันธ์ุ เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือวัฒนธรรม 

การพัฒนาการอยู่อาศัยแบบองค์รวมมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การท าให้บุคคลก้าวเข้าสู่การเป็นผูสู้งวัยนบัตั้งแต่วัยต้น
วัยกลาง วัยปลาย และวัยปลายสดุ ได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีความเป็นอิสระ และมีทางเลือก แนวคิดนี้เริ่มต้นจากฐานคิดที่ว่า
ผู้สูงอายุควรมีทางเลือกว่า การอยูอ่าศัยท่ีดีที่สุดส าหรับตัวเองคืออะไร และตัดสินใจจากความพึงพอใจของตนเองไม่ใช่การถูก
สถานการณ์บังคับ ท่ีอยู่อาศัยส าหรับผูสู้งอายุจึงอาจมีได้ตั้งแต่การทีผู่้สูงอายุยังคงด ารงชีวิตอยู่ในท่ีอยู่อาศัยเดิมของตนเอง
อย่างอิสระและพึ่งตนเองได้ไปจนถึงการเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ต้องอาศัยการพึ่งพิงในการด ารงชีวิตสูงในลักษณะของที่อยู่อาศัยที่
เป็นสถาบัน ซึ่งในช่วงระหว่างสภาวะการพึ่งตนเองอย่าง สมบรูณ์กับการต้องพึ่งพาผู้อื่นอย่างมาก สังคมจะต้องจัดใหม้ีสิ่งที่
เรียกว่า การช่วยเหลือในการด ารงชีวิตอย่างอิสระ ภายใต้ที่อยู่อาศัย ในภาพแบบต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนผู้สูงอายุท่ีมีความ
ต้องการในระดับต่างๆ กันสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งหากมีการวางแผนและด าเนินการอย่างเหมาะสม ผูสู้งอายุ
ย่อมมีความปรารถนาและความพยายาม ท่ีท าให้ตนเองสามารถท ากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวันใหไ้ด้ มากทีสุ่ด และพยายาม
ลดการพึ่งพาหรือ การรับการสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ ให้น้อยที่สดุ ในกรณีของประเทศไทย ในแผนผูสู้งอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 
( พ.ศ. 2545-2564) ก็ได้มีการเปลีย่นแปลงมุมมองที่เกี่ยวกับ ผู้สูงอายุจากแผนผู้สูงอายุฉบับที่ 1 โดยมองว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคล
ที่มีประโยชน์ต่อสังคม และสมควรส่งเสริมให้คงคุณค่าไว้ให้นานท่ีสุด แต่ในกรณีที่ตกอยูในสถานะจะตอ้งพึ่งพิงผู้อื่น ครอบครัว
และชุมชนจะต้องเป็นด่านแรกในการเกื้อกูลเพื่อใหผู้้สูงอายสุามารถด ารงอยู่ในชุมชนได้อย่างมีคณุภาพ ที่สมเหตสุมผลให้นาน
ที่สุด โดยมีสวสัดิการจากรัฐเป็นระบบเสริมเพื่อให้เกดิหลักประกันในวัยสูงอายุและความมั่นคงของสังคม การสับเปลีย่นมุมมอง
ที่มีต่อผู้สูงอายุท่ีเกิดขึ้นในแผนผู้สงูอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 นับเป็นการเปลีย่นแปลงท่ีส าคัญ เพราะเป็นการมองว่าผูสู้งอายุเป็น
กลุ่ม ประชากรที่มีความส าคญัต่อสังคม สามารถสร้างสรรคค์ุณค่าให้กับสังคมได้ 

• แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ( Universal Design; UD) 
Ronald L.Mace น าเสนอแนวความคิดเรื่องการออกแบบผลิตภณัฑท์ี่เหมาะสมกับผู้บริโภคทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

คือการออก แบบท่ีเหมาะสมกับความเป็นอยู่ของส าหรับผู้บริโภคทุกคน ไม่ว่าจะมีอายุหรือความสามารถเพียงใด โดยมี
หลักเกณฑ์ของ Universal design 7 ประการ คือ 

1) ใช้กันได้ทุกคนเท่าเทียมเสมอกัน 
2) สามารถใช้ได้แบบยดืหยุ่น 
3) สามารถใช้ได้โดยง่ายและใช้ได้โดยตามความรู้สึก 
4) สามารถรับรูไ้ดโ้ดยง่าย 
5) ทนต่อการใช้โดยผิดพลาดได ้
6) ใช้ก าลังทางกายภาพน้อย 
7)  ขนาดและความเหมาะสมของพื้นที่ในการที่จะเข้าไปใช้ 
แนวคิด UD ไดเ้ริ่มต้นและพัฒนามาจากภาคเอกชนซึ่งเป็นผูผ้ลติสินค้าต่าง ๆ ด้วยเห็นว่าการออกแบบจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาในอนาคต วัตถุประสงค์หลักของ UD นี้คือเป็นการออกแบบผลติภณัฑส์ินค้าเพื่อบุคคลทุกเพศทุกวัย 
และทุกสภาพร่างกาย กล่าวคือไมว่่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือบุคคลทุพพลภาพ  ท่ีมีความมุ่งหมายให้เป็น Design for all 
กล่าวคือเป็นการออกแบบผลติภณัฑ์เพื่อทุกคน โดยไมต่้องมีการประยุกตห์รือออกเป็นเป็นพิเศษ UD มีความแตกต่างจาก
แนวคิดการออกแบบที่เป็น Barrier free ซึ่งเป็นการออกแบบพิเศษเพื่อมุ่งใช้ส าหรับบุคคลทุพพลภาพโดยเฉพาะ เป็นการ
ออกแบบเพื่อปรับแก้ไขหรือก าจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ทุพพลภาพ  เนื่องจากแนวคิด Barrier free นี้เสมือนท าให้เกดิความ
แปลกแยกระหว่างบุคคลปกติกับบุคคลทุพพลภาพ แต่แนวคิด UD เป็นแนวคิดเพื่อความทดัเทียม มไิด้แบ่งแยกเฉพาะบุคคล
ประเภทใดประเภทหน่ึง  แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน การออกแบบตามแนวคิด UD นี้ยังขาดมุมมองบางประการโดยผู้ออกแบบ
ท าหน้าที่เพียงสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้งดงามหรือใช้ประโยชน์ได้เท่านั้น มไิด้เพิ่มมุมมองอันหลากหลายเข้าไป ได้แก่ 
มุมมองของผู้บริโภคซึ่งประกอบดว้ยความมุ่งหวังจะได้รับความปลอดภัยและคณุประโยชน์สูงสุด และมุมมองอันเป็นจุดยืนทาง
เศรษฐกิจ 

• การจัดท ามาตรฐานขั้นต่ าส าหรบัท่ีพักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอาย ุ
แผนผูสู้งอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (ปี 2545-2564) ในหมวดที่ 2 ยุทธศาสตรด์้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ มีมาตรการ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูสู้งอายุมทีี่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมปลอดภัย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก าหนด
มาตรฐานขั้นต่ าส าหรับท่ีพักอาศัยและสภาพแวดล้อมส าหรับผู้สูงอายุไทย การวิจยันี้มีความส าคญัและเกี่ยวข้องกับหลาย



สาขาวิชา ท้ังการออกแบบทางสถาปัตยกรรม การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมการออกแบบผลติภณัฑ ์อุปกรณ์ประกอบในท่ีพัก
อาศัย การส ารวจขนาดร่างกายของผู้สูงอายุ ตลอดจนการพยาบาลผูสู้งอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษามาตรฐานข้ันต่ า
ส าหรับท่ีพักอาศัยและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งการศึกษาส ารวจสรีระของผูสู้งอายุไทย (ไตรรตัน์  
จารุทัศน์,   2548) ทั้งนี้ผลการวิจยัที่ได้มีความส าคัญทั้งในระดับนโยบาย และในระดับปฏิบัติการ โดยการก าหนดเป็นแนวทาง
ส าหรับการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอาย ุจากการเก็บข้อมลูผูสู้งอายุจ านวน 404 รายจากทั้งชมรม
ผู้สูงอายุและสถานสงเคราะห์คนชราในเขตกรุงเทพมหานคร นครปฐม อยุธยา ชลบุรี นครราชสมีา มหาสารคาม บุรรีัมย์ 
นครสวรรค์ เชียงใหม่ ตรัง และภเูก็ต  ผลการวิจัย พบว่า ผูสู้งอายุสว่นใหญ่มีปัญหามากที่สดุในเรื่องการมองเห็นคิดเป็นร้อยละ 
40.1 ปัญหาเกีย่วกับกระดูก/ข้อ/กล้ามเนื้อ/เอ็น ร้อยละ 39.9 และโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 31.2  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ
กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมาบ่อยท่ีสุด คือ การหกล้ม คิดเป็นร้อยละ 20.8 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้เวลาในแต่ละวัน
มากที่สุด คือ ห้องนั่งเล่น คิดเป็นรอ้ยละ 34.1 รองลงมา คือ ห้องนอน ร้อยละ 25.6 

ผลการจัดท ามาตรฐานขั้นต่ าส าหรบัท่ีพักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ จากส ารวจการใช้อุปกรณ์ตา่ง ๆใน
บ้าน สามารถสรปุ ได้ว่า ลูกตั้งบันไดควรก าหนดความสูงประมาณ 13 ซม. ความชันของทางลาด อัตราส่วน 1:12 พื้นผิว
จะต้องไมล่ื่น สามารถเดินหรือเข็นรถเข็นไดส้ะดวก รั้วบ้านควรมีความสูงระดับหน้าอก เป็นแบบก่ึงทึบกึ่งโปร่ง ระดับความสูง
ของสวิตช์ควรอยู่ที่ระดับ 120 ซม. จากพื้น ระดับของปลั๊กไฟฟ้าควรอยู่ท่ีระดับ 90 ซม. จากพื้น ระดับปลั๊กไฟฟ้าต้องไม่ต่ า
เกินไปเพื่อไม่ให้ผูสู้งอายุต้องก้มมาก โดยภาพแบบของสวติช์มีขนาดใหญ่ไมม่ากนัก ส่วนปลั๊กไฟฟ้าเลือกใช้ปลั๊กแบบท่ีมีสวิตช์
ตัดไฟประกอบด้วยมากที่สดุ แสดงว่าผู้สูงอายุมีความต้องการใช้อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยและไม่ยุ่งยากในการใช้งาน ส าหรับ
อุปกรณ์ ลูกบดิ มือจับเปดิประตูและกลอนประตู มีการเลือกใช้ลูกบดิประตูมากกว่ามือจับเปิดประตู ส าหรับก๊อกน้ าผูสู้งอายุ
ส่วนใหญ่เลือกใช้ก๊อกน้ าแบบปัดไปด้านข้างและเลือกโถส้วมชนิดนั่งราบ ท่ีสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 40 ซม.แต่ไม่เกิน 50 ซม. ราว
จับผู้สูงอายเุลือกราวจับที่ใช้ในพื้นที่ท่ัวไปเป็นราวจับท่ีท าจาก สเเตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 ซม. ความสูงจากพ้ืนถึงระดบั
บนสุดของราวจับผู้สูงอายุเลือกความสูง 80 ซม. ราวจับด้านทีต่ิดผนงัให้มีระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 5 ซม. 

• แนวคิดการสูงอายุในท่ีเดิม (Aging-in-Place) 
เป็นการก าหนดนโยบายสาธารณะในเรื่องที่อยู่อาศัยส าหรับผูสู้งอายุ ควรมุ่งเน้นไปท่ีการส่งเสรมิและสนับสนุนให้

ผู้สูงอายุยังคงอยู่ในบ้านเดิมของตนเองให้มากท่ีสุดและนานที่สดุ  แนวคิดในเรื่องการสูงอายุในท่ีเดิมเป็นทัศนะในเชิงการบูรณา
การซึ่งมองว่า วิถีทางที่ดีท่ีสุดที่จะท าให้ผู้สูงอายุได้รับความสุขและความพึงพอใจคือการที่ผู้สูงอายุยังคงสามารถด ารงชีวิตอยู่ 
ในชุมชนที่ได้อยู่อาศัยมาเป็นเวลานาน ทั้งนี้สังคมและชุมชนควรด าเนินการให้ผูสู้งอายุสามารถอยู่ร่วม กับคนในวัยอ่ืนๆ ได้ 
โดยมีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งการจดัแบ่งพ้ืนท่ีของที่อยู่อาศัยซึ่งผู้สูงอายุเคยอยู่มากอ่นให้มีความเหมาะสม
ส าหรับการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งนี้ชุมชนจะต้องสร้างระบบการดูแลผู้ สูงอายุให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หลักการส าคัญในการด าเนินการตามแนวคิดนี้คือ จะต้องมีการการปรับเปลีย่นวิธีคิดในเรื่องที่อยู่อาศัย สภาวะ
แวดล้อมของชุมชนและสังคมไปสูส่ิ่งที่เรียกว่าการออกแบบส าหรับคนทุกกลุ่ม (Design-for-all) และสิง่แวดล้อมส าหรับการ
ด ารงชีวิตส าหรับคนทุกกลุม่ (Living environment for all) ด้วยการอยู่ในบ้านเดมิอย่างมีคณุภาพยงัต้องได้รับการสนับสนุน
ในด้านการอยู่อาศัยที่เหมาะสม คอืไม่มากเกินไป หรือน้อยเกินไป ซึง่หมายความว่าควรให้การสนับสนนุผู้สูงอายุตามความ
จ าเป็นของสภาวะร่างกายที่เสื่อมถอยลง โดยช่วยให้ผูสู้งอายุสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นอิสระ การให้การสนับสนุนท่ีมาก
เกินไปอาจท าให้ผูสู้งอายุขาดความพยายามที่จะด ารงชีวิตประจ าวันอย่างเป็นอิสระ หรืออาจท าให้ชีวิตประจ าวันท่ีสามารถ 
ด าเนินไปแบบพ่ึงตนเองได้หดสั้นลง ซึ่งจะเป็นการตดัหรือบ่ันทอนโอกาสของการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมตามศักยภาพทาง
ร่างกายที่ยังคงมีอยู่หากได้รับการดูแลที่เหมาะสม สังคมมีหน้าที่ท่ีจะต้องรับผดิชอบต่อการใหส้วัสดิการขั้น พ้ืนฐานและการ
สนับสนุนกับผู้สูงอายุทุกกลุม่ โดยเฉพาะกลุม่ผู้มรีายน้อยหรือผู้ทีไ่มม่ีทรัพย์สินพอท่ีจะจา่ยค่าบริการทีจ่ าเป็นได้โดยสังคม 
จะต้องมีระบบของ การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุและผู้ที่ร่างกายอ่อนแอลงตามวัยสามารถด ารงอยู่ในท่ีอยู่เดิมของตนเองเท่าที่จะ
เป็นไปได ้

 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

  
 
6)  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อศึกษาการออกก าลังกายที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุและวิถีชีวิตการใช้งานเครื่องเรือนในชีวิตประจ าวันของ
ผู้สูงอายใุนพื้นที่ชนบทกึ่งเมืองในจังหวัดขอนแก่น 
2. เพื่อพัฒนาเก้าอี้ส าหรับการบริหารร่างกาย และออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับการใช้งานใน

ชีวิตประจ าวัน 
 

7)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ทราบถึงข้อมูลการออกก าลังกายที่เหมาะสมส าหรับผูสู้งอายุและวิถีชีวิตการใช้งานเครื่องเรือนในชีวิตประจ าวัน

ของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีชนบทกึ่งเมืองในจังหวัดขอนแก่น 
2. ได้เก้าอี้ส าหรับบริหารร่างกาย และการออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับการใช้งานในชีวิตประจ าวัน

   
8)  ขอบเขตของโครงการวิจัย 
       ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ ผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้  ซึ่งอาศัยอยู่หมู่บ้านโนนม่วงหมู่ที่ 3,12 และ 27 อ.
เมือง จ.ขอนแก่น  ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาที่อยู่รอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริ การวิชาการของ
มหาวิทยาลัยที่ส าคัญ และผู้สูงอายุยังคงใช้วิถีชีวิตแบบชนบทอีสาน  

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้  ซึ่งอาศัยอยู่หมู่บ้านโนนม่วงหมู่ที่ 3,12 และ 27 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง(Sampling) ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็น
การเลือกโดยใช้หลักเหตุผลและวิจารณญาณของผู้วิจัยโดยขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลช่วยคัดกรอง
ผู้สูงอายุ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกนั้นมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและสามารถทดลองใช้งานเครื่องเรือนได้ 
 
9)  วิธีการด าเนินการวิจัย  
 1. ศึกษาความสามารถและวิธีการในการออกก าลังกายที่เหมาะสมส าหรับผูสู้งอายุ และวิธีการใช้งานเครื่อง
เรือนในชีวิตประจ าวันของผูสู้งอายุในพื้นที่ก่ึงเมืองกึ่งชนบท 

2. วิเคราะห์และเลือกใช้งานข้อมูลจากการศึกษาต่างๆเช่นด้านวสัดุ การผลิต เทคนิคในการผลิต รวมถงึค่าใช้จ่าย
หรืองบประมาณของครัวเรือนท่ีมผีู้สูงอายุ เพื่อใช้ในการออกแบบที่เหมาะสม 
 3. การออกแบบเก้าอี้ส าหรับบริหารร่างกาย และการออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอาย ุ
 4. คัดเลือกอาสาสมคัร ทดลองใช้ต้นแบบท่ีไดร้ับการปรับปรุงให้เหมาะสม ท้ังด้านการใช้งาน และเทคนิค
วิธีการผลติแล้ว พร้อมติดตามผลการด าเนินงาน ปรับปรุงพัฒนาการออกแบบให้มีความเหมาะสม และสรุปเป็นแนว
ทางการออกแบบหรือปรับปรุงเก้าอี้ส าหรับบริหารร่างกาย และการออกก าลังกายส าหรับผูสู้งอาย ุ
 5. สรุปผลการด าเนินงาน และจัดท ารูปเลม่รายงานผลการด าเนินงาน 



10)  ระยะเวลาท าการวิจัยและแผนการด าเนินงาน   

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 1 ปี  (12 เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. ศึกษาความสามารถ
และวิธีการในการออก
ก าลังกายท่ีเหมาะสม
ส าหรับผู้สูงอายุ และ
วิธีการใช้งานเครื่องเรือน
ในชีวิตประจ าวันของ
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีกึ่งเมือง
กึ่งชนบท 

            

2. วิเคราะห์และเลือกใช้
งานข้อมูลจากการศึกษา
ต่างๆเช่นด้านวสัดุ การ
ผลิต เทคนิคในการผลิต 
รวมถึงค่าใช้จ่ายหรือ
งบประมาณของ
ครัวเรือนท่ีมผีู้สูงอายุ 
เพือ่ใช้ในการออกแบบที่
เหมาะสม 
 

            

3. การออกแบบเก้าอี้
ส าหรับบริหารร่างกาย 
และการออกก าลังกาย
ส าหรับผู้สูงอาย ุ

            

4. คัดเลือกอาสาสมคัร 
ทดลองใช้ต้นแบบท่ี
ได้รับการปรับปรุงให้
เหมาะสม ท้ังด้านการใช้
งาน และเทคนิควิธีการ
ผลิตแล้ว พร้อมติดตาม
ผลการด าเนินงาน 
ปรับปรุงพัฒนาการ
ออกแบบให้มีความ
เหมาะสม และสรุปเป็น
แนวทางการออกแบบ
หรือปรับปรุงเก้าอี้
ส าหรับบริหารร่างกาย 
และการออกก าลังกาย
ส าหรับผู้สูงอาย ุ

            

5. สรุปผลการ
ด าเนินงาน และจัดท า
รูปเลม่รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

            

 
 



11)   งบประมาณโครงการ 
ตารางแสดงงบประมาณส าหรับด าเนินการวิจัย 

 

รายการ 
 

จ านวนเงิน (บาท) 
 

หมายเหตุ 

1.   หมวดค่าตอบแทน  (ค่าตอบแทนผู้วิจัย) -  
2.   หมวดค่าจ้าง  (ผู้ช่วยวิจัยและเจ้าหน้าท่ีอื่นๆ ให้ระบุ

จ านวนอัตรา คณุวุฒิ และคดิอัตราค่าจ้างตามที่ก าหนด) 
 
- 

 

3.   หมวดค่าวสัด ุ
2.1 ค่าจ้างเหมาเพื่อจัดท า พัฒนาเครือ่งเรือนขั้นต้น 

จ านวน ( 5,000 x 6 =30,000) 
2.2 ค่าจ้างเหมาท าต้นแบบเครื่องเรือน จ านวน 3 ชุด 

(15,000 x 3 ชุด) 

75,000  

4.   ค่าเดินทางระหว่างปฏิบัติการในโครงการ 
     4.1 ค่าจ้างเหมารถ 
     4.2 ค่าน้ ามัน  
 

 
5,000 

 

5.   ค่าจัดหาข้อมลู และค่าท ารายงาน 
     5.1 ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสาร 
     5.2 ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมลู 
 

 
10,000 

 

6. ค่าจ้างวิเคราะห์หรือทดสอบตัวอยา่ง 
     6.1 ค่าทดสอบต้นแบบและประเมนิการใช้งานเครื่องเรือน
ต้นแบบ 

 
10,000 

 

7.   อื่นๆ  (โปรดระบุ) 
 

  

รวม (บาท) 100,000  
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