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สุจิตรา ปัญญาดิลก : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประเทศไทย (FACTORS INFLUENCING QUALITY OF LIFE OF ELDERS IN
CHIANGKHWAN DISTRICT, ROI ET PROVINCE, THAILAND) อ.ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก: ผศ.ดร.ประเทือง หงสรานากร, 85 หน้า.
การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา ครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส รายได้ ความพอเพียงของรายได้ ปัจจัยพื้นฐานของชีวิต ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม ปัจจัย
ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนอาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่มีชื่อและอาศัยอยู่ในอาเภอเชียงขวัญจานวน 400 คนใช้วิธีการสุ่มแบบมีระบบ
โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือวัดค่าความเชื่อมั่นที่ 0.80 ระยะเวลาการเก็บข้อมูลตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2553
ถึง กรกฎาคม 2553 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติแบบ
ไคสแควร์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิงมากกว่าเพศชายร้อยละ 60 และร้อยล ะ 40
อายุเฉลี่ย 68.74 ปี อายุต่าสุด 60 ปี อายุสูงสุด 91 ปีมีสถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 60.25 รายได้เฉลี่ย 3,221.75
บาทต่อเดือน ร้อยละ 56.25 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ด้านอาหารร้อยละ 56 ยังคงรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ
ด้านที่อยู่อาศัยร้อยละ 93 มีที่อยู่อาศัยที่แข็งแรงคงทนมากกว่า 5 ปี ด้านเครื่องนุ่งห่มร้อยละ 84 มีพอเพียงตาม
ฤดูกาล ด้านการรักษาร้อยละ 81.50 เลือกไปรับบริการครั้งแรกที่สถานีอนามัยและร้อยละ 84.50 ได้รับการบริการ
ที่ดีจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและได้รับรู้ข่าวสารจากโทรทัศน์ร้อยละ 88.50 ด้านความสัมพันธ์ในชุมชนร้อยละ 62
เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา ปัจจัยด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ เจ็บป่วยร้อยละ 74.50 ไม่มีโรค
ประจาตัวร้อยละ 66.25 คุณภาพชีวิตรายด้านคือ ด้านร่างกายและด้านจิตใจอยู่ในระดับกลาง ด้านสังคมและด้าน
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดี คุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับดี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพบว่า
เพศ ( p-value = 0.050) อายุ ( p-value = 0.019) การประกอบอาชีพ( p-value = 0.003) การทางานเหมาะสมกับวัย
( p-value = 0.022) เครื่องนุ่งห่ม ( p-value = 0.001) การรักษาพยาบาล( p-value = 0.001) การมีส่วนร่วมใน
ชุมชน ( p-value = 0.001) และสุขภาพทั่วไป( p-value = 0.001) มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
การศึกษาในอนาคต ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ ที่จะส่งผลต่อภาวะสุขภาพของ
ผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจและโรคที่เป็นปัญหาที่สาคัญของผู้สูงอายุในชุมชน
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