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1. มโนทศันเ์กยีวกบัการพยาบาลผูส้งูอายุ
2. เจตคตกิารดแูลผูส้งูอายุ
     3. ทฤษฎคีวามสงูอายุ

1. มโนทศันเ์กยีวกบัการพยาบาลผูส้งูอายุ
2. เจตคตกิารดแูลผูส้งูอายุ
     3. ทฤษฎคีวามสงูอายุ

วตัถปุระสงค์

. 

● นกัศกึษาสามารถบอกแนวคดิ ทฤษฎเีกยีวกบัการพยาบาลผูส้งูอายไุด้

● สามารถบอกถงึความสําคญัของการพยาบาลผูส้งูอายไุด้

● สามารถบอกถงึ เจตคตกิารดแูลผูส้งูอาย ุและบทบาทการพยาบาลในการดแูลผูส้งูอายไุด้

คาํถามกอ่นเรยีน

1. องคก์ารสหประชาชาต ิใหค้วามหมายของผูส้งูอายอุยา่งไร
2. ประเภทของผูส้งูอาย ุการสงูอายตุามสภาพรา่งกาย: แบง่ออกเป็น 4 ชว่งมอีะไรบา้ง
3. Successful Aging คอือะไร
4. Active aging คอือะไร
5. ผลกระทบจากการเปลีย่นโครงสรา้งประชากร
6. ขอ้แตกต่างจากแผนพฒันาผูส้งูอาย ุฉบบัที ่1 และฉบบัที ่2
7. Cross linkage theory
8. Free radical theory
9. Wear and tear theory
10 Accumulative theory
11. Genetic program and error theory

หากพูดถงึผู้สูงอายุ นึกถงึอะไร



1.1 ความหมายและประเภทของผูส้งูอาย ุ

1.2 ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงโครงสรา้งประชากร 

1.3 บทบาทพยาบาล ผูด้แูล ครอบครัว สงัคมตอ่การดแูลผูส้งูอาย ุ

1.4 นโยบาย กฎหมายทเีกยีวขอ้ง และแผนพัฒนาผูส้งูอายแุหง่ชาต ิ

1.5 ระบบบรกิารสขุภาพและสงัคม สําหรับผูส้งูอายุ

1. มโนทศันเ์กยีวกบัการพยาบาลผูส้งูอายุ

1.1 ความหมายและประเภทของผ ูส้งูอาย  ุ

พระราชบญัญตัผิูส้งูอาย ุพ.ศ. 2546 หมายถงึ บุคคลซึง่มอีายเุกนิ 60 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไปและมสีญัชาตไิทย
องคก์ารสหประชาชาต ิใหค้วามหมายวา่ ผูท้ีม่อีาย ุ60 ปีขึน้ไปของประชากรทัง้ประเทศ นบัตามปีปฏทินิและ
ถอืเป็นขอ้ตกลงในวงการระหวา่งประเทศ 

 สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม ใหค้วามหมายวา่ ผูท้ีม่อีาย ุ65 ปี ขึน้ไป ( สชุาดา ทวสีทิธิ,์2553 )

ผูส้งูอาย  ุหมายถึง เป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อยา่งต่อเนื่องตลอดเวลานบัตัง้แต่ปฏสินธจินเขา้สูว่ยั
สงูอายจุะปรากฎออกมาในรปูแบบความเสือ่มต่างๆ 



ประเภทของผ ูส้งูอาย  ุ
1. การสงูอายตุามวยั: แบง่ผูส้งูอายอุอกเป็น 3 กลุม่ 

1.1 ผูส้งูอายวุยัตน้ (60-69 ปี) 

1.2 ผูส้งูอายวุยักลาง (70-79 ปี) 

1.3 ผูส้งูอายวุยัปลาย (80 ปีขนึไป) 

2. การสงูอายตุามสภาพรา่งกาย: แบง่ออกเป็น 4 ชว่ง

2.1 ชว่งไมค่อ่ยแก ่(The young-old) อายปุระมาณ 60-69 ปี 

2.2 ชว่งแกป่านกลาง (The middle age-old) อายปุระมาณ 70-79 ปี 

2.3 ชว่งแกจ่รงิ (The old-old) อายปุระมาณ 80-90 ปี 

2.4 ชว่งแกจ่รงิๆ (The very old-old) อายปุระมาณ 90-99 ปี

 3. การสงูอายตุามสภาพจติใจ:

 การรับรู ้ความคดิ เชาวป์ัญญา และ ลกัษณะบคุลกิทปีรากฏในระยะตา่งๆของชวีติ 

4. การสงูอายตุามสภาพสงัคม: การเปลยีนแปลงบทบาทหนา้ททีางสงัคม เชน่ การ
เกษียณอาย ุ

5. การสงูอายตุามความสามารถในการทําหนา้ท:ี แบง่ไดเ้ป็น 3 กลุม่ 

5.1 กลุม่ทชีว่ยเหลอืตวัเองไดด้ ี(กลุม่สเีขยีว) 

5.2 กลุม่ทชีว่ยเหลอืตวัเองไดบ้า้ง (กลุม่สเีหลอืง) 

5.3 กลุม่ทชีว่ยเหลอืตวัเองไมไ่ด ้(กลุม่lแดง)

ประเภทของผู้สูงอายุ 

Successful Aging - การสงูอายทุีป่ระสบความสาํเรจ็ มองการสงูอายใุนทางบวก พึง่พา

ชว่ยเหลอื ตนเองได้

• มคีวามเสีย่งน้อยต่อการเกดิโรค

• มคีวามสามารถในการทาํหน้าทีท่างกาย ทางจติ และทางสงัคมได้

• มคีวามเป็นอสิระเตม็ตามศกัยภาพ แต่ไมจ่าํเป็นวา่จะตอ้งปราศจากโรค

แหล่งทีม่า: สถาบนัเวชศาสตรผ์ูส้งูอาย ุกรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ (2552) คูม่อืการดแูลรกัษาโรคผูส้งูอายแุบบสหสาขาวชิาl

ประเภทของผ ูส้งูอาย  ุ Successful Aging 

- แนวคดินี้ตัง้อยูบ่นแนวคดิพืน้ฐาน 2 ประการ คอื 

บุคคลแต่ละบุคคลมคีวามแตกต่างกนั 

บุคคลมคีวามยดืหยุน่ต่อสถานการณ์ต่างๆ 

- ม ี3 องคป์ระกอบ 

      1. ลดปัจจยัเสีย่งการเกดิโรคและภาวะทุพโภชนาการ 
      2. การเพิม่การทาํหน้าทีข่องสตปิัญญา 
      3. การมชีวีติอยูอ่ยา่งเป็นประโยชน์



Active aging - พฤฒพลงั หมายถงึ กระบวนการและการเตรยีมตวัสูภ่าวะสงูอายอุยา่งม ีคณุภาพนําไปสู่
สขุภาพ การมสีว่นรว่ม และหลกัประกนัในการสรา้งเสรมิ คณุภาพชวีติ ม ี3 เสาหลกั 

       - สขุภาพ: การป้องกนั รกัษา ฟื้นฟูใหม้สีขุภาพด ีไมพ่กิาร ชว่ยเหลอืตวัเองได ้

       - การมสีว่นรว่ม : การยอมรบัในครอบครวั และชุมชน 

       - หลกัประกนั: ใหค้วามมัน่คงทางการเงนิ หลกัประกนัสงัคม 

ลดความไมเ่ทา่เทยีม
Productive aging คอื การสงูวยัอยา่งมปีระโยชน์ของผลติหรอืทาํสนิคา้ และบรกิาร
Healthy aging คอื ผูส้งูอายทุีม่สีขุภาพด ีทาํตวัใหด้ดูตีามวยั ไมม่โีรค สงูวยัอยา่งมสีขุภาวะ 

ประเภทของผ ูส้งูอาย  ุ

1.2 ผลกระทบจากการเปลยีนโครงสรา้ง
ประชากร

1.2 ผลกระทบจากการเปลยีนโครงสรา้ง
ประชากร

แนวโนม้การเปลยีนแปลงประชากรสงูอายโุลก

 องคก์ารสหประชาชาต ิคาดการณว์า่โลกจะเขา้สูร่ะดบัสงัคมผูส้งูอายโุดยสมบรูณ ์(Aged 
Society) ในปี 2050 กวา่ 14% ของประชากรทังหมดจะมอีาย ุ65 ปีขนึไป เทา่กบัวา่ในปี 
2050 สดัสว่นประชากร 1 ใน 4 บนโลกจะมอีายมุากวา่ 65 ปี

  สําหรับประเทศไทย กําลงักา้วเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายตุงัแตป่ี 2548 (2005) โดยมปีระชากร
ผูส้งูอาย ุรอ้ยละ 10.4 ของประชากรทังประเทศ และคาดวา่จะเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายโุดย
สมบรูณ ์ในชว่งปี 2567-2568 (2024-2025)

แนวโนม้การเปลยีนแปลงประชากรสงูอายโุลก

• ประเทศไทยเรมิเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายอุยา่งสมบรูณ ์เนอืงจากม ีประชากรผูส้งูอายมุากกวา่
รอ้ยละ 10 ของประชากรทังหมด

• ปิรามดิประชากรมกีารเปลยีนลกัษณะจากรปูรา่ง ระฆงัควํา (ปี 2533) เป็น แจกนั (ปี 2563) 
และคาดวา่ปี 2573 จะมลีกัษณะ คลา้ย รวงผงึ 



โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุทั่วโลก ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2543-2573

ปิรามดิประชากรของประเทศไทย
 ปี พ.ศ. 2503 - 2573



1.2 ผลกระทบจากการเปลยีนโครงสรา้งประชากร





ผลกระทบจากการเปลี่ยนโครงสร้างประชากร

 ทาํใหเ้กดิภาวะพงึพงิ 

 ประเทศเสยีเปรยีบทาง เศรษฐกจิ รฐัตอ้งจา่ยคา่ประกนัสงัคม 

 สวสัดกิารในการดแูล ผูส้งูอายมุากขนึ

 ขาดแคลนประชากรวยัแรงงานทจีะดแูลผูส้งูอายุ

1.3 บทบาทพยาบาล ผูด้แูล ครอบครวั สงัคมตอ่การ ดแูลผูส้งูอาย ุ

• 1. การดํารงสขุภาพทดี ีทังกาย จติสงัคมและ จติวญิญาณ

• 2. สง่เสรมิผูส้งูอายใุหช้ว่ยเหลอืตนเองใหไ้ดม้ากทสีดุ 

• 3. กระตุน้ใหส้ามารถชว่ยเหลอืตนเองได ้

• 4. สง่เสรมิใหใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์

• 5. ฟืนฟสูขุภาวะ

1.3 บทบาทพยาบาล ผูด้แูล ครอบครวั สงัคมตอ่
การ ดแูลผูส้งูอาย ุ

 เนน้การดํารงความสามารถของผูส้งูอายใุนการดํารงชวีติอยา่งปกต ิแมม้ขีอ้จํากดัเกดิขนึ 

 1. ดํารงสขุภาพทดีทีงัรา่งกาย จติสงัคม จติวญิญาณ 

 2. สง่เสรมิใหผู้ส้งูอายชุว่ยเหลอืตนเองใหม้ากทสีดุ 

 3. กระตุน้ใหส้ามารถชว่ยเหลอืตนเองได ้

 4. สง่เสรมิการใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน ์

 5. ป้องกนัการเจ็บป่วยเรอืรัง และภาวะแทรกซอ้นตา่งๆ 

 6. ฟืนฟสูขุภาพใหก้ลบัสูส่ภาพปกต ิ

 7. ดํารงไวซ้งึการดํารงชวีติปกต ิแมเ้จ็บป่วย



1.4 นโยบาย กฎหมายทเีกยีวขอ้ง และ
แผนพฒันาผูส้งูอายแุหง่ชาติ

1.4 นโยบาย กฎหมายทเีกยีวขอ้ง และ
แผนพฒันาผูส้งูอายแุหง่ชาติ

มาตรา 3: ผูส้งูอาย ุหมายถงึ ผูท้มีอีาย ุ60 ปีบรบิรูณ์ขนึไป และมสีญัชาตไิทย

มาตรา 11: 

1. ผูส้งูอายมุสีทิธไิดร้ับการคุม้ครอง การสง่เสรมิ และการสนับสนุนในดา้นตา่งๆ อาท ิการบรกิารทางการแพทยแ์ละการ
สาธารณสขุทจีัดไวโ้ดยใหค้วามสะดวกและรวดเร็วแกผู่ส้งูอายเุป็นกรณีพเิศษ 

2.  ดา้นการศกึษา การศาสนา และขอ้มลูขา่วสาร

3. ดา้นการประกอบอาชพี ฝึกอาชพีทเีหมาะสม

4. ดา้นการพัฒนาตนเอง การมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางสงัคม การรวมกลุม่ในลกัษณะเครอืขา่ย/ชมุชน

5.  ดา้นการอํานวยความสะดวกและความปลอดภยัในอาคาร สถานท ียานพาหนะ บรกิารสาธารณะอนื

พระราชบญัญัตผิูส้งูอาย ุพ.ศ. 2546 ทสีําคญั 

พระราชบญัญัตผิูส้งูอาย ุพ.ศ. 2546 ทสีําคญั (ตอ่)

6.  ดา้นการลดหยอ่นคา่โดยสาร และการอํานวยความสะดวกในการเดนิทางการรถไฟแหง่ประเทศไทย

7.  ดา้นการยกเวน้คา่เขา้ชมสถานทขีองรัฐ

8.  ดา้นการชว่ยเหลอืผูส้งูอาย ุซงึไดร้ับอนัตรายจากการถกูทารณุกรรม หรอืถกูแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบดว้ยกฎหมาย
หรอืถกูทอดทงิ

9. การใหค้ําแนะนํา ปรกึษา ดําเนนิการอนืทเีกยีวขอ้งในทางคด ีและในทางการแกไ้ขปัญหาครอบครัว

10. ดา้นการชว่ยเหลอืดา้นทพีักอาศยั อาหารและเครอืงนุ่งหม่ใหต้ามความจําเป็นอยา่งทัวถงึ11.  ดา้นการชว่ยเหลอืเงนิ
เบยียงัชพี

12.  การสงเคราะหใ์นการจัดการศพตามประเพณี

พระราชบญัญัตผิูส้งูอาย ุพ.ศ. 2546 ทสีําคญั  (ตอ่)

13.  การจัดบรกิารสถานททีอ่งเทยีว การจัดกจิกรรมกฬีาและนันทนาการตามทคีณะกรรมการผูส้งูอายแุหง่ชาติ
ประกาศกําหนด

14.  การจัดบรกิารเพอือํานวยความสะดวกดา้นพพิธิภณัฑ ์โบราณสถาน หอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิและการจัด
กจิกรรมดา้นศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม ตามทคีณะกรรมการผูส้งูอายแุหง่ชาตปิระกาศกําหนด

15.  ดา้นการลดหยอ่นภาษีเงนิได ้และการลดหยอ่นภาษีใหแ้กผู่บ้รจิาคทรัพยส์นิ เงนิใหแ้กก่องทนุผูส้งูอายุ

16.  ดา้นกองทนุผูส้งูอายุ



 มาตรา 13: การจดัตงักองทนุผูส้งูอาย ุเพอืสง่เสรมิ คุม้ครอง และ สนบัสนนุผูส้งูอาย ุ

 มาตรา 16: การบรจิาคเงนิใหก้องทนุน ีสามารถนําไปลดหยอ่นภาษไีด ้

 มาตรา 17: ผูอ้ปุการะบพุการทีไีมม่รีายไดพ้อเลยีงชพี มสีทิธไิไดร้บัการ ลดหยอ่นภาษตีาม
เกณฑ์

พระราชบญัญัตผิูส้งูอาย ุพ.ศ. 2546 ทสีําคญั พระราชบัญญตัผิู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

 มาตรา 4: การจา่ยเงนิเบยียงัชพีเป็นรายเดอืนอยา่งทวัถงึและเป็นธรรม

 เหตผุลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญัตฉิบบัน ีคอื โดยทรีัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๓ กําหนดให ้
บคุคลซงึมอีายเุกนิหกสบิปีบรบิรูณ์และไมม่รีายไดเ้พยีงพอแกก่ารยงัชพี มสีทิธไิดร้ับสวสัดกิารสงิอํานวยความสะดวกอนั
เป็นสาธารณะอยา่งสมศกัดศิรแีละความชว่ยเหลอืทเีหมาะสมจากรัฐ

 ดงันัน เพอืใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญัตขิองรัฐธรรมนูญดงักลา่ว สมควรแกไ้ขเพมิเตมิบทบญัญัตเิกยีวกบั อํานาจหนา้ที
ของคณะกรรมการผูส้งูอายแุหง่ชาต ิสทิธเิรอืงเบยียงัชพีของผูส้งูอาย ุและอํานาจหนา้ทขีองคณะกรรมการบรหิารกองทนุ
ผูส้งูอายเุพอืใหผู้ส้งูอายมุสีทิธไิดร้ับเบยียงัชพีเป็นรายเดอืนอยา่งทวัถงึและเป็นธรรมจากรัฐ จงึจําเป็นตอ้งตรา
พระราชบญัญัตนิี

     วตัถปุระสงค ์
1. เพอืสรา้งจติสํานกึใหค้นในสงัคม
ตระหนักถงึผูส้งูอายใุนฐานะบคุคลทมีี
ประโยชนต์อ่สงัคม

2. เพอืใหป้ระชากรทกุคนตระหนักถงึ
ความสําคญัของการเตรยีมการและมี
การเตรยีมการเขา้สูก่ารเป็นผูส้งูอายทุมีี
คณุภาพ

3. เพอืใหผู้ส้งูอายดุํารงชวีติอยา่งมี
ศกัดศิร ีพงึตนเองได ้มคีณุภาพชวีติและ
มหีลกัประกนั

แผนพัฒนาผูส้งูอายฉุบบัท ี2 (พ.ศ. 2545-2564)
 4. เพอืใหป้ระชาชน ครอบครัว ชมุชน 
องคก์รภาครัฐและเอกชนมสีว่นรว่มใน
ภารกจิดา้นผูส้งูอายุ

5. เพอืใหม้กีรอบและแนวทางปฏบิตั ิ
สําหรับสว่นตา่ง ๆ ในสงัคมทงัภาค
ประชาชนชมุชน องคก์รภาครัฐและ
เอกชนทปีฏบิตังิานเกยีวกบัผูส้งูอายไุด ้
ปฏบิตังิานอยา่งประสานและสอดคลอ้ง
กนั

 • ปรัชญา – สรา้งหลกัประกนัในวยัสงูอาย ุโดยการสรา้งความ มันคงใหแ้กส่งัคม 

ลําดบัขนัตอน: 

 1. ประชากรชว่ยเหลอืตวัเอง 

 2. ครอบครัวเกอืหนุน 

 3. ชมุชนชว่ยเหลอื 

 4. สงัคม-รัฐเกอืหนุน

แผนพัฒนาผูส้งูอายฉุบบัท ี2 (พ.ศ. 2545-2564)



 • วสิยัทัศน ์“ผูส้งูอายเุป็นหลกัชยัของสงัคม”
  • ยทุธศาสตร ์5 ยทุธศาสตร ์
 1. ดา้นการเตรยีมความพรอ้มของประชาชนเพอืวัยสงูอายทุมีคีณุภาพ 

 2. ดา้นการสง่เสรมิผูส้งูอาย ุ

 3. ดา้นระบบภมูคิุม้กนัทางสงัคม 

 4. ดา้นการบรหิารจัดการ เพอืการพัฒนางานดา้นผูส้งูอายรุะดบัชาตแิละ การพัฒนาบคุลากรดา้นผูส้งูอาย ุ

 5. ดา้นการประมวลและพัฒนาองคค์วามรูด้า้นผูส้งูอาย ุและการตดิตาม ประเมนิผลการดาเนนิงานตามแผน
ผูส้งูอายแุหง่ชาติ

แผนพฒันาผูส้งูอายฉุบบัท ี2 (พ.ศ. 2545-2564) 
(ตอ่) 

แผนพฒันาผูส้งูอายฉุบบัท ี2 (พ.ศ. 2545-2564)

 ขอ้แตกตา่งจากแผนฉบบัท ี1 และฉบบัท ี2

 มมุมองของแผนฉบบัแรกเนน้วา่ผูส้งูอายเุป็น “บคุคลททีําคณุประโยชนต์อ่สงัคมและสมควรไดร้ับการตอบ
แทน”

 มมุมองของแผนท ี2 วา่ผูส้งูอายเุป็น “บคุคลทมีปีระโยชนต์อ่สงัคมและสมควรสง่เสรมิใหค้งคณุคา่ไวใ้หน้าน
ทสีดุ แตใ่นกรณีทตีกอยูใ่นสถานะตอ้งพงึพงิผูอ้นื ครอบครัวและชมุชนจะตอ้งเป็นดา่นแรกในการเกอืกลูเพอืให ้
ผูส้งูอายสุามารถดํารงอยูใ่นชมุชนไดอ้ยา่งมคีณุภาพทส่มเหตสุมผลไดน้านทสีดุ โดยมสีวสัดกิารจากรัฐเป็น
ระบบเสรมิ เพอืใหเ้กดิหลกัประกนัในวยัสงูอายแุละความมันคงของสงัคม’”

1.5 ระบบบรกิารสขุภาพและสงัคม สาํหรบั
ผูส้งูอาย ุ

1.5 ระบบบรกิารสขุภาพและสงัคม สาํหรบั
ผูส้งูอาย ุ



1.5 ระบบบริการสุขภาพและสังคม สําหรับผู้สูงอายุ 
 หลกัสําคญัในระบบบรกิารสขุภาพและสงัคม สําหรับผูส้งูอาย ุ

        “เนน้ใหผู้ส้งูอายดุแูลตนเองใหม้ากทสีดุตามศกัยภาพ”
 1. กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมันคงของมนุษย ์

 1.1 กรมพัฒนาสงัคมและสวสัดกิาร 

      1.1.1 สถานสงเคราะหค์นชรา

      1.1.2 ศนูยบ์รกิารทางสงัคมผูส้งูอาย ุ

      1.1.3 บรกิารหน่วยเคลอืนท ี

      1.1.4 การสงเคราะหเ์ครอืงอปุโภค บรโิภค เครอืงชว่ยความพกิารและ อนืๆ    

      1.1.5 การจัดอบรมผูด้แูลผูส้งูอายุ



 1. กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมันคงของมนุษย ์(ตอ่) 

 1.2 สานักสง่เสรมิและพทิักษ์ผูส้งูอาย ุ(สทส.) 

     1.2.1 พัฒนามาตรการ และกลไก 

     1.2.2 สง่เสรมิศกัยภาพผูส้งูอาย ุ

     1.2.3 คุม้ครองและพทิักษ์สทิธผิูส้งูอาย ุ

     1.2.4 เลขานุการของคณะกรรมการผูส้งูอายแุหง่ชาติ

1.5 ระบบบรกิารสขุภาพและสงัคม สําหรบัผูส้งูอาย ุ

 1. กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์(ต่อ) 
 1.3 สํานักปลัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ - สนับสนุนเงนิอุดหนุนแก่

องค์กรเอกชนมูลนิธิที่ดาํเนินงานด้าน ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517 เป็นต้นมา 
 2. กระทรวงแรงงาน 
 2.1 สํานักประกันสังคม 
 2.2 กรมการจดัหางาน 
 2.3 กรมพฒันาฝีมือแรงงาน

1.5 ระบบบรกิารสขุภาพและสงัคม สําหรบัผูส้งูอาย ุ

 3. กระทรวงศกึษาธกิาร 

 3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขนัพนืฐาน (สพฐ) 

 3.2 สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน (ส.ช.) 

 4. กระทรวงวฒันธรรม 

 5. กระทรวงสาธารณสขุ 

 5.1 กรมอนามัย 5.2 สถาบนัเวชศาสตรผ์ูส้งูอาย ุ5.3 กรมการแพทย ์5.4 กรมสขุภาพจติ 
5.5 สานักงานประกนัสขุภาพ 5.6 สถาบนัวจิัยระบบสาธารณะสขุ

1.5 ระบบบรกิารสขุภาพและสงัคม สําหรบัผูส้งูอาย ุ



2. เจตคตกิารดแูลผูส้งูอายุ
      2.1 จรยิธรรมในการดแูลผูส้งูอายุ
      2.2 เจตคตติอ่การดแูลผูส้งูอายุ

2. เจตคตกิารดแูลผูส้งูอายุ
      2.1 จรยิธรรมในการดแูลผูส้งูอายุ
      2.2 เจตคตติอ่การดแูลผูส้งูอายุ

2.1 จรยิธรรมในการดแูลผูส้งูอาย ุ

 1. ตอ้งมคีวามรับผดิชอบ 
 2. มคีวามซอืสตัย ์
 3. ความกตญั กูตเวท ี
 4. ความมรีะเบยีบวนิัย 
 5. เสยีสละ 
 6. อตุสาหะ 
 7. ความเมตตา กรณุา

 8. ใหก้ารดแูล 
 9. ใหก้ารชว่ยเหลอื 
 10. ใหก้ารประคบัประคอง

ทังรา่งกายจติใจ 
 11. ใหก้ารสนับสนุน 
 12. เป็นผูป้ระสานงาน

ระหวา่งบตุรหลานและ
ญาตมิติร

2.1 จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ 

 ผูส้งูอายมุกัไมแ่ข็งแรงและเจ็บป่วยไดบ้อ่ยตามสงัขารทรีว่งโรย 

 ทสีําคญัมกัจะมอีาการเจ็บป่วยทรีนุแรงหรอืมอีาการเรอืรงัมายาวนานมากกวา่คนหนุม่สาวทวัไป 
ตลอดจนการสญูเสยีความสามารถในการตดัสนิใจเกยีวกบัสขุภาพผูส้งูอายแุละการรกัษาพยาบาล
ทบีางครงัเป็นเรอืงทคีนไขต้อ้งเป็นผูต้ดัสนิใจเอง

จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ 

 •จรยิธรรมเกดิไดจ้าก 3 สว่น ความรู ้ความเขา้ใจในเหตผุล ความถกูตอ้งดงีาม(moral reasoning), 
อารมณ์ ความรูส้กึ พอใจ ศรัทธาทจีะนํามาปฏบิตั(ิmoral attitude and belief), และ พฤตกิรรมที
แสดงออก(moral conduct)

 •จรยิธรรมทคีวรม ีความรับผดิชอบ ความซอืสตัย ์ความกตญั  ูความเสยีสละ ความอตุสาหะ ความเมตตา 
กรณุา

 •ตระหนักถงึคณุคา่ ดํารงศกัดศิรแีละความภมูใิจ ปฏบิตัดิว้ยเมตตา กรณุา มฑุติา อเุบกขา รัก ศรัทธาใน
อาชพี จรรยาบรรณ



 สาํหร ับผู้สูงอายุ จะมจีร ิยธรรมในการดแูลผู้สูงอายุเฉพาะ ทตีอ้งเน้น
เป็นพเิศษ คอื

1.อธปิไตยของตนเอง (Autonomy)

 ความมีอิสระหรืออาํนาจที่จะตดัสินใจเกี่ยวตนเอง คนที่มีอธิปไตยเหนือตนเองคือผูท้ี่สามารถคิดได้
อยา่งมีเหตุผลและแกป้ัญหาเป็น สามารถระบุปัญหา เขา้ใจสถานการณ์ หาทางเลือก และสามารถเลือก
แนวทาง หรือวธิีแกไ้ขเพื่อคงไวซ้ึ่งอิสระในการดาํเนินชีวิตของตนต่อไปได้

2. ความสามารถ(Ability)
 •ความสามารถ  อาจจะหมายถึง สถานะที่สามารถจะเลือกหรือไม่เลือกตดัสินใจเพื่อตวัเอง  

ความสามารถไม่ใช่สิ่งตายตวั พึงสงัวรวา่คนเราอาจจะตดัสินใจในบางอยา่งเท่านั้น หรือมี
ความสามารถตดัสินใจในบางเวลาเท่านั้น และการตดัสินใจบางเรื่องตอ้งการความสามารถสูงกวา่
การตดัสินใจอีกเรื่องหนึ่ง

  ทีมสุขภาพจาํเป็นตอ้งไวต่อความจริงที่วา่ ผูสู้งอายบุางคน จะสดใสเป็นปกติเพียงบางช่วงเวลาของ
แต่ละวนั และอาจจะสบัสนหรือดึงดื้อมุทะลุ 

 ไม่ยอมฟังใครในอีกช่วงเวลาหนึ่ง

3. การกาํหนดเอง (Self-Determination)

 การตดัสินใจยงัสมัพนัธ์กบัเรื่องของการกาํหนดเอง ๆ หมายถึง  การกาํหนดดว้ยตนเองเอาไว้
ล่วงหนา้เกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล เสมือนหนึ่งการทาํพินยักรรมทางดา้นสุขภาพของตนเองเอาไว ้
เพื่อเป็นการคุม้ครองเจตนาที่มีต่อการรักษาพยาบาล  ตามที่ผูก้าํหนดตอ้งการ และเป็นไปตามเจตนา
ของผูท้าํพินยัหรือคนไขเ้กี่ยวกบัการรักษาพยาบาล



การทาํร้ายผูสู้งอาย(ุElder Abuse)
 •การทาํร้ายผูสู้งอาย ุแมจ้ะเป็นเรื่องที่สงัคมไม่คาดคิดแต่ความรุนแรงในหลายรูปกเ็กิดขึ้นจริงใน

สงัคมไทย โดยรูปแบบการทาํร้าย และความรุนแรงที่พบในผูสู้งวยัอาจเกิดขึ้นต่อร่างกายหรือจิตใจ
ของผูสู้งอายโุดยตรง การทาํร้ายผูสู้งอายสุามารถเกิดขึ้นไดภ้ายในครอบครัวหรือในสถาบนัต่างๆ 
เช่น สถานพยาบาลผูสู้งอาย ุหรือแหล่งอาํนวยความสะดวกต่างๆ สาํหรับผูสู้งอายุ

 •จากการรายงานพบวา่ สถิติของการทาํร้ายผูสู้งอายมุีนอ้ยกวา่ความเป็นจริงมาก

การทาํร้ายผูสู้งอาย(ุElder Abuse)
 1.การกระทาํรุนแรงทางดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ การทาํใหเ้กิดความเจบ็ปวดหรือการบาดเจบ็ทางร่างกาย

ดว้ยการทุบ ตี เตะ ผลกั การผกูมดั รวมทั้งการใหย้าเกินขนาดแก่ผูสู้งอายจุนมีอาการเซื่องซึม
 2.การกระทาํรุนแรงทางดา้นอารมณ์และจิตใจ เป็นความตั้งใจใหเ้กิดความทุกขใ์จ การทาํใหเ้สียใจ

หรือปวดร้าวทางอารมณ์ ดว้ยการใชค้าํพดูที่กา้วร้าว อาจไดแ้ก่ การเรียกชื่อ หรือการข่มขู่ การแสดง
ความรังเกียจ หรือไม่เห็นคุณค่าของผูสู้งอายุ

ชนิดของความรุนแรงต่อผู้สูงอายุชนิดของความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ

 1. Physical abuse

การทารณุกรรมทางด้านร่างกาย

.



การทารณุกรรมทางด้านจิตใจ
การทาํร้ายผูสู้งอาย(ุElder Abuse)

 4. การทอดทิ้งทางออ้ม มกัจะเป็นความลม้เหลวโดยไม่ไดต้ั้งใจในการเขา้ถึงความตอ้งการการดูแล
ผูสู้งอาย ุหรือปล่อยใหผู้สู้งอายอุยูค่นเดียวและแยกตวัออกจากสงัคม

 5. การหาประโยชนใ์นทรัพยส์ินและการเอาเปรียบทางกฎหมาย ไดแ้ก่การลกัขโมย การล่อลวงเอา
ทรัพยส์ินหรือนาํทรัพยส์ินไปใชใ้นทางที่ไม่ถูกตอ้งดว้ยการขโมยเงินทอง สิ่งของส่วนตวั หรือ
เปลี่ยนแปลงเอกสารของผูสู้งอายโุดยไม่ไดร้ับอนุญาต

 6. การคุกคามทางเพศ คือการที่ผูสู้งอายถุูกล่วงละเมิดทางเพศโดยไม่ไดร้ับความยนิยอมดว้ยการใช้
คาํพดูและกาํลงั

Material abuse/Financial abuseMaterial abuse/Financial abuse
 การนําทรัพย์สินของผู้สูงอายุ ไปใช้โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

Self abuseSelf abuse
สาเหตุส่วนใหญ่มาจากโรคของผู้สูงอายุ ทําให้ผู้สูงอายุไม่
สนใจสุขภาพตนเอง



การทอดทิ้งผ ูส้งูอาย  ุ NeglectNeglect
 • ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ให้เตม็ตามความสามารถ

การทารณุกรรมทางเพศ 

2.2 เจตคตติอ่การดแูลผูส้งูอาย ุ

 ใหก้ารดแูลดว้ยความรกั ความเคารพ ยกยอ่ง ดแูลเอาใจใส ่ยอมรบัการ
เปลยีนแปลงทเีกดิขนึ ยอมรบัขอ้จาํกดั และความสามารถ ของผูส้งูอายุ



ผูส้งูอายคุอื…

 “บุคคลที่ยงัคงเติบโต ยงัพฒันาต่อไป ยงัคงเรียนรู้ และ ยงัมีศกัยภาพ
 ท่านไดใ้ชช้ีวติต่อเนื่องมาจากอดีตและกาํลงัเดินทางต่อไปในอนาคต
 ท่านยงัคงแสวงหาความสุข ความเบิกบาน และความปิติในใจ
 อนัเป็นสิทธิที่มีมาแต่กาํเนิดและยงัคงอยู่
 ท่านเป็นบุคคลที่สมควรไดร้ับเกียรติ ไดร้ับความเคารพจากทุกคน
 งานของท่านคือการช่วยสงัเคราะห์ประสบการณ์ที่ไดส้ัง่สมมานาน อนัจะเป็นประโยชนส์ืบทอดให้

คนรุ่นต่อไป”

เจตคตทิางบวกต่อผู้สูงอายุ

 • อยา่ลมืวา่ทา่นใชช้วีติผา่นรอ้นหนาวมานาน

 เต็มไปดว้ยเรอืงราวในชวีติทมีคีณุคา่

 • ผูส้งูอายไุทย = พลงัสาํคญั

 • ผูส้งูอายไุทย ≠ ภาระ

ปัจจยัที่มผีลต่อเจตคติ

 Myth =  ความเชื่อผดิๆเกี่ยวกบัผูสู้งอายุ
 Stereotypes = แบบแผนหรือมุมมองจนก่อเกิดภาพในใจ
 Prejudice  = ความเอนเอียง
 Discrimination  = การแบ่งแยก 
                   Ageism ==วยาคติ

Ageism ==วยาคติ

 Ageism ==วยาคติ    เจตคติทางลบต่อผูสู้งอายุ
 • ความลาํเอียงและการเหมารวม
 • ผูสู้งอายรุับรู้สิ่งนี้เช่นเดียวกบัที่บุคคลหรือสงัคมมอง
 • อาจทาํใหไ้ม่ชอบตนเอง
     เชื่อวา่ตนเองเป็นไปตามที่สงัคมตราให้



 •Stereotypes are more cognitive(ความคดิ),while attitudes are more affective(
อารมณ)์

 •Negative stereotypes produce         negative attitudes,
            resulting in negative behavior or discrimination

Stereotypes and attitudes often go 
together







เจตคตกิับการดูแลผู้สูงอายุ

 • การดแูลผูส้งูวยัเป็นวัฒนธรรมทดีงีามของคนไทย

 • เขา้ใจและตระหนักถงึความสําคญัของการดแูลผูส้งูวัย

 • เขา้ใจความซบัซอ้นของผูส้งูอายุ

 • มเีจตคตทิเีหมาะสมตอ่ความสงูวยั

 • ถอืเป็นภารกจิ/หนา้ทขีองแตล่ะบคุคล



3. ทฤษฎคีวามสงูอายุ
3.1 ทฤษฎคีวามสงูอายเุชงิชวีภาพ
3.2 ทฤษฎคีวามสงูอายเุชงิจติสงัคม

3. ทฤษฎคีวามสงูอายุ
3.1 ทฤษฎคีวามสงูอายเุชงิชวีภาพ
3.2 ทฤษฎคีวามสงูอายเุชงิจติสงัคม

Aging theory
 ทฤษฎทีี่สามารถนํามาใช้อธิบายกระบวนการสูงอายุได้ควรที่จะสามารถอธิบายได้ตาม

หลักเกณฑ์ 3 ข้อ คือ
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้นั้น เกิดได้ในสิ่งมชีีวติทุกชนิด โดยเฉพาะในมนุษย์ที่มี

โครงสร้างที่สลับซับซ้อนกว่าสิ่งมชีีวติอื่น
 เป็นกระบวนการที่เกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง มกีารพฒันาเป็นลําดบัขั้น
 สามารถอธิบายถงึสาเหตุที่ทําให้การทํางานของอวยัวะต่าง ถๆดถอยได้

แนวคดิและทฤษฎคีวามสูงอายุ 

 ทฤษฎเีช ิงช ีวภาพ  (Biological Theories of Aging)
 ทฤษฎเีช ิงจติวทิยา(Sociologic Theories of Aging)
 ทฤษฎดีา้นสังคมวทิยา (Psychosocial Theories of Aging)



การจาํแนกลักษณะของความสูงอายุ
 ความสูงอายุในเชิงชีวภาพ (Biological age) อธิบายความสูงอายุจากการทํางานของ

อวยัวะภายในร่างกาย ทํางานลดลง
 ความสูงอายุในเชิงจิตวทิยา (Psychological age) เป็นความสามารถในการปรับตวั

ของแต่ละบุคคล  ที่จะปรับตวัให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
 ความสูงอายุในเชิงสังคมวทิยา (Sociological age) บทบาทหน้าที่ทางสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไป
 ความสูงอายุในเชิงความเชื่อ (Moral/Spiritual age) ความเชื่อของแต่ละบุคล

ปิรามดิประชากรของประเทศไทย
 ปี พ.ศ. 2503-2573

ร่างกายของคนเราจะมกีระบวนการ
อยู่ 2 อย่างพร้อมกัน คือ 

การเจริญเติบโต กระบวนการ
เสื่อมโทรม

Giant geriatric problem

“Big I’s”
 Intellectual (cognitive) impairment =  สตปิัญญาเสอืมถอย
 Instability and fall  = ภาวะหกลม้
 Immobility  = การสญูเสยีความสามารถในการเคลอืนไหวรา่งกาย
 Urinary incontinence = กลนัปัสสาวะ อจุจาระไมไ่ด ้
 Inanition =  การขาดสารอาหาร
 Iatrogenesis =  เกดิภาวะแทรกซอ้นไดง้า่ย 



ลกัษณะเฉพาะของผูส้งูอายทุแีตกตา่งจากผูป้่วย
ทวัไป

 R-A-M-P-S
 ▪ Reduced body reserve พลงัสํารองรา่งกายลดลง

 ▪ Atypical presentation อาการแสดงทไีมแ่น่นอน

 ▪ Multiple pathology มหีลายโรคในเวลาเดยีวกนั

 ▪ Polypharmacy ไดร้ับยาหลายชนดิ

 ▪ Social adversity ปัญหาดา้นสงัคม

Cognitive Changes –
Abnormal Aging

 Confusion 
 Alzheimer’s disease
 Sundowning syndrome

 The 3 D’s:
1. Dementia Severe cognitive loss & memory loss
2. Depression
3. Delirium

 3.1 ทฤษฎคีวามสูงอายุเชิงชีวภาพ

 (1) Cross linkage theory
 (2) Free radical theory
 (3) Wear and tear theory
 (4) Accumulative theory

(5) Genetic program and error theory

Biological theories

Rockstein สรุปทฤษฎคีวามสูงอายุว่า อวยัวะทุกส่วนของร่างกาย 
จะเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงอายุในอัตราไม่เท่ากัน ได้ตั้งสมมตฐิานและ
แนวคดิไว้ว่า
 กระบวนการสูงอายุ เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิ
 การสูงอายุของแต่ละคนแตกต่างกัน
 ความสูงอายุเป็นช่วงสุดท้ายของชีวติ
 ไม่มใีครหลีกเลี่ยงความตายได้



Biological  theories

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
 ทฤษฎคีวามสูงอายุทีเ่กีย่วข้องกบัพนัธุกรรม Genetic theories
 ทฤษฎคีวามสูงอายุทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัพนัธุกรรม Non‐genetic theories

Biological Theories of Aging

Genetic Theories
• Genetic 

Programmed and
• Error theories
• Somatic mutation

Nongenetic Theories
• Immunologic / 

Autoimmune
• Free Radical                    
• Wear & Tear
• Cross link or Collagen
• Accumulation

http://prolongyouth.com/theories.ht
ml

Genetic Theories
ทฤษฎพีนัธุกรรมทัว่ไป (General genetic theories) ถ้ามกีารเปลีย่นแปลงของ
สิ่งแวดล้อมกจ็ะมผีลทาํให้ รหัสพนัธุกรรม ซึ่งเป็นตัวกาํหนดอายุขยั 
เปลีย่นไปได้ เช่นกนั

Biological Theories of Aging

การสูงอายุถูกควบคุมด้วยพันธุกรรม โดยกลไกภายในเร ียกว่า “Genetic clock” มผีลทาํให ้
เกดิการเปลยีนแปลงเมอือายุมากขนึ 

• เซลลต์้นกาํเนิดถูกกาํหนดครังของการแบ่งตัว จาํนวนครังยงิมาก อายุข ัยยงิยาวนาน

ทฤษฎคีวามผดิพลาด 
Genetic program and error theory



 ทฤษฎคีวามผิดพลาด (Genetic Programming and errors)
 ถ้ามคีวามผิดพลาดเกดิขนึในขันตอนของการถ่ายทอดข้อความในการ
สังเคราะหโ์ปรตนีหร ือเอนไซม  ์ซงึมลีักษณะและคุณสมบตัผิิดไปจากเดมิ
และไม่สามารถทาํหน้าทดีังเดมิได้ เป็นเหตุใหเ้ซลลต์ายในทสีุด 

Biological Theories of Aging
Genetic Theories

ทฤษฎกีารผ่าเหล่า Somatic mutation theories
       เกดิจากการได้ร ับร ังสทีลีะเลก็ ทลีะน้อยเป็นประจาํ จนเกดิการเปลยีนแปลง DNA  
ทฤษฎกีารสะสมความผิดพลาดของ Cell (Error Theory) หร ือทฤษฎโีมเลกุล (Mulecular
Theory) อธ ิบายว่า ความแก่เกดิจากนิวเคลยีสของ Cell มกีารถ่ายทอด DNA ทผีิดปกตไิป
จากเดมิ

Biological Theories of Aging

• Non genetic theories
• ทฤษฎคีวามเสือมโทรม (Wear and Tear Theory)
•    ความแก่เป็นกระบวนการเกดิขนึเองเมอือวัยวะมกีารใช้งานมากย่อมเสือมไดง้า่ยและเร ็วขนึ เมอือายุ

มากขนึ ข้อจาํกัดของทฤษฎนีีคอือวัยวะส่วนใดของร ่างกายทไีม่ค่อยไดท้าํงาน จะเสอืมสภาพไปก่อนใน
ขณะทอีวัยวะส่วนอนืๆ  ททีาํงาน กลับขยายใหญ่ขนึ

• ข้อจาํกัดของทฤษฎนีี คอื  อวัยวะส่วนใดของร ่างกายทไีม่ค่อยไดท้าํงาน จะเสือมสภาพไปก่อนในขณะท ี
อวัยวะส่วนอนืๆ  ททีาํงาน กลับขยายใหญ่ขนึ

Biological Theories of Aging

• Non genetic theories
• ทฤษฎกีารสะสมของเสียไว้ภายในเซลล ์

• (The Accumulation Theory)
• ทฤษฎนีเีชอืวา่ความสงูอายเุกดิจากมกีารสะสมของสารทเีป็นอนัตรายตอ่รา่งกาย สารนมีลีกัษณะสดีํา

เรยีกวา่ “Lipofuscin” หรอื “รงควตัถชุรา” (Age pigment) พบมากในเนอืเยอืตบั รังไข่ เซลลป์ระสาท 
กลา้มเนอืหวัใจ มผีลตอ่การเผาผลาญภายในเซลล ์ ทําใหก้ารซมึผา่นของผนังเซลลล์ดลง

• วติามนิ อ ีและ Selenium ทําลายโซ ่Lipofuscin 

Biological Theories of Aging



• Non genetic theories
• ทฤษฎอีนุมูลอสิระ (The free radical theory)

• กลา่วถงึกระบวนการออกซเิดชนัของ O2 ทไีมส่มบรูณ์

• ในกระบวนการเผาผลาญสารจําพวกโปรตนี, คารโ์บไฮเดรทและอนืๆ ทําใหเ้กดิอนุมลูอสิระ 

• การยบัยงัการเกดิอนุมลูอสิระ คอื รับประทานอาหารผัก ผลไมท้มีสีเีหลอืง สม้และวติามนิอทีกุวนั

Biological Theories of Aging

• ทฤษฎนีเีชอืวา่ เมอืเสน้ใย collagen ถกูนําเขา้ไปในเนอืเยอืครังแรก โมเลกลุจะเกาะกนัหลวม ๆ ทําให ้
เนอืเยอืมคีวามยดืหยุน่ แตเ่มอืเวลาผา่นไปโมเลกลุจะเกาะกนัใกลช้ดิมากขนึ ทําใหเ้นอืเยอืมคีวาม
ยดืหยุน่ลดลง

• เชอืวา่เมอืชรา สาร Fibrous Protein จะเพมิขนึ และจับตวักนัมากขนึทําให ้collagen Fiber หดตวัขาด
ความยดืหยุน่และจับกนัไมเ่ป็นระเบยีบ มผีลให ้cell ตาย และเสยีหนา้ทกีระบวนการนเีกดิการ
เปลยีนแปลงขนึในระดบั DNA ของ cell

• การมนีําตาลในเลอืดสงู (hyperglycemia) เป็นสาเหตทุสีง่เสรมิการเกาะกนัของโปรตนี (cross linkage) 
ซงึจะชใีหเ้ห็นถงึความสมัพันธร์ะหวา่งการมนีําตาลในเลอืดสงูและการสญูเสยีความยดืหยุน่ของเซลล์

ทฤษฎเีชอืมตามขวาง (Cross linkage  theory)

Non‐genetic theories
 ทฤษฎภีมูคิุ้มกัน (Immunological Theory หร ือ  Autoimmune theory)
 เกดิจากการทภีมูคิุ้มกันของร ่างกายกลับต่อต้านกันเอง เกดิขนึเนืองมาจากร ่างกาย
สูญเสยีความสามารถในการแยกระหว่างเนือเยอืของร ่างกาย ซงึส่วนใหญ่จะเป็นโปรตนี
และสงิแปลกปลอม ดังนัน ระบบภมูคิุ้มกันจงึโจมตแีละทาํลายเนือเยอืของตนเอง
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3.2 ทฤษฎคีวามสงูอายเุชงิจติสงัคม

 (1) Disengagement theory
 (2) Activity theory
 (3) Continuity theory

ทฤษฎกีารถดถอยจากสงัคม
(Disengagement Theory) 

 ผูส้งูอายแุละสงัคมจะลดบทบาทซงึกนัและกนั อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปตามความตอ้งการของรา่งกายและ
ไมอ่าจหลกีเลยีงได ้

 เนอืงจากยอมรับวา่ตนเองมคีวามสามารถลดลง สขุภาพเสอืมลง จงึถอยหนจีากสงัคมเพอืลด
ความเครยีดและรักษาพลงังาน

 • ตอ้งกระตุน้ใหผู้ส้งูอายเุขา้รว่มกจิกรรมกบัสมาชกิตา่งวัยเพอืลด ความเชอืดงักลา่ว

ทฤษฎกีจิกรรม (Activity Theory) 

 ทฤษฏกีจิกรรม • เชอืวา่ การทผีูส้งูอายไุดท้ํากจิกรรมตา่งๆทเีกยีวขอ้งกบัสมาชกิวยั
เดยีวกนั เนน้สมัพันธภาพระหวา่งกจิกรรมทางสงัคม การมชีวีติท ีตนืตวั ไมอ่ยูน่งิ นํามา
ซงึความสขุ รูส้กึมคีณุคา่ในตวัเอง 

  ซงึเป็นแนวคดิทสีําคญัในการนํามาจัดกจิกรรมสง่เสรมิคณุภาพ ชวีติใหแ้กผู่ส้งูอาย ุเชน่ 
การออกกําลงักาย

ทฤษฎคีวามตอ่เนอืง (Continuity Theory) 

 การดําเนนิชวีติของผูส้งูอายทุปีระสบความสําเร็จนัน ขนึอยูก่บับคุลกิภาพและแบบแผน
ชวีติของแตล่ะชว่งวยัทผีา่นมาและมปีัจจัยอนื ๆ ทเีขา้มารว่มอธบิายไดแ้ก ่แรงจงูใจ 
สถานภาพทางสงัคม เศรษฐกจิและสงัคม



…THE END…


