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วตัถุประสงคก์ารวจิยั

1. เพื�อศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุในสถานการณ์มหา
อุทกภยัของพื@นที�ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา

2. เพื�อศึกษาการตอบสนองต่อความต้องการและ

อุปสรรคที�เกดิขึ@นขององค์การบริหารส่วนท้องถิ�นและ
หน่วยงานของรัฐ



การวจิัยเชิงคุณภาพ
• Indepth interview

• Focus group discussion

ผู้สูงอายุ69ราย 
• ตาํบลบ้านกุ่ม อาํเภอบางบาล 22ราย 

• ตาํบลประตูชัย อาํเภอพระนครศรีอยุธยา 23ราย

• ตาํบลลุมพล ีอาํเภอพระนครศรีอยุธยา 24 ราย



ข้อมูลที�พบทั�วไป
• ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ60-69ปี  

• ภาวะสุขภาพไม่ดตีั@งแต่ก่อนนํ@าท่วมและขณะนํ@าท่วม

� โรคประจําตวัที�พบส่วนใหญ่3อนัดบัแรกคือ 

� ร้อยละ 35เป็นความดนัโลหิตสูง

� ร้อยละ 32เป็นโรคกระดูกและข้อ

� ร้อยละ28 เป็นโรคเบาหวาน



ขอ้มูลทั�วไป
• ขณะนํ@าท่วมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที�บ้านเดิมมากที�สุดร้อยถึง

ร้อยละ60.9 รองลงมาคอืพกัที�ศูนย์อพยพร้อยละ 26.1

• บ้านทพีกัอาศัยส่วนใหญ่เป็นบ้านสองชั@น จํานวนเกอืบครึ�งนํ@าท่วมสูง
ระดับ3-4เมตร

• ผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างประกอบอาหารไม่ได้ร้อยละ35 และมากกว่าครึ�ง
ของกลุ่มตัวอย่างที�สุขาใช้ไม่ได้ในช่วงนํ@าท่วม



กลุ่มผูสู้งอายใุนพื!นที�นํ! าท่วมประจาํ

• อาํเภอบางบาล

• ชุมชนตําบลประตูชัย อาํเภอพระนครศรีอยุธยา



กลุ่มที�นํ! าไม่ไดท้่วมประจาํ

• ตกใจ ไม่เคยเจอ ไม่สามารถดํารงชีวติอยู่ในบ้านเรือนได้
� อพยพหาที�พกัพงิ

� กนิอยู่ลาํบาก แต่ต้องอดทน

� ร่างกายทรุดโทรม อ่อนเพลยี   หมดสภาพ

� เกรงใจลูกหลาน

� สิ@นเปลอืงค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิน



• เหน็ดเหนื�อย หมดสภาพ ร่างกายอ่อนเพลยี  เนื�องจากต้องเผชิญกบั
ความเหนื�อยล้า ตรากตรํากบัสภาพนํ@าท่วม ซึ�งมีผลกระทบด้านลบต่อ
ร่างกาย จิตใจที�เป็นอยู่

    “มาตั@งแต่วนัแรกมาถึงที�นี@ เยน็ถึงได้กนิข้าว มาตั@งแต่ตีหนึ�ง ตอนออกมาก็
เอาเรือพายมา ไม่มีเรือกต็้องลุยนํ@า  ที�มาแล้วล่มกลางทางกม็ี นํ@ามันเชี�ยว
นะ  ตากฝนเป็นอาทติย์ กว่าจะได้เต็นท์ ที�นอนเปียกหมด นํ@ากอ็าบแต่
ตอนมาใหม่ๆ ไม่ค่อยสะดวก คนมันเยอะ ข้าวกต็้องรอ”



กลุ่มที�นํ@าท่วมประจํา

Needs & Problems

สภาพ

�ปีนี@นํ@ามาแรง/มาไว

oคาดไม่ถึง
�มากลางคนื

�มาคนละทิศกบัแม่นํ@าที�เคยท่วม
�นํ@าเชี�ยวมาก /มเีศษโคลนดันจากพนังกั@นที�แตก

�คุ้นเคยกบันํ@าท่วม

�ไม่ค่อยตื�นตระหนก/กลวั

�เคยมปีระสบการณ์

�ปรับตวัได้/เตรียมพร้อม เช่นมเีรือ- บ้านพื@นสูง

�ไม่ได้คดิจะอพยพ (แต่เมื�อนํ@ามาก วกิฤตจงึอพยพ) ส่วนใหญ่ไปบ้านญาตใิน
ชุมชนใกล้เคยีง จะย้ายกต็่อเมื�อไม่มนีํ@า ไฟ นํ@าท่วมถึงที�นอนที�หนุนสูง

กลุ่มที�นํ@าไม่ได้ท่วมประจํา

สภาพ

�ตกใจ/ไม่เคยเจอ
�ลาํบากต้องอพยพ
�ต้องหาที�พกั –ศูนย์พกัพงิ
�ไม่ได้เตรียมการ-ฉุกละหุก
�อพยพแล้วกใ็ช่จะสบาย

oกนิอยู่ลาํบากกท็นเอา
oเกรงใจลูกหลาน
oสิ@นเปลอืงทรัพย์สิน

ก่อนนํ@าท่วม
• ระบบเตือนภยัที�ชดัเจน
oปริมาณนํ! า
oทิศทางที�นํ! าจะมา
oการเตรียมการอพยพ
oหน่วยงาน/หรือที�ๆจะไปขอความช่วยเหลือ
• การอพยพ
oขอ้จาํกดัจากตวัผูสู้งอายเุอง
�ชา้ ลาํบาก

Mobility
�มีปัญหาแขง้ขา
�ยา/อุปกรณ์ของใชต้่างๆมาก
oการช่วยเหลืออพยพ-ลาํบาก
�รถทหารสูงมาก ปีนไม่ไหว
�ตอ้งโหนเชือกออกมา/เดินผา่นํ! า
�รายที�อมัพฤกษ/์อมัพาต ไม่รู้จะยา้ยอยา่งไร
oไม่มั�นใจว่าจะอพยพไปอยูท่ี�ไหนดี
�กลวัไม่สะดวก – จะนึกถึงลกูหลาน /ญาติพี�นอ้งก่อน
• เหตุผลที�ไม่อพยพ
oการกินอยู/่นอน /เขา้หอ้งนํ! าลาํบาก
oศนูยพ์กัพิงดูวุ่นวาย
oคิดว่าอยูไ่ด้ เคยอยูไ่ม่ตอ้งอพยพ

ขณะนํ@าท่วม
�ทุกข/์กลวั/วิตกกงัวล
oงู/สตัวม์ีพิษ
oนํ!าจะท่วมสูงมิดบา้น
�เครียด
oนํ!าขึ!นมาก
oรายไดข้องตนเองลดลง/ ไม่มีรายได้ /ลูกหลานไม่มีงานทาํ
oขา้วของ/เครื�องมือหากิน/บา้นเรือนเสียหาย
oเศรษฐกิจ – เงินซ่อมบา้น/ ประกอบอาชีพ
oการกินอยูล่าํบาก
�ถ่ายใส่ถุง/ลงแม่นํ!า
�อาหารสาํเร็จรูป- ไม่เหมาะสมกบัผูสู้งอายุ
oห้องนํ!าไม่สะดวก
�ปัญหากลุ่มผูสู้งอายทุี�มีโรคเรื! อรัง (อมัพาต/ลา้งไต)
oขาดการมาตรวจตามแพทยน์ดั
oตอ้งรับประทานยาเดิม
oขาดยา/ ไม่รู้ชื�อยา
oยาปนกนั/ ไปซื!อยาเอง/ยาชุด
oไม่มียานํ!ากดัเทา้
�เจ็บป่วยขณะนํ!าท่วม
oหกลม้ เดินไม่ได้
oป่วยมาก ตอ้งไปโรงพยาบาล(ผา่ตดั)
�ลาํบาก/เดินทางลาํบาก
oอนัตราย/อุบตัิเหตุ
�นํ!าเชี�ยว/เรือล่ม/จมนํ!า
oภูมิปัญญาชาวบา้น
�สร้างสะพาน
�ดูแลตนเองโดยใชข้องพื!นบา้น เช่น นํ!ากดัเทา้ใชส้ารส้ม  
หวัโนใชไ้ข่ตม้

นํ@าลด/ หลงันํ@าท่วม
�เครียดเรื�องค่าชดเชย 
oมีขั!นตอนเยอะ ตอ้งกรอกเอกสาร
ถ่ายรูป
oเงินที�ไดไ้ม่เท่ากนั
�ขอ้จาํกดัดา้นต่างๆ
oขอ้จาํกดัดา้นร่างกาย จากสภาพสังขาร/ 
โรค
oเหนื�อย โทรม ตอ้งทาํความสะอาดบา้น
เอง ไม่มีลูกหลาน
oเครียด
�ขา้วของเครื�องใชเ้สียหาย
oเครื�องมือทาํมาหากิน
�มีปัญหาทางเศรษฐกิจ
oเงินลงทุนหมด /สูญเสีย ทั!งเงินที�กูม้า 
และเงินส่วนตวั



ก่อน/เริ�มนํ! าท่วม

ระบบเตือนภัย

• รับทราบขอ้มูลข่าวสาร  
� สื�อโทรทศัน์

� เสียงตามสาย วทิยชุุมชนทอ้งถิ�น 

� รถกระจายเสียงแจง้เตือนเป็นระยะในเขตเกาะเมือง



• การอพยพ
ปัญหาเรื�องการเดนิทาง ข้อกระดูก เตรียมยาไม่ทนั 

“ใช้ไม้คํ@ายนั ยนัไม่ดกีห็งายท้องไปเลย ถนนกล็ื�น ลาํบาก ขาไม่ด”ี

“

“ขึ@นรถทหารกล็าํบาก ทุลกัทุเล เราไม่จําเป็นเราไม่ออกไปหรอก เห็นแต่ความลาํบาก เขา
โหนกนัไปโหนกนัมาลาํบาก ขึ@นไม่ไหว ถ้าเขาไม่มไีอ้บันไดห้อยลงมานะ ส่วนมากทหาร
มนัจะอุ้มขึ@นพรวด ๆ”

ก่อน/เริ�มนํ! าท่วม



� เหตุผลที�ไม่อพยพ
� ขอ้จาํกดัทางร่างกาย กินอยูล่าํบาก

� สถานพกัพิง วุน่วาย ไม่น่าอยู่

“ถา้ไปอยูศู่นยอ์นันั!น กค็งไม่ไป อยูล่าํบาก กลวัลาํบาก ไม่เคยไปอยู่ ไม่ชอบอยู่”

ก่อน/เริ�มนํ! าท่วม



ขณะนํ@าท่วม

มีทั@งอพยพ และ ไม่อพยพ ที�อพยพเพราะ นํ@าท่วมสูงจนอยู่ไม่ได้

• ทุกข์/กลวั/วติกกงัวล

• เครียด

“ไม่อยากดู ฉันนอนวนัยงัคํ�า เครียดจัง ไม่อยากดูอะไร” 

“นอนไม่หลบั เครียด กระวนกระวาย ตอ้งลุกดูนํ! าเรื�อยเลย อยากนอนกลางวนัแต่
นอนไม่หลบั”



• ปัญหากลุ่มผู้สูงอายุที�มีโรคเรื@อรัง

ส่วนใหญ่ร้อยละ84มีโรคประจาํตวั พบนอนติดเตียง 3ราย

โรคที�พบ3อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความดนัโลหิตสูง   โรคกระดูกและข้อ     โรคเบาหวาน

• ขาดนัด  สถานพยาบาลปิด

• ลดจํานวนยาเอง   

• เอายาเดมิไปซื@อไม่มขีาย   

• ไม่รู้ชื�อยาที�รับประทานประจํา

ขณะนํ@าท่วม



• เจ็บป่วยขณะนํ@าท่วม
“ตอนผ่าตัดเสร็จกไ็ปอยู่บ้านหลาน นํ@ากาํลงัขึ@นเลยนะ อยู่กบัหลาน20วนัจนนํ@าที�บ้าน

ลด กอ็ยู่ได้พอพื@นแห้งกเ็ข้าบ้าน” 

• เรือร่ม จมนํ@า นํ@าพดัแรง และเชี�ยว
“ตอนออกมากเ็อาเรือพายมา ไม่มีเรือกต็อ้งลุยนํ@า  ที�มาแลว้ล่มกลางทางกม็ี นํ@ามัน

เชี�ยวนะ”

“นั�งเรือไป ลูกสาวเขามารับ เรือไปหมุนติ@วอยู่ในป่า นํ! าอยา่งกบัเทออกจากกระบอก 
ไม่เคยเห็น”

ขณะนํ@าท่วม



• ภูมิปัญญาชาวบ้าน

 เป็นความพยายามปรับตัว และดํารงชีวติอยู่ในสถานที�มีข้อจํากดั อาศัยความรู้ที�ตก
ทอดกนัมา

“นํ!ากดัเทา้ไม่ค่อยมี ลูกๆเขาไปบดสารส้มผสมนํ@าเข้า  เวลาลุยนํ@ามากจ็ุ่มขาในสารส้ม 
ไม่เป็นเลยนํ@ากดัเท้า”

“พอนํ@าเริ�มเข้าแต่ยงัไม่เยอะนะ เอาปูนกบัดินเหนียวผสมกนั กเ็อาดินตั@งนํ@าแค่นี@แล้ว
กเ็อาอฐิวางๆ  แล้วเรากว็ดินํ@าออกคราวนี@กแ็ห้ง เวลาเรารื@อแล้วพอมันแห้งปุ๊บ เราก็
ดันหลุดเลย ถ้าเราใช้ปูน อฐิจะเสีย อฐิจะหัก อย่างนี@เอามีดหรือเอาไม้แซะๆ กห็ลุด
หมดเลย”

ขณะนํ@าท่วม



หลงันํ! าท่วม/นํ! าลด
• ข้อจํากดัด้านต่างๆ 

  การที�ไม่มลีูกหลานมาช่วย    การมโีรคประจําตวั

   “ต้องลงไปขัดบ้านตามน้ําที่ลง ไม่มีเรือ ใช้ยางในรถยนต์แล้วเอาบุ้งกี๋มาวาง
นั่ง อันนี้ก็มีผลต่อหัวใจนะ เวลาลูกคลื่นมาตี พอเราไปนอนมนัมาแกว่งที่
หัวใจ แกว่งโยนไปโยนมากว่าจะหลับ โยนไปโยนมา เราต้องอมยาใต้ลิ้น 
ปกติจะไม่เคยอม”



• เครียด 
• บ้าน เครื�องมือทาํกนิ เสียหาย

• ลูกหลานตกงาน  ขาดรายได้

• กงัวลค่าชดเชย กรอกเอกสารมาก ถ่ายรูป  กลวัได้ไม่เท่าคนอื�น

“นํ@าท่วม ตกงานกนั ลูกหลานโดนให้ออกจากงาน เครียด”

หลงันํ! าท่วม/นํ! าลด



• เข้าใจและยอมรับ

“ไม่ได้ท่วมทั�งปีเมื�อไหร่ล่ะ กถ็งึเวลาเขามา ถงึเวลาเขากไ็ป”

    “จะไปนั	งร้องไห้อยู่หรือไง เรากท็าํใจให้สบายๆอย่าไปเครียด ให้เราคิดซะว่า 
คนเรามันเป็น   สัจธรรม เกดิขึ�น ตั�งอยู่ ดับไป  มันมาได้ เดี+ยวมันกไ็ปได้ จะนั	ง
โวยวายหากับใครล่ะ มนัไม่ได้เป็นความผิดของใคร หาคนผิดไม่ได้ ทุกคนกม็ี
ส่วนรับ”

หลงันํ! าท่วม/นํ! าลด



สรุปความต้องการสําคญัของผู้สูงอายุ

1. การไดร้ับขอ้มูลจริงของสถานการณ์ที�จริง ถูกตอ้ง และทนัเวลา

2. การสื�อสารที�มีประสิทธิภาพ ระบบที�สามารถชี!ตาํแหน่งของครัวเรือนที�
มีกลุ่มเสี�ยง ไดแ้ก่ ผูสู้งอายทุี�ตอ้งพึ�งพา ผูสู้งอายมุีโรคเรื!อรัง และ
ตอ้งการการรักษาต่อเนื�อง

3. การช่วยเหลือที�รวดเร็วทนัเวลา ทั�วถึง และสมํ�าเสมอ

4. การเคลื�อนยา้ยที�เหมาะสม ทั!งในกรณีการอพยพ และเมื�อเกิดการ
เจบ็ป่วย โดยเฉพาะความพร้อมและความเหมาะสมของยานพาหนะ 
และทกัษะของผูใ้หก้ารช่วยเหลือ



สรุปความต้องการสําคญัของผู้สูงอายุ

5. ครุภณัฑแ์ละสถานที�ที�พาํนกัที�เหมาะสม เช่น หอ้งสุขาเคลื�อนที� ที�เอื!อต่อ
การใชข้องผูสู้งอายุ

6. อาหาร นํ! าดื�ม และถุงยงัชีพที�สอดคลอ้งกบับริบทของผูสู้งอาย ุและผูท้ี�มี
โรคจาํเพาะ

7. ยาและเวชภณัฑส์าํหรับผูท้ี�เป็นโรคเรื!อรัง และการไดร้ับทนัเวลา

8. การส่งเสริมฟื! นฟภูายหลงันํ!าลดที�มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการ
ดาํเนินการที�ตอ้งลดขั!นตอนใหส้ะดวก



นอกจากข้อมูลดังกล่าว จากการวจิัยและสัมมนายงัพบว่า..

• การดาํเนินการต่างๆยงัขาดการเชื�อมโยง ซึ�งสะทอ้นถึงความไม่พร้อม
ของรัฐ  ที�สาํคญัคือการขาดระบบ และการดาํเนินการที�สามารถรองรับ
ความตอ้งการของผูสู้งอายุ
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• สิ�งที�รัฐควรพจิารณาอย่างเร่งด่วน

1. พฒันาหน่วยงานรับผดิชอบโดยตรงดา้นสาธารณภยั และภยัพิบตัิ
ระดบัชาติ ที�ดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ และ
บูรณาการ

2. จดัตั!งระบบเตือนภยั สาํหรับสถานการณ์ภยัพิบตัิ ทั�วประเทศ โดย
จะตอ้งสามารถใหข้อ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้ง  ทนัเวลา และทั�วถึง
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3. จดัทาํระบบแจง้สถานะของครอบครัวที�มีความเสี�ยง และมีความตอ้งการ
จาํเพาะ พาํนกัอยู ่โดย อ.บ.ต. และหน่วยงานในพื!นที�ของกระทรวงสธ. 
ดาํเนินการจดัทาํแผนที�ชุมชนที�ระบุตาํแหน่งกลุ่มเสี�ยง และปรับปรุง
แผนที�ทุกปี และติดแผนที�ไวใ้นที�เขา้ถึงสะดวก พร้อมส่งสาํเนาแผนที�
ใหแ้ก่ สาํนกังานอาํเภอ สาํนกังานจงัหวดั โรงพยาบาลในพื!นที� และ 
พมจ
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4. จดัทาํแนวทางการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัสูงอาย ุและกลุ่มเสี�ยงอื�นๆ ไดแ้ก่ 
เดก็ ผูพ้ิการ สตรีมีครรภ ์โดยอบรมทกัษะแก่บุคลากรที�มีส่วนในการ
ช่วยเหลือกรณีภยัพิบตัิ

5. จดัทาํมาตรฐานถุงยงัชีพ ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของภยัพิบตัิ และถุงยงั
ชีพเสริมสาํหรับกลุ่มเสี�ยง ไดแ้ก่ ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ เดก็ และสตรีมีครรภ์

6. จดัทาํมาตรฐานศูนยพ์กัพิง และดาํเนินการจดัเตรียมครุภณัฑเ์คลื�อนที� ที�
เหมาะสมกบัผูสู้งอายุ
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7. พฒันาระบบการช่วยเหลือฟื! นฟ ูภายหลงัภยัพิบตัิที�มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพทั!งที�ผา่นกลไกปกครองส่วนทอ้งถิ�น และการส่งเสริมจาก
องคก์ารพฒันาเอกชนและองคก์รธุรกิจเอกชน เขา้ร่วมฟื! นฟู

8. ตดัทอนขั!นตอนการดาํเนินการช่วยเหลือทั!งในระหวา่งและหลงัภยัพิบตัิ 
โดยเปลี�ยนจากการ”ขอ”  เป็น  “การพจิารณาการช่วยเหลอื”

9. บรรจุมาตรการเพื�อรองรับผูสู้งอาย ุในภาวะภยัพิบตัิในแผนผูสู้งอายุ
แห่งชาติ  และดาํเนินการใหม้ีการดาํเนินการตามแผน
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แมง้านที�ทาํอยูป่ระจาํของเราเปลี�ยน 
แมว้กิฤตภยัต่างเขา้รุมเร้า แต่เราคนหนา้งานไม่เคยลืม

เรานกึถึงทา่น

เรานกึถึง R2R 




