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Abstract:
Purpose: To explore health promotion behaviors among Thai
elders in an urban area of Bangkok.
Design: Descriptive research.
Methods: A total of 154 elder residents living in the Banbu
community, Bangkok was recruited. A structured questionnaire
on health promotion behaviors was developed, and utilized.
Descriptive statistics and Pearson’ s product moment correlation
coefficient were used for data analysis.
Main finding: The majority of the elders were female (70.1%),
witha mean age of 68.55 ± 6.49 years, and more than half
were married (61.7%). The highest education level was
elementary school (57.1%). Most were Buddhists (98.7%) and
lived with their family (92.9%); had no occupation (74.7%); and
had a mean income of 3,924.03 ± 5,641.68 baht. The majority of
income was from their children. The top three diseases were
hypertension (55.2%), diabetes mellitus (28.6%), and
hyperlipidemia (27.3%). Most of them used Universal Coverage
(58.4%). They needed help from family to go to hospital (51.3%),
cooking (35.7%) and support from the community including
health care information (53.9%), and setting activities to generate
income (39.6%). Most elders revealed a moderate level of overall
health promotion behaviors (X = 2.45 ± 0.23) including health
responsibilities, nutrition, interpersonal relations, spiritual
growth, and stress management. They reported a low level of
physical activities (X = 1.95 ± 0.47). The top three of chronic
diseases were positively related to overall health behaviors
r = .239, p < .01; r = .194, r = .174, p < .05, respectively)
Conclusion and recommendations: Thai elderly in urban areas
need to be encouraged into promoting all aspects of their health,
especially physical activities. Health care providers can enhance
self-care capability and collaborate with family and community to
support health promotion behaviors in the elderly. This may
contribute to elders living independently and maintaining their
dignity.
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุไทยในชุมชน
แออัดเขตเมือง
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั เชิงพรรณนา
วิธดี ำเนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างคือผูส้ งู อายุในชุมชนบ้านบุอายุ 60 ปีขนึ้ ไป
จำนวน 154 คน เก็บข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิตเิ ชิง
พรรณนา และหาความสัมพันธ์โดยใช้คา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั
ผลการวิจยั : ผูส้ งู อายุเพศหญิง (ร้อยละ 70.1) อายุเฉลีย่ 68.55 ± 6.49 ปี
สมรส (ร้อยละ 61.7) จบประถม ศึกษา (ร้อยละ 57.1) ศาสนาพุทธ (ร้อยละ
98.7) พักอาศัยกับครอบครัว (ร้อยละ 92.9) ไม่มอี าชีพ (ร้อยละ 74.7) รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 3,924.03 ± 5,641.68 บาท แหล่งรายได้หลักมาจากบุตร
(ร้อยละ 53.5) เจ็บป่วยใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ (ร้อยละ 58.4) มี
โรคประจำตัว 3 อันดับแรก คือ ความดันโลหิตสูง เบาหวานและไขมันในเลือด
สูง (ร้อยละ 55.2, 28.6, 27.3) ความต้องการการสนับสนุนจากครอบครัว
อันดับแรกคือ การพาไปโรงพยาบาล (ร้อยละ 51.3) รองลงมาคือ การช่วย
หุงหาอาหาร (ร้อยละ 35.7) ความต้องการการสนับสนุนจากชุมชนอันดับแรก
คือ การได้รบั ข้อมูลเรือ่ งสุขภาพ (ร้อยละ 53.9) รองลงมาคือ การส่งเสริม
รายได้ (ร้อยละ 39.6) มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวมระดับปานกลาง
(X = 2.45 ± 0.23) กิจกรรมทางกายระดับต่ำ (X = 1.95 ± 0.47) ภาวะ
โรคเรือ้ รัง3 อันดับแรกมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวม
r = .239, p < .01; r = .194, r = .174, p < .05 ตามลำดับ)
สรุปและข้อเสนอแนะ: พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุไทยในชุมชน
แออัดเขตเมือง อยู่ในระดับทีค่ วรได้รบั การส่งเสริมทุกด้าน โดยเฉพาะด้าน
กิจกรรมทางกาย บุคลากรสาธารณสุขควรพัฒนาศักยภาพผูส้ งู อายุให้มคี วาม
สามารถในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองได้ โดยมีครอบครัวและชุมชนเป็น
แหล่งสนับสนุน เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุสามารถพึง่ ตนเองได้และมีศกั ดิศ์ รี
คำสำคัญ: พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผูส้ งู อายุไทย ชุมชนแออัดเขตเมือง

Journal of Nursing Science

J Nurs Sci_Vol 29 No3 Final.indd84 84

11/23/11 4:45:30 PM

J Nurs Sci Vol.29 No.3 July-September 2011

ความสำคัญของปัญหา
การเพิม่ สัดส่วนประชากรสูงอายุในประเทศไทย เป็น
ผลมาจากอัตราเพิ่มประชากรสูงอายุ สูงกว่าอัตราเพิ่ม
ประชากรรวมของประเทศ สัดส่วนประชากรวัยเด็กอายุตำ่
กว่า 15 ปีลดลง ขณะทีป่ ระชากรวัยสูงอายุเพิม่ ขึน้ ดัชนีผสู้ งู
อายุของประเทศไทยปี 2550 เท่ากับ 47.7 หมายความว่า
ประเทศไทยมีสดั ส่วนของประชากรวัยสูงอายุเพิม่ มากขึน้ จน
เกือบจะเป็นครึง่ หนึง่ ของประชากรวัยเด็ก1 ล่าสุดในปี 2552
พบว่าผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ11.542 จากการทีส่ ดั ส่วน
ของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ลักษณะการ
พึ่งพาทางเศรษฐกิจและการเกื้อหนุนทางสังคมระหว่าง
ประชากรวัยต่างๆ เปลีย่ นแปลงไป1 อัตราส่วนศักยภาพการ
เกือ้ หนุนผูส้ งู อายุมแี นวโน้มลดลงจากปี 2540 ผูส้ งู อายุ (65
ปีขนึ้ ไป) 1 คน มีคนวัยแรงงาน (15-64 ปี) 12 คนดูแล ใน
ขณะทีป่ ี 2550 มีคนวัยแรงงาน 9 คนดูแล2 และแนวโน้มจะ
เหลือเพียง 3 คน ต่อผูส้ งู อายุหนึง่ คน ในปี 25833 อัตราการ
เพิม่ ทีส่ งู มากของผูส้ งู อายุเป็นประเด็นสำคัญทีส่ งั คมต้องให้
ความสนใจ ทัง้ นีเ้ พราะการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวส่งผลต่อ
ระบบสุขภาพทัง้ ระบบ หากไม่มกี ารดำเนินการทีเ่ หมาะสม
ก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศชาติในภาพรวม โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย ในชุ ม ชนแออั ด เขตเมื อ งใน
กรุงเทพมหานคร เพราะเป็นถิ่นที่อยู่ของบุคคลที่มีรายได้
และมาตรฐานความเป็นอยูต่ ำ่ ส่วนใหญ่มรี ายได้ ไม่แน่นอน
อาศัยในบ้านเรือนติดกัน หนาแน่นแออัด ไม่ถกู สุขลักษณะ
มีปญ
ั หาขยะมูลฝอย ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และรูปแบบ
การดําเนินชีวิตที่ต้องปรับตัวอย่างมาก ส่งผลให้ผู้สูงอายุ
ประสบปัญหาสุขภาพอนามัย การดําเนินชีวิตในวงแคบ
การร่วมทํากิจกรรมต่างๆ ลดน้อยลง ผลกระทบของความ
เป็นสังคมเมืองคือผูส้ งู อายุมอี ำนาจในการควบคุมบุตรหลาน
ลดลง3 ผูห้ ญิงทำงานนอกบ้านเพิม่ ขึน้ ผูส้ งู อายุบางคนต้อง
อยูต่ ามลําพัง เพราะลูกหลานออกไปประกอบอาชีพหาเลีย้ ง
ตนเองและครอบครัว ผูส้ งู อายุจงึ มี โอกาสขาดคนดูแลมาก
ขึน้ ส่งผลให้สภาวะสุขภาพกายและจิตเสือ่ มโทรม นอกจากนี้
จากสภาพความเป็นเมืองยังไม่เอือ้ ให้เกิดการรวมกลุม่ และ
การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน2 ชุมชนบ้านบุเป็นตัวอย่างหนึง่
ของชุมชนแออัดเขตเมือง4 ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนดัง้ เดิม อาศัยอยูก่ นั มาหลายชัว่
อายุคน เนือ้ ทีป่ ระมาณ 25 ไร่ มีการแบ่งพืน้ ทีเ่ ป็น 2 โซน
โดยใช้คลองเก่าแก่ในชุมชนเป็นเขตแบ่ง เพือ่ ความสะดวก
ในการดูแลประชากรในพื้นที่ของกรรมการชุมชน คือโซน

วัดสุวรรณารามและโซนบ้านบุ สภาพทีอ่ ยูอ่ าศัยส่วนใหญ่
เป็นบ้านไม้เรือนแถวและบ้านไม้ 1-2 ชัน้ ปลูกติดๆ กันค่อน
ข้างแออัด จำนวนประมาณ 400 หลังคาเรือน มีผสู้ งู อายุ
อาศัยอยูป่ ระมาณ 250 คน (ข้อมูลการสำรวจชุมชนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2550) ลักษณะของชุมชน
มี ต รอกซอกซอยมากมาย การคมนาคมภายในชุ ม ชน
รถยนต์ ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ เหตุเพราะถนนภายใน
ชุมชนกว้างเพียง 1-2 เมตร ดังนั้นการคมนาคมภายใน
ชุมชนจึงใช้การเดิน ขีจ่ กั รยาน จักรยานยนต์ ซึง่ ค่อนข้าง
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ จากการที่
ผูว้ จิ ยั เข้าไปทำวิจยั เชิงสำรวจ5 และวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมี
ส่วนร่วม6 ในชุมชนนีป้ ระมาณเกือบ 3 ปี ทำให้มี โอกาสได้
พบเห็นและเรียนรูว้ า่ ผูส้ งู อายุในชุมชนนีส้ ว่ นใหญ่มเี ศรษฐานะ
ค่ อ นข้ า งต่ ำ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพไม่ ดี ไม่ อ อกกำลั ง กาย
ไม่ ค่ อ ยมี ก ารทำกิ จ กรรมร่ ว มกั น บางคนต้ อ งอยู่ อ ย่ า ง
โดดเดี่ยว จากการตรวจวัดความดันโลหิตและเจาะเลือด
ปลายนิ้ว เพื่อวัดระดับน้ำตาลในผู้สูงอายุ 90 คน โดย
อาสาสมัครสาธารณสุขใน พ.ศ.2551 พบว่าผูส้ งู อายุในชุมชน
นีม้ ภี าวะโรคเรือ้ รัง (โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน) ถึง
ร้อยละ 41.1 ซึง่ สอดคล้องกับรายงานสถานการณ์ผสู้ งู อายุ
ไทยพบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 54.9 มี โรคเรื้อรังประจำตัว
มากกว่า 1 โรค2 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นโรคทีส่ ามารถป้องกันได้
โดยโรคเรื้อรังที่พบมากในผู้สูงอายุได้แก่ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน หัวใจ ไขมันในเลือดสูง7,8 ดังนัน้ แนวทางการดูแล
สุขภาพผูส้ งู อายุควรมุง่ เน้นทีก่ ารป้องกันมากกว่าการรักษา8
และกิจกรรมด้านบวกที่ช่วยส่งเสริมการมีสุขภาพดีและ
ป้องกันภาวะสุขภาพไม่ดี คือการที่บุคคลมีพฤติกรรมส่ง
เสริมสุขภาพทีเ่ หมาะสม เพนเดอร์9 กล่าวว่าพฤติกรรมส่ง
เสริมสุขภาพเป็นกิจกรรมทีบ่ คุ คลกระทำเพือ่ คงไว้ซงึ่ สุขภาพ
เพื่อเพิ่มระดับความผาสุกของชีวิตและความมีคุณค่าของ
ตนเองประกอบด้วย กิจกรรม 6 ด้าน คือด้านความรับผิด
ชอบต่อสุขภาพ กิจกรรมทางกาย โภชนาการ สัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล การพัฒนาทางจิตวิญญาณและการจัดการ
กับความเครียด ถ้าบุคคลสามารถปฏิบัติพฤติกรรมส่ง
เสริมสุขภาพจนเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวติ จะทำให้
บุคคลนัน้ มีสขุ ภาพดี หากบุคคลมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพไม่
เหมาะสม ก็สามารถทำให้เกิดโรคหรือเสีย่ งต่อการเกิดโรคได้
รัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหานี้ จึงเร่งดำเนินการส่งเสริม
กิจกรรมเพือ่ การพัฒนาสุขภาพทัง้ กายและใจให้มคี วามต่อ
เนื่อง มีนโยบายให้ก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านและหา
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รูปแบบทีเ่ หมาะสมในการดูแลผูส้ งู อายุ7 คณะผูว้ จิ ยั ซึง่ เป็น
บุคลากรทางด้านสาธารณสุขเล็งเห็นว่า การร่วมมือกันทุกภาค
ส่วนในการคิดหาวิธที เี่ หมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพสูงอายุ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูส้ งู อายุทดี่ อ้ ยโอกาสเป็นประเด็นสุขภาพที่
สำคัญและเร่งด่วน จึงสนใจศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของผูส้ งู อายุในชุมชนแออัดเขตเมือง โดยใช้ชมุ ชนบ้านบุเป็น
กรณีศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับดำเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพผูส้ งู อายุในการสร้างเสริมสุขภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพือ่ ศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ผูส้ งู อายุในชุมชนแออัดเขตเมือง
2. ความต้องการการสนับสนุนจากครอบครัวและ
ชุมชนของผูส้ งู อายุในชุมชนแออัดเขตเมือง
3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะโรค
และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุในชุมชนแออัด
เขตเมือง

สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ เพศ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา รายได้) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ
2. ภาวะโรค 3 อั น ดั บ แรกมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

วิธีดำเนินงานวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การดำเนิ น งานระยะแรกของ
โครงการวิจยั เรือ่ ง “การพัฒนาศักยภาพผูส้ งู อายุในการสร้าง
เสริมสุขภาพ” ใช้ระเบียบวิจยั เชิงสำรวจ
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ประชากรทีอ่ าศัยใน
ชุมชนบ้านบุ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร อายุ 60 ปี
ขึน้ ไปจำนวนประมาณ 250 คน คำนวณขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
โดยใช้สตู รของยามาเน่ (Yamane)10 ได้จำนวนกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ไม่ตำ่ กว่า 154 คน ทำการสุม่ ตัวอย่างแบบสะดวกจากทัง้
2 โซนของชุมชนตามเกณฑ์คอื ผูส้ งู อายุสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ ให้ ได้จำนวนไม่ตำ่ กว่า 154 คน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั เป็นแบบสัมภาษณ์อย่างมี
โครงสร้าง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดการส่งเสริม
สุขภาพของเพนเดอร์9 ผ่านการตรวจสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
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ด้านผูส้ งู อายุจำนวน 3 ท่าน ค่า CVI .97 มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปจำนวน 22 ข้อ ถามข้อมูลเกีย่ วกับอายุ
เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้ ศาสนา โรคประจำตัว
ปัญหาสุขภาพ การสูบบุหรีแ่ ละดืม่ สุรา การตรวจสุขภาพ
และตรวจตามนัด สิทธิการรักษา ผูด้ ูแลเมื่อเจ็บป่วยและ
สัมพันธภาพภายในครอบครัว ส่วนที่ 2 พฤติกรรมส่ง
เสริมสุขภาพจำนวน 40 ข้อ ถามข้อมูลเกี่ยวกับวิถีการ
ดำเนินชีวติ ตามกรอบแนวคิด 6 ด้านของเพนเดอร์ ทุกข้อ
เป็นคำถามเชิงบวก คำตอบเป็นแบบประมาณค่า 4 ระดับ
คือ ไม่เคย = 1 บางครัง้ = 2 บ่อยครัง้ = 3 สม่ำเสมอ = 4
มีเกณฑ์การพิจารณาค่าคะแนนดังนี้ พฤติกรรมส่งเสริมสุข
ภาพระดับต่ำ (คะแนนเฉลีย่ ระหว่าง 1.00-2.00) พฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
2.01-3.00) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพระดับดี (คะแนนเฉลีย่
ระหว่าง 3.01-4.00) ส่วนที่ 3 แบบประเมินความต้องการ
การสนับสนุนจากครอบครัวจำนวน 9 ข้อ ถามข้อมูลเกีย่ ว
กับความต้องการการช่วยเหลือเกี่ยวกับการหุงหาอาหาร
ทำงานบ้าน พาไปพบแพทย์ พูดคุย พาไปเที่ยว ทำบุญ
เยีย่ มญาติ ซือ้ ของและพาไปร่วมกิจกรรมของชุมชน แบบ
ประเมินความต้องการการสนับสนุนจากชุมชนจำนวน 9 ข้อ
ถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมส่ง
เสริมสุขภาพ การจัดหน่วยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ
กิจกรรมการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละทักษะชีวติ กิจกรรมส่ง
เสริมรายได้ กิจกรรมด้านโภชนาการ การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ การจัดสิง่ แวดล้อมในชุมชนและการจัดตัง้ ชมรมผู้
สูงอายุ คำตอบคือต้องการและไม่ตอ้ งการ (ไม่ตอ้ งการ = 0
ต้องการ = 1) นำแบบสัมภาษณ์ ไปทดสอบความเทีย่ งกับ
ผูส้ งู อายุ 30 คน แบบสัมภาษณ์สว่ นที่ 2 ได้คา่ α = .76
ส่วนที่ 3 ได้คา่ KR-20 = .85
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง โครงการวิจยั ผ่านการ
พิ จ ารณาของคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน
มหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารหมายเลข MU-2007/228 หลัง
จากนั้ น ผู้ วิ จั ย ทำหนั ง สื อ ขออนุ ญ าตเก็ บ ข้ อ มู ล ถึ ง สำนั ก
อนามัยกรุงเทพมหานคร ก่อนเก็บข้อมูลผูว้ จิ ยั แจ้งให้กลุม่
ตัวอย่างทราบวัตถุประสงค์ของการวิจยั ประโยชน์ทจี่ ะเกิด
ขึน้ จากการวิจยั สิทธิทจี่ ะบอกเลิกการเข้าร่วมการวิจยั เมือ่ ใด
ก็ ได้ รวมถึงการเก็บข้อมูลส่วนตัวเป็นความลับและจะเปิด
เผยได้เฉพาะในรูปทีส่ รุปผล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ดำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2551 โดยขอความ
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อนุ เ คราะห์ จ ากอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ในการนำเข้ า
สัมภาษณ์ผสู้ งู อายุทสี่ ามารถช่วยเหลือตนเองได้และยินดีให้
ความร่วมมือจากทัง้ 2 โซนของชุมชน จนครบตามจำนวนที่
กำหนดคือ 154 คน
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
สำเร็จรูป วิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน ของปัจจัยส่วนบุคคลและความต้องการการ
สนับสนุนจากครอบครัวและชุมชน หาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การเป็นโรคเรือ้ รัง 3 อันดับแรก
และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ งู อายุ (n=154)
กลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิงร้อยละ 70.1 เพศชาย
ร้อยละ 29.9 อายุระหว่าง 60-69 ปี ซึง่ มีมากกว่าช่วงอายุ
อืน่ คือ ร้อยละ 59.7 (X = 68.55 ± 6.49 ปี) สถานภาพสมร
สร้อยละ 61.7 รองลงมาคือหม้าย/ หย่า/ แยก ร้อยละ 29.9
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 57.1 นับถือศาสนา
พุทธร้อยละ 98.7 ไม่ประกอบอาชีพร้อยละ 74.7 มีสว่ นน้อย
ยังประกอบอาชีพ (ร้อยละ 25.3) รายได้ตอ่ เดือนน้อยกว่า
5,000 บาท ร้อยละ 72.1 (X = 3,924.03 ± 5,641.68 บาท
Mode = 500 บาท) แหล่งรายได้หลักมาจากบุตร (ร้อยละ
53.5) รายได้ ไม่เพียงพอกับการใช้จา่ ยในครอบครัว (ร้อยละ
59.7) พักอาศัยกับครอบครัวร้อยละ 92.9 สัมพันธภาพ
ภายในครอบครัวดีรอ้ ยละ 63.0 ภาวะโรคเรือ้ รัง 3 อันดับ
แรกคือ โรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 55.2 เบาหวานร้อยละ
28.6 และไขมันในเลือดสูงร้อยละ 27.3 และมีปญ
ั หาอืน่ ๆ
เช่น กระดูกและข้อร้อยละ 26.2 ฟันร้อยละ 24.0 สายตา
และปัสสาวะบ่อยมีจำนวนเท่ากันร้อยละ 22.1 การได้ยนิ

ร้อยละ 20.8 การมีพฤติกรรมเสีย่ งเช่น สูบบุหรีร่ อ้ ยละ 14.3
(ชายร้อยละ 9.1,หญิงร้อยละ 5.2) ดืม่ สุราร้อยละ16.2 (ชาย
ร้อยละ 11.6, หญิงร้อยละ 4.6) ส่วนใหญ่เมือ่ เจ็บป่วยใช้
สิทธิบตั รประกันสุขภาพร้อยละ 58.4 ตรวจสุขภาพประจำปี
ร้อยละ 50.6 ตรวจสุขภาพตามนัดร้อยละ 76.6 รับรู้ว่า
ตนเองมีสขุ ภาพไม่ดรี อ้ ยละ 44.8 เป็นอุปสรรคในการดำเนิน
ชีวติ ร้อยละ 81.2 เมือ่ เจ็บป่วยมีผดู้ แู ลร้อยละ 90.9
2. ความต้องการการช่วยเหลือและสนับสนุน จำแนก
เป็นความต้องการการช่วยเหลือจากครอบครัว และความ
ต้องการการสนับสนุนจากชุมชนพบว่า จากจำนวนผูส้ งู อายุ
154 คน แต่ละคนมีความต้องการทีห่ ลากหลาย ซึง่ สามารถ
สรุปผลตามลำดับความต้องการดังนี้ ความต้องการการช่วย
เหลือจากครอบครัวคือ การพาไปพบแพทย์ (ร้อยละ 51.3)
หุงหาอาหารให้รบั ประทาน (ร้อยละ 35.7) พาไปเทีย่ วพัก
ผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละ 29.9) พูดคุยแก้เหงา (ร้อยละ 25.3)
และพาไปเยีย่ มญาติ (ร้อยละ 23.4) สำหรับความต้องการ
การสนับสนุนจากชุมชนคือ การให้ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแล
สุขภาพ (ร้อยละ 53.9) การจัดกิจกรรมส่งเสริมรายได้
(ร้อยละ 39.6) การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ (ร้อยละ 33.8)
กิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ (ร้อยละ 33.1)
และการจัดหน่วยให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือผู้สูง
อายุ (ร้อยละ 31.2)
3. พฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของผู้ สู ง อายุ จาก
คะแนนเต็ม 4 พบว่า ผูส้ งู อายุมพี ฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
โดยรวมระดับปานกลาง ส่วนรายด้านทัง้ 6 ด้านพบว่า ด้าน
กิจกรรมทางกายอยู่ในระดับต่ำ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อีก 5 ด้านอยู่ ในระดับปานกลาง โดยด้านโภชนาการมี
คะแนนเฉลีย่ มากกว่าด้านอืน่ รองลงมาคือด้านการจัดการ
ความเครียด (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการแปลผลของคะแนนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุโดยรวมและรายด้าน
			 (n=154)
การแปลผล
SD
X
พฤติกรรม
ปานกลาง
0.23
2.45
พฤติกรรมสุขภาพโดยรวมทัง้ 6 ด้าน
ปานกลาง
0.41
2.17
ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ต่ำ
0.47
1.95
ด้านกิจกรรมทางกาย
ปานกลาง
0.36
2.88
ด้านโภชนาการ
ปานกลาง
0.43
2.48
ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ปานกลาง
0.54
2.45
ด้านการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ
ปานกลาง
0.35
2.76
ด้านการจัดการกับความเครียด
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4. ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม
สุขภาพของผูส้ งู อายุในชุมชนแออัดเขตเมือง
		 4.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษา รายได้ ไม่พบความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวมและพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพรายด้านทุกด้าน
		 4.2 ภาวะโรค พบว่ า การเป็ น โรคเรื้ อ รั ง 3
อันดับแรก (โรคความดันโลหิตสูง เบาหวานและภาวะไขมัน

ในเลือดสูง) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
โดยรวมและรายด้านคือ พฤติกรรมด้านโภชนาการอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p < .05, p < .01) ส่วนการเป็นโรค
ความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพ และการเป็นโรคเบาหวานมีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมด้ า นสั ม พั น ธภาพระหว่ า งบุ ค คล
โดยทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์ในระดับต่ำ (r = .305 r = .169) (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างภาวะโรคเรือ้ รัง 3 อันดับแรกกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุในชุมชนแออัด
			 เขตเมือง (n=154)
พฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพโดยรวมทัง้ 6 ด้าน
ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ด้านกิจกรรมทางกาย
ด้านโภชนาการ
ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ด้านการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ
ด้านการจัดการกับความเครียด
*p<.05 **p<.01

ความดันโลหิตสูง
.239**
.305**
.134
.216**
.108
.022
.039

การอภิปรายผล
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ งู อายุ (n=154)
เพศ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 70.1
สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมาทัง้ ในเขตกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัด11-12,16-17 พบว่าผูส้ งู อายุกลุม่ ตัวอย่างเป็นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ
ประจำปี 25522 พบว่าหญิงสูงอายุมสี ดั ส่วนสูงกว่าชายสูง
อายุ (ร้อยละ 56, ร้อยละ 44) ผูห้ ญิงไทยมีอายุยนื กว่าผูช้ าย
ประมาณ 7 ปี ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ าจอธิบายได้วา่ ผูช้ ายในอดีตมี
การใช้ชวี ติ ทีม่ คี วามเสีย่ งทีเ่ ป็นการทำลายสุขภาพมากกว่า
ผูห้ ญิง ไม่วา่ จะเป็นการสูบบุหรีห่ รือการดืม่ สุรา2 ซึง่ สอดคล้อง
กับผลการวิจั ยครั้งนี้ที่พบว่า ผู้สูงอายุชายดื่มสุราและ
สูบบุหรีม่ ากกว่าหญิง จึงอาจเป็นเหตุให้ผสู้ งู อายุเพศหญิง
มีอายุยนื มากกว่าผูส้ งู อายุชาย อายุ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงอายุตอนต้นที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง อายุระหว่าง
60-69 ปีมากที่สุดร้อยละ 59.7 สอดคล้องกับรายงาน
สถานการณ์ผสู้ งู อายุประจำปี 25522 พบว่า ประเทศไทยมี
ผูส้ งู อายุประมาณ 7.1 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 11.5
ของประชากรทั้งหมด จำแนกเป็นประชากรสูงอายุวัยต้น
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ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ (r)
เบาหวาน
.194*
.116
-.020
.274**
.169*
.110
.019

ไขมันในเลือดสูง
.174*
.142
.060
.237**
.038
.029
.123

(อายุ 60-69 ปี) ร้อยละ 6.3 วัยกลาง (70-79 ปี) ร้อยละ
3.8 และวัยปลาย (ตัง้ แต่ 80 ปีขนึ้ ไป) ร้อยละ 1.5 นัน่ คือ
มากกว่าร้อยละ 50 เป็นผู้สูงอายุวัยต้นซึ่งส่วนใหญ่ยังมี
สุขภาพแข็งแรง ความเสือ่ มของร่างกายไม่มากยังช่วยเหลือ
ตนเองได้14 ระดับการศึกษา พบว่าผูส้ งู อายุกลุม่ ตัวอย่างจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและไม่ ได้เรียนหนังสือรวมกัน
ถึงร้อยละ 75.9 สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่าผูส้ งู
อายุมากกว่าร้อยละ 70 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
ต่ำกว่า3,8 อาชีพและรายได้ ผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างร้อยละ
74.7 ไม่ มี ร ายได้ จ ากการทำงาน มี เ พี ย งร้ อ ยละ 25.3
ยังประกอบอาชีพ ผูส้ งู อายุรอ้ ยละ 72.1 มีรายได้ตอ่ เดือน
น้อยกว่า 5,000 บาท ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่าอาชีพส่วนใหญ่
ของชาวชุมชนนี้ เป็นอาชีพรับจ้างใช้แรงงานในตลาดศาลา
น้ำเย็นบริเวณสถานีรถไฟธนบุรี ซึง่ เป็นงานหนักต้องตืน่ ไป
ทำงานตัง้ แต่ตี 3-4 และการประกอบอาชีพลักษณะนีจ้ งึ ไม่
เหมาะกับผูส้ งู อายุ นอกจากมีความจำเป็นจริงๆ สอดคล้อง
กับผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรสูงอายุ28 พบว่า
ผูส้ งู อายุรอ้ ยละ 38.8 ยังต้องทำงานเพือ่ หาเลีย้ งตนเองและ
ครอบครัว อย่างไรก็ตามแหล่งรายได้หลักของผูส้ งู อายุกลุม่
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ตัวอย่างมาจากบุตรมากทีส่ ดุ รองลงมาคือมีรายได้เป็นของ
ตนเอง ซึ่งประเด็นนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยที่ผ่านมา24
การพักอาศัยกับครอบครัว ผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างเกือบ
ทั้ ง หมดร้ อ ยละ 92.9 พั ก อาศั ย อยู่ กั บ ครอบครั ว และมี
สัมพันธภาพภายในครอบครัวดีรอ้ ยละ 63.0 ซึง่ เป็นข้อดีของ
ลักษณะการอยูอ่ าศัยอย่างไทย จากผลการศึกษาทีผ่ า่ นมา3
พบว่ า ผู้ สู ง อายุ ม ากกว่ า ร้ อ ยละ 59.4 พั ก อาศั ย อยู่ ใ น
ครอบครัวขยายและผู้มีบทบาทหลักในการดูแลผู้สูงอายุ
ยังคงเป็นครอบครัว ร้อยละ 81.2 เป็นบุตรหลานและญาติ
ซึง่ ข้อมูลเหล่านีแ้ สดงให้เห็นว่าทัศนคติของคนไทยให้คณ
ุ ค่า
กับคนในครอบครัวสูง
2. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน
แออัดเขตเมือง
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุรายด้านทัง้ 6
ด้านพบว่า ด้านกิจกรรมทางกายอยู่ในระดับต่ำ (X = 1.95
± 0.47) ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคล้องกับผลการวิจยั ทีผ่ า่ นมา
10,11,12
สอดคล้องกับผลสำรวจของสำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ2
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ13 รายงานว่า
ผู้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ออกกำลังกาย ผลสำรวจสุข ภาพ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครัง้ ที่ 41 พบว่าผูส้ งู อายุ
80 ปีขนึ้ ไป (ร้อยละ 60.4) อายุ 70-79 ปี (ร้อยละ 35.6)
อายุ 60-69 ปี (ร้อยละ 20.6) มีกจิ กรรมทางกายไม่เพียงพอ
จากรายงานสถานการณ์สภาวะสุขภาพผูส้ งู อายุไทยพบว่า
ผูส้ งู อายุออกกำลังกายเพียงร้อยละ 28.0 โดยผูส้ งู อายุไม่ถงึ
ครึง่ ออกกำลังกายเป็นประจำ เหตุผลส่วนใหญ่ทผี่ สู้ งู อายุไม่
ออกกำลังกายคือ ไม่สนใจ ทำงานทีต่ อ้ งใช้แรงกายมากอยู่
แล้ว และไม่มีเวลา8 ดังจะเห็นได้จากหลายการศึกษาที่
รายงานผลตรงกันว่า ผูส้ งู อายุไทยส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมส่ง
เสริมสุขภาพด้านกิจกรรมทางกายน้อย โดยเฉพาะผูส้ งู อายุ
ในชุมชนแออัดเขตเมือง ทีม่ ขี อ้ จำกัดของการเดินทางและ
สถานที่สำหรับการออกกำลังกายมีค่อนข้างน้อย คับแคบ
จากการทีพ่ นื้ ทีส่ ว่ นใหญ่ถกู นำไปใช้เพือ่ การสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย
และการพัฒนาขยายตัวเมือง14 ชุมชนนีก้ เ็ ช่นกันมีสถานที่
ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุเพียง 1 แห่ง โดยไปขอใช้
สถานทีจ่ อดรถของวัดสุวรรณารามสำหรับออกกำลังกายใน
ตอนเย็นวันจันทร์-ศุกร์เวลาประมาณ 17.00-18.00 น. จาก
การสัมภาษณ์ผสู้ งู อายุบอกเหตุผลว่า ไม่อยากไปออกกำลัง
กายเพราะระยะทางไกล ไม่สะดวก จึงอาจกล่าวได้วา่ ปัจจัย
สำคัญประการหนึง่ ทีท่ ำให้สขุ ภาพของผูส้ งู อายุไม่แข็งแรง
คือ การขาดการสร้างเสริมสุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย

ซึง่ ประเด็นนีม้ คี วามสำคัญทีท่ คี่ วรได้รบั ส่งเสริมในรูปแบบ
ทีเ่ หมาะสมโดยเร่งด่วน
ส่วนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.45 ± 0.23) สอดคล้องกับผล
การวิ จั ย ที่ ผ่ า นมา 11-12,15-16 พบว่ า ผู้ สู ง อายุ มี พ ฤติ ก รรม
ส่งเสริมสุขภาพโดยรวมระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับ
บางผลงานวิจยั 14,17 พบผูส้ งู อายุมพี ฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
โดยรวมระดับดี งานวิจยั ทีพ่ บว่าผูส้ งู อายุมพี ฤติกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพระดับดีทงั้ 2 เรือ่ ง กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูส้ งู อายุใน
เขตกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับงานวิจยั ครัง้ นี้ แต่ใช้กลุม่
ตัวอย่างทีม่ าเข้าร่วมชมรม/กิจกรรมผูส้ งู อายุ ซึง่ ส่วนใหญ่มี
การศึกษาค่อนข้างดี ไม่มปี ญ
ั หาทางด้านเศรษฐกิจ มีความ
ตระหนักและตืน่ ตัวในเรือ่ งการดูแลสุขภาพอยูแ่ ล้ว ต่างกับ
ผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ำ รายได้น้อย
เวลาส่วนใหญ่ตอ้ งใช้ ในการหาเลีย้ งตนเอง ต้องช่วยเหลือ
ครอบครัวในการทำงานบ้าน เลีย้ งหลาน การเอาใจใส่ตอ่
สุขภาพจึงอาจมีไม่มากเท่าทีค่ วร
3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุข
ภาพของผูส้ งู อายุในชุมชนแออัดเขตเมือง
		 3.1 ปัจจัยส่วนบุคคล การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า อายุ
เพศ สถานภาพสมรส รายได้ ระดับการศึกษา ไม่มคี วาม
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนยั สำคัญทาง
สถิติ ซึง่ สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา
เช่ น เพศ มี บ างการศึ ก ษาพบว่ า เพศชายมี พ ฤติ ก รรม
ส่งเสริมสุขภาพดีกว่าเพศหญิง11,18 เพศหญิงดีกว่าชาย13
บางการศึกษาพบว่าไม่แตกต่างกัน11,14,17 สำหรับอายุ11
รายได้และสถานภาพการสมรส11,14,18 ระดับการศึกษา14,18
ไม่พบความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ บาง
การศึกษา9,11-13 พบว่าอายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษาและรายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่ง
เสริมสุขภาพ สำหรับผลการศึกษาครัง้ นีส้ ามารถอธิบายได้วา่
ผูส้ งู อายุทเี่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างเกือบร้อยละ 60 เป็นผูส้ งู อายุ
ตอนต้น มีสถานภาพใกล้เคียงกัน อยู่ในสิง่ แวดล้อมเดียวกัน
จึงอาจเป็นเหตุให้มพี ฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพไม่ตา่ งกัน
		 3.2 ภาวะโรค เมื่อย่างเข้าสู่วัยสูงอายุ สภาพ
ร่างกายมีการเปลีย่ นแปลงไป การทำหน้าทีข่ องอวัยวะต่างๆ
เสือ่ มถอยลงตามธรรมชาติ ร่วมกับการมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ไม่เหมาะสมตัง้ แต่วยั ผู้ใหญ่อย่างต่อเนือ่ ง ทำให้เมือ่ เข้าสูว่ ยั
สูงอายุ มักมีปญ
ั หาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้ รังต่างๆ ตามมา
ผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า ภาวะโรค 3 อันดับแรก (ความดัน
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โลหิตสูง เบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง) มีความสัมพันธ์
อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดย
รวมและพฤติกรรมด้านโภชนาการ ซึง่ สอดคล้องกับผลงาน
วิจยั ทีผ่ า่ นมา13 จากการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า ปัจจัยเสีย่ งต่อ
การเกิดโรคความดันโลหิตสูง19 เบาหวาน20 คือ ความอ้วน
ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง และภาวะโภชนาการไม่ดี
และการทีจ่ ะมีสขุ ภาพดีได้นนั้ ขึน้ อยูก่ บั พฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ตั ว ที่ เ หมาะสม ตั้ ง แต่ ก ารมี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคที่ ดี
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น
ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์และเดินสายกลางในชีวิต21
ผลการศึกษาทีผ่ า่ นมา22 พบว่าองค์ประกอบพืน้ ฐานสำคัญ
อันดับแรกในการดูแลสุขภาพตนเองคือ ความรู้ รองลงมา
คือ ความมีวินัย ซึ่งปัจจัยที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีวินัยใน
การปฏิบัติตนที่ถูกต้องคือ การรับรู้ของตนเอง และแรง
สนับสนุนจากครอบครัวและสังคม26 ชุมชนบ้านบุเป็นชุมชน
เขตเมืองที่มีบุคลากรสุขภาพหลายฝ่ายเข้ามาให้การดูแล
อาทิ พยาบาลจากศูนย์สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข
และชุ ม ชนนี้ ยั ง เป็ น แหล่ ง ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านการพยาบาล
สาธารณสุขของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาพยาบาล
แห่งหนึง่ มาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี หากแต่ผลการศึกษายัง
พบว่า ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่างยังมีพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพทัง้ โดยรวม และรายด้านในระดับปานกลางและต่ำ
จึงสามารถให้ขอ้ คิดได้วา่ วิธกี ารดูแลและกระบวนการปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรม รวมถึงแรงสนับสนุนจากครอบครัวและ
ชุมชนทีด่ ำเนินการอยู่ อาจยังไม่เหมาะสมเพียงพอทีจ่ ะทำให้
ผูส้ งู อายุเกิดการรับรู้ และมีวนิ ยั ในการดูแลสุขภาพตนเองได้
เท่าทีค่ วร ดังนัน้ ผูท้ มี่ สี ว่ นรับผิดชอบ จึงควรต้องพิจารณา
ค้นหากลวิธที เี่ หมาะสม ในการเข้าไปสร้างเสริมพฤติกรรม
สุขภาพของผูส้ งู อายุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ผลการศึกษาพบว่า การเป็นโรคความดันโลหิตสูงมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
สอดคล้องกับแนวคิดของเพนเดอร์9 ทีว่ า่ บุคคลทีม่ คี วามรับ
ผิดชอบต่อการดูแลสุขภาพตนเองสูง จะส่งผลทำให้บคุ คล
นัน้ มีภาวะสุขภาพทีด่ แี ละสามารถชะลอการเจ็บป่วยด้วยโรค
เรือ้ รังต่างๆ ได้ นอกจากนีย้ งั พบว่า การเป็นโรคเบาหวาน
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นนี้อาจ
อธิบายได้วา่ ความเครียดเป็นปัจจัยหนึง่ ทีส่ ง่ เสริมให้เกิดโรค
เบาหวาน เพราะเมือ่ มีความเครียดเกิดขึน้ ร่างกายจะผลิต
ฮอร์โมนแคที โคลามีนและคอร์ติซอลสูงขึ้น ทำให้ระดับ
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น้ ำ ตาลในเลื อ ดสู ง โดยกระบวนการไกลโคจี โ นไลซี ส23
ผูส้ งู อายุทมี่ สี มั พันธภาพทีด่ กี บั บุคคลในครอบครัวและบุคคล
อื่น มักเป็นที่รักและมีเพื่อนฝูงมาก ไม่เงียบเหงาว้าเหว่
มักเป็นผูท้ มี่ สี ขุ ภาพจิตดี ไม่เครียด จึงน่าจะเป็นเหตุให้ภาวะ
โรคเบาหวานมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล
3. ความต้องการการสนับสนุนจากครอบครัวและ
ชุมชนของผูส้ งู อายุในชุมชนแออัดเขตเมือง
ค่านิยมของสังคมไทยในเรือ่ ง “ความกตัญญูกตเวทีตอ่
บุพการี” ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ ำคัญ ในการเกือ้ กูล
ผูส้ งู อายุ ผลการสำรวจในปี 254924 พบว่าผูส้ งู อายุมากกว่า
ร้อยละ 90 มีความสามารถทำกิจวัตรประจำวันขัน้ พืน้ ฐาน
ได้ โดยไม่ ต้ อ งการพึ่ ง พาหรื อ เป็ น ภาระของบุ ค คลอื่ น
นัน่ หมายความว่าส่วนใหญ่ของผูส้ งู อายุสามารถจัดเข้ากลุม่
ที่ 1 คือกลุม่ ผูท้ มี่ สี ขุ ภาพทัว่ ไปดี ช่วยเหลือตนเองได้ ไม่มี
โรคเรือ้ รังหรือมี โรคเรือ้ รัง 1-2 โรคแต่ควบคุมได้ ดำเนิน
ชีวติ ในสังคมได้ โดยอิสระและมักเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม25
การศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ดีพอควร ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับครอบครัว
อย่างไรก็ตามแม้ผสู้ งู อายุทงั้ หมดจะสามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ดี แต่กม็ ีความต้องการที่จะได้รบั การดูแลเอื้ออาทรจาก
บุคคลในครอบครัวในเรือ่ งสุขภาพ การช่วยเหลืองานบ้าน
การดูแลด้านจิตใจและการเงิน สอดคล้องกับการศึกษาที่
ผ่านมา3,26 ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่มคี วามต้องการทีจ่ ะได้รบั การ
ดูแลจากลูกหลานมากกว่าไปอาศัยในสถานบริบาล มีความ
ต้องการทีจ่ ะให้บตุ รเป็นแหล่งช่วยเหลือทีส่ ำคัญด้านการเงิน
สุขภาพ และงานในครอบครัว ผลการศึกษาครัง้ นีส้ อดคล้อง
กับการศึกษาทีผ่ า่ นมา24 พบว่าหลักประกันทางเศรษฐกิจที่
สำคัญของผู้สูงอายุมาจากการเกื้อหนุนของบุตร สำหรับ
ความต้องการการสนับสนุนจากชุมชนพบว่า ต้องการได้รบั
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพถึงร้อยละ 53.9 ซึ่งความ
ต้องการนี้น่าจะได้รับการตอบสนองโดยเร็ว ทั้งนี้เพราะ
สอดคล้ อ งกั บ กระทรวงสาธารณสุ ข 24 ที่ ก ำหนดให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จัดรูปแบบการ
ให้บริการผูส้ งู อายุกลุม่ ที่ 1 โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค การให้ความรูด้ า้ นสุขภาพเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิด
โรค รวมทั้งการดูแลรักษาและควบคุมโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่
เพื่อที่จะดำรงและส่งเสริมการเป็นพฤฒพลัง (Active
ageing) ของผูส้ งู อายุไว้ให้นานทีส่ ดุ สำหรับการป้องกันโรค
จะเน้นโรคเรือ้ รังทีส่ ำคัญ เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดัน
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โลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง ส่วนการควบคุมโรคเรือ้ รังจะ
เน้นการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม และเฝ้าระวังอาการผิดปกติ
ต่างๆ ด้วยตนเอง ซึง่ จะเป็นการสร้างเสริมพลังอำนาจการ
ดูแลตนเองของผูส้ งู อายุ
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ร้ อ ยละ 39.6 ต้ อ งการการ
สนับสนุนจากชุมชนในการมีกิจกรรมส่งเสริมรายได้ ทั้งนี้
การมีรายได้ของตนเอง ทำให้ผสู้ งู อายุรสู้ กึ ว่าตนเองยังเป็น
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ ค่า สอดคล้องกับแผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ27 ได้
ระบุสาระสำคัญว่าผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่ไม่ใช่บคุ คลด้อยโอกาส
หรือเป็นภาระของสังคม แม้ว่าผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งจะ
ประสบความทุกข์ยาก ต้องการการเกือ้ กูลจากสังคมและรัฐ
แต่กเ็ ป็นบางช่วงเวลาของวัยสูงอายุเท่านัน้ ผูส้ งู อายุมคี ณ
ุ ค่า
มีศกั ดิศ์ รี และศักยภาพสมควรได้รบั การส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีส่วนร่วมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม หลักเกณฑ์ของ
สังคมไทยส่วนใหญ่ใช้อายุ 60 ปีบงั คับให้หยุดทำงาน ทัง้ ที่
สภาพร่างกายยังสมบูรณ์อยู่ ซึง่ การหยุดทำงานทำให้สงั คม
อาจมองว่ า ผู้ สู ง อายุ ไ ม่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ สั ง คมอี ก ต่ อ ไป
สิง่ เหล่านีส้ ง่ ผลให้ผสู้ งู อายุอยูอ่ ย่างขาดความสุข ขาดอิสระ
และศักดิ์ศรี ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เงิน24 หลายคน
ขวนขวายหางานทำเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้ตนเองและ
ครอบครัว ผลการสำรวจ28 พบว่ามีผสู้ งู อายุรอ้ ยละ 38.8
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มและเป็ น กำลั ง แรงงานสำคั ญ ในการ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ และร้อยละ 90.3 ทำงาน
นอกระบบ นั่ น หมายความว่า เป็นผู้ทำงานที่ ไ ม่ ได้ รั บ
สวัสดิการและความคุม้ ครองจากการทำงาน หากว่าผูม้ สี ว่ น
รับผิดชอบตระหนักได้ถงึ ศักยภาพ คุณค่าและความสำคัญ
ของผู้ สู ง อายุ เอื้ อ อาทรต่ อแรงงานสู ง วั ย จั ด หางานที่
เหมาะสม มี ส วั ส ดิ ก ารและความคุ้ ม ครองที่ ดี จะเป็ น
แนวทางหนึง่ ในการสร้างเสริมศักยภาพของผูส้ งู อายุให้เป็น
ทีพ่ งึ่ ของตนเองและผูอ้ นื่ ได้อย่างมีพลัง
กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 33.8 ต้องการการสนับสนุนจาก
ชุมชนในการจัดตัง้ ชมรมผูส้ งู อายุ ความต้องการนีค้ วรทีจ่ ะ
จัดดำเนินการได้เร็ว เพราะนโยบายของรัฐได้กำหนดอย่าง
ชัดเจนให้หน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารจัด
ตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้นในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ7 กระทรวง
สาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักทีร่ บั นโยบายลงสูก่ ารปฏิบตั ิ
อย่างจริงจัง กรุงเทพมหานครได้รว่ มมือในการจัดตัง้ ชมรม
ผูส้ งู อายุโดยผ่านทางโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข
และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่กระจายอยู่ ในทุกพื้นที่
ส่วนใหญ่กจิ กรรมทีจ่ ดั ทำเป็นเรือ่ งของสุขภาพ ศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม29 ซึ่งขณะนี้ทั่วประเทศมีชมรมผู้สูงอายุ
ประมาณ 4,000 ชมรม แต่มีกิจกรรมที่เด่นชัดประมาณ
1,000 กว่าชมรมเท่านัน้ 30 ชุมชนบ้านบุเป็น 1 ชุมชน ทีม่ ี
การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเพื่อสนองนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข ที่ไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนิน งานเท่า
ทีค่ วร ทัง้ นีเ้ พราะการขาดความสนใจอย่างจริงจังของผูร้ บั
ผิดชอบ ขาดผูน้ ำชมรมทีเ่ ข้มแข็ง เสียสละและขาดการมี
ส่วนร่วมของผู้สูงอายุ สอดคล้องกับผลวิจัยที่ผ่านมา29,31
ระบุวา่ ความสำเร็จของการดำเนินงานชมรมผูส้ งู อายุ ขึน้ อยู่
กับความสนใจของเจ้าหน้าทีข่ องแต่ละหน่วยงาน ว่าให้ความ
สำคัญต่อชมรมมากน้อยและจริงจังเพียงใด นอกจากนีช้ มรม
ผูส้ งู อายุจะมีศกั ยภาพในการพัฒนาต่อไปได้ดหี รือไม่ ขึน้ อยู่
กับพืน้ ฐานจากประสบการณ์การทำงาน ความพร้อม ความ
ตัง้ ใจของผูน้ ำชมรมและการมีสว่ นร่วมในการดำเนินงานของ
ผูส้ งู อายุ จากข้อมูลดังกล่าวจึงน่าจะเป็นเหตุให้กลุม่ ตัวอย่าง
เรียกร้องทีจ่ ะมีชมรมผูส้ งู อายุทสี่ ามารถดำเนิน การได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
1. บุคลากรสาธารณสุขควรหากลวิธพี ฒ
ั นาศักยภาพผู้
สูงอายุ ให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างผูม้ คี วามรู้ เอาใจใส่
ตนเอง และมีวนิ ยั ในการปฏิบตั ติ น เพือ่ สามารถดำรงชีวติ อยู่
ได้อย่างมีคณ
ุ ค่าและสง่างาม
2. ครอบครัวและชุมชนควรมีความรู้เรื่องการดูแล
สุขภาพผูส้ งู อายุ เพือ่ สามารถให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจ
ผูส้ งู อายุ ให้สามารถปฏิบตั พิ ฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ได้อย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน
3. รัฐบาลควรมียทุ ธวิธีในการสร้างความตระหนักให้
ประชาชนวัยผู้ใหญ่ มีความใส่ใจในการสร้างเสริมสุขภาพตัง้
แต่เนิน่ ๆ เพือ่ เตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสูก่ ารเป็นผูส้ งู อายุ
ทีม่ สี ขุ ภาพดีในอนาคต
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