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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสุขภาวะทางสุขภาพและระดับการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุที่อายุ 85 ปขึ้นไป
ในอําเภอหนองหิน จังหวัดเลย เก็บขอมูลภาคตัดขวางโดยใชแบบสัมภาษณ ระหวางสิงหาคม-กันยายนพ.ศ.2557 วิเคราะหขอ มูล
ดวยสถิตพิ รรณนา รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานผลการวิจยั ผูส งู อายุสว นใหญเปนชายพบวารอยละ 57.1 อายุโดย
เฉลีย่ เฉลีย่ 91.07 ป (SD.=3.46)คาดัชนีมวลกายเฉลีย่ 20.42 (SD.=2.87)มีสมั พันธภาพในครอบครัวระดับดีทกุ ครอบครัว อาศัย
ในสิง่ แวดลอมทีด่ ไี มมมี ลพิษ รอยละ 61.9 ไดรบั การเยีย่ มบาน รอยละ 92.9 โดยสวนใหญเปนบริการสงเสริมสุขภาพ รอยละ 73.8
สุขภาวะทางกายวัดจากระดับการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน โดยใช Barthel ADL Index พบวาผูสูงอายุสามารถชวยเหลือตนเอง
ไดมาก รอยละ 61.9 และไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดเลย รอยละ 2.4การจัดบริการภาครัฐควรมุงเนนการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุและการดูแลผูสูงอายุที่บานดวยเวชปฏิบัติครอบครัว โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได
คําสําคัญ: ผูสูงอายุ85ปขึ้นไป, Barthel ADL Index, สภาวะสุขภาพ

Abstract
This research aims to study health status and activity level of daily living in the Elderly over 85 yearsin Nonghindistrict
loei province. Data collected by interviewing questionnaire in term of cross sectional from August to September 2014.
Data analyzed by descriptive statistic in term of percentage, mean and standard deviation. The results revealed that
the elderly were mainly 57.1% male. The average age 91.07 years (SD.=3.46) The average BMI 20.42. (SD.=2.87).
The family relationship were good level all of sampling, living in good environment 61.9 %, home visit by public health
officer 92.2 % in term of health promotion. The health status as measured by Barthel ADL Index showed that elderly
can help themselves 61.9 % and cannot help themselves 2.4%.The public health services for the elderly should be
focus on promotedin term of home visit and home health care especially in the elderly who cannot help themselves.
Keyword:Over 85 year elderly, Barthel ADL index, Health status.
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ความเปนมา
ในชวงเวลากวา 5 ทศวรรษทีผ่ า นมาสภาวการณทาง
ประชากรของประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
อัตราการเพิ่มประชากรลดลงจากระดับสูง คือ ประมาณรอย
ละ 3.0 ตอป ในชวงป พ.ศ. 2503 มาสูระดับที่คอนขางตํ่า
ประมาณรอยละ 1.1 ตอปในปจจุบนั การเปลีย่ นแปลงอัตราการ
เพิม่ ประชากรนีเ้ ปนผลจากการเปลีย่ นทัง้ ในดานภาวะการตาย
และภาวะเจริญพันธุหากเริ่มพิจารณาจากภาวะการตาย จะ
เห็นไดวา ภาวะการตายมีบทบาทอยางมากตอการเปลีย่ นแปลง
ทางประชากรไทยในอดีต การลดระดับการตายเกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วและตอเนื่องตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะที่ภาวะ
เจริญพันธุหรือภาวะการเกิดนั้นยังคงอยูในระดับสูง อันเปน
เหตุใหจํานวนประชากรไทยในอดีตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ใน
ปจจุบนั อัตราการตายของประชากรของประเทศไดลดลงมาอยู
ในระดับประมาณ 5-6 ตอประชากรพันคนตอป ภาวะเจริญ
พันธุเปนอีกกระบวนการหนึ่งทางประชากรที่สงผลกระทบ
อยางสําคัญตออัตราการเพิ่มประชากรของประเทศไทยอัตรา
เจริญพันธุร วมยอดหรือจํานวนบุตรโดยเฉลีย่ ทีส่ ตรีคนหนึง่ จะ
ใหกําเนิดไดตลอดวัยเจริญพันธุ ไดลดลงจาก 6.3 ในชวงป
พ.ศ. 2503-2508 จนเหลือประมาณ 2 คนในปจจุบันการที่
ระดับเจริญพันธุใ นกลุม สตรีไทยลดลงอยางมากในชวงเวลาไม
นานนักสวนหนึ่งนาจะมาจากนโยบายประชากรที่เนนการ
วางแผนครอบครัวโดยการสมัครใจในกลุมคูสมรสที่เริ่มขึ้นใน
ป พ.ศ. 2513 ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหการวางแผน
ครอบครัวแพรหลายไปอยางรวดเร็ว ก็คอื การดําเนินงานอยาง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของโครงการวางแผนครอบครั ว แห ง ชาติ
นอกจากนี้การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมตลอดจนการมี
ส ว นร ว มของสตรี ใ นการพั ฒ นาด า นต า งๆ ทํ า ให เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติ ต อ การมี บุ ต ร กล า วคื อ จะคํ า นึ ง ถึ ง
“คุณภาพ” มากกวา “ปริมาณ” จากการเปลีย่ นแปลงดานภาวะ
การเจริญพันธุ และภาวะการตายของประชากรดังกลาวไดสง
ผลใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในโครงสรางทางอายุของประชากร
ไทย กลาวคือพบวาในชวง 20-30 ปที่ผานมาทั้งจํานวนและ
สัดสวนของประชากรไทยในวัยเด็ก (อายุตํ่ากวา 15 ป) ลดลง
ในขณะที่จํานวนของประชากรในวัยแรงงาน (อายุ 15-29 ป)
ยังคงเพิ่มขึ้น สําหรับประชากรสูงอายุหรือประชากรที่มีอายุ
60 ปขนึ้ ไปมีจาํ นวนและสัดสวนเพิม่ ขึน้ และมีแนวโนมทีจ่ ะเพิม่
ขึ้นอยางรวดเร็วในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบระหวางเพศหญิง
กับเพศชาย จะพบวาจํานวนผูสูงอายุที่เปนเพศหญิงจะมี
มากกวาเพศชาย และเมื่อพิจารณาอัตราสวนทางเพศของ
ประชากรในประเทศไทยจะพบวาอัตราสวนทางเพศเมือ่ แรกเกิด
จะมีเด็กชายมากกวาเด็กหญิงแตในกลุมสูงอายุกลับพบวา
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มีผูสูงอายุเพศหญิงมากกวาผูสูงอายุเพศชายสะทอนถึงอัตรา
การตายที่สูงกวาของประชากรเพศชายหากพิจารณาจาก
ความคาดหมายการคงชีพเมื่อแรกเกิด (Life expectancy at
birth; co) จะพบวาประชากรไทยมีการคงชีพเมือ่ แรกเกิด เพิม่
สูงขึ้นเปนลําดับโดยที่เพศหญิงมีแนวโนมที่จะมีอายุยืนยาว
กว า เพศชายข อ มู ล ล า สุ ด จากการสํ า รวจการเปลี่ ย นแปลง
ประชากร พ.ศ. 2538-2539 แนวโนมความคาดหมายการคง
ชีพ ในกลุมประชากรที่มีอายุ 60 และ 70 ปจะพบวาประชากร
ที่มีชีวิตอยูจนถึงอายุ 60 ปมีโอกาสที่จะอยูรอดเพิ่มสูงอีกเปน
ลําดับ เปนที่นาสังเกตวา ผูสูงอายุเพศหญิงมีโอกาสหรือ
จํานวนปโดยเฉลี่ยที่จะมีชีวิตอยูรอด สูงกวาผูสูงอายุเพศชาย
อยางชัดเจนอยางไรก็ตามประเด็นที่ควรสนใจ คือ ความ
ยืนยาวของชีวติ ทีเ่ พิม่ ขึน้ นีเ้ ปนการเพิม่ ความยืนยาวทีม่ ภี าวะ
สุ ข ภาพที่ ดี ห รื อ ไม 1 ป 2556 ไทยมี ป ระชากรผู สู ง อายุ
9,517,000 คนคิดเปนรอยละ 14.7 ของประชากรทั้งหมดของ
ประเทศและคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 25.1 ในพ.ศ. 2573
ในขณะที่ดัชนีผูสูงอายุก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 47.7 ในพ.ศ.
2550 เปน 58.0 ในพ.ศ. 2553 นอกจากนี้ยังพบวาอัตราสวน
เกือ้ หนุนผูส งู อายุมแี นวโนมลดลงจาก 7.0 ในพ.ศ. 2545 เหลือ
5.7 ในพ.ศ. 2553 รวมทั้งยังพบอีกวาผูสูงอายุที่อาศัยอยูคน
เดียวตามลาพังในครัวเรือนมีแนวโนมเพิม่ สูงขึน้ จากรอยละ 3.6
ในพ.ศ. 2545 เปนรอยละ 8.6 ในพ.ศ. 2554 ทําใหอัตราสวน
การพึ่งพิงของผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงดัง
กลาวสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการจัดบริการ
สุขภาพการเตรียมบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขทีม่ ี
ความเฉพาะทางมากขึ้นและภาระรายจายสุขภาพของภาครัฐ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ อันเนือ่ งจากแบบแผนการเจ็บปวยของผูส งู อายุทปี่ ว ย
ดวยโรคเรื้อรังมากขึ้นเชนหลอดเลือดสมองหัวใจเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงสมองเสื่อมทําใหรัฐตองจายงบประมาณใน
การรักษาพยาบาลผูสูงอายุเพิ่มขึ้น2
พระราชบัญญัติ ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546มาตรา 11
ผู สู ง อายุ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การคุ ม ครอง การส ง เสริ ม และการ
สนับสนุนในดานตางๆ เชน การบริการทางการแพทยและการ
สาธารณสุขทีจ่ ดั ไวโดยใหความสะดวกและรวดเร็วแกผสู งู อายุ
เปนกรณีพเิ ศษการพัฒนาตนเองและการมีสว นรวมในกิจกรรม
ทางสังคม การรวมกลุมในลักษณะเครือขายหรือชุมชนการ
อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผสู งู อายุใน
อาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น3
อําเภอหนองหิน เปนอําเภอขนาดเล็ก มีประชากร
ทัง้ หมด 24,282 คน เปนชาย 12,308 คน เปนหญิง 11,974 คน4
มีผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป 3,319 คน คิดเปนรอยละ 13.67 ของ
ประชากรทั้งหมด โดยมีผูสูงอายุ 85 ปขึ้นไป จํานวน 42 คน
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คิดเปนรอยละ 1.39 ของประชากรผูสูงอายุทั้งหมด จากการ
ทบทวนวรรณกรรมและศึกษาบริบทพื้นที่อําเภอหนองหิน
กลุม ผูส งู อายุดงั กลาว มีความตองการบริการทีใ่ กลบา น ใกลใจ
ใกลชิด และยังพบวาสวนหนึ่งตองไดรับการดูแลพิเศษ บาง
สวนตองไดรบั การรักษาพยาบาลทีต่ อ เนือ่ ง และบางคนตองได
รับการดูแลประคับประคองในระยะสุดทายของชีวติ จากปญหา
ดังกลาวนํามาซึ่งคําถามสุขภาวะทางสุขภาพของผูสูงอายุที่
อายุ 85ปขนึ้ ไป ในอําเภอหนองหิน จังหวัดเลยเปนอยางไรเมือ่
ไดรับคําตอบจากการวิจัยนี้ นักวิจัยคาดหมายในการวางแผน
การดําเนินงานผูสูงอายุในอําเภอหนองหิน ตอไป
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 สภาวะสุขภาพและระดับการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันของผูสูงอายุโดยใช Barthel ADL Index
สวนที่ 3 ปจจัยสวนบุคคล พันธุกรรม วิถชี วี ติ สุขภาพ
และ พฤติกรรม
สวนที่ 4 ปจจัยดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
สวนที่ 5 ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
สวนที่ 6 ปจจัยดานสถานบริการสุขภาพ

คุณภาพเครื่องมือวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาสุขภาวะทางสุขภาพและระดับการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันของผูส งู อายุทอี่ ายุ 85ปขนึ้ ไป ในอําเภอหนอง
หิน จังหวัดเลย

วัสดุ อุปกรณและวิธีการศึกษา
ขอบเขตการศึกษาดานเนื้อหา
ศึกษาสภาวะสุขภาพผูสูงอายุและระดับการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุที่อายุ 85 ปขึ้นไป ในอําเภอ
หนองหิน จังหวัดเลย รายละเอียดประกอบดวย ขอมูลทั่วไป
สภาวะสุขภาพและระดับการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
ขอบเขตดานพื้นที่ประชากรและเวลา
ศึกษาในผูสูงอายุที่อายุตั้งแต 85ป ขึ้นไปในอําเภอ
หนองหิน จังหวัดเลยทั้งหมดจํานวน 42 คน โดยเก็บขอมูล
ภาคตัดขวางใน สิงหาคม-กันยายน พ.ศ.2557
วัสดุ อุปกรณและวิธีการศึกษา
การวิ จั ย นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา ใช แ บบ
สัมภาษณเปนเครื่องมือวิจัย โดยเก็บขอมูลภาคตัดขวาง ราย
ละเอียดการดําเนินการประกอบดวย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
การศึกษานี้ดําเนินการเก็บขอมูลในกลุมตัวอยาง
ผูสูงอายุที่อายุ 85ปขึ้นไป ในอําเภอหนองหินจังหวัดเลย ทุก
คน จํานวนทั้งสิ้น 42คน

เมือ่ นักวิจยั ปรับประยุกตและพัฒนาบางสวนของแบบ
สัมภาษณแลว ไดตรวจสอบประเมินคาความตรงตามเนื้อหา
โดยการคํานวนคา IOC: Index of Item Objective Congruence) เสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานใหคะแนนรายขอ โดย
+1 = เห็นดวยกับขอคําถาม
0 = ไมมีความเห็นกับขอคําถาม/ไมแนใจ
-1 = ไมเห็นดวยกับขอคําถาม
คํ า นวณผลตามสู ต ร ∑R/N โดยนํ า คะแนนรวม
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานมารวมกันและหารดวย 3 ขอคําถามที่
มีคา IOC >= 0.5 เปนขอคําถามที่นํามาใชในเครื่องมือวิจัย
หลังจากนัน้ นําเครือ่ งมือไปทดลองใชกบั ผูส งู อายุทมี่ อี ายุตงั้ แต
85 ปขึ้นไปในอําเภอเชียงคานจังหวัดเลย จํานวน 30 คน เพื่อ
ทดสอบคาความเทีย่ ง (Reliability)ไดคา สัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของ
ครอนบาช(Cronbach alpha coefficient) ไดคา = 0.77

การเก็บรวบรวมขอมูล
ตรวจสอบฐานขอมูลทะเบียนราษฎรจากสํานักงาน
ทะเบียน ที่วาการอําเภอหนองหิน จังหวัดเลยยืนยันรายชื่อ
ตามทะเบียนราษฎรโดยบุคลากรสาธารณสุขผูรับผิดชอบ
หมูบานสงหนังสือนัดสัมภาษณรายหมูบาน ตามทะเบียนราย
ชื่ อ ผู สู ง อายุ ที่ ป รากฏดํ า เนิ น การสั ม ภาษณ โ ดยบุ ค ลกร
สาธารณสุ ข ผู รั บ ผิ ด ชอบหมู บ า นโดยใช เ วลาตามความ
เหมาะสม

เครื่องมือวิจัย

ผลการศึกษา

การวิจัยนี้ใชแบบสัมภาษณ เปนเครื่องมือวิจัย โดย
การการประยุกตและพัฒนาเครือ่ งมือจากโครงการวิจยั การจัด
บริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุในระดับตําบลอยางมี
ส ว นร ว มสํ า นั ก งานส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น วิ ช าการ 1-12
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย5 ประกอบดวย

ผลการศึกษาพบรายละเอียด ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ในกลุมผูสูงอายุที่อายุตั้งแต 85 ปขึ้น พบผูสูงอายุ
ชายมีสัดสวนมากกวาผูสูงอายุหญิง โดยมี รอยละ 57.1 อายุ
โดยเฉลี่ยเฉลี่ย 91.07ป (SD.=3.46)เชื้อชาติไทย ศาสนาพุทธ
ทั้งหมด สถานภาพสมรส หมายจํานวน 29คนคิดเปนรอยละ
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69.0 คู จํานวน 13คน คิดเปนรอยละ 31.0 การศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 30 คน คิดเปนรอยละ 71.4 ไมไดเรียน 9 คนคิด
เปนรอยละ 21.4อาชีพเดิม เกษตรกรรม จํานวน 27คน คิด
เปนรอยละ 64.3 มีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 1,500 บาท/เดือน
จํานวน 37คน คิดเปนรอยละ 88.10จํานวนบุตรเฉลี่ย 6คน
ปจจุบันบุตรมีชีวิตอยูเฉลี่ย 5คนในปจจุบันผูสูงอายุปวยดวยโ
รคความดันโลหิตสูง จํานวน 10คนคิดเปนรอยละ 23.8โรคหัวใจ
6 คนคิดเปนรอยละ 14.3 และยังพบวาผูสูงอายุสามารถเขา
รวมกิจกรรมทางสังคมไดมากถึง11คน คิดเปนรอยละ 26.2 ซึง่
นับวาสูง
สวนที่ 2 สภาวะสุขภาพและระดับการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวัน
สภาวะสุขภาพและสุขภาวะทางกาย ซึง่ วัดจากระดับ
การปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวันของผูส งู อายุ โดยใช Barthel ADL
Index พบวาผูส งู อายุสว นใหญรอ ยละ 61.9 สามารถชวยเหลือ
ตนเองไดมาก(16-20 คะแนน) รอยละ28.6สามารถชวยเหลือ
ตนเองไดปานกลาง (11-15 คะแนน) รอยละ 7.1 สามารชวย
เหลือตนเองไดนอยและ รอยละ 2.4 ไมสามารถชวยเหลือ
ตนเองได หรือพิการ รายละเอียด ดังตาราง1 (ภาคผนวก)
สวนที่ 3 ปจจัยสวนบุคคล พันธุกรรม วิถีชีวิต
สุขภาพ และพฤติกรรม
นํ้าหนักเฉลี่ย 49.92 กิโลกรัม (SD.=9.55) สวนสูง
เฉลี่ย 156.15เชนติเมตร (SD.=.11) คาดัชนีมวลกายเฉลี่ย
20.42 (SD.=2.87) อยูใ นระดับปกติอายุเฉลีย่ ของญาติสายตรง
พบวาอายุเฉลี่ยของปูเทากับ 83.4 ป (SD.=4.77) อายุเฉลี่ย
ของยาเทากับ 79.8ป (SD.=6.02) อายุเฉลี่ยของตาเทากับ
78.1ป (SD.=4.77) อายุ เ ฉลี่ ย ของยายเท า กั บ 80.4ป
(SD.=7.62) อายุเฉลี่ยของพอเทากับ 78.7ป (SD.=9.5) และ
อายุเฉลีย่ ของแม เทากับ 81.5ป (SD.=10.1) ผูส งู อายุสว นใหญ
ชอบรับประทานอาหารพื้นบาน รอยละ 85.7 ไมไดออกกําลัง
กาย รอยละ 69.0 มีกิจกรรมกลางแจง รอยละ 26.2 สูบบุหรี่/
ยาสูบ รอยละ 14.3 เคยสูบแตเลิกแลวรอยละ 11.9 กินหมาก
รอยละ 21.4 และเคยกินหมากแตเลิกแลวรอยละ 7.1 ดืม่ เครือ่ ง
ดืม่ แอลกอฮอล รอยละ 2.4 เคยดืม่ แตเลิกแลว รอยละ 4.8 และ
ยังพบวาผูส งู อายุสว นใหญมบี คุ ลิกภาพแบบอารมณด/ี อารมณ
ขัน รอยละ 71.4 แตยังพบวามีผูสูงอายุมีอารมณราย/ใจรอย
รอยละ 4.8
สวนที่ 4 ปจจัยดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ปจจัยดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี พบว า ผู สู ง อายุ ส ว นใหญ อ าศั ย อยู กั บ ครอบครั ว
ภรรยา/สามี/บุตร รอยละ 90.5และอาศัยอยูต ามลําพังคนเดียว
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4 คน คิดเปนรอยละ 9.5 ครอบครัวมีรายไดเฉลีย่ /เดือน 10,641
บาท มีรายไดเพียงพอสําหรับใชจายในครอบครัวรอยละ 83.3
มีหนีส้ นิ รอยละ 11.9 มีเงินออมรอยละ 76.2 สวนสัมพันธภาพ
ในครอบครัว มีคา คะแนนเฉลีย่ 1.725คะแนน (SD.=3.97) โดย
เมื่อแปลผลภาพรวมพบวามีครอบครัวที่มีสัมพันธภาพที่ดีตอ
กันรอยละ 100 (มีคะแนนรวมระหวาง 10-20คะแนน)
สวนที่ 5 ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
ป จ จั ย ด า นสิ่ ง แวดล อ ม พบว า บริ เ วณบ า นมี สิ่ ง
แวดลอมที่มีมลพิษบาง เชนกลิ่น ควัน เบาบาง รอยละ 64.3
มีมลพิษดานนํ้าดื่มนํ้าใชหรือดื่มนํ้าจากบอนํ้า รอยละ 57.1 มี
มลพิษดานเสียง เบาบาง รอยละ 59.5และที่อยูอาศัยหรือที่ป
ระกอบอาชีพ โดยมีมลพิษเบาบาง รอยละ 66.7
สวนที่ 6 ปจจัยดานสถานบริการสุขภาพ
ปจจัยดานสถานบริการสุขภาพผูส งู อายุรอ ยละ 76.2
เคยเขารับบริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุข หากแต
มีผสู งู อายุถงึ รอยละ 23.8 ทีไ่ มเคยไปใชบริการสุขภาพเลย ใน
ผูที่ไปใชบริการเปนบริการ เปนการใชบริการรักษาพยาบาล
รอยละ 59.5 และเคยรับบริการสุขภาพที่บานโดยบุคลากร
สาธารณสุข รอยละ 92.9 ในจํานวนที่ไดรับบริการที่บาน
เปนการสงเสริมสุขภาพ รอยละ 73.8 ปองกันโรค/สรางเสริม
ภูมคิ มุ กันโรค รอยละ 26.2 บริการรักษาพยาบาล รอยละ 38.1
และบริการฟนฟูสภาพ รอยละ 16.7

วิจารณและสรุปผล
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
จากผลการวิจยั เมือ่ อางอิงขอมูลขององคการอนามัย
โลก ระบุหญิงไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดสูงกวาชาย
ไทย6ซึ่งพบวาหญิงไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 77 ปและ
ชายไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 71 ป จากผลการวิจัยนี้
มีแนวโนมที่แตกตางกับขอมูลองคการอนามัยโลก โดยพบวา
ผูสูงอายุที่อายุ 85 ปขึ้นไปมีสัดสวนผูสูงอายุชายถึงรอยละ
57.1 และในกลุมนี้ ชายมีอายุเฉลี่ยสูงกวาหญิง โดยอาจเปน
เพียงแนวโนมเชือ่ มโยงเพศชายมีอายุยนื ยาวมากกวาเพศหญิง
ในอําเภอหนองหินอยางไรก็ตามการศึกษานีศ้ กึ ษาเฉพาะกลุม
ที่อายุ 85 ปขึ้นไปซึ่งมีสัดสวนนอยเมื่อเทียบกับประชากร
ทัง้ หมด และยังพบวาผูส งู อายุสว นใหญมบี ตุ รจํานวนมาก อาจ
เนื่องมาจากในหวงเวลาที่ผูสูงอายุอยูในวัยเจริญพันธ นั้นยัง
ไมมผี ลิตภัณฑวางแผนครอบครัว ดังนัน้ จึงพบวาผูส งู อายุสว น
ใหญจะมีลูกจํานวนมาก และจากบริบทโดยทั่วไปของอําเภอ
หนองหิน จังหวัดเลย ประชาชนมักอาศัยในครอบครัวขยาย
เปนสวนใหญ ซึง่ การพึงพาอาศัยของกลุม ผูส งู อายุทอี่ ายุตง้ั แต
85 ปขนึ้ ไป ตองการการพึง่ พาทัง้ ทางรางกายและจิตใจ แตโดย
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บริบทของชาวชนบทจึงไมสงผลตอความเปนอยูของผูสูงอายุ
แตอยางใด สวนภาวะสุขภาพในสวนของการรับการรักษา
พยาบาลโรคเรื้อรัง พบวา ผูสูงอายุยังตองไดรับการรักษา
พยาบาลโรคความดันโลหิตสูงถึงรอยละ 23.8 และโรคหัวใจ
รอยละ 14.3 ซึ่งกลุมดังกลาวจะไดรับบริการที่โรงพยาบาล
หนองหินหรือ รพ.สต.ที่ผูปวยอาศัยอยูในพื้นที่ จากภาพรวม
ทั้งหมดยังพบวาผูสูงอายุสามารถเขารวมกิจกรรมทางสังคม
ไดมากถึง 11 คน คิดเปนรอยละ 26.2 ซึ่งนับวาสูงมากเมื่อ
ประเมินจากอายุเฉลี่ยที่ 91 ป ซึ่งนับวาสูงอายุมากแลว
สวนที่ 2 สภาวะสุขภาพและระดับการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวัน
สุขภาวะทางกาย ซึ่งวัดจากระดับการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันของผูสูงอายุ โดยงานวิจัยนี้ใชเครื่องมือวัด Barthel
ADL Index พบวาผูส งู อายุสว นใหญรอ ยละ 60.9 สามารถชวย
เหลือตนเองไดมาก (16-20 คะแนน) และรอยละ 30.4 สามารถ
ชวยเหลือตนเองไดปานกลาง (11-15 คะแนน)สอดรับกับขอมูล
การเขารวมกิจกรรมทางสังคมของผูส งู อายุ เนือ่ งจากผูท จี่ ะเขา
รวมกิจกรรมทางสังคมมักเปนบุคคลที่สามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันไดในสภาพปกติ ซึ่งโดยปกติกิจกรรมทางสังคมที่ผู
สูงอายุภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขารวมมักเชื่อมโยงกับพุทธ
ศาสนาและเมื่อผูสูงอายุที่สามารถเดินไดกิจกรรมแรกๆที่
ตองการทําคือการไปทําบุญที่วัด 7
สวนที่ 3 ปจจัยสวนบุคคล พันธุกรรม วิถีชีวิต
สุขภาพ และพฤติกรรม
ผูสูงอายุที่อายุ 85 ปขึ้นไปมีคาดัชนีมวลกายเฉลี่ย
20.42 ซึ่งเมื่อแปรคาปรากฏวาคาเฉลี่ยอยูในระดับปกติซึ่งนัก
วิจัยตั้งเปนขอสังเกตวา ผูสูงอายุสวนใหญชอบรับประทาน
อาหารพืน้ บาน ถึงรอยละ 85.7 อาหารพืน้ บานมีสว นประกอบ
ทีเ่ รียบงาย เชนผักทองถิน่ ตามฤดูกาล มักมีรสชาติทไี่ มหวาน
ไมมนั แตอาจมีรสเค็ม จากอาหารบางประเภท เชนนํา้ พริก จะ
มี ค า ดั ช นี ม วลกายตํ่ า ซึ่ ง เชื่ อ มโยงกั บ การมี อ ายุ ยื น ยาว
มากกวาผูที่มีคาดัชนีมวลกายที่มากกวา ทั้งนี้อายุเฉลี่ยของ
ญาติสายตรงของผูสูงอายุ มีคาเฉลี่ยที่สูงคืออายุเฉลี่ยของปู
เทากับ 83.4 ป (SD.=4.77) อายุเฉลี่ยของยาเทากับ 79.8 ป
(SD.=6.02) อายุเฉลีย่ ของตาเทากับ 78.1 ป (SD.=4.77) อายุ
เฉลี่ยของยายเทากับ 80.4 ป (SD.=7.62) อายุเฉลี่ยของพอ
เทากับ 78.7 ป (SD.=9.5) และอายุเฉลี่ยของแม เทากับ 81.5
ป (SD.=10.1)ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของบุญมา สุนทราวิรตั น
เรื่อง ชีวิตยืนยาวอยางมีสุข: กรณีศึกษาผูสูงอายุที่อายุเกิน
100 ป อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย ที่พบวา ผูสูงอายุที่อายุ
ยืนยาวมักมาจากพันธุกรรมที่มีอายุยืนยาวดวย7 ในขณะที่ไม
ไดออกกําลังกาย สูงถึงรอยละ 69.0 และกิจกรรมกลางแจง
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เพียงรอยละ 26.2 ซึง่ เปนบริบทปกติของผูส งู อายุในชนบท พบ
อัตราการสูบบุหรี/่ ยาสูบ ตํา่ มากเพียงรอยละ 14.3 แตกนิ หมาก
สูงถึงรอยละ 21.4และยังพบวาผูส งู อายุสว นใหญมบี คุ ลิกภาพ
แบบอารมณดี/อารมณขัน รอยละ 71.4ซึ่งเชื่อมโยงกับการมีอ
ายุยืนยาวสอดคลองกับการศึกษาของบุญมา สุนทราวิรัตน
เรื่อง ชีวิตยืนยาวอยางมีสุข: กรณีศึกษาผูสูงอายุที่อายุเกิน
100 ป อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย ที่พบวา ผูสูงอายุที่อายุ
ยืนยาวมักเปนบุคคลที่มีอารมณดี อารมณขัน 7
สวนที่ 4 ปจจัยดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ปจจัยดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี สิง่ สําคัญอีกประการ จากการศึกษานีพ้ บวา ผูส งู อายุ
จะอาศัยอยูกับบุตรแบบครอบครัวขยายมีพอ แม บุตร หลาน
โดยมีการดูแลบุพการีอยางดี และครอบครัวมีความอบอุน
อยางไรก็ตามจากการศึกษานี้ยังพบผูสูงอายุที่อาศัยอยูเพียง
ลําพังคนเดียว จํานวน 4 คน ซึ่งนักวิจัยไดประสานใหความ
ช ว ยเหลื อ แล ว ในเบื้ อ งต น ส ว นประเด็ น เศรษฐานะของ
ครอบครั ว ผู สู ง อายุ พ บว า ส ว นใหญ มี ร ายได เ ฉลี่ ย /เดื อ น
10,000บาท ซึง่ เพียงพอสําหรับใชจา ยในครอบครัวทีส่ าํ คัญอีก
ประการคือผูสูงอายุมีเงินออมในรูปแบบตางๆในสัดสวนที่สูง
สวนสัมพันธภาพในครอบครัว มีคา คะแนนเฉลีย่ 1.725คะแนน
โดยเมือ่ แปลผลภาพรวมพบวามีครอบครัวทีม่ สี มั พันธภาพทีด่ ี
ตอกันทุกครอบครัว (มีคะแนนรวมระหวาง 10-20คะแนน)แม
กระทัง่ ผูส งู อายุทอี่ ยูค นเดียว ก็เปนความประสงคของผูส งู อายุ
เอง และไดรับการดูแลจากบุตรอยางดี ซึ่งเปนภาพที่ปรากฏ
ชัดเจนในสังคมชนบท ที่มีความรักความอบอุนในการดําเนิน
ชีวิต
สวนที่ 5 ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
ปจจัยดานสิง่ แวดลอม พบวา บริเวณบานมีสงิ่ แวดลอม
ที่มีมลพิษบาง เชนกลิ่น ควัน เบาบาง รอยละ 64.3 มีมลพิษ
ดานนํ้าดื่มนํ้าใชหรือดื่มนํ้าจากบอนํ้า รอยละ 57.1 มีมลพิษ
ดานเสียง เบาบาง รอยละ 59.5 และทีอ่ ยูอ าศัยหรือทีป่ ระกอบ
อาชีพ โดยมีมลพิษ เบาบาง รอยละ 66.7ในสภาพพื้นที่ของ
อําเภอหนองหิน เปนอําเภอทีม่ สี ภาพภูมศิ าสตรและภูมอิ ากาศ
ทีด่ ี ตัง้ อยูบ ริเวณทีร่ าบเชิงเขา หมูบ า นกระจายในทีล่ มุ เชิงเขา
และตามไหลเขา อุดมสมบูรณดว ยปาไมอาจพบหมอกควันบาง
ในฤดูรอนจากการเผาปา โดยประเด็นที่นาเปนหวงเกี่ยวกับ
มลพิษคือในปจจุบนั มีการสงเสริมการปลูกออยและมีโรงงานนํา้
ตาลตั้งในบริเวณอําเภอวังสะพุงไมไกลจากอําเภอหนองหิน
มากนัก ดังนัน้ การสงเสริมการปลูกออยและมีการปลูกเพิม่ ขึน้
และชาวบานมักมีการเผาไรออยกอนตัด เพราะชวยใหตัดงาย
สงผลตอมลพิษทางอากาศ อีกทั้งยังมลพิษทางอากาศจากโร
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งงานนํา้ ตาลทีก่ ระจัดกระจาย จึงควรมีการเฝาระวังประเด็นดัง
กลาวตอไป โดยรวมสภาพสิ่งแวดลอมอยูในระดับดี มลพิษ
เบาบาง
สวนที่ 6 ปจจัยดานสถานบริการสุขภาพ
ป จ จั ย ด า นสถานบริ ก ารสุ ข ภาพผู สู ง อายุ ร อ ยละ
76.2เคยเขารับบริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุข
หากแตมผี สู งู อายุถงึ รอยละ 23.8ทีไ่ มเคยไปรับบริการสุขภาพ
สวนใหญเคยรับบริการสุขภาพทีบ่ า นโดยบุคลากรสาธารณสุข
รอยละ 92.9และบริการทีไ่ ดรบั เปนการสงเสริมสุขภาพ รอยละ
73.8ปองกันโรค/สรางเสริมภูมิคุมกันโรค รอยละ 26.2 บริการ
รักษาพยาบาล รอยละ 38.1 และบริการฟนฟูสภาพ รอยละ
16.7 จากขอมูลที่พบความตองการในการรับบริการของผูสูง
อายุและสภาพทีป่ รากฏรวมถึงความยากลําบากในการเดินทาง
จากสภาพภูมปิ ระเทศและยานพาหนะ ผูส งู อายุสว นใหญชอบ
และมีความสุขกับการรับบริการที่บาน ดังนั้น อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานจึงมีความสําคัญและจําเปนในการ
จัดบริการบางประเภท ทีไ่ มเกินศักยภาพ รวมทัง้ กระบวนการ
จัดบริการเวชปฏิบัติครอบครัวของบุคลากรสาธารณสุข จึงมี
ความสําคัญและมีความจําเปน อยางยิง่ กระบวนการวางแผน
การดํ า เนิ น งานของ คปสอ.หนองหิ น จะต อ งจั ด บริ ก ารที่
สอดคลองสอดรับกับความจําเปนทางสุขภาพของผูส งู อายุและ
ความตองการทางสุขภาพอีกสวนหนึ่ง

การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
จากผลการวิ จั ย ป จ จั ย ด า นสถานบริ ก ารสุ ข ภาพ
มีเหตุผลสนับสนุนการจัดบริการผูสูงอายุควรจัดบริการใน
ระดับครัวเรือนมากกวาการรับบริการในสถานบริการสุขภาพ
โดยมีขอมูลผูสูงอายุ ประมาณ 1 ใน 4 ที่ไมเคยไปรับบริการ
สุขภาพเลย ในจํานวนนีม้ ที งั้ ทีป่ ว ยและไมปว ยและรวมถึงผูส งู
อายุทมี่ คี วามจําเปนทางสุขภาพแตเขาไมถงึ บริการสุขภาพ ซึง่
อาจเนื่องมาจากเศรษฐานะ การเดินทาง สภาพรางกาย และ
อื่นๆ ดังนั้น การวางแผนการจัดบริการในระดับครัวเรือนดวย
เวชปฏิบัติครอบครัว โดยเสนอผาน คปสอ. ในภาพ CUPผูสูง
อายุที่ปวยเรื้อรังรับยาที่บานจากการตรวจเยี่ยมของบุคลากร
สาธารณสุข แพทยประจําบานออกใหบริการในกรณีจําเปน
โดยพิจารณาเปนรายกรณีซงึ่ สามารถดําเนินการได เนือ่ งจาก
อําเภอหนองหินเปนอําเภอขนาดเล็ก มีจํานวนผูสูงอายุกลุม
ดังกลาวไมมากนักและมีผูสูงอายุในกลุมติดเตียง ติดบาน
ที่ความจําเปนตองรับบริการที่บาน มีไมมากนัก การกําหนด
ยุ ท ธศาสตร ผู สู ง อายุ ข องอํ า เภอจึ ง สมารถดํ า เนิ น การให
สอดคลองสอดรับกับบริบทที่เชื่อมโยงกับผลการวิจัยได ทั้งนี้
กลุม ผูส งู อายุสว นใหญทมี่ สี ขุ ภาพดี ก็ควรมีการสงเสริมสุขภาพ
ในครัวเรือนหรือในระดับหมูบานชุมชนตอไป
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บทเรียนที่ได
การจัดบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุเปนการจัด
บริการทีล่ ะเอียดออน การรักษาพยาบาล รวมถึงการรักษาโรค
อาจไมใชคาํ ตอบสําเร็จรูปสุดทายทีภ่ าครัฐดําเนินการ การดูแล
รักษาในระดับครัวเรือน โดยเวชปฏิบัติครอบครัวคือสิ่งที่อาจ
ตองนํามาพิจารณา อยางไรก็ตามทรัพยากรสาธารณสุขโดย
เฉพาะทรัพยากรมนุษย จะตองมีกระบวนการจัดการที่เหมาะ
สม กิจกรรมในระดับใดตองใชบุคลากรอยางไร เมื่อไหรที่ตอง
ใหแพทย ทันตแพทย เภสัชกร กายภาพบําบัด หรือบุคลากร
อื่นๆออกไปรวมจัดบริการ ซึ่งตองพิจารณาถึงภาระงานและ
ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของการจัดบริการ

ปจจัยแหงความสําเร็จ
สถานะสุขภาพและระดับการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวัน
ขอผูสูงอายุ 85 ปขึ้นไปนํามาซึ่งการวางแผนงานที่ถูกตอง
เหมาะสมในการจัดบริการสุขภาพสําหรับผูส งู อายุ ระหวางการ
เก็บขอมูลนักวิจัยไดพบสภาพปญหาที่แทจริงของผูสูงอายุซึ่ง
เมือ่ ผนวกกับผลการวิจยั สงผลใหนาํ มาซึง่ กระบวนการวางแผน
การกําหนดยุทธศาสตร และการปรับประยุกตใหการจัดบริการ
สอดคลองสอดรับกับบริบทพื้นที่

ปญหา/ขอจํากัดที่เปนอุปสรรค
ขอมูลบางประการในการศึกษานีเ้ ปนขอมูลทีจ่ ดั เก็บ
ไดยาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเก็บขอมูลจากผูสูงอายุที่อายุ
เกิน 85ป ซึ่งมีสภาพหลงลืม หรือเจ็บปวย ดังนั้นขอมูลจาก
บุคคลขางเคียงจึงมีความจําเปนและมีความสําคัญ เพียงแตจะ
ตรงตามขอเท็จจริงหรือไม อยางไรก็ตามนักวิจัยไดพยายาม
ทบทวนหลายครั้งในบางประเด็น เพื่อใหไดขอมูลตามที่เปน
จริงหรือใกลเคียงมากที่สุด

ขอเสนอแนะตอการพัฒนา
บริการสุขภาพใกลบา นใกลใจดวยการจัดบริการเวช
ปฏิบตั คิ รอบครัวและแพทยประจําครอบครัวเปนคําตอบทีด่ ใี น
การจัดบริการสุขภาพผูสูงอายุชวยลดภาระของผูสูงอายุและ
ครอบครัวในการเดินทาง การจัดบริการมีประสิทธิภาพ สงผล
ดีตอการจัดบริการสาธารณสุขดานอื่น รวมถึงภาพลักษณที่ดี
ขององคกรสาธารณสุข และสามารถเขาถึงชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามจะตองมีการจัดการทีเ่ หมาะสมใน
การจัดบริการไมสง ผลกระทบในดานลบตอภาระงานดานอืน่ ๆ
ของบุ ค ลากรและจะต อ งบริ ห ารงบประมาณให เ พี ย งพอ
เหมาะสม
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษานี้สําเร็จลงไดดวยความรวมมือจากผูสูง
อายุญาติ อสม.และบุคลากรสาธารณสุขระดับพื้นที่ เนื่องจาก
การสัมภาษณ เปนไปดวยความยากลําบาก จากอุปสรรคตา งๆ
ทั้งการสื่อสารและการรับรูของผูสูงายุ รวมถึงความหลงลืม
ตางๆ ทั้งนี้ประยุกตโดยการสอบถามเพิ่มเติมจากญาติ/บุตร
หลานผูด แู ล อสม.รวมทัง้ บุคลากรสาธารณสุขโดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ขอมูลเชิงลึกประกอบการอภิปรายผลที่ไดรับจากกลุมดัง
กลาว และแนวทางในการพัฒนาในอนาคต นักวิจัยจึงขอบ
ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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Table 1 The activity level of daily living in the elderly over 85 years
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Total

The activity level of daily living
Completely dependent (Disability)
High level dependent
Middle level dependent
Self-reliant

651

No
1
3
12
26
42

Percentage (N=42)
2.4
7.1
28.6
61.9
100.0

