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สภาวะสุขภาพและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ
ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร
ชนาณิศฐ์ อุประ* พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล**
พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์*** ดุสิต สุจิรารัตน์****

บทคัดย่อ
ผู้สูงอายุกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทวีปเอเชียรวมทั้งประเทศไทย การวางแผนการจัดสวัสดิการสังคม
เป็นมาตรการหนึ่งที่สำคัญเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การศึกษาภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาวะสุขภาพและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ได้ศึกษาผู้สูงอายุ 162 คน ที่สมัครใจเข้าร่วม เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประกอบ
การสัมภาษณ์เกี่ยวกับลักษณะทางสังคมประชากร การเจ็บป่วยในช่วง 1 เดือน และการปฏิบัติด้านสุขอนามัยส่วน
บุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา Chi-Square test และ Odds ratio (OR) ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ
α = 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุ ร้อยละ 70.4 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50 อายุระหว่าง 70-79 ปี และ ร้อยละ 70.9
สำเร็จการศึกษาชัน้ ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า สภาวะสุขภาพของผูส้ งู อายุทเี่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 70.4 มีโรคประจำตัว
ร้อยละ 58 มีอาการเจ็บป่วยในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มที่มีอาการบ่อยๆ ตั้งแต่ 4 วัน/สัปดาห์ขึ้นไป
พบอาการระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 37.2 ระบบผิวหนังร้อยละ 12.8 และอาการไม่จำเพาะ ร้อยละ 47.9 การปฏิบัติ
ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตนในระดับดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.2 ± 2.6 จากคะแนนเต็ม
26 คะแนน เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ศึกษากับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วง 1 เดือน พบว่า อายุ
โรคประจำตัว และระยะเวลาที่พักอยู่ในศูนย์ฯ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการเจ็บป่วย (p<0.05, 95%
C.I. of OR มากกว่า 1.00) ดังนั้นผู้รับผิดชอบควรคระหนักในการปรับระบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ, สภาวะสุขภาพ, การปฏิบัติสุขอนามัยส่วนบุคคล, การจัดสวัสดิการสังคม
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บทนำ

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
(Aging society) เช่นเดียวกับประเทศต่างๆ ในโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศทางทวีปเอเชียซึ่งมีอัตราการเพิ่มของ
ประชากรผูส้ งู อายุเร็วกว่าประเทศทางซีกโลกตะวันตก1,2
ประชากรผู้สูงอายุคนไทยในปัจจุบันประมาณร้อยละ 10
ของประชากรทั้ ง ประเทศ 3 มี ก ารประมาณการณ์ ว่ า
ประเทศไทยจะกลายเป็ น สั ง คมผู้ สู ง อายุ โ ดยสมบู ร ณ์
ในอี ก ไม่ กี่ ปี ข้ า งหน้ า การก้ า วสู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ เ ป็ น
ปรากฏการณ์ที่ชัดเจนของสังคมไทยตั้งแต่ต้นศตวรรษ
ที่ 21 พบว่าแนวโน้มจะเพิม่ ขึน้ ต่อไปในอนาคต โดยจำนวน
ประชากรผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จะเพิ่มจาก
7.4 ล้านคนในปี2551 เป็น 17.7 ล้านคนในปี พ.ศ. 25734
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลให้ มี ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้นนั้น
หลั ก ๆ มาจากความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
การวางแผนครอบครัว และวิทยาการด้านการแพทย์
สาธารณสุขที่ส่งผลให้คนมีอายุยืนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อโรคและ/หรือ
กลุ่มอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคเรี้อรังและการ
เปลีย่ นแปลงของสภาวะสิง่ แวดล้อม ซึง่ มีความเกีย่ วเนือ่ ง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางร่างกาย จิตใจ สุขอนามัย
ส่วนบุคคลและพฤติกรรมสุขภาพ5-8
เมือ่ เปรียบเทียบความเร็วของการเพิม่ ขึน้ ของผูส้ งู
อายุในประเทศไทยกับประเทศที่พัฒนาแล้ว พบว่า การ
เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น เท่ า ตั ว ของสั ด ส่ ว นประชากรสู ง อายุ จ าก
ร้อยละ7 เป็นร้อยละ 14 นัน้ ประเทศไทยใช้เวลาประมาณ
22 ปี ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วใช้เวลากว่าครึ่ง
ศตวรรษหรื อ กว่ า ศตวรรษ 2,4 กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ
ประเทศไทยมีเวลาเตรียมความพร้อมสั้นกว่าประเทศ
พัฒนาแล้ว การเตรียมความพร้อมต้องเตรียมตัง้ แต่ระดับ
ของบุคคล ชุมชน และประเทศเพือ่ รองรับสังคมผูส้ งู อายุ
มีการประมาณการณ์ว่าประชากรในวัยแรงงานของไทย
จะเหลือเพียงประมาณ 43.3 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ
61.4 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งน่าจะมีผลกระทบต่อ
การผลิตและการเกือ้ หนุนประชากรวัยอืน่ 3,4 เป็นประเด็น

ที่ท้าทาย องค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผู้สูงอายุจะต้อง
วางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการและการให้
การเกือ้ หนุนผูส้ งู อายุเพือ่ ให้สอดรับกับการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้ า งอายุ ข องประชากร ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผู้ ที่ มี
หน้าที่ต้องช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งอาจเป็นครอบครัว
บุคลากรทางด้านสาธารณสุข หรือองค์กรทางสังคมอืน่ ๆ
ที่ต้องจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 9 ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมสุขภาพโดยเฉพาะสุขอนามัย
ส่ ว นบุ ค คลมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเกิ ด ปั ญ หาสุ ข ภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและผู้สูงอายุ7,8 อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่รวมกันในศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีผู้สูงอายุ
พั ก อาศั ย อยู่ ค่ อ นข้ า งหนาแน่ น ยั ง มี ค่ อ นข้ า งจำกั ด
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพและ
การปฏิ บั ติ ด้ า นสุ ข อนามั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ สู ง อายุ ที่
อาศัยอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาเป็นข้อมูล
พื้นฐานเพื่อการปรับปรุงระบบการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุในอนาคตต่อไป

วิธีดำเนินการวิจัย

รูปแบบการวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาภาคตั ด ขวาง
(Cross-sectional study) กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูส้ งู อายุทอี่ าศัย
อยู่ภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร การคัดเลือกตัวอย่าง เป็น
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ที่สมัครใจ
เข้าร่วมการศึกษา จำนวน 162 คน (จากทั้งหมด 219 คน
คิดเป็น ร้อยละ 74.0) โดยกำหนดคุณสมบัตกิ ลุม่ ตัวอย่าง
(Inclusion criteria) ดังนี้ (1) เป็นผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่
60 ปีขนึ้ ไป ทีอ่ าศัยอยูภ่ ายในศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการ
สังคมผูส้ งู อายุทที่ ำการศึกษา (2) ไม่มปี ญ
ั หาสุขภาพทีเ่ ป็น
ปัญหาในการตอบคำถามสุขภาพ เช่น โรคความจำเสื่อม
(Alzheimer’s disease) และ (3) สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
3 ส่ ว น ประกอบด้ ว ย ส่ ว นที่ 1 เกื่ ย วกั บ ลั ก ษณะทาง
ประชากรสังคมของผู้สูงอายุ เช่น เพศ อายุ ระยะเวลา
ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมที่ ท ำ
การศึกษา และโรคประจำตัว ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับสภาวะ
สุขภาพปัจจุบนั หรือการเจ็บป่วยปัจจุบนั ย้อนหลัง 1 เดือน
ประกอบด้วยคำถามกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ
กลุ่มอาการระคายเคืองผิวหนัง และกลุ่มอาการอื่นๆ
ที่ไม่จำเพาะ ลักษณะคำตอบคือ มีอาการบ่อย คือ ตั้งแต่
4 วันต่อสัปดาห์ขึ้นไป มีอาการเป็นบางครั้ง คือ 1-3 วัน
ต่ อ สั ป ดาห์ และไม่ มี อ าการในช่ ว ง 1 เดื อ นที่ ผ่ า นมา
ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล
ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ประกอบด้วยคำถาม 13 ข้อ
ลักษณะคำตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
3 ระดับ แต่ละข้อมีระดับคะแนน คือ 0-2 การแปลผล
ได้กำหนดจากคะแนนเฉลีย่ โดยรวมและรายข้อตามเกณฑ์
ดังนี้ 2 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบตั สิ ม่ำเสมอ คะแนน 1
หมายถึง มีการปฏิบัติเป็นบางครั้งบางคราว คะแนน 0
หมายถึง ไม่เคยปฏิบัติในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา การเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้ดำเนินการในช่วง 1 ธันวาคม 2552 – 30
มิถุนายน 2553 โดยผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ขั้นตอน
การสั ม ภาษณ์ โ ดยใช้ แ บบสอบถามประกอบ รวมทั้ ง
รายละเอียดของการพิทักษ์สิทธิ์ให้กับกลุ่มตัวอย่างให้
เข้าใจและขอการยินยอมจากกลุ่มตัวอย่าง

วารสารสาธารณสุขศาสตร์

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โครงการวิจยั นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของโครงการวิจยั
เรื่อง “คุณภาพอากาศทางจุลินทรีย์ภายในอาคาร การ
ปฏิ บั ติ เ พื่ อ การป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ และอาการแสดงที่
เกี่ยวข้อง ในผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร” ซึ่งผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากการสัมภาษณ์ นำข้อมูลมาวิเคราะห์
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทางสังคมประชากร และการปฏิบัติ
สุขอนามัยส่วนบุคคลกับการเจ็บป่วยบ่อยในช่วง 1 เดือน
โดยใช้สถิติ Chi-square test ที่ระดับความเชื่อมั่นทาง
สถิติ α = 0.05 และคำนวณความเสี่ยงสัมพัทธ์โดยใช้
Odds ratio

ผลการศึกษา

ลักษณะทางประชากรสังคมของผู้สูงอายุ
กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่ศึกษา 162 คน ร้อยละ
70.4 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50 มีอายุระหว่าง 70-79 ปี
ร้อยละ 70.9 สำเร็จการศึกษาชัน้ ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า
สถานภาพสมรสเป็นโสดร้อยละ 37 และร้อยละ 34.6
เป็นหม้าย/แยก/หย่า ร้อยละ 19.1 อาศัยอยู่ที่ศูนย์พัฒนา
การจัดสวัสดิการสังคมนานมากกว่า 10 ปี รายละเอียด
ได้แสดงใน Table1
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Table 1 Socio-demographic characteristics of the studied elderly and officers in a Social
Welfare Development Center for Older Person
		
Elderly(N=162)
Characteristics
			
No.
%
Sex		
Female
114
70.4
		 Male
48
29.6
Age (years)		
60-69
22
13.6
70-79
81
50.0
≥80
59
36.4
Education		
≤Primary school
115
70.9
Secondary school
19
11.7
Diploma
16
9.9
Bachelor’s degree or higher
12
7.5
Marital status		
Single
60
37.0
Married
34
21.0
Divorced/Widowed
56
34.6
No available
12
7.4
Time resident (years)		
<5
87
53.7
5 - 10
44
27.2
≥11
31
19.1
สภาวะสุขภาพและการปฏิบัติด้านสุขอนามัย
ส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุที่ศึกษา ร้อยละ 70.4 มีโรคประจำตัว
เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เบาหวาน โรคต่อม
ธัยรอยด์ และมะเร็ง เป็นต้น ร้อยละ 58 มีอาการเจ็บป่วย
ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มที่มีอาการ
บ่อยๆ ของระบบทางเดินหายใจ ตั้งแต่ 4 วัน/สัปดาห์

ขึน้ ไป ร้อยละ 37.2 อาการระคายเคืองผิวหนัง ร้อยละ 12.8
และอาการไม่จำเพาะ เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว
มีไข้ตำ่ ๆ รูส้ กึ ไม่คอ่ ยสบาย เป็นต้น ร้อยละ 47.9 ดังแสดง
รายละเอียดใน Table 2 สำหรับการปฏิบตั ดิ า้ นสุขอนามัย
ส่วนบุคคลในช่วง 1 เดือนทีผ่ า่ นมา การศึกษานีไ้ ด้สมั ภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง 122 คน คิดเป็นร้อยละ 75.3 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาทัง้ หมด (26 คน ไม่สมัครใจให้ขอ้ มูลด้านนี้

80
และ14 คน ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน) ผลการศึกษาพบว่า
ผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 90 มีการปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้
อย่างสม่ำเสมอเป็นกิจวัตร เช่น การอาบน้ำอย่างน้อยวันละ
2 ครัง้ มีการใช้ชอ้ นกลางในการรับประทานอาหารร่วมกัน
ไม่ดื่มน้ำโดยใช้แก้วน้ำร่วมกัน เมื่อมีอาการอุจจาระร่วม
จะถ่ายลงโถ้ส้วมและล้างมือทุกครั้ง เมื่อมีอาการตาแดง
จะหลี ก เลี่ ย งการสั ม ผั ส ตาและล้ า งมื อ บ่ อ ยๆ เป็ น ต้ น
อย่างไรก็ตามยังมีบางประเด็นที่มีข้อบกพร่องต้องการ

วารสารสาธารณสุขศาสตร์

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ร้อยละ 54.9 ที่มีการ
ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง และร้อยละ
57.4 ทีม่ กี ารนอนหลับพักผ่อนเพียงพอ (มากกว่า 6 ชัว่ โมง
ต่อวัน) เป็นต้น เมื่อคิดเป็นคะแนนการปฏิบัติ พบว่า
ผู้สูงอายุกลุ่มที่ศึกษามีระดับคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 22.2
± 2.6 จากคะแนนเต็ม 26 คะแนน อยูใ่ นระดับดี รายละเอียด
แสดงใน Table 3

Table 2 Health status of studied elderly: History of underlying diseases and current illnesses (n=122)
Health status
					
History of underlying diseases
No		
		
Yes*
			 - HT & HD
			 - DM & Thyroid
			 - Nephropathy
			 - Others (cancer,
			 parkinson, ect.)
Current illnesses
No
(duration 1 month)
			
Yes*
				 - Respiratory Symptoms
				 (running nose, ect.)
				 - Skin problem
				 - Non-specific symptoms
				 (headache, ect)
*One can answer more than 1 symptoms
(HT = Hypertension, HD = Heart disease, DM = Diabetes mellitus)

No.
49
73
56
44
2
4

Elderly

%
40.2
59.8
76.7
60.3
2.7
5.5

94

58.0

29
35

23.8
40.2

12
45

10.9
58.4
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Table 3 Personal hygiene practices of the studied elderly (N= 122)
Regularly
Personal hygiene practices
			
No.
%
1. Taking a bath at least one time/day.
115 94.3
2. Wearing clean clothes and changing every day
107 87.7
3. Brushing the teeth at least two time/day
91 74.6
4. Washing hands before eating and after using latrine
83 68.0
every time
5. Using middle spoon when having a meal with Others
118 96.7
6. Don’t use drinking glasses with others
116 95.1
7. Taking exercise regularly or at least three days a week
67 54.9
8. Sleeping enough at least six hour for a day
70 57.4
9. Closing the nose or the mouth when cough or sneeze
91 74.6
10. Avoiding group activities when having a common cold
101 82.8
11. Defecating down the toilet /pour the water follows
116 95.1
and washing hands with soap when diarrhea
12. Avoiding touch eyes and washing hands often when
116 95.1
having conjunctivitis
13. Don’t use personal things with others when having
119 97.5
conjunctivitis
Score (± SD)

Sometimes
Never
No. % No. %
5
4.1
3 1.6
7
5.7 8 6.6
5
4.1 26 21.3
15 12.3 24 19.7
0
0
17
19
12
6
3

0.0
0.0
13.9
15.6
9.8
4.9
1.2

4
6
38
33
19
15
4

3.3
4.9
31.1
33.0
15.6
12.3
2.5

3

2.5

3

2.5

0

0.0

3

2.5

22.2 ± 2.6

Remark : Good level = 21-26 scores (71.3%) Fair level = 13-20 scores (28.7%)

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลักษณะทาง
ประชากรสังคมและการปฏิบตั ดิ า้ นสุขอนามัยส่วนบุคคล
กับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วง 1 เดือน
ผลการศึกษา พบว่า อายุ โรคประจำตัว และ
ระยะเวลาที่ พั ก อาศั ย อยู่ ใ นศู น ย์ ส งเคราะห์ ฯ มี ค วาม
สัมพันธ์อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตกิ บั การเจ็บป่วยทีเ่ กิดขึน้
บ่อยในช่วง 1 เดือน (p<0.05, 95% C.I. of OR มากกว่า
1.00) ดังนี้ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป มีโอกาส
เจ็บป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจ มากกว่าผูส้ งู อายุทมี่ อี ายุ
น้อยกว่า 80 ปี 2.78 เท่า (95% C.I. of OR = 1.23-6.27,

p=0.012) มีโอกาสเจ็บป่วยด้วยอาการระคายเคืองทาง
ผิวหนังมากกว่า 7 เท่า (95% C.I. of OR = 1.78-27.51,
p=0.002) และมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยอาการที่ไม่จำเพาะ
3.2 เท่า (95% C.I. of OR = 1.46-6.97, p=0.003) ผู้สูงอายุ
ทีม่ โี รคประจำตัวมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยอาการทีไ่ ม่จำเพาะ
มากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจำตัว 2.77 เท่า (95%
C.I. of OR = 1.20-6.38, p=0.015) ผู้สูงอายุที่พักอาศัย
อยูใ่ นศูนย์สงเคราะห์นานมากกว่า 10 ปี มีโอกาสเจ็บป่วย
ด้ ว ยระบบผิ ว หนั ง มากกว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ พั ก อยู่ ใ นศู น ย์ ฯ
น้อยกว่า 10 ปี 3.58 เท่า (95% C.I. of OR = 1.06-12.12,
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p=0.031) และมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยอาการที่ไม่จำเพาะ
มากกว่า 2.48 เท่า (95% C.I. of OR = 1.07-5.76, p=0.032)
รายละเอียดแสดงใน Table 4 สำหรับการปฏิบัติด้าน

สุขอนามัยส่วนบุคคล พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติกับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วง
1 เดือน (p>0.05) รายละเอียดแสดงใน Table 5

Table 4 Relationship between socio-demographic characteristics, and current illnesses
(respiratory symptom, skin problem and non-specific symptom)
Socio-demographic
				 characteristics

Respiratory
Skin problem
symptoms		
Regularly No
Regularly No
(35)
(87)
(12)
(110)
24
58
10
72
11
29
2
38
1.09 (0.47-2.53)
2.64(0.55-12.66)
0.839
0.21

				
Sex: Female
		 Male
		 OR (95%CI)
p-value from χ2 test
Age (years)
		 ≥80
21
59
3
77
		 60-79
14
28
9
33
		 OR (95%CI)
2.78(1.23-6.27)
7.0 (1.78-27.51)
		 p-value from χ2 test
0.012*
0.002*
Time resident (years)				
		 >10
22
8
6
24
		 ≤10
13
79
6
86
OR (95%CI)
1.64 (0.68-3.94)
3,58 (1.06-12.12)
p-value from χ2 test
0.266
0.031*
History of underlying diseases				
		 Yes
29
52
8
70
		 No
6
35
4
40
OR (95%CI)
1.94 (0.81-4.65)
1.14 (0.32-4.04)
		 p-value from χ2 test
0.131
0.836
* Statistical significance at α = 0.05

Non-specific
symptoms
Regularly No
(45)
(77)
34
48
11
29
1,87 (0.82-4.25)
1.33
23
57
22
20
3.19 (1.46-6.97)
0.003*
16
14
29
63
2.48 (1.07-5.76)
0.032*
35
43
10
34
1.42 (0.64-3.18)
0.386
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Table 5 Relationship between personal hygiene practice level and current illnesses
(respiratory symptoms, skin problem and non-specific symptoms)
Personal hygiene
				 practice level
				
Fair level
Good or High level
OR (95%CI)
p-value from χ2 test

อภิปรายผลการศึกษา

Respiratory
Skin problem
symptoms		
Regularly No
Regularly No
(35)
(87)
(12)
(110)
10
25
2
33
25
62
10
77
0.99 (0.42-2.36)
0.47 (0.97-2.25)
0.986
0.332

กลุม่ ตัวอย่างทีท่ ำการศึกษาในครัง้ นีเ้ ป็นผูส้ งู อายุ
ทีพ่ กั อาศัยภายในศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู
อายุแห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็นสวัสดิการจากรัฐ
มีระบบการดูสุขภาพผู้สูงอายุโดยมีการตรวจสุขภาพ
เป็นประจำทุกเดือนและมีเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพเป็นผู้
ดู แ ลให้ ค ำแนะนำสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ผู้สูงอายุ การศึกษาของเอกชาญวิทย์ บ่วงราบ9 ที่ศึกษา
ความต้องการการได้รับสวัสดิการของผู้สูงอายุในตำบล
เสาธง จังหวัดนนทบุรีซึ่งพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการ
ได้รบั สวัสดิการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมากทีส่ ดุ
อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ พบว่า ผู้สูงอายุมีการเจ็บป่วย
ในรอบ 1 เดือน ถึงร้อยละ 58 โดยมีการเจ็บป่วยบ่อยๆ
ทางระบบหายใจร้อยละ 37.2 ระบบผิวหนัง ร้อยละ 12.8
และอาการทีไ่ ม่จำเพาะ ร้อยละ 47.9 เป็นสัดส่วนทีค่ อ่ นข้าง
สูง อาการต่างๆ ดังกล่าวเป็นกลุม่ อาการทีน่ กั สาธารณสุข
ด้านอาชีวอนามัย/อาชีวเวชศาสตร์ เรียกว่า “กลุ่มอาการ
การเจ็บป่วยจากอาคาร (Sick Building Syndrome : SBS)”
ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั การพักอาศัยอยูใ่ นอาคารทีม่ สี ภาวะ
สิ่งแวดล้อมภายในไม่ถูกสุขลักษณะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor air quality)6-8,10-14 โดย
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบหลัก คือ ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก6-8
(ผลการศึกษาที่เกี่ยวกับคุณภาพอากาศภายในอาคารที่

Non-specific
symptoms
Regularly No
(45)
(77)
15
20
30
57
1.42 (0.64-3.18)
0.386

พักอาศัยของผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะได้รายงานต่อไป) สำหรับ
การปฏิบตั ดิ า้ นสุขอนามัยส่วนบุคคลของผูส้ งู อายุ การศึกษา
นี้พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการปฏิบัติสุขอนามัยส่วน
บุคคลดี มีบางประเด็นเท่านัน้ ทีย่ งั คงต้องการการปรับแก้
เช่น ร้อยละ 54.9 ที่มีการออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์
ละ 3 ครั้ง และร้อยละ 57.4 ที่มีการนอนหลับพักผ่อน
เพียงพอ (มากกว่า 6 ชัว่ โมงต่อวัน) เป็นต้น ซึง่ เป็นปัญหา
ที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของ
การเกิดการเจ็บป่วยทีพ่ บได้บอ่ ยดังกล่าว รวมทัง้ การเกิด
โรคของระบบหัวใจและหลอดเลือดตามมาในระยะยาว5,6
การวิเคราะห์ปจั จัยลักษณะทางสังคมประชากร
กับการเกิดอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในช่วง 1 เดือน
พบว่า อายุ โรคประจำตัว และระยะเวลาที่พักอยู่ในศูนย์
สงเคราะห์ฯ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p<0.05) กับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วง 1 เดือน
ซึง่ เป็นไปตามทฤษฎี เนือ่ งจากผูส้ งู อายุมกี ารเปลีย่ นแปลง
ทางด้านสรีระภาพ พบว่า ร่างกายมีการเสื่อมหน้าที่ของ
อวัยวะต่างๆ ทุกระบบ ทัง้ ระบบประสาทต่อมไร้ทอ่ ต่างๆ
และภู มิคุ้ม กั น โรค ทำให้ ผู้สูง อายุ มีค วามเสี่ย งต่ อ การ
ติดเชือ้ และโรคเรือ้ รังบางโรค เช่น โรคเบาหวาน เป็นต้น15,16
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายลดลงและ
อาจเกิดโรครวมทั้งการเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่องในระยะสุดท้ายของช่วงอายุมนุษย์ ดังนั้น
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จึงเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยทั้งทางร่างกาย และจิตใจ
เช่ น เมื่ อ บุ ค คลมี อ ายุ เ พิ่ ม มากขึ้ น ความสามารถทาง
ร่างกายจะลดลง รวมทั้งสอดคล้องกับทฤษฏีกลุ่มอาการ
เจ็บป่วยจากอาคาร ซึง่ เป็นกลุม่ อาการเหมือนกับการศึกษา
ครั้งนี้ เช่นเดียวกับผลการศึกษาในอดีตที่ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอากาศภายในอาคารกับกลุ่ม
อาการเจ็บป่วยทีเ่ กิดจากการทำงานภายในอาคารทีพ่ บว่า
เมื่ออายุสูงขึ้นมีโอกาสเกิดอาการในกลุ่มอาการเจ็บป่วย
จากอาคารมากยิ่งขึ้น และเพศหญิงมีโอกาสเกิดมากกว่า
เพศชาย17-20 นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวซึ่งเป็น
โรคเรือ้ รังมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยอาการทีไ่ ม่จำเพาะ มากกว่า
ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจำตัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ,
p=0.015 อาจเนื่องจากบุคคลที่มีโรคเหล่านี้มีกระบวน
ทางสรีระวิทยาทีไ่ วต่อการเกิดโรค (susceptibility) มากกว่า
คนปรกติ 20 ซึ่ ง การศึ ก ษานี้ พ บว่ า โรคประจำตั ว ของ
ผู้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กลุ่ ม โรคทางระบบหั ว ใจและ
หลอดเลือด ทั้งนี้อาการเบื้องต้นของกลุ่มโรคดังกล่าว
จะไม่เฉพาะเจาะจง เช่น ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ปวดเมือ่ ย
ต้นคอ เหนื่อยล้า เป็นต้น5
เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านจำนวนระยะเวลาที่อยู่
อาศัยภายในศูนย์ฯ แห่งนี้ พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิตกิ บั กลุม่ อาการระคายเคืองทางผิวหนัง
และกลุ่มอาการที่ไม่จำเพาะ, p < 0.05 มีรายงานการวิจัย
ที่แสดงให้เห็นว่า ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่มีคุณภาพอากาศภายในอาคารไม่ดีนานเท่าไรยิ่งพบว่า
เกิดกลุ่มอาการมากขึ้น สภาพสิ่งแวดล้อมในที่อยู่อาศัย
ทีเ่ ป็นสิง่ คุกคาม เช่น ฝุน่ ตามพืน้ ผิว การปนเปือ้ นของเชือ้
จุลชีพในบริเวณที่ปูพรมมีน้ำรั่วหรือซึมหรือมีความชื้น
และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น
เป็นต้น เมื่อมีการสัมผัสต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานย่อม
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด กลุ่ ม อาการเจ็ บ ป่ ว ยหรื อ ความผิ ด ปกติ
ดังกล่าวได้6,8,13,18 ในส่วนของระดับการปฏิบัติด้านสุข
อนามัยส่วนบุคคลของผูส้ งู อายุ พบว่า ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่
ร้อยละ 71.3 อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งภายในศูนย์มีเจ้าหน้าที่
หรือพี่เลี้ยงที่คอยช่วยดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด มีกฎ

วารสารสาธารณสุขศาสตร์

ระเบียบข้อตกลงทีใ่ ช้ในการอยูร่ ว่ มกัน จึงทำให้การปฏิบตั ิ
ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุอยู่ในเกณฑ์ดี
อย่างไรก็ตามไม่พบว่ามีความสัมพันธ์ทางสถิติกับกลุ่ม
อาการเจ็บป่วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ยุวดี
รัตนคช (พ.ศ. 2549)21 และอาจเนื่องจากสัดส่วนของ
ผู้สูงอายุที่มีสุขอนามัยส่วนบุคคลไม่ค่อยดีมีจำนวนน้อย
ทำให้ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
ข้อจำกัดของการศึกษานีค้ อื จากการถามประวัติ
อาการย้อนหลังอาจเกิดปัญหาเรื่องอคติจากการทบทวน
ความจำ (Recall bias) อย่างไรก็ดีผลการศึกษาในครั้งนี้
ถามประวัตอิ าการย้อนหลังเพียง 1 เดือน แม้จะไม่สามารถ
ระบุ ส าเหตุ ไ ด้ แ น่ น อนแต่ พ บว่ า มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งจาก
หลายปัจจัยดังที่กล่าวมา และถึงแม้ปัญหาดังกล่าวจะไม่
ส่งผลกระทบที่รุนแรงหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต แต่ส่ง
ผลถึงคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงมีความ
จำเป็นที่เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ
ควรตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลผูส้ งู อายุเพือ่
เอื้อประโยชน์และช่วยกันสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้
แก่ผู้สูงอายุต่อไป
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คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีแ่ ละผูส้ งู อายุใน
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ABSTRACT
Aging population is growing more rapidly in Asia including Thailand. Planning for social welfare
development is important to increase the quality of life of elderly. The study of health status and personal hygiene
practices among elderly in a Social Welfare Development Center for Older Persons, Bangkok, may be valuable.
The study included 162 voluntary elderly. They were interviewed using questionnaire, which consisted of
socio-demographic characteristics, personal hygiene practices, and current illnesses during one month. Data were
analyzed by using descriptive statistics, odds ratio, and chi-square test at α = 0.05. The result revealed that females
were 70.4%, aged 70-79 years were 50% and finished primary education and lower were 70.9%. Approximately
70.4% had history of underlying diseases, and 58% had current illnesses during one month. Among elderly with
current illnesses, 37.2% had regular respiratory symptoms, 12.8% had skin problems, and 47.9% had non-specific
symptoms. Personal hygiene practice score among studied elderly showed good level with a mean score of 22.2 ±
2.6 from 26 scores. The relationship between socio-demographic characteristics, personal hygiene practices, and
current illnesses was analyzed and showed that age, underlying disease, and time resident were significantly
associated with the presence of current illnesses, p < 0.05 (95% C.I. of OR >1.00). The responsible officers should
aware to promote the social welfare for good quality of life among this group.
Key words: Elderly, Health status, Personal hygiene practice, Social welfare development
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