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บทที่ 9
ภาวะพึ่งพาในประชากรสูงอายุ
นพ.สุทธิชัย จิตะพันธ์ กุล
ในการพิจารณาสถานะทางสุขภาพนอกจากจําเป็ นจะต้ องให้ ความสนใจภาวะทุพพลภาพซึง่ เป็ น
ผลลัพธ์โดยตรงต่อผู้สงู อายุแล้ วยังต้ องพิจารณาถึงสภาวะพึง่ พาอีกด้ วย
ผู้ให้ บริการทางการแพทย์และการ
สาธารณสุขที่มีประสบการณ์จะเข้ าใจดีถงึ ความซับซ้ อนและเกี่ยวเนื่องระหว่างสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ การ
ที่จะให้ ได้ มาซึง่ สุขภาพที่ดีจําเป็ นจะต้ องคํานึงถึงปั จจัยอื่นๆด้ วยดังเช่นกรอบความคิดของการสาธารณสุขมูล
ฐาน
เมื่อเปรี ยบเทียบกับประชากรอายุน้อยจะพบความจริงว่าความสําคัญของโรคในประชากรสูงอายุจะลด
น้ อยลงในขณะที่ภาวะทุพพลภาพและภาวะพึง่ พากลับมีบทบาทมากขึ ้น
ทังต่
้ อกระบวนการดูแลรักษาและ
กระบวนการจัดการทางด้ านสังคมซึง่ มักจะต้ องมีควบคูก่ นั ไป ด้ วยเหตุผลดังกล่าวในการสํารวจครัง้ นี ้จึงให้ ความ
สนใจที่จะประเมินภาวะพึง่ พาของประชากรสูงอายุอย่างเป็ นระบบนอกเหนือไปจากการศึกษาภาวะทุพพลภาพ
ผลที่ได้ จากการประเมินภาวะพึง่ พานอกจากจะขึ ้นกับภาวะทุพพลภาพที่เป็ นปั จจัยหลักแล้ วยังขึ ้นกับ
ปั จจัยอื่นๆได้ แก่ ภาวะจิตใจและปั ญหาทางจิต วัฒนธรรมประเพณี สายสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดแู ล
กับผู้สงู อายุ ตลอดจนการคาดหวังของผู้สงู อายุและของผู้ดแู ล ดังนันถึ
้ งแม้ ภาวะพึง่ พาจะมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิด
กับภาวะทุพพลภาพแต่ก็ไม่ใช่สงิ่ เดียวกัน วัฒนธรรมทางตะวันออกรวมทังวั
้ ฒนธรรมไทยมักจะยกย่องและให้ การ
ดูแลจัดการกิจกรรมต่างๆภายในครัวเรื อนแก่บพุ พการี หรื อต่อสามีทําให้ มีผ้ สู งู อายุจํานวนมากที่มีลกั ษณะพึง่ พา
จากวัฒนธรรมมากกว่าจากภาวะทุพพลภาพ การแปลผลภาวะพึง่ พา จึงจะต้ องมีความระมัดระวัง ความเข้ าใจ
ในวัฒนธรรมความเป็ นอยูจ่ ะช่วยให้ การแปลผลสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น นอกจากนันพึ
้ งพิจารณาภาวะพึง่ พาในลักษณะ
ของภาพรวมและแนวโน้ มของประชากร

เครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมิน
การประเมินภาวะพึง่ พาในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ เลือกใช้ ดชั นีบาร์ เธลเอดีแอล(1,2) และดัชนีจฬุ าเอดีแอล(3)
เป็ นเครื่ องมือในการประเมินสําหรับกิจวัตรประจําวันพื ้นฐาน (กิจวัตรประจําวันพื ้นฐานเป็ นกิจกรรมที่ต้องทําอยู่
เป็ นประจําวันในอันที่จะดูแลตนเองและเพื่อการดํารงชีวิตภายในบ้ านอย่างเป็ นอิสระในระดับที่ยอมรับได้ ) และ
กิจวัตรประจําวันต่อเนื่อง
(กิจวัตรประจําวันต่อเนื่องเป็ นกิจกรรมที่ต้องปฏิบตั ิได้ เพื่อการดํารงชีวิตในชุมชน)
ตามลําดับ เนื่องจากดัชนีบาร์ เธลเอดีแอลได้ รับการประเมินคุณค่าในการใช้ ในประชากรสูงอายุไทยมาก่อนและ
พบว่าใช้ ได้ (4)
ในขณะที่ดชั นีจฬุ าเอดีแอลได้ รับการพัฒนาขึ ้นมาสําหรับประชากรสูงอายุไทยโดยเฉพาะ(3)
เนื่องจากกิจวัตรประจําวันต่อเนื่องค่อนข้ างจะมีความหลากหลายและแตกต่างกันระหว่างประเทศและเชื ้อชาติ
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ทําให้ การนําเครื่ องมือที่พฒ
ั นาสําหรับประชากรในส่วนอื่นของโลกมาใช้ จะทําให้ ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการประเมินภาพรวมของภาวะพึง่ พา
ดัชนีบาร์ เธลเอดีแอลประกอบไปด้ วยการสัมภาษณ์กิจวัตรรวมสิบชนิด ได้ แก่ การรับประทานอาหาร
การทําความสะอาดใบหน้ า การเคลื่อนย้ ายจากนอนมานัง่ การเข้ าใช้ ห้องสุขา การเดินหรื อเคลื่อนที่ภายในห้ อง
หรื อบ้ าน การขึ ้นลงบันได การสวมใส่เสื ้อผ้ า การอาบนํ ้า การกลันปั
้ สสาวะ และการกลันอุ
้ จจาระ โดยมีคะแนน
ตํ่าสุดศูนย์คะแนนและสูงสุดยี่สบิ คะแนน ถึงแม้ จะมีข้อโต้ แย้ งของการจําแนกว่าการกลันปั
้ สสาวะและการกลัน้
อุจจาระควรจะอยูใ่ นภาวะบกพร่องมากกว่าภาวะทุพพลภาพแต่เครื่ องมือในการประเมินกิจวัตรประจําวัน
พื ้นฐานที่สําคัญเช่นดัชนี Katz ADL Index ก็รวมเอาการกลันปั
้ สสาวะและอุจจาระไว้ ด้วย(5) การพิจารณา
ภาวะพึง่ พาจากการใช้ ดชั นีบาร์ เธลเอดีแอล
นอกจากจะพิจารณาเป็ นรายกิจกรรมแล้ วยังอาจพิจารณาด้ วย
คะแนนรวมเพื่อใช้ ในการเปรี ยบเทียบระดับความรุนแรงของการพึง่ พาระหว่างกลุม่ ประชากร นอกจากนันคะแนน
้
รวมที่ตํ่ากว่า 12 ยังบ่งถึงความต้ องการการพึง่ พาในระดับสูงและจะต้ องมีผ้ ดู แู ลอยูด่ แู ลในส่วนใหญ่ของเวลาแต่
ละวัน(2)
ดัชนีจฬุ าเอดีแอลเป็ นเครื่ องมือในการประเมินกิจวัตรประจําวันต่อเนื่องรวมห้ าชนิด ได้ แก่ การเดินหรื อ
เคลื่อนที่ภายนอกบ้ าน การประกอบอาหาร การทํางานบ้ าน (ถูบ้าน หรื อ ซักผ้ า หรื อ รี ดผ้ า) การทอนเงิน และ
การใช้ ขนส่งสาธารณะ คะแนนตํ่าสุดท่ากับศูนย์และคะแนนสูงสุดเท่ากับเก้ า การพิจารณาภาวะพึง่ พาจะ
พิจารณาทังเป็
้ นรายกิจกรรมและการใช้ คะแนนรวมเช่นเดียวกับดัชนีบาร์ เธลเอดีแอล

วิธีการใช้ เครื่ องมือในการสํารวจภาวะพึ่งพา
ดัชนีทงสองมี
ั้
จดุ ประสงค์เพื่อประเมินความเป็ นอิสระในการทํากิจวัตรที่จําเป็ นสําหรับการดูแลตนเอง
ขันพื
้ ้นฐานและกิจวัตรที่จําเป็ นต่อการดํารงชีวิตในชุมชนในขณะช่วงเวลาที่ทําการสํารวจ
เนื่องจากต้ องการ
ประเมินลักษณะของการพึง่ พามากกว่าการประเมินความสามารถและเพื่อตัดปั ญหาของความเข้ าใจผิดของ
ผู้สงู อายุและผู้ดแู ลถึงความสามารถในการทํากิจกรรมว่าทําได้ ทงที
ั ้ ่ไม่ได้ ทําอยูใ่ นช่วงเวลานันและอาจทํ
้
าไม่ได้ จึง
ใช้ หลักในการเก็บข้ อมูลคือการสัมภาษณ์วา่ ผู้สงู อายุได้ ทํากิจวัตรนันในระยะ
้
1-2 สัปดาห์ที่ผา่ นมาหรื อไม่ ซึง่ ก็
คือการประเมินกิจวัตรที่ผ้ สู งู อายุทําอยูจ่ ริง (do do) และจะต้ องไม่ใช่การประเมินว่าผู้สงู อายุสามารถทําได้
หรื อไม่ (can do) หรื อ คิดว่าตนเองทําได้ หรื อไม่ (I think I can do)(2,6) ผู้เก็บข้ อมูลจึงต้ องทราบ
รายละเอียดของดัชนีทงสองและได้
ั้
รับการฝึ กสอนถึงหลักและกลวิธีในการเก็บข้ อมูลเป็ นอย่างดีก่อนการสํารวจ

ผลการศึกษาภาวะพึ่งพา
ภาพรวมของภาวะพึ่งพา
จากผลการศึกษาพบว่าร้ อยละ 60.9 และ 25.6 ของประชากรสูงอายุได้ คะแนนสูงสุดของดัชนีบาร์ เธล
เอดีแอล (คะแนนเต็ม 20) และจุฬาเอดีแอล (คะแนนเต็ม 9) ตามลําดับ โดยมีคา่ เฉลี่ย (ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน) เท่ากับ 18.9 (2.4) และ 6.4 (2.3) ตามลําดับ มีผ้ สู งู อายุร้อยละ 2.1 (ร้ อยละ 1.7 และ 2.4 ใน
ผู้สงู อายุชายและหญิงตามลําดับ) ที่ได้ คะแนนดัชนีบาร์ เธลเอดีแอลตํ่ากว่า 12 ซึง่ หมายความว่า ประชากรกลุม่
นี ้ มีระดับภาวะพึง่ พาสูง และต้ องการการดูแลค่อนข้ างใกล้ ชิด และเป็ นกลุม่ ที่ต้องการทรัพยากรจากระบบบริการ
สูง ในขณะที่มีโอกาสที่จะได้ รับการบริการอย่างไม่พอเพียง
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การพิจารณาความชุกของภาวะพึง่ พาในกิจวัตรประจําวันต่างๆ จะให้ ภาพที่ชดั เจนของการพึง่ พาใน
ประชากรสูงอายุ (ตารางที่ 9.2) การพึง่ พาในกิจวัตรที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลสุขลักษณะส่วนตัว อันจําเป็ นสําหรับ
การดํารงชีวิตภายในบ้ านมีความชุกตํ่ากว่าร้ อยละ 5 ในขณะที่การพึง่ พาในกิจวัตรประจําวันต่อเนื่องที่จําเป็ น
สําหรับการดํารงชีพในชุมชนโดยลําพังมีกว่าร้ อยละ 20 ประการสําคัญพบว่าผู้สงู อายุราวร้ อยละ 45 ไม่สามารถ
เดินทางโดยลําพังอันแสดงถึงโอกาสในการเกิดปั ญหาของการเข้ าถึงสถานบริการต่างๆ สําหรับปั ญหาการกลัน้
ปั สสาวะและอุจจาระมีอยูส่ งู และสอดคล้ องรายงานการศึกษาก่อนหน้ า(7) การให้ ความสําคัญกับปั ญหานี ้ทังใน
้
(7)
ระดับการบริ การปฐมภูมิและการสาธารณสุขมูลฐานพึงที่จะได้ รับการพิจารณา
ตารางที่ 9.1 อัตราความชุกของภาวะพึง่ พาในกิจวัตรต่างๆ

การรับประทานอาหาร
การทําความสะอาดใบหน้ า
การสวมใส่เสื ้อผ้ า
การอาบนํ ้า
การเข้ าใช้ ห้องสุขา
การเคลื่อนย้ ายจากนอนไปนัง่
การเดินภายในห้ อง/บ้ าน
การเดินภายนอกบริ เวณบ้ าน
การทอนเงิน
การขึ ้นบันได
การทํางานบ้ าน
การทําครัว/ประกอบอาหาร
การใช้ การขนส่งสาธารณะ
การกลันอุ
้ จจาระ
การกลันปั
้ สสาวะ

ความชุก (ร้ อยละ)

95% confident interval

2.4
2.5
3.4
3.7
4.4
4.5
8.0
11.5
18.0
22.7
37.9
45.8
45.6
5.0
14.0

1.9 - 2.9
2.0 - 3.0
2.8 - 4.0
3.1 - 4.3
3.8 - 5.0
3.8 - 5.0
7.2 - 8.8
10.5 - 12.5
16.8 - 19.2
21.4 - 24.0
36.4 - 39.4
44.3 - 47.3
44.1 - 47.1
4.3 - 5.7
12.9 - 15.1

ภาวะพึ่งพาในประชากรกลุ่มต่ างๆ
ผู้สงู อายุที่ยิ่งมีอายุมากขึ ้นเท่าไรความชุกของภาวะพึง่ พายิ่งเพิ่มมากขึ ้นเท่านัน้
(ตารางที่
9.2)
ลักษณะเช่นนี ้ทําให้ จําเป็ นจะต้ องพิจารณาว่าการที่มีอายุยืนยาวขึ ้นจะเป็ นสิง่ ที่น่ายินดีหรื อไม่?
ดังนันดู
้
เหมือนว่าการติดตามสถานะทางสุขภาพของประเทศโดยอาศัยอัตราเสียชีวิตหรื ออายุคาดหวัง
(life
expectancy) เป็ นดัชนีชี ้วัดจะไม่เพียงพอและยังอาจให้ ภาพที่บิดเบือนไปได้ การนําดัชนีอื่นๆมาใช้ ประกอบใน
การแสดงสถานะสุขภาพของประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรสูงอายุจงึ มีความจําเป็ น ดัชนีที่ดีคือภาวะ
ทุพพลภาพ ภาวะพึง่ พา และอายุคาดหวังทางสุขภาพ (health expectancy)(8)
ลักษณะของภาวะพึง่ พา ของประชากรสูงอายุที่อาศัยในพื ้นที่ตา่ งๆมีลกั ษณะเฉพาะกลุม่ (ตารางที่
9.3) โดยจําแนกออกได้ เป็ น 3 กลุม่ คือ กลุม่ ที่มีภาวะพึง่ พาส่วนใหญ่คอ่ นข้ างตํ่าแต่มีภาวะพึง่ พาของการใช้ การ
ขนส่งสาธารณะค่อนข้ างสูงอันอาจเป็ นผลมาจากลักษณะของชุมชน กลุม่ นี ้ ประกอบด้ วยภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุม่ ที่สองได้ แก่ กรุงเทพฯมหานคร จะมีลกั ษณะตรงข้ ามกับกลุม่ แรกชัดเจนทําให้ เป็ นกลุม่
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ที่จะต้ องให้ ความสนใจในด้ านการบริการแบบเบ็ดเสร็จทังทางการบริ
้
การด้ านสุขภาพและด้ านสังคม สําหรับกลุม่
ที่ประกอบด้ วยภาคกลางและภาคใต้ จะมีลกั ษณะของภาวะพึง่ พาอยูร่ ะหว่างกลางทังสองกลุ
้
ม่ ข้ างต้ น สําหรับ
ความชุกของการกลันปั
้ สสาวะไม่ได้ ของผู้สงู อายุในภาคเหนือและใต้ ที่มีคอ่ นข้ างตํ่ากว่าที่พบในภาคอื่นอาจเกิด
จากการรับรู้ของผู้สงู อายุในการสัมภาษณ์ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามความแตกต่างที่พบควรที่จะมีการติดตาม
เพื่อการยืนยันและค้ นหาปั จจัยของความแตกต่างดังกล่าวต่อไป
ตารางที่ 9.2 อัตราพึง่ พาในกิจวัตรประจําวันตามกลุม่ อายุ
การรับประทานอาหาร
การทําความสะอาดใบหน้ า
การสวมใส่เสื ้อผ้ า
การอาบนํ ้า
การเข้ าใช้ ห้องสุขา
การเคลื่อนย้ ายจากนอนไปนัง่
การเดินภายในห้ อง/บ้ าน
การเดินภายนอกบริ เวณบ้ าน
การทอนเงิน
การขึ ้นบันได
การทํางานบ้ าน
การทําครัว/ประกอบอาหาร
การใช้ การขนส่งสาธารณะ
การกลั ้นอุจจาระ
การกลั ้นปั สสาวะ

60 - 69 ปี
1.3
0.9
1.6
1.7
2.8
2.1
5.5
6.2
11.2
19.7
33.7
37.9
37.9
3.6
10.6

70 - 79 ปี
2.6
3.1
3.8
4.3
4.6
4.5
9.0
12.7
20.9
22.5
38.8
49.6
49.9
5.4
16.4

80 + ปี
7.4
8.5
11.0
12.1
12.1
16.1
17.4
34.6
43.9
37.6
56.5
74.5
72.2
10.4
24.6

ตารางที่ 9.3 อัตราพึง่ พาในกิจวัตรประจําวันตามพื ้นที่อยูอ่ าศัย

การรับประทานอาหาร
การทําความสะอาดใบหน้ า
การสวมใส่เสื ้อผ้ า
การอาบนํ ้า
การเข้ าใช้ ห้องสุขา
การเคลื่อนย้ ายจากนอนไปนัง่
การเดินภายในห้ อง/บ้ าน
การเดินภายนอกบริ เวณบ้ าน
การทอนเงิน
การขึ ้นบันได
การทํางานบ้ าน
การทําครัว/ประกอบอาหาร
การใช้ การขนส่งสาธารณะ
การกลั ้นอุจจาระ
การกลั ้นปั สสาวะ

ก.ท.ม.

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

4.4
4.4
5.4
6.0
7.4
6.1
13.7
19.8
16.5
24.8
42.6
50.7
33.9
3.5
14.8

2.8
2.6
4.4
4.4
4.4
7.0
3.9
11.6
19.8
20.2
34.2
49.0
41.8
8.3
25.7

1.4
1.6
2.5
3.2
3.2
2.9
8.1
7.9
17.4
14.3
31.7
39.7
56.3
2.6
6.5

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อ
1.8
1.6
2.1
2.5
3.8
3.2
6.1
9.3
19.2
17.5
38.3
44.2
54.4
5.5
16.5

ภาคใต้

2.3
2.8
3.1
3.0
3.8
4.1
8.6
10.7
17.0
36.4
43.0
47.1
38.7
5.0
8.9
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ผลการวิเคราะห์ ที่ให้ ภาพชัดเจนอีกอันหนึง่ คือ ประชากรสูงอายุในพื ้นที่เขตเทศบาล (เขตเมือง) มี
อัตราของภาวะพึง่ พาสูงกว่าประชากรสูงอายุที่อาศัยในพื ้นที่นอกเขตเทศบาล (เขตชนบท) (ตารางที่ 9.4)
ดังนันในการจั
้
ดสรรทรัพยากรของการบริการผู้สงู อายุในระดับปฐมภูมิและการสาธารณสุขมูลฐานจําเป็ นจะต้ อง
ให้ ความสําคัญของการบริการในเขตเมืองเช่นเดียวกับในชนบท
ผลการศึกษานี ้ทําให้ เห็นว่าถึงแม้ ประชากร
สูงอายุในชนบทจะมีจํานวนและสัดส่วนสูง แต่ปัญหาทางภาวะพึง่ พาของประชากรสูงอายุในเขตเมืองโดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานครฯมีอยูส่ งู การกําหนดนโยบาย และแผนงาน จะต้ องพิจารณาปั จจัยเหล่านี ้ด้ วย
ตารางที่ 9.4 อัตราพึง่ พาในกิจวัตรประจําวันตามพื ้นที่การปกครอง
การรับประทานอาหาร
การทําความสะอาดใบหน้ า
การสวมใส่เสื ้อผ้ า
การอาบนํ ้า
การเข้ าใช้ ห้องสุขา
การเคลื่อนย้ ายจากนอนไปนัง่
การเดินภายในห้ อง/บ้ าน
การเดินภายนอกบริ เวณบ้ าน
การทอนเงิน
การขึ ้นบันได
การทํางานบ้ าน
การทําครัว/ประกอบอาหาร
การใช้ การขนส่งสาธารณะ
การกลั ้นอุจจาระ
การกลั ้นปั สสาวะ

ในเขตเทศบาล
3.0
3.0
4.1
4.4
5.2
4.8
9.7
13.7
15.5
24.9
40.5
44.9
38.5
4.1
13.8

นอกเขตเทศบาล
1.9
2.0
2.8
3.1
3.7
4.3
6.4
9.5
20.2
20.7
35.6
46.6
52.0
5.7
14.3

ตารางที่ 9.5 อัตราพึง่ พาในกิจวัตรประจําวันตามเพศ
การรับประทานอาหาร
การทําความสะอาดใบหน้ า
การสวมใส่เสื ้อผ้ า
การอาบนํ ้า
การเข้ าใช้ ห้องสุขา
การเคลื่อนย้ ายจากนอนไปนัง่
การเดินภายในห้ อง/บ้ าน
การเดินภายนอกบริ เวณบ้ าน
การทอนเงิน
การขึ ้นบันได
การทํางานบ้ าน
การทําครัว/ประกอบอาหาร
การใช้ การขนส่งสาธารณะ
การกลั ้นอุจจาระ
การกลั ้นปั สสาวะ

ชาย
2.0
2.1
2.8
3.1
3.4
3.1
6.8
7.9
17.5
18.3
49.2
60.9
40.0
4.2
8.6

หญิง
2.8
2.8
3.8
4.1
5.2
5.6
8.8
14.2
18.4
25.9
29.5
34.5
49.8
5.5
18.1
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นอกจาก กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลบ้ านและการประกอบอาหารแล้ วผู้สงู อายุหญิงมีอตั ราพึง่ พาสูง
กว่าผู้สงู อายุชายชัดเจน (ตารางที่ 9.5) ผลการศึกษานี ้สอดคล้ องกับผลการศึกษาภาวะทุพพลภาพ (บทที่ 8)
ผู้สงู อายุหญิงจึงเป็ นประชากรเป้าหมายหลัก ของการให้ บริการแบบเบ็ดเสร็จ และจะเป็ นกลุม่ ที่ได้ รับประโยชน์
จากการสาธารณสุขมูลฐานชัดเจน
คะแนนของดัชนีบาร์ เธลเอดีแอลและจุฬาเอดีแอลสามารถใช้ ในการเปรี ยบเทียบภาวะพึง่ พาใน
ประชากรกลุม่ ต่างๆอันจะทําให้ เห็นภาพรวมของภาวะพึง่ พาได้ ดีขึ ้น
จากผลการวิเคราะห์พบความแตกต่าง
ชัดเจนในกลุม่ อายุ เพศ พื ้นที่อยูอ่ าศัย เขตการปกครอง ความสามารถในการอ่านหนังสือและการเขียนหนังสือ
และกลุม่ ทางเศรษฐานะ (ตารางที่ 9.6)
ตารางที่ 9.6 ค่าเฉลี่ย (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของคะแนน ดัชนีบาร์ เธลเอดีแอลและดัชนีจฬุ าเอดีแอลใน
กลุม่ ประชากรต่างๆ
กลุม่ อายุ

กลุม่ ประชากร
60 - 69
70 - 79
80 +

ดัชนีบาร์ เธลเอดีแอล
19.2 (1.6)*
18.8 (2.5)
17.6 (4.1)

ดัชนีจฬุ าเอดีแอล
7.0 (2.0)*
6.2 (2.3)
4.3 (2.8)

เพศ

ชาย
หญิง

19.1 (2.1)*
18.7 (2.5)

6.2 (2.2)*
6.6 (2.4)

พื ้นที่อยู่อาศัย

ก.ท.ม.
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

18.5 (2.9)**
18.7 (2.6)
19.3 (2.0)
19.1 (2.0)
18.7 (2.4)

6.4 (2.6)***
6.5 (2.4)
6.5 (2.2)
6.3 (2.2)
6.5 (2.3)

พื ้นทีเขตการปกครอง

ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล

18.7 (2.6)*
19.0 (2.2)

6.6 (2.4)*
6.3 (2.2)

การอ่านหนังสือ

อ่านได้ คล่อง
อ่านได้ ไม่คล่อง
อ่านไม่ได้

19.2 (1.8)*
18.7 (2.4)
18.4 (3.1)

6.8 (2.0)*
6.4 (2.3)
5.8 (2.6)

การเขียนหนังสือ

เขียนได้ คล่อง
เขียนได้ ไม่คล่อง
เขียนไม่ได้

19.2 (1.8)*
18.9 (2.0)
18.4 (3.2)

6.9 (2.0)*
6.5 (2.2)
5.8 (2.6)

เศรษฐานะ

ขัดสนมาก
ขัดสนบ้ าง
ไม่ขดั สนยกเว้ นบางครัง้
ไม่ขดั สน

18.6 (2.7)****
18.8 (2.1)
19.0 (2.0)
18.8 (2.6)

6.3 (2.4)
6.5 (2.2)
6.3 (2.3)
6.5 (2.3)

มีความแตกต่าง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ระหว่างทุกกลุม่ ย่อย (p < 0.005)
มีความแตกต่าง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระหว่างกลุม่ กรุงเทพฯกับกลุม่ อื่นๆยกเว้ นภาคใต้ กลุม่ ภาคเหนือกับทุกกลุม่ ยกเว้ นกลุม่ ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ และกลุม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับทุกกลุม่ ยกเว้ นกลุม่ ภาคเหนือ (p < 0.05)
*** มีความแตกต่าง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระหว่างกลุม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับกลุม่ ภาคใต้ (p < 0.05)

*
**
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**** มีความแตกต่าง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ระหว่างกลุม่ ขัดสนมากกับกลุม่ ไม่ขดั สนยกเว้ นบางครัง้ และกลุม่ ไม่ขดั สนยกเว้ นบางครัง้ กับกลุม่ ไม่
ขัดสน (p < 0.05)

การวิเคราะห์โดยใช้ คะแนนรวมของดัชนีบาร์ เธลและดัชนีจฬุ าเอดีแอลซึง่ ให้ ภาพของลักษณะภาวะ
พึง่ พาในประชากรกลุม่ ต่างๆสอดคล้ องกับการพิจารณาความชุกของภาวะพึง่ พาตามกิจวัตรประจําวันข้ างต้ น
การศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative study) ทังในส่
้ วนของภาวะพึง่ พาของผู้สงู อายุและข้ อมูลด้ านต่างๆของ
ผู้ดแู ลโดยเฉพาะภาระและผลกระทบจากการดูแลผู้สงู อายุจะเป็ นประโยชน์และสมควรให้ การส่งเสริม

ระดับภาวะพึ่งพาต่ อการดูแลสุขลักษณะ
การพิจารณาความชุกของประชากรที่มีระดับการพึง่ พาต่อการดูแลสุขลักษณะของตนเองมี
ความสําคัญในการกําหนดนโยบาย ปริมาณทรัพยากร และระบบบริการ เพื่อให้ ได้ ภาพหรื อข้ อมูลที่สําคัญนี ้จึง
ทําการวิเคราะห์หาจํานวนและความชุกของประชากรสูงอายุที่พงึ่ พาบุคคลอื่นในการดูแลสุขลักษณะของตนเอง
(คําว่าอิสระหมายความว่าปฏิบตั ิได้ เองโดยไม่ต้องการแม้ แต่การเฝ้าระวังฯ)
โดยกําหนดว่ากิจกรรมการดูแล
สุขลักษณะประกอบไปด้ วย 5 กิจกรรมดังนี ้ การรับประทานอาหาร การทําความสะอาดใบหน้ า การเข้ าใช้ ห้อง
สุขา การสวมใส่เสื ้อผ้ า และการอาบนํ ้า ดังนัน้ ผู้ที่ไม่เป็ นอิสระในการประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ ในห้ า
ชนิดดังกล่าวจัดเป็ นผู้ที่มีภาวะพึง่ พาต่อการดูแลสุขลักษณะส่วนตน
ผลการศึกษาพบว่ามีผ้ สู งู อายุจํานวน 280 คนที่ไม่เป็ นอิสระในการดูแลสุขลักษณะตนเองหรื อเท่ากับ
ร้ อยละ 6.9 ของประชากรทังหมด
้
(95% confidence interval = 6.1 - 7.7%) และภายหลังการปรับ
นํ ้าหนักด้ วยพื ้นที่อยูอ่ าศัยและเขตการปกครองได้ อตั ราความชุกเท่ากับร้ อยละ 6.7 (95% confidence
interval = 5.92-7.46) เมื่อพิจารณาในประชากรกลุม่ ต่างๆจะพบว่าภาวะพึง่ พาเป็ นปั ญหาในผู้สงู อายุที่มี
อายุมาก เพศหญิง และผู้ที่อยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครฯ และการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (ตารางที่ 9.7) โดยมี
ปั จจัยอิสระจากการวิเคราะห์ด้วย Logistric regression analysis คือ อายุ การเขียนหนังสือ และ พื ้นที่อยู่
อาศัย (ตารางที่ 9.8)

สรุ ป
ราวร้ อยละ 2.1 ของประชากรสูงอายุไทยมีภาวะพึง่ พาในระดับสูงที่ต้องการการดูแลช่วยเหลือใกล้ ชิด
และร้ อยละ 6.9 ของประชากรสูงอายุต้องการในการดูแลสุขลักษณะส่วนตน จากการศึกษายังพบว่าผู้สงู อายุที่มี
อายุมาก ผู้สงู อายุในเขตกรุงเทพมหานครและเทศบาล (เขตเมือง) และผู้สงู อายุหญิงมีอตั ราภาวะพึง่ พาสูงและ
เป็ นกลุม่ ประชากรที่จะได้ รับประโยชน์จากการบริการแบบเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการระดับปฐมภูมิ
ในชุมชน การสาธารณสุขมูลฐานจะเป็ นประโยชน์แก่ผ้ สู งู อายุที่มีภาวะพึง่ พาเหล่านี ้ การศึกษาในเชิงคุณภาพ
(qualitative study) จะช่วยให้ มีความเข้ าใจในภาวะพึง่ พาของผู้สงู อายุและภาระของผู้ดแู ลในสังคมไทยมาก
ขึ ้นอันจะทําให้ การจัดตังการบริ
้
การและการจัดสรรทรัพยากรต่างๆมีความเหมาะสม
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ตารางที่ 9.7 จํานวนและร้ อยละของภาวะพึง่ พาต่อการดูแลสุขลักษณะตนเองในประชากรกลุม่ ต่างๆ
กลุม่ อายุ*

กลุม่ ประชากร
60 - 69
70 - 79
80 +

ภาวะพึง่ พาต่อการดูแลสุขลักษณะ
98 (4.2)
92 (7.3)
90 (19.1)

odds ratio
1.8
5.4

เพศ**

ชาย
หญิง

98 (5.7)
182 (7.9)

1.4

พื ้นที่อยู่อาศัย*

ก.ท.ม.
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

76 (11.1)
43 (5.9)
48 (5.5)
56 (6.3)
57 (6.4)

1.8 - 2.1
-

พื ้นทีเขตการปกครอง

ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล

148 (7.7)
132 (6.2)

-

การอ่านหนังสือ*

อ่านได้ คล่อง
อ่านได้ ไม่คล่อง
อ่านไม่ได้

93 (4.6)
60 (6.9)
127 (11.1)

1.5
2.6

การเขียนหนังสือ*

เขียนได้ คล่อง
เขียนได้ ไม่คล่อง
เขียนไม่ได้

75 (4.3)
64 (6.1)
141 (11.3)

1.5
2.9

เศรษฐานะ

ขัดสนมาก
ขัดสนบ้ าง
ไม่ขดั สนยกเว้ นบางครัง้
ไม่ขดั สน

18 (9.6)
44 (7.4)
61 (5.8)
157 (7.1)

-

* p < 0.001
** p < 0.005

ตารางที่ 9.8 ปั จจัยอิสระของภาวะพึง่ พาการดูแลสุขลักษณะส่วนตนในประชากรสูงอายุไทย
กลุม่ อายุ
การเขียนหนังสือ
พื ้นที่อยูอ่ าศัย

odds ratio
2.04

95% confidence interval
1.73 - 2.41

1.50

1.28 - 1.74

1.23

1.12 - 1.34
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