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Abstract 

The aging of the Thai population is progressively having impacts on the country’s social 
support load due to the increasing number of older persons in the total population, 
especially because that proportion of the population isgrowing at a faster rate than the labor 
force. Away to increase and sustain the efficacy and experience of older persons is through 
their social participation, which benefits the elderly themselves and society as a whole; thus, 
increasing understanding of the factors that determine the social participation behavior of 
older persons would be advantageous. “The environmental docility hypothesis” from the 
ecological model of aging is a concept that reflects the belief that physical competence and 
the environment determine the behavior of older persons as well as their psychology. This 
research was aimed at studying the relationships between the physical competence of older 
personsand the environment in order to determine their level of social participation and its 
possible effects on their mental health. The data were taken from the2011 Survey of Older 
Persons in Thailand, which was conducted by the National Statistical Office of Thailand. The 
target population comprised Thai persons aged 60 years or older. The research was 
weighted by population structure and then trimmed to 13,331 sample subjects by selecting 
only the persons who answered the study questionnaire by themselves. Multiple regression 
analysis and mediation variable analysis were used to analyze the data. The research found 
that physical competence and the social environment (family support or social 
services/welfare) have direct positive effects on the social participation and mental health 
of the elderly; additional indirect positive effects on mental health also are derived from 
social participation. The physical environment in terms of the place of living was found to 
correlate in a negative direction with physical competence; it had a negative effect on social 
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participation but a direct positive effect on mental health (at the p=0.05 level of statistical 
significance). The interaction term of physical competence and social environment from 
social services/welfare for older persons had a positive effect on social participation, and 
the interaction term of physical competence and social environment from family support had 
a positive effect on mental health (p=0.05 level of statistical significance). It was concluded 
that the promotion of higher levels of physical competence and social environment from 
family support or social services/welfare for older persons would increase and then maintain 
the levels of social participation and mental health of older persons. In addition, the social 
environment (family support) could delay decreasing levels of mental health from the 
physical competency effect of aging. It was also found that the social environment from 
social services/welfare could delay decreasing levels of social participation due to the 
physical competency effect caused by aging. The results of this study could be used to 
formulate policy recommendations for the government and authorities involved in 
supporting social participation for older persons that would enhance the value of older 
persons as a resource for Thailand. 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางกาย สภาพแวดล้อม  
การมีส่วนร่วมทางสังคม และสุขภาพจติของผู้สูงอายุไทย 
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บทคดัย่อ 

 สงัคมสงูวยัของไทยเร่ิมประสบปัญหาการขาดสมดลุเชิงโครงสร้างประชากรโดยจ านวน
ผู้สงูอายเุพิ่มขึน้แต่จ านวนวยัแรงงานกลบัลดลงสะท้อนภาระพึ่งพิงทางสงัคมสงูขึน้เป็นล าดบั ดงันัน้ 
การหาแนวทางเพิ่มหรือคงรักษาศกัยภาพของผู้สงูอายใุห้ได้อ านวยประโยชน์มากและยาวนานท่ีสดุ
จึงเป็นหนทางหนึ่งที่ส าคญัยิ่งส าหรับสงัคมสว่นรวม ฉะนัน้ จึงเป็นเร่ืองส าคญัที่จะสามารถเข้าใจถึง
สภาพที่ก าหนดพฤติกรรมการมีสว่นร่วมทางสงัคมของผู้สงูอายไุทย (ซึ่งถกูยอมรับโดยทัว่กนัว่าเป็น
การใช้ศกัยภาพในการสร้างประโยชน์ทัง้ต่อตวัผู้สงูอายเุองและต่อสงัคมสว่นรวมด้วย) จากแนวคิด
สมมติฐานการคล้อยตามสภาพแวดล้อม  (The Environmental Docility Hypothesis) ทาง
นิเวศวิทยาการสงูอายเุช่ือว่า ความสามารถทางกายกบัสภาพแวดล้อมเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมซึ่ง
ส่งผลถึงจิตใจของผู้สงูอายดุ้วย การศึกษานีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์ เพื่อศึกษาสถานะและความสมัพนัธ์
ของความสามารถทางกายกบัสภาพแวดล้อมของผู้สงูอายทุี่ต่างและร่วมกนัสง่ผลต่อการมีสว่นร่วม
ทางสงัคมและสขุภาพจิตที่ดีของผู้สงูอาย ุรวมทัง้เพื่อศึกษาอิทธิพลของความสามารถทางกายและ
สภาพแวดล้อมของผู้สงูอายทุี่สง่ผลผา่นการมีสว่นร่วมทางสงัคมไปสูส่ขุภาพจิตที่ดีของผู้สงูอาย ุโดย
อาศยัข้อมูลจากโครงการส ารวจประชากรสงูอายุในประเทศไทย ปีพ.ศ. 2554 ของส านกังานสถิติ
แห่งชาติ ซึ่งประชากรเป้าหมายคือผู้ มีอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป ผู้ วิจัยได้ท าการถ่วงน า้หนักด้วย
โครงสร้างประชากรของประเทศ โดยตวัอย่างทัง้หมดหลงัถ่วงน า้หนกัมีจ านวน 13,331 รายซึ่งเลอืก
เฉพาะผู้ตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง จากนัน้จึงใช้การวิเคราะห์ทางสถิติความถดถอยเชิงซ้อน และ
การทดสอบความเป็นตัวแปรแทรกกลาง ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถทางกาย และ
สภาพแวดล้อมทางสงัคม (จากครอบครัว และจากรัฐ/ชุมชน/สงัคม) ต่างมีอิทธิพลทางตรงทางบวก
ต่อการมีส่วนร่วมทางสงัคมและสขุภาพจิตที่ดีของผู้สงูอายุ รวมทัง้ต่างมีอิทธิพลทางอ้อมทางบวก
ผ่านการมีสว่นร่วมทางสงัคมไปสูส่ขุภาพจิตที่ดีด้วย แต่ส าหรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
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บ้านซึ่งมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงข้ามกับความสามารถทางกายส่งผลให้มีผลทางลบต่อการมี
สว่นร่วมทางสงัคม แต่มีอิทธิพลทางตรงทางบวกตอ่สขุภาพจิตที่ดี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05  
ส่วนปฏิสมัพนัธ์ระหว่างความสามารถทางกายกับสภาพแวดล้อมทางสงัคมจากรัฐ/ชุมชน/สงัคมมี
อิทธิพลทางบวกต่อการมีส่วนร่วมทางสงัคม และปฏิสมัพันธ์ระหว่างความสามารถทางกายกับ
สภาพแวดล้อมทางสงัคมจากครอบครัวมีอิทธิพลทางบวกต่อสขุภาพจิตที่ดี อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ 0.05 สรุปได้ว่า การส่งเสริมให้ผู้สงูอายมุีความสามารถทางกายที่มากและลดลงได้ช้าที่สดุ 
และการสนบัสนนุสภาพแวดล้อมทางสงัคม (จากครอบครัว และจากรัฐ/ชุมชน/สงัคม) ของผู้สงูอายุ
ให้ได้มากจะท าให้ผู้สงูอายสุามารถรักษาทัง้การมีสว่นร่วมทางสงัคมและสขุภาพจิตที่ดีไว้ได้มากและ
ต่อเนื่องนานที่สุด รวมทัง้สภาพแวดล้อมทางสังคมจากครอบครัวยังสามารถช่วยชะลอระดับ
สุขภาพจิตที่ดีที่จะลดลงจากผลของความสามารถทางกายที่ต้องลดลงตามอายุไว้ได้ด้วย และ
สภาพแวดล้อมทางสงัคมจากรัฐ/ชมุชน/สงัคมยงัสามารถช่วยชะลอระดบัการมีสว่นร่วมทางสงัคมที่
จะลดลงจากผลของความสามารถทางกายที่ต้องลดลงตามอายุไว้ได้ด้วย ผลการวิจัยจะเป็น
ประโยชน์ทัง้ให้ภาครัฐหรือผู้ เก่ียวข้องด้านการบริหารนโยบายสาธารณะมีแนวทางสนบัสนนุการมี
ส่วนร่วมทางสังคมของผู้ สูงอายุเพื่อสามารถน าศักยภาพของผู้ สูงอายุไทยมาเป็นทรัพยากรที่
ทรงคณุคา่ของประเทศได้เพิ่มขึน้ และสนบัสนนุให้ผู้สงูอายมุีสขุภาพจิตที่ดีด้วย 

 
ค าส าคัญ: ศกัยภาพผู้สงูอาย,ุ การมีสว่นร่วมทางสงัคมของผู้สงูอายุ 
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entering old-age groups 
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Abstract 

This quantitative study was aimed at investigating factors influencing the health 
preparedness of women prior to their entering old age, 60 years and older. The data were 
obtained from the 2014 National Survey of Older Persons in Thailand, which was conducted 
by the National Statistical Office of Thailand. Factors influencing the health preparedness of 
women were analyzed by using logit regression.  
The results revealed that independent variables, including demographic factors, social 
factors, economic factors, need to work after retirement, and annual health checks, 
significantly (at 2.2% (p-value=0.05) could describe variations in the health preparedness 
of women prior to their entering old-age groups. However, regular visits from children and 
annual health checks could also encourage women to live properly. In addition, more 
appropriate health behaviors of women would indicate their interest in their own health. In 
terms of future work needs, it could be expected that women who want to work continuously 
are likely to be healthy. They could thus earn income for themselves and families. 
Furthermore, they would have the opportunity to connect with their community and share 
their health experiences.  
 

Keywords: health preparedness of women, females, elderly persons 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของสตรีด้านสุขภาพ 
ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
เตรียมความพร้อมของสตรีด้านสขุภาพก่อเข้าสู่วยัสงูอายุ โดยใช้ข้อมูลจาก “โครงการการส ารวจ
ประชากรผู้สงูอายใุนประเทศไทย พ.ศ.2557” ของส านกังานสถิติแห่งชาติ ท าการวิเคราะห์ปัจจยัที่มี
อิทธิพลตอ่การเตรียมความพร้อมของสตรีด้านสขุภาพก่อนเข้าสูว่ยัสงูอาย ุด้วยการวิเคราะห์การแปร
ผนัหลายทาง (Logit Regression) 

ผลการศึกษา พบว่า สถานภาพโสดและสมรส ศาสนาพทุธ ระดบัการศึกษา การมีบตุร 
สมัพนัธภาพชองบคุลากรในครัวเรือน (การเยี่ยมเยือนจากบตุร การพดูคยุทางโทรศพัท์ และการ
ติดต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ท) รายได้ต่อปี ความพึงพอใจในภาวะการเงินของตนเอง ความต้องการ
ท างานต่อไปในอนาคต และการตรวจสขุภาพประจ าปี สามารถอธิบายการแปรผันของการเตรียม
ความพร้อมด้านสขุภาพก่อนเข้าสู่วยัสงูอายุได้ร้อยละ 2.2 (R2 = 0.022) ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 ทัง้นีก้ารได้รับการเยี่ยมเยือนจากบุตรเป็นประจ า และการตรวจสุขภาพประจ าปี ท าให้สตรี
มีก าลงัใจในการด าเนินชีวิต นอกจากนีพ้ฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมมากขึน้ แสดงถึงความ
สนใจทางด้านสุขภาพของตนเอง และความต้องการท างานต่อไปในอนาคตแสดงให้เห็นว่าสตรี
ที่ยังต้องการท างานต่อไปในอนาคตน่าจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง
หรือครอบครัว และมีปฏิสมัพันธ์ในชุมชนหรือสงัคม สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือร่วม
พูดคุยเร่ืองสุขภาพต่อกันได้  
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Structural Change of Thai Families, according to Family Life Cycle:  
A Preliminary Study 
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Abstract 
The objective of this study was to examine structural changes in Thai families, according to 
the family life cycle, or stages of family development.  The study was focused on families’ 
structural changes among persons in different age groups, using the mixed-methods 
research design. In respect of quantitative data, interview questionnaires were used to 
obtain basic socioeconomic information, while in-depth interviews provided qualitative data, 
including on family history, family structural changes, and family genograms.  Sample 
selection criteria for those with marital duration of various spans were used purposively to 
cover all stages of family development, from the beginning stage to old age. The total 
number of subjects was 310 (153 male and 157 female subjects), with the following 
distribution: from the North (n=64);the Central region (n=70); the Northeast(n=68); the 
South(n=72); and greater Bangkok (n=35). The results suggested that most families were 
nuclear families with father, mother, and children (34%), extended families (28%), and 
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nuclear dyad families without children (9%); the remainder comprised other types of family.  
The results would suggest that there was a tendency toward family structural change (or 
number of generations), according to the age group of the subjects.  Young couples tended 
to stay with their families of origin or extended families (mean = 2.8 generations), while for 
middle-aged subjects the number was reduced to 2.07 generations. Finally, for old-age 
subjects the number was increased to 2.24 generations. Hence, the findings suggest 
interdependency among Thai families across the family life cycle. Structural changes in the 
family life cycle reflect the age of the couples, even when structures are restricted or 
expanded. It is suggested that further study be conducted to explore family relationships 
from the beginning stage to old age. 
 
Keywords:  life cycle, family, stage, change, structure 
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การเปล่ียนแปลงโครงสร้างครอบครัวไทยตามวงจรชีวิต:  
การศึกษาเบือ้งต้น 
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อจัฉรียา ปทมุวนั11 เดชาวธุ นิตยสทุธิ12 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษานีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงครอบครัวไทยตามวงจรชีวิตหรือ
ระยะพฒันาการชีวิตจากช่วงวยัที่แตง่งานจนสูว่ยัสงูอาย ุเน้นศกึษาโครงสร้างครอบครัวในชว่งวยัตา่ง 
ๆ ในครอบครัวหลากหลายกลุม่อาย ุใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสาน (Mixed-Methods Research) เป็น
การศึกษาเชิงปริมาณจากการใช้แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไป และเชิงคุณภาพจากการสมัภาษณ์ใน
ประเด็นเก่ียวกบัประวตัิความเป็นมาของครอบครัว การเปลีย่นแปลงของโครงสร้างครอบครัว และผงั
ครอบครัว เลือกกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลเป็นผู้ที่มีประวตัิแต่งงาน/มีคู่  เลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบตัิที่
ก าหนด ให้สามารถระบไุด้ข้อมลูจากครอบครัวทกุช่วง จากครอบครัวเร่ิมต้นจนถึงระยะสงูอาย ุกลุม่
ตวัอยา่งที่สมัภาษณ์รวมจ านวน 310 ราย แบง่เป็นกลุม่ตวัอยา่งจากภาคเหนือ 64 ราย ภาคกลาง 70 
ราย ภาคอีสาน 68 ราย ภาคใต้ 72 ราย และกรุงเทพมหานครฯ 35 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 153 คน 
และเพศหญิง157 คน  ข้อมลูเบือ้งต้นแสดงว่ากลุม่ตวัอย่างมาจากครอบครัวเดี่ยวที่มีสมาชิกพ่อแม่
และลูกมากที่สุด ร้อยละ 34  รองลงมาคือครอบครัวขยาย ร้อยละ 28  ครอบครัวเดี่ยวไม่มีบุตร  

                                                           
1 ศาสตราจารย์  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ร.พ.รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
2 ศาสตราจารย์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
3 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
4 รองศาสตราจารย์ ภาควิชามนษุยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสขุทยัธรรมาธิราช 
5 ศาสตราจารย์ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
6 รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 
7 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สถาบนัแหง่ชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดล 
8 ดร.นิทศัน์ ภทัรโยธิน แผนงานเภสชัอาสาเพื่อการควบคมุยาสบู สสส. 
9 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 
10 รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 
11 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ร.พ.รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
12 รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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ร้อยละ 9 นอกจากนัน้เป็นครอบครัวลักษณะอื่น ๆ  และพบว่าโครงสร้างครอบครัวจ านวนรุ่น 
(generation) มีแนวโน้นเปลี่ยนแปลงตามอายุของกลุ่มตวัอย่าง ในคู่สมรสที่อายุน้อยมกัยงัอยู่ใน
ครอบครัวเดิมหรือขยายมีค่าเฉลี่ยจ านวน 2.8 รุ่น และจ านวนรุ่นจะลดลงเมื่อกลุม่ตวัอย่าง เข้าสู่วยั
กลางคน มีค่าเฉลี่ย 2.07 รุ่น และพบว่าเมื่อกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ สูงอายุค่าเฉลี่ยจ านวนรุ่นเพิ่มขึน้ 
ค่าเฉลี่ย 2.24 รุ่น อาจสรุปได้ว่าลกัษณะครอบครัวไทยมีการพึ่งพาอาศยักัน มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามอายุของคู่สมรส มีการเปลี่ยนแปลงของการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในแต่ละช่วงวยั โดยพบว่า
โครงสร้างครอบครัวมีการอยู่ร่วมรุ่นลดลงและเพิ่มขึน้ เป็นล าดบั จึงควรส ารวจครอบครัวตามระยะ
ตัง้แต่เร่ิมต้นจนระยะครอบครัวสงูอาย ุและควรศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสมัพนัธภาพครอบครัว
ตามตามระยะตา่ง ๆ ครอบครัวและปัจจยัที่เก่ียวข้อง 

 
ค าส าคัญ วงจรชีวิต ครอบครัว เปลีย่นแปลง โครงสร้าง  รุ่น 
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Determining Factors of Metabolic Syndrome in Thai Police Officers 
                                                             

Dan Suwannaruji1 
 

Abstract 
          Metabolic Syndrome (MetS) or abdominal obesity is the crucial health issue in the 
present. Its squelae is mostly severe chronic diseases such as atherosclerotic 
cardiovascular disease, stroke, and cancer. Purpose of this study was to define risk factors 
associating with MetS (NCEP ATP III criteria) and to find out proper policy guidelines. This 
study used secondary data from Thai Police Health check-up project 2016 by Department 
of Family Medicine of Police General Hospital (PGH). The sample was 17,467 active police 
officers. The data was analyzed through logistic regression method. 
         The result showed that Thai police officers were MetS prone individual, especially in 
central region and north eastern region. Total prevalence of MetS was the percentage of 
28.3. The determining factors of MetS were sex, age, BMI, police rank, region, smoking, 
liquor drinking and having chronic diseases. The conclusion was that the risk factors of MetS 
were male, aging, non-commissioned officer, higher BMI, peripheral regions, smoker, liquor 
drinker, and having chronic diseases. Especially, DM, HT, and hyperlipidemia respectively 
were higher risk factors of MetS. RTP should launch health promotion measures to prevent 

those risk factors.   
 
Keywords: Obesity, Police, Thailand, Metabolic Syndrome  
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Doctor, Office of Family Medicine Department, Police General Hospital 
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ปัจจัยก าหนดภาวะ Metabolic Syndrome ของต ารวจไทย 

 
แดน สวุรรณะรุจิ1 

 
บทคดัย่อ 

ภาวะ Metabolic Syndrome หรือ โรคอ้วนลงพงุ เป็นปัญหาสขุภาพส าคญัประการหนึ่งที่
ส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคเรือ้รังที่รุนแรงมากมาย เช่น โรคหวัใจ โรคหลอดเลือดสมอง  
โรคข้อเข่าเสื่อม และโรคมะเร็ง เป็นต้น การศึกษาครัง้นีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยท านาย  
การเ กิดภาวะ Metabolic Syndrome ของข้าราชการต ารวจไทย เกณฑ์ NCEP ATP III และ 
หาแนวทางแก้ไขเชิงนโยบายที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว 
โรงพยาบาลต ารวจ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ข้าราชการต ารวจจ านวนทัง้สิน้ 17,467 ราย  
ที่เข้ารับการตรวจสขุภาพประจ าปี 2559 และการศกึษาครัง้นีใ้ช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก  

 

ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการต ารวจไทยมีความเสี่ยงสูงในการเกิดภาวะ Metabolic 
Syndrome โดยเฉพาะภาคกลาง และตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยรวมมีความชุกร้อยละ 28.3 และ
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อภาวะ Metabolic Syndrome คือ เพศ อายุ ดัชนีมวลกายภาค กลุ่มชัน้ยศ  
การสบูบุหร่ี การดื่มสรุา การมีโรคเรือ้รัง มีผลต่อภาวะนี ้โดยสรุป เพศชาย อายุมาก ดชันีมวลกาย
มาก ปฏิบตัิงานในส่วนภมูิภาค กลุม่ชัน้ประทวน สบูบหุร่ี ดื่มสรุา การมีโรคเรือ้รัง เป็นปัจจยัเสีย่งตอ่
การเกิดภาวะ Metabolic Syndrome โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมัน 
ในเลือดสูง ตามล าดับ เป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูง ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรมีนโยบายและ
มาตรการในการสร้างเสริมสขุภาพเพื่อป้องกนัปัจจยัเสีย่งของภาวะ Metabolic Syndrome 
 
ค าส าคัญ อ้วน , ต ารวจ ,ประเทศไทย , ภาวะอ้วนลงพงุ 

                                                           
1 นายแพทย์(สบ5) กลุม่งานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลต ารวจ 


