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Background and Objectives: Nowadays, Thailand has been entering to aged society. Frailty, the medical
problem in the elderly, leads to many major complications that can be prevented. However, There were less
studies of frailty and they were not spreading widely. In 2004-2020, The prevalence of frailty in Thailand shows
5-15 percentage. Objectives of this research were to study prevalence of frailty and its related risk factors in
older patients in an out-patient department and to study knowledge and comprehension of frailty in older adults.
Method: This study was a concurrent mixed method study in older patients above 60 years old in an
out-patient department of Phramongkutklao hospital. From 1 March 2021 until 30 June 2021, Data collection
by interviewing with standard questionnaires, activity of daily living evaluating and Frailty scale questionnaires
then they were analyzed by using descriptive statistic and binary logistic regression with a statistically
significant at the level 0.05. And, In-depth interviewing was done with thematic analysis method.
Results: Of the 90 enrolled patients, the prevalence of frailty was 11 persons as 12.2%. Associating
factors were decreased of appetite and not enough income. In-depth interviewing showed in four aspects
(1) understanding of meaning of frailty (2) causes and factors related to frailty (3) belief in medical judgement,
and (4) Sharing of frailty knowledge to others.
Conclusions: Frailty is one of the important health problems in older adults and it associates with insufficient
income and decreased appetite. Giving information and comprehension of frailty to older patients can
prevent frailty because of less knowledge. In addition, they should adjust in consumption behavior, exercise
and lifestyle modification.
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ที่่�มาและวััตถุุประสงค์์ : ปััจจุุบัันสัังคมไทยเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุอย่่างสมบููรณ์์แบบ ภาวะเปราะบางเป็็นปััญหาสุุขภาพ
ในผู้้�สููงอายุุซึ่ง่� ทำำ�ให้้เกิิดภาวะแทรกซ้้อนสำำ�คัญ
ั ตามมา ทั้้�งที่่ส� ามารถป้้องกัันได้้ การศึึกษาในประเทศไทยนั้้�นยัังมีีน้้อยและ
ไม่่แพร่่หลาย ในช่่วงปีีพ.ศ 2548 ถึึงพ.ศ. 2564 ในประเทศไทยพบความชุุกของภาวะดัังกล่่าวร้้อยละ 5-15 การศึึกษานี้้�
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษา 1) หาความชุุกและปััจจััยเสี่่�ยงที่่�สััมพัันธ์์กัับภาวะเปราะบางของผู้้�สููงอายุุ และ 2) ความรู้้�
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับภาวะเปราะบางของผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้ารัับบริิการห้้องตรวจโรคผู้้�ป่่วยนอก
วิิธีีการศึึกษา : เป็็นการศึึกษาทั้้�งเชิิงปริิมาณและคุุณภาพในกลุ่่�มประชากรผู้้�สููงอายุุตั้้�งแต่่ 60 ปีี ขึ้้�นไปที่่�เข้้ารัับบริิการ
ห้้องตรวจโรคผู้้�ป่่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุุฎเกล้้า วัันที่่� 1 มีี.ค. - 30 มิิ.ย. 2564 เก็็บข้้อมููลด้้วยแบบสััมภาษณ์์มาตรฐาน
แบบประเมิินตามความสามารถในการประกอบกิิจวััตรประจำำ�วันั และแบบประเมิินภาวะเปราะบางโดยใช้้เกณฑ์์วินิิ จิ ฉััยตาม
Frail scale วิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วยสถิิติิเชิิงพรรณนาและ binary logistic regression ด้้วยระดัับนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่� 0.05
และสััมภาษณ์์เชิิงลึึกพร้้อมทั้้�งวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยวิิธีีการ thematic analysis
ผลการวิิจััย : ผู้้�สููงอายุุเข้้าร่่วมจำำ�นวน 90 คน ผลการศึึกษาพบความชุุกของภาวะเปราะบาง 11 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 12.2
มีีปััจจััยเสี่่�ยงที่่�สััมพัันธ์์กัับภาวะเปราะบางของผู้้�สููงอายุุคืือ รายได้้ที่่�ไม่่เพีียงพอและความอยากอาหารลดลง จากการ
สััมภาษณ์์เชิิงลึึกพบประเด็็นหลัักได้้แก่่ (1) ความเข้้าใจในความหมายของภาวะเปราะบาง (2) สาเหตุุและปััจจััย
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง (3) การเชื่่�อตามความเห็็นของแพทย์์ผู้้�รัักษา และ (4) การเผยแพร่่และปรารถนาจะส่่งต่่อความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับภาวะเปราะบางให้้แก่่ผู้้�อื่่�น
สรุุป : ภาวะเปราะบางเป็็นหนึ่่�งในภาวะสำำ�คััญของผู้้�สููงอายุุ สััมพัันธ์์กัับรายได้้ที่่�ไม่่เพีียงพอและความอยากอาหาร
ที่่�ลดลง สามารถให้้ความรู้้�ความเข้้าใจแก่่ผู้้�สููงอายุุเพื่่�อป้้องกัันภาวะเปราะบางได้้ เนื่่�องจากความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
ภาวะเปราะบางในผู้้�สููงอายุุยัังน้้อย นอกจากนี้้�ควรปรัับพฤติิกรรมการรัับประทานอาหาร การออกกำำ�ลัังกายและวิิถีีชีีวิิต
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