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บทคััดย่่อ
การป้้องกัันและรัักษาการติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็็นประเด็็นปััญหาทั่่�วโลก แม้้ผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่
ที่่�ติิดเชื้้�อ COVID-19 ไม่่มีีอาการรุุนแรงถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต แต่่จากการศึึกษาติิดตามผู้้�ป่่วยหลัังการติิดเชื้้�อในระยะเวลาตั้้�งแต่่
4 สััปดาห์์ไปแล้้ว กลัับพบว่่าผู้้�ป่่วยส่่วนหนึ่่�งรายงานว่่ามีีอาการผิิดปกติิในระบบต่่างๆของร่่างกาย ที่่�พบบ่่อย ได้้แก่่
อาการเหนื่่� อ ยล้้ า และหายใจไม่่ ส ะดวก โดยเฉพาะผู้้�ป่่ ว ยสููงอายุุ ที่่� พ บอาการได้้ ม ากกว่่ า คนวัั ย อื่่� น ๆ เนื่่� อ งจากมีี
การเปลี่่ย� นแปลงของร่่างกายตามวััย อีีกทั้้ง� บางอาการยัังสามารถประเมิินได้้ยาก เช่่น ภาวะซึึมสับั สน ความอยากอาการลดลง
ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นยัังพบว่่าผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มนี้้�มัักมีีอาการวิิตกกัังวลและมีีภาวะซึึมเศร้้าตามมาด้้วย การศึึกษาเกี่่�ยวกัับอาการ
ข้้างต้้นจึึงเป็็นประเด็็นที่่�ต้้องตระหนัักอย่่างยิ่่�งเช่่นกััน จึึงเริ่่�มมีีการให้้คำำ�นิิยามของอาการเหล่่านี้้�ว่่า “Long COVID”
รวมไปถึึงได้้มีีการพััฒนาแนวทางฉบัับเร่่งด่่วน ไว้้เป็็นกรอบในการดููแลผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการ Long COVID สำำ�หรัับบุุคลากร
ทีีมสุุขภาพด้้วย ซึ่่�งการทบทวนวรรณกรรมอย่่างย่่อนี้้�ได้้รวบรวมและนำำ�เสนอแนวทางฉบัับเร่่งด่่วน ที่่�มีีหลัักฐานสืืบค้้นได้้
เพื่่�อนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะ Long COVID
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ : ลองโควิิด ผู้้�สููงอายุุ การจััดการ แนวทางการดููแล
Abstract
Prevention and treatment of coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a global issue. Although
a majority of patients infected with COVID-19 may not develop severe symptoms or die, but a follow-up
study of the patients four weeks after the infection found that some patients reported having abnormalities
in various body systems, the most common being fatigue and breathlessness. This is especially so among
older patients who have more symptoms than patients of other ages due to changes in their bodys with ages.
Additionally, some symptoms can be difficult to assess, such as confusion and decreased appetite. Moreover,
it was found that these older patients were more likely to experience symptoms of anxiety and depression.
The study of these symptoms suggested that there may be other important issues to be concerned. Thus,
healthcare professionals have begun to define these conditions as a “Long COVID” and a rapid guideline
has been developed for healthcare teams as a framework for caring of patients with Long COVID. This shot
communication review is presenting the information from rapid guideline as evidenced in scientific documents
for applying in caring older patients with Long COVID.
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การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) ถืือเป็็นสถานการณ์์ที่่�ทั่่�วโลกต้้องตระหนััก
และเตรีียมความพร้้อมในการรัับมืืออย่่างเร่่งด่่วน นอกจาก
การเน้้นถึึ ง หลัั ก สำำ�คัั ญ ในเรื่่� อ งการป้้ อ งกัั น การติิ ด เชื้้� อ
การประเมิินผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� รายใหม่่ และการบริิหารจััดการรัักษา
ดููแลผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� แล้้ว ปััจจุบัุ นั การติิดตามผลกระทบระยะยาว
หลัังการติิดเชื้้�อ COVID-19 “Long COVID” เป็็นประเด็็น
ที่่� สำำ�คัั ญ อย่่ า งมากเช่่ น กัั น 1 โดยปกติิ ผู้้� ติิ ด เชื้้� อ โควิิ ด
จะแสดงอาการ 2-14 วััน หลัังจากได้้รัับเชื้้�อ และอาการ
ควรดีีขึ้้�นตามลำำ�ดัับภายใน 4 สััปดาห์์ แต่่จากข้้อมููลที่่�มีี
การติิดตามผู้้ที่่� มี� กี ารติิดเชื้อ้� และรัักษาหายแล้้ว กลัับพบว่่า
ผู้้�ป่่วยส่่วนหนึ่่�งรู้้�สึึกว่่าอาการเจ็็บป่่วยยัังคงไม่่ฟื้้�นหาย
จนสามารถกลัับไปมีีภาวะสุุขภาพดัังกล่่าวเช่่นเดิิมได้้ ซึ่ง�่ ราว
1 ใน 3 ของผู้้�ติิดเชื้้�อที่่�แม้้มีีอาการไม่่รุุนแรงและไม่่จำำ�เป็็น
ต้้องเข้้ารัับการรัักษาที่่�โรงพยาบาล เมื่่�อติิดตามอาการ
หลัังมีีผลตรวจว่่าพบการติิดเชื้อ้� ไปราว 2-3 สััปดาห์์ก็ยั็ งั คง
พบว่่ามีีอาการอยู่่�2 บางการศึึกษาพบว่่าเมื่่อ� ติิดตามอาการ
หลัังติิดเชื้้�อไปแล้้ว 5 สััปดาห์์ 1 ใน 5 ยัังคงมีีอาการอยู่่�
เช่่นกััน และ 1 ใน 10 ยัังพบอาการอยู่่�แม้้จะผ่่านไปถึึง
12 สััปดาห์์แล้้วก็็ตาม3 ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นผู้้สูู� งอายุุที่่มี� อี ายุุตั้้ง� แต่่
70 ปีีขึ้้�นไป มีีภาวะ Long COVID ได้้ถึึงร้้อยละ 21.94
โดยความรุุนแรงของอาการอาจขึ้้�นกัับขณะที่่�มีกี ารติิดเชื้อ้�
ด้้วย 5 และในขณะที่่� อ ยู่่�ในระยะเฉีี ย บพลัั น ผู้้� สูู งอายุุ
มีีโอกาสเกิิดอาการแทรกซ้้อนได้้มากถึึงร้้อยละ 19 เช่่น
หายใจลำำ� บากเฉีี ย บพลัั น บาดเจ็็ บ ที่่� หัั ว ใจ ไตหรืือตัั บ
อย่่ า งเฉีี ย บพลัั น ภาวะติิ ด เชื้้� อ ทำำ� ให้้ผู้้� สูู งอายุุ จำำ� เป็็ น
ต้้องได้้รัับการรัักษาด้้วยเครื่่�องช่่วยหายใจผ่่านทางท่่อ
ซึ่่�งในผู้้�สููงอายุุตอนต้้น (60-74 ปีี) พบราวร้้อยละ 3.5
และเพิ่่�มมากขึ้้�นในผู้้�สููงอายุุ ตอนปลาย เป็็นร้้อยละ 256
อาการของ Long COVID มีี ผ ลต่่ อ สุุ ข ภาพ เช่่ น
ปอดมีี ปร ะสิิ ท ธิิ ภ าพลดลงร้้อยละ 67.1 มีี ข้้ อจำำ�กัั ด
ในการเคลื่่� อ นไหวร้้อยละ 22.3 มีี ข้้ อจำำ�กัั ด ในการ
เดิิ น ร้้อยละ 53.8 และมีี อ าการเครีี ย ดร้้อยละ 17.2 7
บางการศึึกษาพบว่่ามีีผลต่่อการทำำ�กิิจกรรมของบุุคคล
สููงถึึ ง ร้้อยละ 65.9 โดยร้้อยละ 18.5 รายงานว่่ า
ความสามารถในการทำำ�กิจวั
ิ ตั รประจำำ�วันั ถููก “จำำ�กัดั มาก”8
ซึ่่� ง ส่่ ง ผลต่่ อ คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ของผู้้� ป่่ ว ย 9 ดัั ง นั้้� น การทำำ�
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับภาวะ Long COVID และการจััดการ
ดููแลจึึงเป็็นสิ่่�งที่่�ควรตระหนัักเมื่่อ� การมีีติดิ เชื้อ้� COVID-19
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในผู้้�สููงอายุุที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงของ
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ระบบร่่างกายตามวััยจึึงทำำ�ให้้มีีความเสี่่�ยงในการเป็็น
Long COVID มากขึ้้�น
คำำ�จำำ�กััดความของ “Long COVID”
“Long COVID” หมายถึึง อาการและอาการ
แสดงที่่�ต่่อเนื่่�องหลัังจากติิดเชื้้�อ COVID-19 เฉีียบพลััน
(acute COVID-19 infection) ครอบคลุุ ม ทั้้� ง อาการ
ต่่ อ เนื่่� อ งของ COVID-19 (ongoing symptomatic
COVID-19) ระยะเวลาตั้้�งแต่่ 4 ถึึง 12 สััปดาห์์ และ
อาการหลััง COVID-19 (post COVID-19 syndrome)
12 สััปดาห์์ขึ้้�นไป10
อาการของ “Long COVID”
การศึึ กษาที่่� มีี การติิดตามอาการของ Long
COVID ค่่อนข้้างหลากหลายและยัังไม่่สามารถสรุุปได้้
โดยจากการศึึกษาที่่�รวบรวมได้้สำำ�หรัับการติิดตามในผู้้�
ที่่�มีีการติิดเชื้้�อพบว่่ายัังคงมีีอาการอยู่่�อย่่างน้้อย 1 อาการ
ที่่�ระยะ 2 เดืือน ร้้อยละ 87.4 ระยะ 3 เดืือน ร้้อยละ 41-74
ระยะ 4 เดืือน ร้้อยละ 38.7-55 และระยะ 6 เดืือน
ร้้อยละ 31.1-7611
อาการ Long COVID มีีความหลากหลายและ
แปรปรวนสููง โดยกลุ่่�มอาการที่่�พบบ่่อยที่่�สุุด มีีดัังนี้้�10
•	ระบบทางเดิิ น หายใจ ได้้แก่่ หายใจ
ไม่่สะดวก ไอ
• 	ระบบหััวใจและหลอดเลืือด ได้้แก่่ แน่่น
หน้้าอก เจ็็บหน้้าอก ใจสั่่�น
• อาการทั่่�วไป ได้้แก่่ เหนื่่�อยล้้า ไข้้ เจ็็บปวด
• 	ระบบประสาท ได้้แก่่ ความบกพร่่องทาง
สติิปััญญา (‘สมองหมอก’ การสููญเสีียสมาธิิหรืือปััญหา
ความจำำ�) ปวดศีีรษะ รบกวนการนอนหลัับ อาการของ
เส้้นประสาทส่่วนปลาย (รู้สึ้� กึ คล้้ายเข็็มทิ่่�มและชา) วิิงเวีียน
ศีีรษะ ภาวะซึึมสัับสน(ในผู้้�สููงอายุุ)
• 	ระบบทางเดิิ น อาหาร ได้้แก่่ ปวดท้้อง
คลื่่�นไส้้ ท้้องเสีีย เบื่่�ออาหารและความอยากอาหารลดลง
(ในผู้้�สููงอายุุ)
• 	ระบบกล้้ามเนื้้�อและกระดููก ได้้แก่่ ปวดข้้อ
ปวดกล้้ามเนื้้�อ
• อาการทางจิิ ต /จิิ ต เวช ได้้แก่่ ซึึ ม เศร้้า
วิิตกกัังวล
• อาการทางหูู คอ จมููก ได้้แก่่ หููอื้้�อ ปวดหูู
เจ็็บคอ วิิงเวีียนศีีรษะ สููญเสีียรสชาติิและ/หรืือกลิ่่�น
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• อาการทางผิิวหนััง ได้้แก่่ ผื่่�นผิิวหนััง
ซึ่่ง� การศึึกษาส่่วนใหญ่่มักั รายงานผลในภาพรวม
มีีบางการศึึกษาเช่่นการศึึกษาติิดตามผู้้�ที่่�มีีการติิดเชื้้�อ
COVID-19 ในกลุ่่�มตััวอย่่างชาวสวิิตเซอร์์แลนด์์ ในช่่วง
ระยะเวลา 6-8 เดืือนหลัังมีีการติิดเชื้้�อพบว่่า มีีผู้้�ป่่วย
สููงอายุุที่่�มีีอายุุตั้้�งแต่่ 65 ปีีขึ้้�นไปร้้อยละ 24 โดยผู้้�สููงอายุุ
กลุ่่�มนี้้�รายงานว่่ามีีอาการอ่่อนแรงร้้อยละ 41 หายใจ
ลำำ�บากร้้อยละ 38 และมีีอาการซึึมเศร้้าร้้อยละ 28 และ
ยัั ง รู้้� สึึ ก ว่่ า ตนเองมีี อ าการอยู่่�ร้้อยละ 13 รวมถึึ ง ภาวะ
สุุขภาพยัังไม่่ฟื้้�นฟููเป็็นปกติิร้้อยละ 249 สำำ�หรัับอาการ
Long COVID ในผู้้สูู� งอายุุ เท่่าที่่�มีกี ารศึึกษาติิดตามพบว่่า
จะมีีอาการที่่�พบบ่่อย คืือ เหนื่่�อยล้้า ไอ หายใจลำำ�บาก
เวีียนศีีรษะ ปวดกล้้ามเนื้้�อ สููญเสีียกลิ่่�นและการรัับรส
และความรู้้�สึึกไม่่สบายบริิเวณหน้้าอก โดยจะมีีอาการ
ดัังกล่่าวอย่่างน้้อย 1 อาการ ร้้อยละ 23.6 และมีีอาการ
ตั้้�งแต่่ 2 อาการหรืือมากกว่่า ร้้อยละ 9.3 นอกจากนี้้�
ยัังพบว่่าผู้้�สููงอายุุร้้อยละ 7.5 มีีอาการวิิตกกัังวล และ
ร้้อยละ 12.2 มีีภาวะซึึมเศร้้าอีีกด้้วย12
การจััดการดููแล Long COVID – 19
National Institute for Health and Care
Excellence (NICE) Scottish Intercollegiate
Guidelines Network(SIGN) และ Royal College of
General Practitioners (RCGP) ได้้ร่่วมกัันพััฒนาแนวทาง
ฉบัับเร่่งด่่วน (rapid guideline) ไว้้เป็็นกรอบในการดููแล
Long COVID13 สำำ�หรัับบุุคลากรทีีมสุุขภาพไว้้ดัังนี้้�
1. การระบุุผู้ป่้� ว่ ยเป้้าหมายที่่�มีอี าการต่่อเนื่่อ� ง
ของ COVID-19 (ongoing symptomatic COVID-19)
และหลััง COVID-19 (post COVID-19 syndrome)
โดยเน้้นให้้ข้้อมููลกัับผู้้ป่� ว่ ยที่่�มีปร
ี ะวััติติิ ดิ เชื้อ้� รวมทั้้�งสมาชิิก
ในครอบครััวเพื่่�อให้้รัับรู้้� เข้้าใจ ในการสัังเกตอาการใหม่่
หรืือต่่อเนื่่�องที่่�พบบ่่อยหลัังจากที่่�หายจาก COVID-19
เฉีี ย บพลัั น ในระหว่่ า งระยะเวลา 4 สัั ป ดาห์์ ขึ้้� น ไป
ซึ่ง่� เป็็นอาการที่่�จะเกิิดขึ้้น� ได้้ในระหว่่างพัักฟื้้น� หรืือบางครั้้ง�
อาการอาจจะไม่่ได้้เชื่่�อมโยงกัับอาการของ COVID-19
ในระยะเฉีี ย บพลัั น และสามารถเกิิ ด ได้้ตลอดเวลา
รวมไปถึึงวิิธีีจััดการกัับอาการ Long COVID ด้้วยตนเอง
หากมีี อ าการไม่่ ดีี ขึ้้� น ควรมีี ก ารโทรศัั พ ท์์ หรืือประชุุ ม
ออนไลน์์ เพื่่�อปรึึกษากัับแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญต่่อไป
2. การประเมิินผู้้ป่� ว่ ยที่่�มีอี าการ Long COVID
ซึ่่� ง อาการที่่� พ บบ่่ อ ยก็็ คืื อ อาการเหนื่่� อ ยล้้า (fatigue)
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และหายใจไม่่สะดวก (breathlessness) รวมถึึงอาการ
ดัังกล่่าวข้้างต้้น โดยอาการเหล่่านี้้�อาจจะมีีอาการเดีียว
หรืือหลายอาการ ซึ่่� ง การประเมิิ น รวมถึึ ง การประเมิิ น
ด้้านร่่างกาย การรู้้�คิิด จิิตใจ อาการทางจิิต (psychiatric)
และความสามารถในการทำำ�กิจิ กรรม (functional ability)
มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
2.1	รวบรวมประวัั ติิ ท างคลิิ นิิ ก อย่่ า ง
ครอบคลุุมเกี่่ย� วกัับประวััติผู้ิ ป่้� ว่ ย COVID-19 ลัักษณะและ
ความรุุนแรงของอาการในอดีีตและปััจจุบัุ นั เวลาและระยะ
เวลาของอาการตั้้�งแต่่เริ่่ม� มีีการติิดเชื้อ้� COVID-19 รวมทั้้�ง
ประวััติิภาวะสุุขภาพอื่่�นๆด้้วย
2.2 สอบถามผู้้�ป่่วยถึึงผลกระทบต่่อการ
ใช้้ชีีวิิตและการทำำ�กิิจกรรมของผู้้�ป่่วยที่่�เกิิดจากอาการ
Long COVID เช่่น การต้้องพึ่่�งพาผู้้�อื่่�น เป็็นต้้น
2.3	ซัั ก ถามถึึ ง ความรู้้� สึึ ก กัั ง วลหรืือ
ความเครีียดที่่�เกิิดขึ้้�น และฟัังอย่่างตั้้�งใจ ถึึงอาการของ
Long COVID ที่่�กระทบต่่อชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น การทำำ�
กิิจวััตรประจำำ�วััน (activity daily living) การรู้้�สึึกถึึงการ
แยกตััวจากสัังคม (social isolation) และความผาสุุข
2.4 อาการ Long COVID ที่่�เกิิดขึ้้�นจะไม่่
สามารถทำำ�นายได้้จากอาการที่่�เกิิดในระหว่่างรัับการรัักษา
ที่่�โรงพยาบาล
2.5 หากพบผู้้�ป่่วยมีีอาการถดถอย (decline) อาการไม่่ดีีขึ้้�น (deconditioning) มีีภาวะเปราะ
บาง (frailty) ภาวะสมองเสื่่�อม หรืือเบื่่�ออาหาร อาจเป็็น
สััญญาณของอาการ Long COVID ได้้
3. การตรวจและการส่่งต่่อแม้้จะไม่่มีีชุุดการ
ตรวจที่่� เ หมาะสำำ� หรัั บ ผู้้� ป่่ ว ยที่่� มีี อ าการ Long COVID
ทุุกคน เนื่่�องจากอาการและความรุุนแรงมีีหลากหลาย
อย่่างไรก็็ตามควรพิิจารณาการตรวจเพิ่่�มเติิมเพื่่�อแยก
อาการที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง หรืือประเมิินภาวะแทรกซ้้อนที่่�รุนุ แรง
หรืือเร่่งด่่วน เช่่น กล้้ามเนื้้�อหััวใจตาย เป็็นต้้น การตรวจ
และการส่่งต่่อมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
3.1 การตรวจเลืือด เช่่ น การตรวจ
องค์์ ปร ะกอบของเลืือดทั้้� ง หมด (full blood count)
การทำำ�งานของไตและตัับ C reactive protein ferritin
B-type natriuretic peptide และการทำำ�งานของต่่อม
ไทรอยด์์
3.2 การถ่่ า ยภาพรัั ง สีี ท รวงอก (chest
radiograph) ภายใน 12 สัั ป ดาห์์ ห ลัั ง COVID-19
เฉีี ย บพลัั น ซึ่่� ง แพทย์์ ผู้้� รัั ก ษาและทีี ม ควรตระหนัั ก ว่่ า
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การถ่่ า ยภาพรัั ง สีี แ บบธรรมดาอาจไม่่ เ พีี ย งพอในการ
วิินิิจฉััยแยกโรค
3.3 ควรมีี ก ารทดสอบความทนทาน
ต่่อการออกกำำ�ลัังกายที่่�เหมาะสมกัับความสามารถของ
ผู้้�ป่่วย เช่่น การทดสอบแบบนั่่�ง-ยืืน 1 นาทีี (1 minute
sit-to-stand test) ระหว่่างการทดสอบบัันทึึกการหายใจ
ชีีพจรและความอิ่่�มตััวของออกซิิเจน กรณีีทำำ�การทดสอบนี้้�
ควรระมััดระวัังเรื่่�องความปลอดภััยของผู้้�ป่่วยด้้วย
3.4	สำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีอาการ postural symptoms เช่่น ใจสั่่�น หรืือเวีียนศีีรษะขณะเปลี่่�ยนท่่าทาง
ควรบัันทึึกความดัันโลหิิตและอััตราการเต้้นของหััวใจ
ทั้้�งแบบนอนและยืืน การทดสอบการยืืนแบบ 3 นาทีี หรืือ
10 นาทีี (3 minutes active stand test, or 10 minutes)
หากสงสััยว่่าผู้้ป่� ว่ ยเกิิด postural tachycardia syndrome
หรืืออาการอื่่�นๆที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ autonomic dysfunction
3.5 	ส่่งต่่อผู้้�ป่่วยไปยัังสถานพยาบาลที่่�มีี
ความพร้้อม เมื่่�อพบอาการ เช่่น ภาวะขาดออกซิิเจนอย่่าง
รุุนแรงหรืือขาดออกซิิเจนจากการออกกำำ�ลังั กาย สััญญาณ
ของอาการทางปอดขั้้�นรุุนแรง เจ็็บแน่่นหน้้าอก เป็็นต้้น
3.6 หลัั ง จากวิิ นิิ จฉัั ย โรคและภาวะ
แทรกซ้้อนเฉีียบพลัันที่่�อัันตรายถึึงชีีวิิตแล้้ว พิิจารณาส่่ง
ต่่อผู้้ป่� ว่ ยเพื่่อ� การรัักษาแบบบููรณาการโดยสหสาขาวิิชาชีีพ
(ถ้้ามีี)
4. การวางแผนการดููแลการวางแผนการดููแล
ควรมีีความสอดคล้้องกัับการประเมิินแบบองค์์รวม ความ
ต้้องการของผู้้ป่� ว่ ยและครอบครััว ให้้ครอบคลุุมในประเด็็น
เกี่่�ยวกัับการจััดการตนเอง และการแหล่่งประโยชน์์ใน
ชุุมชนที่่�จะช่่วยสนัับสนุุนการฟื้้�นฟูู โดยมีีการช่่วยเหลืือ
แบบทีีมสหสาขาวิิชาชีีพหรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางตาม
ภาวะแทรกซ้้อนที่่�เกิิดขึ้้�น
5. การจััดการตนเองและการสนัับสนุุนการ
จัั ด การตนเองโดยผ่่ า นองค์์ ก ร/กลุ่่�มผู้้� ป่่ ว ยและกลุ่่�ม
สนัับสนุุนออนไลน์์ดัังนี้้�
5.1 ให้้คำำ� แนะนำำ� และข้้อมููลเกี่่� ย วกัั บ
การจัั ด การตนเองกัั บ ผู้้� ป่่ ว ยที่่� มีี อ าการ Long COVID
เริ่่� ม ตั้้� ง แต่่ ก ารประเมิิ น เบื้้� อ งต้้น วิิ ธีี จัั ด การอาการของ
ตนเอง หน่่วยงานที่่�ต้้องติิดต่่อหากกัังวลเกี่่�ยวกัับอาการ
หรืือต้้องการการสนัับสนุุนในการจััดการตนเอง รวมถึึง
แหล่่งประโยชน์์ในชุุมชน เช่่น กลุ่่�มสนัับสนุุน (support
group) การสั่่�งจ่่ายยาทางออนไลน์์ แอพพลิิเคชััน และ
มููลนิิธิิที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วย COVID-19 ทีีมสุุขภาพ
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ควรให้้ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับอาการใหม่่หรืือต่่อเนื่่�อง
ของ COVID-19 ซึ่่�งผู้้�ป่่วยสามารถแบ่่งปัันความรู้้�นี้้�ให้้กัับ
ครอบครััว ผู้้�ร่่วมงานและเพื่่�อน
		 นอกจากนี้้� อ งค์์ ก ารอนามัั ย โลก
ยัั ง ได้้วางแนวทางในการสนัั บ สนุุ น การฟื้้� น ฟููสภาพ
ด้้วยการจัั ด การตนเองหลัั ง เป็็ น COVID-19 ไว้้ ดัั ง นี้้�
“สัั ญ ญาณเตืือน” ว่่ า ต้้องการการดููแลอย่่ า งเร่่ ง ด่่ ว น
จากบุุคลากรทางการแพทย์์ การจััดการอาการหายใจ
เหนื่่� อ ยหอบ การทำำ�กิิ จ กรรมและการออกกำำ�ลัั ง กาย
การจัั ด การพลัั ง งานสำำ�ร องและความรู้้� สึึ ก อ่่ อ นแรง
การจััดการปััญหาการกลืืน โภชนาการ การได้้กลิ่่�นและ
การรัับรส การจััดการปััญหาด้้วยสมาธิิ ความจำำ� และ
การคิิ ด อย่่ า งชัั ด เจน การจัั ด การปัั ญ หาความเครีี ย ด
วิิตกกัังวล ซึึมเศร้้า และปััญหาการนอนหลัับ การจััดการ
ความเจ็็บปวด และการบัันทึึกการติิดตามอาการ14
5.2 ผู้้�ป่่วย Long COVID มีีหลายอาการ
การฟื้้� น ฟููโดยทีี ม สหสาขาจึึ ง มีี ค วามสำำ�คัั ญ มากใน
การตรวจประเมิินทั้้�งร่่างกาย และจิิตใจ เพื่่�อการวางแผน
การฟื้้� น ฟููสภาพให้้เป็็ น ไปด้้วยความปลอดภัั ย และ
มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
6. การเฝ้้ า ติิ ด ตามและการตรวจติิ ด ตาม
อาการ การเฝ้้าติิดตามอาการควรให้้ผู้้�ป่่วยมีีส่่วนร่่วม
ในการตััดสิินใจ และควรมีีการเสนอทางเลืือกในการเฝ้้า
ติิดตามอาการด้้วยตนเองหรืือการติิดตามจากระยะไกล
ขึ้้�นอยู่่�กัับความพร้้อมในการให้้บริิการ และความต้้องการ
ของผู้้ป่� ว่ ย เพื่่อ� ให้้เกิิดความเหมาะสมกัับอาการและบริิบท
ของผู้้�ป่่วย
7. การดููแลต่่อเนื่่�อง
7.1 การแลกเ ปลี่่� ย น ข้้ อมููลอย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ และทำำ�งานอย่่างผสมผสาน เช่่น ข้้อมููล
ทางคลิินิิก แผนการดููแล การฟื้้�นฟููสภาพ และบููรณาการ
การทำำ�งานระหว่่างหน่่วยบริิการต่่างๆ โดยมีีการประชุุม
ของทีีมสหสาขาแบบปกติิ หรืือออนไลน์์
7.2 ให้้สำำ� เนาข้้อมููลไว้้กัั บ ผู้้� ป่่ ว ย เช่่ น
อาการทางคลิินิิก แผนการดููแล การฟื้้�นฟููสภาพ ใบสั่่�งยา
และเอกสารส่่งตััวไปรัับการรัักษาต่่อตามความเหมาะสม
7.3 แลกเปลี่่� ย นข้้อมููลพื้้� น ฐานระหว่่ า ง
หน่่วยบริิการที่่�มีีการดููแลผู้้�ป่่วยเพื่่�อให้้สามารถติิดตาม
อาการของผู้้ป่� ว่ ยอย่่างต่่อเนื่่อ� งได้้ เช่่น ค่่าความอิ่่ม� ตััวของ
ออกซิิเจน อััตราการเต้้นของหััวใจ ความสามารถในการทำำ�
กิิจวััตรต่่างๆ
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		 7.4 ให้้การดููแลอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
เช่่น การตรวจติิดตามกัับบุุคลากรสุุขภาพทีีมเดิิม การให้้
บริิการแบบ one -stop service
8. การบริิหารจััดการระดัับองค์์กร แนวปฏิิบัติั ิ
ได้้แนะนำำ�ให้้สถานบริิการมีีบริิการแบบสหสาขาวิิชาชีีพ
ในการดููแลผู้้ป่� ว่ ยที่่�มีอี าการของ Long COVID และเชื่่อ� มต่่อ
บริิ ก ารให้้มีี ค วามต่่ อ เนื่่� อ ง เนื่่� อ งจากผู้้� ป่่ ว ยจะต้้องมีี
การติิดตามระยะยาวและต้้องพบผู้้�เชี่่�ยวชาญหลายสาขา
ดัังนั้้�นควรมีีการปรัับบริิการในสถานบริิการ ดัังนี้้�
8.1 ควรมีี ห น่่ ว ยบริิ ก ารทีี ม สหสาขา
วิิชาชีีพแบบ one-stop service เพื่่�อประเมิินอาการทาง
ร่่างกาย จิิตใจ และให้้การตรวจวิินิจฉั
ิ ยั ที่่�ถููกต้้องเหมาะสม
8.2 จััดบริิการฟื้้�นฟููสภาพเชิิงบููรณาการ
แบบสหสาขาวิิชาชีีพ ขึ้้�นอยู่่�กัับความต้้องการและบริิบท
ของการบริิการในแต่่ละท้้องถิ่่�น โดยควรมีีผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ที่่�หลายสาขา โดยเฉพาะผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�สามารถดููแลเรื่่�อง
ความเหนื่่�อยล้้า อาการของระบบทางเดิินหายใจ และ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการดููแลผู้้�สููงอายุุ
8.3 	มีีการดููแลแบบไร้้รอยต่่อ (seamless
care) โดยการเชื่่�อมโยงบริิการระหว่่างหน่่วยบริิการต่่างๆ
เช่่ น การดููแลอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งจากโรงพยาบาลสู่่�บ้้าน
และชุุ ม ชน การฟื้้� น ฟููสมรรถภาพโดยสหสาขาวิิ ช าชีี พ
การบริิการเฉพาะทาง และคลิินิิกสุุขภาพจิิต เป็็นต้้น13
บทสรุุป

ภาวะ Long COVID เป็็ น ประเด็็ น สำำ�คัั ญ
ในปััจจุบัุ นั โดยเฉพาะผู้้สูู� งอายุุเป็็นวััยที่่�มีมัี กั มีีอาการรุุนแรง
และช่่วงระยะเวลาในการป่่วยที่่�รุุนแรง รวมถึึงมีีโอกาส
เกิิด Long COVID ได้้มากกว่่าวััยอื่่�น ซึ่่�งอาการดัังกล่่าว
มีีผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิิต การจััดการดููแลภาวะ Long
COVID อย่่างบููรณาด้้วยทีีมสหสาขาวิิชาชีีพจึึงเป็็นสิ่่�งที่่�มีี
ความจำำ�เป็็นอย่่างมาก จึึงมีีแนวปฏิิบัติั ฉบั
ิ บั เร่่งด่่วนตั้้�งแต่่
การระบุุผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นเป้้าหมายและให้้ความรู้้� ความเข้้าใจ
และสามารถสัังเกตอาการและปฏิิบัติั ตัิ วั ได้้อย่่างเหมาะสม
เมื่่� อ มีี อ าการ สำำ� หรัั บ ผู้้� ที่่� มีี อ าการของ Long COVID
ก็็จะเข้้าสู่่�ขั้้�นตอนของการประเมิินอาการ การตรวจและ
ส่่งต่่อไปยัังหน่่วยที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญเฉพาะ การวางแผน
การดููแล การจััดการตนเองและการสนัับสนุุนการจััดการ
ตนเอง การเฝ้้ า ติิ ด ตามและการตรวจติิ ด ตามอาการ
การดููแลต่่ อ เนื่่� อ ง ตลอดจนการบริิ ห ารจัั ด การระดัั บ
องค์์กร ซึ่่ง� ในแนวปฏิิบัติั ข้้ิ างต้้นนี้้�หากมีีการจััดตั้้�งคลิินิกิ ใน
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การดููแลภาวะ Long COVID แบบ one-stop service
จะเป็็ น การทำำ� ให้้การบริิ ห ารจัั ด การและการดููแลผู้้� ที่่� มีี
อาการ Long COVID มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น โดยผนวก
เข้้ากัับการใช้้เทคโนโลยีี เช่่น การพััฒนาแอพพลิิเคชััน
เพื่่อ� เพิ่่�มความสะดวกในการใช้้งานและเพิ่่�มความสามารถ
ในการจัั ด การข้้อมููลอย่่ า งเป็็ น ระบบในฐานข้้อมููลของ
ผู้้�ป่่วย COVID-19 อย่่างไรก็็ตามการวิิจััยในเรื่่�องการเกิิด
Long COVID และการดููแลในแต่่ละอาการ ยัังต้้องมีี
การศึึกษาเพิ่่�มเติิมเพื่่�อนำำ�มาเป็็นหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์
ในการดููแลผู้้� สูู งอายุุ ที่่� มีี ภ าวะ Long COVID อย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพต่่อไป
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บทคััดย่่อ
การวิิจััยแบบภาคตััดขวางครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาอิิทธิิพลของปััจจััยส่่วนประสมการตลาดบริิการ
7P’s หรืือ 7 ด้้าน ต่่อการเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมของผู้้�สููงอายุุในโครงการส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ อำำ�เภอหนองฉาง
จัังหวััดอุุทััยธานีี กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ ผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้าร่่วมโครงการส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ อำำ�เภอหนองฉาง จัังหวััดอุุทััยธานีี
จำำ�นวน 294 คน จากจำำ�นวนประชากร 1,240 คน คำำ�นวณขนาดตััวอย่่างด้้วยสููตรคำำ�นวณแบบทราบประชากร และทำำ�
การสุ่่�มตััวอย่่างแบบมีีระบบ เครื่่�องมืือที่่�ใช้้คืือแบบสอบถามมีีค่่าความเที่่�ยงเท่่ากัับ 0.94 สถิิติิที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ได้้แก่่ ความถี่่� ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และการวิิเคราะห์์ถดถอยโลจิิสติิก ผลการวิิจััย พบว่่ากลุ่่�ม
ตััวอย่่างส่่วนใหญ่่เป็็นเพศหญิิง มีีอายุุเฉลี่่�ย 68.67 ปีี มีีระดัับการศึึกษาประถมศึึกษา มีีสถานภาพสมรส มีีอาชีีพเกษตรกร
โดยปััจจััยส่่วนประสมการตลาดบริิการ 7P’s ในการเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมของผู้้สูู� งอายุุ ได้้แก่่ ด้้านผลิิตภััณฑ์์ ด้้านราคา
ด้้านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย ด้้านการส่่งเสริิมการตลาด ด้้านบุุคลากร ด้้านลัักษณะทางกายภาพ และด้้านกระบวนการ
ให้้บริิการ ซึ่่�งโดยรวมอยู่่�ในระดัับมาก และปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมของผู้้�สููงอายุุในโครงการ
ส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ ได้้แก่่ ระดัับการศึึกษา ปััจจััยส่่วนผสมการตลาด ด้้านราคา ด้้านลัักษณะทางกายภาพ และ
ด้้านกระบวนการให้้บริิการ
คำำ�สำำ�คััญ : ส่่วนประสมการตลาดบริิการ 7 ด้้าน การเข้้ารัับบริิการทัันตกรรม โครงการส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ

ผู้้�รัับผิิดชอบบทความ
ผศ.ดร.ธีีระวุุธ ธรรมกุุล
มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
สาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์สุุขภาพ
ต.บางพููด อ.ปากเกร็็ด จ.นนทบุุรีี 11120
อีีเมล : theerawut_t@kkumail.com

Corresponding author
Assis Prof Dr. Theerawut Thammakun
School of Health Science Sukhothai, Thammathirat Open University
Bang Phood Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi 11120
E-mail: theerawut_t@kkumail.com

88

J Gerontol Geriatr Med. 2021; 20(87-97)

Abstract
This cross-sectional research aimed to determine the influence of the elements of marketing mix
7P’s on dental service attendance under the elderly health promotion project in Uthai Thani’s Nong Chang
district. The study involved a sample of 294 elderly persons, selected using systematic random sampling
from 1,240 older people who took part in The Nong Chang’s elderly health promotion project, based on the
finite population formula for sample size calculation. Data were collected using a questionnaire with reliability
value of 0.94. Statistics for data analyses were frequency, percentage, mean, standard deviation, and logistic
regression. The results demonstrated that the majority of the samples were female with an average
age of 68.67 years. educated elementary level, mauled status and career as farmer. The elements of
marketing mix 7P’s or 7 aspects on dental service attendance under the elderly, namely, products, prices,
place, promotion, people, physical characteristics and service process which overall were high levels.
The factors affecting the elderly dental care in the elderly health promotion project were educational
level and marketing mix factors, namely, price, physical characteristics, and service process.
Keywords : Elements of marketing mix 7P’s, Dental service attendance, Elderly health promotion project
บทนำำ�

การสููงวััยของประชากร เป็็นผลเนื่่�องจากอััตรา
เกิิดที่่�ลดลง และประชากรมีีอายุุยืืนยาวขึ้้�น ทำำ�ให้้ประชากร
ผู้้� สูู งอายุุ เ พิ่่� ม ขึ้้� น อย่่ า งรวดเร็็ ว กลายเป็็ น สัั ง คมของ
ผู้้�สููงอายุุ1 และกำำ�ลัังเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุอย่่างสมบููรณ์์
(aged society) ซึ่่�งจากประชากรผู้้�สููงอายุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�นทำำ�ให้้
คาดการณ์์ได้้ว่่าปีี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะก้้าวเข้้าสู่่�
สัังคมผู้้�สููงอายุุอย่่างสมบููรณ์์2 สำำ�หรัับการเตรีียมความ
พร้้อมเพื่่อ� การเป็็นผู้้สูู� งอายุุที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพ สามารถดำำ�รงชีีวิติ
อย่่างมีีศักั ดิ์์�ศรีี และพึ่่�งพาตนเองได้้ กรมอนามััย กระทรวง
สาธารณสุุข ได้้ให้้ความสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับการพััฒนาระบบ
บริิการดููแลผู้้�สููงอายุุทั้้�งด้้านร่่างกาย จิิตใจ อารมณ์์ และ
สัังคม ตามแนวคิิด “ไม่่ล้้ม ไม่่ลืืม ไม่่ซึมึ เศร้้า กิินข้้าวอร่่อย”
หรืือ “4 smart” ได้้แก่่ 1) smart walk คืือ การออกกำำ�ลังั กาย
อย่่ า งสม่ำำ�� เสมอ 2) smart brain & emotional คืือ
การดููแลฝึึ ก ทัั ก ษะทางสมอง ส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพจิิ ต และ
อารมณ์์ 3) smart sleep คืือ การนอนหลัับเพีียงพอ และ
4) smart eat คืือ การกิินอาหารตามหลัักโภชนาการ3
สุุขภาพช่่องปากถืือเป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญสำำ�หรัับ
สุุขภาพ จากการศึึกษาพบว่่าสุุขภาพช่่องปากผู้้�สููงอายุุ
มีีผลต่่อการ “ไม่่ลืืม” และ “กิินข้้าวอร่่อย”4 จากการสำำ�รวจ
สภาวะทัั น ตสุุ ข ภาพ ปีี 2560 พบผู้้� สูู งอายุุ 60-74 ปีี
มีีฟัันแท้้ที่่�สามารถใช้้งานได้้อย่่างน้้อย 20 ซี่่� หรืือ 4 คู่่�สบ
ร้้อยละ 56.1 แต่่เมื่่�ออายุุ 80-85 ปีี พบฟัันแท้้ 20 ซี่่� เหลืือ
เพีียงร้้อยละ 22.45 แสดงให้้เห็็นถึึงอััตราความชุุกของ
ผู้้สูู� งอายุุที่่มี� ปัี ญ
ั หารุุนแรงเกี่่ย� วกัับโรคในช่่องปากที่่เ� สี่่ย� งต่่อ

การสููญเสีี ย ฟัั น จำำ� นวนมาก โดยสุุ ข ภาพช่่ อ งปาก
มีีความสััมพัันธ์์กัับโรคฟัันผุุ ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีฟัันแท้้เหลืืออยู่่�
ในช่่องปากน้้อย จะได้้รัับผลกระทบจากสุุขภาพช่่องปาก
ต่่อคุุณภาพชีีวิิต6 ซึ่่�งการแก้้ปััญหาผู้้�สููงอายุุต้้องสามารถ
เข้้าถึึงบริิการทัันตกรรมที่่�จำำ�เป็็นได้้
ม� ห ลายการศึึ ก ษาที่่� ผ่่ า นมาค้้นพบปัั จ จัั ย
ส่่ ว นประสมการตลาด 7P’s ที่่� มีี ผ ลต่่ อ การตัั ด สิิ น ใจ
เข้้ารัับบริิการทัันตกรรมของผู้้�สููงอายุุ ซ��งได้้แก่่ ปััจจััย
ส่่ วนประสมการตลาดด้้านผลิิตภััณฑ์์ (บริิการ) ราคา
ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย การส่่งเสริิมการตลาด บุุคคล
ลัั ก ษณะทางกายภาพ และกระบวนการให้้บริิ ก าร 7 -9
โดยการเข้้าถึึงบริิการทัันตกรรม เป็็นเป้้าหมายหลัักใน
การจััดบริิการสุุขภาพภายใต้้หลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า
ของประเทศไทย 10 ที่่� ผ่่ า นมาผู้้� สูู งอายุุ ส่่ ว นใหญ่่ เ ข้้ารัั บ
บริิการรัักษาเพื่่�อการถอนฟััน และมีีการเข้้ารัับบริิการ
ทัั นตกรรมในระดัั บต่ำำ�� จึึ ง เป็็ น สาเหตุุ ทำำ� ให้้สููญเสีี ยฟัั น
โดยการถอนฟัั น 1 1 สอดคล้้องกัั บ ข้้อมููลของสำำ�นัั ก งาน
สาธารณสุุขจัังหวััดอุุทััยธานีีที่่�พบว่่าผู้้�สููงอายุุที่่�มีีปััญหา
สุุ ข ภาพช่่ อ งปากเข้้ารัั บ บริิ ก ารจำำ� นวนน้้อย 1 2 ดัั ง นั้้� น
สถานบริิ ก ารภาครัั ฐ ต้้องมีี ก ารส� ง เสริิ ม สุุ ข ภาพและ
ป้้องกัันโรคในช่่องปากในระดัับชุุมชน เพื่่�อให้้ประชาชน
รัับรู้้�ถึึงความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องเข้้ารัับบริิการทัันตกรรม รวมทั้้�ง
จััดทำำ�โครงการที่่�ขยายบริิการทัันตกรรมไปสู่่�ประชาชน
กลุ่่�มเปราะบางและกลุ่่�มที่่�มีฐี านะทางเศรษฐกิิจต่ำำ�� รวมถึึง
การเพิ่่�มศัักยภาพของสถานบริิการภาครััฐ เช่่น ขยายเวลา
ให้้บริิการ และทำำ�งานเชิิงรุุกนอกสถานพยาบาลมีีแผนการ
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ออกหน่่ ว ยให้้บริิ ก ารประชาชนในเขตทุุ รกัั น ดาร และ
ให้้คลิินิิกเอกชนเข้้าร่่วมให้้บริิการทัันตกรรม เพื่่�อให้้เกิิด
การทำำ�งานในลัักษณะรััฐร่่วมเอกชน (public-private
partnership)13
จากนโยบายและสถานการณ์์ ดัั ง กล่่ า วทาง
สำำ�นัักงานสาธารณสุุขอำำ�เภอหนองฉางได้้จััดโ ครงการ
ส่่งเสริิมสุุขภาพและป้้องกัันภาวะสมองเสื่่�อมในชมรม
ผู้้�สููงอายุุ ซึ่่�งการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมาได้้พยายามแนะนำำ�
ให้้ผู้้�สููงอายุุที่่�ได้้รัับการตรวจคััดกรองทางทัันตสุุขภาพ
และมีี ปัั ญ หาเกี่่� ย วกัั บ สุุ ข ภาพช่่ อ งปากเข้้ารัั บ บริิ ก าร
ทัันตกรรม แต่่ผลตอบรัับในการเข้้ารัับการรัักษาทางทัันตกรรม
ยัังมีีจำำ�นวนน้้อย ทั้้�งที่่�ทัันตบุุคลากรได้้แจ้้งผลการตรวจ
สุุขภาพช่่องปากผู้้�สููงอายุุเป็็นรายบุุคคลพร้้อมนััดหมาย
วัันและเวลาในการเข้้ารัับบริิการไว้้แล้้วนั้้�น ทำำ�ให้้ปััญหา
สุุ ข ภาพช่่ อ งปากในผู้้� สูู งอายุุ ยัั ง คงมีี อ ยู่่� 1 4 เห็็ น ได้้ชัั ด ว่่ า
ผู้้�สููงอายุุอำำ�เภอหนองฉางยัังมีีปััญหาในการเข้้ารัับบริิการ
ทัันตกรรมภาครััฐ
แนวคิิ ด ปัั จ จัั ย ส่่ ว นประสมการตลาดที่่�
ประกอบด้้วย 7 องค์์ประกอบ (7P’s) คืือ 1) ด้้านผลิิตภััณฑ์์
2) ด้้านราคา 3) ด้้านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย 4) ด้้าน
การส่่งเสริิมการตลาด 5) ด้้านบุุคคล 6) ด้้านลัักษณะ
ทางกายภาพ 7) ด้้านกระบวนการให้้บริิการ15 เป็็นแนวคิิด
หนึ่่ง� ที่่ภ� าครััฐเริ่่ม� นำำ�มาปรัับใช้้ในการให้้บริิการ องค์์ประกอบ
ตามปััจจััยส่่วนประสมการตลาดเหล่่านี้้�จะต้้องจััดการหรืือ
ดำำ�เนิินการเปลี่่�ยนแปลงเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของ
ผู้้เ� ข้้ารัับบริิการได้้สููงสุุดและบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ขององค์์กร16
ซึ่�่ ง เป็็ น การนำำ� กลยุุ ท ธ์์ ท างการตลาดบริิ ก ารแนวใหม่่
เพื่่� อ สร้้างความแตกต่่ า งและทำำ� ให้้การบริิ ก ารมีี
ความโดดเด่่ น สามารถควบคุุ ม คุุ ณ ภาพการบริิ ก าร
ทุุกครั้้�งที่่�ได้้รัับบริิการ17 รวมทั้้�งเป็็นแนวคิิดที่่�เหมาะสมแก่่
การเพิ่่�มศัักยภาพของสถานบริิการภาครััฐ ที่่�ต้้องขยาย
การบริิการทัันตกรรมให้้เข้้าถึึงประชากรกลุ่่�มเป้้าหมาย
มากยิ่่�งขึ้้�น ที่่�ผ่่านมามีีงานวิิจััยที่่�ได้้ใช้้แนวคิิดดัังกล่่าว
ในการศึึกษาความคิิดเห็็นของผู้้�มารัับบริิการทัันตกรรม18
แต่่อย่่างไรก็็ตามยัังมีีรายงานวิิจััยค่่อนข้้างน้้อยที่่�จะมา
สนัับสนุุนการเพิ่่�มศัักยภาพของสถานบริิการทัันตกรรม
ของรััฐ
ดัังนั้้�นเพื่่�อให้้ผู้้�สููงอายุุสามารถเข้้าถึึงบริิการ
ได้้เพิ่่� ม มากขึ้้� น งานวิิ จัั ย นี้้� จึึ ง นำำ� แนวคิิ ด ทฤษฎีี ปัั จ จัั ย
ส่่วนประสมการตลาด 7P’s มาเป็็นกรอบในการศึึกษา
หาปัั จ จัั ย ที่่� มีี ผ ลต่่ อ การเข้้ารัั บ บริิ ก ารทัั น ตกรรมของ
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ผู้้� สูู งอายุุ ใ นโครงการส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพผู้้� สูู งอายุุ อำำ� เภอ
หนองฉาง จัังหวััดอุุทััยธานีี เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประกอบในด้้าน
การส่่งเสริิม สนัับสนุุน และพััฒนาศัักยภาพการให้้บริิการ
ทัั น ตกรรม รวมทั้้� ง สามารถนำำ�ผ ลการศึึ ก ษาไปใช้้ใน
การวางแผนตลาดบริิการ และประชาสััมพัันธ์์เพื่่�อขยาย
ฐานผู้้�เข้้ารัับบริิการทัันตกรรมรายใหม่่ต่่อไป โดยงานวิิจััย
นี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาอิิทธิิพลของปััจจััยส่่วนประสม
การตลาดต่่อการเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมของผู้้�สููงอายุุ
ในโครงการส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ อำำ�เภอหนองฉาง
จัังหวััดอุุทััยธานีีโดยทำำ�การศึึกษาในผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้าร่่วม
โครงการส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ
ว�ธีีการดำำ�เนิินการวิิจััย
การวิิ จัั ย เชิิ ง วิิ เ คราะห์์ แ บบภาคตัั ด ขวาง
( cross-sectional analytical study) ดำำ�เนิินการวิิจััย
โดยการใช้้แบบสอบถามแบบมีีโครงสร้้าง (structured
interview) เป็็นเครื่่�องมืือในการเก็็บข้้อมููล
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากร คืือ ผู้้� สูู งอายุุ ที่่� เ ข้้าร่่ ว มโครงการ
ส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้สูู� งอายุุ อำำ�เภอหนองฉาง จัังหวััดอุุทัยั ธานีี
จำำ�นวน 1,240 คน และ กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ ผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้า
ร่่วมโครงการส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ อำำ�เภอหนองฉาง
จัังหวััดอุุทััยธานีี จำำ�นวน 294 คน คำำ�นวณโดยใช้้สููตร
Sample size for frequency in a population 1 9
ในโปรแกรม open source epidemiologic statistics
for public health20 ดัังนี้้�
sample size n = [DEFF*Np(1-p)]/ [(d2/Z21-α/2*(N-1)+p*(1-p)]

ทำำ�การสุ่่�มตัั ว อย่่ า งแบบมีี ร ะบบ ตามบัั ญ ชีี
รายชื่่�อผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ โดยการสุ่่�มกลุ่่�มตััวอย่่างจาก
ประชากรผู้้�สููงอายุุแบบสุ่่�มเป็็นช่่วงๆ โดยมีีบััญชีีรายชื่่�อ
ของประชากรผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้าร่่วมโครงการทั้้�ง 10 ตำำ�บล
ทำำ�การสุ่่�มหาตััวสุ่่�มเริ่่�มต้้น แล้้วสุ่่�มทุุก ๆ 4 คน ได้้มา 1 คน
ตามช่่วงของบััญชีีรายชื่่อ� ของประชากร ซึ่่ง� การกำำ�หนดช่่วง
ของกลุ่่�มใช้้วิิธีีคำำ�นวณค่่าสััดส่่วนของขนาดประชากรกัับ
ขนาดของกลุ่่�มตััวอย่่างมาเป็็นช่่วงของการคำำ�นวณ
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
การเก็็ บ รวบรวมข้้อมููลในการวิิ จัั ย ครั้้� ง นี้้�
ใช้้เครื่่�องมืือในการเก็็บรวบรวมข้้อมููลเป็็นแบบสอบถาม
ผู้้� สูู งอายุุ ที่่� เ ข้้าร่่ ว มโครงการส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพผู้้� สูู งอายุุ
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โดยพัั ฒ นามาจากงานวิิ จัั ย ของ สมปอง ประดัั บ มุุ ข 21
โดยแบ่่งออกเป็็น 3 ส่่วน คืือ
ส่่วนที่่� 1 ปััจจััยส่่วนบุุคคล
ลัั ก ษณะข้้อคำำ�ถ ามเป็็ น แบบเลืือกตอบ
ถามเกี่่�ยวกัับลัักษณะข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ปกครอง ได้้แก่่
เพศ อายุุ ระดัับการศึึกษา สถานภาพสมรส อาชีีพ รายได้้
ของครอบครััวต่่อเดืือน
ส่่ ว นที่่� 2 ปัั จ จัั ย ส่่ ว นประสมการตลาดใน
การเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมของผู้้�สููงอายุุ แบ่่งเป็็น 7 ด้้าน
คืือ ด้้านที่่� 1 ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ด้้านที่่� 2 ราคา ด้้านที่่� 3
ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย ด้้านที่่� 4 การส่่งเสริิมการตลาด
ด้้านที่่� 5 บุุคลากร ด้้านที่่� 6 ลัักษณะทางกายภาพ และ
ด้้านที่่� 7 กระบวนการให้้บริิการ
ลัักษณะข้้อคำำ�ถามแบบมาตราส่่วนประมาณค่่า
(rating scale) 5 ระดัั บ ตามแบบวัั ด ของลิิ เ คิิ ร์์ ท
(Likert -type scale) โดยมีี ข้้ อคำำ�ถ ามทางบวกและ
ข้้อคำำ�ถามทางลบ
การแปลผลปัั จ จัั ย ส่่ ว นประสมการตลาด
ในการเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมของผู้้สูู� งอายุุ โดยใช้้เกณฑ์์
ของเบสท์์22 แบ่่งเป็็น 3 ระดัับ คืือ เห็็นด้้วยมาก เห็็นด้้วย
ปานกลาง เห็็นด้้วยน้้อย
ส่่ ว นที่่� 3 การเข้้ารัั บ บริิ ก ารทัั น ตกรรมใน
โครงการส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ
ลัั ก ษณะข้้อคำำ�ถ ามเป็็ น แบบเลืือกตอบ
ถามเกี่่� ย วกัั บ การเข้้ารัั บ บริิ ก ารทัั น ตกรรมในโครงการ
ส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ คืือการเข้้ารัับบริิการทัันตกรรม
ในรอบ 1 ปีีที่่�ผ่่านมา
การตรวจสอบคุุณภาพของเครื่่�องมืือ
1.	ศึึ ก ษ า แ น วคิิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎีี เ กี่่� ย วกัั บ
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างปััจจััยส่่วนประสมการตลาดและ
การเข้้ารัั บ บริิ ก ารทัั น ตกรรมของผู้้� สูู งอายุุ ใ นโครงการ
ส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพผู้้� สูู งอายุุ งานวิิ จัั ย ที่่� เ กี่่� ย วข้้องเพื่่� อ เป็็ น
กรอบแนวคิิดและนำำ�มาสร้้างแบบสอบถาม
2. สร้้างแบบสอบถามที่่� จ ะนำำ� ไปใช้้ในการ
เก็็ บ รวบรวมข้้อมููลโดยให้้สอดคล้้องกัั บ วัั ต ถุุ ปร ะสงค์์
กรอบแนวคิิดและปรัับปรุุงจากแบบสอบถามจากงานวิิจัยั
ของสมปอง ประดัับมุุข21
3.	นำำ� แบบสอบถามตามที่่� จัั ด ทำำ�ขึ้้� น เสนอ
ให้้อาจารย์์ ที่่� ปรึึ ก ษาและผู้้� เ ชี่่� ย วชาญจำำ� นวน 3 คน
ช่่ ว ยตรวจสอบและเพื่่� อ พิิ จ ารณาความเหมาะสม
ความถููกต้้องของภาษา และปรัั บ ปรุุ ง แบบสอบถาม
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ตามคำำ�แนะนำำ�ของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาและผู้้�เชี่่�ยวชาญ
4. การหาความตรงด้้านเนื้้�อหาของเครื่่�องมืือ
(content validity) โดยนำำ� แบบสอบถามที่่� ส ร้้างขึ้้� น
ให้้อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา 1 คน และผู้้�เชี่่�ยวชาญ 3 คน ทำำ�การ
ตรวจสอบ เพื่่�อหาค่่าความตรงของแบบสอบถาม (Index
of consistency – IOC) และคัั ดเลืือกข้้อคำำ�ถามที่่� มีี
ค่่าน้้อยกว่่า 0.50 เพื่่�อทำำ�การปรัับปรุุงแบบสอบถาม
5.	นำำ�แบบสอบถามที่่�ผ่่านการแก้้ไขแล้้วไป
หาความเที่่�ยงตรง (reliability) โดยการทดสอบเครื่่�องมืือ
ในผู้้�สููงอายุุ จำำ�นวน 30 ชุุด ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีบริิบทใกล้้เคีียงกัับ
กลุ่่�มประชากรที่่�ทำำ�การศึึกษา ได้้ค่่าสััมประสิิทธิ์์�แอลฟา
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยรวม
เท่่ากัับ 0.939 และรายด้้านทั้้�ง 7 ด้้าน คืือ ด้้านผลิิตภััณฑ์์
ด้้านราคา ด้้านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย ด้้านการส่่งเสริิม
การตลาด ด้้านบุุคลากร ด้้านลัักษณะทางกายภาพ และ
ด้้านกระบวนการให้้บริิการเท่่ากัับ 0.856, 0.890, 0.872,
0.833, 0.878, 0.821 และ 0.816 ตามลำำ�ดัับ
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ผู้้� วิิ จัั ย ได้้ดำำ� เนิิ น การเก็็ บ รวบรวมข้้อมููลตาม
ขั้้�นตอน ดัังนี้้�
1. ผู้้วิ� จัิ ยั ทำำ�หนัังสืือขอจริิยธรรมวิิจัยั ในมนุุษย์์
จากมหาวิิ ท ยาลัั ย สุุ โ ขทัั ย ธรรมาธิิ ร าช ถึึ ง สำำ�นัั ก งาน
สาธารณสุุขจัังหวััดอุุทััยธานีี คณะกรรมการพิิจารณา
จริิยธรรมการวิิจััยในมนุุษย์์ สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััด
อุุทััยธานีี วัันที่่� 1 สิิงหาคม 2563 ICH-GCP No. 13 2563
2. ผู้้�วิิจััยทำำ�หนัังสืือถึึงสำำ�นัักงานสาธารณสุุข
อำำ�เภอหนองฉาง เพื่่อ� ขออนุุญาตเก็็บข้้อมููลการวิิจัยั ในผู้้สูู� ง
อายุุในโครงการส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้สูู� งอายุุ อำำ�เภอหนองฉาง
จัังหวััดอุุทััยธานีี จำำ�นวน 10 ตำำ�บล
3. ผู้้� วิิ จัั ย ทำำ� การคัั ด เลืือกผู้้� ช่่ ว ยเก็็ บ ข้้อมููล
จำำ�นวน 1 คน เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ขอคำำ�ยิินยอมอาสาสมััคร
และบัันทึึกข้้อมููลในแบบสอบถาม ตามการสััมภาษณ์์
ผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััย ซึ่่�งผู้้�ช่่วยวิิจััยมีีคุุณสมบััติิ คืือ มีีตำำ�แหน่่ง
เจ้้าพนัักงานทัันตสาธารณสุุข การศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
ทางสาธารณสุุขศาสตร์์ และประสบการณ์์ทำำ�งานไม่่ต่ำำ��
กว่่า 5 ปีี โดยผู้้�วิิจััยทำำ�การปรัับมาตรฐานผู้้�ช่่วยวิิจััยก่่อน
เก็็บข้้อมููล ด้้วยการใช้้วิิธีีจำำ�ลองสถานการณ์์เสมืือนจริิง มีี
การทบทวน และทำำ�ความเข้้าใจในการบัันทึึกข้้อมููล แล้้ว
ให้้บัันทึึกข้้อมููลในแบบสอบถาม จากนั้้�นนำำ�ผลการบัันทึึก
ข้้อมููลมาเปรีียบเทีียบกัับมาตรฐานอ้้างอิิง พร้้อมทั้้�งอธิิบาย
เกณฑ์์การวิินิิจฉััยให้้ผู้้�ช่่วยวิิจััยทราบ แล้้วให้้บัันทึึกข้้อมููล
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ครั้้�งที่่� 2 และ 3 โดยไม่่ให้้เห็็นผลบัันทึึกครั้้�งที่่� 1 และทำำ�
การวิิเคราะห์์ Kappa เปรีียบเทีียบผลการบัันทึึกข้้อมููล
กัับมาตรฐานอ้้างอิิง ค่่าที่่�ยอมรัับคืือ 0.80-1.00
4. ผู้้� วิิ จัั ย เก็็ บ ข้้อมููลจากผู้้� สูู งอายุุ ใ นชมรม
ผู้้�สููงอายุุในแต่่ละตำำ�บล โดยชี้้�แจงรายละเอีียดในการ
เก็็บข้้อมููล และใช้้ช่่วงเวลาที่่�ชมรมผู้้�สููงอายุุมีีการประชุุม
ประจำำ� เดืือนในการขอคำำ�ยิิ น ยอมและดำำ� เนิิ น การเก็็ บ
รวบรวมข้้อมููล โดยผู้้วิ� จัิ ยั และผู้้ช่� ว่ ยเก็็บข้้อมููลเข้้าไปชี้้�แจง
กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีรี ายชื่่อ� จากการสุ่่�มอย่่างมีีระบบ หลัังจาก
มีีการลงนามยิินยอมเป็็นอาสาสมััครกลุ่่�มตััวอย่่างแล้้ว
จึึงดำำ�เนิินการเก็็บข้้อมููลโดยการสััมภาษณ์์แบบตััวต่่อตััว
ตามแบบสอบถาม
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
การประมวลผลและการวิิ เ คราะห์์ ข้้ อมููล
ที่่�รวบรวมได้้จากแบบสอบถาม เพื่่�อหาค่่าสถิิติิ ความถี่่�
ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และการวิิเคราะห์์
ถดถอยโลจิิสติิก
ผลการวิิจััย
1. 	จากกลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน 294 คน พบว่่า
ผู้้� สูู งอายุุ ส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น เพศหญิิ ง ร้้อยละ 60.54 และ
เป็็นเพศชาย ร้้อยละ 39.46 มีีอายุุเฉลี่่�ย 68.67±5.00 ปีี
กลุ่่�มอายุุที่่�มีีจำำ�นวนมากที่่�สุุด คืือ กลุ่่�มอายุุ 66 ถึึง 71
ปีี ร้้อยละ 41.50 รองลงมาคืือ กลุ่่�มอายุุ 60 ถึึง 65 ปีี
และกลุ่่�มอายุุ 72 ถึึง 77 ปีี ร้้อยละ 32.31 และ 21.09
ตามลำำ�ดัั บ ผู้้� สูู งอายุุ ส่่ ว นใหญ่่ มีี ร ะดัั บ การศึึ ก ษา

ประถมศึึ ก ษา ร้้อยละ 61.90 รองลงมาคืือ ระดัั บ
มัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้น และปริิ ญ ญาตรีี ห รืือสููงกว่่ า
ร้้อยละ 13.95 และ 10.21 ตามลำำ�ดัับ ผู้้�สููงอายุุส่่วนใหญ่่
มีีสถานภาพสมรส ร้้อยละ 64.29 รองลงมาคืือ หม้้าย/
หย่่า/แยกคู่่� และโสด ร้้อยละ 22.78 และ 12.93 ตามลำำ�ดับั
ผู้้� สูู งอายุุ ส่่ ว นใหญ่่ มีี อ าชีี พ เกษตรกร ร้้อยละ 39.80
รองลงมาคืือ รัับจ้้างทั่่�วไป และค้้าขาย ร้้อยละ 16.67 และ
16.33 ตามลำำ�ดัับ ผู้้�สููงอายุุมีีรายได้้เฉลี่่�ยของครอบครััว
ต่่อเดืือน 5,699.32±8.67 บาท โดยผู้้�สููงอายุุส่่วนใหญ่่
มีี ร ายได้้ของครอบครัั วต่่ อเดืือนน้้อยกว่่ า 5,000 บาท
ร้้อยละ 75.51 รองลงมาคืือ 5,000 – 20,000 บาท และ
มากกว่่า 20,000 บาทขึ้้�นไป ร้้อยละ 19.39 และ 5.10
ตามลำำ�ดัั บ ผู้้� สูู งอายุุ ส่่ ว นใหญ่่ มีี ฟัั น แท้้ที่่� ใ ช้้งานได้้
ร้้อยละ 61.22 และไม่่ มีีฟัั น ร้้อยละ 38.78 ผู้้� สูู งอายุุ
มีีจำำ�นวนฟัันแท้้ที่่�ใช้้งานได้้เฉลี่่�ย 9.30±8.43 ซี่่� โดยส่่วนใหญ่่
มีีจำำ�นวนฟัันแท้้ที่่�ใช้้งานได้้ น้้อยกว่่า 10 ซี่่� ร้้อยละ 51.36
รองลงมา คืือ 10 ถึึง 19 ซี่่� และมากกว่่า 19 ซี่่� ขึ้้�นไป
ร้้อยละ 36.05 และ 12.59 ตามลำำ�ดัับ ผู้้�สููงอายุุส่่วนใหญ่่
ไม่่ได้้เข้้ารัับบริิการทัันตกรรมในรอบ 1 ปีีที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ
64.63 และเข้้ารัับบริิการทัันตกรรม ร้้อยละ 35.37
2. 	ปััจจััยส่่วนประสมการตลาดในการเข้้ารัับ
บริิการทัันตกรรมของผู้้�สููงอายุุในโครงการส่่งเสริิมสุุขภาพ
ผู้้�สููงอายุุ อำำ�เภอหนองฉาง จัังหวััดอุุทััยธานีี ในตารางที่่� 1
ดัังนี้้�

Table 1 Opinion of the elderly on marketing mix factors (n = 294)
marketing mix factor
1. product
2. price
3. place
4. promotion
5. people
6. physical characteristics
7. service process
total

comment level

𝑥̅

3.99
3.79
3.66
3.49
3.68
3.79
3.48
3.70

S.D.
0.76
0.66
0.64
0.66
0.65
0.64
0.61
0.42

interpret results
agree
agree
moderate
moderate
moderate
agree
moderate
agree
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ตามตารางที่่� 1 พบว่่ า ผู้้� สูู งอายุุ มีี ร ะดัั บ
ความคิิ ด เห็็ น เกี่่� ย วกัั บ ปัั จ จัั ย ส่่ ว นประสมการตลาด
ในภาพรวมส่่ ว นใหญ่่ อ ยู่่�ในระดัั บ มาก ( 𝑥̅̅ = 3.70,
S.D = 0.42) หากพิิจารณาเป็็นรายด้้านพบว่่าความคิิดเห็็น
ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในระดัับปานกลาง ด้้านที่่�มีรี ะดัับความคิิดเห็็น
ด้้วยมากสููงสุุ ด 2 ลำำ�ดัั บ แรก คืือ 1) ด้้านผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
(product) ซึ่่ง� หมายถึึง การให้้บริิการทัันตกรรมมีีคุณ
ุ ภาพ
เครื่่อ� งมืือและอุุปกรณ์์มีมี าตรฐานและทัันสมััย (𝑥̅̅= 3.99 ,
S.D = 0.76) หากพิิจารณาเป็็นรายข้้อพบว่่าทุุกข้้ออยู่่�ใน
ระดัับมาก ข้้อที่่�มีีระดัับความคิิดเห็็นมากสููงสุุด คืือ ได้้รัับ
การตรวจวิินิิจฉััยโรคจากทัันตบุุคลากร รองลงมา คืือ
การบริิการทัันตกรรมมีีมาตรฐานปลอดภััย และได้้รัับ
ข้้อมููลการรัักษาครบถ้้วน ตามลำำ�ดัับ และ 2) ด้้านราคา
(price) ซึ่่� ง หมายถึึ ง มีี ค่่ า ใช้้จ่่ า ยในการเข้้ารัั บ บริิ ก าร
ทัันตกรรมหรืือมีีการให้้บริิการที่่�เหมาะสม ( 𝑥̅̅= 3.79,
S.D = 0.66) หากพิิจารณาเป็็นรายข้้อพบว่่าส่่วนใหญ่่
อยู่่�ในระดัับมาก ข้้อที่่�มีีระดัับความคิิดเห็็นมากสููงสุุด คืือ
การได้้รัับบริิการที่่�มีีคุุณภาพเหมาะสมกัับราคา รองลงมา
คืือ อััตราค่่าบริิการทัันตกรรมตรงตามที่่�กำำ�หนด และสิิทธิิ
การรัักษาครอบคลุุมความต้้องการ ตามลำำ�ดัับ
ส่่วนด้้านที่่�มีีระดัับความคิิดเห็็นด้้วยน้้อยที่่�สุุด
2 ลำำ�ดัับ คืือ 1) ด้้านกระบวนการให้้บริิการ (process)

ซึ่่�งหมายถึึง ขั้้�นตอนในการเข้้ารัับบริิการ มีีความสะดวก
รวดเร็็ว (𝑥̅̅= 3.48 , S.D = 0.61) หากพิิจารณาเป็็นรายข้้อ
พบว่่ า ส่่ ว นใหญ่่ อ ยู่่�ในระดัั บ ปานกลาง ข้้อที่่� มีี ร ะดัั บ
ความคิิดเห็็นด้้วยน้้อยที่่�สุุดคืือ การบริิการทัันตกรรมมีี
ความสะดวกรวดเร็็ว และมีีระบบการนััดหรืือเลื่่�อนนััดที่่�ดีี
ตามลำำ�ดัับ และ 2) ด้้านส่่งเสริิมการตลาด (promotion)
ซึ่ง่� หมายถึึง การติิดต่่อสื่่อ� สาร ประชาสััมพัันธ์์ เพื่่อ� การรัับรู้้�
หรืือมีีทััศนคติิที่่�ดีี ประทัับใจต่่อสถานบริิการ (𝑥̅̅= 3.49,
S.D = 0.66) หากพิิจารณาเป็็นรายข้้อพบว่่าส่่วนใหญ่่อยู่่�
ในระดัับปานกลาง ข้้อที่่�มีรี ะดัับความคิิดเห็็นด้้วยน้้อยที่่�สุดุ
คืือ การให้้ส่่วนลดสำำ�หรัับค่่าบริิการทัันตกรรม และมีีการ
ให้้บริิการผ่่านทางอิินเทอร์์เน็็ต เช่่น บริิการให้้คำำ�ปรึึกษา
เกี่่� ย วกัั บ แนวทางรัั ก ษา การจองคิิ วจ ากสถานบริิ ก าร
ทัันตกรรม ตามลำำ�ดัับ
3. 	อิิทธิิพลของปััจจััยส่่วนประสมการตลาด
ต่่อการเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมของผู้้�สููงอายุุในโครงการ
ส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพผู้้� สูู งอายุุ อำำ� เภอหนองฉาง จัั ง หวัั ด
อุุทัยั ธานีี ที่่�ได้้จากแบบสอบถามนำำ�มาวิิเคราะห์์โดยใช้้สถิิติิ
เชิิงอนุุมาน คืือ การวิิเคราะห์์ถดถอยโลจิิสติิก ในตารางที่่� 2
ดัังนี้้�

Table 2 Personal factors influence marketing mix factors on dental service attendance under the
elderly health promotion project by multivariate analysis with logistic regression (n=294)
factor

number

sex
female
male
education level
primary education
middle / high school
diploma up
occupation
farmers
no occupation / housewife
pensioner
hire / business / trade

%
of service
attendance

178
116

30.90
42.24

182
68
44

25.27
35.29
77.27

117
47
19
111

25.64
36.17
89.47
36.04

dental service attendance under the elderly
crude adjusted**
95%CI p-value
OR
OR
0.063
1
1
1.64
1.75
3.15 ,0.97
0.001*
1
1
1.61
2.34
5.25 ,1.04
10.05
9.98
32.31 ,3.09
0.378
1
1
1.64
1.62
3.61 ,0.72
24.65
2.56
27.08 ,0.23
1.63
0.81
1.67 ,0.39
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Table 2 Personal factors influence marketing mix factors on dental service attendance under the
elderly health promotion project by multivariate analysis with logistic regression (n=294)
factor

number

family income per month (baht)
< 5,000
20,000 – 5,000
> 20,000
marketing mix factor

%
of service
attendance

222
57
15

28.38
49.12
86.67

dental service attendance under the elderly
crude adjusted**
95%CI p-value
OR
OR
0.908
1
1
2.44
0.87
2.16 ,0.35
16.41
1.38
17.66 ,0.11

price
1.21
1.11
1.22 ,1.00 0.049*
place
1.15
1.01
1.13 ,0.91 0.836
promotion
1.16
1.10
1.22 ,0.99 0.082
people
1.11
0.94
1.05 ,0.84 0.284
physical characteristics
1.16
1.14
1.28 ,1.02 0.023*
service process
1.24
1.18
1.32 ,1.05 0.006*
*significant at the 0.05 level.
**adjusted OR = the OR value is obtained from the most influential variables: gender, education level,
occupation, income, and marketing mix factors. (price, place, promotion, people, physical characteristics,
service process), (R2=0.266)
ตามตารางที่่� 2 จากการทดสอบความสััมพัันธ์์
ระหว่่างตััวแปร พบค่่า r อยู่่�ระหว่่าง -0.007 ถึึง 0.691
ไม่่เกิิน 0.80 จึึงไม่่ทำำ�ให้้เกิิด multicollinearity ระหว่่าง
ตััวแปรอิิสระด้้วยกััน23 จึึงวิิเคราะห์์แบบ multivariate
ด้้วย logistic regression พบว่่า ปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อ
การเข้้ารัั บ บริิ ก ารทัั น ตกรรมของผู้้� สูู งอายุุ ใ นโครงการ
ส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้สูู� งอายุุอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติที่่ิ ร� ะดัับ
.05 ได้้แก่่ ระดัับการศึึกษา ปััจจััยส่่วนผสมการตลาด
ด้้านราคา ด้้านลัักษณะทางกายภาพ และด้้านกระบวนการ
ให้้บริิ ก าร โดยพบว่่ า เมื่่� อ ผู้้� สูู งอายุุ มีี ร ะดัั บ การศึึ ก ษา
อนุุปริิญญาขึ้้�นไป จะมีีโอกาสเข้้ารัับบริิการทัันตกรรม
เพิ่่�มขึ้้�น เป็็น 9.98 เท่่า เมื่่�อเทีียบกัับผู้้�สููงอายุุที่่�มีีระดัับ
การศึึกษาประถมศึึกษา (adjusted OR=9.98, 95%
CI: 3.09, 32.31) รองลงมา คืือ เมื่่�อผู้้�สููงอายุุมีีระดัับ
การศึึกษามััธยมต้้น/ปลาย จะมีีโอกาสเข้้ารัับบริิการทัันตกรรม
เพิ่่�มขึ้้�น เป็็น 2.34 เท่่า เมื่่�อเทีียบกัับผู้้�สููงอายุุที่่�มีีระดัับ
การศึึกษาประถมศึึกษา (adjusted OR=2.34, 95%
CI: 1.04, 5.25) เมื่่�อผู้้�สููงอายุุมีีระดัับคะแนนความคิิดเห็็น
เกี่่�ยวกัับปััจจััยส่่วนประสมการตลาด ด้้านราคาเพิ่่�มขึ้้�น

ทุุก ๆ 1 คะแนน จะมีีโอกาสเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมเพิ่่�มขึ้้น�
1.11 เท่่า (adjusted OR=1.11, 95%CI: 1.01, 1.23)
เมื่่�อผู้้�สููงอายุุมีีระดัับคะแนนความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับปััจจััย
ส่่วนประสมการตลาด ด้้านลัักษณะทางกายภาพเพิ่่�มขึ้้�น
ทุุก ๆ 1 คะแนน จะมีีโอกาสเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมเพิ่่�มขึ้้น�
1.14 เท่่า (adjusted OR=1.14, 95%CI: 1.02, 1.28) และ
เมื่่�อผู้้�สููงอายุุมีีระดัับคะแนนความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับปััจจััย
ส่่วนประสมการตลาด ด้้านกระบวนการให้้บริิการเพิ่่�ม
ขึ้้�นทุุก ๆ 1 คะแนน จะมีีโอกาสเข้้ารัับบริิการทัันตกรรม
เพิ่่�มขึ้้�น 1.18 เท่่า (adjusted OR=1.18, 95%CI: 1.05,
1.32) โดยความสามารถในการอธิิบายของสมการถดถอย
ได้้ร้้อยละ 26.60
ผู้้�สููงอายุุส่่วนใหญ่่เป็็นเพศหญิิง ร้้อยละ 60.54
และเป็็นเพศชาย ร้้อยละ 39.46 มีีอายุุเฉลี่่�ย 68.67±5.00 ปีี
กลุ่่�มอายุุที่่�มีีจำำ�นวนมากที่่�สุุด คืือ กลุ่่�มอายุุ 66 ถึึง 71 ปีี
ร้้อยละ 41.50 มีีระดัับการศึึกษาประถมศึึกษา ร้้อยละ
61.90 ผู้้� สูู งอายุุ ส่่ ว นใหญ่่ มีี ส ถานภาพสมรส ร้้อยละ
64.29 มีีอาชีีพเกษตรกร ร้้อยละ 39.80 มีีรายได้้เฉลี่่�ย
ของครอบครััวต่่อเดืือน 5,699.32±8.67 บาท มีีรายได้้

94
ของครอบครัั วต่่ อ เดืือนน้้อยกว่่ า 5,000 บาท ร้้อยละ
75.51 มีีฟัันแท้้ที่่�ใช้้งานได้้ ร้้อยละ 61.22 และไม่่มีีฟััน
ร้้อยละ 38.78 ผู้้�สููงอายุุมีีจำำ�นวนฟัันแท้้ที่่�ใช้้งานได้้เฉลี่่�ย
9.30±8.43 ซี่่� โดยส่่วนใหญ่่มีีจำำ�นวนฟัันแท้้ที่่�ใช้้งานได้้
น้้อยกว่่า 10 ซี่่� ร้้อยละ 51.36 ผู้้�สููงอายุุเข้้ารัับบริิการ
ทัันตกรรมในรอบ 1 ปีีที่่�ผ่่านมา ร้้อยละ 35.37
ความคิิดเห็็นของผู้้�สููงอายุุเกี่่�ยวกัับปััจจััยส่่วน
ประสมการตลาดในการเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมของผู้้�
สููงอายุุ มีีระดัับความคิิดเห็็นเฉลี่่�ยโดยรวมเท่่ากัับ 3.70
คะแนน โดยผู้้�สููงอายุุส่่วนใหญ่่มีีระดัับความคิิดเห็็นโดย
รวมอยู่่�ในระดัับมาก ร้้อยละ 56.10 รองลงมาคืือมีีระดัับ
ความคิิดเห็็นปานกลาง ร้้อยละ 43.90
ปััจจััยที่่มี� อิี ทิ ธิิพลต่่อการเข้้ารัับบริิการทัันตกรรม
ของผู้้� สูู งอายุุ ใ นโครงการส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพผู้้� สูู งอายุุ
อำำ�เภอหนองฉาง จัังหวััดอุุทััยธานีี ได้้แก่่ ปััจจััยส่่วนผสม
การตลาด ด้้านราคา ด้้านลัักษณะทางกายภาพ และด้้าน
กระบวนการให้้บริิการ โดยพบว่่า เมื่่�อผู้้�สููงอายุุมีีระดัับ
คะแนนความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับปััจจััยส่่วนประสมการตลาด
ด้้านราคาเพิ่่�มขึ้้น� ทุุก ๆ 1 คะแนน จะมีีโอกาสเข้้ารัับบริิการ
ทัันตกรรมเพิ่่�มขึ้้�น 1.11 เท่่า (adjusted OR=1.11, 95%
CI: 1.01, 1.23) เมื่่�อผู้้�สููงอายุุมีีระดัับคะแนนความคิิดเห็็น
เกี่่� ย วกัั บ ปัั จ จัั ย ส่่ ว นประสมการตลาด ด้้านลัั ก ษณะ
ทางกายภาพเพิ่่�มขึ้้�นทุุก ๆ 1 คะแนน จะมีีโอกาสเข้้ารัับ
บริิการทัันตกรรมเพิ่่�มขึ้้�น 1.14 เท่่า (adjusted OR=1.14,
95%CI: 1.02, 1.28) และเมื่่�อผู้้�สููงอายุุมีีระดัับคะแนน
ความคิิ ด เห็็ น เกี่่� ย วกัั บ ปัั จ จัั ย ส่่ ว นประสมการตลาด
ด้้านกระบวนการให้้บริิการเพิ่่�มขึ้้�นทุุก ๆ 1 คะแนน จะมีี
โอกาสเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมเพิ่่�มขึ้้น� 1.18 เท่่า (adjusted
OR=1.18, 95%CI: 1.05, 1.32) โดยความสามารถใน
การอธิิบายของสมการถดถอยได้้ร้้อยละ 26.60
บทวิิจารณ์์
จากผลการวิิ จัั ย พบว่่ า ความคิิ ด เห็็ น ของ
ผู้้สูู� งอายุุเกี่่�ยวกัับปััจจััยส่่วนประสมการตลาดในการเข้้ารัับ
บริิการทัันตกรรมของผู้้�สููงอายุุในโครงการส่่งเสริิมสุุขภาพ
ผู้้�สููงอายุุ อำำ�เภอหนองฉาง จัังหวััดอุุทััยธานีี โดยรวมอยู่่�
ในระดัับมาก จากแนวคิิดทฤษฎีีส่่วนประสมการตลาด
ของฟิิลิิป คอตเลอร์์ 17 ได้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์ทางการตลาด
เกี่่�ยวกัับธุุรกิจิ บริิการที่่�ต้้องใช้้ส่่วนประสมการตลาด (7P’s)
คืือ ด้้านผลิิตภััณฑ์์ (product) ด้้านราคา (price) ด้้านช่่อง
ทางการจััดจำำ�หน่่าย (place) ด้้านการส่่งเสริิมการตลาด
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(promotion) ด้้านบุุคคล (people) ด้้านลัักษณะทาง
กายภาพ (physical characteristics) ด้้านกระบวนการ
ให้้บริิการ (process)15 ซึ่่�งการศึึกษานี้้�พบว่่าปััจจััยส่่วน
ประสมการตลาดใน 3 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านราคา ด้้านลัักษณะ
ทางกายภาพ และกระบวนการให้้บริิ ก าร มีี ผ ลต่่ อ
การเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมของผู้้สูู� งอายุุ เมื่่อ� พิิจารณาเป็็น
รายด้้าน พบว่่า
1) 	ด้้านราคา เป็็นปััจจััยส่่วนผสมการตลาด
ด้้านที่่� ใ ห้้ความสำำ�คัั ญ ระดัั บ มาก โดยสิิ ท ธิิ ก ารรัั ก ษา
ที่่�ผู้้�สููงอายุุใช้้เข้้ารัับบริิการทัันตกรรมในอำำ�เภอหนองฉาง
จัังหวััดอุุทััยธานีี ร้้อยละ 72.45 คืือ สิิทธิิประกัันสุุขภาพ
ซึ่่�งปััจจุุบัันการเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมในสถานบริิการ
ของรััฐตามสิิทธิิหลัักประสุุขภาพ โดยผู้้�ที่่�เข้้ารัับบริิการ
ทัั น ตกรรมพื้้� น ฐาน ได้้แก่่ ขููดหิิ น ปููน อุุ ด ฟัั น ถอนฟัั น
ใส่่ ฟัั น ปลอม ไม่่ ต้้ องจ่่ า ยค่่ า บริิ ก ารทางทัั น ตกรรม
ในขณะที่่�สิทิ ธิิระบบเบิิกจ่่ายตรงที่่�เข้้ารัับบริิการทัันตกรรม
ในโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล ให้้สำำ�รองจ่่ายค่่า
บริิการทัันตกรรม ส่่วนผู้้สูู� งอายุุสิทิ ธิิประกัันสัังคมมีีสิทิ ธิิได้้
รัับค่่าบริิการทางการแพทย์์เท่่าที่่�จ่า่ ยจริิง 900 บาท/ครั้้ง� /ปีี
กรณีีใส่่ฟัันเทีียม มีีสิิทธิิได้้รัับค่่าฟัันเทีียมเท่่าที่่�จ่่ายจริิง
ตามความจำำ�เป็็น ในวงเงิินไม่่เกิิน 1,500 บาท ซึ่ง่� ผู้้สูู� งอายุุ
ที่่�เข้้าร่่วมการวิิจัยั ส่่วนใหญ่่ทราบสิิทธิิการรัักษาของตนเอง
เนื่่�องจากเป็็นสมาชิิกในชมรมผู้้�สููงอายุุ ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
ส่่งเสริิมสุุขภาพและป้้องกัันภาวะสมองเสื่่�อมในชมรม
ผู้้�สููงอายุุ ทั้้�งหมด 10 ตำำ�บลและได้้รัับการชี้้�แจงเรื่่�องราคา
ค่่ า ใช้้จ่่ า ยทางทัั น ตกรรมตามสิิ ท ธิิ ขั้้� น พื้้� น ฐานดัั ง กล่่ า ว
จากเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขในพื้้�นที่่�แล้้ว จึึงมีีความเป็็นไป
ได้้ที่่�ผู้้�สููงอายุุจะเปรีียบเทีียบราคาหรืือค่่าใช้้จ่่ายในการ
เข้้ารัับบริิการทัันตกรรมระหว่่างสถานบริิการทัันตกรรม
ของรััฐตามสิิทธิิต่่างๆ หรืือเปรีียบเทีียบระหว่่างสถาน
บริิการฯ ของรััฐและเอกชน ซึ่่�งสอดคล้้องกัับผลการศึึกษา
ของปรีี ช ญาพร ศรีี สุุ พัั ฒ น์์ 24 เกี่่� ย วกัั บ ความสำำ�คัั ญ
ของปัั จ จัั ย ส่่ ว นประสมการตลาดที่่� มีี ผ ลต่่ อ พฤติิ ก รรม
การเลืือกใช้้บริิการทัันตกรรม ที่่�พบว่่าผู้้ต� อบแบบสอบถาม
ให้้ความสำำ�คััญด้้านราคามากที่่�สุุด คืือการแจ้้งให้้ผู้้�เข้้า
รัับบริิการทัันตกรรมทราบล่่วงหน้้าเกี่่�ยวกัับค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�ม
เติิมแต่่ละครั้้�ง และสอดคล้้องกัับผลการศึึกษาของวริิศา
พานิิชเกรีียงไกร และคณะ11 พบว่่า ผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่ได้้ใช้้
สิิทธิิตามสวััสดิิการในการรัับบริิการทัันตกรรม ส่่วนใหญ่่
กลัั วต้้ องเสีี ย ค่่ า ใช้้จ่่ า ยในการรัั บ บริิ ก าร อาจเนื่่� อ ง
ด้้วยผู้้�สููงอายุุมีีฐานะทางเศรษฐกิิจต่ำำ�� มีีต้้นทุุนในการไป
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รัับบริิการสุุขภาพสููง มีีค่่าเดิินทาง และไม่่สามารถเดิิน
ทางมารัับบริิการด้้วยตนเอง ต้้องมีีลููกหลานพามา ทำำ�ให้้
ต้้องมีีค่า่ เสีียโอกาสจากการลางาน ซึ่่ง� เป็็นข้้อจำำ�กัดั ที่่�ทำำ�ให้้
ไม่่สามารถเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมได้้13
2)	ด้้านลัักษณะทางกายภาพ พบว่่า อาคาร
สถานที่่� ภ ายในห้้องทัั น ตกรรม สะอาด ปลอดโปร่่ ง
อากาศถ่่ายเทสะดวก พื้้�นที่่�สำำ�หรัับให้้บริิการทัันตกรรม
กว้้างขวาง มีีที่่นั่่� ง� รอตรวจเพีียงพอ เป็็นปััจจััยส่่วนผสมการ
ตลาดด้้านที่่�ให้้ความสำำ�คััญระดัับมาก อาจเพราะสถาน
บริิการทัันตกรรมของโรงพยาบาลชุุมชน และโรงพยาบาล
ส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลเน้้นโครงสร้้างอาคารและมาตรฐาน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมภายในห้้องทัันตกรรมให้้สะอาด ปลอดเชื้อ้�
ปลอดโปร่่งอากาศถ่่ายเทได้้ดีี พื้้�นที่่�สำำ�หรัับใช้้สอยเน้้น
ให้้บริิการได้้สะดวก ภายนอกห้้องจััดเก้้าอี้้�สำำ�หรัับนั่่�งรอ
ตรวจไว้้ให้้เพีียงพอสำำ�หรัับผู้้�เข้้ารัับบริิการ โดยทีีมตรวจ
ประเมิินจะทำำ�การตรวจผลการปฏิิบัติั งิ านและสิ่่�งแวดล้้อม
ภายในห้้องทัันตกรรม ซึ่่�งสอดคล้้องกัับผลการวิิจััยของ
ช่่อผกา รัักยงค์์25 ที่่�พบว่่าปััจจััย ส่่วนประสมการตลาด
ด้้านลัั ก ษณะทางกายภาพ มีี ผ ลต่่ อ พึึ ง พอใจในการ
ใช้้บริิการโรงพยาบาลประกัันสัังคมในเขตกรุุงเทพมหานคร
และปริิมณฑล แต่่แตกต่่างจากผลการวิิจััยของสมปอง
ประดัับมุุข21 ที่่�พบว่่าปััจจััยส่่วนประสมการตลาดบริิการ
ด้้ า น ลัั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ ปัั จ จัั ย ด้้ า น ลัั ก ษ ณ ะ
ทางกายภาพไม่่ มีี ผ ลต่่ อ การตัั ด สิิ น ใจเลืือกใช้้บริิ ก าร
โรงพยาบาลศููนย์์ ก ารแพทย์์ ฯ ซึ่่� ง เป็็ น กลุ่่�มผู้้� รัั บ บริิ ก าร
ที่่�ชำำ�ระด้้วยเงิินสด
3)	ด้้านกระบวนการให้้บริิ ก าร พบว่่ า
การทำำ� งานของเจ้้าหน้้าที่่� เ ป็็ น ระบบมีี ก ารแบ่่ ง หน้้าที่่�
กัันชััดเจน และมีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกไว้้คอยบริิการ
เป็็นปััจจััยส่่วนผสมการตลาดด้้านที่่�ให้้ความสำำ�คััญระดัับ
มาก หากเจ้้าหน้้าที่่�มีีการทำำ�งานที่่�แบ่่งหน้้าที่่�กัันอย่่าง
เป็็นระบบแล้้ว กระบวนการให้้บริิการทัันตกรรมจะทำำ�ให้้
การบริิการมีีความรวดเร็็ว ลดระยะเวลารอคอย ผู้้�เข้้ารัับ
บริิการไม่่เกิิดความเบื่่�อหน่่ายในการเข้้ารัับบริิการ และใน
ส่่วนที่่�สถานบริิการมีีสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกไว้้คอยบริิการ
ระหว่่างการรอรัับบริิการ ย่่อมทำำ�ให้้เกิิดความประทัับใจ
ในการเข้้ารัับบริิการทัันตกรรมมากขึ้้�น ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
ผลการวิิจััยของปรีีชญาพร ศรีีสุุพััฒน์์24 ผลการวิิจััยเกี่่�ยว
กัับความสำำ�คััญต่่อปััจจััยส่่วนประสมการตลาดบริิการ
ที่่�มีผี ลต่่อพฤติิกรรมการเลืือกใช้้บริิการด้้านทัันตกรรม ที่่�พบ
ว่่าผู้้�ตอบแบบสอบถามให้้ความสำำ�คััญด้้านกระบวนการ

ให้้บริิการมากที่่�สุุด และสอดคล้้องกัับผลงานวิิจััยของ
ปิิยดาว กิิจบำำ�เพ็็ญ26 พบว่่าปััจจััยส่่วนประสมทางการตลาด
ด้้านกระบวนการ มีีผลต่่อการตััดสิินใจและความพึึงพอใจ
เลืือกใช้้บริิการคลิินิกิ ทัันตกรรม เกี่่�ยวกัับระบบคิิวในการให้้
บริิการตามลำำ�ดับั ก่่อนหลัังอย่่างชััดเจน และสอดคล้้องกัับ
ผลการวิิจัยั ของช่่อผกา รัักยงค์์25 ที่่�พบว่่าปััจจััยส่่วนประสม
การตลาดในด้้านกระบวนการให้้บริิ ก ารมีี ผ ลต่่ อ
ความพึึงพอใจในการใช้้บริิการโรงพยาบาลประกัันสัังคม
ในเขตกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล
นอกจากนั้้�นณััฐฐา เสวกวิิหารีี27 และปรีีชญาพร
ศรีีสุพัุ ฒ
ั น์์24 พบว่่าเมื่่อ� คะแนนความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับปััจจััย
ส่่วนประสมการตลาดในด้้านลัักษณะทางกายภาพ และ
ด้้านกระบวนการให้้บริิการเพิ่่�มขึ้้น� จะมีีโอกาสเข้้ารัับบริิการ
ทัันตกรรมเพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นการยืืนยัันปััจจััยส่่วนประสม
การตลาดทั้้�ง 2 ด้้านดัังกล่่าวที่่�สถานบริิการทัันตกรรม
ต้้องให้้ความสำำ�คััญมากขึ้้�น
สำำ� หรัั บ ปัั จ จัั ย ที่่� ยัั ง ไม่่ พ บความสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ
การเข้้ารัั บ บริิ ก ารทัั น ตกรรมของผู้้� สูู งอายุุ ใ นโครงการ
ส่่ งเสริิ มสุุ ขภาพผู้้� สูู งอายุุ ใ นงานวิิ จัั ยครั้้�งนี้้� ได้้แก่่ เพศ
อายุุ อาชีี พ รายได้้ และปัั จ จัั ย ส่่ ว นประสมการตลาด
ด้้านผลิิตภััณฑ์์ ด้้านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย ด้้านการ
ส่่งเสริิมการตลาด ด้้านบุุคลากร ควรมีีการศึึกษาเพิ่่�มเติิม
ในการวิิจััยครั้้�งต่่อไป เนื่่�องจากในการศึึกษาครั้้�งนี้้�กลุ่่�ม
ตััวอย่่างที่่�ใช้้ในการวิิจััยนี้้�จำำ�กััดเฉพาะในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ
ที่่�อ่่านออกเขีียนได้้และเข้้าร่่วมโครงการส่่งเสริิมสุุขภาพ
ผู้้�สููงอายุุ แต่่ผลการวิิจััยที่่�ผ่่านมาพบว่่าผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่ได้้
รัับการศึึกษามีีปััญหาในการอ่่านออกเขีียนได้้เป็็นปััจจััย
ที่่�มีคี วามสััมพัันธ์์กับั การเข้้ารัับบริิการทัันตกรรม28 ซึ่่ง� หาก
กลุ่่�มตััวอย่่างมีีความหลากหลายมากขึ้้�น ผลการวิิจััยที่่�
ได้้อาจเปลี่่�ยนแปลงไปหรืือมีีความแตกต่่างจากการวิิจััย
ในครั้้� ง นี้้� อย่่ า งไรก็็ ต ามงานวิิ จัั ย นี้้� ไ ด้้ข้้อมููลจากการ
สัั ม ภาษณ์์ ที่่� ค รบถ้้วนอัั น เนื่่� อ งจากกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งเป็็ น
ผู้้� สูู งอายุุ ติิ ด สัั ง คม และเป็็ น สมาชิิ ก ในชมรมผู้้� สูู งอายุุ
ที่่�เข้้าร่่วมโครงการส่่งเสริิมสุุขภาพและป้้องกัันภาวะสมอง
เสื่่อ� มในชมรมผู้้สูู� งอายุุ ที่่�อำำ�เภอหนองฉาง จัังหวััดอุุทัยั ธานีี
จััดทำำ�ขึ้้�น
บทสรุุป

ปัั จ จัั ย ส่่ ว นประสมการตลาดด้้านราคา
ด้้านลัักษณะทางกายภาพ และด้้านกระบวนการให้้บริิการ
มีี อิิ ท ธิิ พ ลต่่ อ การเข้้ารัั บ บริิ ก ารทัั น ตกรรมของผู้้� สูู งอายุุ
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ในโครงการส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ อำำ�เภอหนองฉาง
จัังหวััดอุุทััยธานีี หากสถานบริิการทางทัันตกรรมของรััฐ
มีี ก ารส่่ ง เสริิ ม ปัั จ จัั ย ส่่ ว นประสมการตลาดทั้้� ง 3 ด้้าน
ดัังกล่่าว จะทำำ�ให้้โอกาสของการเข้้ารัับบริิการทัันตกรรม
ให้้กัั บ ผู้้� สูู งอายุุ ใ นโครงการส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพผู้้� สูู งอายุุ
เพิ่่�มขึ้้�นได้้
เอกสารอ้้างอิิง
1.	ปราโมทย์์ ประสาทกุุล. สถานการณ์์ผู้้�สููงอายุุไทย
พ.ศ. 2560. กรุุงเทพฯ: มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและ
พััฒนาผู้้�สููงอายุุไทย; 2561.
2. กองบรรณาธิิ ก าร. สารจาก บก: ภาครัั ฐ กัั บ
การเตรีียมความพร้้อมเข้้าสู่่�สัังคมสููงวััย. วารสาร
ข้้าราชการ. 2561;60(4):2.
3.	ชมนภััส วัังแก้้ว. หลัักสููงวััย‘ไม่่ล้้ม ไม่่ลืืม ไม่่ซึมึ เศร้้า
กิินข้้าวอร่่อย. [ออนไลน์์] 4 เมษายน 2562. [อ้้างเมื่่อ�
14 มกราคม 2564]. จาก: https://www.thaihealth.
or.th/Content/482824.	วีี ร พล กิิ ต ติิ พิิ บูู ลย์์ , นิิ ธิิ รัั ต น์์ บุุ ญ ตานนท์์ .
การพัั ฒ นารููปแบบการคัั ด กรองและส่่ ง เสริิ ม สุุ ข
ภาวะเพื่่�อป้้องกัันการเข้้าสู่่�ภาวะพึ่่�งพิิงของผู้้�สููงอายุุ
ตามแนวคิิด “ไม่่ล้้ม ไม่่ลืืม ไม่่ซึมึ เศร้้า กิินข้้าวอร่่อย”.
วารสารศููนย์์อนามััยที่่� 9. 2563; 14(34):158-170.
5. กลุ่่�มบริิหารยุุทธศาสตร์์ สำำ�นัักทัันตสาธารณสุุข.
แนวทางการดำำ�เนิินงานทัันตสาธารณสุุข ประจำำ�ปีี
2562. นนทบุุรีี: กรมอนามััย; 2561.
6. Braimoh OB, Alade GO. Oral health-related
quality of life and associated factors of elderly
population in Port Harcourt, Nigeria. Saudi J
Oral Sci. 2019;6(1):18-24.
7. Ahmad A, Al-Qarni A, Alsharqi O, Qalai D,
Kadi N. The impact of marketing mix strategy
on hospitals performance measured by
patient satisfaction: an empirical investigation
on Jeddah Private Sector Hospital senior
managers perspective. Int J Market Stud.
2013;5(6):210–227.

J Gerontol Geriatr Med. 2021; 20(87-97)
8.

Lin S-M. Marketing mix (7P) and
performance assessment of western fast
food industry in Taiwan: An application by
associating DEMATEL and ANP. Afr J Bus
Manage. 2011;5(26):10634–10644.
doi:10.5897/AJBM11.894.
9. Parmar G, Pandya V. A Systematic review
of VM scheduling schemes for energy
optimization in cloud environment. Int J Adv
Res Comp Sci Manage. 2015;3(6):44–49.
10.	วรารััตน์์ ใจชื่่น� . การเข้้าถึึงบริิการทัันตกรรมประเภท
ต่่ า งๆ ของประชากรไทย. วารสารวิิ จัั ย ระบบ
สาธารณสุุข. 2561;12(4): 636-644.
11.	วริิ ศ า พานิิ ช เกรีี ย งไกร, อัั ง คณา สมนัั ส ทวีี ชัั ย ,
กััญจนา ติิษยาธิิคม, สุุพล ลิิมวััฒนานนท์์, จุุฬาภรณ์์
ลิิ ม วัั ฒ นานนท์์ . การใช้้บริิ ก ารทัั น ตกรรมของ
ประชาชนไทย:ผลจากการสำำ�รวจ อนามัั ย และ
สวัั ส ดิิ ก าร พ.ศ. 2558. วารสารวิิ จัั ย ระบบ
สาธารณสุุข. 2560;11(2), 170-181.
12.	สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดอุุทััยธานีี. รายงาน
สภาวะสุุขภาพช่่องปากจัังหวััดอุุทัยั ธานีี. [ออนไลน์์]
20 เมษายน 2561 [อ้้างเมื่่�อ 12 เมษายน 2563].
จาก: https://uti.hdc.moph.go.th/hdc/reports/
page.php?cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5
13.	ปริิตตา หวัังเกีียรติิ. บริิการทัันตกรรมไทย ไม่่เป็็น
ธรรม ต่่างสิิทธิิ ต่่างฐานะ สุุขภาพช่่องปากไม่่เท่่า
กััน.[ออนไลน์์] 12 มีีนาคม 2563 [อ้้างเมื่่�อ 27
มิิถุุนายน 2564]. จาก: https://www.hfocus.org/
content/2020/03/18668
14.	สำำ�นัั ก ง า น ส า ธ า ร ณ สุุ ข อำำ� เ ภ อ ห น อ ง ฉ า ง
จัั ง หวัั ด อุุ ทัั ย ธานีี . รายงานสภาวะสุุ ข ภาพ
อำำ�เภอหนองฉาง. [ออนไลน์์] 22 กุุมภาพัันธ์์ 2561
[อ้้างเมื่่�อ 18 พฤษภาคม 2563]. จาก: https://
www.nongchanghealth.com/about/document/
strategicplan.pdf

J Gerontol Geriatr Med. 2021; 20(87-97)
15.	จิิรารััตน์์ ปุุญญฤทธิ์์�. ส่่วนประสมทางการตลาด
และคุุ ณ ค่่ า ตราสิิ น ค้้าที่่� มีี ผ ลต่่ อ การตัั ด สิิ น ใจ
ซื้้� อ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ก ลุ่่�มเอจล็็ อ คของผู้้� แ ทนจำำ� หน่่ า ย
บริิษััท นูู สกิิน เอ็็นเตอร์์ไพร์์ส (ประเทศไทย) จำำ�กััด
สาขากรุุงเทพมหานคร. [การศึึกษาอิิสระปริิญญา
บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ].
กรุุงเทพ: บััณฑิิตวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ;
2559.
16.	วััจนารััตน์์ สานุุการ. แนวทางการส่่งเสริิมการตลาด
บริิ ก ารแผนกผู้้� ป่่ ว ยนอก โรงพยาบาลสมเด็็ จ
พระยุุพราชสว่่างแดนดิิน. [วิิทยานิิพนธ์์ปริิญญา
รััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชานโยบาย
สาธารณะและการจัั ด การภาครัั ฐ ]. นครปฐม:
คณะสัังคมศาสตร์์และมนุุษยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
มหิิดล; 2558.
17. Kotler P, Keller KL. Marketing management
14th ed. Upper Saddle River, N.J: Prentice
Hall; 2012.
18. กนกวรรณ พัั ฒ นกิิ จจ ารัั ก ษ์์ . ความคิิ ด เห็็ น ต่่ อ
ปัั จ จัั ย ส่่ ว นประสมการตลาดของผู้้� ม ารัั บ บริิ ก าร
ทัั น ตกรรม ในโรงพยาบาลพยุุ ห ะคีี รีี จัั ง หวัั ด
นครสวรรค์์. [วิิทยานิิพนธ์์ปริิญญาบริิหารธุุรกิิจ
มหาบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ]. ปทุุมธานีี:
มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช; 2555.
19. Dean AG, Sullivan KM, Soe MM. OpenEpi:
open source epidemiologic statistics for public
health, version 2.3.1 – ScienceOpen [Internet].
2013 [cited 2020 Apr 12]. Available from:
https://www.openepi.com/ Menu/OE_Menu.
htm
20. OpenEpi, Version 3.01, open source calculator-SSPropor. สถิิติิระบาดวิิทยาโอเพนซอร์์ซ
สำำ�หรัับการสาธารณสุุข. [Internet]. 2013 [cited
2020 Apr 12]. Available from: https://www.
openepi.com/SampleSize/SSPropor.htm
21. สมปอง ประดัับมุุข. ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการตััดสิินใจ
ด้้านส่่วนประสมการตลาดบริิการ 7P’s ของผู้้�ใช้้
บริิการโรงพยาบาลศููนย์์การแพทย์์ สมเด็็จพระเทพ
รััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี. [วิิทยานิิพนธ์์
ปริิญญาบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาการ
ตลาด]. ปทุุมธานีี: คณะบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััย
เทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี; 2562.

97
22. Best JW. Research in education. 3 rd ed. New
Jersey: Prentice Hall ; 1977.
23. Stevens J. Applied multivariate statistics for
the social sciences. 3rd ed. Mahwah, N.J. :
Lawrence Erlbaum Associates; 1996.
24.	ปรีีชญาพร ศรีีสุพัุ ฒ
ั น์์. ปััจจััยส่่วนประสมการตลาด
บริิ ก ารที่่� มีี ผ ลต่่ อ พฤติิ ก รรมการเลืือกใช้้บริิ ก าร
ด้้านทัันตกรรมกรณีีศึึกษา คลิินิิกทัันตกรรมพิิเศษ
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น.
[รายงานการศึึ ก ษาอิิ ส ระปริิ ญ ญาการจัั ด การ
มหาบััณฑิิต สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์]. ขอนแก่่น:
คณะวิิ ท ยาการจัั ด การ มหาวิิ ท ยาลัั ย ขอนแก่่ น ;
2558.
25.	ช่่อผกา รัักยงค์์. ความพึึงพอใจในการใช้้บริิการ
โรงพยาบาลประกัันสัังคมในเขตกรุุงเทพมหานคร
และปริิมลฑล. [วิิทยานิิพนธ์์ปริิญญาบริิหารธุุรกิิจ
มหาบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิทยาการจััดการ]. นครปฐม:
คณะวิิ ท ยาการจัั ด การ มหาวิิ ท ยาลัั ย ราชภัั ฏ
นครปฐม; 2558
26.	ปิิ ย ดาว กิิ จบำำ� เพ็็ ญ . ปัั จ จัั ย ส่่ ว นบุุ ค คลที่่� มีี
ความสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ ส่่ ว นประสมทางการตลาด
ของคลิิ นิิ ก ทัั น ตกรรม โรงพยาบาลลานสกา
อำำ� เภอลานสกา จัั ง หวัั ด นครศรีี ธรร มราช.
[ ก า รค้้ น ค ว้้ า อิิ ส ร ะ ปริิ ญ ญ า บ ริิ ห า รธุุ รกิิ จ
มหาบััณฑิิต สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ]. กรุุงเทพฯ :
คณะบริิหารธุุรกิจิ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง; 2561.
27.	ณััฐฐา เสวกวิิหารีี. ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อความพึึงพอใจ
ในการใช้้บริิ ก ารโรงพยาบาลรามาธิิ บ ดีี . [การ
ค้้นคว้้าอิิสระปริิญญาบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต].
กรุุ ง เทพฯ: คณะพาณิิ ช ยศาสตร์์ แ ละการบัั ญ ชีี
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์; 2560.
28.	สุุภาพร แสงอ่่วม,นิิทรา กิิจธีีระวุุฒิิวงษ์์, ภููดิิท เตชา
ติิวัฒ
ั น์์, ชญานิินท์์,ประทุุมสููตร, กัันยารััตน์์ คอวนิิช.
ปััจจััยที่่�สััมพัันธ์์กัับการเข้้าถึึงบริิการทัันตกรรมของ
ผู้้�สููงอายุุในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง ประเทศไทย.
เชีียงใหม่่ทัันตแพทยสาร. 2558; 36 (1): 53-61

98

J Gerontol Geriatr Med. 2021; 20(98-111)

การธำำ�รงกำำ�ลัังคนด้้านสุุขภาพสำำ�หรัับการให้้บริิการดููแลระยะยาว
สำำ�หรัับผู้�สู้ ูงอายุุที่่�มีีภาวะพึ่่�งพิิง
Retention of the health workforce for the long term care
services for the dependent elderly

Received: 18 June 2021
Revised: 29 August 2021
Accepted: 5 November 2021

นงลัักษณ์์ พะไกยะ1 ศิิริิพัันธ์์ สาสััตย์์2 วาสิินีี วิิเศษฤทธิ์์�3 ดาริิวรรณ เศรษฐีีธรรม1
Nonglak Pagaiya1, Siriphan Sasat2, Wasinee Wisesrith3, Dariwan Setheeham1
1
คณะสาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
2
คณะพยาบาลศาสตร์์ วิิทยาลััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์เจ้้าฟ้้าจุุฬาภรณ์์
3
คณะพยาบาลศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
1
Faculty of Public Health, Khon Kaen University.
2
Faculty of Nursing, Chulalongkorn University.
3
Faculty of Nursing, HRH Princess of Medical Sciences.
บทคััดย่่อ
การศึึกษานี้้�มีีวััตุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาความพึึงพอใจต่่อการจ้้างงานและการคงอยู่่�ของกำำ�ลัังคนด้้านสุุขภาพใน
การให้้บริิการผู้้�สููงอายุุที่มีี่� ภาวะพึ่่�งพิิงในสถาบััน และที่่บ้� า้ น กลุ่่�มตััวอย่่างในการวิิจัยั ประกอบด้้วยสถานบริิการดููแลระยะ
ยาว 66 แห่่ง กำำ�ลัังคนให้้บริิการในระดัับสถาบัันซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มวิิชาชีีพและผู้้�ช่่วยจำำ�นวน 371 คน สำำ�หรัับการดููแลที่่�บ้้าน
กลุ่่�มตััวอย่่างประกอบด้้วยผู้้�จัดั การระบบ 130 คน และนัักบริิบาล 298 คน เครื่่อ� งมืือเก็็บข้้อมููลประกอบด้้วยแบบสอบถาม
ที่่�กรอกด้้วยตนเอง โดยเนื้้�อหาในแบบสอบถามประกอบด้้วย ประเภทการจััดบริิการ กำำ�ลัังคนและการจ้้างงาน การคงอยู่่�
ความพึึงพอใจในการปฏิิบััติิงาน ผลการวิิจััยพบว่่าสถานบริิการรองรัับผู้้�สููงอายุุมีีทั้้�งภาครััฐและเอกชน ซึ่่�งผู้้�ให้้บริิการ
เป็็นบุุคลากรกลุ่่�มวิิชาชีีพและผู้้�ช่่วย บุุคลากรวิิชาชีีพ ได้้แก่่ แพทย์์ พยาบาลวิิชาชีีพ นัักกายภาพบำำ�บััด แพทย์์แผนไทย
นัักกิิจกรรมบำำ�บััด นัักจิิตวิิทยา กำำ�ลัังคนระดัับผู้้�ช่่วยได้้แก่่ผู้้�ช่่วยพยาบาล นัักบริิบาลและพี่่�เลี้้�ยง กลุ่่�มวิิชาชีีพมีีการคงอยู่่�
ในระบบสููงและพึึงพอใจต่่อการจ้้างงานในหลายๆ ประเด็็น โดยเฉพาะในด้้านการบริิหารจััดการ ลัักษณะงาน การยอมรัับ
นัับถืือ ส่่วนกำำ�ลัังคนผู้้�ช่่วยมีีการเคลื่่�อนย้้ายออกจากองค์์กรสููง (31-48%) อย่่างไรก็็ตามนัักบริิบาลให้้บริิการเยี่่�ยมบ้้าน
มีีอััตราการลาออกต่ำำ��กว่่า (12%) ในด้้านความพึึงพอใจในการปฏิิบัติั งิ าน นัักบริิบาลพึึงใจค่่อนข้้างสููงเกี่่ย� วกัับ ความสััมพันั ธ์์
ที่่�ดีีกัับเพื่่�อนร่่วมงาน รู้้�สึึกมีีความสุุขที่่�ได้้ดููแลผู้้�ป่่วย การได้้รัับการยอมรัับจากผู้้�ป่่วยและญาติิ แต่่มีีความพึึงพอใจต่ำำ��
ในด้้านค่่าตอบแทน การอบรมเพิ่่�มพููนทัักษะ ภาระงานมาก ดัังนั้้�นมีีความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องธำำ�รงกำำ�ลัังคนคนในระบบโดย
ลดการสููญเสีียและการสร้้างแรงจููงใจที่่�เหมาะสม โดยเฉพาะนัักบริิบาล การสร้้างแรงจููงใจนั้้�นควรผสมผสานระหว่่าง
ค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสม สิิทธิิประโยชน์์อื่่�น ๆ และ โอกาสความก้้าวหน้้าในอาชีีพด้้วย
คำำ�สำำ�คััญ : กำำ�ลัังคนด้้านสุุขภาพ การดููแลระยะยาว การคงอยู่่� ความพึึงพอใจในการปฏิิบััติิงาน
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Abstract
This study aimed to assess the retention and work satisfaction of health workforce working in long
term care (LTC) services at institutional and home health care. Sample size comprised 66 LTC institutions,
and 371 health workforce, both health professional and care assistants. In additional, 130 care managers
and 298 care givers responsible for home health care were included as samples. The self-administered
questionnaires comprised questions in relation to service provision, health workforce and employment,
retention, work satisfaction. The results revealed that health workforce providing LTC at institutions composed
of registered nurses, social workers, doctors, physiotherapists, Thai traditional practitioners, occupational
therapists, and psychologists. Care assistants comprised nurse assistants, care givers and general
assistants. For health professional, retention rate was high. Work satisfaction was high particularly in relation to
health workforce management, work itself and social acceptance. Turnover of care assistants working at LTC
institutions was high (31-48%), however, that of care givers providing care at home was lower (12%). For care
assistants, high work satisfaction was found in the areas of good relationship with co-workers, good attitude
towards patients, acceptance by patients and relatives. However, low work satisfaction was in relation to low
income, continuing training and high workload. Thus, it is crucial to retain health workforce, particularly care
assistants by reducing turnover rate. Combination of financial and non-financial incentives are suggested in
order to retain health workforce.
Keyword: Human resources for health, Long term care, Retention, Work satisfaction
บทนำำ�

ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2548 เป็็นต้้นมาประเทศไทย
ได้้กลายเป็็นสัังคมสููงวััย (aged society) ที่่�มีีประชากร
อายุุ 60 ปีีขึ้้น� ไป มากกว่่าร้้อยละ 10 ของประชากรทั้้�งหมด
ในปีี พ.ศ. 2558 และคาดว่่ า จะเข้้าสู่่�สัั ง คมผู้้� สูู งอายุุ
อย่่างสมบููรณ์์ (completed aged society) โดยมีีประชากร
สููงอายุุ มากกว่่าร้้อยละ 20 ในปีี พ.ศ. 2564 และเป็็นสัังคม
สููงวััยระดัับสุุดยอด (super aged society) ที่่�มีีประชากร
สููงอายุุมากกว่่าร้้อยละ 28 ของประชากรทั้้�งหมดในปีี 25741
การเปลี่่� ย นแปลงเข้้าสู่่�ประชากรสููงอายุุ ใ นสัั ง คมไทย
ประกอบกัับปััญหาโรคเรื้้อ� รัังที่่�เพิ่่�มมากขึ้้น� ในกลุ่่�มผู้้สูู� งอายุุ
ส่่งผลทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุ มีีระดัับการช่่วยเหลืือตนเองลดลง
ตามความรุุนแรงและการดำำ�เนิินไปของโรคนำำ�ไปสู่่�ภาวะ
ทุุพพลภาพที่่�มีีการสููญเสีียความสามารถในการประกอบ
กิิจกรรมที่่�เคยทำำ�ได้้ ทำำ�ให้้อยู่่�ในภาวะพึ่่�งพาและต้้องการ
การช่่ ว ยเหลืือจากบุุค คลรอบข้้างเพิ่่�ม ขึ้้�น2 อุุ บััติิ การณ์์
ภาวะพึ่่� ง พิิ ง ของผู้้� สูู งอายุุ ไ ทย พบ ร้้อยละ 20.7 ของ
ผู้้�สููงอายุุไทย ต้้องพึ่่�งพาในการปฏิิบััติิกิิจวััตรประจำำ�วััน3
และมีี ค วามต้้องการการดููแลระยะยาว (long-term
care) ทั้้�งเป็็นความต้้องการการบริิการทางด้้านสุุขภาพ
ตลอดถึึ ง การบริิ ก ารทางด้้านสัั ง คมด้้วย ดัั ง นั้้� น ระบบ

การบริิการที่่�พึงึ ประสงค์์ในอนาคตควรเป็็นระบบที่่�สามารถ
ตอบสนองความต้้องการของผู้้สูู� งอายุุที่่มี� รี ะดัับภาวะพึ่่�งพา
เป็็ น ระบบที่่� มุ่่� งเน้้นการดููแลที่่� บ้้ านหรืือชุุ ม ชนโดยการ
ให้้การสนัับสนุุนการดููแลและผู้้�ดููแลที่่�บ้้าน มีีสิ่่�งอำำ�นวย
ความสะดวกและระบบสนัับสนุุนในชุุมชน รวมทั้้�งมีีสถาน
บริิบาลหรืือสถานดููแลระยะยาวที่่�สามารถรองรัับผู้้�ที่่�มีี
ภาวะพึ่่�งพิิงที่่�ต้้องการการดููแลที่่�ซับั ซ้้อนที่่�ญาติิไม่่สามารถ
ดููแลตามลำำ�พัังที่่�บ้้านได้้
กำำ�ลัั ง คนด้้านสุุ ข ภาพเป็็ น ปัั จ จัั ย สำำ�คัั ญ ที่่� จ ะ
ขัับเคลื่่�อนระบบการดููแลผู้้�สููงอายุุให้้มีีประสิิทธิิภาพ และ
จำำ� เป็็ น ที่่� ร ะบบสุุ ข ภาพจะต้้องมีี กำำ�ลัั ง คนด้้านสุุ ข ภาพ
ที่่� เ พีี ย งพอทั้้� ง ด้้านปริิ ม าณ คุุ ณ ภาพและการกระจาย
ที่่�เหมาะสม ตลอดทั้้�งมีีแรงจููงใจที่่�จะธำำ�รงอยู่่�ในระบบ4
ในสถานการณ์์ ข องประเทศกำำ�ลัั ง พัั ฒ นาที่่� มีี ผู้้� สูู งอายุุ
มากขึ้้น� ในขณะที่่ข้้� อจำำ�กัดั การดููแลในครอบครััวเพิ่่�มขึ้้น� ด้้วย
จำำ� เป็็ น ที่่� จ ะต้้องเพิ่่� ม กำำ�ลัั ง คนเข้้าไปในระบบ อย่่ า งไร
ก็็ตามกำำ�ลัังคนควรจะผสมผสานระหว่่างกำำ�ลัังคนวิิชาชีีพ
และกำำ�ลัังคนที่่�ไม่่ใช่่วิิชาชีีพหรืือกำำ�ลัังคนระดัับผู้้�ช่่วย เช่่น
ผู้้�ช่่วยผู้้�ดููแล หรืือ นัักบริิบาล (care giver)5 ในภาพรวม
ของกำำ�ลัังคนระดัับประเทศ ฑิิณกร โนรีี 6 ได้้คาดการณ์์
ความต้้องการกำำ�ลังั คนและเปรีียบเทีียบกัับกำำ�ลังั คนรองรัับ
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ในวิิชาชีีพ แพทย์์ ทัันตแพทย์์ เภสััชกร พยาบาลวิิชาชีีพ
นัักสาธารณสุุข นัักกายภาพบำำ�บััด นัักเทคนิิคการแพทย์์
และแพทย์์ แ ผนไทย พบว่่ า หากระบบบริิ ก ารสุุ ข ภาพ
ยัังคงเดิิมและระบบการผลิิตกำำ�ลัังคนยัังคนเดิิม กำำ�ลัังคน
จะเพีียงพอในปีี พ.ศ. 2569 ทุุกวิิชาชีีพยกเว้้นพยาบาล
วิิชาชีีพที่่�จะเกิิดการขาดแคลน
ในการจัั ด ระบบบริิ ก ารดููแลผู้้� สูู งอายุุ นั้้� น
นอกเหนืือจากการมีีกำำ�ลัังคนในจำำ�นวนที่่�เพีียงพอแล้้ว
กำำ�ลัั ง คนควรมีี ก ารคงอยู่่� ไม่่ มีี ก ารสููญเสีี ย ออกระบบ
จนเกิิดภาวะการขาดแคลนและส่่งผลกระทบต่่อระบบ
สุุขภาพ ซึ่่ง� การคงอยู่่�ในระบบค่่อนข้้างเป็็นปััญหาในหลาย
วิิชาชีีพ ได้้แก่่ แพทย์์ พยาบาลวิิชาชีีพ นัักกายภาพบำำ�บัดั 6
สำำ�หรัับนัักบริิบาลหรืือผู้้�ช่่วยผู้้�ดููแล แม้้ว่่าจะได้้มีีสถาบััน
ต่่าง ๆ เริ่่�มตื่่�นตััวในการผลิิตนัักบริิบาล และมีีการพััฒนา
หลัักสููตรขึ้้�นมา แต่่การขาดการสนัับสนุุนอย่่างจริิงจััง
จากภาครััฐ รวมทั้้�งหลัักสููตรมุ่่�งเน้้นในการดููแลผู้้�สููงอายุุ
ทั่่�วไปและข้้อจำำ�กัดั ทางด้้านสมรรถนะและความเชี่่ย� วชาญ
ทางด้้านวิิชาชีีพ ทำำ�ให้้นัักบริิบาลไม่่สามารถให้้การดููแล
ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะเจ็็บป่่วยได้้ ซึ่่�งอาจจะไม่่สอดคล้้องกัับ
ความต้้องการของผู้้สูู� งอายุุที่่มี� ภี าวะพึ่่�งพิิง ทำำ�ให้้ความนิิยม
ในการเรีียนลดลง และส่่งผลทำำ�ให้้โรงเรีียนต่่าง ๆ ทยอย
ปิิดตััวลง7 นอกจากนั้้�นปััญหาจำำ�นวนและคุุณภาพของ
นัักบริิบาลไม่่เพีียงพอแล้้ว ปััญหาการธำำ�รงอยู่่�ในระบบเป็็น
ความท้้าทายที่่� สำำ�คัั ญ ของนัั ก บริิ บ าล พบว่่ า อัั ต รา
การลาออกและเปลี่่� ย นงานบ่่ อ ยในกรณีี ที่่� นัั ก บริิ บ าล
มีีอายุุน้้อย ซึ่่ง� เหตุุผลสำำ�คัญ
ั คล้้ายคลึึงกัันกัับบุุคลากรอื่่น� ๆ
เช่่น เรื่่�องค่่าตอบแทน สวััสดิิการ แต่่สิ่่�งที่่�น่่าสนใจคืือ
ทัั ศ นคติิ ใ นการดููแล กล่่ า วคืือ การดููแลผู้้� สูู งอายุุ มีี
ความซัั บ ซ้้อนน่่ า เบื่่� อ สำำ� หรัั บ นัั ก บริิ บ าลที่่� เ ป็็ น วัั ย รุ่่�น
การดููแลผู้้�สููงอายุุในสถานบริิบาลหรืือบ้้านเป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่น่่า
ภาคภููมิิใจและมีีเกีียรติิเท่่ากัับทำำ�งานในโรงพยาบาลหรืือ
ในสถานเสริิมความงาม ตลอดจนความก้้าวหน้้าในอาชีีพ
มีีน้้อยและไม่่ได้้รัับการส่่งเสริิม และต้้องการการจััดการ
ต่่างกััน สำำ�หรัับกำำ�ลัังคนให้้บริิการในระดัับชุุมชน ยัังไม่่
พบว่่ามีีการศึึกษาในเรื่่�องนี้้�7 การที่่�ประเทศไทยจะพััฒนา
ระบบการดููแลผู้้�สููงอายุุระยะยาวเพื่่�อให้้สามารถเข้้าถึึง
บริิการของผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะพึ่่�งพิิงนั้้�นจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีี
กำำ�ลัังคนให้้บริิการในระบบที่่�มีีแรงจููงใจ เพื่่�อจะสามารถ
ธำำ�รงกำำ�ลัังคนในระบบได้้ การศึึกษานี้้�จึึงมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่อ� ศึึกษาความพึึงพอใจต่่อการจ้้างงานและการคงอยู่่�ของ
กำำ�ลัังคนด้้านสุุขภาพในการให้้บริิการผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะ
พึ่่�งพิิงในสถาบัันและที่่�บ้้าน
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วิิธีีการศึึกษา
กลุ่่�มตััวอย่่าง
ศึึกษาในกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานในระบบการดููแล
ผู้้�สููงอายุุซึ่่�งในที่่�นี้้�ครอบคลุุมการดููแลที่่�บ้้าน และการดููแล
ที่่� ส ถาบัั น ซึ่่� ง สถาบัั น การดููแลผู้้� สูู งอายุุ ปร ะกอบด้้วย
บ้้านพัักคนชรา (residential home) สถานบริิบาล (nursing
home) สถานดููแลผู้้� สูู งอายุุ ร ะยะยาวในโรงพยาบาล
(long term care hospital) และ สถานที่่�ให้้การช่่วยเหลืือ
ในการดำำ�รงชีีวิิต (assisted living setting) 8
กำำ�ลัังคนด้้านสุุขภาพในการศึึกษานี้้�ประกอบ
ด้้วยกำำ�ลัังคนวิิชาชีีพที่่�ให้้การดููแลที่่�สถาบัันและที่่�บ้้าน
โดยแบ่่ง เป็็น 2 กลุ่่�ม คืือบุุคลากรที่่�เป็็นวิิชาชีีพ ซึ่่�งได้้แก่่
แพทย์์ พยาบาล นัั ก กายภาพบำำ�บัั ด แพทย์์ แ ผนไทย
และนัักสัังคมสงเคราะห์์ และกำำ�ลัังคนระดัับผู้้�ช่่วย ได้้แก่่
ผู้้ช่� ว่ ยพยาบาล นัักบริิบาล พี่่�เลี้้�ยง โดยเก็็บข้้อมููลดัังต่่อไปนี้้�
1) การดููแลที่่�สถานบริิการ จำำ�นวนสถานบริิการ
ดููแลผู้้สูู� งอายุุทุกุ แห่่ง ทั้้�งหมด 212 แห่่ง (พฤษภาคม 2562)
มีีบุคุ ลากรประมาณ 10 คนต่่อแห่่ง ดัังนั้้�น จำำ�นวนประชากร
ในกลุ่่�มบุุคลากรที่่�นำำ�มาใช้้ในการคำำ�นวณกลุ่่�มตััวอย่่าง
คืือ 2,120 คน ใช้้สููตรการการคำำ�นวณกลุ่่�มตััวอย่่างของ
Yamane9 และเพิ่่�มขึ้้�นอีีก 10% ได้้จำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่าง
371 คน และสถานบริิการ 66 แห่่ง ในการเก็็บข้้อมููลจาก
สถานบริิการดููแลผู้้�สููงอายุุ จะมีีการสุ่่�มเก็็บข้้อมููลจาก
สถานบริิการดููแลผู้้�สููงอายุุ 66 แห่่ง และบุุคลากรทั้้�งกลุ่่�ม
วิิชาชีีพและผู้้�ช่่วยจำำ�นวน 371 คน
2) การดููแลผู้้�ที่่�บ้้าน ได้้คััดเลืือกจัังหวััดที่่�เป็็น
ตััวแทนของแต่่ละเขตสุุขภาพ เขตละ 1 จัังหวััด จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น
12 จัังหวััด และในแต่่ละจัังหวััดคััดเลืือก 1 อำำ�เภอที่่�ได้้
ดำำ�เนิินโครงการ LTC ในปีี 2559 และยิินดีีเข้้าร่่วมโครงการ
โดยผู้้�จััดการระบบการดููแล หรืือ care manager (CM)
ทุุกคนในทั้้�ง 12 อำำ�เภอ (จำำ�นวน 130 คน) ได้้รัับการคััดเลืือก
เป็็นผู้้ต� อบแบบสอบถาม ส่่วน นัักบริิบาล ในพื้้�นที่่�มีทั้้ี ง� หมด
841 คน จึึ ง ได้้นำำ� มาคำำ� นวณกลุ่่�มตัั ว อย่่ า ง โดยสููตร
ในการคำำ�นวณกลุ่่�มตััวอย่่างของ Yamane9 และเพิ่่�มขึ้้น� อีีก
10% ได้้ตััวอย่่างจำำ�นวน 298 คน
เครื่่�องมืือการเก็็บข้้อมููล
1. แบบสอบถามสถานบริิการ ประกอบด้้วย
ข้้อมููลทั่่�วไปด้้านกำำ�ลัังคน ลัักษณะงานที่่�ปฏิิบััติิ ปััญหา
ด้้านกำำ�ลังั คนและข้้อเสนอแนะ
2. แบบสอบถามสำำ� หรัั บ กลุ่่�มวิิ ช าชีี พ และ
ผู้้ช่� ว่ ย ประกอบด้้วยข้้อมููลส่่วนบุุคคล ลัักษณะงานที่่�ปฏิิบัติั ิ
การจ้้างงาน แรงจููงใจในการทำำ�งาน ความตั้้ง� ใจในการธำำ�รงอยู่่�

101

J Gerontol Geriatr Med. 2021; 20(98-111)

ส่่วนจัังหวััด ลัักษณะบริิการที่่�จัดั ให้้นั้้�นสถานบริิการแต่่ละ
แห่่งจััดบริิการที่่�หลากหลาย ได้้แก่่ การฟื้้�นฟููสภาพผู้้�ป่่วย
การดููแลผู้้� ป่่ ว ยสมองเสื่่� อ ม การดููแลผู้้� ป่่ ว ยชั่่� ว คราว
การดููแลผู้้� ป่่ ว ยกลางวัั น การดููแลผู้้� ป่่ ว ยระยะสุุ ด ท้้าย
การดููแลสุุขภาพที่่�บ้้าน ตามลำำ�ดัับ
กำำ�ลัั ง คนด้้านสุุ ข ภาพระดัั บ วิิ ช าชีี พ ที่่� ไ ด้้ให้้
บริิ ก ารที่่� ส ถานบริิ ก ารได้้แก่่ แพทย์์ พยาบาลวิิ ช าชีี พ
นัักกายภาพบำำ�บััด นัักสัังคมสงเคราะห์์ แพทย์์แผนไทย
นัักกิิจกรรมบำำ�บััด นัักจิิตวิิทยา ส่่วนกำำ�ลัังคนระดัับผู้้�ช่่วย
ได้้แก่่ ผู้้� ช่่ ว ยพยาบาล นัั ก บริิ บ าล และพี่่� เ ลี้้� ย ง
โดยกำำ�ลัั ง คนที่่� มีี บ ทบาทมากที่่� บ้้ านพัั ก คนชรา ได้้แก่่
พยาบาลวิิชาชีีพ นัักสัังคมสงเคราะห์์ นัักกายภาพบำำ�บััด
แพทย์์แผนไทย ส่่วนสถานบริิบาล มีีกำำ�ลัังคนทุุกวิิชาชีีพ
ที่่�กล่่าวมา โดยเฉพาะพยาบาลวิิชาชีีพ นัักกายภาพบำำ�บัดั
และแพทย์์ กำำ�ลัั ง คน 3 วิิ ช าชีี พ นี้้� เ ป็็ น ที่่� ต้้ องการใน
สถานบริิการดููแลผู้้�ป่่วยระยะสุุดท้้าย ส่่วนสถานที่่�ให้้การ
ช่่วยเหลืือในการดำำ�รงชีีพนั้้�นมีีแพทย์์ พยาบาลวิิชาชีีพ
นัักกายภาพบำำ�บััด รวมทั้้�งแพทย์์แผนไทยให้้บริิการที่่�นั่่�น
สำำ�หรัับกำำ�ลัังคนในระดัับผู้้�ช่่วย ได้้แก่่ ผู้้�ช่่วยพยาบาล
นัักบริิบาล และพี่่�เลี้้�ยง มีีในทุุกสถานบริิการ สำำ�หรัับพี่่�เลี้้�ยง
จะพบมากในบ้้านพัักคนชรา ส่่วนผู้้�ช่่วยพยาบาล และ
นัักบริิบาลพบในทุุกประเภทของสถานบริิการ (Table 1)

3. แบบสอบถามสำำ�หรัับ CM ประกอบด้้วย
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล กิิจกรรม/บริิการในการดููแลผู้้�สููงอายุุ
และเวลาที่่�ใช้้ กำำ�ลัังคนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดููแลผู้้�สููงอายุุ
ความเห็็นต่่อการปฏิิบััติิงานของนัักบริิบาลในการดููแล
ผู้้�สููงอายุุที่่�บ้้าน
ผู้้�วิิจััยติิดต่่อกลุ่่�มตััวอย่่าง โดยการส่่งหนัังสืือ
เชิิญกลุ่่�มตััวอย่่างเข้้าร่่วมการวิิจัยั โดยแนบหนัังสืือตอบรัับ
การเข้้าร่่วมวิิจัยั พร้้อมซองติิดแสตมป์์และจ่่าหน้้าถึึงผู้้วิ� จัิ ยั
เพื่่�อส่่งกลัับแบบสำำ�รวจกลัับมายัังผู้้�วิิจััย
โครงการนี้้� ไ ด้้ผ่่ า นการพิิ จ ารณาของคณะ
กรรมการพิิจารณาจริิยธรรมการวิิจััยในคน จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย เมื่่อ� 13 พฤษภาคม 2562 ใบรัับรองโครงการ
วิิจััยเลขที่่� COA No.125/2562
ผลการศึึกษา
1. การดููแลที่่�สถานบริิการ
แบบสอบถามจากสถานบริิการตอบกลัับมา
51 ชุุด คิิดเป็็น 77.3% ผลการวิิเคราะห์์แบบสอบถาม
พบประเด็็ น สำำ�คัั ญ ดัั ง นี้้� สถานบริิ ก ารที่่� ต อบกลัั บ
ส่่วนใหญ่่เป็็นสถานบริิบาล (58.8%) รองลงไปได้้แก่่
บ้้านพัั ก คนชรา (29.4%) ในด้้านสัั ง กัั ด ส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น
ภาคเอกชน (76.5%) ส่่วนที่่�เป็็นภาครััฐ สัังกััดกระทรวง
พััฒนาสัังคมและความมั่่น� คงของมนุุษย์์และองค์์การบริิหาร

Table 1 The distribution of health workforce by type of facilities
type of facilities

number doctors nurses PT*

OT*

social
nurse care gen.
psychologists TTP*
workers
assistant giver ass*
8
29
59 126
0
2
4
18

residential home
15
0
18
7
0
assisted living
3
2
4
7
0
settings
nursing home
30
15
52
42 18
1
1
10
82
202 45
nursing home and
3
2
27
3
1
14
21
2
hospice care
total
51
19
101
59 19
9
1
12
129
300 173
* PT = physiotherapists, OT = occupational therapists, TTP = thai traditional practitioners, gen ass = general assistants

การได้้เพิ่่�มและการสููญเสีียกำำ�ลัังคน
สถานบริิ ก ารภาครัั ฐ ได้้แก่่ บ้้ านพัั ก คนชรา
มีี บุุ ค ลากรระดัั บ วิิ ช าชีี พ ได้้แก่่ นัั ก สัั ง คมสงเคราะห์์
พยาบาลวิิชาชีีพ นัักกายภาพบำำ�บััด และแพทย์์แผนไทย
ตามลำำ�ดับั และการจ้้างงานเกืือบทั้้�งหมดเป็็นการจ้้างงาน

เต็็มเวลา (full time) ส่่วนในภาคเอกชนนั้้�น มีีบุุคลากร
ที่่� ห ลากหลายประเภท ได้้แก่่ พยาบาลวิิ ช าชีี พ
นัักกายภาพบำำ�บัดั นัักกิิจกรรมบำำ�บัดั แพทย์์ แพทย์์แผนไทย
นัักจิิตวิิทยา ส่่วนนัักสัังคมสงเคราะห์์มีีจำำ�นวนน้้อยมาก
ในด้้านการจ้้างงานภาคเอกชนนั้้� น ส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น การ
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จ้้างงานบางเวลา (part time) โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง แพทย์์
เกืือบทั้้�งหมดจ้้างงานบางเวลา กลุ่่�มที่่�จ้้างงานบางเวลา
มากกว่่าครึ่่�ง ได้้แก่่ พยาบาลวิิชาชีีพ นัักกายภาพบำำ�บััด
แพทย์์แผนไทย ส่่วนนัักกิิจกรรมบำำ�บััดจ้้างงานเต็็มเวลา
ใกล้้เคีียงกัับจ้้างงานบางเวลา นัักจิิตวิิทยา มีีการจ้้างงาน
บางเวลา ส่่วนบุุคลากรระดัับผู้้ช่� ว่ ยนั้้�น สำำ�หรัับสถานบริิการ
ภาครััฐ หรืือบ้้านพัักคนชรา บุุคลากรส่่วนใหญ่่เป็็นพี่่�เลี้้�ยง
รองลงไปได้้แก่่ นัักบริิบาล และผู้้ช่� ว่ ยพยาบาล ตามลำำ�ดับั
ในขณะที่่�ภาคเอกชนบุุคลากรส่่วนใหญ่่เป็็นนัักบริิบาล
รองลงไป ได้้แก่่ ผู้้�ช่่วยพยาบาล ส่่วนพี่่�เลี้้�ยงมีีประมาณ
8% ของบุุคลากรระดัับผู้้�ช่่วยของภาคเอกชน (Table 2)
เมื่่�อวิิเคราะห์์ถึึงข้้อมููลกำำ�ลัังคนที่่�มีีในปััจจุุบััน
และกำำ�ลังั คนที่่�ได้้มา ตลอดทั้้�งกำำ�ลังั คนที่่�สููญเสีียไปในรอบ
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3 ปีี ย้้อนหลััง พบว่่า สถานบริิการต่่าง ๆ ได้้รัับเพิ่่�มกำำ�ลััง
คนระดัับวิิชาชีีพค่่อนข้้างมาก จะเห็็นได้้ว่่ามีีการรัับเพิ่่�ม
แพทย์์ พยาบาล นัักกิิจกรรมบำำ�บััด นัักกายภาพบำำ�บััด
ประมาณ 21-32 % เทีียบกัับกำำ�ลัังคนแต่่ละประเภทที่่�มีี
อยู่่�ในปััจจุบัุ นั ส่่วนนัักสัังคมสงเคราะห์์รับั เพิ่่�ม 6.3% ส่่วน
การรัับเพิ่่�มพนัักงานผู้้�ช่่วยมีีประมาณ 29-33% สำำ�หรัับ
การสููญเสีี ย กำำ�ลัั ง คนจากระบบ พบว่่ า กลุ่่�มวิิ ช าชีี พ
มีีการสููญเสีียอยู่่�ระหว่่าง 5-13% ซึ่่�งน้้อยกว่่าการได้้เพิ่่�ม
แต่่กลุ่่�มกำำ�ลัังคนระดัับผู้้�ช่่วยมีีการสููญเสีียค่่อนข้้างมาก
(31-48%) ซึ่่�งมากกว่่าร้้อยละของการได้้เพิ่่�ม โดยเฉพาะ
อย่่ า งยิ่่� ง นัั ก บริิ บ าลมีี ก ารสููญเสีี ย มากที่่� สุุ ด คืือร้้อยละ
47.8% รองลงไปได้้แก่่ พี่่� เ ลี้้� ย ง และผู้้� ช่่ ว ยพยาบาล
ตามลำำ�ดัับ (Table 2)

Table 2 The distribution of existing health workforce, number and percentage of loss and gain of workforce
		 over the past 3 years, by type of facilities
public sector (n=12) private sector (n=39)
gain
loss
type of cadres
total
full time part time full time part time
N(%)
N(%)
doctors
1
18
19
4 (21.1)
1 (5.3)
nurses
13
29
59
101
26 (25.7)
11 (10.9)
physiotherapists
2
1
24
32
59
19 (32.2)
6 (10.2)
occupational
10
9
19
4 (21.1)
0
therapists
social workers
14
1
1
16
1 (6.25)
2 (12.5)
psychologists
1
1
0
0
thai traditional
1
4
7
12
0
0
practitioners
nurse assistants
9
120
129
43 (33.3)
40 (31.0)
care givers
17
283
300
86 (28.7) 143 (47.7)
general assistants
136
37
173
56 (32.4)
72 (41.6)
ความพึึงพอใจต่่อการปฏิิบััติิงาน
จากแบบสอบถามที่่� ส่่ ง ไปทั้้� ง หมดจำำ� นวน
371 ชุุ ด และได้้รัั บ ตอบกลัั บ 141 ชุุ ด คิิ ด เป็็ น 38%
เป็็ น แบบสอบถามของบุุ ค ลากรระดัั บ วิิ ช าชีี พ 56 ชุุ ด
จากการวิิเคราะห์์แบบสอบถามพบว่่าผู้้ต� อบแบบสอบถาม
ได้้แก่่ พยาบาลวิิ ช าชีี พ (27 คน) นัั ก กายภาพบำำ�บัั ด
(11 คน) นัักสัังคมสงเคราะห์์ (11 คน) แพทย์์ (2 คน) และ
นัักกิิจกรรมบำำ�บััด (1 คน) ปฏิิบััติิงานอยู่่�ที่่� บ้้านพัักคนชรา
สถานบริิบาล สถานดููแลระยะยาวในโรงพยาบาล และ
สถานที่่�ให้้การช่่วยเหลืือในการดำำ�รงชีีวิิต ตามลำำ�ดัับ

ผู้้�ตอบแบบสอบถามส่่วนใหญ่่มีีอายุุระหว่่าง
21-30 ปีี (32.1%) รองลงมาคืือ 31-40 ปีี (25%) ส่่วนใหญ่่
ทำำ�งานเต็็มเวลา (76.4%) ในด้้านประสบการณ์์การทำำ�งาน
พบว่่ามีีระยะเวลาทำำ�งานเกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�สููงอายุุต่ำำ��กว่่า
5 ปีี (62.3%) และกว่่าครึ่่ง� ไม่่ได้้รัับการอบรมด้้านผู้้สูู� งอายุุ
(57.1%) อย่่ า งไรก็็ ต ามส่่ ว นมากประเมิิ น ตนเองว่่ า มีี
ศัักยภาพเพีียงพอในการปฏิิบัติั งิ านที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดููแล
ผู้้�สููงอายุุ (65.5%) ดััง Table 3
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Table 3 General information and work experience relating to caring for dependent elderly of health
professionals
work experience
number
%
age
- 21-30 years
18/56
32.1
- 31-40 years
14/56
25.0
- 41-50 years
10/56
17.9
- 51-60 years
9/56
16.1
- more than 60 years
5/56
8.9
work basis
- full-time
42/55
76.4
- part-time
13/55
23.6
year in elderly services
- less than 5 years
62.3
33/53
- 5-10 years
11.3
6/53
- 11-15 years
9/53
17.0
- 16-20 years
3.8
2/53
- 21-25 years
5.7
3/53
training on elderly care
- yes
24/56
42.9
- no
32/56
57.1
potentials to provide services
- highly adequate
36/55
65.5
- moderate adequate
17/55
30.9
- not adequate
2/55
3.6
การสอบถามความพึึงพอใจในการปฏิิบััติิงาน
ของบุุคลากร ในประเด็็นต่่าง ๆ ของการจ้้างงาน พบว่่า
ภาพรวมบุุคลากรที่่�ปฏิิบััติิงานในภาคเอกชนมีีสััดส่่วน
ความพึึ ง พอใจสููงกว่่ า บุุ ค ลากรที่่� ป ฏิิ บัั ติิ ง านในภาครัั ฐ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับประเด็็นเรื่่อ� งการบริิหารจััดการ
กำำ�ลังั คนของผู้้บ� ริิหาร การกำำ�หนดบทบาท การมอบหมายงาน
การพิิจารณาความดีีความชอบ การแก้้ปััญหาของผู้้บ� ริิหาร
สััมพัันธภาพที่่�ดีีและการร่่วมมืือทำำ�งานของเพื่่�อนร่่วมงาน
ส่่ ว นประเด็็ น ที่่� บุุ ค ลากรที่่� ป ฏิิ บัั ติิ ง านภาครัั ฐ พึึ ง พอใจ
มากกว่่าภาคเอกชนได้้แก่่ ค่่าตอบแทน ความท้้าทาย

ของงาน และความพึึ ง พอใจในความสำำ� เร็็ จ ของงาน
นอกจากนั้้�นสััดส่่วนความพึึงพอใจของทั้้�งภาครััฐและ
เอกชน มีีสััดส่่วนใกล้้เคีียงกััน สำำ�หรัับประเด็็นที่่�ทั้้�งภาครััฐ
และเอกชนมีีความพึึงพอใจระดัับสููงมากได้้แก่่ งานที่่�
ปฏิิ บัั ติิ เ ป็็ น งานที่่� มีี เ กรีี ย ติิ แ ละได้้รัั บ การยอมรัั บ นัั บ ถืื อ
จากสัั ง คม และประเด็็ น ที่่� ทั้้� ง ภาครัั ฐ และเอกชน
มีีความพึึงพอใจในระดัับต่ำำ�� ได้้แก่่ การสนัับสนุุนด้้านคน
วััสดุุอุปุ กรณ์์ ความก้้าวหน้้าในอาชีีพและโอกาสการศึึกษา
ต่่อ ดัังรายละเอีียดดััง Table 4
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Table 4 Work satisfaction of professional health workforce by type of facilities
satisfaction aspects
monthly income
organization internal management
role and responsibilities
personal appraisal and promotion
knowledge and capacity match the position
problem solving of supervisors
job is challenging
job is important for the organization
been trusted by supervisors
able to create somethings on your job
good work environment
good job security
satisfied with work achievement
save place to work
social acceptance
adequacy of equipment support
adequate number of workers in relation to workload
career advancement
opportunity for continuing training
good teamwork
good relationship with colleagues
intend to stay here in the next 2 years
ความตั้้� ง ใจในอนาคต 2 ปีี ข้้ างหน้้าพบว่่ า
ส่่วนใหญ่่ (82.1%) ยัังคงปฏิิบััติิงานที่่�เดิิม และประมาณ
17.9% ตั้้� ง ใจจะย้้าย หรืือ เปลี่่� ย นงาน หรืือ ลาออก
โดยภาครััฐมีีแนวโน้้มคงอยู่่�ในระบบต่ำำ��กว่่าคืือประมาณ
72.7% เมื่่�อเทีียบกัับภาคเอกชนซึ่่�งโอกาสการคงอยู่่�ใน
อนาคตประมาณ 88.2%
พนัักงานผู้้ช่� ว่ ย (ผู้้ช่� ว่ ยพยาบาล นัักบริิบาล
และพี่่�เลี้้�ยง)
	จากแบบสอบถามของพนัั ก งานผู้้� ช่่ ว ย
ที่่�ตอบกลัับจำำ�นวน 85 ราย พบว่่าผู้้�ตอบแบบสอบถาม
ส่่วนใหญ่่เป็็นหญิิง (89.3%) ปฏิิบััติิงานที่่�บ้้านพัักคนชรา

satisfaction (%)
public facilities private facilities
(n=22)
(n=34)
17 (77.3%)
24 (70.6%)
1359.1%( )
26 (76.5%)
14 (63.6%)
29 (85.3%)
13 (59.1%)
29 (85.3%)
12 (54.5%)
29 (85.3%)
13 (59.1%)
28 (84.8%)
18 (81.8%)
22 (64.7%)
20 (90.9%)
31 (91.2%)
16 (72.7%)
28 (82.4%)
14 (63.6%)
28 (82.4%)
17 (77.3%)
27 (79.4%)
17 (77.3%)
26 (76.5%)
19 (86.4%)
26 (76.5%)
17 (77.3%)
25 (73.5%)
20 (90.9%)
32 (94.1%)
12 (54.5%)
21 (61.8%)
9 (40.9%)
21 (61.8%)
8 (36.4%)
19 (55.9%)
4 (19.1%)
16 (47.1%)
15 (68.2%)
31 (91.2%)
18 (81.8%)
31 (91.2%)
16 (72.7%)
30 (88.2%)
(52.4%) สถานบริิบาล (40.2%) สถานที่่�ให้้การช่่วยเหลืือ
ในการดำำ�รงชีีวิติ (6.1%) ส่่วนใหญ่่เป็็นนัักบริิบาล (45.2%)
รองลงไปได้้แก่่ พี่่�เลี้้�ยงและผู้้�ช่่วยพยาบาล ตามลำำ�ดัับ
ส่่วนใหญ่่มีีอายุุระหว่่าง 18-30 ปีี (30.6%) มีีอายุุงาน
ต่ำำ��กว่่า 2 ปีีเป็็นส่่วนใหญ่่ (30.3%) ในด้้านหลัักสููตรอบรม
ที่่�ได้้รัับ เป็็นหลัักสููตรนัักบริิบาล 70 ชั่่�วโมง (39.1%)
นัักบริิบาล 420 ชั่่�วโมง (29.0%) ผู้้�ช่่วยพยาบาล (21.7%)
และพี่่�เลี้้�ยง (10.1%) และในรอบ 2 ปีีที่่�ผ่่านมาประมาณ
70.9%) ได้้รัับการอบรมหลัักสููตรเกี่่�ยวข้้องกัับการดููแล
ผู้้�สููงอายุุ (Table 5)
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Table 5 General information of care assistants (nurse assistants, care givers and general assistants)
characteristics
sex

- male
- female
type of facilities
- residential home
- nursing home
- assisted living setting
- hospice care setting
positions
- care givers
- general assistants
- nurse assistants
age
18-31 years
31-40 years
41-50 years
51-60 years
time in long term care services
- 2 years and less
- 2.1 - 5 years
- 5.1 - 10 years
- 10.1 - 20 years
- 20.1 - 30 years
training curriculum obtained
- care giver 70 hours
- care giver 420 hours
- nurse assistant (1 year)
- general assistant
attended in-service training during the past 2 years

ในด้านค่าตอบแทนและแรงจูงใจต่าง ๆ พบว่า
มีี ค วามพึึ ง พอใจในสัั ด ส่่ ว นที่่� ค่่ อ นข้้างน้้อย ประมาณ
ครึ่่�งหนึ่่�งที่่�พึึงพอใจต่่อเงิินเดืือน ในด้้านความพึึงพอใจ
ต่่ อ การปฏิิ บัั ติิ ง าน พบว่่ า พนัั ก งานผู้้� ช่่ว ยพึึ ง พอใจต่่ อ
ประเด็็ น ต่่ า ง ๆ ค่่ อ นข้้างสููง ได้้แก่่ ความสัั ม พัั น ธ์์ ที่่� ดีี
กัับเพื่่อ� นร่่วมงาน รู้้สึ� กึ มีีความสุุขที่่�ได้้ดููแลผู้้ป่� ว่ ย การได้้รัับ
การยอมรัับจากผู้้�ป่่วยและญาติิ สามารถปฏิิบััติิงานที่่�นี่่�
ได้้นาน และ การมีีความสามารถเพีียงพอ การสนัับสนุุน

number

%

9/84
75/84

10.7
89.3

43/82
33/82
5/82
1/82

52.4
40.2
6.1
1.2

38/83
28/83
18/83

45.2
33.4
21.4

26/85
22/85
27/85
10/85

30.6
25.9
31.8
11.8

23/76
16/76
15/76
16/76
6/76

30.3
21.1
19.7
21.1
7.9

27/69
20/69
15/69
7/69
56/79

39.1
29.0
21.7
10.1
70.9

จากผู้้� บัั ง คัั บ บัั ญ ชา ตามลำำ�ดัั บ แต่่ ใ นประเด็็ น ที่่� มีี
ความพึึงพอใจในระดัับต่ำำ�� ได้้แก่่ ค่่าตอบแทน จำำ�นวนผู้้ช่� ว่ ย
ดููแลมีีความเพีียงพอ และ การฝึึกอบรม เพิ่่�มเติิม ตามลำำ�ดับั
ดัังใน Table 6
สำำ� หรัั บ การวางแผนในอนาคต ความตั้้� ง ใจ
ในอีีก 2 ปีีข้้างหน้้า ส่่วนใหญ่่เห็็นว่่าจะยัังปฏิิบััติิงาน
อยู่่�ที่่�เดิิม 98.8 % (82/83)
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Table 6 Percentage of work satisfaction of care assistants (nurse assistants, care givers and general
assistants) in selective aspects
aspects
satisfaction (%)
wage
43/84 (51.2%)
adequate number of care assistants
40/84 (47.6%)
capability to provide services
68/84 (81.0%)
adequacy of in-service training
46/85 (54.1%)
appreciate to look after older persons
73/85 (85.9%)
able to work here in the long term
69/85 (81.2%)
adequate support from supervisors
62/85 (72.9%)
being accepted by patients and their relatives
73/85 (85.9%)
having good relationship with colleagues
77/84 (91.7%)
2. การดููแลที่่�บ้้าน
ผู้้�จััดการระบบ หรืือ CM เป็็นผู้้�มีีบทบาท
หน้้าที่่�ในการประเมิินสภาพผู้้�สููงอายุุ วางแผนการดููแล
ปรึึกษาหารืือกัับสหวิิชาชีีพ ประสานกัับภาคส่่วนต่่าง ๆ
กำำ�กับั และประเมิินผลการดููแล เป็็นต้้น โดย CM อาจจะเป็็น
พยาบาลวิิชาชีีพ นัักกายภาพบำำ�บััด นัักสัังคมสงเคราะห์์
หรืือบุุคลากรที่่�จบด้้านสาธารณสุุข เป็็นต้้น และกำำ�ลัังคน
สหวิิชาชีีพจะต้้องเข้้ามาสนัับสนุุนระบบบริิการระยะยาวนี้้�
ประกอบด้้วย แพทย์์ พยาบาลวิิชาชีีพ นัักกายภาพบำำ�บััด
เภสัั ช กร นัั ก โภชนาการ นัั ก การแพทย์์ แ ผนไทย
นัั ก สัั ง คมสงเคราะห์์ นัั ก พัั ฒ นาชุุ ม ชน ซึ่่� ง จะให้้บริิ ก าร
ตามความจำำ� เป็็ น และสอดคล้้องกัั บ ความต้้องการ
ของผู้้�ป่่วย
	จากการสอบถาม CM มีี ผู้้� ต อบกลัั บ
แบบสอบถามจำำ�นวน 96 คนจากกล่่มตััวอย่่าง 130 คน
คิิ ด เป็็ น 73.8% จากพื้้� น ที่่� ศึึ ก ษาจำำ� นวน 12 อำำ� เภอ
มีี ผู้้� สูู งอายุุ ที่่� มีี ภ าวะพึ่่� ง พิิ ง ประกอบด้้วย กลุ่่�มติิ ด บ้้าน
จำำ�นวน 2,563 คน และกลุ่่�มติิดเตีียงจำำ�นวน 632 คน
เมื่่� อ เฉลี่่� ย ต่่ อ ตำำ� บล พบว่่ า ผู้้� สูู งอายุุ ติิ ด บ้้านประมาณ
24.7 คนต่่ อ ตำำ� บล และผู้้� สูู งอายุุ ติิ ด เตีี ย งประมาณ
112 คน นัั ก สาธารณสุุ ข 153 คน แพทย์์ 11 คน
นัั ก กายภาพบำำ�บัั ด 11 คน แพทย์์ แ ผนไทย 6 คน
ทัันตแพทย์์ 5 คน เภสััชกร 5 คน และเมื่่�อคิิดสััดส่่วน
กำำ�ลังั คนต่่อผู้้ที่่� มี� ภี าวะพึ่่�งพิิง พบว่่าสััดส่่วนพยาบาลวิิชาชีีพ
นัักสาธารณสุุข แพทย์์ และ นัักกายภาพบำำ�บััด ต่่อสููงอายุุ
ที่่�มีีภาวะพึ่่�งพิิง มีีสััดส่่วนที่่�หลากหลาย โดยพยาบาล
วิิ ช าชีี พ และนัั ก สาธารณสุุ ข มีี สัั ด ส่่ ว นบุุ ค ลากร 1 คน

ต่่อผู้้�มีีภาวะพึ่่�งพิิง 20-29 คน ส่่วนวิิชาชีีพอื่่�น ๆ ตััวเลข
สััดส่่วนค่่อนข้้างสููง ดัังตารางที่่� 9 อย่่างไรก็็ตามบุุคลากร
เหล่่ า นี้้� ไ ม่่ ไ ด้้ทำำ� งานในด้้านการดููแลผู้้� สูู งอายุุ ที่่� มีี ภ าวะ
พึ่่�งพิิงด้้านเดีียว ยัังมีีการให้้บริิการอื่่�น ๆ ในสถานบริิการ
ที่่�หลากหลาย สำำ�หรัับ นัักบริิบาล มีีจำำ�นวน 841 คน มีีหน้้า
ที่่�เยี่่�ยมบ้้านและให้้บริิการตามแผนการดููแล (care plan)
มีีสััดส่่วนเฉลี่่�ยต่่อผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะพึ่่�งพิิง 1: 3.8 คน
นัักบริิบาล
ในการให้้บริิการการดููแลระยะยาวนั้้�นกำำ�ลังั คน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องประกอบด้้วย นัักบริิบาล หรืือ care giver (CG)
ซึ่่�งเบื้้�องต้้นได้้รัับการอบรม หลัักสููตร 70 ชั่่�วโมง และ
มีี ก ระบวนการฝึึ ก อบรมต่่ อ เนื่่� อ งและนิิ เ ทศงานจาก
สหวิิชาชีีพ เชื่่�อมโยงกัับการปฏิิบััติิจริิง
จากแบบสอบถามส่่ ง ออก 351 ชุุ ด ได้้รัั บ
ตอบกลัับ 304 ชุุด คิิดเป็็น 86.6% พบว่่า นัักบริิบาล
ส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น หญิิ ง 90.1%) อายุุ ร ะหว่่ า ง 40-59 ปีี
มีีเพีียงส่่วนน้้อยที่่�มีีอายุุน้้อย นอกจากนั้้�นมีีถึึง 11.6%
ของนัักบริิบาลที่่�เป็็นผู้้สูู� งอายุุ ในด้้านหน้้าที่่�การงานประจำำ�
พบว่่าครึ่่�งหนึ่่�งเป็็นเกษตรกร รองลงไปคืือรัับจ้้างทั่่�วไป
แม่่ บ้้ าน ตามลำำ�ดัั บ ในด้้านการศึึ ก ษา ส่่ ว นใหญ่่ จ บ
ระดัั บ มัั ธ ยมศึึ ก ษา รองลงไปได้้แก่่ ประถมศึึ ก ษา
อาชีี วศึึ ก ษา และปริิ ญ ญาตรีี ตามลำำ�ดัั บ นัั ก บริิ บ าล
เกืือบทั้้� ง หมดคัั ด เลืือกมาจากอาสาสมัั ค รสาธารณสุุ ข
(อ.ส.ม.) (91.8%) ในด้้านรายรัับในบทบาทของนัักบริิบาล
ต่่อเดืือน มีีความแตกต่่างกััน ระหว่่าง 500 บาท จนถึึง
มากกว่่า 4,000 บาท ส่่วนใหญ่่มีีรายได้้ประมาณ 5001,000 บาท รองลงไปได้้แก่่ 1,001-2,000 บาท (Table 7)
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Table 7 General information of care givers (CG)
characteristics
sex
age

occupation

education

experience before becoming CG
income per month

male
female
20-29 years
30-39 years
40-49 years
50-59 years
60 years and above
farmers
odd jobs
housewives
others
primary school
secondary school
vocational school
bachelor degree and higher
village health Volunteers
elderly volunteers
others
500-1,000 baht
1,001-2,000 baht
2,001-3,000 baht
3,001-4,000 baht
4,001 baht and above

ความเห็็นต่่อการปฏิิบัติั งิ านของ นัักบริิบาล
ความเห็็ น ต่่ อ การปฏิิ บัั ติิ ง านของนัั ก บริิ บ าล
พบว่่า CM และ นัักบริิบาล มีีความเห็็นสอดคล้้องกััน
ในหลายประเด็็น ประเด็็นหลัักที่่�สอดคล้้องคืือ ทั้้�งสองกลุ่่�ม
เห็็นด้้วยในระดัับสููงว่่าการมีีนัักบริิบาลได้้เพิ่่�มการเข้้าถึึง
บริิ ก ารของผู้้� มีี ภ าวะพึ่่� ง พิิ ง การมีี นัั ก บริิ บ าลช่่ ว ยลด
ภาระงานของบุุคลากรสาธารณสุุข นัักบริิบาลเป็็นที่่�ยอมรัับ
ของผู้้�ที่่�มีีภาวะพึ่่�งพิิงและญาติิ นัักบริิบาลมีีทััศนคติิที่่�ดีี
ต่่ อ การดููแลผู้้� ป่่ ว ยที่่� มีี ภ าวะพึ่่� ง พิิ ง นัั ก บริิ บ าลได้้รัั บ
การสนัั บ สนุุนจาก CM อย่่างเหมาะสม การคัั ดเลืือก
นัักบริิบาลมีีความเหมาะสม อย่่างไรก็็ตามประเด็็นที่่�
ทั้้�งสองกลุ่่�มเห็็นด้้วยร่่วมกัันแต่่อยู่่�ในระดัับต่ำำ��มาก ได้้แก่่
เรื่่�องค่่าตอบแทนและทัักษะของนัักบริิบาล โดยประมาณ

number (%)
30/303 (9.9%)
273/303 (90.1%)
13/303 (4.3%)
49/303 (16.1%)
120/303 (39.6%)
86/303 (28.4%)
35/303 (11.6%)
156/301 (51.8%)
57/301 (19.0%)
53/301 (17.6%)
35/301 (11.6%)
88/303 (29.0%)
167/303 (55.1%)
22/303 (7.3%)
26/303 (7.6%)
279/304 (91.8%)
8/304 (2.6%)
17/304 (5.6%)
149/304 (49.0%)
137/304 (45.1%)
4/304 (1.3%)
8/304 (2.6%)
6/304 (2.0%)

28% ของ CM และ นัั ก บริิ บ าลเห็็ น ว่่ า ค่่ า ตอบแทน
นัั ก บริิ บ าลมีี ค วามเหมาะสม และ CM (43%) และ
นัักบริิบาล (48%) ที่่�เห็็นว่่า นัักบริิบาล มีีทักั ษะที่่�เหมาะสม
นอกจากนั้้�น มีี 3 ประเด็็นที่่�ทั้้�งสองกลุ่่�มมีีความเห็็นไป
คนละทิิศทาง ประเด็็นจำำ�นวนนัักบริิบาลมีีความเพีียงพอ
กัับผู้้�ป่่วย 51.9% ของ CM เห็็นด้้วย ขณะที่่�เพีียง 32.5%
ของนัักบริิบาลเห็็นด้้วย ในด้้านการอบรมฟื้้�นฟููความรู้้�
อย่่างเหมาะสม 44.3% ของ CM เห็็นด้้วย ขณะที่่�เพีียง
65.3% ของนัักบริิบาลเห็็นด้้วย และในการธำำ�รงนัักบริิบาล
ในระบบได้้นาน มีีเพีียง 28.6% ของ CM เห็็นด้้วยกัับ
ประเด็็นนี้้� ขณะที่่�เพีียง 66.4% ของ นัักบริิบาล เห็็นด้้วย
ดััง Table 8
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Table 8 Opinion of care manager (CM) and care giver (CG) towards CG performance
agree
CG performance
CM
n/ N (%)
having CG increased accessibility to long term care
76/96 (72.4)
(LTC) services
having CG reduced health workforce workloads
73/96 (69.5)
CG was accepted by the patients and their relatives
69/96 (65.7)
CG had good attitude towards the patients
71/95 (67.0)
CG received adequate support from CM
69/96 (66.3)
CG recruitment was properly conducted
60/96 (57.1)
number of CG was adequate for workload
55/96 (51.9)
CG received adequate training
47/95 (44.3)
CG had sufficient skills
46/95 (43.4)
CG was properly retained to work for LTC in the long term
30/96 (28.6)
CG’s wage was adequate
25/96 (27.5)
จากจ�ำนวนนักบริบาลที่อบรมทั้งหมด 955 คน
ในปีี 2559 และในปีี 2561 มีี นัักบริิบาล ที่่�ไม่่ได้้ปฏิิบัติั งิ าน
114 คน คิิดเป็็นอััตราการสููญเสีีย 11.9% นอกจากนั้้�น
เมื่่อ� ถามถึึงความตั้้�งใจคงอยู่่� มีี นัักบริิบาล 16.1% ที่่�คาดว่่า
จะไม่่ปฏิิบััติิงานเป็็น นัักบริิบาล ในอีีก 2 ปีีข้้างหน้้า หรืือ
83.9 % ที่่�คาดว่่าจะคงอยู่่�ในระบบใน 2 ปีีข้้างหน้้า
บทวิิจารณ์์
สถานบริิการรองรัับผู้้�สููงอายุุมีีทั้้�งภาครััฐและ
เอกชน สถานบริิการภาครััฐส่่วนใหญ่่เป็็นบ้้านพัักคนชรา
ซึ่่�งให้้บริิการแก่่ผู้้�สููงอายุุที่่�สามารถช่่วยเหลืือตนเองได้้
และบุุคลากรวิิชาชีีพประกอบด้้วย นัักสัังคมสงเคราะห์์
พยาบาลวิิ ช าชีี พ นัั ก กายภาพบำำ�บัั ด แพทย์์ แ ผนไทย
ส่่วนสถานบริิการภาคเอกชนเป็็นการให้้บริิการผู้้�สููงอายุุ
ที่่� มีี ภ าวะพึ่่� ง พิิ ง เป็็ น ส่่ ว นมาก บุุ ค ลากรประกอบด้้วย
วิิชาชีีพด้้านสุุขภาพหลากหลายมากกว่่า ได้้แก่่ แพทย์์
พยาบาลวิิ ช าชีี พ นัั ก กายภาพบำำ�บัั ด แพทย์์ แ ผนไทย
นัั ก กิิ จ กรรมบำำ�บััด นััก จิิต วิิทยา เป็็นต้้น สำำ�หรัับ กำำ�ลััง
คนระดัับผู้้�ช่่วย ได้้แก่่ ผู้้�ช่่วยพยาบาล นัักบริิบาล และ
พี่่�เลี้้�ยง มีีในทุุกสถานบริิการ สำำ�หรัับพี่่�เลี้้�ยงจะพบมาก
ในบ้้านพัักคนชรา ส่่วนผู้้ช่� ว่ ยพยาบาล และ นัักบริิบาลพบ
ในทุุกประเภทของสถานบริิการ

CG
n/ N (%)
237/300 (79.0)
212/292 (72.6)
227/298 (76.2)
219/300 (73.0)
213/292 (72.9)
173/298 (58.1)
98/302 (32.5)
198/300 (65.3)
144/300 (48.0)
196/295 (66.4)
79/285 (27.7)

สำำ� หรัั บ การจ้้างงานพบว่่ า ส่่ ว นใหญ่่ ใ น
สถานบริิการภาครััฐจะเป็็นการจ้้างงานแบบเต็็มเวลา
ทั้้� ง กำำ�ลัั ง คนระดัั บ วิิ ช าชีี พ และกำำ�ลัั ง คนระดัั บ ผู้้� ช่่ ว ย
ส่่ ว นในภาคเอกชนนั้้� น บุุ ค ลากรวิิ ช าชีี พ กว่่ า ครึ่่� ง มีี ก าร
จ้้างงานแบบบางเวลา โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง แพทย์์ พยาบาล
วิิ ช าชีี พ นัั ก กายภาพบำำ�บัั ด แพทย์์ แ ผนไทย เป็็ น ต้้น
ในด้้านการคงอยู่่�ปฏิิ บัั ติิ ง านในสถานบริิ ก าร พบว่่ า
มีีเพีียงส่่วนน้้อยประมาณร้้อยละ 0-12 ที่่�ลาออกจาก
สถานบริิการในรอบ 3 ปีีที่่�ผ่่านมา โดยส่่วนใหญ่่ยัังคงอยู่่�
และมีีการจ้้างงานทดแทนในวิิชาชีีพที่่�ลาออกไป จะเห็็นว่่า
บุุคลากรระดัับวิิชาชีีพมีีความพึึงพอใจในการจ้้างงาน
โดยที่่�ภาคเอกชนพอใจมากในประเด็็นระบบการบริิหาร
จััดการที่่�ดีี สััมพัันธภาพที่่�ดีีกัับเพื่่�อนร่่วมงาน ส่่วนภาครััฐ
พึึงพอใจมากในประเด็็นค่่าตอบแทน ความท้้าทายของงาน
และความพึึงพอใจในความสำำ�เร็็จของงาน ทั้้�งภาครััฐ
และเอกชนมีีความพอใจมาก ในประเด็็นงานที่่�ปฏิิบััติิ
เป็็นงานที่่�มีีเกีียรติิและได้้รัับการยอมรัับนัับถืือจากสัังคม
ส่่วนความพึึงพอใจน้้อยในเรื่่�อง การสนัับสนุุนด้้านคน
วัั ส ดุุ อุุ ป กรณ์์ ความก้้าวหน้้าในอาชีี พ และโอกาส
การศึึกษาต่่อ ซึ่่�งผลการศึึกษานี้้�มีีความสอดคล้้องกัับ
การศึึ ก ษาอื่่� น ๆ ที่่� ศึึ ก ษาด้้านแรงจููงใจในการปฏิิ บัั ติิ
งานของกำำ�ลัั ง คนด้้านสุุ ข ภาพซึ่่� ง พบว่่ า ปัั จ จัั ย ที่่� จูู งใจ
ในบุุคลกรปฏิิบััติิงานในองค์์กรไม่่ใช่่เฉพาะตััวเงิินหรืือ
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ปััจจััยใดปััจจััยหนึ่่�งเป็็นการเฉพาะ แต่่เป็็นชุุดของปััจจััย
ที่่�ผสมผสานกัันระหว่่างตััวเงิินและปััจจััยนอกเหนืือตััวเงิิน
ศิิริิพา อุุดมอัักษร10 พบว่่าระบบค่่าตอบแทนการทำำ�งาน
ไม่่ได้้เป็็นปััจจััยหลัักในการเพิ่่�มหรืือลดระดัับความพึึงพอใจ
ในงานของเภสััชกรในภาครััฐ แต่่ มีีปััจจััยอื่่�นๆ เช่่น ปััจจััย
ที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิินทั้้�งหลายส่่งผลด้้วย อย่่างไรก็็ตามหาก
จะเพิ่่�มระดัับความพึึงพอใจในงานของเภสััชกรภาครััฐ
จะต้้องทำำ�ให้้ระบบผลตอบแทนการทำำ�งานมีีความโปร่่งใส
สนัั บ สนุุ น องค์์ ก ร และก่่ อ ให้้เกิิ ด ความมั่่� น คงมากขึ้้� น
ซึ่ง่� งานศึึกษาคล้้ายๆ กััน โดย กรแก้้ว จัันทภาษาและคณะ11
พบว่่า ปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้เภสััชกรไม่่เปลี่่�ยนสถานที่่�ทำำ�งานคืือ
มีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับผู้้�บัังคัับบััญชา และเพื่่�อนร่่วมงาน
องค์์กรให้้ความสนัับสนุุนด้้านการพััฒนาบุุคลากร เช่่น
การศึึกษาต่่อ การฝึึกอบรม ความจำำ�เป็็นของครอบครััว
ค่่าตอบแทนเพีียงพอ และงานที่่�ทำ�มี
ำ อิี สิ ระสามารถตััดสิินใจ
ได้้ด้้วยตนเอง นอกจากนั้้�นการศึึกษาแรงดึึงดููดให้้พยาบาล
วิิชาชีีพปฏิิบััติิงานที่่�ชนบทภาครััฐ ประกอบด้้วย มีีชุุดสิิทธิ์์�
การรัักษาพยาบาลของครอบครััว ค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสม
การจััดสวััสดิิการบ้้านพัักให้้ ความก้้าวหน้้าในวิิชาชีีพ
รููปแบบการบริิหารจััดการขององค์์กรที่่�เป็็นธรรม12 แม้้แต่่
บุุคลากรที่่�ปฏิิบััติิงานในพื้้�นที่่�ห่่างไกลเช่่นที่่�โรงพยาบาล
ส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพตำำ� บล ก็็ พ บว่่ า มีี แ รงจููงใจให้้ธำำ�ร งอยู่่�
ในองค์์ ก รคล้้ายคลึึ ง กัั น คืือ การมีี ผู้้� บัั ง คัั บ บัั ญ ชาที่่� ดีี
ลัักษณะงานมีีความอิิสระ ค่่าตอบแทนนอกเหนืือจาก
เงิินเดืือนที่่�รััฐจััดให้้ มีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับเพื่่�อนร่่วมงาน
ที่่�ทำ�ำ งานได้้รัับการสนัับสนุุนด้้านวััสดุุ/ ครุุภัณ
ั ฑ์์อย่่างเพีียงพอ
13
และทำำ�งานอยู่่�ใกล้้ครอบครััว
สำำ�หรัับกำำ�ลังั คนระดัับผู้้ช่� ว่ ย ได้้แก่่ ผู้้ช่� ว่ ยพยาบาล
และนัักบริิบาล ในสถานบริิการนั้้�น การย้้ายออกในรอบ
3 ปีี จากองค์์กรค่่อนข้้างสููงเมื่่�อเทีียบกัับกำำ�ลัังคนในระดัับ
วิิ ช าชีี พ ประมาณร้้อยละ 31-48 โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง
นัั ก บริิ บ าลมีี ก ารย้้ายออกถึึ ง ร้้อยละ 48 เมื่่� อ เทีี ย บกัั บ
กำำ�ลัั ง คนที่่� มีี อ ยู่่�ในปัั จจุุ บัั น ขณะที่่� อัั ต ราการรัั บ เข้้าใน
สถานบริิการน้้อยกว่่าคืือประมาณร้้อยละ 29-33 เท่่านั้้�น
อย่่างไรก็็ตามนัักบริิบาลที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ให้้บริิการที่่�บ้้านกลัับ
มีีอััตราการคงอยู่่�มากกว่่า โดยมีีอััตราการลาออกในรอบ
3 ปีี ร้้อยละ 11.9 ในด้้านความพึึงพอใจในการปฏิิบััติิงาน
พบว่่ า นัั ก บริิ บ าลพึึ ง พอใจค่่ อ นข้้างสููงในประเด็็ น
ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับเพื่่�อนร่่วมงาน รู้้�สึึกมีีความสุุขที่่�ได้้
ดููแลผู้้� ป่่ ว ย การได้้รัั บ การยอมรัั บ จากผู้้� ป่่ ว ยและญาติิ
สามารถปฏิิบััติิงานที่่�นี่่�ได้้นาน และ การมีีความสามารถ
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เพีียงพอ การสนัับสนุุนจากผู้้�บัังคัับบััญชา ตามลำำ�ดัับ
แต่่ ใ นประเด็็ น ที่่� มีี ค วามพึึ ง พอใจในระดัั บ ต่ำำ�� ได้้แก่่
ค่่ า ตอบแทน จำำ� นวนนัั ก บริิ บ าลมีี ค วามเพีี ย งพอ และ
การฝึึ ก อบรมเพิ่่� ม เติิ ม ตามลำำ�ดัั บ ซึ่่� ง ผลการศึึ ก ษานี้้�
สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ ศิิริิพัันธุ์์� สาสััตย์์ และคณะ7
พบว่่าการให้้การดููแลผู้้สูู� งอายุุที่่ส� ถานบริิการเผชิิญปััญหา
การขาดแคลนนัักบริิบาล นอกจากนั้้�นปััญหาการธำำ�รงอยู่่�
ในระบบเป็็นความท้้าทายที่่�สำำ�คัญ
ั ของนัักบริิบาล พบอััตรา
การลาออกและเปลี่่�ยนงานบ่่อย สาเหตุุจาก ค่่าตอบแทนน้้อย
สวััสดิิการไม่่เพีียงพอ ทััศนคติิในการการดููแลผู้้�สููงอายุุ
มีีความซัับซ้้อนน่่าเบื่่�อ ตลอดจนความก้้าวหน้้าในอาชีีพ
มีีน้้อย เป็็นต้้น
เมื่่� อ เทีี ย บเคีี ย งกัั บ สถานการณ์์ ต่่ า งประเทศ
สำำ� หรัั บ กำำ�ลัั ง คนระดัั บ ผู้้� ช่่ ว ย ก็็ พ บปัั ญ หาเช่่ น เดีี ย วกัั น
กล่่าวคืือ สำำ�หรัับนัักบริิบาล หรืือผู้้�ช่่วยดููแล (health care
assistant) นั้้�นมีีการลาออกจากงานค่่อนข้้างสููง โดย
Hewko และคณะ 14 ได้้ทบทวนงานวิิ จัั ย อย่่ า งเป็็ น
ระบบพบว่่านัักบริิบาลมีีอััตราการลาออกจากงานสููงถึึง
ร้้อยละ 59.4-100 ต่่ อ ปีี เช่่ น เดีี ย วกัั น กัั บ การศึึ ก ษา
ในประเทศอุุ ต สาหกรรมซึ่่� ง นัั ก บริิ บ าลมีี อัั ต ราการลา
ออกประมาณ ร้้อยละ 30-72 ต่่อปีี15 และในประเทศ
สหรัั ฐ อเมริิ ก าผู้้� ช่่ ว ยพยาบาลมีี อัั ต ราการลาออกจาก
สถานบริิบาลถึึงร้้อยละ 71 ต่่อปีี16 ในขณะที่่�การศึึกษา
ของ Hewko และคณะ14 พบว่่า กำำ�ลัังคนด้้านสุุขภาพ
กลุ่่�มนี้้�ไม่่ค่่อยจะได้้รัับการให้้ความสำำ�คััญ บทบาทหน้้าที่่�
มีี ค วามหลากหลายมาก โดยส่่ ว นใหญ่่ มีี ร ายได้้ต่ำำ��
มีีสิทิ ธิิประโยชน์์ในการจ้้างงานค่่อนข้้างน้้อย และมีีโอกาส
ในการเปลี่่� ย นงานสููง ดัั ง นั้้� น กำำ�ลัั ง คนกลุ่่�มนี้้� มีี โ อกาส
จะขาดแคลนมากในอนาคต หากไม่่ได้้รัับการจััดการที่่�
เหมาะสม ซึ่ง่� ข้้อสรุุปนี้้ส� อดคล้้องกัับงานศึึกษาของ นัักวิิจัยั
หลายคนที่่�พบว่่า14-17 ปััจจััยหลายๆ อย่่างส่่งผลต่่อการ
ลาออกจากงานของนัักบริิบาล ไม่่ว่่าจะเป็็น อุุบััติิเหตุุ
ที่่�เกิิดจากการทำำ�งาน ค่่าตอบแทนไม่่เหมาะสม ขาดโอกาส
ความก้้าวหน้้าในอาชีีพ สิิทธิิประโยชน์์การจ้้างงานต่ำำ��
อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�มนัักบริิบาลที่่�ให้้บริิการในชุุมชนจากการ
ศึึกษานี้้� มีีการลาออกค่่อนข้้างต่ำำ�� แม้้ว่่าจะมีีรายได้้ไม่่มาก
นัักเมื่่อ� เทีียบกัับนัักบริิบาลในสถานบริิการ อาจจะเนื่่อ� งมา
จากเกืือบทั้้�งหมดเคยเป็็นอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�
หมู่่�บ้้านซึ่ง่� มีีจิติ อาสาทำำ�เพื่่อ� ส่่วนรวมและชาวบ้้านในชุุมชน
รู้้� จัั ก เป็็ น อย่่ า งดีี ตลอดถึึ ง ได้้รัั บ ความยอมรัั บ นัั บ ถืื อ
จากชุุ ม ชนอยู่่�แล้้ว และการทำำ� งานใกล้้บ้้านและเวลา
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ทำำ� งานค่่ อ นข้้างยืืดหยุ่่�นเหมาะสมกัั บ บริิ บ ทในชุุ ม ชน
จึึงสามารถส่่งผลให้้คงอยู่่�ได้้นาน
บทสรุุป

ความต้้องการใช้้บริิการการดููแลผู้้สูู� งอายุุระยะ
ยาวเพิ่่�มขึ้้น� ตามสััดส่่วนการเพิ่่�มขึ้้น� ของผู้้สูู� งอายุุ ในขณะที่่�
กำำ�ลัังคนรองรัับยัังเผชิิญกัับปััญหาในด้้านการธำำ�รงคนใน
ระบบและการสร้้างแรงจููงใจเพื่่�อธำำ�รงกำำ�ลัังคนในระบบ
สำำ� หรัั บ กลุ่่�มวิิ ชาชีีพ การสร้้างแรงจููงใจนั้้�นควรจะเน้้น
ไปที่่�การเพิ่่�มศัักยภาพด้้านการบริิหารจััดการในองค์์กร
ส่่วนกำำ�ลัังคนระดัับผู้้�ช่่วย การสร้้างแรงจููงใจเป็็นการผสม
ผสานระหว่่างค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสม สิิทธิิประโยชน์์
อื่่�น ๆ และ โอกาสความก้้าวหน้้าในอาชีีพ
กิิตติิกรรมประกาศ
งานวิิจััยนี้้�ได้้รัับการสนัับสนุุนจากสถาบัันวิิจััย
ระบบสาธารณสุุ ข นัั ก วิิ จัั ย ขอถืื อ โอกาสขอบคุุ ณ มา
ณ โอกาสนี้้� และขอขอบคุุณสถานบริิการต่่าง ๆ ที่่�ได้้เข้้า
ร่่ ว มให้้ข้้อมููลงานวิิ จัั ย ตลอดทั้้� ง บุุ ค ลากรด้้านสุุ ข ภาพ
CM นัักบริิบาล และบุุคลากรต่่าง ๆ ที่่�ได้้ให้้ข้้อมููลที่่�เป็็น
ประโยชน์์ต่่องานวิิจััย
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บทคััดย่่อ
การใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพถููกนำำ�มาใช้้อย่่างแพร่่หลายในทางทัันตกรรม แต่่ยัังไม่่มีี
การประยุุกต์์ใช้้เพื่่อ� ส่่งเสริิมสุุขภาพช่่องปากสำำ�หรัับผู้้สูู� งวััยในหน่่วยบริิการสุุขภาพระดัับปฐมภููมิิ การศึึกษานี้้�มีวัี ตั ถุุประสงค์์
เพื่่อ� ประเมิินประสิิทธิิผลทางคลิินิกิ และความพึึงพอใจของการใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพเพื่่อ� ส่่งเสริิม
สุุ ข ภาพช่่ อ งปากของผู้้� สูู งวัั ย ในหน่่ ว ยบริิ ก ารสุุ ข ภาพระดัั บ ปฐมภููมิิ โดยศึึ ก ษาย้้อนหลัั ง จากบัั น ทึึ ก การรัั ก ษาของ
โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพบััวเงิิน อำำ�เภอน้ำำ��พอง จัังหวััดขอนแก่่น ระหว่่างเดืือนมีีนาคม 2560 ถึึงตุุลาคม 2561 ซึ่่�งมีี
ขั้้น� ตอนประกอบด้้วย 1) กำำ�หนดเกณฑ์์ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล 2) ตรวจสอบความถููกต้้องของข้้อมููลจากบัันทึึกการรัักษา
และ 3) การวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้รููปแบบการวิิจััยแบบในตััวอย่่าง 1 ราย ผลการศึึกษา พบว่่า มีีผู้้�ป่่วยทั้้�งหมด 9 ราย
เป็็นเพศหญิิง 7 รายและเพศชาย 2 ราย อายุุเฉลี่่�ย 60.9 ± 9.1 ปีี ผู้้ป่� ว่ ยแต่่ละรายได้้รัับเลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุล
ชีีวภาพ โดยใช้้ไดโอดเลเซอร์์ความยาวคลื่่น� 980 นาโนเมตร กำำ�ลังั แสง 0.5 วััตต์์ ให้้เลเซอร์์แบบต่่อเนื่่อ� ง เป็็นเวลา 8 วิินาทีี
ต่่อตำำ�แหน่่ง จำำ�แนกตามการรัักษาได้้ ดัังนี้้� ผู้้ป่� ว่ ย 3 ราย ได้้รัับการรัักษาเพื่่อ� ลดเยื่่อ� บุุช่อ่ งปากอัักเสบ ผู้้ป่� ว่ ยเหงืือกอัักเสบ
3 รายได้้รัับเลเซอร์์ก่่อนการขููดหิินปููน ผู้้�ป่่วย 1 รายได้้รัับเลเซอร์์เพื่่�อลดเหงืือกอัักเสบและบรรเทาอาการแสบร้้อน ผู้้�ป่่วย
1 รายได้้รัับเลเซอร์์เพื่่�อห้้ามช่่วยเลืือดจากแผลถอนฟััน และผู้้�ป่่วย 1 รายได้้รัับเลเซอร์์เพื่่�อลดเหงืือกอัักเสบและห้้ามเลืือด
จากแผลถอนฟััน เมื่่�อวิิเคราะห์์ข้้อมููลรายบุุคคล พบว่่า การใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพมีีประสิิทธิิผล
ในทางคลิินิกิ ช่่วยรัักษาและบรรเทาอาการดัังกล่่าวได้้ โดยผู้้ป่� ว่ ยทุุกรายมีีความพึึงพอใจต่่อการรัักษาเนื่่อ� งจากเป็็นวิิธีกี าร
ที่่�ไม่่รุุกล้ำำ��เนื้้�อเยื่่�อ ดัังนั้้�น การใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพสามารถลดการอัักเสบในช่่องปาก และช่่วย
ห้้ามเลืือดของแผลถอนฟัันโดยสามารถใช้้เทคนิิคดัังกล่่าวส่่งเสริิมสุุขภาพช่่องปากของผู้้�สููงวััยในหน่่วยบริิการสุุขภาพ
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Abstract
Although low-intensity laser therapy (LILT) inducing photobiomodulation (PBM) has been widely used
in dentistry, it is rarely applied in primary health care unit (PCU). The aim of this study was to evaluate clinical
efficacy of LILT inducing PBM and patient’s satisfaction with this therapy at a PCU. A retrospective study
was obtained from the treatment records of Bua Ngoen health promotion hospital, Nam Phong District, Khon
Kaen during March 2017 to October 2018. The methods comprised 1) developing criteria of data collection,
2) verifying data collected from the records and 3) analysis of data based on n-of-1 design. There were
9 patients;7 women and 2 men, treated by LILT inducing PBM. The average age was 60.9 ± 9.1 years old.
The regime was 980nm-diode laser at 0.5 W/continuous wave/ 8 sec per point of irradiation. The number of
patients based on treatment as follows: - reduction of inflamed oral mucosa in 3 patients, LILT inducing PBM
before scaling in 3 gingivitis patients, remission of gingivitis and relief of burning sensation in 1 patient, initiating
hemostasis after tooth extraction in 1 patient and remission of gingivitis treatment and initiating hemostasis
after extraction in 1 patient. According to the individual analysis, all patients were remised and recovered by
using LILT inducing PBM. They were satisfied with non-invasive technique. In conclusion, the LILT inducing
PMB can effectively reduce inflamed oral mucosa and initiate hemostasis. Transferring LILT inducing PMB
to PCU can promote older people’s oral health.
Keywords: 	 Low-intensity laser therapy, Photobiomodulation, Primary care unit, Older people, Gingivitis,
Initiating hemostasis
บทนำำ�

การบำำ�บัดั รัักษาด้้วยเลเซอร์์เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��
(low-intensity laser therapy) หรืือเลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��
กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพ (low-intensity laser therapy
inducing photobiomodulation) คืือ การบำำ�บััดรัักษา
โดยใช้้เลเซอร์์ที่่�ปรัับตั้้�งกำำ�ลัังแสงไม่่เกิิน 1 วััตต์์ กำำ�หนด
ระยะเวลาฉายเลเซอร์์ลงสู่่�เนื้้�อเยื่่�อเพื่่�อให้้มีีการส่่งผ่่าน
พลัั ง งานที่่� ไ ม่่ ม ากจนก่่ อ ให้้เกิิ ด การเปลี่่� ย นแปลงของ
เนื้้� อ เยื่่� อ อัั น เนื่่� อ งมาจากการเปลี่่� ย นแปลงอุุ ณ หภููมิิ
การตอบสนองของเนื้้� อ เยื่่� อ ต่่ อ พลัั ง งานเลเซอร์์ ที่่� ไ ด้้รัั บ
จะเป็็นผลทางชีีวภาพเท่่านั้้�น1 การบำำ�บัดั รัักษาด้้วยเลเซอร์์
โดยอาศัั ย กลไกดัั ง กล่่ า ว เมื่่� อ สืืบค้้นจากฐานข้้อมููล
PubMed พบว่่ า มีี ร ายงานผู้้� ป่่ ว ย งานวิิ จัั ย ทางคลิิ นิิ ก
รวมทั้้�งการทบทวนวรรณกรรมอย่่างเป็็นระบบ ซึ่่�งได้้รัับ
การตีี พิิ ม พ์์ ใ นวารสารวิิ ช าการจำำ� นวน 2,545 เรื่่� อ ง
ทั้้�งด้้านการแพทย์์ ทัันตแพทยศาสตร์์ สััตวแพทยศาสตร์์
กายภาพบำำ�บััด เภสััชวิิทยา ในการใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��
กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพบำำ�บััดรัักษาผู้้�ป่่วย2 โดยเลเซอร์์
ความเข้้มต่ำำ��ดัังกล่่าว เมื่่�อมีีการปรัับตั้้�งระดัับพลัังงาน
และเลืือกใช้้ความยาวคลื่่�นที่่�เหมาะสม จะมีีคุุณสมบััติิ
ในการปรัับการทำำ�งานของเซลล์์ให้้กลัับมาอยู่่�ในระดัับปกติิ
ลดการอัักเสบ ลดบวม บรรเทาอาการเจ็็บปวด รวมถึึง

กระตุ้้�นการหายของแผลหรืือเส้้นประสาทได้้โดยไม่่ก่่อ
ให้้เกิิดผลข้้างเคีียงหรืือทำำ�อัันตรายต่่อเนื้้�อเยื้้�อ3 ในทาง
ทัันตแพทยศาสตร์์มีีการประยุุกต์์ใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��
เพื่่� อ ใช้้ในการรัั ก ษาภาวะเยื่่� อ บุุ ช่่ อ งปากอัั ก เสบ (oral
mucositis) จากการฉายแสงหรืือได้้รัั บ เคมีี บำำ�บัั ด
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่่างเป็็นระบบของ Cronshaw
และคณะ แนะนำำ� แนวทางให้้เลเซอร์์ ค วามเข้้มต่ำำ��
ความยาวคลื่่�นระหว่่าง 650 ถึึง 980 นาโนเมตร ความเข้้ม
พลัั ง งาน 2 ถึึ ง 5 จููลต่่ อ ตารางเซนติิ เ มตร โดยให้้
เลเซอร์์ อ ย่่ า งน้้อย 2 ครั้้� ง ต่่ อ สัั ป ดาห์์ หรืือให้้เลเซอร์์
ทุุ ก วัั น ก่่ อ นการฉายแสงหรืือได้้รัั บ เคมีี บำำ�บัั ด เพื่่� อ ลด
ความรุุ น แรงของการเกิิ ด ภาวะเยื่่� อ บุุ ช่่ อ งปากอัั ก เสบ
ทั้้� ง นี้้� ส ามารถให้้เลเซอร์์ ดัั ง กล่่ า วภายหลัั ง การการฉาย
แสงหรืือได้้รัั บ เคมีี บำำ�บัั ด เพื่่� อ กระตุ้้� น การหายของ
เยื่่� อ บุุ ช่่ อ งปาก หรืือ เพิ่่� ม ค่่ า ความเข้้มพลัั ง งานเป็็ น
10 ถึึง 15 จููลต่่อตารางเซนติิเมตร เพื่่�อลดอาการปวด4
นอกจากนี้้� ยัังมีีหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์รวมถึึงการประยุุกต์์
ใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��ในการรัักษาความผิิดปกติิและ
รอยโรคในช่่องปาก อาทิิ การรัักษาไลเคน พลานััสในช่่องปาก5
แผลร้้อนใน 6 ภาวะน้ำำ�� ลายน้้อย (hyposalivation),
pemphigus vulgaris, recurrent herpes simplex
กลุ่่�มอาการแสบร้้อนช่่องปาก (burning mouth syndrome),
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ภาวะกระดููกขากรรไกรตายที่่�เกิิดจากยา (medicationrelated osteonecrosis of the jaw), ปวดเส้้นประสาท
บนใบหน้้า (trigeminal neuralgia), facial nerve
paralysis, geographic tongue, ไซนััสอัักเสบเรื้้�อรััง
(chronic sinusitis)7 ลดอาการปวด ลดบวมของแผลใน
ช่่องปาก8 ลดอาการชาของเส้้นประสาท inferior alveolar
nerve ภายหลัังการผ่่าตััด9 การใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��
กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพในการส่่งเสริิมสุุขภาพช่่องปาก
ได้้รัั บ การยอมรัั บ ในระดัั บ นานาชาติิ ถึึ ง ประสิิ ท ธิิ ผ ล
การรัักษา ความง่่ายในการใช้้งานและความปลอดภััย
ในการรัักษา ทั้้�งนี้้� World Association for Laser Therapy
(WALT) ได้้เสนอ Guidelines for Treatment With Laser
Therapy โดยแนะนำำ�ให้้ค่่าความเข้้มพลัังงานที่่� 4 ถึึง
5 จููลต่่ อ ตารางเซนติิ เ มตร สำำ� หรัั บ การลดภาวะเยื่่� อ บุุ
ช่่องปากอัักเสบ กระตุ้้�นการหายของแผล ลดอาการปวด10
เพื่่�อรองรัับการดููแลสุุขภาพช่่องปากผู้้�สููงวััย
ของประเทศไทยที่่�จะก้้าวสู่่�สัังคมผู้้�สููงวััยอย่่างสมบููรณ์์
ภายในปีี พ.ศ. 256511 กลุ่่�มวิิจััยเฉพาะทางเลเซอร์์วิิทยา
ทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น มีีการศึึกษาวิิจัยั
ทางห้้องปฏิิ บัั ติิ แ ละในทางคลิิ นิิ ก ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ การนำำ�
องค์์ ค วามรู้้� ท างเลเซอร์์ วิิ ท ยาทางทัั น ตแพทยศาสตร์์
เพื่่�อดููแลสุุขภาพช่่องปากผู้้�สููงวััย12 เช่่น การใช้้เลเซอร์์
ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพ บรรเทาอาการปวด
หรืือแสบร้้อนในช่่องปาก13 การใช้้เลเซอร์์ฆ่่าเชื้้�อก่่อโรค
ในช่่ อ งปาก 14 การใช้้เลเซอร์์ ส มานแผลเรื้้� อ รัั ง 15 และ
การใช้้เลเซอร์์ห้้ามเลืือดในรููปแบบต่่าง ๆ16 ซึ่ง่� เทคนิิคต่่าง ๆ
เหล่่านี้้�ได้้มีีการประยุุกต์์ใช้้ในโครงการศึึกษาความสััมพัันธ์์
ระหว่่างประสิิทธิิผลทางคลิินิกิ กัับคุุณภาพชีีวิติ ของผู้้สูู� งวััย
ที่่�มีีรอยโรคช่่องปาก ภายใต้้เครืือข่่ายสร้้างเสริิมสุุขภาพ
ช่่องปากผู้้�สููงวััย ในปีี พ.ศ. 255412, 16, 17 โดย ผลการศึึกษา
เป็็นที่่�น่า่ พอใจทั้้�งประสิิทธิิผลการรัักษา และความพึึงพอใจ
ของผู้้�สููงวััยที่่�ได้้รัับการดููแล
โรงพยาบาลส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพตำำ� บลบัั ว เงิิ น
อำำ�เภอน้ำำ��พอง จัังหวััดขอนแก่่น เป็็นหน่่วยบริิการสุุขภาพ
ระดัั บ ปฐมภููมิิ แ ห่่ ง แรกที่่� ไ ด้้รัั บ การถ่่ า ยทอดองค์์
ความรู้้� ท างเลเซอร์์ วิิ ท ยาทางทัั น ตแพทย์์ โดยอาศัั ย
พื้้�นฐานของการดููแลสุุขภาพแบบองค์์รวม18 มีีการบริิการ
วิิชาการโดยใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��ในการบำำ�บััดรัักษา
ส่่งเสริิมสุุขภาพช่่องปากในกลุ่่�มผู้้�สููงวััย โดยใช้้เลเซอร์์
ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพ ซึ่่�งเป็็นการบำำ�บััด
เช่่ น เดีี ย วกัั บ ที่่� รัั ก ษาผู้้� ป่่ ว ยตามปกติิ ใ นหน่่ ว ยบริิ ก าร
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ระดัั บ ตติิ ย ภููมิิ ณ คลิิ นิิ ก ศัั ล ยศาสตร์์ ช่่ อ งปากและ
แม็็กซิิโลเฟเชีียล คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
ขอนแก่่น การบริิการวิิชาการโดยใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��
มีี วัั ต ถุุ ปร ะสงค์์ เ พื่่� อ บรรเทาอาการปวดหรืือแสบร้้อน
ในช่่องปาก13การใช้้เลเซอร์์สมานแผลเรื้้�อรััง15 และการใช้้
เลเซอร์์ ห้้ ามเลืือด 16ซึ่่� ง เป็็ น การการตรวจวิิ นิิ จฉัั ย โรค
ดููแลรัักษาตามปกติิ และติิดตามผลการรัักษา กรณีีศึกึ ษานี้้�
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อประเมิินประสิิทธิิผลทางคลิินิิกและ
ความพึึ ง พอใจของการใช้้เลเซอร์์ ค วามเข้้มต่ำำ�� กลไก
ปรัั บ สมดุุ ล ชีี ว ภาพเพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพช่่ อ งปากของ
ผู้้�สููงวััยในหน่่วยบริิการสุุขภาพระดัับปฐมภููมิิ ซึ่่�งสามารถ
ใช้้อ้้างอิิงหรืือเป็็นแนวทางให้้แก่่สถานพยาบาลในระดัับ
ปฐมภููมิิที่่�ต้้องการใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุล
ชีีวภาพในการส่่งเสริิมสุุขภาพช่่องปากของผู้้�สููงวััย
วิิธีีการศึึกษา
การศึึ ก ษานี้้� ไ ด้้รัั บ การพิิ จ ารณารัั บ รองจาก
คณะกรรมการพิิ จ ารณาจริิ ย ธรรมการวิิ จัั ย ในมนุุ ษ ย์์
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น เลขที่่� HE644012 โดยใช้้วิิธีีการ
เก็็บรวบรวมข้้อมููลย้้อนหลัังจากเวชระเบีียนของโรงพยาบาล
ส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลบััวเงิิน อำำ�เภอน้ำำ�� พอง จัังหวััดขอนแก่่น
ระหว่่ า ง เดืือนมีี นาคม พ.ศ. 2560 ถึึ ง เดืือนตุุ ลาคม
พ.ศ. 2561 ระเบีี ย บวิิ ธีีก ารประมวลข้้อมููลอาศัั ย หลัั ก
ของการวิิจััยในตััวอย่่าง 1 ราย (n-of-1 clinical trial)
ซึ่่� ง เป็็ น การวิิ เ คราะห์์ ปร ะเมิิ น และประมวลผลว่่ า
การรัั ก ษาใดเป็็ น การรัั ก ษาที่่� ทำำ� ให้้ผู้้� ป่่ ว ยหายจากโรค
หรืือมีีอาการทุุเลาจากอาการสำำ�คััญ(chief complaint)
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยเคยได้้รัับการรัักษา
มากกว่่าหนึ่่�งวิิธีี แนวคิิดของการศึึกษานี้้�ให้้ความสำำ�คััญ
กัั บ รููปแบบการรัั ก ษาที่่� เ หมาะสมกัั บ ปัั จ เจกบุุ ค คล
(individual medicine) รวมทั้้� ง ความพึึ ง พอใจกัั บ วิิ ธีี
การรัักษาของผู้้�ป่่วยและประสิิทธิิผลทางคลิินิิก 19 และ
วิิ เ คราะห์์ ใ นรายบุุ ค คลว่่ า การรัั ก ษาใดเป็็ น การรัั ก ษา
ที่่� ก่่ อ ประสิิ ท ธิิ ผ ลและความสำำ� เร็็ จ โดยตรงต่่ อ ผู้้� ป่่ ว ย
ซึ่่�งถืือเป็็นการรัักษาหลัักที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยหายหรืือบรรเทา
จากโรคซึ่่�งได้้ประมวลวิิธีีการประเมิินเพื่่�อวิิเคราะห์์ผล
การได้้รัับเลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพ
(Figure 1) โดยการประเมิินประกอบด้้วย การประเมิินผล
ทางคลิิ นิิ ก (clinical response) และการประเมิิ น
ความพึึงพอใจของผู้้�ป่่วย (patient’s satisfaction)
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ายิใช้นยอมให้ ใช้
ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพ ณ โรงพยาบาล 60 ปีีขึ้้�นไป 4 คน อีีก 5 คน มีีอายุุในช่่วง 49 ถึึง 59 ปีี
ข้ อมูลด้ านการรั
ยน เพื่อประโยชน์
างวิชาการทางวิชาการ
ข้ อมูลกด้ษาในเวชระเบี
านการรักษาในเวชระเบี
ยน เพื่อทประโยชน์
ส่่ ง เ ส ริิ ม สุุ ข ภ า พ ตำำ� บ ล บัั ว เ งิิ น อำำ� เ ภ อ น้ำำ�� พ อ ง อายุุเฉลี่่�ยของกลุ่่�มศึึกษา คืือ 60.9 ± 9.1 ปีี จึึงได้้นำำ�
จัั ง หวัั ด ขอนแก่่ น ระหว่่ า ง เดืือนมีี น าคม พ.ศ. 2560 ข้้อมููลของผู้้�ป่่วยทั้้�ง 9 ราย มาวิิเคราะห์์ มีีผู้้�ป่่วย 7 ราย
ถึึง เดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2561 โดยผู้้�ป่่วยให้้คำำ�ยิินยอม จาก 9 ราย มีีโรคทางระบบ ประกอบด้้วย เบาหวาน
ให้้ใช้้ข้้อมููลด้้านการรัักษาในเวชระเบีียน เพื่่�อประโยชน์์ จำำ� นวน 3 ราย ความดัั น โลหิิ ต สููง จำำ� นวน 2 ราย
โรคหลอดเลืือดสมอง จำำ�นวน 2 ราย ป่่วยด้้วยโรคลมชััก
ทางวิิชาการ
รวบรวมข้้อมููลโดย 1) กำำ� หนดเกณฑ์์ จำำ�นวน 1 ราย โรคข้้ออัักเสบรููมาตอยด์์ จำำ�นวน 1 ราย
ในการเก็็ บ รวบรวมข้้อมููล ซึ่่� ง ประกอบไปด้้วย ข้้อมููล มะเร็็งช่่องปาก จำำ�นวน 1 ราย โรคไขมัันในเลืือดสููง 1 ราย
ทางคลิิ นิิ ก เช่่ น อายุุ เพศ โรคประจำำ�ตัั ว อาการนำำ� และผู้้�ป่่วยที่่�เหลืืออีีก 2 ราย ปฏิิเสธการมีีโรคประจำำ�ตััว
เป็็ น ต้้น ภาพถ่่ า ยในช่่ อ งปากก่่ อ นและหลัั ง ได้้รัั บ มีี ผู้้� ป่่ ว ย 2 ราย ที่่� รัั บ ประทานยาต้้านการแข็็ ง ตัั ว ของ
การรัักษาด้้วยเลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพ เม็็ดเลืือด โดยในบัันทึึกการรัักษาไม่่ได้้ระบุุขนาดของยาไว้้
อาการนำำ�ที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยมารัับการรัักษา เช่่น
และความพึึงพอใจของผู้้�ป่่วยโดยจะใช้้รหััสแทนชื่่�อของ
ผู้้� ป่่ ว ยในการเก็็ บ รวบรวมข้้อมููลและการวิิ เ คราะห์์ ผ ล มีี เ หงืือกบวมหรืือเหงืือกเป็็ น หนอง จำำ� นวน 5 ราย
2) การตรวจสอบความถููกต้้องของข้้อมููลจากบัั น ทึึ ก มีี ร อยแดงในช่่ อ งปาก จำำ� นวน 3 ราย และมีี ฟัั น โยก
การรัักษา และ 3) การวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้แนวคิิด จำำ�นวน 1 คน ความผิิดปกติิในช่่องปากที่่�ตรวจพบ คืือ
ของการวิิจััยในตััวอย่่าง 1ราย โดยทัันตแพทย์์ที่่�ไม่่ได้้ให้้ ผู้้�ป่่วยที่่�มีีเนื้้�อเยื่่�อช่่องปากมีีการอัักเสบ จำำ�นวน 3 ราย
มีีผู้้�ป่่วยที่่�มีีเหงืือกอัักเสบ จำำ�นวน 3 ราย ผู้้�ป่่วยที่่�มีีเหงืือก
การรัักษาแก่่ผู้้�ป่่วย
อัักเสบร่่วมกัับกลุ่่�มอาการแสบร้้อนในช่่องปาก จำำ�นวน
1 ราย ผู้้�ป่่วยที่่�มีีตุ่่�มหนองร่่วมกัับฟัันโยก จำำ�นวน 2 ราย
ผลการศึึกษา
ข้้อมููลทั่่�วไป
(Table 1)
จากการข้้อมููลเวชระเบีี ย นของโรงพยาบาล
ส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพตำำ� บลบัั ว เงิิ น ระหว่่ า ง เดืือนมีี น าคม
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Table 1 General information
Code
Age
Sex Underlying diseases Drug allergy On aspirin
Chief complaint
A001
59
F
DM, HT, stroke
denied
no
gum abscess
A002
59
M hyperlipidemia, stroke
denied
no
gum swelling
A003
60
F
epilepsy
denied
no
redness of edentulous
ridge
A004
58
F
DM
denied
yes
gum swelling
A005
52
M
denied
denied
no
tooth mobility
A006
77
F
oral cancer
denied
no
redness of buccal
mucosa and gum
A007
49
F
denied
denied
no
gum swelling
A008
74
F
rheumatoid arthritis
denied
no
redness of edentulous
ridge
A009
60
F
DM, HT
denied
yes
gum swelling
Mean ± SD 60.9 ± 9.1
Abbreviation:
F (female),
M (male),
DM (diabetes
mellitus),
(hypertension)
เทคนิคการรักษา
บันทึกภาพถ่
าย และผลการรั
กษาจากข้
อมูลHT
เวชระเบี
ยนของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพ

ตาบลบัวเงิน ของผู้ป่วยทีได้ รับการรักษาด้ วยเลเซอร์ ความเข้ มต่ากลไกปรับสมดุลชีวภาพ
เทคนิิคการรัักษา บัันทึึกภาพถ่่าย และผลการรัักษา ปล่่อยลำำ�แสงแบบต่่อเนื่่อ� ง โดยฉายเลเซอร์์ไปที่่�แผลถอนฟััน
1. เทคนิคลการห้
ามเลือยดนของโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุข ในลัักษณะทำำ�มุุมตั้้�งฉาก มีีระยะห่่างจากแผลถอนฟััน
จากข้้อมูู
เวชระเบีี
อบ่วงชีเงิิ้ ใช้
คนี้�ป่้เพื่ว่อยที่่�
ห้ าไมเลื
มเลือดภายหลั
นปูน 4หรืรอบ
อห้ ามเลื
1 มิิงลจากการขู
ลิิเมตร จำำด�หินวน
แต่่อลดจากการ
ะรอบอาจ
ภาพตำำ�บข้ลบัั
น เทคนิ
ของผู้
ด้้รัับอดจากแผลถอนฟั
การรัักษาด้้วยน ห้ าประมาณ
ผ่าตัดเนืค้อเยื
่ออ่อนในช่��กลไกปรัั
องปาก (Figure
จะเว้้นระยะพัักประมาณ 30 วิินาทีี เพื่่�อป้้องกัันการเกิิด
เลเซอร์์
วามเข้้มต่ำำ
บสมดุุ2)ลชีีวภาพ
วิ1.ธีการรั
กษาคการห้้ามเลืือด
ใช้ ไดโอดเลเซอร์ ความยาวคลื่น 980 นาโนเมตร
พลังงานแสง
0.5 วัตต์�องจากการสะสมพลัั
เป็ นเวลา 8 วินาทีตง่องาน
ครัง้
ความร้้อนบริิ
เวณลิ่่�มเลืือดเนื่่
เทคนิิ
เทคนิิอคเนื
นี้้� ส่อามารถทำำ
�ซ้ำำ�� ได้้ ไและใช้้ได้้กัั
บ ผู้้น� ป่ในลั
่ ว ยที่่�กมีษณะ
ี โ รค
	ข้้อบ่่
ใช้้เทคนิิคนี้้�เเพื่่มตร
อ� ห้้ามเลืือดจากแผล
ความเข้ มแสง
4 จูลงต่ชี้้อ� ตารางเซนติ
ใช้ โหมดปล่อยลาแสงแบบต่
ง โดยฉายเลเซอร์
ปที่แผลถอนฟั
ทางระบบหรืื
รัับประทานยาที่่�
มีผี ลต่่อการแข็็
งตัักวประมาณ
ของเลืือด
ถอนฟัั
งจากการขููดหิินนประมาณ
ปููน หรืือห้้าม
ทามุมนตังฉาก
้ ห้้ามเลืือดภายหลัั
มีระยะห่างจากแผลถอนฟั
1 มิลลิเมตร
จานวน 4 อรอบ
แต่ละรอบอาจจะเว้
นระยะพั
เมื่่�อเกิิดลิ่่�มเลืือดบริิ
น ไม่่
ีความจำำ
�เป็็ได้น
เลืือดจากการผ่่
ดเนื้้�
อเยื่่�ออ่่ดอความร้
นในช่่อองปาก
(Figure
30 วินาที เพื่อป้าอตัังกั
นการเกิ
นบริ เวณลิ
่มเลือ2)ดเนื่องจากการสะสมพลั
งงานเวณแผลถอนฟัั
เทคนิคนี ้สามารถท
าซมี้าได้
และใช้
วิิธีกี ารรัักษา ใช้้ไดโอดเลเซอร์์ความยาวคลื่่น�
ที่่�จะต้้องเย็็บแผล ส่่วนการดููแลแผลหลัังถอนฟัันสามารถ
กับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบหรื อรับประทานยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เมื่อเกิ ดลิ่มเลือดบริ เวณแผลถอนฟั
น ไม่มี
980 นาโนเมตร พลัังงานแสง 0.5 วััตต์์ เป็็นเวลา 8 วิินาทีี ให้้คำำ�แนะนำำ�เหมืือนการถอนฟัันทั่่�วไป18, 2018, 20
ความจาเป็ นที่จะต้ องเย็บแผล ส่วนการดูแลแผลหลังถอนฟั นสามารถให้ คาแนะนาเหมือนการถอนฟั นทัว่ ไป
ต่่อครั้้�ง ความเข้้มแสง 4 จููลต่่อตารางเซนติิเมตร ใช้้โหมด
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2. เทคนิคการลดการอักเสบของเนื ้อเยื่อ
ข้ อบ่งชี ้ ใช้ เทคนิคนี ้เพื่อลดการอักเสบของเนื ้อเยื่ออ่อนในช่องปาก เช่น ลดการอักเสบของเหงือกก่อนได้ รับการขูด
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2. เทคนิิคการลดการอัักเสบของเนื้้�อเยื่่�อ
	ข้้อบ่่งชี้้� ใช้้เทคนิิคนี้้�เพื่่�อลดการอัักเสบของ
เนื้้�อเยื่่�ออ่่อนในช่่องปาก เช่่น ลดการอัักเสบของเหงืือก
ก่่อนได้้รัับการขููดหิินปููน ลดการอัักเสบของแผลอัักเสบ
ลดอาการปวดจากแผลในช่่อ งปาก แผลร้้อนใน หรืือ
อาการแสบร้้อนในช่่องปาก (Figure 3)
วิิธีกี ารรัักษา ใช้้ไดโอดเลเซอร์์ความยาวคลื่่น�
980 นาโนเมตร พลัังงานแสง 0.5 วััตต์์ เป็็นเวลา 8 วิินาทีี
ต่่ อ ครั้้� ง ความเข้้มแสง 4 จููลต่่ อ ตารางเซนติิ เ มตร
ใช้้โหมดปล่่อยลำำ�แสงแบบต่่อเนื่่�อง โดยฉายเลเซอร์์ไปที่่�
เนื้้� อ เยื่่� อ อ่่ อ นในลัั ก ษณะทำำ�มุุ ม ตั้้� ง ฉากและสัั ม ผัั ส กัั บ
เนื้้� อ เยื่่� อ อ่่ อ น หากเป็็ น แผลที่่� มีี อ าการปวดอาจจะวาง

หััวปล่่อยลำำ�แสงเลเซอร์์ห่่างจากแผลเล็็กน้้อย หากเป็็น
การให้้เลเซอร์์เพื่่อ� ลดเหงืือกอัับเสบก่่อนการขููดหิินน้ำำ��ลาย
แนะนำำ� ให้้เลเซอร์์ ค วามเข้้มต่ำำ�� บริิ เ วณเหงืือกทั้้� ง ด้้าน
กระพุ้้�งแก้้ม (buccal or facial), ด้้านลิ้้�นหรืือเพดานปาก
(lingual or palatal) รวมทั้้�ง เหงืือกระหว่่างฟััน (interdental
papilla) โดยให้้เลเซอร์์ก่่อนขููดหิินปููนเป็็นเวลา 1 ถึึง
2 สััปดาห์์ 1, 18, 20
	ข้้อสัั ง เกต บริิ เ วณเหงืือกที่่� ใ ห้้เลเซอร์์
ความเข้้มต่ำำ��กลไกลปรัับสมดุุลชีีวภาพอาจจะมีีลัักษณะ
ซีีดลงทัันทีีเนื่่อ� งจากมีีการดููดซัับพลัังงานโดยเม็็ดสีีเมลานิิน
หรืือฮีีโมโกลบิินบริิเวณเหงืือก และจะกลัับมามีีลัักษณะ
ปกติิหลัังจากให้้เลเซอร์์ประมาณ 3-5 วิินาทีี
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Table 2 Individual case analysis
code

Previous
dental
treatment

Stating problem

PBM

A001

extraction insufficient
hemostasis

extraction (1 tooth)
and initiating
hemostasis

A002

none

reducing oral mucosa
inflammation

inflamed mucosa

Laser parameter
0.5W/CW/8sec/
4J/cm2 for
4 episodes

0.5W/CW/8sec/
4J/cm2 at affected
gingivae
A003 none
inflamed mucosa reducing oral mucosa 0.5W/CW/8sec/4J/
inflammation
cm2 at affected
edentulous ridge
A004 extraction inflamed gingivae extraction (3 teeth)
0.5W/CW/8sec/
with periodontitis and initiating
4J/cm2 for
teeth
hemostasis
2 episodes
A005 scaling
inflamed gingivae reducing gingival
0.5W/CW/8sec/
inflammation
4J/cm2 at affected
gingivae
A006 none
inflamed mucosa reducing oral
0.5W/CW/8sec/
with burning
mucosa inflammation 4times/4J/cm2 at
sensation
and burning sensation affected buccal
mucosa and gingivae
0.5W/CW/8sec/
A007 scaling
inflamed gingivae reducing gingival
with spontaneous inflammation
4J/cm2 at affected
bleeding
gingivae
A008 none
inflamed gingivae reducing gingival
0.5W/CW/8sec/
inflammation
4J/cm2 at affected
edentulous ridge for
5 episodes
A009 scaling
inflamed gingivae reducing gingival
0.5W/CW/8sec/
inflammation
4J/cm2 at affected
gingivae
Abbreviation: W (Watt), CW (continuous wave), PBM (photobiomodulation)

ผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลประสิิทธิิผลการรัักษา
จากการวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้แนวคิิดการวิิจััย
ในตััวอย่่าง 1 ราย (Table 2) สามารถจำำ�แนกจำำ�นวนผู้้ป่� ว่ ย
ตามการรัั ก ษาดัั ง นี้้� มีี ผู้้� ป่่ ว ย 3 ราย ได้้รัั บ เลเซอร์์
ความเข้้มต่ำำ�� เพื่่� อ ลดเยื่่� อ บุุ ช่่ อ งปากอัั ก เสบ อย่่ า งน้้อย
1 ครั้้�งต่่อตำำ�แหน่่ง สามารถควบคุุมการลุุกลามของโรคได้้
ในช่่ ว งเวลา 2 สัั ป ดาห์์ ข องการติิ ด ตามผลการรัั ก ษา
มีีผู้้�ป่่วยที่่�มีีเหงืือกอัักเสบ 3 รายได้้รัับเลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��
อย่่างน้้อย 1 ครั้้�งต่่อตำำ�แหน่่ง ก่่อนการขููดหิินปููน สามารถ
ลดเหงืือกอัั ก เสบและลดเลืือดออกระหว่่ า งขููดหิิ น ปููน

Patient’s
satisfaction

2-week follow up

Clinical efficacy

no patient’s
complaint,
bleeding,
and pain
no patient’s
complaint
and pain
burning sensation
only 1 day after
PBM
no patient’s
complaint and
bleeding
no patient’s
complaint with
less bleeding
no patient’s
complaint with
less redness area

recovery without
complication

vary satisfied

remission without
complication

vary satisfied

remission without
complication

Satisfied

full recovery
without
complication
full recovery
without
complication
remission without
complication

vary satisfied

bleeding only 1
day after scaling
no patient’s
complaint

full recovery
without
complication
remission without
complication

bleeding only 1
day after scaling

remission without
complication

satisfied

satisfied

vary satisfied

vary satisfied

satisfied

มีีเพีียงผู้้ป่� ว่ ย 1 รายที่่�รายงานว่่ามีีเลืือดออกตามร่่องเหงืือก
หลัังจากขููดหิินปููน 1 วััน หลัังจากนั้้�นไม่่พบเลืือดออกหรืือ
อาการผิิดปกติิใด ๆ มีีผู้ป่้� ว่ ย 1 รายได้้รัับเลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��
เพื่่� อ ลดเหงืือกอัั ก เสบร่่ ว มกัั บ บรรเทาอาการแสบร้้อน
อย่่างน้้อย 1 ครั้้�งต่่อตำำ�แหน่่ง พบว่่าการอัักเสบของเหงืือก
และอาการแสบร้้อนลดลงในช่่วงเวลา 2 สััปดาห์์ของ
การติิดตามผลการรัักษา มีีผู้้�ป่่วย 1 รายได้้รัับเลเซอร์์
ความเข้้มต่ำำ�� อย่่ า งน้้อย 1 ครั้้� ง ต่่ อ ตำำ� แหน่่ ง สำำ� หรัั บ
ลดเหงืือกอัักเสบร่่วมกัับใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��อย่่างน้้อย
2 ครั้้�ง ห้้ามเลืือดจากแผลถอนฟััน พบว่่า การอัักเสบของ
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เหงืือกลดลงในช่่วงเวลา 2 สััปดาห์์ของการติิดตามผล
การรัักษา และสามารถห้้ามเลืือดหลัังจากการถอนฟััน
โดยไม่่มีปัี ญ
ั หาหรืือ อาการแทรกซ้้อน และ มีีผู้ป่้� ว่ ย 1 ราย
ได้้รัับเลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��เพื่่�อห้้ามเลืือดจากแผลถอนฟััน
อย่่างน้้อย 4 ครั้้ง� พบว่่า สามารถห้้ามเลืือดและ ก่่อให้้เกิิด
ลิ่่�มเลืือดใหม่่หลัังจากการถอนฟััน โดยไม่่มีปัี ญ
ั หาอื่่น� หรืือ
อาการแทรกซ้้อนภายหลัังจากการติิดตามผลการรัักษา
ในช่่วงเวลา 2 สััปดาห์์ (Figure 5)
ภายหลัังจากการติิดตามผลการรัักษาผู้้ป่� ว่ ยทั้้�ง
9 ราย เป็็นเวลา 2 สััปดาห์์ พบว่่า ผู้้ป่� ว่ ยทุุกคน ไม่่มีอี าการ
แทรกซ้้อน หรืือ อาการข้้างเคีี ย ง ภายหลัั ง การรัั ก ษา
2 สัั ป ดาห์์ และผู้้� ป่่ ว ยทุุ ก คนมีี ค วามพึึ ง พอใจกัั บ
ผลการรัักษารวมถึึงวิิธีีการรัักษาด้้วยเลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��
ที่่� เ ป็็ น วิิ ธีี ก ารที่่� ง่่ า ย ไม่่ เ จ็็ บ อยากมารัั บ การรัั ก ษา
ด้้วยเลเซอร์์ซ้ำำ��อีีกเมื่่�อเทีียบกัับการรัักษาเดิิมที่่�ได้้รัับ เช่่น
บางรายที่่�มีีปััญหาเหงืือกอัักเสบผู้้�ป่่วยยิินดีีที่่�จะมารัับ
การรัั ก ษาด้้วยเลเซอร์์ ทุุ ก เดืือน อย่่ า งไรก็็ ต ามพบว่่ า

ผู้้�ป่่วยที่่�มีีเหงืือกอัักเสบหลัังจากได้้รัับการรัักษาด้้วยการ
ให้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��ร่่วมกัับการขููดหิินปููนพบว่่า ผู้้�ป่่วย
1 ราย รายงานว่่า มีีเลืือดออกหลัังทำำ�หััตถการ 1 วััน
หลัังจากนั้้�นไม่่พบอาการผิิดปกติิใด ๆ มีีผู้้�ป่่วยอีีก 2 ราย
ให้้ข้้อมููลว่่ า มีี อ าการแสบร้้อนหลัั ง ได้้รัั บ การรัั ก ษา
ด้้วยเลเซอร์์ 1 วััน หลัังจากนั้้�นไม่่พบอาการผิิดปกติิใด ๆ
การให้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุล
ชีีวภาพ อย่่างน้้อย 1 ครั้้�งต่่อตำำ�แหน่่ง ก่่อนการขููดหิินปููน
มีีประสิิทธิิผลในการลดเหงืือกอัักเสบและลดเลืือดออก
ระหว่่างขููดหิินปููน รวมทั้้�งสามารถใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��
ห้้ามเลืือดและก่่อให้้เกิิดลิ่่�มเลืือดใหม่่หลัังจากการถอน
ฟัันทัันทีี โดยสามารถให้้เลเซอร์์ซ้ำำ��ได้้ไม่่จำำ�กััดจำำ�นวนครั้้�ง
นอกจากนี้้� ยัั ง ช่่ ว ยลดการอัั ก เสบของเยื่่� อ บุุ ช่่ อ งปาก
อาการแสบร้้อน โดยไม่่ รุุ ก ล้ำำ�� เนื้้� อ เยื่่� อ ไม่่ ก่่ อ ให้้เกิิ ด
การเปลี่่�ยนแปลงทางกายภาพต่่อเนื้้�อเยื่่�อหรืือก่่อให้้เกิิด
บาดแผล

Figure 5 Summary of LILT inducing PMB based on n-of-1 concept
บทวิจารณ์
การใช้้เลเซอร์์ ค วามเข้้มต่ำำ�� กลไกปรัั บ สมดุุ ล
ชีีวภาพ คืือการใช้้เลเซอร์์ที่่�กำำ�ลัังแสงต่ำำ�� ไม่่เกิิน 1 วััตต์์
ความยาวคลื่่� น ตั้้� ง แต่่ 600 ถึึ ง 1000 นาโนเมตร
เพื่่� อ ปรัั บ สมดุุ ล ของเซลล์์ ที่่� ไ ด้้รัั บ บาดเจ็็ บ ก่่ อ ให้้เกิิ ด
การหายของแผลที่่� ดีี ลดอาการปวด และปรัั บ สมดุุ ล
ของกระบวนการอัั ก เสบที่่� ม ากเกิิ น ไป 3, 21 โดยมีี
การประยุุกต์์ใช้้องค์์ความรู้้�ดัังกล่่าว มาใช้้เป็็นเทคนิิค
ในการบำำ�บััดรัักษาในกลุ่่�มผู้้�สููงวััยที่่�มีีโรคทางระบบหรืือ
ได้้รัับยาที่่�มีีผลต่่อการแข็็งตััวของเลืือด เช่่น การใช้้เลเซอร์์
ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพเพื่่�อลดการอัักเสบ
ส่่งเสริิมการหายของแผล กระตุ้้�นการก่่อตััวของลิ่่�มเลืือด
ซึ่ง่� เป็็นเทคนิิคการรัักษาที่่�ง่า่ ย ไม่่ซับั ซ้้อน ไม่่มีคี วามเจ็็บปวด

เหมาะกัับการบำำ�บัดั รัักษาในผู้้สูู� งวััยที่่�มักั จะมีีการตอบสนอง
ต่่อระบบภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกายและกระบวนการอัักเสบ
ที่่� น้้ อยลง ทั้้� ง นี้้� เทคนิิ ค การรัั ก ษาด้้วยเลเซอร์์ ดัั ง กล่่ า ว
ให้้ประสิิ ท ธิิ ผ ลการรัั ก ษาที่่� ดีี ห รืือเทีี ย บเท่่ า กัั บ วิิ ธีี ก าร
รัั ก ษาอื่่� น ๆ ลดภาวะแทรกซ้้อนหลัั ง การรัั ก ษา และ
ทำำ�ซ้ำำ�� ได้้ไม่่ จำำ�กัั ด จำำ� นวนครั้้� ง 20, 22-24 สอดคล้้องกัั บ
ผลการศึึกษาโดยพบว่่า การรัักษาด้้วยเลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��
สามารถลดการอัักเสบของเหงืือก บรรเทาอาการแสบร้้อน
ในช่่องปาก ส่่งเสริิมการหายของแผล ช่่วยห้้ามเลืือด
โดยเร่่ ง การก่่ อ ตัั ว ของลิ่่� ม เลืือด โดยไม่่ มีี ร ายงาน
ของผลข้้างเคีี ย งหลัั ง จากได้้รัั บ การรัั ก ษาด้้วยเลเซอร์์
ในผู้้� ป่่ ว ยทั้้� ง 9 ราย ที่่� ม ารัั บ การรัั ก ษาในโรงพยาบาล
ส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลบััวเงิิน18
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การปรัับตั้้�งค่่าเลเซอร์์ที่่�ใช้้ คืือ ความยาวคลื่่�น
980 นาโนเมตร พลัังงานแสง 0.5 วััตต์์ เป็็นเวลา 8 วิินาทีี
ต่่อครั้้ง� ความเข้้มแสง 4 จููลต่่อตารางเซนติิเมตร สอดคล้้อง
กัั บ กฎของ Arndt-Schulz คืือ เมื่่� อ กระตุ้้� น เซลล์์
ด้้วยพลัั ง งานเลเซอร์์ ที่่� น้้ อยจนเกิิ น ไปจะไม่่ ส ามารถ
สัั ง เกตเห็็ น การเปลี่่� ย นแปลงได้้ แต่่ ห ากกระตุ้้� น ด้้วย
พลัั ง งานเลเซอร์์ ที่่� ม ากเกิิ น ไป จะเกิิ ด ผลในลัั ก ษณะ
ที่่�ยับั ยั้้ง� การทำำ�งานของเซลล์์ โดยความเข้้มแสงที่่�เหมาะสม
เพื่่� อ ให้้เกิิ ด ผลลััพ ธ์์ในการกระตุ้้�นการทำำ�งานของเซลล์์
อยู่่�ระหว่่าง 1 ถึึง 4 จููลต่่อตารางเซนติิเมตร หรืือ ไม่่เกิิน
10 จููลต่่ อ ตารางเซนติิ เ มตร 25 และสอดคล้้องกัั บ
Guidelines for Treatment With Laser Therapy ของ
World Association for Laser Therapy (WALT)10
ปัั จจุุ บัั น เชื่่� อ ว่่ า เลเซอร์์ ค วามเข้้มต่ำำ�� สามารถปรัั บ
สมดุุลชีีวภาพของเซลล์์โดย เป็็นผลสืืบเนื่่�องจากการที่่�
ไมโตรคอนเดีี ย ของเซลล์์ ที่่� อ ยู่่�ในสภาวะเครีี ย ดหรืือ
ขาดแคลนออกซิิเจนจะมีีการสร้้างสารไนตริิกออกไซด์์
โดยไนตริิ ก ออกไซด์์ ดัั ง กล่่ า วเมื่่� อ จัั บ กัั บ โมเลกุุ ล
ของไซโตโครมซีี อ อกซิิ เ ดสซึ่่� ง เป็็ น โมเลกุุ ล สุุ ด ท้้าย
ในการขนส่่งอิิเล็็กตรอนส่่งผลทำำ�ให้้การสร้้าง adenosine
triphosphate (ATP) หรืือพลัั ง งานที่่� ใ ช้้ภายใน
เซลล์์ลดลง เซลล์์จึึงอยู่่�ในภาวะเครีียดและขาดพลัังงาน
ที่่� จ ะใช้้ภายในเซลล์์ 26, 27 เมื่่� อ ไมโตรคอนเดีี ย ที่่� อ ยู่่�ใน
สภาวะเครีี ย ดหรืือขาดแคลนออกซิิ เ จนได้้รัั บ พลัั ง งาน
โฟตอนจากการดููดซัับพลัังงานแสงในช่่วงความยาวคลื่่�น
600-1000 นาโนเมตร พลัั ง งานดัั ง กล่่ า วมีี ผ ลทำำ� ให้้
สารไนตริิ ก ออกไซด์์ ห ลุุ ด จากโมเลกุุ ล ของไซโตโครมซีี
ออกซิิ เ ดสทำำ� ให้้กระบวนการสัั ง เคราะห์์ พ ลัั ง งานที่่� ใ ช้้
ภายในเซลล์์ ดำำ� เนิิ น ต่่ อ ไปได้้และทำำ� ให้้เซลล์์ ก ลัั บ มา
ทำำ�งานได้้ตามปกติิ27, 28 รวมทั้้�งมีีการสร้้างชีีวโมเลกุุ ล
ที่่�มีีผลช่่วยลดภาวะเครีียดของเซลล์์ ลดการสร้้างสาร
สื่่�ออัักเสบ และลดปวด29 นอกจากนี้้� สารไนตริิกออกไซด์์
ยัั ง มีี คุุ ณ สมบัั ติิ ข ยายหลอดเลืือดขนาดเล็็ ก ช่่ ว ยเพิ่่� ม
การหมุุ น เวีี ย นของเลืือดมายัั ง บริิ เ วณที่่� มีี ก ารอัั ก เสบ
หรืือขาดแคลนออกซิิ เ จน 27, 30, 31 จะเห็็ น ว่่ า การรัั ก ษา
ด้้วยเลเซอร์์ ค วามเข้้มต่ำำ�� เพื่่� อ ปรัั บ สมดุุ ล ชีี ว ภาพ คืือ
การดููดซัั บ พลัั ง งานจากแสงเลเซอร์์ ที่่� ค วามยาวคลื่่� น
เฉพาะเจาะจงกัับสารชีีวโมเลกุุลภายในเซลล์์เพื่่�อกระตุ้้�น
ให้้เซลล์์ ก ลัั บ มาทำำ� งานได้้ตามปกติิ ล ดกระบวนการ
อัักเสบ กระตุ้้�นกระบวนการหายของแผลให้้ไวขึ้้�น รวมทั้้�ง
ลดการนำำ� ความรู้้� สึึ ก เจ็็ บ ปวด 27, 31-33 สอดคล้้องกัั บ
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ผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููล คืือ การใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��
กลไกลปรัั บ สมดุุ ล ชีี ว ภาพ สามารถควบคุุ ม ภาวะ
เยื่่�อบุุช่่องปากอัักเสบในผู้้�ป่่วยจำำ�นวน 3 ราย ภายหลััง
การติิ ด ตามผลเป็็ น ระยะเวลา 2 สัั ป ดาห์์ โดยไม่่ พ บ
ผลข้้างเคีี ย งจากการให้้เลเซอร์์ ใ นการส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพ
ช่่องปาก
จากการทบทวนวนวรรณกรรมอย่่างเป็็นระบบ
ของ Dalvi และคณะ พบว่่า การให้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��
ในช่่วงความยาวคลื่่�น 630 ถึึง 980 นาโนเมตร พลัังงาน
0.02 ถึึ ง 0.7 วัั ต ต์์ กำำ�ลัั ง แสง1 ถึึ ง 35 จููลต่่ อ ตาราง
เซนตติิ เ มตร โดยอาจจะให้้ก่่ อ นการขููดหิิ น น้ำำ�� ลาย
1 สััปดาห์์ หรืือ ให้้ต่่อเนื่่อ� ง สััปดาห์์ละ 1 ครั้้ง� เป็็นระยะเวลา
นาน 3 เดืือน ร่่วมกัับการการขููดหิินปููนในผู้้ป่� ว่ ยโรคปริิทันั ต์์
พบว่่าการให้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพ
มีี ปร ะสิิ ท ธิิ ผ ลในการรัั ก ษามากกว่่ า การขููดหิิ น น้ำำ�� ลาย
เพีียงอย่่างเดีียว โดยคุุณสมบััติิของเลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��
กลไกการหรัั บ สมดุุ ล ชีี ว ภาพที่่� สำำ�คัั ญ คืือการส่่ ง เสริิ ม
การหายของอวัั ย วะปริิ ทัั น ต์์ โดยพบการลดลงของ
เอนไซม์์ COX-2 และ IL-1 ซึ่่� ง สอดคล้้องกัั บ ผล
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล คืือ ผู้้�ป่่วย ทั้้�ง 3 ราย ที่่�มีีปััญหา
เหงืือกอัักเสบ ได้้รัับเลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��อย่่างน้้อย 1 ครั้้�ง
ก่่ อ นการขููดหิิ น น้ำำ�� ลาย 1 สัั ป ดาห์์ พบว่่ า เลเซอร์์
ความเข้้มต่ำำ��มีีประสิิทธิิผลในการลดเหงืือกอัับเสบและ
ลดเลืือดออกระหว่่างขููดหิินปููน ใน ทั้้�ง 3 ราย โดยมีีแค่่
1 ราย ที่่�มีีรายงานว่่ามีีเลืือดออกตามร่่องเหงืือกภายหลััง
จากการขููดหิินปููนเพีียง 1 วััน34 นอกจากนี้้� ยัังมีีรายงานว่่า
การขููดหิิ น น้ำำ�ปูู
� นร่่ ว มกัั บ การใช้้เลเซอร์์ ค วามเข้้มต่ำำ��
กลไกลปรัับสมดุุลชีีวภาพในผู้้�ป่่วยโรคปริิทัันต์์ช่่วยลด
ความเจ็็บปวดโดยใช้้มาตรวััด VAS หลัังทำำ�หััตถการทัันทีี
เมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�มที่่�ขููดหิินน้ำำ��ลายเพีียงอย่่างเดีียว35
นอกจากนี้้� ก ารใช้้เลเซอร์์ ค วามเข้้มต่ำำ�� กลไก
ปรัับสมดุุลชีีวภาพสามารถใช้้เร่่งการเกิิดลิ่่�มเลืือดและ
ช่่วยห้้ามเลืือดในแผลถอนฟััน เนื่่อ� งจากโมเลกุุลฮีีโมโกลบิิน
สามารถดููดซัับพลัังงานแสงได้้ดีีในช่่วงความยาวคลื่่�น
250 ถึึง 1,000 นาโนเมตร โดยดููดซัับพลัังงานได้้สููงสุุด
ที่่�ความยาวคลื่่�น 430 และ 555 นาโนเมตร36 เมื่่�อให้้
พลัั ง งานที่่� ค วามยาวคลื่่� น 980 นาโนเมตร ซึ่่� ง เป็็ น
ความยาวคลื่่�นหนึ่่�งที่่�โมเลกุุลฮีีโมโกลบิินสามารถดููดซัับ
พลัั ง งานดัั ง กล่่ า วแล้้วจึึ ง เปลี่่� ย นพลัั ง งานแสงเลเซอร์์
เป็็นพลัังงานความร้้อน นอกจากนี้้�พบว่่า การใช้้ lightemitting diode (LED) ที่่� ค วามยาวคลื่่� น 380 ถึึ ง
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515 นาโนเมตร กำำ�ลัังแสง 0.75 วััตต์์ต่่อตารางเซนติิเมตร
ความเข้้มแสง 7.5 จููลต่่อตารางเซนติิเมตร เป็็นเวลา
10 วิิ น าทีี ต่่ อ ครั้้� ง 37 สามารถช่่ ว ยห้้ามเลืือดโดยเร่่ ง
การเกิิดลิ่่�มเลืือดจากแผลถอนฟััน ผ่่านกลไกที่่�เรีียกว่่า
photocoagulation ประกอบไปด้้วย 1) heating phase
คืือ การเปลี่่�ยนพลัังงานเลเซอร์์เป็็นพลัังงานความร้้อน
2) primary coagulation phase คืือ การเปลี่่�ยนแปลง
จากโมเลกุุล oxy-hemoglobin เป็็น met-hemoglobin
และ 3) secondary coagulation มีีการแตกของเซลล์์
เม็็ ด เลืือด และเกิิ ด coagulum 38 สอดคล้้องกัั บ ผล
การวิิ เ คราะห์์ ข้้ อมููล คืือ สามารถห้้ามเลืือดจากแผ
ลถอนฟัั น ในผู้้� ป่่ ว ย 2 รายที่่� ไ ด้้รัั บ การถอนฟัั น ร่่ ว มกัั บ
ใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��โดยอาศััยการเร่่งการเข็็งตััวของ
ลิ่่�มเลืือดในแผลถอนฟััน นอกจากจะสามารถห้้ามเลืือดแล้้ว
ยัังไม่่เกิิดผลข้้างเคีียงจากการติิดตามผลเป็็นระยะเวลา
2 สััปดาห์์
จากการวิิเคราะห์์ข้้อมููลย้้อนหลัังจากเวชระเบีียน
ของโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลบััวเงิินจะเห็็นได้้ว่่า
การบููรณาการองค์์ความรู้้เ� ลเซอร์์วิทิ ยาทางทัันตแพทยศาสตร์์
เพื่่� อ ใช้้ในการบำำ�บัั ด รัั ก ษา ส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพช่่ อ งปาก
และยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตผู้้�สููงวััย โดยเฉพาะการส่่งเสริิม
สุุขภาพช่่องปากด้้วยเลเซอร์์ความเข้้มในหน่่วยบริิการ
สุุขภาพระดัับปฐมภููมิิ เช่่น การลดการอัักเสบในช่่องปาก
การห้้ามเลืือดจากแผลถอนฟััน จึึงมีีความสำำ�คัญ
ั และก่่อให้้
เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแก่่ประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่่�มผู้้ป่� ว่ ย
สููงวััย สอดคล้้องกัับระบบบริิการสุุขภาพของไทยให้้บริิการ
สุุขภาพตั้้�งแต่่ระดัับปฐมภููมิิ ในการตรวจและรัักษาเบื้้�องต้้น
การส่่งเสริิมป้้องกัันและควบคุุมโรคของบุุคคลในพื้้�นที่่�
อย่่ า งองค์์ รว ม มีี ก ารเชื่่� อ มโยงครอบครัั ว ชุุ ม ชน และ
สถานบริิ ก ารสุุ ข ภาพระดัั บ ทุุ ติิ ย ภููมิิ แ ละตติิ ย ภููมิิ 39
นอกจากนี้้� ยัั ง เป็็ น สถานบริิ ก ารที่่� อ ยู่่�ใกล้้ประชาชน
มากที่่� สุุ ด มีี ก ารกระจายและครอบคลุุ ม ทั่่� วถึึ ง ที่่� สุุ ด
ไปจนถึึงให้้บริิการสุุขภาพในระดัับสููงหรืือระดัับตติิยภููมิิ
ที่่�ให้้การรัักษาโรคที่่�มีีความซัับซ้้อน ต้้องการเครื่่�องมืือ
และเทคโนโลยีี ที่่� ทัั น สมัั ย รวมไปถึึ ง บุุ ค ลากรที่่� มีี
ความเชี่่� ย วชาญสููงในการให้้บริิ ก าร 40, 41 แม้้ว่่ า ระบบ
บริิการสาธารณสุุขไทยจะเอื้้�อให้้เกิิดความเท่่าเทีียมกััน
ของประชาชนต่่อการเข้้าถึึงบริิการสุุขภาพ แต่่ยัังคงพบ
ความเหลื่่�อมล้ำำ��ด้้านการบริิการสาธารณสุุข เทคโนโลยีี
นวัั ต กรรมการรัั ก ษา บุุ ค ลากรที่่� มีี ค วามเชี่่� ย วชาญยัั ง

คงจำำ�กัั ด อยู่่�แค่่ ใ นสถานบริิ ก ารสุุ ข ภาพระดัั บ ตติิ ย ภููมิิ
ปััญหาสำำ�คััญคืือผู้้�ป่่วยไม่่สามารถเดิินทางไปรัับบริิการ
ในสถานบริิการระดัับตติิยภููมิิได้้42, 43 สถานบริิการสุุขภาพ
ระดัับปฐมภููมิิจึึงเป็็นรากฐานที่่�สำำ�คััญของระบบบริิการ
สาธารณสุุขไทย ที่่�จะสามารถให้้บริิการสุุขภาพประชาชน
ในพื้้�นที่่�ได้้อย่่างทั่่�วถึึงครอบคลุุมมากที่่�สุุด โดยเฉพาะ
การใช้้เลเซอร์์ ค วามเข้้มต่ำำ��ที่่� ไ ม่่ ก่่ อ ให้้เกิิ ด การผ่่ า ตัั ด
หรืือรุุกรานเนื้้�อเยื่่�อ มีีความปลอดภััย สามารถทำำ�ซ้ำำ��ได้้
จึึงอยู่่�ในขอบเขตงานที่่�สถานบริิการสุุขภาพระดัับปฐมภููมิิ
สามารถปฏิิบััติิได้้จริิง44, 45 ข้้อจำำ�กััดของการศึึกษานี้้�คืือ
เป็็นการศึึกษาย้้อนหลัังโดยใช้้ข้้อมููลทุุติิยภููมิิจากบัันทึึก
การรัักษาของหน่่วยบริิการสุุขภาพระดัับปฐมภููมิิเพีียง
1 แห่่ง และมีีผู้้�ป่่วยบางรายที่่�อายุุไม่่ถึึง 60 ปีี แต่่ภาพรวม
อายุุเฉลี่่�ยผู้้ป่� ว่ ย คืือ 60.9 ± 9.1 ปีี เนื่่อ� งจากเป็็นการศึึกษา
ที่่�ริิเริ่่�มเผยแพร่่องค์์ความรู้้�และการประยุุกต์์ใช้้เลเซอร์์
ความเข้้มต่ำำ�� กลไกปรัั บ สมดุุ ล ชีี ว ภาพสำำ� หรัั บ ผู้้� สูู งวัั ย
ในหน่่วยบริิการปฐมภููมิิ จึึงได้้ทำำ�การวิิเคราะห์์ในผู้้�ป่่วย
ที่่�มีีประวััติิการได้้รัับเลเซอร์์เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพช่่องปาก
ทั้้�งนี้้�การนำำ�ผลการศึึกษาหรืือเทคนิิคการรัักษาไปปรัับใช้้
ในผู้้�ป่่วยสููงวััยควรพิิจารณาให้้รอบคอบและเหมาะสม
หากหน่่วยบริิการสุุขภาพระดัับปฐมภููมิิใดมีีความสนใจ
ในการประยุุกต์์ใช้้เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุล
ทางชีี ว ภาพเพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพช่่ อ งปากของผู้้� สูู งวัั ย
สามารถขอรัับคำำ�ปรึกึ ษาจากกลุ่่�มวิิจัยั กลุ่่�มวิิจัยั เฉพาะทาง
เลเซอร์์วิทิ ยาทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่นได้้
บทสรุุป

การใช้้เลเซอร์์ ความเข้้มต่ำำ�� กลไกปรัั บสมดุุล
ชีีวภาพสามารถลดการอัักเสบในช่่องปากและช่่วยห้้ามเลืือด
จากแผลถอนฟัั น โดยเทคนิิ ค ดัั ง กล่่ า ว สามารถนำำ� มา
ในส่่งเสริิม รัักษาสุุขภาพช่่องปากของผู้้�สููงวััย อาทิิ การให้้
เลเซอร์์ความเข้้มต่ำำ��กลไกปรัับสมดุุลชีีวภาพ ก่่อนและ
หลัั ง การขููดหิิ น ปููนเพื่่� อ ช่่ ว ยลดเหงืือกอัั ก เสบ ส่่ ง เสริิ ม
การหายของแผล ใช้้เพื่่�อช่่วยเร่่งการก่่อตััวของลิ่่�มเลืือด
จากแผลถอนฟัั น ใช้้ส่่ ง เสริิ มการหายของแผลภายใน
ช่่องปาก การรัักษาดัังกล่่าวเป็็นการรัักษาที่่�ไม่่ซัับซ้้อน
ใช้้งานได้้ง่่าย ไม่่เกิิดความเจ็็บปวด สามารถทำำ�ซ้ำำ��ได้้ และ
สามารถนำำ�ไปใช้้กัับผู้้�ป่่วยในสถานบริิการสุุขภาพระดัับ
ปฐมภููมิิภายใต้้การใช้้งานเลเซอร์์อย่่างปลอดภััย
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แนวทางการวิินิิจฉััยและจััดการภาวะสัับสนเฉีียบพลััน แนวทางการประเมิินและแก้้ไขปััญหาด้้านโภชนาการ ตลอดจน
ผลกระทบหลัังจากที่่�ผู้้�ป่่วยหายจากการติิดเชื้้�อ แต่่เกิิดภาวะถดถอยด้้านความสามารถในการดำำ�เนิินกิิจวััตรประจำำ�วััน
จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการฟื้้�นฟููบำำ�บััด
คำำ�สำำ�คััญ : โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 โควิิด-19 ผู้้�สููงอายุุ การดููแลแบบแยกกัักตััวที่่�บ้้านของตนเอง การดููแลแบบ
	กัักตััวในชุุมชน
Abstract
The coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic results in disruption of the national health system to
serve the enormously and rapidly rising of afflicted patients. This bars older people from receiving treatment in
hospitals. Therefore, they need to receive care under home isolation and many of them are under community
isolation with telemedicine consultation from health personnel. At the moment, some of the health personnel are
not familiar with the unique change in older people. The Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine
in-cooperate with the Royal College of Family Physicians of Thailand and the Institute of Geriatric Medicine,
Department of Medical Service to produce the guidance on top of current existing guidance. It covers the
observation and monitors during isolation, symptoms and vital signs indicating worsening clinical progression,
general care, and medication use, diagnosis and management of delirium, assessment and management of
the nutritional problem and consequence of post-covid stage with functional decline requiring rehabilitation.
Keywords: Coronavirus 2019, COVID-19, Older people, Home isolation, Community isolation
บทนำำ�

ผู้้ป่� ว่ ยสููงอายุุเป็็นกลุ่่�มผู้้ป่� ว่ ยที่่�มีอัี ตั ราการเสีียชีีวิติ
จากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากที่่�สุุด
เนื่่� อ งจากผู้้� ป่่ ว ยสููงอายุุ มีี พื้้� น ฐานสุุ ข ภาพและลัั ก ษณะ
ทางคลิิ นิิ ก ต่่ า งจากผู้้� ป่่ ว ยทั่่� ว ไป ห้้า ประการ ได้้แก่่
1) การเปลี่่�ยนแปลงทางสรีีรวิิทยาเนื่่�องจากความชรา
ทำำ� ให้้พลัั ง สำำ�ร องของระบบอวัั ย วะต่่ า ง ๆ ลดลง
โดยเฉพาะระบบภููมิิคุ้้�มกััน ทำำ�ให้้เกิิดโรคติิดเชื้้�อได้้ง่่าย
และเมื่่� อ ติิ ด เชื้้� อ แล้้วก็็ ไ ม่่ ส ามารถต่่ อ สู้้� กัั บ เชื้้� อ โรคได้้ดีี
2) การมีีโรคประจำำ�ตัวั เรื้้อ� รัังทั้้�งที่่�ทราบอยู่่�แล้้ว เช่่น กลุ่่�มโรค
ไม่่ติดิ ต่่อเรื้้อ� รััง (non-communicable disease: NCD) และ
กลุ่่�มโรคที่่�ซ่่อนอยู่่�โดยยัังไม่่ได้้ถููกวิินิิจฉััยโดยแพทย์์ เช่่น
ภาวะสมองเสื่่อ� ม ภาวะเปราะบาง (frailty) ภาวะมวลกล้้าม
เนื้้�อพร่่อง (sarcopenia) ภาวะขาดสารอาหาร วััณโรค
โรคไตเรื้้� อ รัั ง 3) การมีี อ าการและอาการแสดงของ
โรคที่่�ไม่่ชััดเจนตรงตามพยาธิิสภาพ เช่่น ผู้้�สููงอายุุที่่�มีี
ภาวะหัั ว ใจวายอาจมอาการหอบเหนื่่� อ ยไม่่ ชัั ด เจน
แต่่ แ สดงออกด้้วยการสููญเสีี ย ความสามารถในการ
ช่่ ว ยเหลืือตนเอง ภาวะสัั บ สนเฉีี ย บพลัั น (delirium)
เป็็ น ต้้น 4) การได้้รัั บ ยาหลายชนิิ ด ในเวลาเดีี ย วกัั น
เนื่่�องจากมีีโรคประจำำ�ตััวอยู่่�เดิิมจำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้เพิ่่�ม

โอกาสที่่� จ ะเกิิ ด อัั น ตรกิิ ริิ ย าระหว่่ า งยา (drug-drug
interaction) มากขึ้้น� ระหว่่างยาที่่�ใช้้อยู่่�เดิิมและยาที่่�เพิ่่�งได้้
รัับขณะได้้รัับการรัักษาโรคติิดเชื้อ้� 5) การที่่�ภาวะสุุขภาพขึ้้น�
กัั บ ภาวะทางสัั ง คมอย่่ า งมาก เช่่ น การที่่� ต้้ องได้้รัั บ
การดููแลใกล้้ชิิดจากญาติิหรืือผู้้ดูู� แล ปััจจััยด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
และปััจจััยด้้านเศรษฐานะ
ในสถานการณ์์การระบาดรุุนแรงของโรคติิดเชื้้อ�
ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้ระบบสาธารณสุุข
ของประเทศไม่่ ส ามารถรองรัั บ จำำ� นวนผู้้� ป่่ ว ยที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น
อย่่างมากและรวดเร็็ว ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยสููงอายุุจำำ�นวนมาก
ไม่่สามารถเข้้าถึึงการรัักษาในโรงพยาบาลได้้ จำำ�เป็็นต้้อง
รัั บ การดููแลแบบแยกกัั ก ตัั วที่่� บ้้ านของตนเอง (home
isolation) และอีี ก จำำ� นวนมากที่่� จำำ� เป็็ น ต้้องได้้รัั บ
การดููแลแบบกัักตััวในชุุมชน (community isolation)
โดยมีีบุุคลากรทางสุุขภาพที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษาทางไกล
ปัั จจุุ บัั น พบว่่ า บุุ ค ลากรทางสุุ ข ภาพจำำ� นวนหนึ่่� ง
อาจไม่่ คุ้้� น เคยกัั บ ลัั ก ษณะที่่� จำำ� เพาะของผู้้� ป่่ ว ยสููงอายุุ
ดัังที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น สมาคมพฤฒาวิิทยาและเวชศาสตร์์
ผู้้� สูู งอายุุ ไ ทยจึึ ง ร่่ ว มมืือกัั บ ราชวิิ ท ยาลัั ย เวชศาสตร์์
ครอบครัั ว แห่่ ง ประเทศไทย และสถาบัั น เวชศาสตร์์
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สมเด็็จพระสัังฆราชญาณสัังวรเพื่่อ� ผู้้สูู� งอายุุ กรมการแพทย์์
จัั ด ทำำ� แนวปฏิิ บัั ติิ นี้้� เ พื่่� อ เสริิ ม กัั บ แนวปฏิิ บัั ติิ ที่่� มีี อ ยู่่�แล้้ว
ครอบคลุุมตั้้�งแต่่การสัังเกตและติิดตามอาการระหว่่าง
แยกตััว อาการและสััญญาณชีีพที่่�บ่ง่ ถึึงลัักษณะทางคลิินิกิ
ที่่�เลวลง การดููแลทั่่�วไปและการใช้้ยา แนวทางการวิินิจฉั
ิ ยั
และจััดการภาวะสัับสนเฉีียบพลััน แนวทางการประเมิิน
และแก้้ไขปััญหาด้้านโภชนาการ ตลอดจนผลกระทบ
หลัังจากที่่�ผู้้�ป่่วยหายจากการติิดเชื้้�อ แต่่เกิิดภาวะถดถอย
ด้้านความสามารถในการดำำ�เนิินกิิจวััตรประจำำ�วััน จำำ�เป็็น
ต้้องได้้รัับการฟื้้�นฟููบำำ�บััด
สำำ� หรัั บ ข้้อแนะนำำ� หรืือต้้องการคำำ�ปรึึ ก ษา
ทางวิิ ช าการเพิ่่� ม เติิ ม สามารถติิ ด ต่่ อ ได้้ทางอีี เ มลของ
สมาคมพฤฒาวิิ ท ยาและเวชศาสตร์์ ผู้้� สูู งอายุุ ไ ทยที่่�
อีีเมล tggm2009@yahoo.co.th
1. แนวทางการปฏิิบััติิตัวั ทั่่�วไปในระหว่่าง
แยกกัักตััวในผู้้�สููงอายุุโรคโควิิด-19 ที่่�บ้้าน
ผู้้� สูู งอายุุ ที่่� ติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา 2019
ที่่�อาการโดยรวมดีี สามารถแยกตััวที่่�บ้้านได้้นัับจากวััน
ที่่�ทราบผลติิดเชื้อ้� 14 วััน สามารถแบ่่งลัักษณะของผู้้สูู� งอายุุ
ออกเป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ 1) ผู้้สูู� งอายุุที่่ส� ามารถช่่วยเหลืือตััวเองได้้
2) ผู้้� สูู งอายุุ ที่่� ต้้ องรัั บ การดููแลใกล้้ชิิ ด หรืือไม่่ ส ามารถ
ช่่ ว ยเหลืือตัั ว เองได้้ ผู้้� ที่่� แ ยกตัั วที่่� บ้้ านจากการป่่ ว ย
ด้้วยโควิิ ด -19 ควรสัั ง เกตอาการของโควิิ ด -19 ไม่่ ใ ห้้
คนมาเยี่่� ย ม และต้้องงดออกจากบ้้านไปยัั ง ชุุ ม ชน
ในทุุกกรณีี ยกเว้้นเดิินทางไปโรงพยาบาลโดยการนััดหมาย
และการจััดการโดยโรงพยาบาล
การปฏิิบััติิตััวระหว่่างกัักตััว1-6
กลุ่่�มที่่� 1 ผู้้สูู� งอายุุที่่ส� ามารถช่่วยเหลืือตััวเองได้้
1.	ต้้องอยู่่�ห่่างจากสมาชิิกคนอื่่น� ในบ้้านอย่่าง
น้้อย 6 ฟุุตหรืือประมาณ 2 เมตรถ้้าทำำ�ได้้ ยกเว้้นผู้้�กัักตััว
ด้้วยเหตุุผลเดีียวกััน
2. สวมหน้้ากากอนามััยหากไม่่สามารถรัักษา
ระยะห่่าง 6 ฟุุตหรืือประมาณ 2 เมตรจากผู้้�อื่่�น หากไอ
หรืือจามควรใส่่หน้้ากากอนามััย ไม่่ยกมืือมาปิิดปากและ
ไม่่ต้้องถอดหน้้ากากออก
3.	ล้้างมืืออย่่ า งถููกวิิ ธีี ด้้ว ยสบู่่� หรืือใช้้
แอลกอฮอล์์ทำำ�ความสะอาดมืือบ่่อย ๆ โดยเฉพาะช่่วง
เวลาก่่อนและหลัังสััมผััสจุุดเสี่่�ยงที่่�มีีการใช้้งานร่่วมกััน
โดยใช้้เวลาอย่่างน้้อย 30 วิินาทีี
4. ค วรมีี อุุ ป ก รณ์์ สื่่� อ ส า ร ห รืื อ อุุ ป ก รณ์์

127
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�สามารถใช้้ในการติิดต่่อสื่่�อสาร ส่่งข้้อมููล
สุุขภาพที่่�จำำ�เป็็น
5. ไม่่ ค วรขาดยาที่่� ใ ช้้รัั ก ษาโรคประจำำ�ตัั ว
หากถึึ ง วัั น นัั ด หรืือยาเดิิ ม หมด ให้้ติิ ด ต่่ อ โรงพยาบาล
เพื่่อ� ทำำ�การรัักษาแบบโทรเวชกรรม และรัับยาทางไปรษณีีย์์
6.	กิินน้ำำ��อย่่างเพีียงพอ รวมถึึงอาหารที่่�สุุก
สะอาด มีีประโยชน์์ ครบ 5 หมู่่� เหมาะสมทั้้�งพลัังงานและ
สารอาหาร
7. หลีีกเลี่่�ยงการติิดตามข่่าวสารที่่�มากเกิินไป
และเลืือกข่่าวที่่�น่่าเชื่่�อถืือ
8.	วางแผนการทำำ�กิจิ กรรมต่่าง ๆ ที่่�เหมาะสม
ระหว่่างกัักตััว
9. 	สำำ�รวจความเครีียดของตััวเองเป็็นระยะ
และแจ้้งต่่อผู้้�รัับผิิดชอบหากมีีอาการผิิดปกติิ
10. ผู้้� ดูู แลหรืือลููกหลานควรติิ ด ต่่ อ สื่่� อ สาร
เพื่่�อทราบสอบถามอาการ แสดงความรัักความห่่วงใย
ผ่่านอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์หรืือใช้้แอปพลิิเคชัันอื่่�น ๆ
11. แยกซัักเสื้้�อผ้้า ผ้้าขนหนูู และเครื่่�องนอน
ด้้วยน้ำำ��และสบู่่� หรืือผงซัักฟอก
12. ควรใช้้ห้้องน้ำำ��แยกจากผู้้อื่� น่� หากแยกไม่่ได้้
ให้้ใช้้เป็็นคนสุุดท้้าย และทำำ�ความสะอาดด้้วยน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้อ�
ทัันทีี กรณีีใช้้ชัักโครก ให้้ปิิดฝาทุุกครั้้�งก่่อนกดชัักโครก
เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่กระจายของเชื้้�อโรค
13.	มีีถัังขยะติิดเชื้้�อแยกเฉพาะ และใส่่ถุุงขยะ
2 ชั้้�น มััดปากถุุงให้้แน่่นก่่อนนำำ�ไปทิ้้�งรวมกัับขยะทั่่�วไป
กลุ่่�มที่่� 2 ผู้้�สููงอายุุที่่�ต้้องได้้รัับการดููแลใกล้้ชิิด
หรืือไม่่ ส ามารถช่่ ว ยเหลืือตัั ว เองได้้ ซึ่่� ง เป็็ น กลุ่่�มที่่� ค วร
ได้้รัับการนอนรัักษาในโรงพยาบาลหรืือสถานพยาบาล
แต่่หากยัังไม่่สามารถเข้้ารัับการบริิการได้้หรืืออยู่่�ระหว่่าง
การติิดต่่อ ควรมีีผู้้�ดููแลเบื้้�องต้้น โดยควรมีีการเตรีียม
ความพร้้อมดัังนี้้�
1. หากผู้้� ดูู แลไม่่ ติิ ด เชื้้� อ สวมหน้้ากากที่่�
แนบสนิิทกัับใบหน้้า ห้้ามจัับส่่วนหน้้าของหน้้ากาก ควรใส่่
หน้้ากากเฟสชิิลด์์ สวมถุุงมืือเมื่่�อต้้องเข้้าไปดููแลผู้้�ป่่วย
หากต้้องเข้้าไปใกล้้ชิิด และให้้ล้้างมืือทุุกครั้้�งหลัังสััมผััส
ผู้้�สููงอายุุ รวมถึึงเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์ป้้องกัันการติิดเชื้้�อทุุกครั้้�ง
โดยทิ้้�งในถุุงขยะติิดเชื้้�อ
2. 	ดููแลยาที่่�ใช้้รัักษาโรคประจำำ�ตััวของผู้้�ป่่วย
โดยหากถึึงวัันนััดหรืือยาเดิิมหมด ญาติิผู้้�ดููแลควรติิดต่่อ
โรงพยาบาลเพื่่� อ ทำำ� การรัั ก ษาแบบโทรเวชกรรม และ
รัับยาทางไปรษณีีย์์
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3. ควรเตรีียมน้ำำ��ให้้อย่่างเพีียงพอ รวมถึึงอาหาร
ที่่�สุุก สะอาด เหมาะสมทั้้�งพลัังงาน และสารอาหาร
4.	สัั ง เกตอาการที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไปของ
ผู้้�สููงอายุุภายใต้้การดููแล
5. หมั่่� น สำำ�รวจตัั ว เองเกี่่� ย วกัั บ ความเครีี ย ด
ความพร้้อม และเรีียนรู้้ก� ารระบายความเครีียดที่่�เหมาะสม
6. หลัังการกััก ตััวของผู้้�ป่่วย ผู้้�ดูู แลต้้องกัั ก
ตััวเองต่่อเพื่่อ� สัังเกตอาการอย่่างน้้อย 14 วัันหลัังจากดููแล
ผู้้�ติิดเชื้้�อที่่�บ้้าน
7. หากผู้้� ป่่ ว ยเป็็ น ผู้้� ที่่� มีี ภ าวะสมองเสื่่� อ ม
อาจจะต้้องใช้้วิิธีอื่ี น่� ในการกระตุ้้น� ให้้ผู้้ป่� ว่ ยอยู่่�ในกระบวนการ
ป้้องกัันการติิดเชื้้�อ เช่่น ทำำ�เป็็นรููปภาพขั้้�นตอนการล้้างมืือ
ติิดไว้้ให้้ผู้้ที่่� มี� ภี าวะสมองเสื่่อ� มทำำ�ตาม ทำำ�กิจิ กรรมดัังกล่่าว
ไปพร้้อมกััน ติิดป้้ายเตืือนตามที่่�ต่่าง ๆ ภายในบ้้าน
คำำ�แนะนำำ�การจััดการภายในบ้้าน1-6
1. การทำำ�ความสะอาด
1.1 ให้้ทำำ� ความสะอาดพื้้� น ผิิ วสิ่่� ง ของ
เครื่่อ� งใช้้อย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยเฉพาะพื้้�นที่่�ผิวที่่
ิ ห� ยิิบจัับบ่่อย ๆ
เช่่น ราวบัันได ลููกบิิดประตูู โดยใช้้สารที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
เพีียงพอ ได้้แก่่ แอลกอฮอล์์ 70% โซเดีียมไฮโปคลอไรท์์
0.1% ไฮโดรเจนเปอร์์ออกไซด์์ 0.5% หรืือน้ำำ��ยาฟอกขาว
1.2 แยกทำำ�ความสะอาดเสื้้อ� ผ้้า ผ้้าเช็็ดตััว
และเครื่่�องนอน
1.3 แยะขยะปนเปื้้อ� นสารคััดหลั่่�ง โดยใส่่
ถุุงขยะ 2 ชั้้�น มััดปากถุุงให้้แน่่น หากทำำ�ได้้ควรเป็็นถุุงขยะ
ติิดเชื้้�อ และติิดป้้าย “ขยะติิดเชื้้�อ”
2. ควรแยกห้้องนอน (ถ้้าทำำ� ได้้) หากแยก
ห้้องนอนไม่่ได้้ ให้้รัักษาระยะห่่างอย่่างน้้อย 3-5 เมตร
เปิิดหน้้าต่่างและประตููให้้อากาศถ่่ายเทอากาศได้้ดีี และ
ผู้้�ป่่วยควรอยู่่�ใต้้ลม
3. แยกห้้องน้ำำ�� ในการใช้้งาน แยกสิ่่� ง ของ
เครื่่อ� งใช้้ส่่วนตััวออกจากกััน และแยกการทำำ�กิจิ กรรมต่่าง ๆ
เช่่น การกิินอาหาร
4. ควรมีีผู้้�จััดหาอาหารและของใช้้ที่่�จำำ�เป็็น
ให้้ได้้
5. ผู้้�อยู่่�อาศััยรวมภายในบ้้านสามารถให้้การ
ดููแลเบื้้�องต้้น ปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�เรื่่�องสุุขอนามััยได้้
6. ใช้้อุุปกรณ์์ต่า่ ง ๆ ในการติิดตามอาการอย่่าง
น้้อยวัันละ 2 ครั้้�งและทำำ�การจดบัันทึึก ได้้แก่่ ปรอทวััดไข้้
ที่่� วััด ออกซิิ เ จนปลายนิ้้�ว เครื่่�อ งวััด ความดัันและชีี พจร
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(ถ้้ามีี) ใช้้อุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ในการถ่่ายรููป ติิดต่่อสื่่อ� สาร
หรืือถ่่ายวีีดีีโอเพื่่�อสัังเกตอาการ
7. ให้้การเลี้้� ย งดููแลสัั ต ว์์ เ ลี้้� ย งของผู้้� ป่่ ว ย
โดยหลีีกเลี่่�ยงการให้้สััตว์์เลี้้�ยงคลุุกคลีีกัับผู้้�ป่่วย
2. แนวทางการสัังเกตและติิดตามอาการ
ระหว่่างแยกกัักตััวในผู้�สู้ ูงอายุุโรคโควิิด-19 ที่่�บ้้าน
เมื่่�อมีีการป่่วยด้้วยโรคโควิิด-19 และรัับ
การดููแลแบบแยกกัักตััวในบ้้าน ทางทีีมบุุคคลากรทางการ
แพทย์์จำำ�เป็็นต้้องแนะนำำ�การสัังเกตอาการและติิดตาม
การเปลี่่�ยนแปลงของผู้้�ป่่วยเป็็นระยะอย่่างใกล้้ชิิด
คำำ�แนะนำำ�การเฝ้้าระวัังอาการของโควิิด-191-6
1. แนะนำำ�ให้้วิิธีีการตรวจเบื้้�องต้้นที่่�สามารถ
ทำำ� ได้้ที่่� บ้้ าน ใช้้อุุ ป กรณ์์ ต่่ า ง ๆ ในการติิ ด ตามอาการ
อย่่ า งน้้อยวัั น ละ 2 ครั้้� ง และทำำ� การจดบัั น ทึึ ก ได้้แก่่
การนัั บ อัั ต ราการหายใจ ปรอทวัั ด ไข้้ ที่่� วัั ด ออกซิิ เ จน
ปลายนิ้้�ว เครื่่�องวััดความดัันและชีีพจร (ถ้้ามีี) ใช้้อุุปกรณ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ในการถ่่ายรููป ติิดต่่อสื่่�อสารหรืือถ่่ายวีีดีีโอ
เพื่่�อสัังเกตอาการ
2. ตรวจสอบยาสามัั ญ ประจำำ�บ้้ าน ได้้แก่่
ยาลดไข้้ (พาราเซตามอล) ยาแก้้ไอ ยาลดน้ำำ��มููก เกลืือแร่่
3 . อ า ก า รที่่� ค วรติิ ด ต่่ อ เ จ้้ า ห น้้ า ที่่� ห รืื อ
โรงพยาบาล ได้้แก่่ ไข้้สููงมากกว่่า 38.5 องศาเซลเซีียส
หายใจเหนื่่�อย พููดติิดขััด พููดเป็็นประโยคยาว ๆ ไม่่ได้้
อกบุ๋๋�ม เหนื่่�อยนอนราบไม่่ได้้ ปากซีีด ปากเขีียว ซึึมลง
เรีี ย กไม่่ รู้้� สึึ ก ตัั ว สัั บ สนหรืือวุ่่�นวายมากขึ้้� น ออกซิิ เ จน
ปลายนิ้้�วน้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 96% กิินอาหารได้้ลดลง
ท้้องเสีียหรืืออาเจีียนมาก
4. ในกรณีีที่่�มีีอาการเข้้าเกณฑ์์ประเมิินอาการ
สีีแดง ดัังนี้้�
4.1 ผู้้�ป่่วยหมดสติิ ไม่่หายใจ
4.2 หายใจลำำ�บาก เหนื่่อ� ยมาก หายใจเร็็ว
พููดไม่่เป็็นประโยค หรืือได้้เป็็นคำำ�สั้้�น ๆ
4.3 เหงื่่อ� ออกมาก ตััวเย็็น ปลายมืือปลาย
เท้้าเขีียว
4.4 	วััดค่่าออกซิิเจนปลายนิ้้�วได้้ต่ำำ��กว่่า
90%
ให้้เรีียกรถพยาบาลฉุุกเฉิิน ผ่่านหมายเลข 1669
(ใช้้ได้้ทั่่�วประเทศ) ตาม criteria จากศููนย์์นเรนทร และ
ศููนย์์เอราวััณ

129

J Gerontol Geriatr Med. 2021; 20(125-140)
5. ในกรณีี ผู้้� ป่่ ว ยโรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา
2019 ที่่�ประสงค์์รัับการดููแลแบบประคัับประคองในพื้้�นที่่�
กรุุงเทพมหานคร ที่่�เข้้าเกณฑ์์การดููแลประคัับประคอง
ตามประกาศกรมการแพทย์์7 สามารถติิดต่่อเพื่่�อขอดููแล
ผู้้ป่� ว่ ยแบบ palliative care สำำ�หรัับ Home Isolation และ
Community Isolation ในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร โดยดูู
รายละเอีียดได้้ตาม ลิิงค์์ https://covid19.dms.go.th/
Content/Select_Landding_page?contentId=149
6. อาการด้้านอื่่น� ที่่�อาจจะมีีปัญ
ั หาในผู้้สูู� งอายุุ
ที่่�ได้้รัับการกัักตััวอยู่่�ที่่�บ้้าน ได้้แก่่
6.1 ผู้้�ที่่�มีีอาการซึึมเศร้้า ร้้องไห้้คนเดีียว
อยากฆ่่าตััวตาย รู้้�สึึกตััวเองไม่่มีีค่่า
6.2 ผู้้ที่่� มี� ภี าวะเครีียด วิิตกกัังวล พฤติิกรรม
เปลี่่�ยนแปลง
6.3 ผู้้� ที่่� มีี ภ าวะสมองเสื่่� อ มอาจจะเกิิ ด
ปัั ญ หาพฤติิ ก รรม อารมณ์์ แ ละจิิ ต ใจเพิ่่� ม ขึ้้� น ได้้ เช่่ น
เห็็นภาพหลอน หงุุดหงิิดก้้าวร้้าว กระสัับกระส่่าย ร้้องไห้้
เดิินไร้้จุุดหมาย
ในกลุ่่�มผู้้�ที่่�มีีปััญหาทางจิิตใจ ควรปฏิิบััติิตาม
แนวทางการดููแลสัังคมจิิตใจในผู้้�สููงอายุุในสถานการณ์์
โควิิด-19 ของกรมสุุขภาพจิิต8 ประกอบด้้วย สัังเกตอาการ
หรืือพฤติิกรรมผิิดปกติิ ใส่่ใจและเข้้าใจปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น
ให้้การดููแลรัั บ ฟัั ง ปลอบประโลมเบื้้� อ งต้้น ลดการรัั บ
ข่่าวสารที่่�มากเกิินไป ส่่งเสริิมการทำำ�กิจิ กรรมคลายเครีียด
เช่่น ฟัังเพลง ปลููกต้้นไม้้ เสริิมสร้้างให้้กำำ�ลัังใจซึ่่�งกัันและ
กััน และส่่งต่่อเมื่่อ� เกิิดปััญหาหรืือปรึึกษาแพทย์์เพื่่อ� ให้้การ
ดููแลรัักษา อาจติิดต่่อขอความช่่วยเหลืือด้้านสุุขภาพจิิต
จากสายด่่วนสุุขภาพจิิต โทร 1323

คำำ�แนะนำำ�การดููแลรัักษาตามอาการในผู้้�สููงอายุุ
1.	ถ้้ามีีไข้้ ให้้กิินยาลดไข้้ และเช็็ดตััวลดไข้้
2. 	ถ้้ามีีอาการไอ น้ำำ��มููก ให้้กิินยาแก้้ไอ ยาลด
น้ำำ��มููกได้้ ไม่่ควรรัับประทานยาที่่�มีีฤทธิ์์�กดประสาท เช่่น
ยาระงัับการไอ codeine, ยาแก้้แพ้้ chlorpheniramine
3.	ถ้้ามีีอาการถ่่ายเหลว ให้้รัับประทานเกลืือ
แร่่บ่่อย ๆ
4. เตรีียมอุุปกรณ์์สื่่�อสารเพื่่�อใช้้ในการติิดต่่อ
สื่่�อสาร ควรเป็็นวิิธีีการสื่่�อสารที่่�ทำำ�ได้้ง่่าย สะดวก และ
ผู้้�สููงอายุุสามารถใช้้ได้้
5. ผู้้�ดููแลหรืือผู้้�สููงอายุุควรมีีรายชื่่�อยาที่่�กิิน
ประจำำ�สำำ�หรัับใช้้รัักษาโรคประจำำ�ตััว สามารถแสดงให้้
บุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�ติิดต่่อสอบถามอาการรายวัันได้้
3. อาการของผู้้� สูู ง อายุุ ที่่� ส่่ ง ผลต่่ อ การ
เปลี่่�ยนแปลงแผนการดููแลที่่�บ้้าน
เนื่่� อ งจากผู้้� สูู งอายุุ มีี พ ลัั ง งานสำำ�ร อง
ในร่่างกายลดลง และ มัักมีีโรคประจำำ�ตััวร่่วมด้้วย อาการ
และอาการแสดงที่่�ส่ง่ ผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงแผนการดููแล
ที่่�บ้้านจึึงอาจไม่่ตรงไปตรงมาเหมืือนผู้้�ใหญ่่ทั่่�วไปที่่�เป็็น
โรคโควิิด-19 โดยทีีมผู้้�ให้้การรัักษาสามารถสัังเกต
การเปลี่่�ยนแปลงได้้จากการประเมิิน ความสามารถใน
การดููแลตนเองของผู้้�สููงอายุุที่่�บ้้าน (ความสามารถในการ
ทำำ�กิจวั
ิ ตั รประจำำ�วันั ขั้้น� พื้้�นฐาน) เปรีียบเทีียบก่่อนและหลััง
เป็็นโรคโควิิด-19 หากคะแนนลดลงกว่่าเดิิมแสดงว่่าต้้อง
ปรัับแผนการดููแล
ทั้้�งนี้้�ให้้พิิจารณาจากการประเมิินกิิจวััตรประ
จํําวััน โดยใช้้แบบประเมิินดััชนีีบาร์์เธลเอดีีแอล (Barthel
Activities of Daily Living : ADL)

กิิจวััตรประจํําวััน
(1) รัับประทานอาหารเมื่่�อเตรีียมสํําหรัับไว้้ให้้เรีียบร้้อยต่่อหน้้า
0 ไม่่สามารถตัักอาหารเข้้าปากได้้
1 ตัักอาหารเองได้้ แต่่ต้้องมีีคนช่่วย เช่่น ช่่วยใช้้ช้้อนตัักเตรีียมให้้/ตััดเป็็น
ชิ้้�นเล็็กๆ
2 ตัักอาหารและช่่วยตััวเองได้้เป็็นปกติิ
(2) การล้้างหน้้า หวีีผม แปรงฟััน โกนหนวดในระยะเวลา 24–48 ชั่่ว� โมงที่่�ผ่า่ นมา
0 ต้้องการความช่่วยเหลืือ
1 ทํําได้้เอง (รวมทั้้�งที่่�ทํําได้้เองถ้้าเตรีียมอุุปกรณ์์ไว้้ให้้)

ก่่อนเป็็น
โรคโควิิด-19

ขณะเป็็น
โรคโควิิด-19
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กิิจวััตรประจํําวััน

ก่่อนเป็็น
โรคโควิิด-19

ขณะเป็็น
โรคโควิิด-19

(3) ลุุกนั่่�งจากที่่�นอน หรืือจากเตีียงไปยัังเก้้าอี้้�
0 ไม่่สามารถนั่่�งได้้ (นั่่�งแล้้วจะล้้มเสมอ) หรืือต้้องใช้้คน 2 คนช่่วยกัันยกขึ้้�น
1 ต้้องใช้้คนแข็็งแรงหรืือมีีทัักษะ 1 คน/ใช้้คนทั่่�วไป 2 คนพยุุงดัันขึ้้�นมา
จึึงจะนั่่�งอยู่่�ได้้
2 ต้้องการความช่่ ว ยเหลืือบ้้าง เช่่ น ช่่ ว ยพยุุ ง เล็็ ก น้้อย/ต้้องมีี ค นดููแล
เพื่่�อความปลอดภััย
3 ทํําได้้เอง
(4) การใช้้ห้้องน้ำำ��
0 ช่่วยตััวเองไม่่ได้้
1 ทํําเองได้้บ้้างต้้องการความช่่วยเหลืือในบางสิ่่�ง
2 ช่่วยเหลืือตััวเองได้้ดีี
(5) การเคลื่่�อนที่่�ภายในห้้องหรืือบ้้าน
0 เคลื่่�อนที่่�ไปไหนไม่่ได้้
1 ใช้้รถเข็็นช่่วยให้้เคลื่่�อนที่่�ได้้เอง (ไม่่ต้้องมีีคนเข็็นให้้) เข้้าออกมุุมห้้องหรืือ
ประตููได้้
2 เดิินหรืือเคลื่่�อนที่่�โดยมีีคนช่่วย เช่่น พยุุง
3 เดิินหรืือเคลื่่�อนที่่�ได้้เอง
(6) การสวมใส่่เสื้้�อผ้้า
0 ต้้องมีีคนสวมใส่่ให้้ ช่่วยตััวเองแทบไม่่ได้้หรืือได้้น้้อย
1 ช่่วยตััวเองได้้ประมาณร้้อยละ 50 ที่่�เหลืือต้้องมีีคนช่่วย
2 ช่่ ว ยตัั ว เองได้้ดีี (รวมทั้้� ง การติิ ด กระดุุ ม รููดซิิ ป ใส่่ เ สื้้� อ ผ้้าที่่� ดัั ด แปลง
ให้้เหมาะสมก็็ได้้)
(7) การขึ้้�นลงบัันได 1 ชั้้�น
0 ไม่่สามารถทํําได้้
1 ต้้องการคนช่่วย
2 ขึ้้น� ลงได้้เอง (ถ้้าต้้องใช้้เครื่อ่� งช่่วยเดิิน เช่่น walker จะต้้องเอาขึ้้น� ลงได้้ด้้วย)
(8) การอาบน้ำำ��
0 ต้้องมีีคนช่่วยหรืือทํําให้้
1 อาบน้ำำ��ได้้เอง
(9) การกลั้้�นการถ่่ายอุุจจาระ ใน 1 สััปดาห์์ที่่�ผ่่านมา
0 กลั้้�นไม่่ได้้ หรืือต้้องการการสวนอุุจจาระอยู่่�เสมอ
1 กลั้้�นไม่่ได้้บางครั้้�ง (ไม่่เกิิน 1 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์)
2 กลั้้�นได้้เป็็นปกติิ
(10) การกลั้้�นปััสสาวะในระยะ 1 สััปดาห์์ที่่�ผ่่านมา
0 กลั้้�นไม่่ได้้ หรืือใส่่สายสวนปััสสาวะ แต่่ไม่่สามารถดููแลเองได้้
1 กลั้้�นไม่่ได้้บ้้างครั้้�ง (ไม่่เกิินวัันละ 1 ครั้้�ง)
2 กลั้้�นได้้เป็็นปกติิ
รวมคะแนน
 ความสามารถในการประกอบกิิจวััตรประจำำ�วััน (Barthel Activities of Daily Living)
 ต้้องพึ่่�งพิิงทั้้�งหมด (0-4)  ต้้องพึ่่�งพิิงบางส่่วน (5-11)  ทำำ�ได้้ด้้วยตนเองทั้้�งหมด (> 12)
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นอกจากนั้้�นควรมประเมิินอาการต่่าง ๆ เหล่่านี้้�ว่่ามีีหรืือไม่่ ได้้แก่่
ความอยากอาหารหรืือกระหายน้ำำ��ลดลง
ความสามารถในการรัับประทานอาหารหรืือน้ำำ��ได้้น้้อยลง
ไม่่สามารถรัับประทานยารัักษาโควิิด-19 ทางปากได้้
ผลข้้างเคีียงของยาที่่�ใช้้รัักษาโควิิด-19 เช่่น คลื่่�นไส้้ อาเจีียน ปวดท้้อง อาเจีียนหรืือถ่่ายเป็็นเลืือด เป็็นต้้น
การประเมิินสุุขภาพและโรคประจำำ�ตััว
 ไม่่สามารถควบคุุมโรคเรื้้อ� รัังที่่มีี� อยู่่�เดิิมได้้ เช่่น สััญญาณชีีพเปลี่่ย� นแปลง ระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ��หรืือสููงเกิินไป
เป็็นต้้น
 ระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือด ≥ 200 mg% หรืือ ≤ 90 mg%
ลัักษณะของการเปลี่่�ยนแปลงสััญญาณชีีพที่่�ต้้องระวัังในผู้้�สููงอายุุ มีีดัังต่่อไปนี้้�
 ความดัันโลหิิตตััวบน ≥ 180 มม.ปรอท
 ความดัันโลหิิตตััวล่่าง ≤ 50 มม.ปรอท
 ชีีพจร ≥ 90 หรืือ ≤ 45 ครั้้�งต่่อนาทีี
 หายใจ ≥ 24 ครั้้�งต่่อนาทีี
 ค่่าออกซิิเจนปลายนิ้้�ว ≤ 96% หรืือ exercise-induced hypoxemia >3%
 ระดัับความรู้้�สึึกตััวเปลี่่�ยนไปจากเดิิม ได้้แก่่ ซึึม หรืือ สัับสนมากขึ้้�น
 มีีพฤติิกรรมเปลี่่�ยนแปลงจากเดิิม เช่่น ก้้าวร้้าว เห็็นภาพหลอน หวาดระแวง เป็็นต้้น
 มีีการพลััดตกหกล้้ม
 ผู้้�ดููแลไม่่สามารถให้้การดููแลตามแผนการรัักษาได้้ หรืือ ไม่่มีีผู้้�ดููแล

ทั้้�งนี้้� หากมีีการเปลี่่�ยนแปลงในหััวข้้อข้้างต้้น ทางทีีมบุุคคลากรสาธารณสุุขควรพิิจารณาเปลี่่�ยนแปลงแผนการ
ดููแลที่่�บ้้าน โดยสัังเกตอาการและสััญญาณชีีพต่่าง ๆ ให้้ใกล้้ชิิดมากขึ้้�นและเหมาะสมกัับผู้้�สููงอายุุแต่่ละราย
รวมถึึง ควรพิิจารณาส่่งตััวผู้�สู้ ูงอายุุเข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาล
4. การดููแลทั่่�วไป และการใช้้ยา
การประเมิินระดัับออกซิิเจนในเลืือด5,9-12
- ผู้้� ป่่ ว ยควรวัั ด ระดัั บ ออกซิิ เ จนปลายนิ้้� ว
อย่่างน้้อยวัันละ 2 ครั้้�ง
- 	ระดัับออกซิิเจนในเลืือดที่่� ≤ 96% ถืือว่่า
มีีความผิิดปกติิควรได้้รัับการตรวจรัักษาเพิ่่�มเติิมที่่�สถาน
พยาบาล
-	ระดัับออกซิิเจนในเลืือดที่่� < 90% ถืือเป็็น
ภาวะฉุุกเฉิิน ควรเข้้ารัับการรัักษาแบบเร่่งด่่วนที่่�สถาน
พยาบาล
- การทดสอบภาวะออกซิิ เ จนต่ำำ�� ในเลืือด
ขณะออกกำำ�ลัั ง (exercise-induced hypoxemia)
จะทดสอบเฉพาะในผู้้�ป่่ ว ยที่่� ร ะดัั บ ออกซิิ เ จนอยู่่�
ในเกณฑ์์ ป กติิ สามารถทำำ� ได้้ โ ดยใช้้ วิิ ธีีปั่่� น จัั ก รยาน
กลางอากาศ 3 นาทีี หรืือเดิินบนพื้้�นราบ 3 นาทีี (ในผู้้�ที่่�มีี
ความเสี่่� ย งต่่ อ การหกล้้ มต่ำำ�� และไม่่ เ ข้้ า ใจวิิ ธีี การ

ปั่่�นจัักรยานกลางอากาศ) แล้้วประเมิินระดัับออกซิิเจน
ก่่อนและหลัังการออกกำำ�ลัังกาย ถ้้าค่่าลดลง ≥ 3% ขึ้้�นไป
ถืือว่่ามีีความผิิดปกติิ ควรปรึึกษาแพทย์์ และไม่่แนะนำำ�
ให้้ทดสอบด้้วยการลุุกนั่่�งเก้้าอี้้�ให้้เร็็วที่่�สุุดในเวลา 1 นาทีี
(sit to stand test) ในผู้้�สููงอายุุ เนื่่�องจากเสี่่ย� งต่่อการหกล้้ม
และอาจเกิิดหน้้ามืืดเป็็นลมจากความดัันโลหิิตต่ำำ��เพราะ
เปลี่่�ยนท่่า (postural hypotension)
การให้้การรัักษาด้้วยออกซิิเจนที่่�บ้้าน5, 9-12
ข้้อบ่่งชี้้�
- ในผู้้�ป่่วยที่่�ระดัับออกซิิเจนในเลืือด ≤ 96%
และอััตราการหายใจ 24 ครั้้�งต่่อนาทีีควรได้้รัับการรัักษา
ด้้วยออกซิิเจน
อุุปกรณ์์และวิิธีีการที่่�ใช้้
อุุ ป กรณ์์ แ หล่่ ง กำำ� เนิิ ด ออกซิิ เ จนที่่� บ้้ านมีี ไ ด้้
2 รููปแบบ
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1) การใช้้ถัังออกซิิเจนที่่�ใช้้ทางการแพทย์์
ขนาดถัังออกซิิเจนที่่�ใช้้จะมีีตั้้�งแต่่ ข นาด
0.5-6 คิิว มีีข้้อจำำ�กัดั ในการที่่�จะต้้องคอยเติิมแก๊๊สออกซิิเจน
ซึ่่� ง ระยะเวลาและความถี่่� ใ นการเติิ ม แก๊๊ ส ออกซิิ เ จน
ขึ้้น� อยู่่�กัับขนาดปริิมาตรของถัังออกซิิเจนและปริิมาณอััตรา
การไหลของออกซิิเจนที่่�ได้้ตั้้�งไว้้
2) การใช้้เครื่่� อ งผลิิ ต ออกซิิ เ จน (oxygen
concentrator)
เครื่อ่� งผลิิตออกซิิเจนจะมีีหลายขนาดตั้้�งแต่่
3 ลิิตรต่่อนาทีีไปจนถึึง 10 ลิิตรต่่อนาทีี โดยขนาดของ
เครื่่อ� งจะต่่างกัันที่่�การปรัับอััตราไหลได้้สููงสุุดต่่อนาทีี ระดัับ
เครื่่�องที่่�แนะนำำ�คืือตั้้�งแต่่ขนาด 5 ลิิตรต่่อนาทีีขึ้้�นไป
วิิธีีการให้้ออกซิิเจน
การให้้ออกซิิเจนทางสายยางเข้้าจมููก (nasal
cannula) จะเริ่่�มต้้นที่่� 2 ลิิตรต่่อนาทีี โดยหลัังจากการให้้
ออกซิิเจนแล้้วประมาณ 10 นาทีี ระดัับออกซิิเจนในเลืือด
ควรอยู่่�ที่่ร� ะดัับ 96-98 % ถ้้าได้้ค่า่ ต่ำำ��กว่่านั้้�นควรปรัับอััตรา
ไหลเพิ่่�มขึ้้�นครั้้�งละ 1 ลิิตรต่่อนาทีีแล้้วทำำ�การวััดซ้ำำ��อีีก
10 นาทีีถััดไปและปรัับอััตราการไหลทุุก 30 นาทีีจนได้้
ระดัับออกซิิเจนเป้้าหมายที่่� 96-98 % โดยการปรัับระดัับ
การไหลของออกซิิเจนสููงสุุดไม่่ควรเกิิน 5 ลิิตรต่่อนาทีี
ทั้้�งนี้้�ผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังควรเริ่่�มที่่� 0.5 ลิิตรต่่อ
นาทีี ปรัับเพิ่่�มทุุก 0.5 ลิิตรต่่อนาทีี ทุุก 30 นาทีี ให้้ระดัับ
เกณฑ์์ออกซิิเจน 88-92% โดยการปรัับระดัับการไหลของ
ออกซิิเจนสููงสุุดไม่่ควรเกิิน 4 ลิิตรต่่อนาทีี
การรัักษาผู้้�ป่วยสูู
่ งอายุุโรคโควิิด-19 ด้้วยการนอนคว่ำำ�� 13
ผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการไอ หายใจลำำ�บากและมีีระดัับ
ออกซิิเจนในเลืือดต่ำำ�� ควรนอนคว่ำำ��ให้้มากที่่�สุดุ เท่่าที่่�ทำำ�ได้้
โดยการนอนคว่ำำ��จะทำำ�ให้้เนื้้�อปอดและถุุงลมปอดขยาย
ตััวดีีขึ้้�นส่่งผลให้้การแลกเปลี่่�ยนแก๊๊สของปอดดีีขึ้้�น และ
การระบายเสมหะดีีขึ้้�น
การจััดท่่า
ท่่ า ที่่� 1 จัั ด ท่่ า ให้้ผู้้� ป่่ ว ยนอนคว่ำำ�� เป็็ น เวลา
30 นาทีี – 2 ชั่่�วโมง
ท่่าที่่� 2 จััดท่่าให้้ผู้้ป่� ว่ ยนอนตะแคงด้้านขวาเป็็น
เวลา 30 นาทีี – 2 ชั่่�วโมง
ท่่าที่่� 3 จััดท่่าให้้ผู้้�ป่่วยนั่่�งเป็็นเวลา 30 นาทีี
– 2 ชั่่�วโมง
ท่่าที่่� 4 จััดท่่าให้้ผู้้ป่� ว่ ยนอนตะแคงด้้านซ้้ายเป็็น
เวลา 30 นาทีี – 2 ชั่่�วโมง

J Gerontol Geriatr Med. 2021; 20(125-140)

ท่่าที่่� 1

ท่่าที่่� 5 หลัังจากนั้้�นให้้กลัับไปนอนคว่ำำ��ตาม

ยาที่่�ใช้้บ่่อยในผู้้�ป่่วยโควิิดและข้้อควรระวััง
1. ยาพาราเซตามอล
- ขนาดยาปกติิคืือ 500 มิิลลิิกรััม ทุุก
4-6 ชั่่�วโมง โดยขนาดสููงสุุดไม่่ควรเกิิน 2 กรััมต่่อวััน
2. ยาฟ้้าทะลายโจร
- ยาฟ้้าทะลายโจรยัังมีีข้้อมููลหลัักฐาน
เชิิ ง ประจัั ก ษ์์ ที่่� จำำ�กัั ด ด้้านประสิิ ท ธิิ ผ ลทางการรัั ก ษา
โรคโควิิด โดยเฉพาะในผู้้�สููงอายุุ อาจทำำ�ให้้มีีการเพิ่่�ม
ของค่่าเอนไซม์์ตัับ และระวัังการใช้้ยานี้้�ร่่วมกัับยาละลาย
ลิ่่�มเลืือด ยาต้้านการจัับตััวของเกร็็ดเลืือด ยาลดความดััน
โลหิิต เพราะอาจเสริิมฤทธิ์์�กัันได้้ จึึงควรอยู่่�ในดุุลยพิินิิจ
ของแพทย์์9,14
3. ยาต้้านไวรััส Favipiravir9
- ขนาดยาปกติิคืือ 1800 mg ทุุก 12 ชั่่ว� โมง
ในวัันแรกและวัันถััดไปจะเป็็น 800 mg ทุุก 12 ชั่่�วโมง
โดยระยะเวลาการรัักษาจะอยู่่�ที่่� 5-10 วัันขึ้้�นอยู่่�กัับอาการ
คนไข้้
- ยา Favipiravir อาจมีีผลเพิ่่�มระดัับยููริิค
ในเลืือด ควรใช้้อย่่างระมััดระวัังในผู้้�ป่่วยโรคเกาต์์
- ไม่่ควรใช้้ยานี้้�ร่่วมกัับยาฟ้้าทะลายโจร
เพราะอาจเสริิมฤทธิ์์�กัันได้้
- ยามีีผลข้้างเคีียงที่่�พบได้้ คืือ อาการ
คลื่่�นไส้้ อาเจีียนและท้้องเสีีย
4. ยาสเตีียรอยด์์15-20
เนื่่อ� งจากข้้อมููลการให้้ยาสเตีียรอยด์์ในผู้้ที่่� เ� ป็็น
โควิิด-19 เป็็นข้้อมููลในผู้้�ที่่�รัับการรัักษาในโรงพยาบาล
ในกรณีีที่่�มีีระดัับ oxygen saturation ต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์ หรืือ
ต้้องใช้้ออกซิิเจนเสริิม หรืือใช้้เครื่อ่� งช่่วยหายใจ การศึึกษา
พบว่่าในผู้้สูู� งอายุุ โดยเฉพาะในผู้้ที่่� อ� ายุุมากกว่่า 70 ปีีขึ้้น� ไป
การให้้ยาสเตีียรอยด์์ในกรณีีที่่มี� รี ะดัับ oxygen saturation
ต่ำำ�� กว่่ า เกณฑ์์ หรืือต้้องใช้้ออกซิิ เ จนเสริิ ม หรืือใช้้
เครื่่�องช่่วยหายใจ ไม่่ลดการสีียชีีวิิตที่่� 4 สััปดาห์์ และ
ในบางการศึึ ก ษาที่่� ทำำ� ในผู้้� สูู งอายุุ ที่่� เ ข้้ารัั บ การรัั ก ษา
ในหออภิิบาลผู้้�ป่่วยวิิกฤต (ICU) ยัังพบว่่าอาจเพิ่่�มโอกาส
การเสีียชีีวิติ 1.6 เท่่า โดยเฉพาะในผู้้สูู� งอายุุที่่มี� ภี าวะเปราะบาง
(clinical frailty scale (CFS) 5-9) ในขณะเดีียวกัันมีีข้้อมููล
ในผู้้�สููงอายุุเกิิน 80 ปีีในโรงพยาบาล ที่่�ต้้องได้้ออกซิิเจน
เกิิน 3 ลิิตรต่่อนาทีี และมีีค่่า C-reactive protein ตั้้�งแต่่
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40 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตรขึ้้�นไป แต่่ยัังไม่่ต้้องเข้้ารัับการรัักษา
ในหออภิิ บ าลผู้้� ป่่ ว ยวิิ ก ฤต (ICU) และยัั ง ไม่่ ต้้ องใช้้
non-invasive ventilation และยัังไม่่มีีการทำำ�งานของ
อวััยวะล้้มเหลว พบว่่าการได้้เพรดนิิโซโลนตั้้�งแต่่ 0.4
มิิ ล ลิิ ก รัั ม /กิิ โ ลกรัั ม /วัั น ช่่ ว ยเพิ่่� ม โอกาสการรอดชีี วิิ ต
ที่่� 14 วััน โดยผลข้้างเคีียงคืือ การใช้้ยาสเตีียรอยด์์มีีผล
เพิ่่�มระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือด สัับสน เพิ่่�มโอกาสการติิดเชื้้�อ
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แทรกซ้้อน ดัั ง นั้้� น การพิิ จ ารณาการใช้้ยาสเตีี ย รอยด์์
ในผู้้ป่� ว่ ยที่่�อายุุมากกว่่า 70 ปีี ควรพิิจารณาตามลัักษณะผู้้ป่� ว่ ย
อาการ และอยู่่�ในดุุลพิินิิจของแพทย์์ ควรติิดตามระดัับ
น้ำำ��ตาลเป็็นระยะ และอาจพิิจารณาให้้ proton pump
inhibitor ในผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงของการเกิิดเลืือดออก
ในทางเดิินอาหาร เช่่น มีีประวััติิแผลในกระเพาะอาหาร
ได้้ยาต้้านเกล็็ดเลืือดร่่วมด้้วย

5. แนวทางการวิินิิจฉััยและจััดการภาวะสัับสนเฉีียบพลััน (delirium) ในผู้้�สููงอายุุโรคโควิิด-19 ที่่�บ้้าน
การวิินิิจฉััย ใช้้ CAM (confusion assessment method) criteria
 ภาวะสัับสนเกิิดขึ้้�นฉัับพลัันและมีีอาการขึ้้�น ๆ ลง ๆ ระหว่่างวัันหรืือไม่่
 ไม่่สามารถคงความสนใจในสิ่่�งรอบตััวได้้ ทดสอบโดยให้้นัับเลขถอยหลัังจาก 20 ไป 1 ไม่่ได้้
		 (ไม่่ต้้องบอกใบ้้)
	ถ้้าไม่่มีีทั้้�ง 2 ข้้อข้้างต้้น ไม่่น่่ามีี delirium ถ้้ามีีทั้้�ง 2 ข้้อ ประเมิินข้้อต่่อไป
 ระดัับการรู้้�ตััวเปลี่่�ยนแปลง (ซึึมลงหรืือตื่่�นตััวมากกว่่าปกติิ) หรืือ
 ความคิิดไม่่เป็็นระบบ เช่่น ถามอย่่างตอบอย่่าง ตอบไม่่ตรงคำำ�ถาม คำำ�ตอบไม่่เชื่่อ� มโยง ไม่่สัมั พัันธ์์กันั
		สัับสน ไม่่สามารถคิิดได้้อย่่างมีีเหตุุผล
	ถ้้ามีีข้้อใดข้้อหนึ่่�งร่่วมด้้วย วิินิิจฉััยว่่ามีี delirium
แนวทางป้้องกัันและรัักษาโดยไม่่ใช้้ยา
การจััดการ
Orientation and
minimize social
isolation
Therapeutic activities
Sleep enhancement

Early mobilization
Hearing/vision
adaptations
Maintain oral intake
and fluids

Psychoactive
medications

รายละเอีียด
ญาติิพููดคุุยทางไกลอย่่างน้้อยเช้้า เที่่�ยง เย็็น ก่่อนนอน เกี่่�ยวกัันวััน เวลา สถานที่่� กิิจกรรม
ที่่�ทำำ�แต่่ละวััน การรัักษาที่่�จะเกิิดขึ้้�น
จััดหากิิจกรรมให้้ทำำ�ระหว่่างวัันถ้้าพอทำำ�ได้้ เช่่น อ่่านหนัังสืือ ฟัังเพลง สวดมนต์์ เล่่นเกม
ช่่วงกลางวัันเปิิดม่่านให้้แสงเข้้าห้้องนอน
ช่่วงกลางคืืน ให้้มีีแสงไฟสลััว ห้้องเงีียบ
แนะนำำ� sleep hygiene: ไม่่ดื่่�มน้ำำ��มากก่่อนนอน ปััสสาวะก่่อนเข้้านอน หลีีกเลี่่�ยงเครื่่�องดื่่�ม
ที่่�มีีแอลกอฮอล์์ คาเฟอีีน เช่่น ชา กาแฟ
ทำำ�กายภาพบำำ�บัดั ตามคำำ�แนะนำำ�ในผู้้ป่� ว่ ยโควิิด19 หากทำำ�ได้้จำำ�กัดั ให้้ลุุกนั่่�งข้้างเตีียงอย่่าง
น้้อย 30 นาทีี เช้้า เที่่�ยง เย็็น
หากมีีแว่่นตา เครื่่�องช่่วยฟัังเดิิม ให้้นำำ�มาให้้ผู้้�ป่่วยใช้้ด้้วย
โดยทั่่�วไปให้้ดื่่�มน้ำำ��วัันละ 8 แก้้ว/ 2 ลิิตรต่่อวััน โดยผู้้�ดููแลอาจให้้ผู้้�ป่่วยดื่่�มน้ำำ��จากขวด
600 ซีีซีี 1 ขวดในช่่วงเช้้า บ่่าย และเย็็น รวม 3 ขวดต่่อวััน หากถ่่ายเหลว อาเจีียนมาก
ให้้ผสมผงเกลืือแร่่ด้้วย
หากมีีโรคประจำำ�ตััวที่่�ซัับซ้้อน ปรึึกษาอายุุรแพทย์์ทั่่ว� ไป/ อายุุรแพทย์์ผู้้�สููงอายุุร่่วมด้้วย
ทบทวนยาทุุกตััวที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับ และให้้ข้้อมููลผลข้้างเคีียงที่่�ต้้องติิดตาม
หลีีกเลี่่�ยงยาที่่�เป็็นสาเหตุุของ delirium
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ยาที่่�พบบ่่อยที่่�เป็็นสาเหตุุของ delirium
กลุ่่�มยา

ตััวอย่่างยา

ยากลุ่่�มออกฤทธิ์์�ต่่อประสาทส่่วนกลาง

Benzodiazepine, barbiturate, benztropine, trihexyphenidyl

ยาแก้้ปวด

Meperidine, NSAIDs, tramadol

ยาต้้านฮีีสตามีีน

Hydroxyzine, chlorpheniramine
cyproheptadine

ยาทางระบบทางเดิินอาหาร

Ranitidine

ยาปฏิิชีีวนะ

Fluoroquinolones

ยาออกฤทธิ์์�ต่่อจิิตและประสาท
ยาออกฤทธิ์์�ต่่อระบบหััวใจและหลอดเลืือด
ยาต้้านอาเจีียน
ยาอื่่�นๆ

Tricyclic antidepressants (amitriptyline, nortriptyline)
Digitalis, beta-blockers, methyldopa
Dimenhydrinate
Skeletal muscle relaxants, steroids

หมายเหตุุ หากมีีข้้อบ่่งชี้้�ให้้ steroids ควรให้้ แต่่พิิจารณาหยุุดหรืือลดขนาดเมื่่�ออาการดีีขึ้้�น
การรัักษาโดยการใช้้ยา
● ให้้กรณีีเป็็น hyperactive delirium ที่่�รุุนแรง ได้้แก่่
 ผู้้�ป่่วยเอะอะโวยวาย หรืือวุ่่�นวายมากจนรบกวนการรัักษาที่่�จำำ�เป็็นทั้้�งต่่อผู้้�ป่่วยหรืือผู้้�อื่่�นรอบข้้าง
 ผู้้�ป่่วยสัับสนมากจนอาจทำำ�ร้้ายตนเองหรืือผู้้�อื่่�น
● ยาที่่�ใช้้รัักษา
 haloperidol 0.5-1 mg po prn agitation ซ้ำำ��ได้้ทุุก 4 ชั่่ว� โมง ไม่่เกิิน 3 มิิลลิิกรััมต่่อวััน ถ้้ายัังควบคุุมไม่่ได้้
		 กรุุณาปรึึกษาอายุุรแพทย์์ผู้้�สููงอายุุ ผลข้้างเคีียงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น drowsiness, extrapyramidal side
		 effect, QT prolongation
 benzodiazepine เช่่น lorazepam, diazepam โดยทั่่�วไปไม่่ควรให้้ ยกเว้้นสงสััยภาวะ benzodiazepine
		 withdrawal, alcohol withdrawal, neuroleptic malignant syndrome ควรปรึึกษาอายุุรแพทย์์ทั่่ว� ไป/
		 อายุุรแพทย์์ผู้้�สููงอายุุก่่อนให้้ยา
6. แนวทางการประเมิินและแก้้ไขปััญหา
ด้้านโภชนาการในผู้้�สููงอายุุโรคโควิิด-19 ที่่�บ้้าน
	ปััญหาทางโภชนาการในผู้้สูู� งอายุุโรคโควิิด-19
เป็็นปััญหาที่่�พบได้้บ่่อย และ มีีผลกระทบต่่อผลการรัักษา
ทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาวของผู้้�ป่่วย21 แนวทางเวชปฏิิบััติิ
ส่่ ว นใหญ่่ ที่่� มีี อ ยู่่� 22-23 ยัั ง มุ่่�งเน้้นสำำ� หรัั บ ผู้้� ป่่ ว ยที่่� อ ยู่่�ใน
โรงพยาบาล หรืือ ผู้้� ป่่ ว ยวิิ ก ฤติิ อย่่ า งไรก็็ ต าม
ในสถานการณ์์ ปัั จจุุ บัั น ของการแพร่่ ร ะบาด ยัั ง คงมีี
ความจำำ�เป็็นต้้องมีีผู้้�สููงอายุุที่่�ติิดเชื้้�อโควิิด-19 และได้้รัับ
การดููแลที่่�บ้้าน การประเมิินภาวะทางโภชนาการอย่่างเป็็น
ระบบอาจมีีข้้อจำำ�กััด

ปััญหาที่่�พบได้้บ่่อยในผู้้สูู� งอายุุที่่มี� กี ารเจ็็บป่่วย
คืือ ความอยากอาหารลดลง และปััญหานี้้�ก็็จะมีีโอกาส
มีี ค วามรุุ น แรงมากขึ้้� น ในผู้้� สูู งอายุุ ที่่� ติิ ด เชื้้� อ โควิิ ด -19
โดยเฉพาะในผู้้�ที่่�มีีภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหรืือ ผู้้�ที่่�มีีภาวะ
สมองเสื่่�อม เพื่่�อให้้การดููแลผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�มีีประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้� น การให้้คำำ� แนะนำำ�กัั บ ญาติิ เ กี่่� ย วกัั บ การดููแล
เรื่่� อ งอาหารและยา เป็็ น เรื่่� อ งที่่� สำำ�คัั ญ ที่่� แ พทย์์ ค วรให้้
การประเมิินและแนวทางแก้้ไข
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การประเมิินปััญหาและแนวทางแก้้ไขใน
ช่่วงเจ็็บป่่วยเฉีียบพลััน
1.	ปััญหาในการกิินอาหาร
ก. กรณีีที่่�ไม่่มีีญาติิ หรืือ ญาติิไม่่สามารถ
ให้้กิินอาหารและยาได้้ภายใน 24-48 ชั่่�วโมง เสนอให้้อยู่่�
ใน waiting list เพื่่�อรัับการรัักษาในสถานพยาบาล
ข. กรณีี ที่่� มีี ญ าติิ ที่่� พ อให้้การดููแลใน
เบื้้�องต้้นได้้
		 1.1	ประเมิินว่่ามีีเหตุุที่่�ปรัับเปลี่่�ยนได้้
หรืือไม่่ เช่่น มีีแผลในปาก ฟัันผุุ ฟัันปลอมไม่่พอดีี อาหาร
แข็็ง อาหารเคี้้�ยวยาก ยาเม็็ดใหญ่่ เป็็นต้้น
		 1.2 อาหาร
			 หากผู้้�ป่่วยไม่่สามารถกิินอาหาร
ปกติิได้้
			 ● ในระยะสั้้� น พิิ จ ารณาการ
แนะนำำ�ให้้กิินนม นมทางการแพทย์์ อาหารที่่�ไม่่แข็็ง เช่่น
โจ๊๊ก เจลลี่่� อาหารที่่�ผู้ป่้� ว่ ยชอบกิิน โดยลดความเข้้มงวดของ
อาหารตามโรคประจำำ�ตััว
			 ● ในระยะกลาง หลัังจากผ่่าน
ช่่วงวิิกฤตไปแล้้ว ผู้้�ป่่วยเริ่่�มกิินได้้มากขึ้้�น พิิจารณาเสริิม
โปรตีีน โดยในผู้้�สููงอายุุ อาจเป็็นโปรตีีนที่่�กิินง่่าย เช่่น นม
ทางการแพทย์์ นมที่่�มีีโปรตีีนสููง yogurt หรืือ อาหารที่่�นำำ�
มาปั่่�นให้้กิินง่่ายขึ้้�น
			 ● ระยะยาว หลัั ง จากพ้้นช่่ ว ง
กัักตััว หากยัังกิินได้้ไม่่ดีี พิิจารณาพบผู้้�เชี่่�ยวชาญ เช่่น
แพทย์์ พยาบาล นัักโภชนาการ เพื่่�อให้้การประเมิินและ
แนะนำำ�ที่่�เหมาะสม
2.	ปััญหาในการกิินยา
ก. เลืือกยาที่่�จำำ�เป็็นมากก่่อน เช่่น ยาที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการรัักษา โควิิด-19 แล้้วค่่อยกิินยาอื่่�นที่่�ไม่่
จำำ�เป็็น อาจเลี่่�ยงยาที่่�จำำ�เป็็นน้้อยในช่่วงเจ็็บป่่วยเฉีียบพลััน
เช่่น calcium วิิตามิินต่่างๆ หรืือ พิิจารณาการรวมมื้้�อยา
บางอย่่างชั่่�วคราว
ข. หากยาเม็็ดใหญ่่ พิิจารณาว่่า สามารถ
บดได้้หรืือไม่่ หากบดได้้ แนะนำำ�การบดยา ผสมยาใน
เครื่่อ� งดื่่ม� น้ำำ��หวาน (หากไม่่มีข้้ี อห้้าม) หรืือ ผสมในอาหาร
7. การออกกำำ�ลัั ง กายสำำ� หรัั บ ผู้้� สูู ง อายุุ
ในช่่วงโควิิด-19
ความสามารถในการดำำ�รงชีีวิติ อิิสระมีีส่ว่ น
สััมพัันธ์์กัับกำำ�ลัังสำำ�รอง (body reserve) ที่่�มีีอยู่่�ในทุุก ๆ
คน แต่่เมื่่�ออายุุเพิ่่�มมากขึ้้�น กำำ�ลัังสำำ�รองนี้้�จะลดลงกว่่า
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ในภาวะหนุ่่�มสาว ซึ่่�งจะส่่งผลกระทบต่่อความสามารถใน
การดำำ�รงชีีวิติ ประจำำ�วันั ปััจจุบัุ นั ในช่่วงที่่�มีกี ารระบาดของ
เชื้้�อโควิิด-19 ทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุต้้องอยู่่�แต่่เพีียงภายในบ้้าน
เพื่่�อความปลอดภััยจากโรคระบาด ผู้้�สููงอายุุไม่่สามารถ
ออกไปไหนมาไหนได้้ ไม่่ ส ามารถมีี กิิ จ กรรมทางกาย
(physical activity) หรืือออกกำำ�ลัั ง กาย (exercise)
ได้้เช่่นปกติิ ยิ่่�งส่่งผลต่่อกำำ�ลังั สำำ�รองมากขึ้้น� บางรายกำำ�ลังั
สำำ�รองลดลงมากจนเกิิดภาวะถดถอยทางกาย (physical
deconditioning) และส่่งผลกระทบทางจิิตใจ โดยเฉพาะ
ในผู้้สูู� งอายุุที่่เ� พิ่่�งหายจากการติิดเชื้อ้� โควิิด-19 กำำ�ลังั สำำ�รอง
ที่่�มีีอยู่่�เดิิมก็็จะถดถอยลดน้้อยลงไปมากขึ้้�นอีีก และมีี
ผลกระทบต่่อสมรรถภาพความสามารถในการดำำ�เนิินชีีวิติ
ประจำำ�วัันอย่่างแน่่นอน
เพื่่� อ เป็็ น การป้้ อ งกัั น ภาวะถดถอยของ
ร่่างกาย ผู้้สูู� งอายุุควรมีีการออกกำำ�ลังั กายอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
มีี หลัั กฐานยืืนยัันว่่า การออกกำำ�ลัังกายมีีประโยชน์์ต่่อ
ผู้้ป่� ว่ ยโรคเรื้้อ� รััง24 และมีีรายงานถึึงผลของการออกกำำ�ลังั กาย
ที่่�มีีต่่อการสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันร่่างกาย25 ขอแนะนำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุ
มีี ก ารออกกำำ�ลัั ง กายที่่� บ้้ านในช่่ ว งเก็็ บ ตัั ว อยู่่�บ้้าน 26
โดยเน้้นการบริิ ห ารร่่ า งกายเพื่่� อ ความแข็็ ง แรงของ
กล้้ามเนื้้�อขาเพื่่�อช่่วยคงความสามารถในการยืืนและเดิิน
ซึ่่� ง ทำำ� ได้้ง่่ า ยที่่� บ้้ าน กล้้ามเนื้้� อ หลัั ก ที่่� ค วรฝึึ ก ทำำ� คืือ
กล้้ามเนื้้�อหน้้าขา (quadriceps) กล้้ามเนื้้�อรอบสะโพก
(gluteus) กล้้ามเนื้้�อหน้้าแข้้ง (tibialis anterior) และ
กล้้ามเนื้้�อน่่อง (gastrocnemius)27 รายละเอีียดดัังนี้้�
ท่่ า ยืืน หากผู้้� สูู งอายุุ ส ามารถยืืนได้้
ควรทำำ�ในท่่ายืืน ดัังนี้้�
● ท่่ า กอดอกลุุ ก ยืืน เพื่่� อ ฝึึ ก กำำ�ลัั ง
กล้้ามเนื้้�อขาและฝึึกการทรงตััว (รููป 1)
● ท่่ า ย่่ อ เหยีี ย ด ยืืนเกาะพนัั ก เก้้าอี้้�
ย่่อเข่่าลงเล็็กน้้อย แล้้วเหยีียดเข่่าขึ้้�นตรง (รููป 2)
● ท่่ายืืนเกาะพนัักเก้้าอี้้� เขย่่งปลายเท้้า
ขึ้้�นลง (รููป 3)
ในรายที่่�ยืืนหรืือเดิินไม่่สะดวก อาจให้้ทำำ�ใน
ท่่านอนออกกำำ�ลัังกาย เช่่น
● ท่่ า นอนหงาย ชัั น เข่่ า ข้้างหนึ่่� ง แล้้ว
เหยีียดเข่่าขึ้้�นตรง และเอาลง ทำำ�ซ้ำำ�� (รููป 4)
● ท่่านอนหงาย ชัันเข่่าสองข้้าง มืือวาง
ข้้างลำำ�ตััว ยกก้้นลอย แล้้วเอาลง ทำำ�ซ้ำำ�� (รููป 5)
● ท่่ า นอนตะแคง ยกขาบนขึ้้� น และลง
5-10 ครั้้�ง และตะแคงสลัับข้้างทำำ�เช่่นเดิิม (รููป 6)

136

J Gerontol Geriatr Med. 2021; 20(125-140)

นอกจากนี้้�สามารถทำำ�ในท่่านั่่�งได้้ด้้วย ดัังนี้้�
● นั่่� ง ก้้นชิิ ด เก้้าอี้้� เหยีี ย ดเข่่ า ทีี ล ะข้้าง
เอาลง สลัับเหยีียดเข่่าด้้านตรงข้้าม (รููป 7)
● นั่่�ง ก้้นชิิดเก้้าอี้้� นั่่�งไขว้้ขา ขาล่่างยกขึ้้น
� ทำำ�
10 ครั้้�ง แล้้วสลัับข้้าง ทำำ�ซ้ำำ�� 10 ครั้้�งเช่่นกััน (รููป 8)
นอกจากการบริิหารกล้้ามเนื้้�อให้้แข็็งแรงแล้้ว
หากทำำ�ได้้ควรมีีการออกกำำ�ลัังกายแอโรบิิกร่่วมด้้วย เช่่น
การเดิิ น การปั่่� น จัั ก รยาน ให้้ทำำ�วัั น ละ 20 - 60 นาทีี
อาจแบ่่ ง เป็็ น 2 รอบ เช้้าและเย็็ น เพื่่� อ ให้้ได้้ผลดีี
ควรทำำ�แล้้วรู้้�สึึกเหนื่่�อย แต่่ยัังพอพููดประโยคสั้้�น ๆ ได้้
หากสามารถวััดชีีพจรขณะออกกำำ�ลัังกายได้้ ควรให้้ชีีพจร
อยู่่�ในช่่ ว งร้้อยละ 60 - 80 ของอัั ต ราหัั ว ใจเต้้นสููงสุุ ด

คำำ�นวณได้้จาก 220 - อายุุ (ปีี) เช่่น อายุุ 70 ปีี ช่่วงชีีพจร
ขณะออกกำำ�ลังั กายควรเป็็น 60 - 80% (220 -70) ซึ่่ง� เท่่ากัับ
90 -120 ครั้้�งต่่อนาทีี การออกกำำ�ลัังกายแบบแอโรบิิกนี้้�
จะช่่ ว ยเสริิ ม สร้้างการทำำ� งานที่่� ดีี ข องระบบหัั ว ใจและ
หลอดเลืือด รวมถึึงระบบอื่่�น ๆ ในร่่างกายให้้ดีีขึ้้�นด้้วย
นอกจากนี้้� ยัั ง พบว่่ า การออกกำำ�ลัั ง กายแบบแอโรบิิ ก
จะช่่ ว ยเพิ่่� ม เม็็ ด เลืือดขาวและภููมิิ ต้้ านทานร่่ า งกาย 25
(leukocytes, lymphocytes, neutrophils, monocytes,
eosinophils, IL-6, CD16-56, CD16, CD4, CD3, CD8
และ CD19) จะเป็็นประโยชน์์สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุในช่่วงที่่�มีี
การระบาดของเชื้้�อโควิิด-19 ได้้อีีกด้้วย

Posture 1: Fold arms over the chest and stand up

Posture 2: Lower down and extend
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Posture 3: Tiptoe

Posture 4: Lying on the back and stretch the knee

Posture 5: Lying on the back and lift the hip

Posture 6: Lying on side and straddle the leg
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Posture 7: Sit and stretch the knee

Posture 8: Sit, cross the feet and stretch the knee
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J Gerontol Geriatr Med. 2021; 20(142-145)
สถานการณ์์สารเสพติิด พ.ศ. 2545-2555. กรุุงเทพฯ:
สำำ�นักั งานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด;
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ทางอายุุ ร ศาสตร์์ . ขอนแก่่ น : ภาควิิชาอายุุ ร ศาสตร์์
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ประชากรสููงอายุุในประเทศไทย พ.ศ. 2557. กรุุงเทพฯ:
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- Proceeding the 4 th International
LDRG-KKU and Saraburi Hospital Symposium 2014
on “Lasers in Dentistry: Research transferring to
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system in Class V cavities etched by Er:YAG laser with
different pulse modes. In: Proceeding the 4 th
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https://goo.gl/H0CtWj
- Phababpha S, Kukongviriyapan U,
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มหาวิิทยาลัั ย . ผู้้�สูู ง อายุุ : ทิิศทางการดูู แ ลระยะยาว
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[อ้้างเมื่่�อ 20 ธัันวาคม 2559]. จาก http://goo.gl/BrQpLl
Paper pesented
- Chowchuen B, Thanaviratananich
S, Chichareon KA, Auvichipotchana C, Godfrey
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(..............................................................)

ส�ำหรับ พวท.
ได้รับค่าบ�ำรุงจ�ำนวน......................................(...............................................................................)
เมื่อวันที่...................................................ผู้รับเงิน...........................................................................
มีมติให้เป็นสมาชิกจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่...................วันที่..................................
หมายเลขสมาชิก.................................ลงทะเบียนสมาชิกเล่มที่........................หน้าที่........................
1.	ชื่อ-นามสกุล/ค�ำน�ำหน้า นาย นาง นางสาว
....................................................................................................................................................................
2. Name-Surname/ Mr. Mrs. Miss
....................................................................................................................................................................
3. เพศ
[ ] ชาย [ ] หญิิง
4. อายุ.....................ปี วัน/เดือน/ปีที่เกิด วันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ..............................
5. สัญชาติ.....................................................
6.	ที่่�อยู่่�ปััจจุุบััน.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
7. ต�ำแหน่งและสถานทีท่ ำ� งาน................................................................................................................................
.......................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
โทร.............................................โทรสาร.............................................e-mail................................................
8. การติดต่อทางจดหมาย ให้ส่งไปตามที่อยู่ข้อ
[ ] 6. ที่อยู่ปัจจุบัน
[ ] 7. สถานที่ท�ำงาน
การติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข..........................................วันและเวลา........................................................
การติดต่อทางโทรสาร หมายเลข...........................................วันและเวลา.......................................................
9. สาขาหลัก ที่สนใจหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในปัจจุบัน
[...] พฤฒาวิทยา - สังคมศาสตร์		
[...] พฤฒาวิทยา - วิทยาศาสตร์
[...] เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ - การแพทย์		
[...] เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ - การพยาบาล
[...] เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ - เวชศาสตร์ฟื้นฟู		
[...] เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ - สังคม
[...] อื่นๆ ระบุ................................................................................
10. การศึกษา
สถาบัน
วุฒิ/ปริญญา
พ.ศ.

ส�ำหรับเจ้าหน้าที่

		

ใบสมัครสมาชิก
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

เลขที่สมาชิก..................................
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่.......................
เล่มที่.......................

ชื่อ-ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................................
ต�ำแหน่ง.............................................................................................................................................................................
ชื่่อ� บริิษัทั /หน่่วยงาน/สถาบััน................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ที่่�อยู่่�สถานที่่�ส่ง่ วารสาร.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.................................โทรสาร....................................มือถือ...................................E-mail.......................................
ทีอ่ ยูท่ ่รี ะบุในใบเสร็จรับเงิน (หากไม่ใช่สถานทีเ่ ดียวกับสถานทีส่ ง่ วารสาร)................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ขอสมัครเป็นสมาชิก วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เป็นเวลา 1 ปี (3 ฉบับ) ตามรายละเอียดดังนี้
สมาชิกภาพ		 ○ สมาชิกใหม่		
○ สมาชิกเก่า
อายุสมาชิก		 ○ เริ่มฉบับเดือนมกราคม-เมษายน ปี พ.ศ................. ถึงฉบับเดือนกันยายน-ธันวาคม ปี พ.ศ...............
		
○ เริ่มฉบับเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ปี พ.ศ.............. ถึงฉบับเดือนมกราคม-เมษายน ปี พ.ศ................
		
○ เริ่มฉบับเดือนกันยายน-ธันวาคม ปี พ.ศ................. ถึงฉบับเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ปี พ.ศ............
อัตราค่าสมาชิก ○ ส�ำหรับหน่วยงาน-องค์กร 600 บาทต่อปี
		
○ ส�ำหรับบุคคลทั่วไป
400 บาทต่อปี
		
○ ส�ำหรับสมาชิกสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย 300 บาทต่อปี
○ ส�ำหรับนิสิตนักศึกษา 300 บาทต่อปี (กรุณาแนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวนิสิตพร้อมใบสมัคร)
ช�ำระเงินโดย
○ เงินสด
○ ธนาณััติเิ ลขที่่�............................................สั่่ง� จ่่าย “สมาคมพฤฒาวิิทยาและเวชศาสตร์์ผู้้�สูงู อายุุไทย”
○ โอนเงิินเข้้า ธนาคารไทยพาณิิชย์์ สาขาศิิริิราช บััญชีีออมทรััพย์์ เลขที่่� 016-445713-1
ชื่่�อบััญชีี สมาคมพฤฒาวิิทยาและเวชศาสตร์์ผู้้�สููงอายุุไทย
โปรดส่่งใบสมััคร พร้้อมหลัักฐานการโอนเงิินมาที่่� tggm2009@yahoo.co.th
หรืือส่่งไปรณีีย์์
สมาคมพฤฒาวิิทยาและเวชศาสตร์์ผู้้�สููงอายุุไทย
				
ภาควิิชาเวชศาสตร์์ป้้องกัันและสัังคม
				ตึึกนวมิินทรบพิิตรฯ ชั้้�น 25 โรงพยาบาลศิิริิราช
				
เลขที่่� 2 ถนนวัังหลััง แขวงศิิริิราช
				
เขตบางกอกน้้อย กรุุงเทพฯ 10700
				
โทรศััพท์์ 064-4306165, 02-4140773
ลงชื่่�อผู้้�สมััคร.......................................................(.....................................................) วัันที่่�............./............../...............

